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• FREE & Quick Online Home Evaluation
Visit www.yourhomeworthnow.com

• Search For Your Dream Home, FREE
Visit www.HomesInTorontoForSale.ca

عصر حمطات الوقود يقرتب من 
النهاية

في  يفكرون  الذين  الناس  لمعظم  بالنسبة  األكبر  القلق 
شراء سيارة كهربائية هو كيفية شحنها. لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه هو 

كيف ستزود سيارتك التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالوقود إذا لم تكن تعمل بالكهرباء.

ويطرح هذا السؤال نفسه ألن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستقضي على 
المتاح  الخيار  الكهربائية  السيارات  يجعل  مما  المقبلين،  العقدين  الوقود خالل  محطات 
لجميع مالكي السيارات. لماذا ؟ ألن شحن السيارات الكهربائية سيصبح أكثر وضوحا 

ومباشرة من تزويد سيارات البنزين والديزل بالوقود.

بالبنزين  تعمل  التي  الجديدة  السيارات  بيع  حظرت  الحكومة  ألن  فقط  ذلك  يرجع  وال 
والديزل اعتبارا من عام 2030. عن بى بى سى جاستن روالت
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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 -61

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

ايها الفتى املدلل احذر  أن 
تظلم االقباط        

جميعنا راينا باعيننا حريق كنيستنا القبطية 
ثارت  وجميعنا  فانكوفر  فى  األرثوذكسية 
كل  بينها  فيما  متعاركة  اسئلة  اذهاننا  داخل 
سؤال منها يريد اجابة ولكن من ينقذ عقولنا 
التى تعصف  الوطيس  الحامية  المعركة  من 
بافكارنا ما دخل االقباط فى هذا ؟ من حرق 
هم  هل  االخرى  الكنائس  وكل  بل  كنيستنا 
االمريانديان كما يشاع ام طرف اخر خبيث 
وتقليم  حسابات  تصفية  ام  اوراق  خلط  ام 
هوا  الريبة  يثير  وما  االنتخابات  قبل  اظافر 
موقف الحكومة الكندية الذى اعلن على لسان 
السيد ترودوا الذى قدم اعتزار عن الكنيسة 
باالعتزار  البابا  وطالب  وبل  الكاثوليكية 
وبهذا حقق هدفين اساسيين خبيثين االول هوا 
القادمة  االنتخابات  فى  االصوات  من  مزيد 
ايصال  هو  والثانى  تماما  سيخسرها  التى 
رسالة لمن يدعموة باالموال ان موقفة منهم 
لن يتغير واالهم من ذلك هو اضعاف موقف 
وتاثير الكنيسة على توجهات وافكار الكنديين 
بموقف  وباظهارها  عليها  التهمة  وتثبيت 
االزلى  الليبرالى  الحزب  القتلة وهذ صراع 
الكاثوليكية  والكنيسة  يتبناها  التى  وقضاياة 
لها  وهل  القبطية  الكنيسة  دخل  ما  ولكن 
قرب  عن  نحلل  يحدث.دعونا  بما  عالقة 
وتحت المجهر الوضع  فالكنيسة القبطية فى 
كندا لها توجة مشابة للكنيسة الكاثوليكية فى 
دعم الكونسيرفتف ولها ايضا مواقفها الثابتة 
الليبرالى  الحزب  يتبناها  معينة  قضايا  من 

والجنس  واالجهاض  المثاليين  زواج  مثل 
الكنيسة  فى  مرفوضة  اراء  وهى  وال��زواج 
يوصل  ان  يريد  الليبرالى  والحزب  القبطية 
امانا  اكثر  سيكونون  انهم  لالقباط  رسالة 
على  والدليل  الليبرالى  الحزب  دعموا  لو 
ودعى  الكنايس  حرق  كارثة  ترك  انه  ذلك 
لمؤتمر لمناهضة االسالموفوبيا وكانة يقول 
من يدعمونا يستحقون اهتمامنا وهناك ايضا 
نقطة مهمة وهى هل من قاموا بحرق كل هذة 
الكنائس هم السكان االصليين بالرغم ان كل 
نفوا ونددوا بذلك واالدهى  تقريبا  زعماؤهم 
انة لم يتم القبض على من حرقوا اى كنيسة 
الفيديوهات واضحة جدا والفعلة  بالرغم ان 
وما سوف  ماذا  اذا  للشرطة  تماما  معرفون 
ما  هذ  كل  ان  جدا  الواضح  من  يحدث.اوال 
هوا اال لعبة توازنات فالفتى المدلل الذى يثبت 
كل يوم انة غير قادر على ادارة كندا والذى 
بفارق ضعيف  االخيرة  االنتخابات  فى  فاز 
االنتخابات  سيخسر  انة  يقينا  يعرف  والذى 
المقبلة يحاول ان يلعب لعبة قديمة غبية على 
امل ان يكسب تاييد االخرين مستخدما قضية 
ابادة جماعية وهمية وملفقا الموضوع برمته 
على الكنيسة ولكن احزرك ايها الفتى المدلل 
وظلمهم  االقباط  الى  االقتراب  من  الخاسر 
فهم  لهم  بالنسبة  محسوم  الموضوع  الن 
ان  اصدقاءك  او  انت  تقدر  ال  شيئا  يفعلون 
تعاندوه فكل ما سيقومون به انهم سيدخلون 
واس��ال  كيرياليسون  ويقولون  كنائسهم 
اصدقاؤك ماذا يعنى ذلك فقد استخدمناها ضد 
الجبال ونقلناها وضد اثنين من اعتى شياطين 
البشر واحد منهم ازالة اللة بعد شهر واالخر 
بفشلك  تلقى  وال  سيدى  اتعظ  سنة  يكمل  لم 
على الكنائس ثم ان نغمة حرق الكنايس بهذه 
االحترافية العالية لها من هم متدربين عليها 
ومتمرسين فى فعل هذا وانا اشكك ان يكون 
وان  هذا  فعلوا  قد  اصال  االصليين  السكان 
نتائج  الملىء  على  فاعلن  صادقا  انت  كنت 
التحقيقات ولكنك لن تفعل هذا وانا كلى يقين.
سؤال  على  ترد  لم  لماذا  المدلل  الفتى  ايها 
الكنائس  حرق  عن  سالتك  حينما  الصحفية 
وفضلت ان تشير لها بيدك وتاخذ سيلفى مع 
وانت  هذا  يحدث  ان  عليك  اصدقاءك.عار 
عليك  التاريخ  حكم  انتظر  ولكن  بة  تستمتع 
وزراء  رئيس  وان��ت  الن��ك  سيدينك  ال��ذى 
كندا تم االعتداء وحرق ٤٥ كنيسة فى كندا 
والفاعل  مجهول لك ومعلوم......عند القدير 
امام  الحقائق  يوضح  و  امامك  سيقف  فمن 

المجتمع الكندى ويحقق الفارق

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

الدستور خلدمة الدولة وليست 
الدولة خلدمة الدستور

 

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

كانت تونس اول دولة ينتفض شعبها ضد 
ولكن  مصر،  وتبعتها  السلطة  دكتاتورية 
سنة  بعد  األخوان  انتفض ضد  شعب مصر 
سنوات   10 تونس  شعب  لزم  بينما  احدة 
والمال  للسلطة  االخوان  شراهة  يفهم  لكى 
وفساد النية، محققا ما غنى به عبد الحليم 
ما  قد  »عرفته  طويلة  سنوات  منذ  حافظ 
شفته  ما  قد  وشفته  عرفتوش،  وال  عرفته 

وال فهمتوش«

فليس وجود  البلد في خطر  تكون  عندما 
الدستور يكون عائقا لدريء الخطر. وعندما 
اإلفالس  وشك  على  وتكون  البلد  نهب  يتم 
امام  فليس  جدا  متضررا  الشعب  ويكون 
نمطية  الغير  للمواقف  اللجوء  اال  الرئيس 

وهذا ما فعله الرئيس قيس سعيد.  

ولهذا  بعمق  للقانون  دارس  سعيد  قيس 
خطواته موافقة لحد كبير مع الدستور، وان 
الخط،  طول  على  معه  متالزمة  غير  كانت 
الدولة  وليست  الدولة  لخدمة  الدستور  الن 

لخدمة الدستور.

القوانين العرفية معروفة في كل بلد العالم 
لم  عام 2001   11 سبتمبر  وقت  وامريكا 
مقبل  من  كانت  كما  كاملة  الحرية  بها  تكن 
وما زالت، وفي كندا اعلن ترودو االب في 
الطوارئ  قوانين  الماضى  القرن  سبعينات 

عندما  الحروب  وقت  في  اال  يكون  ال  الذى 
النفصال  تسعى  مسلحة  فصيلة  اختطفت 
القبض  تم  حتى  كنديا  وزيرا  كيبك  مقاطعة 

على افراد العصابة.

فصيال  الغربي  العالم  دول  في  اعرف  لم 
من  رأي��ت  مثلما  انتخابه  يتم  لبلده  خائنا 
كانوا  الحقيقة  المسلمين، وهم في  االخوان 
شرفاء في اعالن ان والئهم ليس ألوطانهم، 
ولقد قال مرشدهم في مصر من قبل عبارته 
مصر«  في  وال  مصر  في  »طز  الشهيرة 
هو  وينتخبهم  يؤيدهم  من  كل  يكون  وبهذا 

أيضا خائن لوطنه.

من ينتخب االخوان في ليبيا فهو يقول طز 
كذلك،  والجزائرى  ليبيا،  في  وال  ليبيا  في 

وهلم جرا.     

تونس  ال��ى  االستقرار  يعود  ان  أتمنى 
للرئيس  التي يعرضها االخوان  والمصالحة 
يجب ان تكون لكيال يقبعوا السجون وليس 

لكي يعودوا للسلطة او شبه السلطة.

أتمنى ان يرى من يميل قلبه لهؤالء كيف 
ان وصولهم للسلطة هو نكبة لبلدهم، ومن 
من  محكوم  بلد  يرينا  ان  عليه  هذا  يرى  ال 

أمثال هؤالء ومتقدم وسط الدول.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

ومن احلب ما أذى

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

وقت  غير  فى  بطفلتها  مريضتى  أتت 
التطعيمات الدورية في سن ٥ شهور بسبب 
الطفلة  كانت  والفخذين،  الرقبة  في  تسلخات 
أشهر   ٥ في سن  وزنها  وكان  الحجم  كبيرة 

أكثر من الضعف منذ والدتها.

الطفلة  على  الكشف  من  االنتهاء  بعد 
المفروض  الطفل من  أن وزن  لالم  شرحت 
 6 سن  في  والدتها  وزن  ضعف  يكون  ان 
وزن  يكون  واحدة  سنة  عمر  وعلى  أشهر، 

الطفل ثالثة اضعافه.

كانت األم ال تعطى البانا صناعية لطفلتها 
ولكن ترضعها من ثدييها، وهذه هي أفضل 
االلبان  نتجنب  ان  الطفل  إلرضاع  طريقة 
فى  واالم  اإلمكان،  قدر  على  الصناعية 
لبنا  فقط  ليس  تعطيه  فأنها  لطفلها  رضاعتها 

ولكن حنانا وارتباطا بها أكبر.

تجعلها  لطفلتها  االم  هذه  محبة  كانت 
تيقظها  أيضا  بل  الالزم،  من  أكثر  ترضعها 
سبب  هو  وهذا  ترضعها،  لكى  النوم  من 
مدركة  غير  األم  وكانت  الطفلة  هذه  سمنه 
ان الرضاعة الطبيعية من الممكن ان تكون 

أيضا اكثر من الالزم.

التى  الدهنية  الخاليا  شرحت لألم ان عدد 

تتكون للطفل في السنتين االوليتين ال يتغير 
في  السمين  الطفل  فأن  ولهذا  الزمن  بمرور 
ان  يستطيع  ال  عمره  من  االوليتين  السنتين 
يفقد الوزن بسهوله في الكبر والعكس صحيح 
أيضا، وهذا سبب من بين أسباب ان البعض 
يقول إنه برغم تحديده لكمية اكله فأنه ال يفقد 

الوزن.

التي  األم  لمحبة  األخرى  األخطاء  من 
طفلها  بإطعام  األم  تسارع  أن  الطفل  تؤذى 
ان  قبل  فوود(   صولد   ( اللبن  غير  بطعام 
يُكمل  أن  قبل  الن  اشهر،   6 عمره  يصير 
الطفل سن 6 شهر تكون امعاء الطفل ليست 
هذا  من  اجزاء  بمرور  وتسمح  النمو  كاملة 
الطعام قبل يتم هضمه تماما، بما يعطى جهاز 
المناعة انذارا ان هناك اجسام غريبة دخلت 
مما  مضادة،  اجسام  لتكوين  ويسارع  الجسم 
التي  بالحساسية  الطفل  إصابة  عليه  يترتب 

يعانى منها طوال حياته.

بالطبع هناك اخطاء أخرى فى تربية الطفل 
مؤذية،  نتيجتها  وتكون  المحبة  بدافع  نفعلها 
مثل أال نلزمه بواجب معين في المنزل، أو 
للمدرسة،  القدم  على  السير  من  عليه  نشفق 

وخالف هذا كثير جدا

موعدنا فى العدد القادم إن شاء الرب
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
بعد عجز أثيوبيا عن الملئ الثاني سوي 
ثالثة ونص مليار عرفت معني ايه بالش 

هري... وتحيا مصر  
الجيش المصري  

قولنا ألف مرة إللي معاه جيش زي جيش 
اللعب علي  مصر ما يخافش لكن برضة 
تقيل مش بيتفهم غير متأخر وكنا خايفين 

بصراحة.  
أبي أحمد  

أحنا سبنالك التصريحات العنجهية أصلي 
عملناها في الستينات وما جابتش لينا غير 

الخراب وانت هتخرب بلدك بأيدك.  
أقليم تيجراي  

لمنطقة  توصولوا  ولما  حيلكم  شدوا  يلال 
علي  بهدوء  معاكم  هنتفاوض  هناك  السد 

ملئ السد.  
أردوغان  

الشعوب  والغنوشي  مرسي  سقوط  بعد 
العربية بتغني وتقول هللا حي والثالث جي 

هللا جي وأردوغان جي.  
رضا عبد العال  

موسيماني  وهاجم  رضا  يا  بنحبك  كلنا 
لكن  عاوز  أنت  ما  الفني زي  أداءه  علي 
ترفض تقوله كل سنة وانت طيب في عيد 
ده  كورة  مش  دي  الهوي  وعلي  ميالده 

حقد.  
قاسي سعيد  

إخواني  عليك  قالوا  سلفي  عليك  قالو 
وطلعت في األخر نسخة طبق األصل من 
السيسي وعيش اإلخوان وياخدوا غيرها.  

اإلخوان  
المخابرات  رجال  من  ثلثمائة  بتقولوا 
تونس؟؟  في  حصل  اللي  نفذوا  المصرية 
زيهم  ألف  بثالثين  ممكن  أحنا  كدة  علي 
نقلب العالم بقي وتبقي أكاذيبكم شهادة حق 

للجيش المصري.  
رامي كامل  

أنت  إال  النشطاء  معطم  عن  اإلفراج  تم 
يا مسكين مالكش إللي دافع عنك مع أنك 
يا  الكنائس  حرق  عن  للدفاع  مسجون 

خوفي ال تحصل جرجس بارومي.  
ترودو  

كنيستنا أتحرقت في فانكوفر ما سمعناش 
منك كلمة إدانه وال إستنكار ليه دي كانت 
كندا تدين أي عمل تخريبي في مصر لما 

كانت فيه حكومة لكل الكنديين.  
إرين أو تول  

وخلص  ترودو  من  وخلصنا  حيلك  شد 
الحرق  وخطر  اإلنقسام  خطر  من  كندا 

والدمار والخراب.  
دوج فورد  

ترجع  كورونا  بعد  وفيك  هللا  في  أملنا 
صدقني  تاني  من  أونتاريو  في  االقتصاد 

الناس تعبت كتير.  

بيتـــــك 
وسوق العقارات

أيهما أفضل استئجار او 
شراء منزل؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

ال توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال خاصة 
الى 2٥ سنة.  المقارنة  فترة  تطول  عندما 
لكن الحقيقة المؤكدة ان دفع اقساط المنزل 
الي البنك تجبرك على التوفير. هذه الميزة 
كنت  اذا  إال  منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال 
مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى زيادة سعر 
ارباحك  الى  بعد سنة يضيف  المنزل سنة 
احتفظت  وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما 
الرهن  اقساط  انتهاء  بعد  لما  بالمنزل 
ستوفر  فإنك   ،)mortgage( العقارى 
كثيرا فى التزاماتك الشهرية خاصة فى سن 
الذى  والسؤال  المنخفض.  والدخل  التقاعد 
تسمح  امكانياتى  هل  ذهنك،  فى  يدور  قد 
الشهرية.  العقارى  الرهن  اقساط  بدفع 
االجابة المنطقية هى اذا كنت تستطيع دفع 
االيجار فسوف تستطيع دفع اقساط الرهن 
 1600 تدفع  كنت  فإذا  الشهرية.  العقارى 
تشترى  ان  وأردت  لإليجار  دوالر شهريا 
الرهن  لقسط  القيمة  نفس  وتدفع  منزل 
العقارى فبإمكانك شراء منزل قيمته ٤20 

الف دوالر مع دفع %٥ مقدم.  

على وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما    ارحب 
naser@estatesavvy.ca

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

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744

صفحه يف دفرت أحوال مصر
التدخل العسكري يف ازمه سد النهضه                                    

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

تواصل إثيوبيا تحديها لدولتي المصب مصر 
مفاوضات  باستئناف  يتعلق  فيما  والسودان 
ستبدأ  أنها  أبابا  أديس  وأعلنت  النهضة،  سد 
الشهر  هذا  السد  بحيرة  لملء  الثانية  الجولة 
) يوليو(، وأنها ترفض أي اعتراضات على 
السد  بناء  لمواصلة  تتخذها  التي  الخطوات 
المتحدث  مفتى،  دينا  وأكد   ، تشغيله  حتى 
بالده  رفض  اإلثيوبية،  للخارجية  الرسمي 
مفاوضات  آلية  بتطوير  السودان  لمقترح 
دولية  رباعية  تكوين  من خالل  النهضة  سد 
من  كال  اإلفريقي  االتحاد  بجانب  تشمل 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم 
المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية 
وإشراف رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي؛ 
وذلك لدفع المسار التفاوضي قدما ولمعاونة 
المنشود  لالتفاق  التوصل  في  الثالث  الدول 
في أقرب فرصة ممكنة، وفي ضوء رعاية 
اإلتحاد األفريقي لمسار المفاوضات الحالية. 
وقال مفتي في تصريحات صحفية، إن اثيوبيا 
ترفض أي وساطة أمريكية أو غيرها، الفتا 
الستمرار  استعداد  على  أبابا  أديس  أن  إلى 
اإلفريقي  االتحاد  رعاية  تحت  التفاوض 
فقط، ويمكن لألطراف األخرى المقترحة أن 
تحضر كمراقبين في المفاوضات إذا استكملت 
في المقابل، أكد خبراء أن الموقف اإلثيوبي 
المفاوضات،  تجمد  استمرار  إلى  يؤدى 
في  اإلفريقي  االتحاد  نجاح  عدم  متوقعين 
تقريب وجهات النظر بين الدول الثالث قبل 
استمرار  من  وحذروا  الحالي.  يوليو  شهر 
التعنت اإلثيوبي أو تجاهل الملء الثاني وإال 
لكارثة،  والسودان  ستتعرض كل من مصر 
مطالبين بتدخل عسكري إلنهاء هذه األزمة 

التي تهدد وجود شعبي وادي النيل.

خالل  الكونغو  بان  تقارير صحفيه  وذكرت 
لقاء وزير ري االنقالب محمد عبد العاطي 
والبروفيسور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل 
المعنية بالرئاسة الكونغولية لالتحاد األفريقي 
لجنة  بتشكيل  سوداني  مقترح  عن،  كشفت 
دولية تتكون من االتحاد األفريقي والواليات 
المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمم 
المتحدة، كوسيط في مفاوضات سد النهضة 
مشيرا الى أن نظام االنقالب رحب بذلك من 
أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي 

حول ملء وتشغيل السد.

النظام  بان  اخري  صحفيه  تقارير  وذكرت 
الدخول في مفاوضات  إلى  المصري يسعى 
السوداني،  باالقتراح  رحب  ولذلك  جديدة؛ 
قبوله  عدم  جدد  اإلثيوبي  الموقف  أن  رغم 
أن  معتبرا  أجنبية،  أو  أمريكية  وساطة  بأية 
فقط.  للتفاوض  ومنصة  كمراقب  دورها 
من  والمتكرر  المتعنت  الموقف  إلى  وأشار 
أديس أبابا برفض تدخل أي خبراء أجانب في 
المفاوضات بعد تقرير لجنة الخبراء الدولية 
التي انتقدت الدراسات اإلثيوبية األولية وغير 
المكتملة في مايو 2013م، وأوصت بعشرات 
الدراسات التي لم ينفذ منها شيء حتى اآلن، 
وتعثر الوصول إلى اتفاق وأعربت المصادر 
عن اندهاشها لعدم قبول إثيوبيا بأية وساطة 
خارجية دون اإلتحاد اإلفريقي رغم ترحيب 
سوف  أنه  طالما  باالقتراح  المصب  دولتي 
والوصول  المفاوضات  مصلحة  في  يصب 
إلى اتفاق عادل للدول الثالث في نهاية األمر 
وقبل الشروع في الملء الثاني لسد النهضة 
بإرادتها المنفردة دون توافق وحذرت من أن 
مفاوضات سد النهضة المتعثرة والمتوقفة في 

حال عودتها مرة أخرى ستكون بنفس الطريقة 
والنهج السابق من رغبة نظام المصري في 
الوصول إلى اتفاق ومماطلة إثيوبية، وهو ما 
يتغير منها  لم  بنتيجة ألسباب عديدة  يأِت  لم 
شيء سوى تولى الكونغو الديمقراطية رئاسة 
أفريقيا،  جنوب  من  بدال  األفريقي  االتحاد 
بين  النظر  تقريب وجهات  في  فشلت  والتي 
الجوهرية  الخالفات  حول  الثالث  الدول 

والقانونية.

المتكرر  إثيوبيا  رفض  إن  الخبراء  وأفاد 
يراعى  وعادل  ملزم  اتفاق  إلى  للتوصل 
مصالح الدول الثالث في مياه النيل بالتزامن 
مع بداية رئاسة الكونغو الديمقراطية لالتحاد 
اإلفريقي، في مقابل رغبة دولتي المصب في 
استمرار  يؤكد  ونهائي،  اتفاق  إلى  التوصل 
في  الصادق  وأكد  األثيوبية.  المماطلة  نهج 
تصريحات صحفية، أن الكونغو تبدأ رئاستها 
بعدم  متكررة  تصريحات  ظل  في  لالتحاد 
الموافقة على أية مقترحات من جانب إثيوبيا، 
مع  المنفردة  بإرادتها  الثاني  الملء  وإعالن 
قانونى  اتفاق  إلى  التوصل  إمكانية  استبعاد 
ملزم ونهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة، 
الدول الثالث  إنهاء الخالفات بين  مؤكدا أن 
أية  مع  إثيوبيا  تجاوب  مدى  على  يتوقف 
أطروحات للحل ووقف تعنتها وتصريحاتها 

المستفزة.

علي  خالف  ال  انه  علي  يبدو  فاألمر  اذن 
سواء  المباشر  العسكري  التدخل  ضرورة 
من جانب مصر بمفردها أو مصر والسودان 
معا أو توجيه ضربة لسد النهضة والحيلولة 
دون استكماله أو تشغيله، علي أن السد سوف 
يقضي على الزراعة في جنوب مصر وعلى 
النيل  مياه  سيمنع  ألنه  بالكامل؛  السودان 
ويهدد بتبوير األراضي الزراعية في البلدين 
من  شروط  هناك  تكون  أن  يجب  كان  وانه 
جانب مصر والسودان قبل الشروع في بناء 
ستحول  كانت  الشروط  وهذه  النهضة،  سد 
دون التعنت اإلثيوبي الذى نواجهه اآلن وأن 
سد النهضة يتم بناؤه بدعم دولي كبير وهناك 
دول تعمل على حماية السد والدولة اإلثيوبية 

من أي عدوان قد تتعرض له.

تكون  أن  يجب  كان  إنه  الخبراء  أورد  فيما 
هناك شروط من جانب مصر والسودان قبل 
الشروع في بناء سد النهضة، وهذه الشروط 
الذي  اإلثيوبي  التعنت  دون  ستحول  كانت 
نواجهه اآلن. وأن سد النهضة يتم بناؤه بدعم 
دولي كبير وهناك دول تعمل على حماية السد 
والدولة اإلثيوبية من أي عدوان قد تتعرض 
العسكري  التدخل  حال  أي  على  لكن    ، له 
ومصر  السودان  المصب  دولتي  جانب  من 
سينقذ  أنه  كما  وينهيها،  األزمة  هذه  سيحسم 
حياة المصريين والسودانيين، وسيحول دون 
تعطيشهم ومنع المياه عنهم، كما أن العسكرية 
بمفهومها الحقيقي هي التي يجب أن نتعامل 

من خاللها مع سد النهضة.

البقية ص 15

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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العائلة  املقدسة
 شعاع  الرواية العربية  !!

 بقلم عبدالواحد محمد

المقدسة   العائلة  ستبقي 
سمحاء  وإنسانية   ضمير 
خاصة    مصري  كل  قلب  في 
لكونها  قيمة تنبثق من  تراب  
وملحها   عرقها  األرض 
وكبرياءها  في نداءات الرواية 
العربية من التاريخ إلي التاريخ  
مدار  علي  مصر  تحمله  وما 
عصورها   من  سلم وعراقة 
تؤكد علي  طيبة تلك االرض 
ونبل أبناءها  وهي  الحاضرة 

مسلم  كل   قلب  في   ومستقبال  وغدا  اليوم 
التي   األرض   تلك  من  ارتوي  ومسيحي  
في  الدائمة  والرغبة  السالم  تعرف غير  لم 
السالم والبناء    إنها الرواية الكبري في كل 
الحضارة  جاءت  أن  منذ  اإلنسانية  ضمائر 

المصرية القديمة إلي الوجود !

 3 مدار  على  العربية   الرواية  وترصد 
سنوات زار السيد المسيح والسيدة العذراء 
بطش  من  هربهم  بعد  مصر  أرض  مريم 
اضطهد  الذى  هيرودس  اإلمبراطور 
المسيحية، وأراد أن يقتل المسيح هو وأمه 
مريم العذراء، فهربت حاملة طفلها وسلكت 
هذه الرحلة المقدسة والشاقة المليئة باآلالم 

والمتاعب.

مدينة بسطا - الشرقية

بسطا  تل  مدينة  المقدسة  العائلة  دخلت 
الزقازيق  مدينة  من  بالقرب  )بسطة( 
القاهرة  بمحافظة الشرقية وتبعد عن مدينة 
بحوالى 100 كيلومتر من الشمال الشرقى، 
ثم  ماء،  عين  المسيح  السيد  أنبع  وفيها 
المقدسة نحو الجنوب حتى  العائلة  غادرت 
عن  وتبعد  المحمة   - مسطرد  بلدة  وصلت 
كيلومترات   10 بحوالى  القاهرة  مدينة 

تقريًبا.

وكلمة المحمة معناها »مكان االستحمام«، 
وسميت كذلك ألن العذراء مريم »حمت« 
المسيح وغسلت مالبسه، وفى  السيد  هناك 
على  أيًضا  مرت  المقدسة  العائلة  عودة 
نبع  المجد  له  المسيح  السيد  وأنبع  مسطرد 

ماء ال يزال موجوًدا إلى اليوم.

ومن مسطرد انتقلت العائلة المقدسة شمااًل 
التابع  بلبيس  مركز  )فيلبس(  بلبيس  إلى 
لمحافظة الشرقية، وتبعد عن مدينة القاهرة 
واستظلت  تقريًبا،  كيلومترا  حوالى٥٥ 
باسم  عرفت  شجرة  عند  المقدسة  العائلة 
بلبيس  على  ومرت  مريم  العذراء  شجرة 

أيًضا فى رجوعها.

العائلة المقدسة بسمنود وسنجا

ومن بلبيس رحلت العائلة المقدسة شمااًل 
بغرب إلى بلدة منية سمنود، وعب�رت نه�ر 
إل�ى م�دينة سمن�ود )جمنوتى - ذبة  الني��ل 
نثر( داخ�ل الدلتا واستقبلهم شعبها استقب�ااًل 

حسًنا فباركه�م السيد المسيح.

الع�ائلة  رحلت  سمنود،  مدينة  ومن 
المقدسة شمااًل بغ��رب إل�ى منطقة البرلس 
حتى وصلت مدينة »سخا - خ�است - بيخ�ا 

ايسوس« حالًيا ف��ى محافظة كف��ر الشيخ.

العائلة المقدسة فى مدينة سخا

ومن مدينة سخا، عبرت العائلة المقدسة 

الدلتا  غرب  إلى  رشيد(  )فرع  النيل  نهر 
النطرون  وادى  إلى  جنوًبا  وتحركت 
وأمه  المسيح  السيد  وبارك  )االسقيط( 

العذراء هذا المكان.

العائلة المقدسة فى منطقة المطرية وعين 
شمس والزيتون

العائلة  ارتحلت  النطرون  وادى  ومن 
المقدسة جنوًبا ناحية مدينة القاهرة، وعبرت 
نهر النيل إلى الناحية الشرقية متجهه ناحية 
مدينة  عن  وتبعد  شمس،  وعين  المطرية 
كيلومترات، وفى هذا  بحوالى 10  القاهرة 
الزمان كانت عين شمس يسكنها عدد كبير 
أونياس،  يسمى  معبد  لهم  وكان  اليهود  من 
وفى المطرية استظلت العائلة المقدسة تحت 

شجرة تعرف إلى اليوم بشجرة مريم.

منه  وشرب  ماء  عين  المسيح  وأنبع 
العذراء  السيدة  فيه  غسلت  ثم  وباركه، 
على  الماء  وصبت  يسوع  الطفل  مالبس 
األرض، فنبت فى تلك البقعة نبات عطرى 
ذو رائحة جميلة هو المعروف بنبات البلسم 

أو البلسان.

ومن منطقة المطرية وعين شمس سارت 
العائلة المقدسة متجهه ناحية مصر القديمة، 
بالزيتون  لفترة  المقدسة  العائلة  وارتاحت 
وهى  القديمة،  لمصر  طريقها  فى  وهى 
السيدة  كنيسة  حالًيا  بها  الكائن  المنطقة 

العذراء األثرية بحارة زويلة.

فتوجد  القاهرة،  وسط  منطقة  عن  أما 
بحارة  األثرية  العذراء  كنيسة  حاليا  بها 
وكنيسة  مارجرجس  الشهيد  وكنيسة  زويلة 
ودير  سيفين  أبى  ومرقوريوس  القديس 
السيدة العذراء للراهبات ودير مارجرجس 

للراهبات.

إلى  المقدسة  العائلة  وصلت  وعندما 
مصر القديمة والتى تعتبر من أهم المناطق 
المقدسة  العائلة  بها  حلت  التى  والمحطات 
بها  ويوجد  مصر  أرض  إلى  رحلتها  فى 
العديد من الكنائس واألديرة، وتباركت هذه 
المنطقة بوجود العائلة المقدسة ولم تستطع 
قالئل  أياًما  إال  فيها  البقاء  المقدسة  العائلة 
والى  ذلك  فأثار  األوثان،  لتحطم  نظًرا 

الفسطاط فأراد قتل الصبى يسوع.

العائلة المقدسة فى المعادى

من  المقدسة  العائلة  ارتحلت  وعندما 
منطقة مصر القديمة متجهة ناحية الجنوب، 
إحدى  المعادى  منطقة  إلى  وصلت  حيث 
القديمة،  مصر  عاصمة   - منف  ضواحى 
وأقلعت العائلة المقدسة فى مركب شراعى 
الصعيد  بالد  الجنوب  نحو  متجهة  بالنيل 
السيدة  كنيسة  اآلن  عليها  المقام  البقعة  من 
العذراء المعروفة بالعدوية ألن منها عبرت 

قضايا وآراء

 

ذهب الجميع و ظلت هي بمفردها ، تناولت 
أريكتها  فوق  استرخت   ، المهدئة  أقراصها 
التي  الحجره  أركان  إحدي  في  الموضوعه 

خلت من كل شئ فيما عدا المدفئة و التلفاز.

فمنذ  ليله.  كعادتها مثل كل  الليله  كانت هذه 
زمن ليس ببعيد و هي تقضي ليلتها بعد ذهاب 
الجميع الي منازلهم وحيده حتي مطلع النهار.

كانت الحياه مختلفه تماماً منذ عشره أعوام. 
تمأل  الضوضاء  كانت  أعوام  العشره  فقبل 

المكان. أطفالها الثالثه و زوجها ! 

الصور.  من  مجموعه  اال  منهم  يتبقى  لم 
نفس  في  تذكرت   ، بالدموع  عيناها  امتألت 
في  كانوا  مضت  أعواٍم   ِ عشره  من  اللحظه 
طريقهم للعودة من رحلتهم الشتويه من احدي 
المتنزهات التي اعتادوا ان يحتفلوا فيها بعيد 

زواجهم كل شتاء.

و كانت تلك المره مختلفه ، حيث لم تكتمل 
بالفرح بل بنهايه غير متوقعه.

و  رجلها  منها  أخذ  مروع  الحادث  كان  فقد 
لتبقي هي وحيده مع االحزان  الثالثه  أطفالها 
الوحده  لتحد  هي  بقت  نهايه.  لها  ليس  التي 
لتسمع صوت  و  االسره  من  بدال  حولها  من 

دموعها بدال من صوت صخب األطفال.

الدموع.تذكرت  من  بسيٍل  عيناها  انهمرت 
 ، اطفال  ال  و  زوج  ال  بمفردها  عادت  يوم 
تذكرت و تذكرت و بكت وبكت... و في تلك 
الليله نامت االم الحزينة و االرمله التعيسة في 
نوم بال نهايه.. فقد أراد هللا ان ينهي احزانها 

وآالمها و ان يجفف دموعها.  لم يكن لها من 
فقراء  الصباح حضر  أتي  عندما  و  يبكيها... 
الجيره بأطفالهم كما اعتادوا ان يحضروا اليها 
طيله العشره أعوام السابقه و لكن لم تكن هي 
اال جسد فقط.. كانت قد صنعت لها اهل ليسوا 
من دمها و أقارب ليسوا من عائلتها.. فتحت 
أبواب بيتها لألسر الفقيرة كل يوم ترعاهم و 

تقوتهم و تعولهم من الصبح للمساء. 

صنعت من احزانها أفراح للفقراء و غزلت 
من  قدمت  و  لآلخرين.  عطايا  دموعها  من 

وحدتها العون و السند ألناس غرباء عنها. 

تسند  كانت  و  جراح  داخلها  و  تبتسم  كانت 
الضعفاء و بداخلها نزيف من االحزان 

ال يراه و ال يشعر به سوي هللا. 

نهايه  ووضع  بسالم  أيامها  هللا  اكمل  حتي 
لبحور دموعها و سيل احزانها... 

و تركت ورائها عائله كبيره يبكونها.. تركت 
ورائها شجره من الحب تعلو السماء 

و  سالم  و  بفرح  الصغيرة  ألسرتها  ذهبت 
تركت أسرتها الكبيره بعد ان أكملت رسالتها 
او  يقتلها  الحزن  تجعل  لم  الحب..  بكل  معهم 
ينزع منها إنسانيتها. لم تترك الوحده تمزقها 

او تنزع عنها أحالمها. 

الفقراء  وسط  الحياه  لنفسها  صنعت  بل 
ووضعت نفسها خادمه للجميع فعرفت معني 

السعاده.

طوبي لمن يصنع من أحزانه دواء لالخرين  
ومن دموعه أفراحا للغير 

تلك  في  االخيره  ليلته  قضي  لمن  طوبي  و 
الحاله من التصالح النفسي و ان كانت الليالي 

السابقة قد قست بكل انواع القسوه 

و قد كانت الليله االخريه 

نيفني سامى

فى  النيل  إلى  المقدسة  العائلة  »عدت«  أى 
رحلتها إلى الصعيد، ومنها جاء اسم المعادى، 
عليه  نزلت  الذى  الحجرى  السلم  زال  وما 
وله  موجوًدا  النيل  ضفة  إلى  المقدسة  العائلة 

مزار يفتح من فناء الكنيسة.

وصلت العائلة المقدسة قرية دير الجرنوس 
)ارجانوس( على مسافة 10 كيلومترات غرب 
وبجوار  مغاغة،  مركز   - النصارى  اشنين 
توجد  العذراء  السيدة  لكنيسة  الغربى  الحائط 
المقدسة  العائلة  إن  التقليد  يقول  عميقة  بئر 

شربت منها.

تسمى  بقعة  على  المقدسة  العائلة  ومرت 
»اباى ايسوس« شرقى البهسنا ومكانها اآلن 

قرية صندفا )بنى مزار(.

على  تقع  الحالية  البهنسا  قرية  أن  يذكر 
مسافة 17 كيلومترا غرب بنى مزار.

شرقى   - الطير  بجبل  المقدسة  العائلة 
سمالوط

البهنسا  بلدة  من  المقدسة  العائلة  ارتحلت 
ومنها  سمالوط،  بلدة  حتى  الجنوب  ناحية 
عبرت النيل ناحية الشرق حيث يقع اآلن دير 
)اكورس( شرق  الطير  بجبل  العذراء  السيدة 
بني  معدية  جنوب  الدير  هذا  ويقع  سمالوط، 
خالد بحوالي 2 كيلومتر، حيث استقرت العائلة 
بالمغارة الموجودة بالكنيسة األثرية، ويعرف 
البوقيرس  طير  من  ألوفا  ألن  الطير  بجبل 
تجتمع فيه، ويسمى أيًضا »جبل الكف«، حيث 

المقدسة وهى  العائلة  أن  القبطى  التقليد  يذكر 
بجوار الجبل، كادت صخرة كبيرة من الجبل 
أن تسقط عليهم فمد عيسى »عليه السالم« يده 
ومنع الصخرة من السقوط فامتنعت وانطبعت 

كفه عليها.

شجرة العابد - نزلة عبيد - المنيا

على  المقدسة  العائلة  مرت  الطريق  وفى 
شجرة لبخ عالية )شجرة غار( سميت بشجرة 
كيلومتر جنوب  تقع على مسافة 2  »العابد« 
سجدت  الشجرة  هذه  إن  ويقال  الطير،  جبل 
المسيح وتجد أن جميع فروعها هابطة  للسيد 
باألوراق  ثانية  صاعدة  ثم  األرض  باتجاه 

الخضراء ويطلق عليها شجرة العابد.

الطير  المقدسة منطقة جبل  العائلة  غادرت 
وعبرت النيل من الناحية الشرقية إلى الناحية 
)أشمون  األشمونيين  نحو  واتجهت  الغربية 
من  كثير  البلدة  هذه  فى  وحدثت  الثانية(، 
العائلة  وباركت  أوثانها،  وسقطت  العجائب 
المقدسة األشمونيين، وتقع مدينة أشمون جنوبا 
الشريف  ديروط  ناحية  كيلومترا   20 حوالى 

فيليس.

قسقام  قرية  من  المقدسة  العائلة  هربت 
واتجهت نحو بلدة مير ميرة تقع على بعد 7 
القوصية، وأكرم أهل مير  كيلومترات غرب 
العائلة المقدسة أثناء وجودها بالبلدة وباركهم 

الرب يسوع والسيدة العذراء.
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بني ما اريد وما احتاج 
د. روز غطاس

وما   want نريد  ما  بين  كأفراد  نخلط  ما  كثيرا   
نحتاجه need ، فنحن نحتاج ان نأكل ونشرب ونلبس 
، ومكان لننام فيه، نطلق عليها االحتياجات االساسية، 
وهي محدودة ومتي تسددت زال السبب، فهي أساسية 
تغير  رغم  وثابتة  الحياة  قيد  علي  لبقائنا  وضرورية 
ايضا  والفقير  يجوع  فالغني  المكان،  او  الظروف 
وحتي يستمروا في البقاء احياء الزما من االكل، وال 
المهم سد  او عجل معلوف  بقول  اذا كانت  تهم االكلة 
احتياج الجوع الذي هو مطلب أساسي وضرورة ملحة 
للبقاء حيّا. اما ما اريد فهو غير محدود وشيء تتمني 
الحصول عليه بصورة او اخري فهو رغبة او شهوة 
لالمتالك ، وتتغير بمرور الوقت وغير ضرورية اي 
بعد  إحباطك  الي  تؤدي  وقد   ، عنها  االستغناء  يمكنك 
عرض  نافذة  امام  مثال  أقف  فعندما  عليها.  الحصول 
المالبس في احدي المحالت واري فستانا يعجبني، اول 
كل  هل  ؟  أريده  ام  احتاجه  هل   : لنفسي  اساله  سؤال 
مالبسي من السوء لدرجة انني احتاج الي فستانا جديدا 
ام انه يعجبني وسوف أشتريه حتي وان لم أكن احتاجه 
ألفكر  أقف  وهنا  القتنائه،  داخلية  وشهوة  رغبة  لكن 
لحظات قبل االندفاع في شراءه محاولة ان استمع للعقل 
شراءه  بعد  فيمكن  شراءه،  لسبب  والتبرير  والمنطق 
تتناسب  ال  مثال  ألوانه  ان  اشعر  مرات  بضعة  ولبسه 
فأحبط  لجسدي  مالءمة  غير  التفصيلة  او  بشرتي  مع 
يضايقني  دوالبي  في  قابعا  ويظل  شراءه  علي  واندم 
ِقس  لمحتاج.  فأعطيه  نفسي  علي  اتغلب  حتي  وجوده 
علي ذلك المثل عزيزي كل شيء تراه وتشتهيه أنفسنا، 
والصراع بين اإلرادة والعقل واالحتياج، كلها قصة ال 
ينتهي ترتيباتها في اعماق نفسنا وفي كل موقف نمر 
يريدها  ال  وظيفة  في  يعمل  منا  فكثيرا  حياتنا.  في  به 

ولكنه يحتاجها، وكثير منا يرتبط بإنسان ال يريد العيش 
او  ماديا  االحتياج  هذا  كان  سواء  يحتاجه،  لكنه  معه 
السبب  كان  اي  الخ؛  مشاعريا...  او  جسديا  او  نفسيا 
نحتاج ان نفرق بين ما نريد وما نحتاج. فما نريد مرتبط 
بالشهوة وهذا يذكرني بعاخان ابن كرمي عندما رأي 
في الغنيمة رداء شنعاري وفضة فأخذها وطمرها في 
   ( لنفسه  ارادها  انه  اال  لها  احتياجه  عدم  رغم  خيمته 
باهظة  بيته ضريبة  فدفع هو واهل   ،)21 : يشوع 7 
واشتهي  نظر  الملك  داود  ايضا  الشهوة.  لهذه  نتيجة 
رغم عدم احتياجه لكنه اراد زوجة اوريا الحثي، وكان 
احتاج وجاع  عندما  موقفه  ؛ علي عكس  كبيرا  عقابه 
استخدم  كما   .)2٥  :  2 )مرقس  الكهنة  خبز  من  اكل 
بقوله:  الموضوع  هذا  موضحا  رائع  تشبيها  المزمور 
االشبال احتاجت وجاعت اما طالبوا الرب لم يعوزهم 
شيء قط )مزمور 3٤ : 10( ؛ والقديس بولس الرسول 
التي  الكنائس  ومتذكرا  ذاكرا  المرات  من  العديد  كتب 
استخدمها الرب االله في تسديد احتياجاته الجسدية من 
كورنثوس  2؛   :  16 )رومية  ومسكن  وملبس  مأكل 
الثانية 11 : ٩؛ فيلبي ٤ : 11(. كما يذكر سفر اعمال 
الرسل ٤ : 3٥ ان  الكنيسة تسد احتياجات القديسين) 
أي المؤمنين(، وبولس يؤكد ذلك معطيا امرا للكنيسة 
قائال: اشتركوا في تسديد احتياجات القديسين ) رومية 
ذبيحة  منا رحمة ال  يريد  ذاته  والرب    .)  13 :  12
)هوشع 6 : 6( ، فهو ال يحتاج منا بل يريد عمل كامل 
االرادة واالختيار بان نقدم الرحمة كل حين لكل انسان، 
عندما  يسوع  الرب  تصرف  في  واضحا  هذا  ويظهر 
وصفه متي البشير بانه لم يريد صرف الجموع جوعي 
) متي 1٥ : 32  (. دعنا عزيزي نصرخ مع بولس: 
كلما اريد ان افعل الصالح والحسن اجد الشر حاضرا 
عندي ، ويحي انا االنسان الشقي، من ينقذني من جسد 

هذا الموت؟ ) رومية 7 (.

حنين  عبده  طلعت  الطفل  ُولد 
يونيو 1٩2٥  فى 20  بالمنصورة 
طوخ  مدينة  من  تنحدر  أسرة  من 
ترتيبه  وكان  بالمنوفية،  النصارى 
الثانى بين إخوته األربعة وأخواته 
هو  األكبر  شقيقه  وكان  الثالثة. 
 –  1٩23( حنين  يوحنا  القس 
مارمينا  كنيسة  كاهن   )2002
وكان  باإلسكندرية.  فلمنج  بمنطقة 
إهتمام والدته الواعية هو أن يخدم 
أوالدها الكنيسة فكانت نموذجاً طيباً 
ريع  من  جزءاً  قدمت  حينما  لهم 

أرضها لخدمة الكنيسًة المقدسة.

سنوات  طلعت  الطفل  قضى 
حياته األولى فى مدينة المنصورة 
مدينة  إلى  األسرة  بعدها مع  أنتقل 
 6 العمر  من  يبلغ  وهو  طنطا 
بمدرسة  إلتحق  وبها  سنوات، 
طنطا  بمدرسة  ثم  اإلبتدائية  طنطا 
بكلية  إلتحق  ذلك  بعد  الثانوية. 

فؤاد  جامعة   – البيطرى  الطب 
األول )القاهرة حالياً( وتخرج فيها 

فى سنة 1٩٥0.

األحد  يوم  يذهب  كان  طنطا  فى 
السيدة  بكنيسة  للصالة  إخوته  مع 
أن  حيث  بالصاغة  مريم  العذراء 
يوم  خدمتها  كانت  وقتها  الكنيسة 
توطدت  طنطا  وفى  فقط.  األحد 
مع  وإخوته  طلعت  بين  العالقة 
رزق  سليمان  األستاذ  الشماس 
)أول تلميذ للبابا كيرلس السادس ثم 
نيافة األنبا مينا آفا مينا أول أسقف 
بمريوط(  مارمينا  لدير  ورئيس 

وكانوا يلقبونه باألخ سليمان.

عندما  جداً  تفرح  والدته  كانت 
سن  فى   – خدمته  أخبار  تسمع 
عندما  تتهلل  كانت  كما   – مبَكر 
كان يُحضر لها القماش لكى تفّصله 

للمساكين والفقراء.

يأخذ  صبياً  يزال  ال  وهو  كان 
كله  ويضعه  اليومى  المصروف 
توماس  األنبا  وكان  الحصالة،  فى 
 1٩30( والبحيرة  الغربية  مطران 
الشعب  مساهمة  يطلب   )1٩٥6  –
ألجل  بالنقود  طنطا  فى  المسيحى 
يّدخر  طلعت  كان  لذلك  الفقراء، 

مصروفه كله لهذا الغرض. وعندما 
كان  بالنقود  الحصالة  تمتلئ  كانت 
للمطران  ليقدمها  فرحاً  يذهب 
ياسيدنا،  حصالتى  »هذه  له:  قائاًل 
إخوة  فيها على  ما  خذها وأصرف 
الرب«، فكان يفرح به جداً ويباركه 
محبة،  المملؤ  عمله  على  ويشكره 
وفى تلك الفترة أقامه األنبا توماس 

شماساً بالكنيسة.

بعد تخرجه ُعين طبيباً بيطرياً فى 
حدود  على  تقع  مدينة  )آخر  عنيبة 
إلى  إنتقل  ثم  السودان(  مع  مصر 
البلينا،  ثم  إدفو،  إلى  ومنها  أسوان 
حوالى  بها  أستمر  والتى  جرجا  ثم 
12 سنة لتمسك المحافظ به ألمانته 
للعمل  أنتقل  ثم  العمل،  فى  المطلقة 
بميت غمر وأستمر بها حتى أنتقل 
للعمل بمحافظة اإلسكندرية حوالى 

سنة 1٩7٥.

كنيسة  فى  خدم  غمر  ميت  فى 
خدام  إجتماع  فى  مارجرجس: 
القرية وإجتماع السيدات، باإلضافة 
غمر  ميت  قرى  فى  الخدمة  إلى 
كتفه  على  يحمل  كان  المختلفة. 
فى  الرب  إلخوة  ليقدمها  األحذية 
القرى، وكان يخدم مستخدماً جميع 

قرأت لك 
جنوى غاىل

 أرشدني ياهلي الي ما  تريدني  أن
أفعل ؟

من  عشر  السابعة  في  كنت 
عمري عندما تم اختياري الكون 
البرنامج   في  الراقصات  ضمن 
 [ الشهير   االمريكي  التليفزيوني 
وتخيلت   ,  ] النجوم  مع  الرقص 
الكثير  تفعله  ان  يمكن  الذي  ما 
هذه  علي  ليحصلوا  الفتيات  من 
وكنت   , الشهرة  من  الفرصة 
مرعوبة جدا وال أعرف حقا ماذا 
أفعل بهذه الشهرة ! الناس يقولون 
أشياء كثيرة صعبة علي المشاهير 
سوف  أنك  ؛  لي  وقالوا  والنجوم 
االلحاد  الي  المطاف  بك  ينتهي 
انتهي  كيف  فأنظري  والرذيلة 
النجوم  من  الكثير  بي  المطاف 
وبالطبع   , هوليوود  في  الشباب 
النهايات  هذه  لنفسي  أريد  أكن  لم 
من  طلبت  أنني  حتي   , العالمية 
في  وتغلق علي  تحبسني  أن  أمي 
بالهوس  بدأت  إذا  المنزل  قبو 
الحقيقة  وفي   , والنقود  بالشهرة 
هذه  أشتهي  حقا  أكن  لم  إنني 
وجدت  ولكنني  االرضية  االشياء 
وانا في السابعة عشر من عمري 
بي  المعجبين  الناس  من  ماليين 
وتساءلت   , يشاهدونني  والذين 
؟  أفعل  أن  مني  هللا  يريد  ماذا 
ليعلمني هللا  وبعد صالة وتضرع 
فقط   [ الهي  لي  قال    – أرادته 
وصديقة  جيدة  أختا  للناس  كوني 
الكلمات  هذه  وترسخت   ] طيبة 
الدافع وراء  في قلبي وكانت هي 
ونشر  والوعظ  بالتبشير  قيامي 
كلمة هللا , وقررت ان اكون اختا 
جيدة وصديقة محبة لهؤالء الذين 
وأن  هللا  كلمة  ويقرأون  يسمعون 
من  لكل  واالنجيل  الحق  انشر  
ليتبعوا   عليهم  أشير  وال  اقابلهم 
الرغبات  او  العالمية  الشهوات 
الكتاب  الي  اوجههم  بل  الجسدية 
تفعلة  ما  المقدس وكلمة هللا وهذا 
االخت والصديقة المحبة ,وبغض 
لهذه  إذا كنت صالحة  النظر عما 
المهمة او أل ؟  فلدينا جميعا مهمة 
فوق  نتخطي  أن  ويجب  وهدف 
اجل  من  حياتنا  ونعيش  مخاوفنا 
 , المسيح  ومحبة  هللا  كلمة  نشر 
تركوا  اناس  هناك  ان  ونعرف 
ونذكر  المسيح  وتبعوا  شئ  كل 
مجال  في  العاملين  من  أثنان  هنا 
فريزر  أوو  جيمس  وهما  الفنون 
والذي عاش في الفترة  ] 1886-
1٩38[ وكان يعمل عازفا محترفا 

للبيانو في أنجلترا ولكنه قرر ترك 
العمل والذهاب الي شعب ] ليسو 
[ وهم مجموعة عرقية تعيش في 
الجبال غرب الصين  ما بين التبت 
بالمسيحية  لهم  ليبشر   – وبورما 
تعلم  انه  الويكيبيديا  عنه  وتذكر 
لغة هذا الشعب الوثني وترجم لهم 
يوحنا  وانجيل  مرقس  مار  انجيل 
وكتب لهم ترانيم ولحنها لهم وكان 
اول من نشر المسيحية هناك ومن 
بعده  انتشرت المسيحية  بين هذا 
كان   1٩٩0 عام  ,وفي  الشعب 
٩0% من شعب ] ليسو[ مسيحيين 
والموسيقي   الفنان  نذكر  وايضا   ,
ديفنتر  فان  جودسون  االمريكي 
 18٥٥ [ الفترة  في  عاش  والذي 
االعمل   ترك  والذي   ]1٩3٩  –
بتدريس الفن واصبح مبشرا بكلمة 
, وكتب  الدول  العديد من  في  هللا 
ترنيمة مشهورة  ] أني أسلم الكل 
يقول   مذكراته  في  وكتب   ] لك 
الوقت  لبعض  كافحت  قد  »كنت 
مجال  في  مواهبي  تطوير  بين 
التبشيري  العمل  وخوض  الفن 
بدوام كامل. أخيراً جاءت الساعة 
المحورية من حياتي، واستسلمت 
يوما  هذا.  وكان   , هللا   لصوت 
أصبحت  و  حياتي   في  جديدا 
أعماق  في  واكتشفت  مبشرا 
معروفة  غير  موهبة  روحي 
هللا  وكأن  لي.  بالنسبة  اآلن  حتى 
ولمس  قلبي،  في  أغنية  أخفى  قد 
 « له  ارنم  جعلني  حساس،  وتر 
الذي  المكان  عن  النظر  وبغض 
مدعوون  فنحن  فيه،  هللا  وضعنا 
للمسيح،  يومياً  حياتنا  تسليم  إلى 
التباعه  اللطيفة  دعوته  وطاعة 
 ، ومواردنا  بمواهبنا  وخدمته 
أو  المكتب  أو  البيت  في  سواء 
المجتمع أو بعيداً عن الوطن, ليس 
لدى الجميع نفس الفرص. وال كلنا 
جميعنا  لكن  القدرات  نفس  لدينا 
لدينا شيء واحد وهو  الرغبة في 
أوامر هللا  قدما في جميع  المضي 

حتى النهاية

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

)100( د طلعت عبده حنني )1٩25 – 2001(

أم  ماشياً  سواء  المواصالت  أنواع 
أم  الحصان  يجرها  عربة  راكباً 

قطار أم سيارة أجرة.

عندما حضر إلى اإلسكندرية كان 
يقضى أجازته السنوية فى المرور 
الخدمة  نّظم  التى  البالد  كل  على 
فيها ليّشجع القائمين بالخدمة هناك 
وليحل جميع المشاكل، وذلك إبتداًء 
وفى  غمر.  ميت  حتى  أسوان  من 

اإلسكندرية قام بالخدمة فى القرى 
النائية المحيطة بها، والتى ال توجد 
فيها أية خدمة. وفى فصل الصيف 
أطفال  أحضر  وقد  أشاهده  كنت 
ليقيموا عدة أسابيع فى  القرى  هذه 
اإلسكندرية بمنزل مجاور للكنيسة 

المرقسية الكبرى، 

البقية ص9
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )100(
يف الذكرى ال 69 النقالب يوليه

 ادوارد يعقوب
اذا كنت ناصريا ممن يؤمنون بنزاهة وبطولة الزعيم األوحد 
الكثير  يغير  رمبا  املقال.  هذا  لقراءة  فأدعوك  الناصر  عبد 
من قناعاتك. لن تخسر أكثر من دقائق معدودة من وقتك، 

واوعدك لن تندم على هذا الوقت

في يوم 23 من هذا الشهر )يوليه( يمر 6٩ عاما على 
انقالب 1٩٥2 بزعامة عبد الناصر. ومازال هناك الكثير 
من عباد عبد الناصر ولألسف بعضهم من االقباط )اعتذر 
لكل من يغضبه هذا التعبير وافهم جيدا شعورهم ألني كنت 
واحدا منهم لدهر ال يقل عن عقدين من الزمان(.  انهم ال 
زالوا يرفضون مجرد االطالع على وجهة النظر المعارضة 

لهم وهذه من اهم وأخطر موروثات تراث عبد الناصر التي 
زرعها فيهم والتي هي أصال من اساسيات التراث االصولي 
الناصريين ولكني اصف ممارسة  اإلسالمي. ال اقصد إهانة 
في  حر  انسان  كل  الن  ألشخاص  التعرض  وليس  للفكر  ما 
الخاصة  شعائره  ممارسة  في  وحر  اعتقاده  في  وحر  تفكيره 
طالما ال يعتدي على حرية االخرين. وعندما يصل االنسان 
الي اعتبار انسان آخر فوق النقد ويغضب لمجرد سماع أي 
في  الحالة يضعه  فهو في هذه  الناصر  شيء سلبي عن عبد 
مرتبة اآللهة وبالتالي يمكن وصفه ب العابد له وهو وصف 
للحالة الفكرية ونقد لطريقة التفكير والفكر، وال يقلل من شأن 
الخاطئ  التراثي  للفهم  هنا  ونأتي  اهانته.  لقصد  او  الشخص 
الثاني وهو الربط بين نقد الفكر او العقيدة وبين الشخصنة أي 
السمات  وبين  الفكري(  )النهج  الموضوعية  بين  الفصل  عدم 
الشخصية، فالبعض يعتبر نقد افكاره هو بمثابة اعتداء عليه 
شخصيا فهو يحول حرية النقد الموضوعي الي خطيئة تمس 
القتل  )مثل  المزعومة  الشرف  جرائم  مثل  تماما  شرفه.  
االعتقاد(  او  التصرف  حرية  في  لحقها  االبنة  ممارسة  عند 
ألوضح الفكرة أكثر: إذا قلت على انسان مثال انه ملحد )ال 
يؤمن بوجود إله( فانا اقصد ان أصف فكره او عقيدته وهو 
الوصف  هذا  تعطي  دينية  له خلفية  كانت  أذا  اال  لن يغضب 
وكذلك  قتله  الي  األصوليين  عند  قد تصل  تحقيريه  مدلوالت 
ايضا مثل وصفه بالكافر او المرتد...الخ، كلها لها نفس البعد 
التراثي المنحرف أذا فهمت تحت تأثيره. والمثقف الحر الذي 
او  فكر  أي  ان  ويعي  يعرف  الموضوعي  النقد  بحرية  يؤمن 
أي  في  للقادة  الشخصية  والسمات  التصرفات  وأيضا  عقيدة 
مرتبتهم  وصلت  مهما  الدينيين  القادة  فيهم  بما  عام  مجال 
فأن هؤالء  لذلك  والتحليل.  والدراسة  للنقد  قابلة  الدينية، هي 
الموضوعيين يتحملون انتقادات المعارضين لفكرهم ويردون 
على الفكر بالفكر المضاد ويعملون المنطق ويستخدمون هبة 
ثم  المخالف  الرأي  وتحليل  والدراسة  للبحث  والتفكير  العقل 
استنتاج رأي ثالث خاص بكل شخص منهم او االقتناع بالراي 
المخالف وهي قمة النضج الفكري. بل ان هناك حقيقة جلية 
اال وهي ان التقدم العلمي واالبتكار يقوما أساسا على االستفادة 
من تضارب اآلراء والنقد الموضوعي وهذا ما تثبته دراسة 
المجتمعات المتقدمة. انني عندما اري أناسا قريبين مني واكن 
قد  بل  يغضبوا  اجدهم  عندما  أحزن  واالحترام،  الحب  لهم 
يصل رد فعلهم الى العداء لمجرد محاولة مناقشة معتقداتهم او 
عرض اآلراء المخالفة لهم واحيانا اتهامي باتهامات ال أساس 
لها من الصحة. ولكني اعذرهم أحيانا ألني مررت بنفس هذه 
التجربة واعرف احساسهم. ان طريق المعرفة للوصول الي 
التغلب  شجاعة  الي  يحتاج  ألنه  مؤلما  أحيانا  يكون  الحقيقة 
الطفولة،  منذ  نفوسنا  في  زرعت  خاطئة  موروثات  على 
وهذا  مساسها  او  منها  االقتراب  يجب  ال  مسلمات  انها  على 
النظم  )مثل  سياسي  كان  سواء  مستبد  نظام  أي  يمارسه  ما 
الديكتاتورية( او ديني )مثل األصوليين االسالميين( واألسوأ 
هو ما يجمع بين االثنين مثل نظام عبد الناصر. ان مثل هذه 
عند  والنقد  التفكير  ملكة  تعطل  ان  تحاول  االستبدادية  النظم 
لديهم.  مقدسة  ونصوص  براقة  شعارات  تحت  الشعب  أفراد 
ويحضرني خطبة سمعتها من شيخ سلفي مشهور يقول فيها: 
مفتوحة  ساحات  في  تقام  التي  القري  مجالس  في  »معروف 
راكبا  يأتي  الذي  الشخص  ان  القرية  عمدة  برئاسة  وتكون 
حماره لحضور الجلسة ال يجب ان يدخل على مجلس العمدة 
بحماره، فهذه تعتبر إهانة للعمدة.  بل يجب ان يترجل من على 
المجلس ويدخل سائرا. ويسترسل  بعيدا عن  حماره ويربطه 
فعندما  حمارك  هو  ده  عقلك  اهو  الجمهور:  مخاطبا  الشيخ 

تأتي الى كالم هللا فيجب عليك ان تنحي عقلك الذي هو هنا 
يمثل حمارك!!  هكذا غسلت ميديا عبد الناصر اغلبية عقول 
الشعب المصري، بل الكثير أيضا من الذين اسماهم بالشعوب 
العربية. كانت أجهزة اعالم عبد الناصر تحاصرنا ليل نهار 
وبطوالته  ومنجزاته  األوحد  الزعيم  بأخبار  مكان  كل  وفي 
وانسانيته  وإنعامه  العبقرية  وخططه  وكماالته  ومعجزاته 
الغير مسبوقة هذا غير االناشيد واالغاني الممجدة له وخطبه 
الحماسية وكتابه المقدس »الميثاق« وفي نفس الوقت تخسف 
األرض بكل الزعماء والعظماء السابقين لعصرة وخصوصا 
الملك فاروق. وتخرس اجهزته القمعية بقيادة »صالح نصر« 
بعيد  من  يلمح  حتى  او  ينتقد  أي صوت  الرهيبة  ومخابراته 
أي  على  للتشويش  خاصة  أجهزة  احضر  لقد  سلبياته.  على 
اذاعات خارجية تبث ارسالها الي مصر وتذيع اخبارا وبرامج 
حين  بنفسي  هذا  عاينت  وقد  نظامه  تنتقد  او  اكاذيبه  تكشف 
عبد  اعالم  أجهزة  تتجاهله  حدث  حقيقة  معرفة  أحاول  كنت 
الناصر حيث كانت أجهزة عبد الناصر تبث صفارة مزعجة 
على نفس موجة إذاعة لندن العربية واسرائيل أيضا. وحبي 
الناصر  عبد  عبادة  من  اخرجني  الذي  هو  والقراءة  للدراسة 
وبداية ذلك كان في منتصف عصر السادات عندما سمح بنشر 
الكتب التي تنتقد عبد الناصر وكان أولها كتاب »اآلن أتكلم« 
الدين« الذي كان  الناصر »خالد محيي  لزميل وصديق عبد 
بمثابة الصدمة االولي لي، وكدت ان أمزقه من الغضب بعد 
قراءته.  ولكن ما لبثت ان اصبت بصدمة أفدح هزت صورة 
وكان  سنين،  داخلي طوال  التي ظلت  الناصر  عبد  شخصية 
هذا في كتاب »كنت رئيسا لمصر« لمحمد نجيب اول رئيس 
من  تماما  اسمه  محو  ناصر  حاول  والذي  لمصر  جمهورية 
عقول المصريين وكانوا يلقنوننا زورا في المدارس ان عبد 
الناصر هو اول رئيس لمصر، بل اول مصري يحكم مصر 
لمدة  مركزة  بصورة  قراءاتي  وتوالت  الحديث.  تاريخها  في 
ما يقرب من ثماني أعوام، و مازلت ألكثر من 30 سنه اتابع 
المحلي  أي جديد. قرأت ما يزيد عن خمسون مرجعا، منها 
ومحللين  وباحثين  ومؤرخون  لمعاصرون  وكلها  واالجنبي 
معظمهم عمل مع عبد الناصر او كان قريبا منه شخصيا او 
تقابل معه ومنهم أجانب اطلعوا على وثائق سرية لدول كبري 
ومستندات حقيقية بخط يده ومحاضر جلسات لم تكن معلنه. 
كما انني عاصرت في شبابي كل فترة عبد الناصر ورجعت 
سمعتها  وخطب  بنفسي  شاهدتها  ألحداث  بذاكرتي  احيانا 
من  وبدأت  قرأت.   مما  الكثير  صدق  تؤكد  األوحد  للزعيم 
عشر سنوات تقريبا في اعداد دراسة متسلسلة بالتاريخ مدعمة 
أحدث  هي  المقالة  )هذه  الناصر  عبد  عن  المراجع  بأسماء 
حلقاتها ولم تنته بعد الدراسة( وهي تلخص اهم ما قرأته من 
احداث اتفق عليها أكثر من كاتب. وهذه وتوفر الوقت على من 
يريد االطالع على الراي اآلخر وتتيح للذي يريد ان يدرس 
أكثر ان يرجع الي المراجع او يتأكد بنفسه من صدق ما انقله. 
واالن اناشد اخوتي واصدقائي من عباد عبد الناصر والذين 
يتهمني بعضهم انني متطرف دون ان يحاول االطالع على 
ما قرأته ويرد عليه بتوثيق إذا اكتشف غلطة. اناشد هؤالء ان 
يطلعوا على هذه الدراسة )أرسلتها لكثيرين ومستعد إلرسالها 
الخوف  يتحرروا من عقدة  ان  بعد  لمن يطلبها( وذلك  مجانا 
التي دسها لهم عبد الناصر في عقولهم الباطنة وينزعوا عنه 
المسبق  حكمهم  من  متجردين  ويقرؤا  االلوهية  بل  القدسية، 
عليه وعندها سيصلون بأنفسهم الي الحقيقة. ان كل ما تعاني 
منه مصر االن وشعبها من تخلف وامراض نفسية يرجع في 
معظمه الي عبد الناصر هذه هي الحقيقة التي اكتشفتها كأحد 

عباد عبد الناصر السابقين بعد طول خداع.

النوايا العدائية 

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

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

عدواني غير مرغوب فيه،  

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

إلساءة المعاملة او الهيمنة علي شخص ضعيف، 

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

داخل العمل ،

وهذا  نتيجة تربية الطفل منذ الصغر،

ألن من خالل العنف األسري والضرب في المنزل بسببه 
يودى إلي التنمر. 

يجعل الطفل يفقد الثقة وعدم التركيز وأيضا الخجل، 

 وهذا يؤدى إلى إنتهاك شخصية طفل وتجعل منه شخصاً 
يفتقر التواصل االجتماعي مع الغير ،

اإلهتمام  وعدم  اإلجبار  طريق  عن  ذاته  إثبات  يريد  و 
بمشاعر الغير،

ونري أشكال كثيرة للتنمر  منها لفظي اى يكون وجهاً لوجة 
واألذى بشتايم واإلهنات، أو اإلستهزاء ،

وايضاً تنمر جسدى وهو يتمثل في صورة عنف وضرب،

ونشر  الدائم  االحراج  ممارسة  في  ويكون  عاطفي  وتنمر 
الشائعات عن شخص وتهديدة. 

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

نعم 

فيجب أن يشعر طفلك الثقة بالنفس ويشعر باألمان وتكسر 
حاجز الخوف والخجل، 

مفهوم  ،ترسيخ  بينكم  التعامل  طريقة  علي  والمحافظة 
العطف واللين منذ الصغر، 

منحهم حرية التعبير عن الرأي، مراقبة سلوكياتهم ،  وأن 
تزرع في داخله خصلة القناعة وحب الخير للغير،
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تعليق على   كتاب - نقد التقليد 
االرثوكسي.!!

عصام نسيم
والتي عرض  الكنسي  التقليد  نقد  كتاب  اثار 
في معرض الكتاب لهذا العام حالة من الجدل 
وحاول  الكنيسة  تقليد  الكتاب  تناول  حيث 
في  ويشكك  التقليد  هذا  في  يطعن  أن  جاهدا 

تقليد الكنيسة القبطية األرثوذكسية .!
عام  معرض  في  عرض  الكتاب  أن  وحيث 
من  له  الترويج  تم  الشديد  ولالسف  للكتاب 
قبل بعض المسيحيين وتقديمه على أنه بحث 
بالبحث  له  وهو ال عالقة   ( اكاديمي  علمي 
العلمي أو أي أكاديمية كما سنوضح ( وراح 
البعض يمدح الكتاب قبل أن يتراجع البعض 
عن هذا المديح ويصفه أنه كتاب غير سليم 
من  موجة  بعد  باألكاديمية  له  عالقة  وال 
محتواه  على  والرد  الكتاب  لهذا  الرفض 
هذا  السريع على  التعليق  هذا  كان  لذلك   !!!

الكتاب !!!

التقليد  نقد   - الكتاب  هذا  قراءة   بعد 
الكاتب كان  االرثوذكسي تكتشف سريعا أن 
نفسه  الكتاب  على  أثرت  كبيرة  مشكلة  لديه 

وهي مفهوم الكاتب عن التقليد المقدس ؟!!
فكاتب كتاب نقد التقليد ال يعرف ما هو التقليد 
ولم يضع في مقدمة كتابه مفهوم التقليد رغم 
 ( واالرثوذكسية  الكنيسة  مفهوم  شرح  أنه 
قام  التي  فكرته  يخدم  مخل  باختصار  طبعا 
يشرح  ال  ذلك  رغم  لكنه   ) الكتاب  عليها 
للقارئ والذي من المفترض أنه غير مسيحي 
ال يعرف شيء عن مفهوم التقليد أو شروطه 
ونتائج  واحتماالت  فرضيات  يضع  وراح 
أن  النهاية  في  ليقوم  عنده  من  واستنتاجات 

التقليد ليس تقليد !!!
فعلى سبيل المثال .

بغض  اآلباء  من  شخص  قالها  عبارة  اي 
بالنسبة  هي  أصالتها  أو  عن صحتها  النظر 

للكاتب تقليد !!
متحدثين  لكتاب  كتاب  في  جاءت  فكرة  اي 
في  يطعن  ليبرالي  فكر  يتبع  بعضهم  ربما 
غربيين  كتاب  وهم  نفسه  المقدس  الكتاب 

أيضا بالنسبة للكاتب تقليد !!!

 ايضا امر اخر هام وخطير وهو ذكره بعض 
مسيحيية  كتب  من  اقتبسها  التي  العبارات 
في  وذكرها  اليها  رجع  مراجع  انها  وادعى 
وهو  سنوضح  كما  الكتاب  صفحات  حاشية 
او  االكاديمية  البعد عن  كل  بعيد  يعتبر  امر 
البحث العلمي الذي ادعاه الكاتب ومن روج 

له !!!
المقال  هذا  محل  الموضوع  في  فمثال 
يثبت  ان  الكتاب  صاحب  فيه  حاول  والذي 
االولى  القرون  في  مصر  في  المسيحية  ان 
كانت غنوسية !! وقد رجع الي كتاب رئيسي 
الوثائقية  المالمح   – كتاب  وهو  منه  اقتبس 
والليتورجية في كنيسة االسكندرية – للراهب 

اثناسيوس المقاري !

اقتبس من الكتاب ما يخدم فكره فذكر بعض ما 
ذكره الكتاب من ادعاءات جاءت على لسان 
مصر  في  المسيحيية  ان  من  اجانب  علماء 
االولى  القرون  في  الغنوسي  بالفكر  تاثرت 
اقتبس هذه العبارات وصمت ورغم ان كتاب 
الراهب اثناسيوس ذكر هذه االدعاءات وقام 
بتفنيدها والرد عليها ولكن الكتاب اقتبس فقط 

ما يخدم فكره في صفحات كتابه !!!
ما   – التقليد  نقد  كتاب  صاحب  ذكر  ايضا 
ذكره بعض علماء الغرب عن ان المسيحية 
وكتب  الغنوسي  بالفكر  تاثرت  مصر  في 
في صفحات كتابه كالمهم وذكر في حاشية 
يعتقد  بيحث  االجنبية  المراجع  الصفحات 
كتب  الي  رجع  انه  الكتاب  يقرأ  من  كل 
اجنبية واقتبس منها وترجم ما جاء فيها من 

االنجليزية الي العربية !!!!
فعله  فما  يحدث  لم  هذا  كل  ان  والحقيقية 
المالمح   – كتاب  من  اقتبس  انه  الكاتب 
اثناسيوس  للراهب   – والليتورجية  الوثائقية 
منها  واقتبس  اخرى  كتب  وربما  المقاري 
في  الراهب  ذكرها  التي  االجنبية  المراجع 
المراجع  في  وايضا  كتباه  صفحات  حاشية 
نقد   – كتاب  صاحب  وكتبها  الكتاب  نهاية 
كتاب  من  اخذها  انه  يذكر  ان  دون  التقليد 

الراهب اثناسيوس !!!!!
وبالطبع هذا به خداع شديد للقاريء وادعاء 
امر لم يحدث وهو الرجوع الي كتب اجنبية 

وترجمتها واالقتباس منها !!!!
ينقل شهبة  النقل فكيف  امانة في  ايضا عدم 
الشبهة  يقتبس  عليها  ورد  كتاب  ذكرها 
ويذكرها ويقف صامتا وال يذكر الرد عليها 
يثبته  الن الرد يهدم ادعاءه الذي يحاول ان 

في كتابه المزعوم !!!!
الي  الرجوع  وعدم  النقل  أمانة  عدم  أيضا 
في  خاصة  كتابه  في  متنوعة  مصادر 
فجاءات  التقليد  مثل  جدا  مهم  موضوع 
استشهادته قصاصات من كتب غربية حديثة 
بتاريخ  خاصة  كتب  من  اقططاعات  أو 
الكنيسة أو اقوال االباء فقط لتخدم فكرته التي 

يريد أن يوصلها من خالل هذا الكتاب .!!!
لنا عدم أمانة  أيضا كان هناك نقطة توضح 

الكاتب
نقطة أخرى مهمة لفتت نظري في هذا الكتاب 
المقارن  الدين  بمحادثات  الكتاب   تأثر  عن 
المنتديات  بعض  أو  توك  البال  غرف  في 
وظهر هذا بوضوح في الجزء الخاص بنقد 
القديس مرقس الرسول النجيله وراح  كتابة 
يشكك في نسب انجيل مرقس الي مارمرقس 
ص  الداخلي  الدليل  عنوان  تحت  الرسول 
18  وراح يدعي أن كاتب االنجيل ليس من 
فلسطين ألنه أخطأ في جغرافية فلسطين في 
الشياطين  وخروج  الجدريين  قرية  معجزة 
الي الخنازير ولست هنا أرد على هذا الكالم 
والذي سيأتي في حينه ولكني أوضح طريقة 
أن  تؤكد  داخلية  أدلة  في  الطعن  في  الكاتب 

كاتب انجيل مرقس هو مرقس الرسول !!
فهذا هو مستوى أدلة الكاتب والتي كما ذكرنا 
توضح لنا تأثره الشديد بحوارات البال توك 
!!! وهي شبهات منها العشرات وربما المئات 
ضد جميع األناجيل وليس انجيل مرقس فقط 

وقد تم الرد عليها كلها !!
وكما ذكرنا غاب عن كاتب كتاب - نقد التقليد 
االرثوكسي - مفهوم التقليد والذي ال تراه في 
صفحات الكتاب وال تعرف اي تقليد يتحدث 

عنه ؟!
البقية ص1٩ 
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النهارده  االحد 2٥ يوليه والعدد ده 
انشاء هللا ح يصدر علي اخر الشهر 
… وده دلوقتي مؤشر كويس … ان 
اإلصدار  في  منتظمه  بقت  الجريده 
كل  الكترونيا  بتصدر  يعني   …
رقم 38   العدد  وده  أسبوعين …  
أسبوع   76 تقريبا  يعني  وده   …
… … منذ فتره الكوفيد … ومنذ 
الهوا  ع  الجريده  اصدار  توقف 
….وعقبال كده ماترجع ورقيه زي 
ونمسكها  تاني  ونشوفها  زمان … 
 … جديد  من  اخري  مره  بآيدينا 
بدات  الدنيا  واهوه   … يسهل  ربنا 
الكورونا  موضوع  من  شويه  تفك 
األماكن  في  التجمعات  وابتدت   …
 1٥0 حتي  تزيد…  المفتوحه 
شخص … والحمد هلل … ده مؤشر 
برضه كويس.. وخصوصا لالفراح 
يفرح  ربنا  السعيده…  والمناسبات 
قلوب الجميع … ونخلص نهائيا من 
اللي لسه  الكورونا … والماسكات 
كاتمه علي نفسنا …ربنا يسهل … 
نرجع بقي لموضوعنا … والحقيقه 
ان دي فكره االستاذ العظيم إبراهيم 
في  بينكش  الحقيقه  هو   … عيسي 
حاجات كده مخفيه … ومش باينه 
رؤيه  وله   … خالص  السطح  ع 
شديده …  وجرآه  مختلفه …  كده 
الكثيرين  عند   … موجوده  غير 
المالحظ  العموم هو من  …. علي 
… وده بعضه موضوع مرتبط او 
وهو   … السابق  بالعنوان  متعلق 
القرار …. والحقيقه ان الموضوع 
االعالم  وسائل  وبدات   … شائك 
الكالم  ماكان  وبعد   … تتناوله 
تصريحا  يصبح  ابتدي   … تلميحا 
في   … مهمه  برامج  وبدات   …
قنوات تلفزيونيه رسميه  بالتلفزيون 
قنوات  في  وليس   … المصري 
خاصه … بدا الكالم عن السلفيين 
 … موقوته  قنبله  هما  وازاي   …
 … ومسالمين  قوي  طيبين  ومش 
زي مابيبينوا … وانما الحقيقه هما 
مستنيين أي فرصه.. عشان ينقضوا 
 … الخالفه  امجاد  ويرجعوا   …
عارفينه  احنا  اللي  ده  إياه  والكالم 
… واللي بيبثوا سمه للبسطاء … 
من  اللي  الغالبه  العيال  ويجندوا 
هما  يقوموا  عشان   … األرياف 
وينتحروا..   … دي  بالمامورية 
رفعه  جل  من   .… ويستشهدوا 
العظام  القاده  بينما   … اإلسالم 

 … الوجبات  بافخم  يتمتعون   …
المؤامرات  ويدبروا  ويستخبوا … 
لتحت … في تركيا  … من تحت 
وحتي  البالد …  من  وغيرها   …
التعابين  رؤوس   … مصر  داخل 
يستر..  ربنا   … موجوده  لسه 
عموما   .… شرهم  البلد  ويكفي 
الخطاب  لتجديد  نزعه  فيه  دلوقتي 
الديني.. وتخليص الناس من االيات 
والنصوص واالحاديث اللي بتدعو 
للقتل والكره… حتي الكره للمسلمين 
المعتدلين… إبراهيم عيسي بيحاول 
الموقوتة  للقنابل  الناس  نظر  يلفت 
دي… ولالفكار الشائكة والمغلوطة 
مؤلم  لنتايج  تؤدي  ممكن  اللي   …
داس  برضه  عيسي  إبراهيم   …
عليها …  وركز  مهمه  نقطه  علي 
وان   … القرا  فكرة  علي  ركز 

ده  القرار 
يكون  الزم 
س  و ر مد
 … صح 
علي  ركز 
السلطه  ان 
الزم  مش 
ن  تكو
ه  كز متمر
حد  ايد  في 
 … واحد 
القرار  وان 
يكون  الزم 

مشترك… وبمعني اخر … يكون 
دايما فيه… باك اب … او حد يسند 
السيسي  السيسي …  الزعيم  جنب 
راي  برضه  بس  عظيم …  راجل 
إبراهيم عيسي مهم … ويحترم … 
هو عاوز يخلي مصر مسنوده … 
بس مش علي ضهر واحد فقط…. 
تانيه.. ل  فيه ضمانات  يكون  الزم 
للناس  واالستقرار  األمان  استمرار 
… إبراهيم عيسي قال … وده كان 
بمناسبه   … اتذاع  اللي  البرنامج 
مرور 8 سنين علي 30 يونيه … 
ولفت نظرنا الي ان مصر فعال … 
مسنوده  وقوتها   … قدرها  بجاللة 
 … واحد  تقريبا   … شخص  من 
مقتطفات  كانت  دي  العموم  وعلي 
… من كلمات قالها إبراهيم عيسي 
بالنص … كما سمعتها  اكتبها   …
إبراهيم  األستاذ  يقول   … منه 
كويس  نفهم  )الزم   .… عيسي 
قوي  او    … االخوان  هما  ايه 

االخوان …  دور  او  االخوان … 
االخوان بندقيه لاليجار … فطالما 
محسوم  الموضوع   … مؤجر  فيه 
عودة  لعدم  الوحيدة  الضمانة   …
االخوان الي مصر مره اخري … 
او حكما …  اوتنظيما …  جماعه 
هو الرئيس عبد الفتاح السيسي … 
اخر … دي مشكله جباره  احد  ال 
… هو الزم يحلها … الن مصر 
هي  اللي  الزم تبقي الضمانه … 
 … الضمانة  هو  يبقي  المجتمع 
الضمانة … هي  تبقي  المؤسسات 

انما لغاية  دلوقتي … واحنا بنتكلم 
في الذكري الثامنه ل 30 يونيه …. 
الضمانة الوحيده هو … عبد الفتاح 
ل  اثبتنا  سنين   8 ….في  السيسي 
انفسنا … اننا نقدر … قبل أي حد 
تاني  … اننا نقدر … كل اللي كان 
وما  القرار. ….  ناخد  اننا  ناقصنا 
الحياه اال قرار … ان تومن بعقيدة 
كلمه …  تكتب  ان  قرار ….   …
فذاك قرار … ان ترسم لوحه … 
هو قرار … ترحل … تزهد … 
 … وتغضب  تثور..   … تصمت 
ماتلك الكلمات … سوي قرار … 
لن تحسم امرا … لن تحرز نصرا 
… لن تعد من الكون شيئا …ما لم 
انت …  تكون  لن  قرار …  تتخذ 

سوي بقرار …(  

الحياه ماشيين … كنا وكانوا  جوه 
وصار  

ضروري   … زمان  حكمه  وقالوا 
نقي الجار  

ده كل عجله تسير … وكل دار له 
مدار  

لكن ضروري نفكر … ونراعي با 
استمرار  

بقي  جد  لو  ماشيه …..  الحياه  ان 
وهزار  

بس المهم نفوق ….  لو وسط ليل 
ونهار  

غصن الزيتون 38 
القرار.. فكرة إبراهيم عيسي  

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

نغضب نثور نضحك… ويبقي لينا 
قرار  

جندي  يادكتور  تكرمت  لو  ياريت 
تنشر الكلمتين دول  

لرحيل  األربعين  ذكري  »في   
وهي  غبلاير«  »ايلين  الغاليه  االم 
»فادي  كاتبنا  والدة  بالمناسبه 
طانط    صوره  مرفق  جرجس«… 

»ايلين«  

 في الدنيا بنعافر … نمشي وكتير 
جاريين  

وساعات   … سلف  كله  ده  ونقول 
بيبقي دين  

ونلوم  ونغضب …  بنزعل  وكتير 
في ناس وندين  

الغير  ع   … كتير  حمل  نرمي  او 
مادام قادرين  

ليها  قفه  لو  قالوا زمان …  ان  مع 
ايدين  

البد حتما ضروري … ان يشلوها 

اتنين  

وفي وسط كل القلق … راح نلقي 
بني ادمين  

بتدي من غير حساب … بكل شوق 
وحنين  

زي ماهما تالقيهم  … بالحب كده 
فايضين  

لو قرش واحد في جيبهم … او بنك 
فيه ماليين  

انتوا  بس   … للغير  بخير  داعين 
قولوا امين  

او ذكري  العالم …  لو جوه وسط 
عايشه سنين  

قوي  يسند   … حب  مليان  القلب 
ويعين  

يبقي  الرد  الحب …  ايه  سآلوا  لو 
»ايلين«  

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  

بقية مقال »د طلعت عبده حنين )1925 – 2001(« ص 6
إصطحابهم صباح  على  معه  الذين  الخدام  ومجموعة  هو  ويحرص 
األربعاء والجمعة واألحد لحضور القداس األول بالكنيسة المرقسية، كما 

كان يهتم بتوفير المالبس النظيفة وكل األدوات الصحية لهم.

عديدة،  وأضطهادات  لمضايقات  تعرض  عمله  فى  الشديدة  ألمانته 
فحدث بينما هو فى جرجا أن دخل إليه ذات مرة مجموعة من األشرار 
فى غرفة نومه – وكان هو خارج البيت بتدبير من هللا – وألنه كان 
من عادته أن يفرش اللحاف بطول السرير، ظنوا أنه نائم تحت اللحاف، 
نجا  ولما  نارية.  طلقة   30 حوالى  الرشاشة  بالمدافع  يرشقونه  فظلوا 
بأعجوبة ورجع إلى البيت وجد الطلقات النارية على اللحاف كله، فشكر 
هللا كثيراً، وأخذ يمدد اللحاف على جسمه وهو يقول: »مش سايبين جزء 

من جسمى دون طلقات«.

ظهرت بوادر مرض الشلل الرعاش Parkinsoism على د. طلعت 
حوالى عام 1٩٩6، ورغم مرضه لم يتوقف عن الخدمة قط، حتى أنه 
كان يتوجه للخدمة فى المناطق الصحراوية المحيطة باإلسكندرية. وفى 
يوم األثنين من البصخة المقدسة عام 2000، حضر صلوات البصخة 
كليوباترا  بمنطقة  الدين  عمود  كيرلس  والبابا  العذراء  السيدة  بكنيسة 
تعثرت  الخدام  بعض  بصحبة  الكنيسة  من  خروجه  عند  باإلسكندرية، 
رجاله فى األرض وسقط فى فناء الكنيسة وحدث له كسر فى المفصل 
جسمه  فى  تقرحات  له  حدثت  لذلك  ونتيجة  الفراش  أثره  على  الزم 
يقول:  كان  غيبوبته  وفى  الجراحية.  العمليات  من  العديد  له  فأجريت 

»يالال بينا نقوم بسرعة للخدمة«.

وفى يوم الثالثاء من أسبوع اآلالم عام 2001 أستطحبه أحد الخدام 
المرقسية – حيث إعتاد قداسة  الكنيسة  إلى  وهو على كرسى متحرك 
البابا شنوده الثالث – أن يصلى بها، ودخل به الخادم إلى الكنيسة، وما 

أن رآه قداسة البابا حتى أسرع إليه وصلى له ومنحه البركة.

وفى يوم األربعاء 12 سبتمبر 2001 أنطلقت نفسه الطاهرة مكللة 
المعمدان  يوحنا  القديس  أستشهاد  تذكار  يوافق  الذى  اليوم  فى  باآلالم 

الشجاع شهيد الحق واألمانة.
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لصوص مقابر امللوك

فرعونيــات

لدفن  أماكن  مجرد  القدماء  المصريين  مقابر  تكن  لم 
فيها  ينعم  أبدية«،  »قصورا  كانت  ما  بقدر  الموتى 
المتوفى بحياة جديدة في العالم اآلخر، بعد رحلة قضاها 
فيها  نفسه  في عالم األحياء لسنوات على األرض أعد 
أمنا في »حقول  أبدية أكثر  للفوز بحياة  ماديا وأخالقيا 

السالم«.
اعتقد المصري قديما أن جسد المتوفى تدب فيه روحه، 
عائدة إليه في مقبرته، ليبدأ رحلة جديدة في العالم اآلخر. 
الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  إلى  المصريون  سعى  لذا 
مع  السرقة،  من  المقابر  حماية  تكفل  التي  والمحكمة 
ترهيب اللصوص بعبارات التحذير والنصوص الدينية 
الرادعة حفاظا على أثاث المقبرة الجنائزي من السلب 

والنهب، حتى يُكتب لصاحبها الخلود.
وعلى الرغم من حرص المصريين الشديد على توفير 
من  الملوك  مقابر  تسلم  لم  األمنية،  االستحكامات  كافة 
جرائم السرقة، باستثناء مقبرة الملك الشاب توت عنخ 
القديمة،  لصوص مصر  أعين  عنها  غابت  التي  آمون 
لتكشف بجالء عن روعة ما كانت عليه مقابر الملوك 
الذي شهدته  الفني واإلبداعي  الثراء  والملكات، وحجم 
التقسيم  بحسب  الحديثة،  الدولة  إمبراطورية  عصور 

التاريخي لعصور مصر القديمة.
أخالقية  وتعاليم  قيم  غرس  في  المصريون  وتبارى 
تعلي من شأن عدم انتهاك حرمة المقابر أو العبث بها 
وبمحتوياتها تجنبا النتقام اآللهة، كما ورد في نص من 
األسرة  من  مريكارع  البنه  الرابع  خيتي  الملك  تعاليم 

العاشرة يقول له:
المحاجر،  من  األحجار  اقطع  الغير،  منشأة  تضر  »ال 

وشيّد مقبرتك بما قطعته يدك من أحجار«.
مقبرة  نصوص  في  ورد  آخر  نقش  المبدأ  هذا  وأكد 
القاضي »حتب مري آخت« في عهد الملك »ني وسر 

رع« من األسرة الخامسة يقول فيه إنه:
»بناها من أمالكه دون أن يغتصب شيئا من اآلخرين، 
أخرى،  مقبرة  هناك  تكن  لم  حيث  ظاهر  مكان  وفي 
وأولئك الذين سيدخلون إليها ويمسونها بسوء سيحاكمون 

أمام اإلله العظيم

أصحاب  دأب  كما 
نقش  على  المقابر 
ترهيب  عبارات 
تتوعد كل من تسول 
انتهاك  نفسه  له 
كنقوش  حرمتها، 
الخامسة والسادسة تحذر  ظهرت في عصر األسرتين 

اللص بأنه: »سيُحاكم على فعله أمام اإلله الكبير«.
ونقش آخر على مقبرة كبير كهنة الملك منكاورع يقول:
فوق  يسمو  الذي  أنوبيس  واإلله  الملك  يحب  من  »كل 

جبله، ال يأتي بأذى لمحتويات هذا القبر«
لماذا كان يضع المصريون أثاثا وأمتعة دنيوية في مقابر 

موتاهم؟
اعتقد المصري القديم أن اإلنسان يعيش حياة واحدة على 
األرض، وحياة أخرى بعد الموت، بعد محاسبته على 
أعماله أمام »ميزان العدل«، فاعتقد منذ عصور الدولة 
القديمة تحديدا أن بإمكانه الحصول على الجزاء والنعيم 
األبدي اعتمادا على الجانب المادي المتمثل في امتالكه 
الموضوع  المادي  األثاث  وأن جودة  والثروة،  السلطة 
إلى جانبه في المقبرة يضمن له حسن الجزاء، فحرص 
األولى،  حياته  من  متعلقاته  كل  معه  يأخذ  أن  على 

ليستخدمها في حياته الثانية
وتشهد مقابر عصور ما قبل التاريخ على وجود بعض 
الطعام والشراب والقطع الفخارية إلى جانب المتوفى، 
مع بعض الحلي البسيطة. وفي ظل تنامي نفوذ الدولة 
في  المجتمع  في  المعيشة  مستوى  وارتفاع  اقتصاديا، 
األنواع  أفخر  من  أثاثا  المقابر  حوت  الحقة،  عصور 
الفاخرة  الحلي  جانب  إلى  األحجام،  بمختلف  وتماثيل 
والمعادن  الكريمة،  واألحجار  الذهب،  من  المصنوعة 

النفيسة، فباتت مطمعا سخيا للصوص ذلك الوقت.
  

سرقة  انتشار  ويرجع 
مصر  في  المقابر 
فساد  إلى  القديمة 
الحكومي،  الجهاز 
وانهيار منظومة »الحقيقة والعدالة« التي جسدتها اإللهة 
»ماعت«، ربة العدل التي حفظت الفكر المصري من 
الديني  الوازع  تراجع  كما  والديني.  األخالقي  الفساد 
على مستوى الطبقة الشعبية بعد أن رصد البسطاء فساد 
وصل  بل  المعابد،  ثروات  نهب  على  وتكالبهم  الكهنة 
األمر إلى حد اشتراك بعض الكهنة في سرقات المقابر، 
المتحف  المحفوظة في  كما ورد في بردية »هاريس« 

البريطاني
بالشعب  عصفت  التي  االقتصادية  لألزمات  وكان 
األثر  مبلغ  القديمة  الدولة  نفوذ  انهيار  عقب  المصري 
النصف  شهد  كما  االجتماعية.  األحوال  اضطراب  في 
الثاني من حكم األسرة العشرين تراجع في قيمة النحاس 
الوفاء  الدولة عاجزة عن  المصري، وأصبحت خزانة 

بمستحقات بعض العمال، فانتشرت السرقات .
القديم  المصري  األدب  أستاذة  اللويت،  كلير  وترى 
بجامعة باريس-سوربون، أنه »توجد أزمنة تصبح فيها 
قيد  البقاء على  للبؤس وإلى  التصدي  إلى  المرء  حاجة 
المقدسة،  السنن  بكثير من  الشاغل وأقوى  الحياة شغله 
ليبرز مشهد محزن جدا للضياع المادي واألخالقي في 

بلد بات يؤخذ على ملوكه الضعف وتراجع النفوذ«.
أبرز السرقات

ويرصد تاريخ مصر القديم بدايات مبكرة لسرقة مقابر 
الملك سنفرو، مؤسس  تشييد  إلى  أشار  الملوك، عندما 
الملكة »حتب حرس«  لزوجته  مقبرة  الرابعة،  األسرة 
إلى جوار هرمه الذي شيده في منطقة دهشور، فاعتدى 
اللصوص على مقبرتها في عهد ابنها الملك خوفو، الذي 
لم يجد حيلة سوى نقل أثاث مقبرة والدته سرا إلى منطقة 
الجيزة، وحفر بئر جنوب هرمه إلخفاء األثاث. وحافظ 
الكهنة من وقتها على طقس لعنة لصوص المقبرة حتى 

نهاية عصر الدولة القديمة.
  

نصوص  وحفظت 
مصرية  برديات 
بردية  مثل  قديمة، 
و«هاريس«  »إبوت« 
 ، » ست مهر أ « و
عهد  نهاية  في  مقبرة  بينها  من  عمليات سطو  تفاصيل 
الملك رعمسيس التاسع، ومحاولة البعض سرقة مقابر 
البر الغربي لمدينة طيبة، مثل مقبرة »سخم  ملكية في 
األسرة  ملوك  من  ساف«،  إم  سوبك  شدتاوي-  رع- 
ال17، ومقبرة الملكة »إيزيس« زوجة الملك رعمسيس 

الثالث.
أحداثها  أن  رع«  »سخم  مقبرة  نهب  قصة  وتتلخص 
أبلغ  عندما  التاسع،  رعمسيس  الملك  عهد  في  وقعت 
رئيس  طيبة،  لمدينة  الغربي  البر  أمير  »بورعا«، 
وعلى  المنطقة.  في  ملكية  مقابر  سرقة  عن  الشرطة 
الفور، شكل عمدة المدينة الوزير »خعمواست« وساقي 
المقابر  لفحص  تحقيقات  لجنة  »نسآمون«  الفرعون 

المبلغ عن سرقتها، وعددها عشر مقابر .
وخلصت لجنة التحقيق إلى حدوث اعتداء بالفعل على 
الجناة،  إلى  الشرطة  وتوصلت  رع«،  »سخم  مقبرة 
في  بناء  عامل  »أمنبنفر«،  يدعى  شخص  بينهم  من 
القديمة  المصرية  النصوص  وسجلت  آمون-رع.  معبد 
محضرا الستجوابه غير منقوص مفعما بالحيوية، نورد 
فرانسوا  للعالم  الفرنسية  الترجمة  عن  نقال  منه  مقتطفا 

مصر  »حضارة  كتابه  في  دوما 
الفرعونية«، إذ يقول اللص:

المقابر،  لسرقة  كعادتنا  »توجهنا 
سخم-رع-شدتاوي،  هرم  ووجدنا 
ابن رع سوبك إم ساف، وكان هذا 
اإلطالق،  على  شيئا  يشبه  ال  الهرم 
من أهرام ومقابر النبالء التي اعتدنا 
سرقتها، أخذنا معنا أدواتنا النحاسية 
هذا  هرم  داخل  ممر  عبر  ودخلنا 
أجزائه  أكثر  خالل  ومن  الملك 
عمقا... وعثرنا على زوجته الملكة 

)نبخعس( موجودة إلى جواره«.
»وجدنا الملكة ترقد على نحو مماثل 
وفتحنا التوابيت حيث كانا قد سجيّا، 
لهذا  المهيبة  المومياء  مع  ووجدنا 
الكثير  رقبته  وحول  خنجرا،  الملك 
من التمائم والحلي الذهبية، ويغطيه 
المهيبة  والمومياء  الذهبي،  قناعه 
وتوابيتها  بالذهب  بكاملها  مغطاة 
الداخل  بالذهب والفضة في  مزدانة 
باألحجار  ومرصعة  والخارج، 
الكريمة. جمعنا الذهب الذي وجدناه 
وأيضا  المهيبة،  المومياء  هذه  فوق 
ذهب التمائم والحلي التي حول رقبته 
وذهب التوابيت التي كان يرقد فيها. 
كما وجدنا الملكة على نفس الحال، 
فوقها  وجدناه  ما  كل  أيضا  فجمعنا 

وأشعلنا النار في التوابيت...«.
 

مارسه  عمال  المقابر  سرقة  تكن  لم 
تذكر  بل  وحدهم،  المصريون 
أجانب  مشاركة  أخرى  نصوص 
في سرقات، مثل قضية رجل يدعى 
وأجريت  بالسرقة،  أتُهم  »بيكامن« 
بجريمته.  واعترف  تحقيقات  معه 
رجل  تبرئة  النصوص  تذكر  كما 
مصري يدعى »دجاي«، اتُهم زورا 
التحقيقات  وأثبتت  مقابر،  بسرقة 

براءته من التهمة.
واقعة  إلى  »ماير«  بردية  وتشير 
رعمسيس  الملك  مقبرة  سرقة 
اللصوص  أدى خالف  إذ  السادس، 
افتضاح  إلى  الغنيمة  اقتسام  على 

أمرهم.
ومنذ عهد الملك رعمسيس العاشر، 
ُجرد الملك من لقب »اإلله الطيب« 
داللة  في  به،  لصيقا  كان  الذي 
الثقة  وتراجع  األحوال  سوء  على 

واضطراب سلطة الملوك.
»البعد األخالقي«

ركز اللصوص على سرقات مقابر 
هؤالء  لتمتع  نظرا  تحديدا،  الملوك 
العقائدي  الفكر  بحسب  الملوك، 
في  الحياة  بحق  القديم،  المصري 
العالم اآلخر بصحبة اإلله في مملكته 
من  البد  كان  ثم  ومن  السماوية، 
تجهيز مقابرهم بكل نفيس يليق بهذه 
األدب  لنا  وحفظ  السماوية.  المكانة 
المصري القديم نصوصا تشير إلى 

هذه الفلسفة كهذا المقتطف:
على  تربع  الطاهر،  الواحد  »أيها 

في  واسبح  رع،  سفينة  في  عرشك 
الحياة  هذه  أنت  وعش  السماء، 

الطيبة التي يحياها رب األفق«.

حياة  »وقود«  األخالق  وظلت 
بالبراءة  ينعم  حتى  قديما  المصري 
فألزمت  اآلخر،  العالم  في  والُطهر 
العقائد الدينية الجميع على حد سواء 
النعيم  لهذا  أهليتهم  على  بالبرهنة 
األبدي، حتى الملوك. وهذا ما عبّر 
طبقا  القديم  المصري  األدب  عنه 
الفصل 125 من  نافيل، في  لبردية 
إلى  »الخروج  كتاب  نصوص 
النهار«، المعروف اصطالحا باسم 
للترجمة  وفقا  الموتى«،  »كتاب 
الفرنسية للعالم بول بارجيه، األستاذ 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية 
المصري  للنص  ليون،  بجامعة 

القديم:
لم  البشر،  بحق  ظلما  أرتكب  »لم 
أرتكب  لم  الناس،  معاملة  أسئ 
أسع  لم  الحقيقة،  ساحة  في  خطايا 
لم أرتكب شرا،  المحظور،  لمعرفة 
الناس  من  برشوة  يومي  أبدأ  لم 
اسمي  يرد  ولم  لدي،  يعملون  الذين 
عند رئيس العبيد، لم أسب اإلله، لم 
أبخس الفقير رزقه، لم أقترف ما هو 
مشين لآللهة، لم اجعل عبدا يعصي 
في  أتسبب  لم  ألما،  أسبب  لم  سيده، 
جوع أحد، لم أتسبب في بكاء أحد، 
لم أقتل..... )إلى آخر ما يطلق عليه 

باعترافات البراءة(«.
حرص  على  النص  ويبرهن 
المصري على إعالن البراءة أخالقيا 
بالمسؤولية،  شعوره  منطلق  من 
ورفض كل ما يتعارض مع القانون 
للجزاء  تجنبا  الفضائل  وينتهك 
عقوبات  لتجنب  وحافزا  اإللهي، 
شدتها  تفاوتت  المجتمع،  فرضها 
المرتكبة  الجريمة  حجم  بحسب 
وحجم الضرر الواقع على المجتمع 

منها، لتكريس مبدأ االستقامة
وُفرضت عقوبات قاسية على سرقة 
المقابر كجزاء رادع لنهب ما كانت 
تحويه من كنوز. ويذكر الملك سيتي 
بحق  قاسية  بعقوبة  أمر  أنه  األول 
دينية  مؤسسة  ممتلكات  يسرق  من 
يعمل  وأن  واألذنين،  األنف  بقطع 
للدولة،  التابعة  األرض  فالحة  في 
وهو ما أطلق عليه المصري القديم 

»الخدمة العقابية«.
لمقابر  السرقة  طبيعة  كانت  وسواء 
أكد  دينية أو شخصية،  أو ممتلكات 
السنين  آالف  منذ  المصري  األدب 
في  بالفضيلة  االلتزام  مبدأ  على 
تعاليم  خالل  من  الحياة،  مناحي 
للحفاظ  مسعى  في  أجيال  توارثتها 
المجتمع  في  الفرد  سلوك  على 
الجرائم،  لمكافحة  سبيل  كأفضل 
أعلن  عندما  السرقات،  السيما 
في  أعماله  ميزان  أمام  المصري 
لم  أسرق،  :«لم  قائال  اآلخر  العالم 
ملكي  من  إال  عظيمة  ثروتي  تكن 
الخاص، ولم أسرق هبات المعبد«.
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بقعـــــة ضــــوء 
إنظرة افرتاضية حلالنا لو فشل 

انقالب 23 يوليو   

فاروق عطية

لحرك  والستون  التاسعة  الذكرى  في      
زورا  عليها  أطلقوا  والتي  األشرار  الضباط 
الثورة  وبهتانا ثورة، تحدث الجميع عن تلك 
المزعومة ومجدوا زعيمها وأحاطوه بأكاليل 
المجد والفخار، ونسوا أو تناسو ما نحن فيه 
هذه  بفضل  وانحدار  وفقر  تردي  من  اآلن 
مصرنا  عانته  وما  مباركة  الغير  الحركة 
زعيمها  بفضل  وانكسار  هزائم  من  الحبيبة 
المغوار الذي كان يخشى الظهور منذ البداية 
بحجة أن له أطفال صغار فى حاجة للرعاية 
نائبه  وحتي  الفشل.  عند  يقاسون  سوف 
قد  السادات  أنور  محمد  السلطة  في  ووريثه 
1٩٥2م  يوليو   23 ليلة  السينما  إلى  توجه 
السينما وأصر  أحد رواد  وافتعل معركة مع 
ليكون  البوليس  قسم  فى  محضر  عمل  على 
لم  الذي  والوحيد  الفشل.  عند  ابتعاده  دليل 
لم  الذي  اللحظة هو محمد نجيب  تلك  ترهبه 
يذكره أحد، فقد كان شجاعا لم يرهبه الموقف 
بمفرده،  العواقب  كل  لتحمل  مستعدا  وكان 
ونال جزاء سنمار من باقي الضباط األشرار 
وقضي بقية حياته حبيس جدران قصر زينب 
عقابا  كان  ذلك  أن  واعتقد  بالمرج،  الوكيل 
ربانيا يستحقه لخيانتة مليكه وأُمته واالنجراف 

خلف شلة من الضباط المارقين.
   من سخرية القدر أن اللجنة القيادية للحركة 

بقيادة زعيمها جمال عبد الناصر قد اجتمعت ،  
 وقررت   أن   تكون   ليلة  22-23  يوليو 1٩٥2م 
اسًما   التحرك،   وأعطيت   الخطة   ليلة  هي 
وتحددت   ساعة   الصفر   في   »نصر«،   كوديًّا 
الثانية عشرة مساًء، إال أن جمال عبد الناصر 
إلى  الواحدة صباًحا،  الموعد  هذ  وعدل  عاد 
أفرادها  وأبلغ جميع ضباط الحركة عدا أحد 
في  لكون معسكره  يوسف صديق؛  البكباشي 
الهايكستب البعيد عن مدى تحركه ذلك اليوم، 
إلى  برده  ليقوم  العام  بالطريق  انتظاره  فآثر 
الثكنات، وكان لهذا الخطأ البسيط على العكس 
ولألسف أعظم  األثر في نجاح االنقالب. فما 
إن خرجت القوة من معسكر الهايكستب حتى 
فوجئت باللواء عبد الرحمن مكي قائد الفرقة، 
وتم  يوسف صديق  بأومر من  القوة  فاعتقلته 
اقتياده بسيارته بصحبة القوة، وعند االقتراب 
أيضا  القوة  صادفت  الجديدة   مصر  من 
عبد   الرءوف   عابدين   قائد   ثاني   األميراالي 
باعتقاله  أيًضا  الصديق  يوسف  فأمر   الفرقة، 
قبل  من  المعتقل  اللواء  جانب  إلى  وأركبه 
بنفس سيارة اللواء، وساروا مع القوة  والمدافع  

 موجهة   ٌإليهما   من   العربات   األخرى  . 
ولم   تقف   االعتقاالت   عند   هذا   الحد ،  فقد      
يلتفون  جنوده  صديق  ببعض   فوجئ  يوسف  
حول رجلين تبين له أنهما جمال عبد الناصر 

وعبد الحكيم عامر الذين كانا بمالبس مدنية. 
ولما استفسر   يوسف   عن   سر   وجودهما ، حدث 
جدل بين جمال عبد الناصر ويوسف صديق، 
حيث رأى جمال خطورة تحرك يوسف قبل 
الحركة  ضباط  أمن  على  المحدد  الموعد 
إلى  رجوعه  ورأى  نجاحها،  إمكانية  وعلى 
فات  قد  أنه  له  يوسف صرح  لكن  الثكنات، 
األوان ولم يعد يستطيع العودة مرة أخري بعد 
أن قامت قواته بالقبض على قائده اللواء عبد 
الرءوف  عبد  األميراالي  ثم  مكي  الرحمن 

عابدين قائده الثاني.
   لم يكن أحد يعلم على وجه اليقين ما يتم 
التمرد     ف�ي   رئاسة   الجيش، حيث كان خبر 
أبلغ  الذي  فاروق   الملك  إلى  تسرب  قد 
األمر للقيادة التخاذ إجراء مضاد على وجه 
السرعة، وكانت قيادة الجيش - التابع للملك 
- مجتمعة في ساعته وتاريخه؛ تمهيًدا لسحق 
التمرد أو االنقالب بقيادة الفريق حسين فريد 
قائد الجيش، وقد حسم يوسف صديق الجدل 
بينه وبين جمال عبدالناصر حينما أصر على 

مواصلة طريقه الحتالل القيادة.
بالثورة  وتسميتها  الحركة  نجاح  عقب     
إلى عودة  القيادة  دعا يوسف صديق مجلس 
من  عنيفة  مناقشات  وخاض  النيابية،  الحياة 
القيادة. يقول  الديمقراطية داخل مجلس  أجل 
يوسف صديق عن تلك الخالفات في مذكراته: 
مجلس  في  عضًوا  أكون  أن  طبيعيًّا  »كان 
قيادة الثورة، وبقيت كذلك حتى أعلنت الثورة 
أنها ستجري االنتخابات في فبراير 1٩٥3م، 
يتجاهل  ذلك  بعد  بدأ  الثورة  مجلس  أن  غير 

هذه األهداف، وتهكم علّي واحد من أعضاء 
قد  عبدالناصر  جمال  وكان  الثورة،  مجلس 
فقال لي: »أنت عامل  أنني شيوعي،  أبلغهم 
أمامي  أجد  ولم  ستالين؟!  »يوسف  فيها  لي 
سوى دواية الحبر، فقذفها في وجهه. واستمر 
الصدام الحاد، فحاولت أكثر من مرة أن أترك 
بذلك،  لي  يسمح  فلم  للجيش  وأعود  المجلس 
حتى ثار فريق من الضباط األحرار يتزعمه 
مجلس  على  الخالق  عبد  محسن  اليوزباشي 
هؤالء  باعتقال  المجلس  وقام  الثورة،  قيادة 
بالبكباشي  فاتصلت  ومحاكمتهم،  الثائرين 
أنني ال يمكنني   الناصر وأخبرته  جمال عبد 
وطلبت  الثورة،  مجلس  في  أبقى عضًوا  أن 
منه أن يعتبرني مستقياًل، فاستدعاني للقاهرة، 
في  سويسرا  في  للعالج  بالسفر  ونصحني 

مارس  1٩٥3م«.
عام  ومارس  فبراير  أزمة  وقعت  عندما     
مقاالته  في  صديق  يوسف  طالب  1٩٥٤م، 
دعوة  بضرورة  نجيب  محمد  إلي  ورسائله 
الشرعية،  حقوقه  ليمارس  المنحل  البرلمان 
التيارات  ِقَبل  من  ائتالفية  وزارة  وتأليف 
واإلخوان  الوفد  من  المختلفة  السياسية 
وعلى  والشيوعيين،  واالشتراكيين  المسلمين 
في  وأودع  وأسرته،  هو  اعتقل  ذلك  أثر 
كما  1٩٥٤م،  أبريل  في  الحربي  السجن 
في  عنه  أفرج  ثم  زوجته«علية«،  سجنت 
بقريته زاوية  إقامته  مايو 1٩٥٥م، وحددت 
المصلوب مركز الواسطي شمال بني سويف 
مارس   31 في  توفي  أن  إلى  عمره  يقية 

1٩7٥م.                      البقية ص 19

كتب آش -رع 

إحتفاالت اجلالية املصرية فى كندا
بشهر الرتاث املصرى 

 فى شهر يوليو من كل عام تحتفل الجالية المصرية فى كندا بحضارة أجدادهم، التى 
تعتبر من أهم الحضارات في العالم القديم، والتى دونت تاريخها فى عصور ما قبل 
بمقولته  محفوظ  نجيب  أوضحها  وقد  الميالد،  قبل  سنة  من ٥000  أكثر  منذ  التاريخ 

الشهيرة أن مصر جاءت أوال ثم جاء التاريخ.
فقد نجح المهندس المصرى شريف سبعاوى فى أول وأهم إنجازاته كنائب فى البرلمان 
الكندى بمقاطعة أونتاريو منذ عام 201٩ بالحصول على موافقة جميع أعضاء البرلمان 
الكندى أن يكون شهر يوليو هو شهر التراث المصرى تأكيداً منهم على عظمة الحضارة 
المصرية القديمة. وقام فريق العمل معه أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصرى بتنظيم 

اإلحتفال للمرة الثالثة خالل هذا الشهر. 
فى  المقدمة  والكثيرة  المميزة  األعمال  ضمن  وجاء 
التمنى  كأس  أنشودة  ڤيديو  العام  هذا  إحتفاالت 
جورجى  سيف  الدكتور  قام  والتى  آمون  عنخ  لتوت 
الهيروغليفى  النص  وكتابة   لها  واإلعداد  بالفكرة 
الموهوب  الموسيقار  فيقوم  به،  ليتغنى  كلماته  بتشكيل 
دكتور ماجد بطرس بتلحين النص، ثم تبدع فى الغناء 
وعالمية  مصرية  أوبرا  مغنية  أصغر  المميز  بصوتها 

السوبرانو مريم طاحون، ويخرج الڤيديو الفنان مينا كيرلس.
يُعبر  عليه  المنقوش  الهيروغليفى  النص  اإلسم ألن  بهذا  التمنى  كأس  وقد عرف  هذا 
برموزه عن تمنيات الروح واإلله »كا« لملكها الصغير توت بالخير والسعادة وأن ينعم 

بالخلود العمر الطويل لماليين السنين كما ظهر فى ترجمة النص:
  »ليت كا الخاصة بك تحيا. ليتك تقضي ماليين السنين. أنت من تحب طيبة. جالًسا 

بوجهك تجاه ريح الشمال وعيناك ترى السعادة»
»)آبى( َعْنْخ كا إِيِك . )آبى( إِيْر ِييِك

َحْح  ُرنپوْت . َط َپا ْمِرى واِسْت . ِهْمِسى َهْر ماآ ْمحيْت ، إم َهْر ِك ماآ أَْب ِنْفْر»
إنه كأس التمين.

https://youtu.be/jMZ2GwRTVx8  اسمعوا وتهللوا جميعا بما كتب أجدادنا

الدكتور سيف جورجى  الدكتور ماجد بطرس الفنان مينا كيرلس السوبرانومريم طاحون

https://youtu.be/jMZ2GwRTVx8
https://youtu.be/jMZ2GwRTVx8
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بقلم/ عماد عبدالسيد

و  المصري  الجانب  من  المتشنجون   .٩
الطواقون لشّن حرب ضد أثيوبيا ال يدركون 
تسببها  سوف  التي  اإلقتصادية  العواقب 
فقط  ليس  التي سوف تمحي  الحرب و  تلك 
مصر  حققتها  التي  العظيمة  اإلنجازات  كل 
خالصها  منذ  الماضية  القليلة  السنوات  في 
بل   ، الفاشل  و  الفاشي  اإلخوان  ُحكم  من 
السنين  عشرات  الوراء  إلى  سترجعها 
غير  و  )المباشرة  اإلقتصادية  التكلفة  ألن 
المباشرة( لشن هكذا عملية عسكرية ستعيق 
اإلقتصادية  المشاريع  إستكمال  تأكيد  بكل 
 ، تنفيذها  في  مصر  بدأت  التي  الضخمة 
ألن المستثمر األجنبي سوف يهرب بأمواله 
يعصف  قد  عسكري  لنزاع  بادرة  أول  مع 
باإلستقرار اإلقتصادي الذي تتمتع به مصر 

حالًيا

10.  إذا بدأت مصر بشّن تلك الحرب - 
ال قّدر هللا - فإن حلفاء أثيوبيا )الظاهرين و 
لن   ، ُكثُر(  وهم  سواء  حّد  على  الُمستترين 
قصارى  سيبذلون  و  األيدي  مكتوفي  يقفوا 
جهودهم لمساعدتها ، ألن مصر سوف تبدو 
من  هي  و  الُمعتدي  هي  الدولي  للمجتمع 
هي  أثيوبيا  ستبدو  و   ، الحرب  تلك  أشعل 
ستكسب  بذلك  و   ، عليها  الُمعتدى  الضحية 
الدول  بين  حتى  دولًيا  و  أفريقًيا  تعاطًفا 
مصر  ستخسر  بينما   ، للطرفين  المحايدة 
إنتصرت في تلك الحرب و  لو  كثيًرا حتى 
تكلف  الذي  النهضة  سد  تدمير  في  نجحت 
معظم  دفع  تم  التي  و  الدوالرات  مليارات 
إكتتابات  في  األثيوبيين  جيوب  من  تكاليفه 
حكومية لتحقيق حلم لطالما إنتظروا تحقيقه 
، كما أنه ال أحد يعلم على وجه اليقين مدى 
األضرار البيئية و الجيولوجية التي قد تلحق 
المصّب  فيهم دولتي  بمن  النيل  بجميع دول 
تهديداتها  لو نفذت مصر  السودان و مصر 

بتدمير السّد

الذي  الُمفاجئ  و  المريب  التقارب   .11
مصر  مع  لتحقيقه  تركيا  حالًيا  تسعى 
أردوغان  ألن  ليس   ، حالًيا(  الُمتعثر  )و 
الخالفة  بزعامة  المهووس  )و  الٌمتغطرس 
لمصر  إستعدائه  خطأ  فداحة  أدرك  البائدة( 
ذات الثقل اإلقتصادي و السياسي و التاريخي 
الحصان  بأن  أيقن  ألنه  بل   ، الجغرافي  و 
اإلخوان  )جماعة  عليه  راهن  الذي  الخاسر 
اإلرهابية( ، و التي ساندها بكل قوته وصلت 
بالضعف بمكان ال يسمح لها بالعودة للمشهد 
لذايَتِبع  و   ، المنظور  المدى  في  السياسي 
نهج جديدان إلحتواء مصر  و  اآلن سياسة 
السياسية  القيادة  له - على مستوى  الكارهة 
الشعبية على حّد سواء - نظًرا إلمتالكه  و 
قاعدة عسكرية في الصومال ، و يقينه بأن 
هجوم  لشّن  مصر  تحتاجها  قد  القاعدة  تلك 
جوي على سد النهضة ، و بذلك يتمكن من 
التطبيع   ، واحد  بحجر  عصفورين  ضرب 
و  الغطرسة  خدش  دون  مصر  مع  الكامل 
إلحاق  الوقت  نفس  وفي  العثمانية  العنجهية 
النظام  له  يكن  ُمشترك  بعدو  بالغ  ضرر 
التركي عداًءا دينًيا ُمتأصاًل، فأوهام الخالفة 

دينًيا  مخالفيه  كل  تجعل  عقله  في  المعششة 
إلخ.(   ، اليونانيين   ، األثيوبيون   ، )األرمن 
األقل  على  أو  عليهم  القضاء  يجب  أعداًءا 
إضعافهم ، و كل من يشاركه نفس المعتقد 
)أذربيجان ، مصر ، قطر، إلخ.( فهو حليف 
أو تابع لخالفته المزعومة و يجب اإلستفادة 
منه إلستعادة »أمجاد« الخالفة البائدة الذي 
تم سحقها و محوها منذ هزيمة تركيا الُمذلّة 

في الحرب العالمية األولى عام 1٩18  

12. تأكيًدا للنقطين األولى و الثامنة التي 
السابقة ، كشفت وثائق  الحلقة  ذكرتهما في 
بريطانية تم نشرها مؤخًرا مناقشة مسئولون 
العالقات  ملف  القاهرة  في  بريطانيون 
اإلثيوبية المصرية مع المسؤولين المصريين 

خالل عامي 1٩60 و 1٩61 

في يوم 20 ديسمبر عام 1٩61، إجتمع 
في  البريطانية  السفارة  دبلوماسيي  أحد 
القاهرة مع محمد فائق مستشار الرئيس عبد 
ناصر للشؤون األفريقية ، ونوقشت في هذا 
االجتماع مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه 
اللقاء ،  عن مصر ، ووفق تقرير عن هذا 
قال الدبلوماسي البريطاني إنه كان في حيرة 
الجمهورية  حكومة  أن  إدراكه  عن  ناتجة 
العربية المتحدة )مصر( تبدو ُمستهترة تماًما 
محمد  قال  النقاش  خالل  ففي   ، باإلثيوبيين 
الدراسات  أن  أوضح  أن  »أود  له:  فائق  
أنه  القاهرة أظهرت  التي أجريت في  الفنية 
أموال ال حدود  لإلثيوبيين  توفرت  لو  حتى 
لها ، فإنه ال يمكنهم حجز أكثر من 1/13  
من مياه النيل األزرق« )أي أقل من %7,7( 
، الذي هو مصدر أكثر من 80% من مياه 

النيل المتدفقة على مصر

خزان  ملء  »بمجرد  أنه  فائق  وأضاف 
يهم«.علًما  لن  األمر  هذا  فإن   ، أسوان  سد 
بأنه في تلك الفترة ، تردد أن إثيوبيا تخطط 
الذي   ، األزرق  النيل  مياه  مجرى  لتحويل 
بعيًدا عن   ، إثيوبيا  في  تانا  بحيرة  ينبع من 
مجرى وادي النيل و أبلغ فائق الدبلوماسي 
ممكن«.  غير  هذا  بأن  »نعتقد  البريطاني 
يحصل  لن   ، حال  أي  »على   : أضاف  و 
لتنفيذ  الكافية  األموال  على  أبًدا  اإلثيوبيون 
المشروع  هذا  من  ضئيل  جزء  من  أكثر 
مانخشاه  السودانيين  لدى  أو  لدينا  وليس   ،

بخصوص هذا األمر« ،.

في  البريطاني  الدبلوماسي  أردف  و   
تقريره بأنه »ربما يعتقد المرء أن مصلحتهم 
)أي المصريين( الحيوية - بما تعنيه الكلمة 
حرفًيا -  في النيل ، سوف تؤدي ألن يسعوا 
إلى إقامة عالقات جيدة مع الدولة التي تمّد 

مصر ب 7٥%  من مصادر مياهها

إال أن ما حدث هو أن المصريين »ذهبوا 
لحد إغاظة اإلثيوبيين متى أمكنهم ، وخاصة 
إثيوبيا  كانت  حيث  بالصومال«  يتعلق  فيما 
على  حدودًيا  تخوضان صراًعا  والصومال 
إقليم أوجادين تطور الحًقا إلى حرب بينهما 
لتأييد  الناصر  عبد  نظام  ومال  عام 1٩6٤ 

دام  الذي  الصراع  في  الصومال  موقف 
لسنوات في منطقة القرن األفريقي

و خلُص تقرير الدبلوماسي البريطاني بإن 
العموم  »في  هي  إثيوبيا  تجاه  سياسة مصر 
المسؤول  طرحه  ما  وأن  ودية«  ليست 
ال  المصريين  بأن  رأيه  عزز  المصري 

يّقِدرون األثيوبيين أو يعبأون بهم

من  البريطاني  الدبلوماسي  تقرير  وأشار 
المستقبلية  المصريين  نظرة  أن  إلى  القاهرة 
تقوم على االعتقاد بأنه من المرجح أن تتفكك 
اإلمبراطور هيال  بعد موت  اإلثيوبية  الدولة 

سيالسي.

للغاية  وخيمة  عواقب  من  التقرير  وحذر 
خطأ  تبين  »لو  إنه  قائاًل  التصور  هذا  لمثل 

المصريين، فستكون تلك نهايتهم«

توقعت  التصور،  هذا  إلى  إستناًدا  و 
الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة 
ال ِقبّل لها بها مع اإلثيوبيين بسبب المياه في 

المستقبل

تقرير  في  البريطانية  الخارجية  وقالت 
شامل عن المشكلة إنه »إنطالقا من التقارير 
مع  المناقشات  عن  أبابا  أديس  من  القادمة 
في  إثيوبيا(  إمبراطور  )مستشار  بتريديس 
من  يصدر  الذي  والكالم  األخيرة  السنوات 
حين آلخر عن السفير اإلثيوبي في القاهرة ، 
فإنه لو إمتلك اإلثيوبيون الموارد المالية التي 
في  هللا  كان   ، النيل  بشأن  طموحاتهم  تلبي 

عون مصر«

البريطاني  الدبلوماسي  تقرير  وأوصى 
هذا  في  بريطانيا  تدخل  بعدم  القاهرة  من 
بأن  حكماء  نكون  أن  بد  »ال  وقال  الشأن 
المصريين  مع  يتناقشون  اإلثيوبيين  نترك 

والسودانيين بشأن النيل األزرق«

ملحوظة: ألكثر من ستة عقود و منذ عهد 
المصريين  السياسيين  عقلية  و  الناصر  عبد 
يُذكر:  تغيير  أي  عليها  يطرأ  لم  كماهي 
األشقاء  بقدرات  اإلستخفاف  و  اإلستهانة 
تدبير   ، أمكن  ما  إغاظتهم   ، األثيوبيين 
المكائد و الموامرات ضدهم ، مساندة  القوى 
اإلقليمية المعادية لهم كلما سنحت الفرصة ، 
تبني سياسات فاشلة قصيرة النظر قائمة على 
تمنيات شريرة بحدوث أضرار مستقبلية لهم 
الدولية ضدهم  و  األقليمية  القوى  إستعداء   ،
بمناسبة و دون مناسبة و بعد كل ذلك ينتظر 
المصريون أذرع مفتوحة و أيادي ممدودة من 
األثيوبيين ، و لو لن يذعنوا لمطالب األسياد 
  ، مصالحهم  مع  تتنافى  التي  و  الشمال  في 
على  لثنيهم  جاهز  القوة  بإستخدام  فالتلويح 

تحقيق طموحاتهم في إستثمار مواردهم

التقارير  تلك  تخرج  أن  حًقا  الُمحزن  من 
الوثائقية إلى النور اآلن لنرى الفارق الشاسع 
بين التعامل الُمحترف »للمحتل البريطاني« 
مع ملف مياه النيل الشائك المعقد ، و الذي 
إنتزع لمصر و السودان حقوًقا فوق حقوقهم 
الثاقبة  و بين  ، و نظرته المستقبلية الدقيقة 
من  الخبرة  عديمي  الهواة  من  أجيال  تعامل 
»الوطنيين« الذين أخذوا هذا الملف من سيئ 
إلى أسوأ و إلى صدام وشيك قد يفضى - ال 

قدّر هللا - إلى  حرب بين األشقاء

و لكن، هل من حلول؟

هذا ما سوف أستعرضه في العدد القادم إن 
شاء الرب و إن عشنا

)للمقالة بقية(

خدمة املسيح
Oliver كتبها

المسيح. خدمة  أنها  للخدمة  إسم  أهم   -
و  الكنيسة  خدمة  ال  و  الخدام  خدمة  ليست 
بواسطة  المسيح  خدمة  هي  بل  المجتمع  ال 
ليعمل  هلل  النفس  تسليم  هؤالء.فالخدمة  كل 
بر  آلة  إلى  الخادمة  و  الخادم  بها.يتحول 
بل  نحن  نحيا  ال  أن  13.الخدمة  هلل.رو6: 
بنا  .لهذا يجول  بنا غل2: 20  يحيا  المسيح 
بنا. ينير   20 بنا.2كو٥:  .يعظ   38 أع10: 
رؤ22: ٥ يرشد بنابالمشورة المخلصة أع٤: 
باآلالت  الخدمة   هى  36..هذه  28,أع13: 

المقدسة  فى يد هللا يصنع بها عجباً.
يرى  للمسيح.الخادم  معاينة  الخدمة   -
لو٥:   21 1بط2:  خطواته  يتبع  و  المسيح 
11و المخدوم يرى المسيح في الخادم فيتبعه 
من  كالقمر.تعكس  13.الخدمة   :1٤ مت 
البر نور المسيح للجالسين في ظلمة  شمس 
الليل.الخدمة أخذ متواصل من محبة المسيح 

و عطاء متواصل من نفس محبته.
يمنع  الذى  العنوان  هى  المسيح  خدمة   -
التمييز بين أنواع الخدمة. خدمة المسيح هي 
هي مهما كان نوع المخدومين و أعمارهم و 
ظروفهم.فالخدمة ال تنتسب للناس بل للمسيح 
لهذا ال فرق في مجد و نعمة أى خدمة عن 
غيرها.فإن تيقنا أنها خدمة المسيح له المجد 
فال يهم إذن أين تتم و ال من أجل من و ال 
كم عدد المخدومين و ال مستواهم و ال اي 
تفاصيل أخري.إنها خدمة المسيح الذى يهتم 

بالكل و يعضد خدامهم.
-الخدمة حالة حب ال تنقطع.إن فتر الحب 
القلب  عن  المسيح  تغيب  الخدمة.إن  فترت 
و  ضوضاء  و  صراع  إلى  الخدمة  تحولت 
للمخدومين  و  خادماً  كان  الذى  للخادم  أذى 
الذين يعثرون بهؤالء الذين ضاعت محبتهم 
ذواتهم  بقيت  و  المسيح  خدمة  عنهم  فتاهت 
يؤلهونها في محاولة يائسة إلستبقاء أنفسهم 
ضمن الخدام و لو فقط شكلياً.لكن خدمة بال 

محبة خدمة مرذولة.
بصيد  للمسيح.تسترضيه  تبعية  -الخدمة 
آخر. شيء  يسترضيه  لخالصها.ال  النفوس 
ال نشاط و ال أرباح و ال مقتنيات و ال أبنية 
و ال شهرة و ال شعبية و ال عالقات.الخدمة 
الخادم  عالقة  هي  وحيدة  عالقة  تحكمها 
الخادم  صحة  تكفل  التبعية  بالمسيح.هذه 
بعمل  المخدومين  ثمر  تجلب  و  الروحية 

الروح القدس.
- الخدمة شعور بالمديونية للمسيح يجعل 
به  يظهر  شيء  أى  لعمل  مستعد  اإلنسان 
شاكر  المسيح  لمحبة  ممتن  أنه  للمسيح 
لخالصه مشتاق أن يتنشر نور إنجيله و فعل 
كفارته فى كل نفس.المدينين للمسيح  بالكثير 
هم أفضل من المدينين بالقليل.كلما إكتشفت 
مدينويات كل لحظة من سخاء المسيح علينا 
بها  يعمل  خصبة  أرضاً  القلب  صار  كلما 

المسيح في خدمته ألجل خليقته.رو٤:٤.
على  المنسكب  الروح  جمال  الخدمة   -
تشكيل  إعادة  بالروح.الخدمة  المنقادين 
من  تمنعه  التى  الذات  منه  مستبعداً  القلب 
للذين  مرئي  إنجيل  اآلخرين.الخدمة  محبة 
إبراهيم  حضن  للوصية.الخدمة  يخضعون 
الثالوث  صوت  األرض.الخدمة  على  الذى 
الروح  المنطلق لخالصنا.الخدمة شركة مع 
لغة  إنقطاع.الخدمة  بال  حياة  فى  القدس 
سمائية فى أرض تشتاق لما هو أفضل.الرب 

يبارك كل خادم يعيش مثل هذه الخدمة .
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 
الكائنات الحية

غناء الحيتان وتواصلها

الحوت األزرق

الحوت األحدب

تصدر العديد من الحيتان مثل الحوت األزرق أكبر الثدييات إذ 
يصل طوله إلى 27 مترا ووزنه 130 طنا والحوت األحدب 
من  سلسلة  طنا  ثالثين  ووزنه  مترا   12 طوله  يصل  الذي  
لدى  األغاني  وحدات  وتشكل  أغنية.  شكل  في  األصوات 
الحيتان عبارات، وسلسلة من العبارات المتشابهة وقد تناولت 
العديد من الدراسات العلمية أصوات الحيتان وكيفية إصدارها.

بالمقارنة  الحيتان على الصوت لالتصال واإلحساس  وتعتمد 
محدودة  فعالية  ذات  األخرى  الحواس  ألن  البرية،  بالثدييات 
في الماء إذ يعتبر البصر أقل فعالية بالنسبة للثدييات البحرية 
وكذلك الرائحة محدودة أيًضا ، حيث تنتقل الجزيئات في الماء 
أقل  الرائحة  و  البصر  يجعل  مما   ، الهواء  من  اقل  بسرعة 
فعالية. ومع ذلك ، فإن سرعة الصوت في الماء أكبر بأربع 
البحر  مستوى  عن   الجوي  الغالف  في  منها  تقريًبا  مرات 
لألتصال  الصوت  على  البحرية  الثدييات  تعتمد   ذلك  وعلى 
فيما بينهم عند التعرض لألذى من قبل زيادة الضوضاء في 
واستخدام   السفن  و  البيئة  تلوث  الناجمة عن  العالم  محيطات 

السونار ومعدات الكشف عن االزالزل البحرية.

المنتظمة  األصوات  نمط  لوصف   « أغنية   « كلمة  تستخدم 
سيما  وال   ، الحيتان  أنواع  بعض  تصدرها  التي  والمتوقعة 
بأنها  الحدباء  الحيتان  ذكور  ُوصفت  وقد   ، األحدب  الحوت 
كبيراألغاني  حد  إلى  »تشبه  ألغاني  محترفون  ملحنون 
الموسيقية البشرية والجدير بالذكر أن أغاني الحوت األحدب 
التي  األصوات  إن  الحيتان.  إلناث  الذكور  لجذب   تستخدم 
تصدرها حيتان العنبر والدالفين ليست مجرد أغنية ، ولكنها  
إيقاعية فردية يستخدمها حوت واحد لتنبيه حيتان أخرى في 

مجموعته عن أماكن الطعام أو التعرض لخطر ما.

ال يعرف العلماء على وجه الدقة لماذا تغني الحيتان رغم أن 
الفرضية األكثر انتشارا هي أنها تفعل ذلك بغرض التزاوج، 
األحدب  الحوت  مثل  األنواع  بعض  لدى  الغناء  أن  خاصة 
يقتصر على الذكور فقط، لكّن علماء آخرين يقترحون أسبابا 
مختلفة مثل ضبط مناطق النفوذ أو تشكيل تحالفات مع ذكور 
أشكال  من  شكال  تكون  أن  أو  التزاوج  موسم  خالل  آخرين 
أصداء  إلى  الحيتان  تستمع  حيث  بالصدى،  الموقع  تحديد 
الكتشاف  يكون  قد  كما  األخرى،  الحيتان  وأغاني  أصواتها 

مواقع الفرائس التي تصطادها.

الحوت الطيار

  

الحوت الطيار يعرف أيضاً بالحوت التجريبي و هما نوعان: 
الحوت الطيار طويل الزعانف )جي. ميالس( و حوت طيار 
بين  التمييز  الزعانف )جي. ماكرورنكيس(. ال يمكن  قصير 
االثنين بسهولة في البحر، وتحليل الجماجم هو أفضل طريقة 
أنحاء  ينتشران في جميع  النوعين،  بين  بين األنواع.  للتمييز 
العالم تقريًبا، حيث تعيش الحيتان التجريبية طويلة الزعانف 
في المياه الباردة والحيتان قصيرة الزعانف تعيش في المياه 
االستوائية وشبه االستوائية. الحيتان الطيار هي من بين أكبر 
الدالفين في المحيطات، وال يتجاوزها في الحجم سوى الحوت 
القاتل . هم وغيرهم من أعضاء عائلة الدلفين معروفون أيًضا 
باسم السمكة السوداء. تتغذى حيتان الطيار بشكل أساسي على 
الحبار، ولكنها تصطاد أيًضا أسماك القاع الكبيرة مثل سمك 
القد والترس. هم اجتماعيون للغاية الحيتان التجريبية قصيرة 
الزعانف هي واحدة من أنواع الثدييات القليلة التي تمر فيها 
لتحديد  نقرات  التجريبية  الحيتان  تصدر  اليأس.  بسن  اإلناث 
ونبضات  والصفارات  الطعام  عن  للبحث  بالصدى  الموقع 
االندفاع كإشارات اجتماعية. بالمقارنة مع الحيتان التجريبية 
الزعانف  طويلة  التجريبية  الحيتان  تمتلك  الزعانف،  قصيرة 
مكالمات منخفضة التردد نسبًيا ذات نطاقات تردد ضيقة في 
طويلة  الطيارين  حيتان  على  أُجريت  التي  الدراسات  إحدى 
الزعانف في شمال األطلسي، سمعت أصوات معينة تصاحب 
تنبعث صفارات  “الطحن”،  أو  الراحة  معينة. عند  سلوكيات 
تعقيًدا  أكثر  صفارات  مع  التسطيح  سلوك  يترافق  بسيطة. 
وأصوات نبضية. يزداد عدد الصفارات مع عدد المجموعات 
دراسة  وجدت  الحيتان.  فيها  تتباعد  التي  والمسافة  الفرعية 
الساحل  قبالة  الزعانف  قصيرة  طيار  حيتان  على  أجريت 
أعضاء  أن  الكناري  جزر  في  لتينيريفي  الغربي  الجنوبي 
السراب حافظوا على االتصال مع بعضهم البعض من خالل 
مجموعة مكالمات فريدة من نوعها. وجدت دراسة الحقة أنه 
تقوم  تقريًبا،  متر   800 عمق  على  الطعام  عن  البحث  عند 
نغمية.  مكالمات  بإجراء  الزعانف  قصيرة  التجريبية  الحيتان 
على  العمق  مع  يتناقصان  وطولها  المكالمات  عدد  أن  بدو 
الرغم من بُعدها عن العناصر المحددة على السطح. على هذا 
النحو، يؤثر ضغط الماء المحيط على طاقة المكالمات، لكن ال 
يبدو أنه يؤثر على مستويات التردد. عندما تكون في المواقف 
“صرخات  أو  “صرخات”  الطيار  الحيتان  تصدر  العصيبة، 
حزينة”، وهي أشكال مختلفة من صفاراتها. لتفادي الحيوانات 
قبالة  الزعانف  طويلة  الطيار  الحيتان  أن  لوحظ  المفترسة، 
الساحل الجنوبي ألستراليا تقلد نداءات أوركاس أثناء البحث 
من  أوركا  قرون  يمنع  السلوك  هذا  أن  يُعتقد  الطعام.  عن 

االقتراب من الحيتان الطيار.

ذكاء الحيتان

القدرات  إلى  عامة  بصفة  الحيواني  الذكاء  مصطلح  يشير 
على  التعرف  تستطيع  حيوانات  فهناك  للحيوان  اإلدراكية 
أنفسها أمام المرآة مثل: القرود و الدالفين و الغربان وهناك 
حيوانات تستطيع صنع االشياء مثل : الشامبانزي و الغراب . 
الببغاء أيضا يستطيع إجراء محادثة منظمة، استيعابها للكلمات 
كلمة   800 من  بأكثر  التواصل  على  وقادرة  الصفر،  من 
تحتضر،  عندما  غريب  بسلوك  تتصرف  فهي  للفيلة  النسبة 
وأيضا الحيتان لديها لغة معقدة. لدى بعض الحيوانات منظمة 
إجتماعية معينة وتدعى هذه المنظمة ب� ) الطبقة العليا في عالم 
الحيوان ( و هذه الحيوانات محدودة الذكاء ولكنها قادرة على 
تكون في مجموعات، وهذا  والتأقلم عندما  تشكيل مجتمعات 
األمر عالم  لهذا  مثال  أقرب  ، و  الجماعي  بالذكاء  ما يسمى 

الحشرات.

غراب                       الدالفين               قرود                               

الفيل            الببغاء          الشمبانزي                    الخنزير   

تشكيل  على  قدرتها  تثبت  الدالفين  أن  الدراسات  اثبتت  وقد 
تقليد   : المثال  سبيل  على  بالتقليد،  تقوم  عندما  ذهنية  صورة 
األذرع  بإستخدام  مشفرة  لغة  واستخدام  مدربهم  حركات 
سبيل  على  مفردات  فأضافوا  المدربين.  قبل  من  واأليدي 
المثال: “السلة” أو “الكرة” بعبارات مجردة تشير إلى المعرفة 
اللغوية األساسية مثل : ‘اليسار’، ‘اليمين’، ‘إلى الداخل’، إلى 

آخره.

حيث انها بإمكانها أن تبتكر حركات من دون أي تمارين أو 
تدريب تتجاوز قدرة الدالفين على االكتفاء فقط لتلبية مطالب 
يتم  حيث  المشفرة  اللغة  هذه  استخدام  طريق  عن  المدربين 
تمرير هذه الكلمات مثل ‘ركوب األمواج’، ‘الزعنفة الظهرية’، 
‘ لمسة ‘ من قبل المدرب إلى إحدى الدالفين . وعند اإلشارة، 
الجانب  على  وتستدير  الخشبي،  اللوح  نحو  الحيوانات  تسبح 
وتقوم بالزعنفة الظهرية - و هذه إجابة على أنهم لم يعلموها 
إشارة  وفريقه  الباحث  صمم  المالحظة،  لهذه  ونتيجة   . أبدا 

لطلب الدالفين بابتكار أي حركة من اختيارهم.

أنواع  بعض  ظهر  على  تقع  زعنفة  هي  الظهرية  الزعنفة 
العلوية  الزعنفة  باسم  أحياناً  وتعرف  والحيتانيات،  األسماك 
تتمثل الوظيفة األساسية لهذه الزعنفة في الحفاظ على الجسم 
من الدوران، وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على اتزان الجسم 
للحيوان زعنفتان،  يكون  أن  يمكن  المفاجئة.  االلتفافات  أثناء 
الحيوانات  بعض  تستخدمها  وقد  زوجي،  بشكل  ليس  لكن 
للدفاع عن نفسها، الحتوائها في بعض األنواع على السموم 

أو األشواك.

الزعنفة الظهرية

حوت العنبر

أكبر  لديه مخ  العنبر  حوت 
بست مرات من اإلنسان و 
إذا كان الذكاء يدل على حجم الدماغ ، فحوت العنبر سيكون 
التحقيق ال تزال قائمة.  أكثر ذكاء من البشر. بيد أن طريقه 
في الواقع أن تقييم القدرات اإلدراكية للحيتان ال يمكن تنفيذه 
، الن عواطفهم وطريقة  للبشر  بها  ينفذ  التي  الطريقة  بنفس 
اتصالهم مختلفة. تاخذ بشكل متزايد في اعتبار الكتلة االجماليه 
يحتاج  فهو   ، اإلنسان  أكبر من  العنبر وزنه  للحيوان. حوت 
إلى دماغ كبير للسيطرة على جسده. كانت هذه الحيتان هدًفا 
رئيسيًّا للصيَّادين منذ أوائل القرن الثامن عشر وحتى أواخر 
القرن العشرين، وذلك بسبب الطلب الُمرتفع على مادة العنبرية 
الموجودة في رؤوسها والمطلوبة من ِقبل مصانع المساحيق 
والمراهم والشمع وزيت المصابيح. باإلضافة إلى الطلب على 
العنبر الموجود في جهازها الهضمي، والذي يُستعمل كُمثبّت 

للعطور.

الُحوُت القاِتُل أو الَسّفاح أو األُوركا

 طول األوركا حوالي أربع أضعاف طول اإلنسان 

  وطول اإلنسان يوازي طول الزعنفة الظهرية لألوركا 

الرؤية لدى األوركا جيدٌة )فوق وتحت سطح الماء( , وكذلك 
جيدة  لمس  وحاسة   ,  ) َحّساس   ( ُمرهٍف  سمٍع  حاسة  يمتلك 
االشياء  مواقع  َتحِديد  في  استثنائية  بقدرات  األوركا  يتمتع   .
-عن طريق الصدى حيث تتضمن إرسال َطقَطقات )َصوٌت 
حيث  الَراِجع(-  الصدى)الصوت  واستقبال  الَطقة(  كصوت 
في  والفرائس  االشياء  وخواص  مواقع  طريقها  عن  يكشف 

محيطها               البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بصــــــراحة
مل حترقوا كنيستنا بل حرقتم قلوبنا    

 مدحت عويضة

لكندا.  للهجرة  دفعتنا  التي  الجميلة  واألماني 
نتغني  التي  الكندية  المبادْي  أعيينا  في  حرقوا 
بها ونتمني أن تعم العالم كله فإذا بنا نفتقدها في 

موطنا اإلختياري.  

فقط,  الكنيسة  حرق  ليس  فعال  أحزننا  الذي 
وزمان  مكان  كل  في  موجودون  فالمتطرفون 
بنسبة مختلفة تزيد في البالد المتخلفة وتقل جدا 
في البالد المتحضرة. لكنهم موجودين وقادرين 
هو  المحزن  الشئ  ولكن  والقتل.  الحرق  علي 
الثالثة  بمستوياتها  الكندية  الحكومات  فعل  رد 
علي ماحدث ليس حرق الكنيسة القبطية فقط بل 
كل الكنائس التي أحرقت. أين الحكومة الكندية 
أين البرلمان الكندي أين القيادات الفيدرالية لم 
نسمع إدانة ولم نسمع شجب للحادث وكأن شيئا 
لم يحدث. وكأن حرق المؤسسات الكندية التي 
الضرائب شئ عادي.  دافعي  أموال  بنيت من 
برلمانها  أمام  لها ونتظاهر  نلجأ  كنا  التي  كندا 
عندما يتم اإلعتداء علي كنيسة في مصر علي 
الحكومة  تصدر  وكانت  األميال  أالف  بعد 
لم  مصر  في  يحدث  لما  وإدانة  شجب  بيانات 
تشجب ولم تدين ما حدث علي أراضيها!!!!!. 
أين اإلعالم الكندي من محاربته لهذه الظاهرة 
المخابرات  أين  مجتمعنا؟؟.  علي  الخطيرة 
علي  القبض  في  المحلي  والبوليس  الكندية 
كثيرة  أسألة  للعدالة؟؟.  وتقديمهم  المتطرفين 

تدور وال نجد لها أجابات.  

نعم ما حدث ألطفال السكان األصليين جريمة 
وشئ مؤسف ومحزن وينبغي أن يعوض أبناء 
السكان األصليين عن هذه األضرار. ولكن ألم 
المسؤلية؟؟  هذه  في  الكندية  الحكومة  تشارك 
ألم يكن كل ما تم كان بأمر وتمويل وإشراف 
علي  العقاب  يقع  فلماذا  الكندية؟؟  الحكومة 
الكنديين مسؤلين  أليس كل  الكنيسة وحدها؟؟؟ 

ومقصرين.  

ثم أننا في كل حادثة دائما ننتظر التحقيقات 
في  ثقة  وكلنا  التحقيقات  عنه  تسفر  ما  ونتظر 
فلماذا  وإحترافيتها؟؟.  الكندية  المؤسسات 
هم  من  لنعرف  كامل  شامل  تحقيق  يفتح  لم 
المتسببين في هذه الجريمة وإن كانت الكنيسة 
قد أرتكبت بعض أو كل من هذه الجرائم عليها 
المؤسسات  ممثلي  كل  كذلك  عنها.  تعتذر  أن 
الكندية التي شاركت في هذه الجريمة كل علي 
علي  الكبري  المسؤلية  وتقع  مسؤليته  حسب 

عاتق الحكومة الفيدرالية.  

لماذا لم نصبر فقد رأينا من قبل حملة عنيفة 
الفيدرالية  االنتخابات  قبل  فورد  روب  علي 
صورته  تشويه  وتم  نهار  ليل  مهاجمته  وتم 
ذلك  بعد  ثم  واألمريكي  الكندي  اإلعالم  في 
كان  الرجل  عن  قيل  ما  معظم  أن  إكتشفنا 
أكاذيب هدفها إسقاط حكومة حزب المحافظين 
هذه  تكون  وربما  ترودو.  بجستين  واإلتيان 
الليبرال  كسب  ضمان  سببها  الكبيرة  الحملة 
لها  يخطط  التي  المبكرة  الفيدرالية  لإلنتخابات 
يعلم  أحد  الحالي؟؟. ال  العام  نهاية  قبل  ترودو 
منا أين الحقيقة فلماذا ال نلتزم الهدوء حتي يتم 
التحقيق وظهور الحقيقة وعند ظهور الحقيقة. 
علينا أن نسلك بأسلوب كندي متحضر محترم 
من خالل مؤسسات الدولة لنحصل علي حقوق 
ضحاياهم.  عن  ونعوضهم  األصليين  السكان 
يتماشي  ال  فهو  واإلنتقام  والتدمير  الحرق  أما 
مع قيمنا ومبادئنا الكندية التي نفتخر بها. وال 
ينبغي أن ننتقم من األحفاد لخطأ أرتكبه األجداد 
الدولة  مؤسسات  مسؤلية  ينفي  ال  أقوله  وما 
السيد  مسؤلية  فيها  بما  الجريمة.  المختلفة عن 
ترودو عن الجريمتين التي حدثت ضد السكان 
وجريمة  كندا  وزراء  رئيس  بصفته  األصليين 
وتحت  عهده  في  حدثت  التي  الكنائس  حرق 

سمع وبصر أجهزة الدولة المختلفة.

األقباط هم أكبر شعب أضطهد في العالم 
وتسمي كنيستنا كنيسة الشهداء ألن كنيستنا 
بداية  شهدائنا.  دماء  علي  وانتشرت  بنيت 
سنة  سبعين  منذ  كانت  لكندا  األقباط  هجرة 
بعد ثورة يوليو 1٩٥2 ومع تولي جمال عبد 
الناصر الحكم هاجرت الطبقة األستقراطية 
تولي   ومع  لكندا.  بعضهم  وجاء  مصر  من 
األخوان  تيار  مع  ووتحالفه  الحكم  السادات 
السبعينات  في  السلفي  والتيار  المسلمين 
هاجر خريجي الجامعات المصرية ورجال 
الثمانينات  فترة  وكانت  لكندا.  األعمال 
وبداية  الواحد  القرن  وبداية  والتسعينات 
إرهابية  أعمال  والعشرين  الواحد  القرن 
قبل  من  مصر  في  األقباط  ضد  عنيفة 
اإلرهابيين بداية من الخانكة وحتي وصوال 
اإلسكندرية في  القديسين في  كنيسة  لحادث 
عصر مبارك. لشتهد كندا في هذه الثالثين 
سنة موجات متالحقة من األقباط المصريين 
منهم خريجي جامعات ورجال اعمل وكثير 
من أبناء الطبقات المتوسطة. ثم جاء الربيع 
الحكم  علي  اإلسالميين  وسيطر  العربي 
للمهاجرين  كثافة  اكبر  الفترة  هذه  فشهدت 
الهجرة مقصورة  تعد  ولم  كندا  إلي  األقباط 
األعمال  ورجال  الجامعات  خريجي  علي 
فقط بل شملت الطبقات الفقيرة والمضطهدة 
والحرفيين. حتي وصل عدد الجالية القبطية 
في كل  قبطي  ألف  لثلثمائة  تقدير  أقل  علي 

كندا.  

بالحرص  الكندية  القبطية  الجالية  تميزت 
علي تعليم أوالدها فكانت هي الجالية األولي 
اقتصاديا  األقباط  ونجح  أبنائها  تعليم  في 
وكانت الجالية الصغيرة هي الجالية رقم أثنين 
علي المستوي األقتصادي في كندا. تميزت 
والمهندسين  والصيادلة  باألطباء  الجالية 
محترمة  مكانة  الجالية  واحتلت  والمعلمين 
في  األقباط  أنغمس  الجاليات.  كل  بين 
المجتمع الكندي وانفتحوا علي كل الجاليات 
أبناء  من  العديد  مع  الجالية  أبناء  وتزاوج 
الجاليات األخري. واصبحت عاداتنا وثقافتنا 
كندية مع اإلحتفاظ بالنكهة المصرية. فنحن 
نلبس ما يلبس الشعب الكندي ونأكل ما يأكله 
الكنديين ونحتفل باالحتفاالت الكندية ونتمتع 
بكامل الحقوق ونلتزم بكل الواجيات وأهمها 
كل  مع  سالم  فس  عشنا  الضرائب.  دفع 
الجاليات وشاركنا الكل أفراحهم وأحزانهم.  

ليشهد  الحالي  يوليو   1٩ يوم  جاء  حتي 
أول حادثة لكنيسة قبطية خارج مصر وأول 
حادثة من نوعها في كندا فلقد أحرق بعض 
فانكوفر  في  مارجرجس  كنيسة  المتطرفين 
الكنيسة  مبني  الحريق  دمر  وقد  الكندية. 
الجالية  أبناء  أصابت  جريمة  في  بالكامل 
حرقوا  فالذين  والخوف.  والهلع  بالحزن 
قلوبنا. حرقوا أحالمنا  كنيستنا حرقوا معها 
في العيش في أمان وسالم حرقوا أحساسنا 
المعاني  حرقوا  كنديين.  مواطنين  بأننا 
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بقية مقال »التدخل العسكري في ازمه سد النهضه« 
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وأيضا يجب ان ال نغفل أن السودان يمر بمرحلة يحتاج فيها 
وقت  في  والسودان  في مصلحة مصر  كثيرة تصب  أشياء 
كبير  واستراتيجي  أمني  تعاون  هناك  أن  إلى  الفتاً  واحد، 
جداً، لكن كلمة عسكرية البد أن تكون موجودة بين البلدين 
في مواجهة هذا السد، ومواجهة رئيس وزراء إثيوبيا ومن 

وراءه.

تمتلك مصر خيارين للقيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا ككل 
أو »سد النهضة« بشكل خاص: -

هجمات  لشن  المسلحة  االنفصالية  الجماعات  دعم  األول: 
إيجاد  يكون  ولن  النهضة«.  و»سد  الحكومة  على  بالوكالة 
مثل هذه الجماعات أمًرا صعًبا، فهناك أكثر من 12 جماعة 
الحكم،  نظام  قلب  على  يعمل  بعضهم  إثيوبيا.  في  مسلحة 
قد  مصر  أن  يبدو  مستقلة.  دولة  إقامة  إلى  يهدف  واآلخر 
في  إثيوبيا،  أعلنت  إذ  الخيار،  هذا  استخدام  وحاولت  سبق 
استهدف »سد  مسلح  لهجوم  تصديها  الماضي، عن  مارس 
 7 »حركة  إلى  ينتمون  المسلحين  إن  وقالت  النهضة«، 
مايو« المعارضة والمحظورة. كما أعلنت أديس أبابا أيًضا، 
توقيف  في  السودان  نجاح  عن  الماضي،  يوليو  أواخر  في 
إريتريا الستهداف  إنها تحركت من  قالت  مجموعة مسلحة 
»سد النهضة«. ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف 
اتهامات غير رسمية وجهت  أن  إال  التحركات،  هذه  وراء 

إليها.

التدخل العسكري المباشر. يتفوق الجيش المصري  الثاني: 
على نظيره اإلثيوبي بوضوح، إذ يحتل األخير المرتبة ٤1 
من ضمن أقوى 133 جيًشا على مستوى العالم، بينما يحتل 
الجيش المصري المرتبة 10. ويصلح للخدمة العسكرية في 
إثيوبيا،  مصر 3٥.3 مليون نسمة مقابل 2٤.8 مليون في 
ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى ٤٥٤ 
ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش اإلثيوبي. كما 

اإلثيوبي 3٤0  للجيش  السنوية  الدفاع  ميزانية  إجمالي  تبلغ 
مليون دوالر مقابل ٤.٤ مليار دوالر للجيش المصري. لكن 
كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجوًما عسكرًيا ضد أديس أبابا؟ 

هذه بعض السيناريوهات التي قد تحدث: -

إثيوبيا،  مع  لمصر حدود مشتركة  يوجد  البري: ال  التدخل 
البري.  الهجوم  من خطر  ما  نوًعا  األخيرة  يحمي  ما  وهو 
فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة إلثيوبيا 
للهجوم على السد؟ كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 
قاعدة جوية صغيرة  ببناء  بمقتضاها  القاهرة  تقوم   ،2010
المصريين  الكوماندوز  السودانية الستيعاب  على األراضي 
تدهور  لكن  السد،  لتدمير  إثيوبيا  إلى  إرسالهم  يتم  قد  الذين 
العالقات المصرية السودانية يجعل إنجاز هذه الخطة أمرا 
أديس  مع  التحالف  تفضل  اآلن  فالخرطوم  للغاية،  مستبعدا 

أبابا على التحالف مع القاهرة

التدخل البحري: تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد 
البحري فالقاهرة تمتلك 31٩ قطعة بحرية، في حين ال تمتلك 
منطقًيا  األمر  سيبدو  واحدة.  بحرية  قطعة  وال  أبابا  أديس 
إثيوبيا دولة »حبيسة« ال تطل على بحار أو  إذا علمنا أن 
عن  إثيوبيا  مهاجمة  مصر  تستطيع  لن  وبالتالي  محيطات، 
طريق البحر إال إذا اقتصر األمر على إرسال قوات ومعدات 

إلى إريتريا تمهيًدا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

التدخل الجوي: يتفوق سالح الجو المصري بوضوح على 
نظيره اإلثيوبي، فالقاهرة تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة 
بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سالح جو أديس 
أبابا من 80 طائرة فقط. قد يكون استخدام سالح الجو هو 
الخيار األسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل 
بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول 

الجوار اإلثيوبي أن تكون قاعدة انطالق للقوات المصرية.

وعلي ايه حال فان لتدخل العسكري المصري لحل أزمة سد 
النهضة رغم أنه يعبر عن رغبة كثير من المصريين، لكنه 

قرار صعب جًدا ويحتاج لحساب جيد.

بقية مقال »العائلة  المقدسة.. شعاع  الرواية العربية  
!!« ص5

ومن مير ارتحلت العائلة المقدسة إلى جبل قسقام، حيث يوجد 
اآلن دير المحرق ومنطقة الدير المحرق هذه من أهم المحطات 
التى استقرت فيها العائلة المقدسة، حتى سمى المكان بيت لحم 
الثانى، ويقع هذا الدير فى سفح الجبل الغربى المعروف بجبل 
كيلومترا  ويبعد نحو 12  التى خربت  المدينة  إلى  نسبة  قسقام 
 327 بعد  على  أسيوط  لمحافظة  التابعة  القوصية  بلدة  غرب 

كيلومترا جنوبى القاهرة.

ومكثت العائلة المقدسة نحو حوالى ستة أشهر وعشرة أيام 
فى المغارة التى أصبحت فيما بعد هيكاًل لكنيسة السيدة العذراء 
األثرية فى الجهة الغربية من الدير ومذبح هذه الكنيسة حجر 

كبير كان يجلس عليه السيد المسيح.

إلى  بهم  انحرف  آخر  طريقا  سلكوا  العودة  طريق  وفى   
الجنوب قليال حتى جبل أسيوط المعروف بجبل درنكة وباركته 
يقع على  العذراء  السيدة  باسم  بنى دير  المقدسة، حيث  العائلة 
مسافة 8 كيلومترات جنوب غرب أسيوط، ثم وصلوا إلى مصر 
القديمة ثم المطرية ثم المحمة ومنها إلى سيناء ثم فلسطين، حيث 
سكن القديس يوسف والعائلة المقدسة فى قرية الناصرة بالجليل.

ومازالت تكتب الرواية العربية قصة حب جمعت بين مسلمي 
مصر ومسيحيها   منذ التاريخ  بل قمة  العطاء  نموذجا لكون 
السالم لغة كل مصري ولغة  محمد وعيسي  وكل من  عرف 
قيمة مصر منذ القدم وحتي  أن يرث هللا ومن عليها   لتبقي 

مصر حاضنة السالم والوئام.

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 
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النريان تدمر كنيسة سانت جورج القبطية يف  
مدينة ساري بربيتش كولومبيا

قالت الشرطة الفيدرالية أن كنيسة سانت جوروج القبطية االرثوذكسية في 
مدينة ساري ببريتش كولومبيا قد دمرتها النيران صباح يوم االثنين 1٩ 

يوليو 2021 , وقد سارع رجال االطفاء الي العمل بسرعة لمنع أنتشار النيران الي المباني المجاورة , ولكنهم 
لم يتمكنوا من إنقاذ الكنيسة , وقال رجال الشرطة ان الحريق مشبوه حيث أن الكنيسة كانت هدفا لمحاولة 
اشعال النار فيها صباح يوم االربعاء 1٤ يوليو واظهرت كاميرات المراقبة صورة لسيدة تشعل النار في باب 
المبني وتم ابالغ الشرطة بالواقعة , وبالرغم من ان الحاثين مريبان فان الشرطة تحقق فيهما منفصلين , وقد 
اصدرت اسقفية غرب كندا بيانا عن هذا الحادث قالت فيه  »أنه وإن كان اليوم يوم حزن لكننا سنعيد البناء، 

وستكون كنيستنا مفتوحة دائما للجميع، وستظل منارة للضوء واأالمل للجميع في مجتمعنا«

 كنـــــــدا يف أسبوعني

مطار بريسون يف تورنتو يبدأ يف فصل 
املسافرين القادمني اليه علي أساس حالة 

التطعيم لكل فرد
تورنتو : أكد مطار بيرسون الدولي في 
تورنتو علي أنه سوف يتم فصل المسافرين 
أساس  علي  كندا  الي  القادمين  الدوليين 
حالة التطعيم لديهم قبل التوجه الي صالة 
الجمارك , والمسافرين القادمين الي كندا 
دولية  جهة  أي  او  المتحدة  الواليات  من 

أخري سيتم تقسيمهم الي طوابيرفواحد  للمطعمين كامال وأخر للحصلين 
علي جرعة واحدة وطابور للغير مطعمين , قبل الوصول الي الجمارك 
فحص  عملية  وتسهيل  االسراع  علي  للمساعدة  القرار  هذا  أتخذ  وقد 
المسافرين , حيث أن هناك متطلبات مختلفة للقادمين الذين تم تطعيمهم 
كامال واالخرين الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح او غير المطعمين 
وفي الوقت الراهن يحصل القادمين الي كندا والذين تم تطعيمهم بالكامل 
علي اعفاء من الحجر الصحي في حين ان االخرين يلزمهم اخذ اختبار 
فانكوفر  بدا مطار  وقد  يوما  لمدة 1٤  الصحي  والحجر  كوفيد – 1٩ 
التطعيم لهم - وتم  اليه بحسب حالة  القادمين  الدولي ايضا  في فصل 
وضع الفتات لتوجيه القادمين الي خطوط جمركية منفصلة , وفي  يوم 
٩ أغسطس سيتم أعفاء المواطنين االمريكيين القادمين الي كندا و الذين 
حصلوا علي التطعيم الكامل من الحجر الصحي واالختبار مثل نظرائهم 

الكنديين

إستقالة رئيسة منظمة احلريات املدنية يف 
بريتش كولومبيا بعد نشرها لتغريدة تقول 

)أحرقو كل شئ ايل االرض(
قال مجلس إدارة منظمة الحريات المدنية في مقاطعة بريتش كولومبيا وهي واحدة من اهم منظمات الحقوق 
المدنية في كندا , أن رئيسة المنظمة السيدة حارشا واليا الناشطة ومؤلفة العديد من الكتب مثل صعود القومية 
العنصرية والرأسمالية والهجرة العالمية قد أستقالت من منصبها , بعد قيام ضجة كبيرة علي أثر نشرها لتغريدة 
علي وسائل التواصل االجتماعي  تقول )أحرقوا كل شئ الي االرض( وبدت وكأنها ) تحتفل بحرق الكنائس ( 
وأثارت هذه التغريدة ضجة بين الجماعات اليمينية وجماعة المحافظين في كندا وفي الخارج , وقد قبل مجلس 
إدارة المنظمة استقالتها , وقال مجلس ادارة المنظمة » أن المنظمة واجهت كثير من التعليقات العنصرية 
وتعليقات كراهية وتهديدات للسالمة البدنية والعقلية في أعقاب ما نشرته السيدة حارشا واليا وكانت بعض 
التعليقات تقول )أن السيدة رئيسة المنظمة عنصرية(  وقالت المنظمة ؛ان تغريدة السيدة حارشا واليا تركت 
أنطباعا خاطئ لدي بعض الناس حول القيم والمبادئ التي تتمسك بها المنظمة واعربت المنظمة عن أسفها 

لسوء الفهم الذي سببته التغريدة , واعتذرت عن الضرر الذي سببته كلمات السيدة حارشا.

الكليات واجلامعات يف أونتاريو تستعد لبدء عام 
دراسي طبيعي مع خطة احتياطية

أونتاريو  في  والجامعات  الكليات  علي  يجب  ؛أنه  أونتاريو  حكومة  قالت 
بدون  الخريف  هذا  واالنشطة شخصيا  الفصول  جميع  الستئناف  االستعداد 

االبتعاد الجسدي بين الطالب هذا علي الرغم من أن العديد من المؤسسات ستظل تستخدم مزيجا من التعلم 
لكيفية  خطط  تحضير  والجامعات  الكليات  من  التعليم  وزارة  وطلبت   , االنترنت  عبر  والتعلم  الشخصي 
االستمرار في التعليم في حالة مواجهة موجة جديدة من وباء كورونا , وال يزال علي الجامعات والكليات اتباع 
جميع قواعد الصحة العامة , في مكان الدراسة ومنها ارتداء أقنعة الوجه , وتخطط جامعة وندسور الستئناف 
االنشطة داخل الحرم الجامعي والجمع ما بين التعلم الشخصي والتعلم عبر االنترنت , ومن العوامل التي 
ستحدد االساليب المتبعة في التدريس هي حجم الفصل الدراسي وتوفر المرافق وما إذا كانت الدروس تعتمد 
علي المحاضرات او المختبرات , فعلي سبيل المثال يحتاج الطالب في مجال الفنون الجميلة الي تقديم المواد 
الدراسية شخصيا في حين  ان الطالب االخرين الذين يتلقون الدروس بطريقة تقليدية ال يحتاجون لذلك , وتقدم 
جامعة ماك ماستر خليطا ما بين الدراسة الشخصية والدراسة عبر االنترنت ويجب علي المؤسسات التعليمية 
أن يكون لديها خطة جاهزة الستمرار التعليم بحلول شهر سبتمبر بما في ذلك معلومات عن البرتوكوالت 
الصحية في حالة الطوارئ , ومن المقرر ان تصدر وزارة التعليم توجيهات حول االجراءات الصحية مثل 

إرتداء االقنعة واختبارات كوفيد 1٩ والنظافة العامة في المؤسسات التعليمية في أوائل أغسطس .

لالعالن باجلريدة اتصل على:

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

موظفي احلدود الكندية يصوتون علي االضراب مما يعرض خطط 
اعادة فتح احلدود للخطر

الحدود  خدمات  وكالة  في  موظف   8٥00 من  اكثر  تمثالن  نقابتان  أعلنت 
الكندية بأن غالبية االعضاء قد صوتوا علي القيام باضراب , وقال تحالف 
الخدمات العامة الكندي واتحاد الجمارك والهجرة في بيان صحفي انهم قد 
يبدأون االضراب يوم 6 أغسطس قبل أيام فقط من أعادة فتح الحدود أمام 
االمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل , ويعتبر عمل موظفي الحدود عمال 

اساسيا وقد يبطئ االضراب حركة المرور التجاري علي الحدود وموانئ البالد ويبطئ دخول او خروج البريد 
الدولي وتسليم الطرود من كندا بوست وغيرها من شركات الشحن الكبري ويعطل تحصيل الرسوم والضرائب 
علي السلع التي تدخل كندا , وتكافح نقابات موظفي الحدود في المقام االول من أجل ثالثة أمور وهي مساواة 
للموظفين ضد  أفضل  حماية  وتوفير  القانون  إنفاذ  مجال  في  العاملين  مرتبات  مع  الحدود  موظفي  مرتبات 
التحرش والتمييز , وتحسين سياسة التعامل مع االعضاء غير النظاميين الذين يعملون في االماكن النائية , وقال 
كريس أيلوارد الرئيس الوطني لهيئة النقابات ؛أن النقابات تأمل في أن تعود الحكومة الي مائدة المفاوضات 
واننا عقدنا إجتماعا مع رئيس الوزراء قبل شهرين , وقلت له »أنهم إذا أرادو اعادة فتح الحدود بسالسة فعليهم 
ان يعودوا الي طاولة المفاوضات بعرض عادل« ويعرف ان موظفي الحدود الكندية يعملون بدون عقود منذ 
عام 2018 -  هذا وقد أعلنت الحكومة الكندية عن فتح الحدود امام االمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل يوم ٩ 
اغسطس وامام المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل يوم 7 سبتمبر , وقال متحدث باسم وكالة الحدود 
الكندية » ان الوكالة سترد بسرعة علي أي عمل من شأنه تعطيل العمل علي الحدود من أجل الحفاظ علي أمن 
وسالمة الحدود وضمان االمتثال للقوانين وتسهيل السفر و  تدفق السلع المشروعة , ونتوقع ان يواصل ضباطنا 

اداء واجباتهم بأعلي مستوي من النزاهة والمهنية .

كندا توفر طريقا حلماية املرتمجني االفغان 
واسرهم وسط وضع )حرج(

االمريكية  القوات  إنسحاب  مع 
والكندية من أفغانستان تقدمت حركة 
التي  االماكن  لتحتل  بسرعة  طالبان 
ويواجه  القوات  هذه  منها  أنسحبت 
االفغان الذين عاونوا القوات الكندية 

مما  الحركة  والموت من هذه  التعذيب  و  المالحقة  الحرب هناك  خالل 
أثار دعوات عاجلة لحكومة كندا لمساعدتهم , ويقوم المسؤولين الكنديين 
في أفغانستان بتحديد هؤالء االفغان المؤهلين للحصول علي طريق جديد 
للحماية واللجوء الي كندا وقال وزير الهجرة الفيدرالي ماركو مينديتشينو 
بأن هذا وقت )حرج( بالنسبة لهؤالء االفغان وان برنامج الطريق الجديد 
سيرحب بهؤالء االفغان الذين ساعدوا الجنود الكنديين كالجئين العادة 
توطينهم هم واسرهم  في كندا - وسوف يتم التركيز علي اجراءات هجرة 
خاصة للمترجمين االفغان والذين عملوا او يعملون حاليا لدعم السفارة 
وعمال  والطهاة  الحراسة  في  العاملين  وايضا   , افغانستان  في  الكندية 
النظافة والسائقين وغيرهم ممن دعموا السفارة الكندية , وقال ان عددهم 
سيكون باالالف وهو يتوقع وصولهم قريبا , هذا وقد سحبت كندا قواتهم 
من أفغانستان عام 2011 وتقوم القوات االمريكية ايضا بسحب قواتها بعد 
أن شنت حربا الزالة حركة طالبان من السلطة  واالطاحة بها  , وكانت  
حركة طالبان قد استمرت  في السلطة  من عام 1٩٩6 والي عام 2001 
عادت  واالن   , الشريعة  يطبقون  اسالميين  لمتطرفين  حركة  وهي    ,
أنسحبت  التي  المواقع  يقرب من نصف  ما  تسيطر علي  حركة طالبان 
ان  المخاوف من  يثير  االمريكية وعددها ٤21 موقع مما  القوات  منها 
والموظفين  العمال  و  المترجمين  المسلحين  المتطرفين  يستهدف هؤالء 
االفغان   الذين ساعدوا القوات الكندية خالل الحرب , وقال وزير الهجرة 
لدينا  ايضا  بل  فحسب  باالمتنان  لهؤالء  التدين  كندا  »إن  ماركو  السيد 
بالتزامات اخالقية للقيام بالواجب لهم , ووصف ما يواجهونه من انتقام 

من حركة طالبان بانه )خطر(«

إشراف
جنـــوى غـــــالي
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العامل بني حرب نقص اللقاحات
وحرب إثارة التخوفات 

ما بعـــــد األيـــــام )2(

توفيق مرتي مينا

على  حسين  طه  ويعلق 
الفرنسى  لألديب  رواية 
إننا   : قائاًل  دونيه  موريس 
ونخشاه  العلم  نكره  ضعاف 
ألننا أضعف من ان نتحمله 
ونهواها  الظلمة  ونؤثر 
من  أضعف  أبصارنا  ألن 
ونحب  للضوء  تثبت  أن 
وأى  مخدوعين  نظل  ان 
فيها  وما  الحياة  هى  شىء 
العمل  لوال  عظيم  من 
وفى   ,,   . والحب  واألمل 

التفكير فى إدخال  الجامعة يطلب طه ضرورة 
لدارسى االدب والتاريخ  اليونانية  اللغتين  تعليم 
لدارسى  القبطية  واللغة   ,, العالمية  والحضارة 
وفى  المصرية  والحضارة  واالدب  التاريخ 
مؤتمر التاريخ فى بروكسل عام 23 يلقى بحثاً 
عن معاهدة أُبرمت بين السلطان قالوون وبين 
ابن جليم الثانى ملك اراجون من ملوك اسبانيا 
المسيحية األمر الذى جعل اعضاء المؤتمر وهم 
نحو ألف من مختلف قارات العالم يتحدثون عن 
الثالث  القرن  فى  الممتاز  الدولى  مصر  مركز 
عشر الميالدى وعن قالوون سلطان مصر وعن 
تصدى قالوون للصليبيين ثم المغول وأن التجار 
اى  (يدخلون  الباسبورتات   ( الجوازات  حاملى 
الهند  حتى  واالقصى  االدنى  المشرقين  فى  بلد 
فى رعاية سلطان مصر ,, وبعد عودته يتحدث 
مع مدير الجامعة عن اهتمام ملك وملكة بلجيكا 
بمصر  المؤتمر  اعضاء  واعجاب  بالمؤتمر 
حققته  وبما  ونهضتها  الحديثة  ومصر  القديمة 

بعد استقاللها.
لمجلس  انتخابات  اول   2٤ يناير  فى  وتجرى 
الوفد  ويفوز  الجديد  الدستور  ظل  فى  النواب 
سعد  رئيسه  ويُدعى  ساحقاً  فوزاً  المصرى 
زغلول لتأليف الوزارة وتفصل الوزارة الجديدة 
بعض مديرى األقاليم ويُنسب الى سعد انه يريد 
) حكومة زغلولية ( فيهاجمه طه حسين وهيكل 
العدد ويُحال  السياسة ويُصادر  باشا فى جريدة 
بك  توفيق دوس  ويترافع عنه  القضاء  الى  طه 
المحامى الذى توفى أخوه فى نفس يوم المحاكمة 
ويقول فى مرافعته ) لقد تركت مأتم أخى وجئت 
مأتم  للحرية  يكون  ولن   , الحرية  مأتم  أشهد 
امر  فى  المحكمة  وتقضى   ) وفى مصر قضاة 
مصادرة الجريدة ) بأنه إجراء تحكمى ال مسّوغ 

له (  .
   فى 1٩ نوفمبر يُقتل ) سير لى استاك ( سردار 
القاهرة  فى  السودان  وحاكم  المصرى  الجيش 
فيهاجم  الوزارة  بانذار ترفضه  االنجليز  ويتقدم 
ويحتلونه  االسكندرية  جمرك  بقواتهم  االنجليز 
وتستقيل وزارة سعد ويشّكل احمد زيور وزارة 
 , البرلمان  حل  ويتم  االنجليز  طلبات  كل  تقبل 
فى  البرلمان  ويجتمع  جديدة  انتخابات  وتجرى 
مارس 2٥ وينتخب النواب سعد زغلول لرئاسة 
الملك  فيحل  الحكومة  مرشح  ويُهزم  المجلس 
النواب من جديد, وفى مايو 2٤ تنتهى  مجلس 
إعدام  ويتم  السردار  بقتل  المتهمين  محاكمة 
الوطنيين غاضب  بقية  , وطه مثل  منهم  سبعة 
االنجليز وغطرسة  الغضب من تصرفات  اشد 
اللورد اللنبى الذى يستقيل ويبارح البالد ويصل 

المندوب السامى الجديد لورد لويد.
ستجرى   26  \  2٥ الدراسى  العام  وفى     
االستقالل  الى  متعطشة  والبالد  االنتخابات 
والحكم الديموقراطى وفى الجامعة الرسمية التى 
ستنشأ وتعترف الحكومة بشهاداتها سيترك طه 
حسين تدريس التاريخ الى استاذ لألدب العربى 
الشعر  بدراسة  العربى  لألدب  دراسته  ويبدأ   ,
ألنه األسبق فى حياة األمم من النثر الفنى , وهو 

يرى ان أول واجباته ان يبدأ  بتحقيق نصوصه 
وتمحيص مصادره , لقد تعلم ان الجزيرة العربية 
عرفت لغة عربية عدنانية للشمال ولغة عربية 
حميرية للجنوب ومع ذلك فإن جميع 
العرب  الشعراء  المروى من شعر 
واحدة  بلغة  ُروى  قد  االسالم  قبل 
هى اللغة التى أُنزل بها القرآن ومن 
فهذه  الشك عند طه حسين  بدأ  هنا 
الجديد  الدين  لغة  الفصحى  اللغة 
الناشئة  وحكومته  المقدس  وكتابه 
القوية اصبحت لغة رسمية ولم يكن 
 ,,,,,  . الجاهلية  فى  كذلك  الحال 
وينتهى الى ان األدب العربى الذى 
واطمئنان  ثقة  فى  يُدّرس  ان  يمكن 
إنما يبتدىء بعصر القرآن الكريم  .

   يخرج كتاب ) فى الشعر الجاهلى ( فتثور 
زوبعة لم يكن المؤلف يقّدر ان تثور, كل الجهات 
التى خاصمها طه حسين تهاجمه اآلن لتنال منه 
مقتاًل لم يتح لها من قبل ,, هذا الكتاب الذى جاء 
 ( كتابه  الرازق  عبد  على  الشيخ  نشر  ان  بعد 
االسالم واصول الحكم ( الذى اسخط الملك فؤاد 
النه جاء عقبة فى طريق مطامعه فى الخالفة  , 
وهذا الكتاب يصدر عن محرر الصفحة االدبية 
االستاذ  انتقد  ان  سبق  الذى  السياسة  بجريدة 
مصطفى صادق الرافعى كما هاجم الشيخ رشيد 
رضا صاحب جريدة المنار. ويهاجمه الرافعى 
مجلة      وتنشر  عرفة  محمد  الشيخ  ويهاجمه 
المنار ) إن مؤلفات طه حسين كلها حرب على 
الدين سواء ما كتبه عن ابى العالء او ما جاء 
بكتابيه حديث االربعاء ,, وفى الشعر الجاهلى ( 
, ويسمع والد طه حسين بهذا فيرسل إليه يتسائل 
عن هذا الذى يقرأ , ويرد عليه طه وهو يكتم 
آالمه ) أبى , أوصيتنى اال اصدق كل ما اسمع 
, وأنا أوصيك اال تصدق كل ما تقرأ ولك من 

زوجتى ومنى اطيب التمنيات     طه ( 
مجلس  الى  الصحف  من  الهجوم  وينتقل     
النواب ويتقدم النائب عبد الحميد البنان باقتراح 
ان تقوم الحكومة بمصادرة الكتاب واعدام نسخه 
وان تقوم النيابة العامة برفع الدعوى على طه 
حسين لطعنه فى الدين االسالمى دين الدولة , 
مجلس  فى  وتدور  الجامعة  من  وظيفته  وإلغاء 
المعارف  وزراء  فيها  يشترك  مناقشة  النواب 
ثروت  الخالق  الوزراءعبد  ورئيس  والحقانية 
االستاذ  وينبرى  زغلول  سعد  المجلس  ورئيس 
عباس محمود العقاد بالدفاع عن طه حسين قائاًل 
بتدريس  يقوم  بسهولة رجاُل  نجد  ان  يمكن  )ال 

األدب العربى مثلما يقوم به صاحب الكتاب ( 
   وتم الطعن فى طه حسين وتعالت الصرخات 
للشباب  مفسد  ملحد  كافر  زنديق  جاهل  بانه 
ومن الضالين ومن المضللين ,, تهم يلقيها من 
لم يدرس بل من لم يقرأ كتبه , وعلى الجانب 
اآلخر رجال دافعوا عن الرجل .. عبد العزيز 
الخالق  وعبد  الرازق  عبد  ومصطفى  فهمى 
ثروت واحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل 
ابراهيم  حافظ  والشاعر  العقاد  محمود  وعباس 
ودسوقى اباظة وآخرون وقفوا الى جانب استاذ 

االدب العربى .
أعظم  ما  جلسائه:  لبعض  الملك  عنه  قال     
الرجل) طه حسين ( لوال ان رأسه ال تلين .,,, 
السلطان والشيوخ  تملق  لو  ماذا   , لو الن  ماذا 
لكن  ؟   بالسكوت  إكتفى  لو  ماذا   , والصحافة 
 ,, للصدق من حياته ومن عمله  إلغاء  كل هذا 
وفى 1٩ اكتوبر 1٩26 تواجهه النيابة بما اتُهم 
ب  التحقيق  وينتهى  البنان  النائب  بالغ  فى  به 
) تُحفظ اوراقه إدارياً الن القصد الجنائى غير 
متوفر والعبارات الماسة التى اوردها فى بعض 
المواضيع فى كتابه إنما اوردها فى سبيل البحث 
العلمى مع اعتقاده ان بحثه يقتضيها (, ويعود 
االستاذ الى كتابه يرفع منه فصاًل ويضيف اليه 

من الواضح أنه لن يكون هناك خالصا قريبا 
مناعة  إلي  الوصول  بدون  الوباء  هذا  من 
علي   %70 تلقيح  تستلزم  والتي  القطيع، 
 7.٩ عددهم  البالغ  العالم  سكان  من  األقل 
مليار . وهذه النسبة قابلة للزيادة خاصة مع 
المتحور دلتا األسرع إنتشارا. فما ال يعلمه 
إنتشار  سرعة  زادت  كلما  أنه  الكثيرون 
تلقيحها  الواجب  النسبة  زادت  المرض 
حرب  وبين  القطيع.  مناعة  إلي  للوصول 
اللقاحات، وحرب التخوفات مما يتم  نقص 
إطالقه إما عن غير علم أو  بدون وجه حق 
الوراثي  للكود  اللقاحات  تغير  إحتمال  من 
لالنسان أو بالتضخيم من بعض األعراض 
الجانبية الخطيرة - والتي تختلف من لقاح 
إلي أخر  - واألهم أنها نادرة الحدوث جدا 
والتشافي منها يحدث في معظم المرضي. 

وكما سنعرض في هذا المقال. 
فقد حدث وأن أعلنت وكالة الدواء األوربية 
EMA عن حدوث أعراض جانبية خاصة 
تعمل  التي  اللقاحات  مع  فقط  وذلك  بالقلب 
بخاصية مرسال الحمض النووي المستحدثة 
ومودرنا.  فايزر  لقاحي  وهما  ؛   mRNA
وهذه األعراض الجانبية  والنادرة الحدوث 
والغشاء  القلب  عضلة  في  التهاب  هي 

التاموري المغلف للقلب
نادر  العرض  هذا  أن   ، بالذكر  والجدير 
أصاب  فقد  اللقاحات؛   هذه  مع  الحدوث 
حوالي ثلثمائة شخص فقط حتي أول يونيو 
2021 هذا برغم بلوغ عدد جرعات فايزر 
،وجرعات  مليون   177 حقنها  تم  التي 
مودرنا 20 مليون جرعة وذلك حتي أول 
يونيو لعام 2021 , وعليه فقد أقرت نفس 
هذين  فوائد  أن  للدواء:  األوربية  الوكالة 
اللقاحين تتخطي بما ال يقارن كل أعراضهما 
الجانبية المحتملة بما فيها التهاب القلب ومع 
باهمية  الثاني  التصريح  الناس  تجاهل  ذلك 
من  تخوفهم  علي  وظلوا  اللقاحات،  تلقي 
القلب  في  التهاب  بحدوث  األول  التصريح 

رغم ندرته وعدم تسببه في الوفاة . 
أسبوعين  حوالي  بعد  يحدث  العرض  فهذا 
من تلقي اللقاح وخاصة بعد الجرعة الثانية 

في الرجال. 
 صغار السن.  وتشمل أعراض هذا العرض 

نهجان وخفقان القلب وألم في الصدر.  
ولكن من األخبار المطمئنة جدا، أن معظم 
تعافي  وتم  خفيفة،  كانت  الحاالت  هذه 
المرضي  منها وذلك بعد فترة قصيرة من 
اللتهاب  التقليدي  والعالج  الراحة  التزام 

القلب.  
جونسون  اند  جونسون  لقاحي  مع  أما 
وأسترا  زينكا - وهما عبارة عن فيروس 
غير معدي adenovirus حامل لألشواك 
فهناك   -  1٩ كوفيد  لفيروسات  البروتينية 
أوال إحتماال نادرا لحدوث جلطات في الدم 
األولي  الجرعة  إعطاء  عقب  أكثر  يحدث 
عمر  يبلغن  لم  ممن  النساء  في  خاصة 

المليون  في   7 نسبته  وتبلغ  عام  الخمسين 
عموم  وفي  عمرا  األكبر  النساء  في  وتقل 
النسبة.  كما أن تلك هذه  الرجال عن هذه 
الجلطات يمكن منعها بالتأكد من حقن اللقاح 
بالخطأ في وعاد دموي  العضل وليس  في 
بجامعة  األلمان  العلماء  أقر  وكما  صغير  
ميونخ بذلك. ثانيا  هناك إحتمال نادر أيضا 
الدموية  الشعيرات  رشح  متالزمة  لحدوث 
والتي   Capillary leak syndrome
وتؤدي  اللقاح  تلقي  من  يومين  بعد  تحدث 
في  مفاجئة  زيادة  األطراف،  تورم  إلي 

الوزن، وإنخفاض في ضغط الدم. 
يوم األثنين 12 يوليو 2021، نبهت ادارة 
الغذاء والدواء األمريكية FDA بين زيادة 
ما زالت غير مؤكدة تماما في نسبة حدوث 
لقاح  تلقوا  من  بين  نادر  عصبي  مرض 
الذي  اللقاح  هذا  ؛  جونسون  اند  جونسون 
ابريل من  أقرته نفس هذه اإلدارة في 23 

هذا العام.    
باري   جوليان  متالزمة  إسمه  المرض  هذا 
Guillain Barré  وقد تسمي بهذا االسم 
الذي وصفاه  الفرنسيين  العالمين  الي  نسبة 
المناعة  في عام 1٩16،وهو أحد أمراض 
المضادة  األجسام  فيه  تهاجم  الذي  الذاتية 
األعصاب الطرفية؛ فيؤدي ذلك إلي ضعف 
وربما شلل مؤقت في العضالت وإحساس 
الضعف  ويمتد  األطراف  في  بالشكشكة 
من أسفل ليصيب الجزء العلوي من جزع 
إلي  المرضي  من   %1٥ ويحتاج   ، الجسم 
هذا  ويؤدي  الصناعي،  التنفس  أجهزة 
المرض إلي وفاة ٥% من المصابين. ولكن 
المرضي  معظم  المرض  هذا  من  يتشافي 
تماما بعد أسابيع أو عام من اإلصابة به.  

و هذا المرض النادر تصل نسبته في العموم 
إلي واحد في كل مائة الف من البشر .     

ويمكن أن يحدث هذا المرض كنتيجة ألي 
إجراء جراحة،  أو عقب  فيروسية،  إصابة 
لقاح  وأشهرها  اللقاحات  بعض  مع  أو 
االنفلوانزا حيث تصل نسبته إلي واحد في 

المليون بين من يتلقون لقاح اإلنفلونزا. 
فيروس  من   الوفاة  احتمال   : هوامش 
اإلنفلوانزا واحد لكل عشرة آالف، واحتمال 
بسبب  باري  جاليان  بمتالزمة  اإلصابة 
احتمال  أضعاف  عشرة  اإلنفلونزا  مرض 
وهذا  اإلنفلوانزا  لقاح  بسبب  به  اإلصابة 

يؤكد علي أهمية اللقاحات. 
جونسون  اند  جونسون  لقاح  حالة  في  أما 
فقد بلغت نسبة األصابة بالمرض ضمن من 
تلقوا هذا اللقاح 8 في المليون فقد اصيب به 
حوالي مئة فرد من بين 12.8 مليون ممن 
تلقوا اللقاح. وتحدث اإلصابة بالمرض بعد 
تزيد  اللقاح، وال  تعاطي  أسابيع من   6  -3

نسبة الوفاة بينهم وكما ذكرنا عن ٥% . 
البقية ص 

فصواًل ويصدره بعنوان جديد فى صيف 27 .
لكلية اآلداب فى  يمثل الجامعة المصرية فى مؤتمر اآلثار فى لبنان ,,, ويُنتخب عميداً 
خريف 27 وترفع النتيجة الى وزير المعارف على الشمسى باشا الذى يفاتح طه حسين بان 
تعيينه وهو مستحق لها سيضع الحكومة فى حرج فالعادة ان يُعيّن اجنبى فى هذا المنصب.

المرجع: د. الزيات 
                                            يتبع  
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نزل من االوتوبيس بصعوبة بالغة وهو ال يدرى 
ان كانت تلك هى محطته ام ال...فهو غير متأكد ان 
كان نزل بمحض ارادته أو أن الزحام لفظه خارج 
االتوبيس...نظر حوله وتأكد أنه لم يخطىء محطة 
ثقيلة  بدأت  أمطار  من  يحتمى  مظلته  فرد  نزوله، 
تنذر بيوم موحل...عبر الشارع قافزاً بين السيارات 
الواقفة ألجل غير معروف فهى دائماً واقفة مع تغير 
الوان االشارة من األخضر الى األصفر ثم األحمر 
وهى على حالها وكأنها تمردت على االلوان الثالث 
الضخم  المبنى  دخل  لتتحرك.  آخر  لوناً  وتنتظر 
العتيق حيث اطبق المظلة وصعد درجات السلم فى 
بطء متعمد  فأمامه عشر دقائق تفصله عن المواعيد 
السلم  درجات  عد  فى  سيضيعها  للعمل  الرسمية 
الرابع...وتساءل  الدور  الى  يصل  حتى  الملتوية 
يتقدم  عندما  الحال  سيكون  كيف  نفسه  وبين  بينه 
العمر؟ وهل سيستطيع ممارسة رياضة صعود  به 
السلم مستقباًل ؟ ام ان المصعد المعطل منذ تعيينه 
بتلك االدارة سيتم اصالحه؟ عام مضى على تعيينه 
الداخل!!!  من  المصعد  يرى  ان  الحظ  يسعده  ولم 
والعجيب ان مع المصعد يعمل فجأة عند زيارة السيد 
وكيل الوزارة المفاجئة ثم يتعطل مرة أخرى بمجرد 
يتذكر  وهو  ساخراً  الوكيل...ابتسم  السيد  مغادرة 
ما  كثيرا  والتى  المكتب-  فى  -زميلته  نوال  السيدة 
ضبطها صاعدة بالمصعد دونا عن اآلخرين. تذكر 
رياضى... جسد  ذو  قوى  شاب  بانه  عنه  قالته  ما 

نفس  فى  أسعدته  لكنها  كلماتها  وأخجلته 
رياضى  جسد  ذو  بالفعل  فهو  الوقت 
على  مواظب  ملتزم  شاب  النه  ممشوق 
سهر  فال  صحته  على  يحافظ  الصالة، 
االطالق  على  والمكيفات  تدخين  وال 
المشى بصورة  انه يمارس رياضة  كما 
مجبرا  كان  التى  االيام  اكثر  وما  يومبة 
فيها على ذلك. جلس على مقعده، خلف 
بعض  فيها  كتب  ورقة  ،أخرج  مكتبه 
فتح  أراد  ثم  بقرائتها  يومه  ليبدأ  اآليات 
الدرج؟  مفتاح  أين  مكتبه..ولكن  درج 
عبثت أصابعه فى جيوبه..أخرج حافظة 
نقوده ثم أفرغ كل ما فيها أمامه ولم يجد 
المفتاح...لعله قد نساه فى بيته....«اوعى 
قال  يا حلو« هكذا  يكون جيبك مخروم 
يرد  لم  دائماً..  المستظرف  زميله  عماد 
عليه لكن ايمان وهى أيضاً زميلته قالت 
وهى جالسة على مكتبها وعيناها ترقب 
على  تناثرت  التى  جيوبه  محتويات 
ابتسم  دى«  الميدالية  قوى  مكتبه«حلوة 
تناثر على مكتبه  بلم ما  وسارع  مرتبكاً 
ووضعه فى جيوبه مرة أخرى »ال..لم 
تالحظ شىء« هكذا قال فى نفسه »انه 
ماليين  مثل  مثله  ورقى  منديل  مجرد 
تالحظه؟«.  أن  لها  فكيف  المناديل 
والحقيقة أنه أخفى المنديل الورقى والذى 
يحمل رائحة السيدة نوال وكان قد أخذه 
خلسة من فوق مكتبها محتفظاً به لسبب 

ال يعلمه.

درج  فتح  أن  بعد  عادياً  اليوم  سار   
لم  الدرج  أن  والحقيقة  بالقوة  المكتب 
قدمه  مع  مفتاح خاصة  الى  بحاجة  يكن 
فى  جديداً  هناك  يكن  لم  خشبه.  وتآكل 
هذا اليوم سوى الغياب المفاجىء للسيدة 
نوال والذى لم يهتم به زمالء المكتب اما 
اليوم  أن  بل  بغيابها  كثيراً  تأثر  فقد  هو 
شعوره  من  ثقياًل...اندهش  عليه  مضى 
لها  االنتقاد  دائم  كان  الذى  وهو  نحوها 
سراً وعلناً فهى سيدة مطلقة والمطلقة فى 
مجتمعنا البد وأن تسير بسلوكيات معينة 
علناً،  يقوله  كان  ما  للشبهات هكذا  منعاً 
انها  فهو  سراً  لنفسه  يقوله  كان  ما  أما 
امرأة مفعمة باألنوثة..امرأة حقيقية والبد 
باالحتشام  أنوثتها  جماح  تكبح  أن  من 
اآلخرين  توقع  لئال  الالزمين  وااللتزام 
فى تجارب هم فى غنى عنها،و الحقيقة 
هؤالء  هو  أنه  بداخله  يدرك  كان  انه 
يخشاه.. ما  أكثر  كان  »اآلخرين«. 

بل  تعلم  انها  تؤكد  كانت  التى  نظراتها 
تفضح ما يدور بداخله، ارتعشت يداه فجأة 
والتفت  ليلتقطه  فانحنى  القلم  منه  ليسقط 
ساقيها  وتخيل  الخالى  المقعد  نحو  جانباً 
أمامه ثم رفع رأسه متسائاًل كم من مرة 
دقات  القلم فى وجودها.،سمع  منه  سقط 
والتفت... بعنف  قلبه  حذائها،دق  كعب 

جيبه  من  منديلها  هى،أخرج  تكن  لم  ال 
يحمل  وجهه..مازال  ثم  جبهته  به  مسح 
رائحتها أخذ نفساً عميقاً ولم يلحظ عماد 
عرقان؟  انت  عم  يا  ايه   « يراقبه  وهو 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

ده الجو برد...اقترب منه ثم أضاف هامساً 
نظر   ، غايبة؟«  نوال  مدام  علشان  »وال 
نحوه معاتباً فابتعد عماد بينما ظل هو يتذكر 
بالمرأة  اياها  ووصفه  عنها  عماد  كلمات 
األكثر  هو  الوصف  هذا  اللعوب...وكان 
احتراماً بين كل ما قاله عنها. نهض متجهاً 
المكتب  مرضية..غادر  أجازة  طالباً  للمدير 
يتهمه  الساخرة وكأنه  تالحقه نظرات عماد 
بأنه ذاهب للقاء نوال. غادر المبنى وخطرت 
للسؤال  يذهب  ال  لماذا  مجنونة  فكرة  بباله 
عنها فهى زميلته وتغيبت فجأة وفى النهاية 
أن  لزيارتها. فضل  الكافية  المبررات  أوجد 
يسير حتى منزلها، وفى الطريق بدأ يتذكر 
بدايته فى العمل حيث كان من حظه أن تتولى 
منها  ويقترب  بجوارها  فيجلس  تدريبه  هى 
حتى صار يستنشقها طوال اليوم وتمنى لو 
استطاع أن يحبس رائحتها بداخله. نظرات 
فنصحها  يوماً  وتجرأ  كلمات  ثم  وابتسامات 
بأن تغير من ملبسها وماكياجها وعطرها بل 
ومن أسلوب تعامالتها وكان ردها صارخاً 
وفاضحاً له بأن قالت » يعنى عايزنى أتغير 
كده«  وأنا  قوى  عاجباك  انى  رغم  بالكامل 
الطريق  وطوال  ينصحها.  اال  بعدها  آثر 
اختلطت كلماتها له بكلمات عماد عنها عالوة 
على رؤيته الشخصية لها..ثم وجد نفسه أمام 
كيف  ولكن  يصعد  أن  قرر  ثم  بيتها..تردد 
ال  هو  السهولة؟   بهذه  لبيتها  يصل  أن  له 
جعلته  عنها  الكثيرة  عماد  كلمات  يدرى!!! 
جمياًل..كانت  حلماً  باألمس...كان  بها  يحلم 
تراقصا  أنوثتها،  يبرز  رائعاً  فستاناً  ترتدى 
واقترب منها جداً حتى كادا يلتصقان. لكنه 
يرى  وهو  الحلم  استكمال  عن  توقف  فجأة 
رجال  انتشر  مفتوحاً..وبالداخل  شقتها  باب 
الشرطة حول جثة مغطاة ونظر اليه أحدهم 
جيداً  يعرفه  مفتاحاً  بداخله  مندياًل  وأخرج 
الى  المفقود..نظر  مكتبه  درج  مفتاح  انه 
المفتاح فى ذهول وبينما هم يقتادونه سمعهم 
يتحدثون عن الرجل  الذى قضى جانباً من 
الليل معها ثم عن بصمات األصابع التى تم 
رفعها من على رقبة القتيلة. وفى » بوكس« 
الحديدية  باالساور  مكبلتان  ويداه  الشرطة 
الحقيقة   بقية حلم االمس والذى فى  استكمل 

لم يكن حلماً.!!!

رقص اجملتمعات
بقلم مسري جرجس

داخل  نادرة  ممارسة  يَُعدُّ  الرقص 
أن  من  الرغم  فعلى  الحيوان.  مملكة 
المملكه  في  الكائنات  من  القليل  هناك 
الحيوانيه ؛ تلك التي تستطيع أن تحرك 
أجسادها بالتزامن مع اإليقاع،أال أنه لم 
يُظِهر أيٌّ منها درجة التعقيد التي يتسم 
البشر.فنحن  يمارسه  الذي  الرقص  بها 
نرقص  أن  السهوله  بمنتهى  نستطيع 
على كل االيقاعات وفي كل المناسبات 
هذا  ونعتبر  بل  الموائد.  كل  وعلي 
الموائد ؛ أمراً  األمر؛الرقص علي كل 

طبيعياً 
من  حاله  نعيش  كنا  قالئل  أيام  منذ   
الحزن متعلقه بموضوع حرق الكنائس 
ومنها كنيسه قبطيه في بريتش كولومبيا. 
اجتماعات  أقمنا  الحزن  لهذا  وكنتيجه 
للصاله ووقفات بالشموع في الشوارع 
على  تطلق  قنوات  وامتألت  والميادين 
نفسها اعالميه بأخبار هذه األجتماعات 
اسلفت  وكما  االحتجاجيه.  والوقفات 
فقد كان هذا منذ أيام قالئل، ثم ما لبث 
اليوم  نفس  وفي  انفض  أن  المولد  هذا 
بأخبار  القنوات  هذه  نفس  امتألت 
الجمعيات  احدي  تقيمه  الذي  الحفل 
والتي  أغسطس  من  األول  اليوم  في 
الذين   ، األشخاص  نفس  فيه  تدعوا 

لحرق  متألمين  حزاني  البارحه  كانوا  
الكنائس؛  لحضوريوم كرنفالي غنائي 
وتعلوا  الموسيقي  فيه  تصدح  ترفيهي 
فيه أصوات األغاني. ولكن ما حيرني 
هو أن المجتمع، مجتمعنا نفسه ال يجد 
االطالق  على  ذلك  في  غضاضه  أي 
ندعوا  أن  من  مانعاً  أكثرنا  عند  فليس 
القوه  وبنفس  اليوم  نحزن  لكي  بقوه 
في  احترت  غداً.  للرقص  أيضاً  ندعوا 
هذا األمر حتى وقع في يدي مقأاًل عن 
أن   ملخصه  التزامن  بنظريه  يسمى  ما 
عناصر نظام معين تستطيع أن تتزامن 
كما  البعض  بعضها  مع  طبيعي  بشكل 
بدون  تعزف  موسيقيه  لفرقه  يحدث 
مايسترو. فالمجتمع يتحرك في ما يشبه 
الموجات. أال أن هذه الموجات تتحرك 
كنهها  تدري  ال  متناقضه  اتجاهات  في 
حزاني  موجات  موجاتنا  تكون  فاحياناً 
فرحين  موجات  واحياناً  ومعترضين 
يتوالى  الموجات  تتالي  وكما  راقصين 
والفرح  الحزن  بين  المجتمع  رقص 
بصوره متعاقبه سريعه. ومع األعتراف 
هذا  أن  أال  مالئكي  مجتمع  لسنا  بأننا 
السلوك المتناقض له انعكاسات خطيره 
في  الثنائيه  فتلك  والمجتمع  الفرد  على 
التفكير واالزدواج في المعايير ال تؤثر 

نظره  إلى  تمتد  بل  فقط  علينا 
فنحن  لنا  األخري  المجتمعات 
في نظر الكثيرين اصبحنا نقول 
عكس  ونتصرف  نفعل  ال  ما 
للعجب  يدعوا  ومما  نفكر.  ما 
الشديد أن من يفعلون هذا ليسوا 
فقط أفراداً عاديين بل أن احدي 
الهيئات الدينيه التي كانت تدعوا 
إلى وقفه احتجاجيه للتعبير عن 
الكنائس ارسلت  رفضها لحرق 
تدعوهم  رساله  أعضائها  إلى 
الكرنفال  هذا  حضور  إلى  فيها 

الموسيقي. 
هذه  أسمي  أن  أريد  ال   
المصالح  بتناقضات  التناقضات 
فطالما لدينا مصلحه في الحزن 
فسندعوا إليه وطالما لنا مصلحه 
إليه.  أيضاً  فسندعوا  الفرح  في 
الشعارات  تناقضات  تكون  وقد 
هذه  مثل  يعشق  فمجتمعنا 
القاباً  نطلق  فنحن  التناقضات 
عاديين  أشخاصاً  على  خياليه 
؛  خارقين  ابطااًل  منهم  لنجعل 
نفعل هذا في المجال األجتماعي 
الديني.   المجال  في  نفعلها  كما 
هو  ما  حولنا  يحدث  ما  أن  أال 
أال حاله من حالة الهرج والمرج 
أن  يمكن  ال  التي  المجتمعيه 
يملك  أال حينما  احوالها  تنصلح 
ليس  الكافيه  الشجاعه  المجتمع 
فقط في األعتراف بالمتناقضات 

بل شجاعه السعي لتغييرها  

املزارعون يف منطقة الرباري 
يصلون هلل  من أجل املطر 

وحكومة كندا تقدم املساعدة هلم
دع��ا ال��م��زارع��ون في 
منطقة البراري غرب كندا 
ومد  لمساعدتهم  الحكومة 
الجفاف  بسبب  العون  يد 
الذي حل بجميع البالد في 
تركت  ,فقد  كندا   غ��رب 
المرتفعة  درجات الحرارة 

وانعدام االمطار او قلتها المحاصيل والمراعي في حالة سيئة جدا 
وفي  ومانيتوبا  وساسكاتشوان  البرتا  من  واسعة  مساحات  عبر 
بعض البالد أنتشر الجراد وأعلنت عدة بلديات عن حاالت كارثية 
زراعية وقال اصحاب المزارع أنهم ال يجدون قش الطعام الماشية 
, والكثير من المحاصيل لم تنبت علي االطالق وتشققت التربة , وقد 
يضطر اصحاب الماشية الي بيعها في المزاد او ارسالها لمناطق 
اخري حتي ال تنفق من عدم وجود الطعام – وعقب جولة لوزيرة 
الزراعة ماري بيبو في منطقة أنترليك في مانيتوبا واطالعها علي 
الخسائر الشديدة في المحاصيل وقلة المياه وامدادات العلف للماشية 
قالت " ال أستطيع أن أتخيل االجهاد الذي يمر به المنتجون حين 
يشاهدون المحاصيل والمراعي تجف ويتسائلون كيف يستطيعون 
احتماالت  ويواجهون  الشتاء  فصل  حيواناتهم خالل  علي  الحفاظ 
من  الجيال  نتيجة  هي  الماشية  -وه��ذه  المزاد  في  ماشيتهم  بيع 
أعلنت  ولهذا   " والتضحية  الشاق  والعمل  الدقيق  االختيارالجيني 
المتضررة  للمناطق  الحيوانية  الثروة  تأجيل ضريبة  الوزيرة عن 
االبقار  لحوم  لمنتجي  هذا   , وسيسمح  واونتاريو  كندا  في غرب 
الذين يضطرون لبيع جزء من قطعانهم بتعويض االيرادات الناتجة 
عن ذلك بتكلفة استبدال القطيع , وايضا ذكرت الوزيرة تعديالت 
ادخلت علي برنامج التأمين الزراعي لجعل المحاصيل المتضررة 

من الجفاف في البراري متاحة لالعالف .
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نقد   - كتاب  على    »تعليق  مقال  بقية 
التقليد االرثوكسي.!« ص 8

وبالطبع كان على كاتب كتاب نقد التقليد أن يعرف 
االتي:

ليس التقليد عبارة أو حتى تعليم قاله أحد اآلباء  فهذا 
ليس تقليد على االطالق.

هو  فاالجماع  االباءي  باإلجماع  يعرف  ما  فهناك 
العقيدي  التعليم  في  فحتى  كنيستنا  داخل  المقبول 
والالهوتي غير مقبول أن يؤخذ راي منفرد ألحد 
اآلباء أو كان يناقض باقي اآلباء أو  حتى الكتاب 

المقدس أو الليتورجيا .!!! 
ثانيا - ليس كل رأي أو فكر لالباء تقليد . قالتثليد 

أكبر وأعظم وأشمل من هذا
تقليد  الكنيسة هو ما سلمته وتسلمته الكنيسة على 

مدار 2000 سنة .
تقليد الكنيسة يشمل عقيدتها والتي تسلمته الكنيسة 
من رب المجد نفسه من خالل اآلباء الرسل وهو 
ما يعرف بالتقليد الرسولي . ثم يأتي تقليد الكنيسة 
تعاليم  يشمل  والذي  تاريخها  مدار  على  المتراكم 
وطقوس وشروحات خاصة بإيمان الكنيسة  وضعه 

وحرسه آباء الكنيسة االمناء.
فمن قبل األناجيل السليمة ورفض األناجيل المنحولة 

هم آباء الكنيسة من خالل تقليدها.
ومن حفظ ايمان الكنيسة ضد البدع والهرطقات هم 
آباء الكنيسة من خالل التقليد الذي تسلموه بالتعليم 

السليم ...وهكذا .
إذن لكي نحكم في اي قضية هامة يجب أن نلجأ الي 
تقليد الكنيسة الشامل الجامع وليس مجرد عبارات 
مقاالت  في  سنوضح  كما   حديثة  آباء  أو  مبتورة 

قادمة أن شاء الرب .
وهذا ما لم يلتزم به الكاتب الذي ادعى األكاديمية 
هرطوقية  استنتج  النهاية  في  أنه  ادعى  بحث  في 

الكنيسة !!!
هو  الكتاب  فهذا  السريعة  القراءة  من  الخالصة 
بالكنيسة  الخاصة  والمعرفة  للمعلومات  افتقاره 
وتقليدها والسعي إلثبات فكرة واحدة يدور حولها 
أيضا  سنوضح   كما  ضعيفة  واهية  بأدلة  الكتاب 
عدم أمانة الكاتب في النقل بل اقتطع ما يخدم فكرته 

والتي حاول أن يثبتها من خالل هذا الكتاب !!!
أهم  عن  فيها  سنتكلم  لمقاالت  مقدمة  مجرد  هذه 
التقليد  نقد   - كتاب  في  جاءت  التي  االدعاءات 

االرثوذكسي -

انقالب 23  لو فشل  لحالنا  افتراضية  مقال »نظرة  بقية 
يوليو« ص10 

فؤاد  أحمد  األمير  فاروق عن عرشه إلبنه  الملك  تنازل جاللة   
الجيش  بقيادة  تليفونيا  االتصال  جاللتة  بإمكان  كان  أنه  رغم 
اإلنجليزي المرابط بالقنال أن يقضي علي التمرد العسكري في 
قيادات  فقد اجتمع مع  له،  ساعات، ولكنه كان وفيا لشعبه محبا 
القصر وأعلن موافقته على الوثيقة العسكرية بالتنازب حقنا لدماء 
فاروق  الملك  غادر   ،1٩٥2 سنة  يوليو   26 وفى  المصريين، 

مصر مستقال اليخت الملكى المحروسة متجها إلى منفاه.
   بالقطع لم يخطر علي بالي لحظة من اللحظات أن جاللة الملك 
فاروق بكل حبه ووطنيته المصرية، يمكن أن يعامل جيشه بمثل 
ما عامل أردوغان جيشه يوم الثالثاء 12 يوليو 2016م  حين 
قامت القوات المسلحة التركية بمحاولة انقالب فاشلة ضده فعاملها 
أردوغان بكل هذه اإلٌهانات من قتل وذبح وتنكيل، ولكني أتخيل 
المتآمرين  سيحاكم  كان  فشلت  قد  الحركة  كانت  لو  بالقطع  أنه 
محاكمات عادلة. وما يؤيد ظني، ما حدث من جاللته حين ُطلب 
منه التنازل عن العرش لولي عهده األمير أحمد فؤاد، أنه كتب في 
وثيقة التنازل “لما كنا نتطلب الخير دائما المتنا، ونبتغى سعادتها 
ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البالد المصاعب 
التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة، ونزوال على إرادة الشعب 
قررنا النزول عن العرش لولدنا األمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا 
رئيس  باشا  ماهر  على  الرفيع  المقام  إلى حضرة صاحب  بذلك 

مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه”.
   هنا راودني سؤال: ماذا لو استعان الملك باالنجليز وأخمد التمرد 
وفشلت حركة الضباط ؟ سؤال لم يتطرق إليه أحد، وبالطبع ال 
يمكن إيقاف حركة التاريخ أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، 
إستقراء  يمكننا  البحتة  النظرية  االفتراضية  الناحية  من  ولكن 
األحداث من الماضى قبيل قيام حركة الجيش لتخيل سيناريو ما 
كان قد يحدث لو لم تقم أو لو فشلت هذه الحركة، وذلك باستقراء 
أحداث الماضي ومقارنة ما حدث بالفعل لدول صديقة كانت في 
اآلن  إليه وضعها  آل  وما  يوليو،  انقالب 23  قبيل  مثل وضعنا 

يمكن اإلجابة علي هذا السؤال:
1- حين تأزمت األوضاع بعد إلغاء حزب الوفد التفاقية 1٩36م، 
حيث توهجت الحركة الوطنية التى لم تكن ضد االنجليز وحدهم، 
إنما أيضا ضد الملك ومؤيديه، واشتعلت منطقة القنال، ووقعت 
التالى  اليوم  وفى  1٩٥2م،  يباير   2٥ قى  اإلسماعيلية  مذبحة 
كليهما  أو  األشرار  الضباط  تنظيم  أو  المسلمين  األخوان  احرق 
يناير   27 فى  الوفد  بإقالة  سوءا  الموقف  وازداد  القاهرة،  معا 
1٩٥2م، وتعاقبت على مصر أربعة وزارات فى فترة وجيزة، 
كانت  الحركة.  قيام  صبيحة  باشا  الهاللى  نجيب  وزارة  آخرها 
هناك إرهاصات لتصحيح األوضاع والسير قدما فى طريق ايجاد 
الجادة  السياسية  القوى  انشغلت  فقد  التمرد،  قبيل  مخرج لألزمة 
الشعب  لجماهير  حلمى  عباس  النبيل  بدعوة  إهتماما  مصر  فى 
داعيا جميع  النيل،  وادي  الجالء ووحدة  لالتفاق على  المصرى 
األحزاب لالتحاد فى كتلة واحدة، وكانت هذه الصيغة كفيلة بحل 
األزمة الداخلية حال طبيعيا، وهى صيغة تعبئة قومية كالتى حدثت 
واستشاراته  اتصاالته  تمخضت  وقد  1٩3٥م.  1٩1٩م،  عامى 

بنوده  أهم  وطنى  ميثاق  لمشروع  رئيسية  خطوط  وضع  على 
إلغاء األحكام العرفية، واجتماع البرلمان فى الموعد الدستورى، 
التام  الجالء  فى  مصر  بمطالب  اإلعتراف  بريطانيا  ومطالبة 

والوحدة المصرية السودانية.
التى  الهند  وحالة  حالنا  بين  المقارنة  البحت  بالخيال  يمكننا   -2
كانت لها حركة وطنية تناضل من أجل االستقالل عن بريطانيا 
العظمى بقيادة حزب المؤتمر، برمزه الروحى المهاتما غاندى، 
وعقله المدبر جواهر الل نهرو. كانت الهند تقتدى وتتبع خطوات 
مصر فى حركتها الوطنية بداية من 1٩1٩م بقيادة زعيم األمة 
مراسالت  وغاندى  بنهرو  تربطه  كانت  الذى  باشا  سعد زغلول 
وصداقة. وقد وفقت مصر بفضل الترابط بين األقباط المسلمين 
واألقباط المسيحيين أن تحصل على نوع من االستقالل فى تصريح 
1٩23م،  عام  الدستور  صياغة  وتمت   ، 1٩22م  فبراير   28
هذه  لنضج  التطلع  وكان  نزيهة  ديموقراطية  انتخابات  وأجريت 
التجربة أمل كل مصرى. وتكونت أحزاب مصرية حقيقية نابعة 
من الواقع والظروف المصرية الوطنية. فلو استمرت مصر فى 
طريقها الوطنى دون قيام أو نجاح حركة الضباط 1٩٥2م، لكانت 
مصر اآلن فى حالة مشابهة لحد كبير وربما أفضل من حالة الهند 
اآلن، وما كنا وصلنا لما نحن فيه اآلن من ترد وتخلّف وانهيار.

3- أدرك االنجليز حاجة مصر لإلستقالل بعد أن نضجت مصر 
االحتالل  ضد  المقاومة  حدة  اشتدت  أن  وبعد  واقتصاديا،  ثقافيا 
الغذائية  المواد  توريد  عن  المصريين  الموردين  كل  وامتناع 
للقاعدة البريطانية بالقنال، وكانت العقبة الكأداء لتحقيق االستقالل 
االستقالل  يكون  أن  على  الواعية  الوطنية  الحركة  إصرار  هى 
الذى  األمر  المصيرية،  السودانية  المصرية  بالوحدة  مشموال 
بقليل  ويمكننا  1٩٤6م.  عام  بيفن  صدقى-  اتفاق  توقيع  عرقل 
من الخيال أن نتصور لو استمرت الحركة الوطنية فى مطالبها 
ورضوخ المستعمر دون قيام حركة الضباط، لكان االتفاق شامال 
تمت  لوحدة رومانسية  الحاجة  النيل، دون  وادى  الجالء ووحدة 
بين مصر وسوريا دون دراسة، بدأت 1٩٥8م وانتهت بانفصال 
وأدى  المنشودة،  العربية  القومية  مسار  مأساوى 1٩61م عطل 
إلى تعقيدات ومسارات غير منطقية تم من خاللها اصطياد مصر 
والعرب فى هزيمة ٥ يونيو 1٩67م، وما زلنا نعانى من آثارها 
حتى اليوم. إن الوحدة بين شطرى وادى النيل كانت ستؤّمن زيادة 
تيسير  مع  الواحد  الشعب  لصالح  واستثمارها  الطبيعية  الموارد 
الصراع  تحاشى  أيضا كانت ستمكن من  العاملة،  األيدى  هجرة 
النفصالهما،  أدت  والتي  وجنوبه  السودان  شمال  بين  الحادث 
وكانت رياح الديموقراطية السمحة ستهب من جنوب الوادى إلى 
شماله. وسوف يؤدى لتشكيل نواة وبزوغ كيان أو عامود فقرى 
جغرافى حول مجرى نهر النيل مكونا كيانا مصريا أفريقيا يتسع 
تشمل مصر  أفريقية  لدولة شمال  قويا  مكونا صرحا  الزمن  مع 
بشطريها مع ليبيا والصومال وغيرها، وتُجنبنا ما نحن فيه اآلن 
أثيوبيا  الماء لونجحت  من توتر خوفا من الجفاف وندرة موارد 
في االنتهاء من سد النهضة. ولو شطح بنا الخيال أكثر لتصورنا 
هذه الوحدة الشمال أفريقية نواة لوحدة كل الدول الناطقة بالعربية 
من المحيط ألى الخليج. ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ..!!

آدم الثانـــى 
أشعياء النيب والسد األثيوبي 
وجدى خليل

النبي  التاسع عشر من أشعياء  هو األصحاح 
ويبدأ هكذا في الترجمه العربيه : " وحي من 
جهة مصر" ولكن هذه الترجمه لبدايه النص 
تختلف عن النص األنجليزي الذي يبدأ هكذا " 
النبؤه ضد مصر" أو النص العبري الذي يبدأ 
" النبؤه القاسيه ضد مصر" وأختلف التقسير 
المسيحي  التفسير  عن  لألصحاح  اليهودي 
الغربي أما التفسير المسيحي الشرقي وخاصه 
القبطي فقد أكتفي بالرمزيات وعلي أستحياء 
الغربيه  المسيحيه  بالتفسيرات  أستعانوا  شديد 
الموقف  وهذا  األصحاح  مواضع  بعض  في 
كان له تأثيره النفسي القاسي علي المصريين 
عموما والمسيحين خصوصا أذ ظنوا أن هذا 
الحاضر  الزمن  أحداث  عن  يتنبأ  األصحاح 
األن  العالم  أن  وخاصه  القريب  المستقبل  أو 

حاله  في  يسرع 
الذاتي  التدمير 

وبهذه الهروله تتحقق النبؤات كما تم سردها 
في رؤيا يوحنا الالهوتي ويقترب الزمن من 
نهايته  حتي وأن بدت أن كل األمور حولنا 
الطبيعي وكما قال  تسير كما هي في سياقها 
المجد واألكرام "  له كل  المسيح  ربنا يسوع 
وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في 
ايام ابن االنسان. 27 كانوا ياكلون ويشربون 
فيه  الذي  اليوم  الى  ويتزوجون  ويزوجون 
دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع 
" لوقا : 26- 27 ونحن األن وبالشك في أيام 

أبن األنسان! 
على  راكب  الرب  هوذا   " هكذا  النبؤه  تبدأ 
فترتجف  مصر  الى  وقادم  سريعة  سحابة 

مصر  قلب  ويذوب  وجهه  من  مصر  اوثان 
هذه  القبطيه  الكنيسه  أباء  فسر  وقد  داخلها"  
النبؤه علي أن هذه السحابه ترمز الي السيده 
المسيح  السيد  طفلها  ومعها  مريم  العذراء 
الي  ودخولهم  مصر  الي  هروبهم  رحله  في 
أوثان  انطرحت  حيث  "هليوبوليس"  مدينه 
الطفل يسوع . ويختلف هذا  أمام  المصريين 
يري  ال  الذي  الغربي  المسيحي  عن  التفسير 
أن السحابه السريعه تمثل العذراء بل هو مجد 
 . لآليه  اليهودي  التفسير  أيضا  وهكذا  الرب 
ليس  الي مصر  الرب  في كل األحوال قدوم 
أو  نرتعب  المصريين  نحن  مايجعلنا  فيه 
عن  قيل  وقد  ونتهلل  نبتهج  حقا  بل  نرتعش 
السيد المسيح  »ها ان هذا قد وضع لسقوط 
أول  وكان    3٤  :2 لوقا   » كثيرين  وقيام 
السقوط وليس أخرهم هم أوثان المصريين . 
واألوثان ليست التاريخيه فقط وليست التماثيل 
كل  بل  فقط  وخشب  حجاره  من  المصنوعه 
ماتفنن األنسان في صناعته وعبادته واألفتنان 

به والموت من أجله !
مصر  روح  وتهراق   " قائال  الوحي  ويكمل 
االوثان  فيسالون  مشورتها  وافني  داخلها 

  " والعرافين  التوابع  واصحاب  والعازفين 
 " األعمال  سفر  في  التبي  موسي  عن  يقال 
فتهذب موسى بكل حكمة المصريين" أعمال 
7: 22 هذه الحكمه التي تهذب بها "موسي" 
علي  سطعت  التي  مصر"  "روح  هي 
البشريه ولكنها بعد مجئ الرب أليها تحولت 
وبروعه عجيبه أنصهرت وتحورت وتشكلت 
وخرجت علي العالم بثوب جديد مجيد متمثله 
في رهبانيه أنطونيوس ووحدانيه بوال وشركه 
حياه باخوميوس . لم تعد أجابه العرافيين تشبع 
المصريين بل أستقبلوا في تلقائيه عجيبه هذا 
االله الذي قيل عنه " المذخر فيه جميع كنوز 
الحكمة والعلم" كولوسي 2: 3  ظلوا يبحثون 
توابيتهم  علي  ورسموه  السنين  لمئات  عنه 
ونقشوه علي معابدهم ألنه قيل عنهم " جعل 
االبدية في قلبهم" الجامعه 3: 11 والتقي الذين 
عبدوا "أبيس" وأتقوا "رع"  ومجدوا "أمون"  
بالذي ضربهم في القديم بعشر ضربات أذابت 

قلوبهم وهرقت أرواحهم 

للحديث بقيه ..
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من  السابع  يوم  في  األرثوذكسّية  القبطية  كنيستنا  تحتفل 
شهر أبيب المبارك نياحة اب عظيم من أباء الرهبنة~ وهو 

القديس العظيم االنبا شنودةرئيس المتوحدين* 

  ويتم االحتفال به في ديره األثري العامر بسوهاج)المعروف 
عمل  ويتم  االبيض(  الحجر  من  مبني  النه  االبيض  بالدير 

دوره واحتفال كبير مهيب لهذا القديس العظيم

نبذه عن القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين

وكلمة شنودة وهى فى األصل كلمة قبطية معناها “ابن هللا” 
وفى النطق القبطى حسب اللهجة البحيرية تنطق “شنوتى” 
أما النطق اليونانى لالسم فهو “سنيوت”، سمى بأبو القبط أو 
أبو المصريين، وهو يُعتبر أهم شخصية تمثل رهبنة الشركة 
فى مصر بعد القديس باخوميوسس، ُدعى برئيس المتوحدين، 

ألنه كان يحب حياة الوحدة ويعيشها.

 تنبؤات بميالد القديس االنبا شنوده : 

فقد رأى القديس اثناسيوس الرسولى رؤيا اخبره فيها المالك 
المبتدعين  وسيكافح  شنودة  ويدعى  طفل  سيولد  انه  ميخائيل 
والهراطقة ويقضى على تعاليمهم المضلة ففرح البابا وتعزى 

لهذه الرؤيا

وايضاً تنبأ القديس اورسيوس ) احد رهبان القديس باخوميوس 
اب الشركة ( حينما رأى والده القديس وقال “ ان هذه المرأة 
ستلد ابناً يكون بركة لكل مؤمن من حوله ويفوح اسمه كالعنبر 

فى ارجاء المسكونة 

وايضاً والد القديس االنبا شنودة واسمه ابيجوس المقيم بأحدى 
قرى اخميم فقد رأى رؤيا سماوية..كوكب عظيم اشرق عليه 
ان   .. جمياًل  غريباً  حلماً  دوربا  امه  رأت  اليوم  نفس  وفى 
القديسة الطاهرة مريم ظهرت لها وفى يدها صليب واعطت 
ألم شنودة رغيف وقالت لها ستلدين غالماً وفى الصباح قص 

االب حلمه وقصت االم حلمها ومجدا هلل لما شاهداه

وفى اليوم السابع من بشنس شنة 49 قبطية و الموافق 2 
مايو سنة 333 ميالدية ولد الطفل شنودة

  حياة القديس االنبا شنوده رئيس المتوحدين : 

كان والده ابيجوس غنياً جداً ومقيم فى قرية شتالال ) شندويل 
المراغة  لمركز  تابعة  قرية  اسمها  بنفس  حالياً  )شندويل:   )
محافظة سوهاج( يعيش حياة المسيحية الحقيقية التى تمجد هللا 

وكان الطفل شنودة يذهب مع الرعاة فى الصباح ليرعوا اغنام 
والده وكان فى ذلك الوقت عمره ٩ سنوات

يوميا  والديه  عن  يتأخر  كان  اليومى  عمله  نهاية  فى  وكان 
حيث كان يختلى مع هللا ويصلى وفى ذات يوم عاتبت االم 
الراعى  فأجابها  يومياً  لياًل  شنودة  تأخير  سبب  عن  الراعى 
تأخيره عن  سبب  يعلم  ال  وانه  مبكراً  دائماً  ينصرف  بأنه   .

الرجوع للمنزل

وفى اليوم التالى وبعد ان انصرف شنودة مبكراً كعادته من 
عند الرعاة متوجهاً الى منزله.. فقام الراعى بمراقبته من بعيد 
حتى يعرف الى اين يذهب شنودة وبدون ان يراه وياللعجب 
.. يرى من بعيد شنودة يجثو على ركبتيه مصلياً صالة طويلة 
تمأل  الذكية  البخور  ورائحة  كالشموع  تضئ  اصابعه  وان 

المكان

وفى صباح اليوم التالى قص الراعى على والديه ما شاهده 
فمجدوا هللا وفكروا فى الحاقه بالدير الذى يرأسه خاله االنبا 

بيجول

  رسامة شنوده راهباً : 

فقام  بيجول  خاله  الى  شنودة  بالطفل  والديه  ذهب 

بأعطائه قالية منفردة واعتبره احد رهبان الدير - وذلك رغم 
كاملة  وحبة  عالية  قامة روحية  فيه  رأى  ألنه   - سنه  صغر 
وذلك بعد ان رأى خاله بيجول رؤيا “ ان مالك الرب قائماً 
الذى  الرهبنة  يلبسه اسكيم  على رأس شنودة وطلب منه ان 
بجواره وان هذا االسكيم قد باركه الرب بنفسه “ واعلمه الرب 
“ بأن الصبى سيصير راهبأ باراً ومؤيداً من هللا وسيبنى ديراً 

عظيماً

+ عاش القديس شنودة �ىف جهاده .. 
فى اصوام وفى صلوات وحب عميق 
الى  يميل  وكان  احبه  الذى  للرب 

االنفراد خارج الدير لفترات طويلة

  األرشمندريت) رئيس الموحدين (:

الرهبان  سمع  األيام  أحد  في 
أصبح  “لقد  يقول:  صوًتا  الشيوخ 
رئيًسا  )أي  أرشيمندريت”  شنودة 
شنودة  غيرة  وكانت  للمتوحدين(، 
المتقدة وقداسته الفائقة واالستعالنات 
اآلب  له  منحها  التي  العديدة  اإللهية 
السماوي سبًبا في اجتذاب عدد وفير 
معه  ليعيشوا  جاءوا  إليه،  الناس  من 
تحت رعايته وليتعلموا منه الفضائل 

انتخبوا  األبكار  بيعة  إلى  بيجول  األنبا  انتقل  فلما  المسيحية. 
شنودة خلًفا له.

خدمة الراهب شنوده : 

+ بعد ان اكمل بيجول جهاده بشيخوخة صالحة رقد فى الرب 
وتقلد شنودة رئاسة الدير

القديس االنبا شنودة رئيس  الرهبان �ىف حياة  + وصل عدد 
ال�ىت  الراهبات  اديرة  خالف  راهب   2500 اىل  المتوحدين 

بلغت 1800 راهبة

+ كان حازمًا �ىف قيادته.. فكانت حياة اوالده كلها جهاد وعمل 
بدراسة  خاص  اهتمام  له  وكان  هللا  ملكوت  لحساب  وخدمة 

الكتاب المقدس وتشجيع الرهبان على حفظ اكبر قدر منه

روحيًا  يرعاهم  وكان  ىف 
للمؤمن�ي ديره  ابواب  يفتح  كان   +

واجتماعيًا

+ قام بهدم معابد االوثان بأخميم وحارب السحر والشعوزة 
ت �ىف تلك االيام ال�ىت انت�رش

+ اهتم ببناء الكنائس بالقرى والواحات المجاورة للدير

+ قرن التعليم بالعمل .. فكان يطعم الجائع ويكسو العريان 
ويداوى المريض ويأوى الغريب ويذهب مع المظلوم ليترافع 

عنه حتى امام االمبراطور لينال المظلوم حقه

 “ الدين  “ عمود  االول  كيرلس  البابا  القديس  مع  ذهب   +
لحضور مجمع افسس المسكونى سنة 431 م ليكشف فساد 
بدعة نسطور حول طبيعة السيد المسيح ولشدة جهاده فى 
القديس  لقب  كيرلس  البابا  عيه  اطلق  االيمان  عن  الدفاع 

النبى
االنبا شنودة عميد األدب القبطي 

ان االنبا شنودة رئيس المتوحدين هو عميد األدب القبطي بال 
القبطية )  باللغة  الذين كتبوا  المؤلفين  منازع ؛ النه من أهم 
وخاصة بالهجة الصعيدية( وأهتم في جميع كتاباته بتنقيحها 
من المؤثرات اليونانية التي دخلت علي اللغة القبطية ؛ كما 
تنفرد كتاباته بأسلوب مميز وله العديد من العظات والميامر 
شنودة  االنبا  ،،تراث  منها ضاع  بعض  هناك  لالسف  ولكن 
األبيض  الدير  مكتبة  هي  ضخمة  مكتبة  هناك  كانت  ؛فلقد 
في  منتشرة  الدير  هذا  مخطوطات  من  كثير  توجد  ؛وحاليا 

العديد من المكتبات العالمية

ظهور رب المجد  له: 

ألجل حياته المقدسة استحق رؤية المالئكة وكان الرب يسوع 
يزوره

 فى قاليته وكان يتحدث معه

  نياحته:-

بعد ان اكمل جهاده الحسن .. اعلنه الرب بساعة انتقاله فدعى 
اوالده وباركهم واوصاهم بالمحبة والجهاد المتواصل واسلم 
روحه الطاهرة بسالم وفرح فى 7 ابيب 451 م بعد أن بلغ 
من العمر مائة وعشرين عاماً قضاها كلها في جهاد روحي 
وفي خدمة الرهبنة والكنيسة، وكتب فيها الكثير من الرسائل 

والميامر الروحانية العميقة.

+ توىل رئاسة الدير بعده تلميذه االنبا ويصا الذى سار على 
خلف  خير  وكان  الذات  وانكار  بأمانة  رسالته  واكمل  نهجه 

لخير سلف

من اقوال االنباشنودةرئيس المتوحدين:-

+كن طويل النفس بسيط القلب ، متواضعا فى كل حين 
،وعاشر األبرار وكل مايحل عليك من خير أو شر أقبله 

بالشكر وأعلم أنه لن ينالك شىء إال بسماح من هللا.

+اذا كان هذا الزمان تعمل فيه الرذيلة فأيما هوالزمان الذى 
فيه الفضيلة.

حين  يسوع“،  “يا  قولوا:  تفرحون  ىف 
وح�ي تعيدون  ىف 

+ح�ي
يضحك  حين  “يايسوع“،  قولوا:  تغتمون  وحين  تحزنون 
الفتيان والفتيات فليقولوا: “يايسوع“، َمن يعبر المياه فليقل: 
فيقل: “يايسوع“،  البربر  وجِه  من  يهرب  َمن  “يايسوع“، 

الذين يرون وحوًشا أو شيًئا مخيًفا فليقولوا: “يايسوع“.

+ال تكن صغ�ي النفس ، وال تفكر فى السوء ، بل كن وديعا 
، فإن الودعاء يرثون األرض

 *بركة صلواته فلتكن معنا ولتسندنا* 

  ++مقال

عميد األدب القبطي
االنبا شنودة رئيس املتوحدين

  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

يف زمن ايزابل 
واخاب

ممدوح داود

في زمن ايزابل و أخاب 

 الشر زاد ..والحق غاب  

واتعبد البعل ..والدنيا 
خراب

وبقي لة كهنة ..و نواب 

اتبنت له معابد ..من 
حجارة واخشاب 

الزم تطيع وتسجد وتعمل 
الف حساب 

قالوا عنه اله بين االرباب 

لة شريعة وشرعية 
وكتاب 

 و مشيت  الناس في 
طريق يربعام الكداب

واتقتلوا  انبياء الرب 
واللي منهم عاش عاش 

متصاب

 نابوت اليزرعيلي مات 
ولحست دمه الكالب 

مات النة مافرطش في 
كرمة ميراث االباء 

وبالرغم من حالة 
االكتئاب  

وبالرغم من كمية 
االرهاب  

وقف ايليا وقال 

#حي_هو_الرب ..الذي 
وقفت امامه

هللويا

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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لالعالن باجلريدة اتصل على: 823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

السعادة.. ينبوع يتفجر من القلب
مرض  اجتاح  عندما 
ان  وجدنا  كله  العالم  كورونا 
واالكتئاب  التوتر  معدالت 
وغابت  االرتفاع  فى  بدأت 
عن  بالرضا  والشعور  السعادة 
االرضية،  الكرة  اهالى  معظم 

وخوف  المرض  من  خوف  المخاوف  وازدادت 
الوظيفة  فقدان  من  وخوف  االحباء  فقدان  من 

ومخاوف اخرى كثيرة.

فان استطالعات  قبل االصابة بكورونا  وحتى 
الشعب  من  فقط   %30 ان  اوضحت  الرأى 
االمريكى يشعر بالسعادة فى حياته، وان معدالت 
بين سنة 1٩٩0- بنسبة ٥0%  ازدادت  االكتئاب 

2017

القوة  هو  بالسعادة  والشعور  النفسى  والتوازن 
الدافعة لنا ان نعمل ونجتهد فى هذه الحياة، وبينما 
الجمال  او  المال  ان  لنا  يزين  المجتمع  ان  تجد 
لكنك  السعادة  مفاتيح  هى  الشهرة  او  النجاح  او 
تجد الكثيرين قد بلغوا كل هذا ومع هذا لم يكونوا 
سعداء، بل ان حاالت االكتئاب واالنتحار معدالتها 
الراقية  االوساط  ومع  المتقدمة  البالد  فى  اعلى 

التى يمكن ان تكون قد بلغت كل هذه المفاتيح.

تجد  ان  هى  السعادة  ان  ارسطو  قال  وقديما 
ان  نجد  لحياتك معنى وهدف، ونحن كمسيحيين 
السعادة لها بعد آخر اكبر وهو فى العالقة مع ربنا 
يسوع المسيح ملك السالم والفرح والتعزيات كما 
يستطيع  وال  قلوبكم  فتفرح  سأراكم  لتالميذه  قال 
احد ان ينزع فرحكم منكم، ونحن نرى كيف ان 
االنسان المسيحى يفرح فى كل الظروف واالوقات 
حتى ان شهداء المسيحية كانوا يستقبلون الموت 
بفرح، واذا كنت ماتزال تشك فى هذا اقرأ رسائل 
القديس بولس التى كتبها وهو فى السجن الرسائل 
االربعة الى فيلبى والى فليمون والى افسس والى 
بالفرح  مملؤة  رسائل  انها  تجد  سوف  كولوسى 
القديس  قيود  برغم  االمل  وتبعث  الفرح  وتشيع 

بولس.

الفرح  المعالج ان يبعث  الطبيب  ومن وظائف 
من  ويرفع  االمل  فيه  ويجدد  المريض  نفس  فى 
الخاطئة  المفاهيم  ورغم  ظروفه  برغم  معنوياته 

التى يلقنها المجتمع له عن مفهوم السعادة.

تعبير  هو  العالم  يتبناه  خاطىء  مفهوم  فأول 
»اكثر« كلما زادت مقتنياتك كلما اصبحت سعيدا، 
بهذا  تقنعك  حتى  سنويا  تنفق  الدوالرات  باليين 
نحن  مايرام،  على  لسنا  اننا  الخاطىء،  المفهوم 
نحتاج الى اكثر فى كل منحى من مناحى الحياة 
حتى نشعر بالسعادة، باليين الدوالرات تنفق على 
الى  احتياج  فى  انك  اليك  توحى  التى  االعالنات 
هذا او ذاك من طعام وملبس ومنازل وسيارات 
المفهوم صحيحا لوجدت  وغيرها، ولو كان هذا 
ان اغنياء العالم هم السعداء والفقراء هم التعساء، 

وهذا غير صحيح بالمرة.

لنفسك  الثانى هو ان تقول  الخاطىء  والمفهوم 
سأكون سعيدا عندما........ يمكن ان تكون عندما 
احصل على وظيفة معينة او على شهادة اتمناها 
او احصل على منزل معين او احصل على شريك 
حياة مناسب او يكون لدى اوالد او عندما اصل 
الى المعاش وافعل ما اريد وتكثر العندما وعندما 
نصل الى مبتغانا نرى نه ليس كافيا ونصبو الى 
فكر  قلت  مما  تتأكد  ان  اردت  واذا  آخر،  شىء 
اليها فى حياتك وكم  اهداف طمحت  فى آخر 3 

هل  بها،  فرحتك  دامت 
بدأت  او  طويال  دامت 
تفكر فى مطمح آخر، بل 
على  بالقلق  تشعر  بدأت 
وتخاف  عليه  ماحصلت 

من فقدانه.

ينبوع  هى  قيل  كما  السعادة  ان  االمر  وواقع 
يتفجر من القلب ال غيث يهطل من السماء، وال 
من  كثير  ان  بل  الخارجية،  باالمور  له  عالقة 
الى  منك  يحتاج  ارادى  عمل  انه  تثبت  االبحاث 
القاسية  المجهود حتى فى وسط الظروف  بعض 
مثل كورونا، وذلك على مثال ان اردت ان تزيد 

من لياقتك البدنية عليك بالتمارين الرياضية.

التى  اليومية  واالنشطة  التداريب  بعض  هذه 
باستمرار  لنفسى  واقولها  بها  اشاركك  ان  احب 

حتى احتفظ بالسالم الداخلى والفرح:

تعود على حياة الشكر واالمتنان للرب وتذكر 
يوم  كل  ذلك  وافعل  ومراحمه  احساناته  كل 

وباستمرار.

للناس واالقرباء وحاول  الحسنة  االفعال  تذكر 
ان تكتبها حتى ال تنساها

حاول اال تصدق كل فكر يخطر ببالك

تخلص من المعتقدات الغير مفيدة

اشحن مخك باالفكار االيجابية وتذكر الخبرات 
االيجابية

درب نفسك على التفكير فى اآلخرين ومحاولة 
خدمتهم واسعادهم

تخلص من الغضب

تخلص من مشاعر الشعور بالضحية والظلم

درب نفسك على المسامحة والغفران لكل من 
اساء اليك

وزع محبتك على الناس حولك

تدرب على ان تنظر حواليك وتتمتع بمظاهر 
الجمال فى الطبيعة والناس

تدرب على الصالة وحياة التأمل

افراز  الى  تؤدى  اليومية  البدنية  الرياضة 
بالراحة  الشعور  تعطى  التى  االندورفين 

واالسترخاء

 8 بعد  الشاشات  الى  النظر  توقف  ان  حاول 
مساء

حاول ان تجد ما يبعث على الضحك ولو لمدة 
٥ دقائق فى اليوم

تعود على شرب 8 اكواب من الماء فى اليوم 
وتناول الوجبات الصحية

يعرف  الرب  ان  وثق  عليك  ياتى  ما  كل  اقبل 
االحوال  تغيير  على  قادر  وانه  لك  االفضل 

والظروف

اسعى نحو اهداف نبيلة فى حياتك

نفسك على بعض من  تدرب  ان  حاول جاهدا 
تالحظ  لكى  شهور  او  اسابيع  يأخذ  وهو  هذا، 

التغيير فى حياتك.

من عيادة الطب الطبيعى

ديتوكس
الديتوكس؟  عملية  معنى  ما  س: 
وكيف اعرف ان كنت احتاج للديتوكس 

ام ال؟

السموم  اخراج  معناها  الديتوكس  ج: 
االمراض  تسبب  التى  الضارة  والمواد 
اطباء  بها  ينصح  ودائما  الجسم،  فى 
فوائد عديدة  لها من  لما  الطبيعى  الطب 
فى  اآلن  احتياجنا  ان  والحقيقة  للجسم، 
من  بكثير  اهم  للديتوكس  العصر  هذا 
ذى قبل بسبب التعرض للكم الكبير من 
من  بدءا  حياتنا  فى  اليومية  الكيميائيات 
المضافة  المواد  بكل  وانتهاء  العقاقير 
له  نتعرض  ما  ايضا  وحتى  للمأكوالت 
فى البيئة المحيطة، كما يجب اال ننسى 
الجسم  الكيميائية فى خاليا  العمليات  ان 

تنتج مواد سامة ينبغى التخلص منها.

والجسم يحاول ان يتخلص من السموم 
الكبد  فى  تركيبها  تغيير  طريق  عن 
فى  وافرازها  سامة  غير  مواد  لجعلها 
عن  منها  يتخلص  كما  والبراز،  البول 
او  الليمفاوى  الجهاز  او  الجلد  طريق 

التنفسى.

بالسموم  الجسم  امتالء  اعراض  ومن 
التهاب  المفاصل،  التهابات  الصداع، 

نسبة  ارتفاع  الربو،  االنفية،  الجيوب 
الحساسية،  امراض  الدم،  فى  الدهون 
اضطرابات  الجلدية،  االلتهابات 
النوم،  اضطراب  واالمساك،  الهضم 
بالتعب  الشعور  المزاج،  وتقلب  التوتر 
المناعة، واالصابة  واالرهاق، وضعف 

المتكررة بادوار البرد.

واكثرها  الديتوكس  طرق  اهم  ومن 
بمعنى  الصيام  هو  الجسم  على  تأثيرا 
معينة،  لفترات  الطعام  عن  االنقطاع 
طبى،  باشراف  تكون  ان  يجب  ولكنها 
المكمالت  من  كثيرة  انواع  توجد  كذلك 
الغذائية التى تساعد على تخليص الجسم 
او  للكلى  او  للكبد  بعضها  السموم  من 
ويجب  الليمفاوى،  الجهاز  او  لالمعاء 
ان يصاحب هذا تناول كميات كبيرة من 

الماء ووجبات صحية.

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 


	_GoBack
	_GoBack

