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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

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

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

2 years new building, 2 bedrooms 
plus den, 2 full bathrooms, 1 

parking, breathtaking panoramic 
view, integrated modern kitchen, 
wood flooring through out. Super 

location on Yonge street south 
of Bloor, close to universities, 

Resturants, and trendy shopping. 
Great tenant occupy the unit till 

Sept 30th, 2019.

شقة فاخرة لالستثمار يف قلب تورونتو-استلم اجيار شهري $3,400

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

Please call me if you have any questions or wish to book a viewing.

 
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 

الفارق4
بقلم جمدى حنني

فى حياة اإلنسان في حياة الشعوب واألمم 
أو في التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك 
أو  موقف  أو  أشخاص  أو مجموعة  شخص 
حدث قد يغير من مجريات الحياة أو قد يؤثر 
فيها سلبا أو إيجابا وقد يجعلها أحسن أو أسوء 

وهذا هو من يحدث الفارق 

وأريد أن إبداء كتابتي اليوم بموقف معين 
قسموا  عندما  اإلخوان  ايام  فى  معنا  حدث 
وأريد  إخواني  غير  و  إخواني  إلى  مصر 
فقط  الموقف  هذا  سأكتب  انى  أوضح  أن 
لتوضيح فكرتي  فقد دعانا المرحوم الدكتور 
الصيادلة  نقابة  امين  كان  وقد  عادل رمزى 
فى  النقابة  أمور  لكل  المسير  وهو  بالفيوم 
فى  الصيادلة  نقيب  كان  وقد  الوقت  ذلك 
حلمى  عفت  الدكتور  المرحوم  الوقت  هذا 
عادل  الدكتور  كان  فقد  ولألمانة  جرجس 
على  قادر  ومهابة  قيادية  شخصية  رمزى 
وقد  العصيب  الوقت  هذا  فى  النقابة  قيادة 
مع  نقرر  لكى  المسيحيين  الصيادلة  دعى 
اى قائمة يمكن ان نمثل فى االنتخابات التى 
كانت ستجرى بعد شهر من موعد االجتماع 
وحضرنا االجتماع وإذ بنا نجد أن كل االخوة 
الحاضرين لالجتماع قد عقدوا العزم والنية 
على الترشح على منصب النقيب ولألسف لم 
يكن منهم شخص واحد مؤهل لهذا المنصب 
غير الدكتور عادل رمزى وانقلب االجتماع 
شخصية  لتفاهات  واجترار  مهاترات  إلى 
دون  اليدين  صفر  االجتماع  من  وخرجنا 
أدنى نتيجة وفى المقابل كانت قائمة اإلخوان 
اى  هناك  يكن  ولم  فائقة  بعناية  مختارة 
خالف بين األعضاء على منصب مع العلم 
محافظة  فى  المسيحيين  الصيادلة  عدد  ان 
الفيوم فى ذلك الوقت كان كفيل بانجاح قائمة 
االنتخابات  إلى  يأتوا  لم  على اخرى ولكنهم 
كانت  نقابة  وخسارة  اإلخوان  فوز  والنتيجة 
مسيحية لمدة تزيد على ستون عام  ما أريده 
نعرف  أصبحنا  كأقباط  اننا  القصة  هذه  من 
واتفقنا  اتجاهه  في  ونسير  الخطر  مصدر 
ونترك  على ال شىء  نتناحر  نتفق  إال  على 
ومستقبل  أمننا  تمس  التى  حياتنا  قضايا  أهم 
ليقرر  لغيرنا  وعبادتنا  بل  وكينونتنا  أوالدنا 
نتفاخر  ألنفسنا  ما  نطلب  دائما  مصيرنا  لنا 
أساس  ال  زعامات  نتوهم  بالكذب  ننتفخ  و 
نتامر  منا  نجاح   لها نحسد ونحقد على كل 
محبين  وأصبحنا  الخفاء  فى  لبعض  ونكيد 
جدا للطائفية والتحزب على حساب عباداتنا 
بين  نميز  أن  اننا ال نستطيع  الحقيقة واالهم 
ما هو فى مصلحتنا و ما هو ضد مصلحتنا 

كأن جين بدوى صحراوي متخلف قد زرع 
فأصبحنا  النقية  القبطية  الجينية  التركيبة  في 

نشاكل العالم ونخالف الكتاب المقدس 

ونرفع  نقوم  أن  اآلن  الوقت  حان  هل  إذا 
أعيننا إلى فوق ونبنى ألنفسنا كيان عصرى 
يحتمل  الكل  يحتوى  ان  يستطيع  متحضر 
الكل يعضد الكل يذيب الكل رغم االختالفات 
فى خليط يتجانس مع مرور الوقت ويصبح 
أن  وتستطيع  ثقل  لها  ومؤثرة  فعالة  قوة 
ونستطيع  األحداث  كل  فى  وتشارك  تغير 
ونرفض  مصالحنا  مع  يتفق  ما  نختار  أن 
كيان  نبنى  ان  نستطيع  علينا هل  يفرض  ما 
العالم ويوضح  أمام  األقباط  يمثل كل  قبطى 
للدنيا كلها الصورة الحقيقية للقبطي كإنسان 
دائما  مميز متحضر متعاون خالق يستطيع 
أن يحدث الفارق في اى مجتمع يتواجد فيه  
وسؤالى اآلن ماذا ينقصنا لنصنع هذا الكيان 
فنحن  شىء  ينقصنا  ال  انه  الحقيقة  القبطى؟ 
لدينا كل شىء للبدء في تنفيذ المشروع لدينا 
خبرات على أعلى مستوى في كل المجاالت 
لدينا الدافع المعنوي القوى لدينا تمثيل سياسى 
مميز لدينا متطوعون فى قلوبهم غيرة إلنجاح 
كل  من  روحية  قيادات  هناك  الفكرة  هذه 
الطوائف على استعداد اآلن وأنا اقصد اآلن 
القومي  المشروع  الكلمة إلنجاح هذا  بمعنى 
القبطى واألهم لدينا رجال أعمال فى مصر 
و فى كندا يريدون أن يصنعون الفارق وان 
ألقوى  كمؤسسين  التاريخ  في  اسمهم  يكتب 
السادس  القرن  منذ  قبطى  قومى  مشروع 
الميالدي إذا ماذا ينقصنا للبدء فى التنفيذ؟ هو 
شىء واحد فقط يحول دون تنفيذ هذا الحلم هو 
أن نتخلى عن فكرة الترشح لمنصب النقيب 
المشروع  لتنفيذ  الوحيدة  العقبة  هو  هذا  نعم 
أن نترك حب الزعامة ونغلب فكر المصلحة 
العامة على الخاصة أن نرى مستقبل أوالدنا 
لنتفهم وندرك  وليس من زواتنا  من خاللهم 
الخطوة  هذه  إلى  سبقونا  غيرنا  كثيرين  أن 
ونجحوا فى التأثير وتغيير مواقفهم فى العديد 
من القضايا المهمة بل وانتزعوا حقوق كانت 
شبة مستحيلة أن تتحقق لهم فى كندا وأمريكا 
مرض  من  تخلصوا  ألنهم  فقط  وأوروبا 
الفارق  الفارغة وأرادوا أن يحققوا  الزعامة 
ألنفسهم و ألوالدهم ولجاليتهم هم نجحوا و 
فى كل يوم يكسبون معركة ويقدمون خطوة 
فشل  انه  على  لنجاحهم  ننظر  ونحن  لألمام 
لنا وهو في الحقيقة ليس فشل بل هو تراخى 
حقيقية  قيادة  وجود  وعدم  لواقع  واستسالم 
المهجر في كندا ومصر تستطيع ان  القباط 
الجميع  حولها  ويلتف  الواقع  وتغير  ترشد 
ولكن ممكن أن يظهر هذا الشخص ألن من 
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذ مصر 
من ظالم اإلخوان قادر أن يوجد من يستطيع 

قيادة األقباط  للمستقبل      ]البقية ص 3[



ه���ذا ال��ع��دد 
الجديد  لألهرام   12 ال�  العام  بداية  هو 
 9 بتاريخ  ك��ان  األول  العدد  أن  حيث 
 11 ان  يعنى  وه��ذا   ،2008 م��ارس 
وما  اعمارنا،  من  أيضا  انقضت  عاما 
قليال ثم  انها سحابة تظهر  هي حياتنا؟ 

تضمحل.
رأينا في هذه األعوام التقلبات البشرية 
بكل أنواعها، وكيف يسقط رئيس ويقوم 
الحميم  األمس  صديق  أن  وكيف  آخر، 
ويأخذ صديق  اليوم  لدودا  يصبح عدوا 
األمس للمحاكم وسط تهليل الصديقين.

ورأينا  القبطية  القضية  أجل  قمنا من 
سلما  فقط  كانت  القبطية  القضية  أن 

للبعض لتحقيق ذواتهم.  
وكنا  االعالم  في  كبيرا  نجاحا  حققنا 
القائمة  القبطية  بالمنظمات  جدا  أقوياء 
وقتها، حتى ان لجنة كبيرة من وزراه 
لكى  مصر خصيصا  من  أتت  الخارجية 
زيارته  خالل  مبارك  فضح  من  تمنعنا 
القبطية  القضية  ولكن  لواشنطون، 
صغرت عندما تملك الغرور البعض منا 

وصاروا يحاربون من اجل ذواتهم.
نشكر الرب أنه كان امامنا هدف قمنا 
من اجله والرب يحاسبنا فقط عن اهداف 

قلبنا حتى ولو اخطأنا احيانا.

هذه  خ��الل  يفخر  ال��ج��دي��د  األه����رام 
السنوات أنه لم يتلون ابدا ولم ينافق أحدا 
العداء لشخصه  ولم يناصب شخص ما 
مهما تدنى معنا، بل كنا واضحين الرؤية 

والهدف.
الرأي  ينشر  أنه  يعتز  الجديد  األهرام 
او  حساسية  ب��دون  المضاد  وال���رأي 

تفرقة.     
لجميع  ذهبت  ورقية  بجريدة  بدأنا 
وتغير  الزمن  وب��م��رور  كندا،  ارج��اء 
باإللكترونية  الورقية  استبدلنا  الوسائل 

في الكثير من االماكن. 
قمنا وقت ان كانت المنظمات القبطية 
واستمرينا  ومؤثرة،  قوية  مصر  خارج 

بنفس القوة وقت ضعفها. 
واحد  كل  باسم  كتابنا  جميع  نشكر 
في  معنا  العاملين  جميع  ونشكر  منهم، 

هذه الخدمة، الظاهرين والمخفيين.  
نشكر الرب أنه استخدمنا في مراحل 
سياسية سابقة، ولكن كرازتنا مستمرة 

وثابتة ومثمرة بقوة الروح.
كل عام وأنتم بخير

د. رأفت جندي
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 

بقية مقال »الفارق« ص2
 وانا فى مقاالتى السابقة طلبت من شخص 
الكيان  لهذا  الروحى  األب  يكون  أن  معين 
بالدعوة  الفكرة  تنفيذ  في  ويشرع  القبطى 
إلى اجتماع فى ميسيساجا لكل من هو مهتم 
االيجابيات  وتوضيح  لمناقشته  بالمشروع 
أعضاء  على  تعود  سوف  التى  والفوائد 
المشروع  هذا  من  كندا  فى  القبطية  الجالية 
القومى القبطى ولكنى اعتقد ان المسؤوليات  
الملقاة على اكتاف الرجل والسن  فد يكونون 
عقبة دون  اإلسراع فى عقد االجتماع ولكنى 
أثق فى الروح الذى يعمل داخل هذا البار انه 
قادر أن يحقق هذا الحلم  انا ال اريد ان اذكر 
اسماء ولكنى ادعوا رجل أعمال مصرى لة 
الثالثة  الفتية  ايمان  وصالبة  جدعون  قلب 
وحنكة دانيال أن يتقدم ويأخذ زمام المبادرة 
ويسجل اسمة فى التاريخ  بأحرف من نور 
ويقول مع النبى القائل نحن ال نعلم ماذا نفعل 
أوضح  أن  وأريد  أعيننا  تتجه  نحوك  لكن 
اآلراء  ستتالقى  اإلنجاز  هذا  وجود  فى  انه 
من  كثير  وتنتهى  القلوب  وتتوحد  المختلفة 
اعمتهم  من  بصيرة  وسيفتح  الصراعات 
متمسكين  هم  من  وسينكشفون  الكبرياء 
وسيكون  جوهرها  رافضين  التقوى  بقشور 
إلنجاح  واحد  رجل  قلب  على  الجميع 
المشروع  واآلن لنجعل كندا كالعادة سباقة 
ولنكون  األقباط  يخص  كبير  إنجاز  كل  في 
مثال يحتذى لكل الجاليات المصرية في كل 
العالم ولنبدأ في دراسة وتنفيذ هذا المشروع 

العمالق ونحدث الفارق

العام الثاني عشر لألهرام اجلديد

إىل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي

صالح الغزايل حرب

مواطنا  باعتبارى  اليوم  إليكم  »أتحدث 
الجو  من  القلق  من  بالكثير  يشعر  مصريا 
العام الذى يشوبه التشويش، ويغلفه الضباب؛ 
تعديالت  إجراء  عن  المفاجئ  اإلعالن  بعد 
موافقة  فى  الملحوظة  والسرعة  دستورية، 
مجلس النواب على أمر له أهميته وخطورته 

على مستقبل البالد.

يناير   25 ثورتى  فى  رأيى  أن  وأحسب 
أمام  ومدون  منشور  العظيمتين  يونيو  و30 
الجميع، وكذا رأيى فى اختياركم رئيًسا لهذه 
األمة، فى فترة من أحلك الفترات التى مرت 
ال  وهو  الحديث،  العصر  فى  مصر  على 
يحتاج إلى تأكيد.. ومن هنا يأتى هذا الخطاب 
فيما  والعلن،  السر  فى  يدور  ما  حول  إليكم 

يخص التعديالت الدستورية المقترحة:

التعديالت  مبدأ  وبقوة  أؤيد،  أوال- 
على   2014 دستور  باعتبار  الدستورية، 
التى  الدساتير  أفضل  من  أنه  من  الرغم 
مرت على مصر، ولكن نظرا إلصداره فى 
الحاجة  فقد ظهرت  قاهرة وطارئة،  ظروف 
إلى إجراء بعض التعديالت التى تتوافق مع 

ومنزعج  مندهش  ولكنى  الراهن،  الوضع 
حوار  إلى  النواب  مجلس  رئيس  دعوة  من 
مجتمعى حول هذه التعديالت التى حتى هذه 
اللحظة لم تعلن بالتفصيل أمام الشعب! وهى 
من المفترض ليست سًرا، فكيف يستقيم حوار 

بهذا الشكل؟!

ومن ناحيتى أنا شخصيا، فإننى أوافق على 
مد فترة الرئاسة الحالية إلى 6 سنوات، بدال 
من أربع، بصفة استثنائية، الستكمال ما بدأ 
الميادين من  من مشروعات عمالقة فى كل 
ناحية ولتمهيد الطريق سياسًيا ومجتمعيا أمام 
كوادر وطنية، تمتلك الكفاءة للترشح لمنصب 
قاعدة  احترام  ناحية أخرى، مع  الرئيس من 
المدة  وتكون  ثالثة،  لرئاسة  الترشح  عدم 

للرئيس المقبل 6 سنوات.

أما بخصوص القضاء، فإننى أدعو رجاله 
تعديالت  أى  فى  برأيهم  لإلدالء  األفاضل 
مقترحة ألنهم األدرى بشؤونهم، وأرى أيضا 
يتم عرضه على  للرئيس  نائب  أهمية وجود 
يتم  ثم  للشعب،  نفسه  ويقدم  النواب  مجلس 

االستفتاء عليه.

بجانب  آخر  مجلس  وجود  فكرة  أؤيد  كما 
أفضل  وجود  تضمن  دقيقة،  بمعايير  النواب 
الكفاءات والخبرات فى كل المجاالت، وتكون 
كل  ومتابعة  تقييم  فى  حقيقية  صالحيات  له 
االقترحات  وتقديم  يتم على أرض مصر  ما 

والحلول.

من  اندهشت  فقد  اآلخر،  الجانب  وعلى 
عدم  على  النواب  مجلس  رئيس  إصرار 

بشيخ  الخاصة  الدستور  بمادة  المساس 
األزهر، فعدم القابلية للعزل أمٌر غير مفهوم 
ألن سنة الحياة تتطلب تجديد الدماء واألفكار 
كل بضع سنوات، ومن خالل مؤسسة األزهر 

ذاتها.

ثانياً: نالحظ أن اإلعالم فى الفترة األخيرة، 
الصوت  سياسة  على  تعتمد  أنها  يبدو  حيث 
عليها  عفا  والتى  الواحد،  والرأى  الواحد 

الزمن، ولم، ولن يقبلها المصريون.

شاء  إن  القادم-  االستفتاء  يتم  حتى  ثالثا- 
غٍد  فى  باألمل  ملىء  صحى  جو  فى  هللا- 
أفضل، فإننى أتمنى أن يتم اإلفراج عن كل 
المحبوسين احتياطًيا بتهم سياسية، ولم يثبت 
عليه،  التحريض  أو  العنف  ارتكاب  عليهم 
مع ضروة فتح صفحة جديدة مع كل أطياف 

الشعب، بمفكريه وسياسييه.

فى  لست  أنك  يقيًنا  أعلم  الرئيس،  سيدى 
تسَع  ولم  تطلبه،  ولم  المنصب،  لهذا  حاجة 
بحٍق  ُوسعك  فى  ما  كل  تبذل  أنك  كما  إليه، 
للنهوض بهذا البلد، ومن هنا يجىء ندائى لكم 

من القلب.

إن حب المصريين لكم وثقتهم بكم يستحقان 
الجميع  ينعم  حتى  القيود  وإزالة  النوافذ  فتح 
بهواء الحرية والعدالة واألمان، بعيدا عن جو 
الخوف المفتعل والقيود الكريهة التى يستغلها 

المتربصون والحاقدون والكارهون«.

عاشت مصر حرة مطمئنة.
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كل  يشمل  أنه  إلى  الدستور  أهمية  ترجع 
ما يتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر 
تكوينها وطرق ممارسة السلطة فيها، ويقرر 
والضمانات  العامة  والحريات  الحقوق 
السلطات  بين  الفصل  وينظم  لحمايتها، 

التنفيذية والتشريعية والقضائية.

بدأت مالمح أول نص شبه دستورى بعد 
أيام محمد على، واهتم بالفصل بين السلطات، 

على  النص  هذا  وساعد 
شورى  مجلس  أول  إنشاء 

للنواب عام 1866.

ثورة  إنجازات  أهم  أحد 
1919 كان دستور 1923 
من  لجنة  صاغته  الذى 
قرر  وقد  عضواً،  ثالثين 
دولة  مصر  أن  مرة  ألول 

شىء  منها  يتجزأ  ال  سيادة  ذات  مستقلة 
وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى، ونص 
على المساواة والمواطنة والحرية الشخصية، 
وأنه ال جريمة وال عقوبة بدون قانون، وكذلك 
على حرمة المنازل والملكية وعدم التنصت 
بالقانون،  إال  والتليفونات  الرسائل  على 
وتنظيم  الرأى والصحافة  ونص على حرية 
األساسى  بالتعليم  المواطنين  وإلزام  التعليم 
االجتماع  حرية  على  ونص  مجاناً،  ويكون 
وتكوين الجمعيات، ولكنه أعطى الملك سلطة 
التصديق على القوانين التى يصدرها مجلس 
فى  للملك  التنفيذية  السلطة  وأعطى  النواب 
التصديق  الملك  الدستور، وإذا رفض  حدود 
على القانون أعيد للبرلمان، وإذا وافق بأغلبية 
الوزراء  يعين  والملك  سارياً،  يكون  الثلثين 
الوزارة  يقيل  أن  النواب  ولمجلس  ويقيلهم، 

وال يتم االقتراض بدون موافقة البرلمان.

وقد حدث االنقالب الدستورى الديكتاتورى 
األول حين قرر إسماعيل صدقى باالتفاق مع 
الشيوخ  ومجلس  البرلمان  حل  على  الملك 
وإيقاف دستور 1923 وإعالن دستور 1930 
القوانين  رفض  فى  الحق  للملك  أعطى  الذى 
التى يقرها البرلمان، وأن القوانين المالية تكون 
من سلطة الملك فقط، وكذلك حل مجلس النواب 
الوزراء  يعين  والملك  اجتماعاته،  تأجيل  أو 
درجتين  على  تكون  واالنتخابات  ويقيلهم، 
األولى اقتراع عام والثانية يجب أن يتوفر فيها 

شرط الكفاءة المالية.

وقد تال ذلك انتخابات مجلس نواب مزورة ال 
تمثل الشعب، وخالل خمس سنوات استمر فيها 
بغضب  وانتهت  القالقل  بدأت  صدقى  دستور 
وإلغاء  الملك  رضوخ  إلى  أدى  عارم  شعبى 
 1923 دستور  إلى  العودة   1930 دستور 

وانتخاب الوفد.

األحرار  الضباط  أصدر  عام 1952،  وفى 
إعالنا دستوريا بإلغاء دستور 1923 وتكوين 
لجنة من خمسين عضواً إلعداد دستور جديد 
رفض  الثورة  قيادة  مجلس  ولكن  عام 1954 
الموافقة على المشروع ألنه توسع فى الحقوق 

والحريات.

صدر دستور 56 الذى منع الحريات العامة 
التنفيذية،  للسلطة  كل شىء  وأعطى  والحقوق 
الوحدة مع سوريا صدر دستور 1958  وبعد 
المؤقت وبدأت سلسلة من اإلعالنات الدستورية 

تغيبت  ثم صدر دستور مؤقت  المنظمة،  غير 
عنه الديمقراطية عام 1964. وفى عام 1971 
ثمانين  من  لجنة  صاغته  جديد  دستور  صدر 
وضمان  السياسى  النظام  إطار  حدد  عضواً، 
الرئاسة  مؤسسة  دور  عظم  ولكنه  الحريات، 
مما  القانون،  إلى  المواد  من  الكثير  وأحال 
عام  وفى  السياسى.  الحراك  انحسار  إلى  أدى 
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  تعديل  تم   ،1980
وإضافة  للتشريع،  الرئيسى  المصدر  لتصبح 

يعنى  ما  الرئاسة،  مدد  وفتح  الحزبية  التعددية 
السادات  إلى وفاته ولكن  الرئيس  بقاء  إمكانية 

تم اغتياله فى العام التالى.

و فى عام 2005، أضيفت مادة تتيح ألكثر 
من مرشح الدخول فى معركة الرئاسة وإلغاء 

االستفتاء على منصب الرئيس.

وفى عام 2007، حدث تعديل غريب على 
منه  الغرض  وكان  للرئاسة  الترشح  قواعد 
إتاحة الفرصة لجمال مبارك للترشح مع تقييد 

المنافسين له.

دستور  تلت  التى  التعديالت  من  ويتضح 
إلضافة  تعديالت  كانت  كلها  أنها   1923
للملك أو للرئيس ولتعميق  مزيد من السلطات 
والحقوق  الحريات  ومحاربة  الديكتاتورية 

والديمقراطية بصفة عامة.

صدر  عجالة  وعلى  يناير   25 ثورة  وبعد 
المصريون حول  اختلف  الذى  الدستور األول 
للتصويت  الذهاب  أو  عليه  االستفتاء  مقاطعة 
الموافقة  وتمت   %32 الحضور  نسبة  وكانت 
على  واحتوى   .%64 بنسبة  الدستور  على 
دولة  إلى  تحواًل  الكثيرون  اعتبرها  نصوص 

دينية.

جديد  دستور  تمت صياغة  يونيو  وبعد 30 
فريداً  كان  والدستور  الخمسين،  لجنة  بواسطة 
من نوعه ألنه كان الدستور الوحيد منذ 1923 
أكبر  وأعطى سلطة  الحريات  فى  توسع  الذى 
وحدد  والتعليم  بالصحة  واهتم  النواب  لمجلس 
الشعب  عليه  ووافق  فقط  باثنتين  الرئاسة  مدة 
أنه  يرون  البعض  هناك  ولكن  بحوالى %98. 
يعطى الحريات بأكثر مما يجب ويعتقدون أن 
للسلطة  أكبر  سلطات  وإعطاء  الحريات  تقليل 

التنفيذية أفضل.

بتعديل  مقترحاً  النواب  مجلس  قدم  اآلن 
الدستور سوف يجرى عليه استفتاء ويجب أن 
لشرح  والمعارضين  للمؤيدين  الفرصة  تتاح 
وجهة نظرهم بحرية وعلى جموع المصريين 
يمليه  بما  للتصويت  للصناديق  يتوجهوا  أن 
ننتهى  ال  حتى  وقناعاتهم  ضميرهم  عليهم 
حدث  كما  قليلة  فترة  بعد  تغييره  يتم  بدستور 

مراراً فى تاريخ مصر الحديث.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
زمان لما كانت تحصل مصيبة كنا نقول هللا 
يخرب بيت أ… يا مرسي دلوقتي برضة كل 
ما تحصل مصيبة بنقول هللا يخرب بيت أ…. 

يا مرسي.
المخابرات الكندية

تدخل مخابرات دولة أجنبية في انتخابات تتم 
في كندا حتي لو نيمونيشن جريمة ال بد أن 
الميديا  أن سكتم عليها  الكرام  تمر مرور  ال 

مش هتعديها.
بوتفليقة

الشعب الجزائري بعت لك رسالة بيقولك…. 
ودع هواك وأنساني عمر إللي فات ما هيرجع 

تاني.
محمد عبد العال

من  درس  وخد  الدستور  في  تعدل  بالش 
إللي بيحصل في الجزائر الشعوب أقوي من 

القانون وصناع القانون.
الجزائر 

إذا الشعب يوما أراد الحياة فالبد أن يستجيب 
القدر.

سكة حديد مصر
نسميكم  المفروض  الكتيرة  مصايبكم  بعد 

سكك حشيش مصر.
أندرو شير

سمعت عن الحظ كتير لكن مش بالشكل ده 
يا ابن المحظوظة انت.

جستين تردو
وترجمة  لحن  نعيد  بنحاول  دلوقتي  من 

مطربنا الكبير محمد فؤاد بودعك.
ترامب

قولي مصليب تردو جاية بالصدف وال أنت 
إللي وراها بصراحة شامم ريحتك فيها.

أردوغان
طيب  بالديكتاتور  السيسي  توصف  غريب 
أمال أنت ايه أسم النبي حارسك وال غاندي 

وال مانديال ….ما سيدي أنيل من ستي.
اإلعالم المصري

كنا زمان لما نتكلم عن مذابح األرمن تقول 
أنتم  الزمن  شوف  دلوقتي  خونة…  علينا 

بتتكلموا عنها طيب شكرا يا أردوغان.
ثوار الجزائر

خليكم زي التونسي وبالش تبقوا زي مصر 
وال سوريا وال العراق وال ليبيا تاني هقولها 

خليكم زي تونس.
عمر البشير

يا أخي الشعب السوداني مش عايزك يا أخي 
خلي عندك دم ولو ما عندك دم روح إستلف 

لترين دم من بوتفليقة.
الحكومة المصرية

السكك  ضحايا  تعويضات  تخلوا  بالش 
شوية  أرفعوها  حمار  ثمن  تساوي  الحديد 

وخلوها تساوي ثمن توكتوك.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

العديد من مالكى المنازل يعتقدون انة اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع، فإنه يمكن تخفيض الثمن في 
مشترى.  إيجاد  عدم  حالة  فى  وقت الحق 
إذا كان سعر المنزل مبالغ فية، فأنة لن يجد 
اهتمام كافي من المشترين. تدريجيا يضطر 
البائع ان يخفض السعر إلى القيمة السوقية 
ولكن بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى 
المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة  السوق 
الجاد. وفي بعض األحيان ينخفض السعر 
البائع يكون  السوق ألن  قيمة  أقل من  الى 
قد نفذ صبره وفى النهاية يباع المنزل بأقل 
من قيمتة الحقيقية. ربما تعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
المحتمل الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل 
قد ال يرى المنزل اطالقا فى بحثه. وأولئك 
السعرى  النطاق  ذلك  فى  يبحثون  الذين 
على  الحصول  يستطيعون  انهم  سيدركون 
وبحلول  أخرى.  منازل  في  أفضل  قيمة 
قد  يكون  السعر  فيه  ينخفض  الذي  الوقت 
ان  الجادين.  المشترين  غالبية  اهتمام  فقد 
تكون  السوق  فى  الطويلة  العرض  فترات 

وصمة للمنزل. 

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم

naser@estatesavvy.ca 



موطنها  و  بالدها  حينما غادرت 
من  اكثر  كنفه  في  عاشت  الذي 

ثالثون عاماً 
غابت عنها شمس الحياه و طعم 

الحياه بكل تفاصيلها 
بل غاب عنها نبض الحياه 

في  أماًل  األحالم   كل  تحطمت 
تحول  جديده  أرضاً  عن  البحث 

األحالم لواقع 
هناك  تحطمت  انه  كان  ما  و 

الحياه بأكملها 
حتي األمل ايضاً قد تحطم

غاب الحلم 
غاب األمل 

ان  هي  عليه  أصبحت  ما  كل  و 
تكمل  حتي  القلب  بنبضات  تتشبث 

رسالتها 
مرت السنين ، أفرغت عقلها من 
من  القلب  يفرغ  لم  لكن  و  االفكار 

المشاعر 
المشاعر المشتعله التي ال تنطفيء 
و ال تزول نارها .. ناراً تحرق كل 

مغترب عن أرضه
منهم من يعترف بها 

و منهم من يكذب علي حاله كي 
يعيش ما تبقي من العمر راضياً في 

أرٍض غريبه 
ان يجد عذراً  و منهم من حاول 

قوياً يجعل ضميره مستريحاً
الذي  الجدار  هي  الغربه  كأن  و 

يفصلنا عن المخاطر 
و كأنها هي الحياه بال تجارب 

التي أعطتنا  الجديده  األم  او هي 
ما فقدنا من أحضان أمنا الحقيقيه

عكس  هو  المرير  الواقع  بينما 
ذلك تماما 

يعترف  ان  يريد  ال  الذي  الواقع 
به أحداً

من  بكثير  اقوي  الخسائر  ان 
مكاسب الرحيل 

قد تبهرنا مكاسب الرحيل الزائفة 
لبعض الوقت 

ثم نفتح اعيننا فنجد ان كل األشياء 
لم تكون حقيقيه 

نعيش سنوات في خداع النفسنا 
ثم ندفن في أرٍض غريبه 

و ينسونا الذين هنا و الذين هناك 
قبورنا  حول  ارواحنا  ترفرف  و 

فيا له من عذاب 
يا له من جمود 

لم يعد أحداً يتذكرنا 
تعود االرواح لمكان الميالد 

الي الجذور 
فتجد سالماً ليس له تفسير 

امكان  فوق  جديد  من  ترفرف 
الميالد 

تشعر االرواح بالسعادة 
و تتحلل االجساد بعيدا جدا

و ان مكان هناك موعدا اخر مع 
الحياه فأين سيكون؟

فوق تراب االجساد الراقده بعيداً؟
أم 

هناك حيث الميالد ؟
ارض  في  هناك  االول  الميالد 

الوطن 
و الموت هناك في ارض الغربه 
فال أمل لموعدنا مع الحياه ،، اال 
مع الميالد الثاني في ارض الموعد 

أورشليم السمائيه 
التي ستجمعنا بال فراق 

بال موت 
بال رحيل 

بال اغتراب 
بال دموع 

مع  اخر  موعد  سيكون  هناك 
الحياه 

ال أستطيع ان اصف تلك اللحظه، 
فكل ما اعرفه ال يكفي لوصف طعم 

الحياه هناك.
 ، موعد  هناك  ان  فقط  اعرف 

موعد لكل روح تبحث ّعن الحياه
فان كان الرحيل االول  لم يوفر 

لنا السعاده 
ان  اتمني  اخر  رحيال  فهناك 

يأخذنا للسعاده االبديه 
للحياه االبديه 

هنا ستعود االرواح لألوطان 
ليس لمكان الميالد 

و ليس لمكان الموت 
بل لمكان الحياه الجديده بال رحيل 

و بال موت
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موعد مع احلياه  

نيفني سامى

أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
 ahram.teeba@gmail.com 

 8164gindi@rogers.comاو

عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )69(
هل كانت استقالة ناصر بعد حرب يونية مناورة حمسوبة؟

 ادوارد يعقوب

وهكذا عادت املالحة في خليج 
العقبة في ظل العلم اإلسرائيلي 
هذه املرة بدال من علم األمم املتحدة

تلك  يدخر  كان  كعادته  ولكن 
الوقت  في  الستعمالها  الورقة 

املناسب

من  نوعا  عامر  فعلة  ما   اعتبر 
االنحراف اخلطير

ضحكنا  االثنني  »احنا  وقال: 
الزم  االثنني  واحنا  الشعب  على 

منشي«

عبد  بيت  من  مقربة  على  كان 
أهالي  من  كبير  جتمع  الناصر 
عن  يسألون  واجلنود  الضباط 
في  يدمدمون  و  أوالدهم  مصير 

غضب وقلق

تهييج  في  تتسابق  اخذت 
مشاعر اجلماهير أكثر في املطالبة 

بعودة عبد الناصر

ال  بجد  يستقيل  عايز  كان  لو 
وال  خطب  عايزه  املسأله  كانت 

بكاء ونحيب املذيعني واملذيعات

بعد ان تكلمت في الحلقة السابقة 
الحرب  اثناء  السياسية  الوجهة  من 
الجبهة  في  الحرب  احداث  وعن 
السرد  نستأنف  والسورية  األردنية 
مصر:  في  في  لألحداث  التاريخي 
اغالق  قرر  قد  الناصر  عبد  كان 
المالحة  وجهه  في  العقبة  خليج 
مما  مايو   22 يوم  اإلسرائيلية 
وتصحيحا  له  انتصارا  أعتبره 
 11 طوال  علية  فرض  لوضع 
عاما بعد حرب السويس وكان هذا 
األسباب  اهم  من  االرعن  القرار 
لشن  ذريعة  إسرائيل  اخذتها  التي 
احتلت  يونية   7 يوم  وفي  الحرب 
إسرائيل شرم الشيخ ومن ثم فتحت 
الخليج لعبور سفنها واليكم تفاصيل 
في  جاءت  كما  العسكرية  العملية 
مذكرات موشي ديان: » عند نهاية  
وصدور  للحرب   الثاني  اليوم 
المصرية  للقوات  االنسحاب  امر 
في  المصرية  القوات  بأن  وعرفنا 
شرم الشيخ بدأت في ترك مواقعها، 
احتالل  ميعاد  تقديم  الى  سارعنا 
الشيخ وارسلنا وحدة مظالت  شرم 
يونية   7 بعد ظهر  الواحدة  الساعة 
اليها  البرية  قواتنا  وصول  قبل  و 
مكونة  بحرية  وحدة  أيضا  وكانت 
إسرائيليين  طوروبيد  زورقي  من 
قد وصال هناك في الساعة 11:30 
قوة  أية  من  خالية  لتجدها  صباحا 
تحميها فتركت قوات على الشاطئ 
دقيقة   45 و  الواحدة  الساعة  وفي 
يرفرف  اإلسرائيلي  العلم  كان 
هناك. وتم أسر 33 من الكوماندوز 
المصريين )قوات الصاعقة( عندما 
كانوا يحاولون الهرب عبر زورقي 
في  المالحة  عادت  وهكذا  صيد. 

خليج العقبة في ظل العلم اإلسرائيلي 
هذه المرة بدال من علم األمم المتحدة 
ان  قبل  موجودة  قواتها  كانت  التي 
الخليج  الناصر ويقفل  يطردها عبد 

علي اإلسرائيليين. 

لشخصية  تحليلي  معرض  وفي 
في  اشرت  عامر،  الحكيم  عبد 
الي   50 و  و49   48 الحلقات 
الصراع الغير معلن بينه وبين عبد 
الموضوع  هذا  في  واريد  الناصر 
ان اضيف قصة أخرى حدثت قبل 
الحرب. كان عبد الناصر يعلم منذ 
الوهلة االولي بزواج عامر السري 
وكنت  الحميد  عبد  برلنتي  بالممثلة 
قد اثبت ذلك من قبل. ولكن كعادته 
عبد الناصر كان يدخر تلك الورقة 
المناسب  الوقت  في  الستعمالها 
مكثفة  حملة  بعد  الوقت  هذا  وجاء 
من االشاعات حول عالقات عامر 
النسائية وادمانه المخدرات وتورطه 
في قضايا فساد وقد ادعي فيما بعد 
أنصار عامر ان هذه الحملة كانت 
خصوصا  الناصر  عبد  تدبير  من 
القطبين  بين  الخفي  الصراع  ان 
دور  تصاعد  بعد  أشده  الي  وصل 
كل  من  وتجسسية  سرية  تنظيمات 
طرف علي اآلخر. وفي 20 فبراير 
سرب أعوان عبد الناصر الي كبار 
زواج  حول  تقريرا  الشخصيات 
السري وحسب رواية هيكل  عامر 
الناصر  ان عبد  )يدعي هيكل كذبا 
لم يكن يعرف بهذا الزواج اال من 
هذا التقرير( يقول:« شهدت العالقة 
بين عامر  وقيادات تنفيذية وسياسية 
عبد  وعلم  كبيرا  تأزما  الدولة  في 
زواج  بأمر  و  هذا  بكل  الناصر 
بمولود  قريبا  سيرزق  وانه  عامر 
من الممثلة برلنتي، والواقع ان عبد 
نوعا  فعلة عامر  ما  اعتبر  الناصر 
من االنحراف الخطير خصوصا انه 
علم أيضا في مارس من عام 1965 
تهريب  في  المشير  مكتب  تورط 
عن  اليمن  من  الكهربائية  األجهزة 
طريق الطائرات الحربية المصرية 
السوداء،  السوق  في  سرا  بيعها  ثم 
وكان شعور عبد الناصر ان عامر 
ال بد ان يبتعد عن منصبه وما دام 
قد اختار ان يغلب ضعفه اإلنساني 
األمور  فإن  بالواجب  شعوره  علي 
عبد  وقام  حسما.  تقتضي  أصبحت 
باستدعاء  مارس  اول  في  الناصر 
زواجه  موضوع  في  وسأله  عامر 
فان  هيكل  ادعاء  وحسب  السري« 
بمثل  ضيقه  عن  وعبر  ثار  عامر 
هذه الحمالت التي توجه ضده وأنه 
لم يعد يطلب غير ان يبتعد ويترك 
ويعيش  ويستريح  مناصبه  جميع 
بعيدا في قريته و وافقه عبد الناصر 
علي ذلك واقترح ان يتم ذلك علي 
مراحل تبدأ بان يقوم عامر بإجازة 
له  وحدد  البالد  خارج  طويلة 
يوغسالفيا. وشرع عبد الناصر في 
اصدار قرار جمهوري بسفر عامر 
الناصر  عبد  ولكن  العالج.  بحجة 

وأخبر  فجاءة  قراره  عن  تراجع 
عامر بان يستمر في مناصبه. وقد 
صحة  المسئولين  من  الكثير  أكد 
االشاعات ووصولها الي الكثير من 
المسؤولين في السلطة ولكن احداث 
الناصر بعامر وقرار  مواجهة عبد 
غير  يذكره  لم  وسفره  استبعاده 
هيكل مما يثير الشبهات بأنها قصة 
لإليحاء  الناصر  عبد  من  مفبركة 
بأن عبد الناصر كان يريد استبعاده 
ولكن الظروف اجلت ذلك.  نرجع 
يونية   8 الي  التاريخي:  لسردنا 
1967 حيث كان هناك لقاءا عاصفا 
بين عبد الناصر وعامر ومناقشات 
اقر  الهزيمة،  عن  المسؤول  حول 
فيها عبد الناصر بمسؤليته ومسؤلية 
االثنين  »احنا  وقال:  أيضا  عامر 
االثنين  الشعب واحنا  ضحكنا على 
يعلن  ان  على  واتفقا  نمشي«  الزم 
)لم  منهما  كل  استقالة  الناصر  عبد 
يذكر هيكل شيء عن استقالة عامر( 
في اليوم التالي واتفقا أيضا على ان 
يحل شمس بدران )وزير الدفاع في 
الناصر  عبد  من  بدال  الوقت(  ذلك 
هيكل:  يقول  للجمهورية.   كرئيس 
من  والنصف  الثامنة  الساعة  »في 
بي  اتصل  يونية   8 الخميس  مساء 
اعد  ان  مني  وطلب  الناصر  عبد 
بحيث  استقالته  فيه  يعلن  خطابا  له 
 9 )الجمعة  التالي  اليوم  في  يلقيه 
النقاط  عن  حوارنا  ودار  يونية( 
المطلوب  الخطاب  في  األساسية 
بيت  في  نلتقي  ان  على  واتفقنا 
الناصر صباحا. في صباح 9  عبد 
من  مقربة  على  هناك  كانت  يونية 
من  كبير  تجمع  الناصر  عبد  بيت 
يسألون  والجنود  الضباط  أهالي 
يدمدمون  و  أوالدهم  مصير  عن 
عبد  الحظ  وقد  وقلق  غضب  في 
يونية   9 مساء  وفى  ذلك.  الناصر 
استقالته  خطاب  ناصر  عبد  القى 
يذكر  ولم  »بالتنحي«  اسماه  وبما 
أي شيء عن عامر وأوكل منصب 
الرئاسة الي زكريا محيي الدين بدال 
الذي سبق واتفق  من شمس بدران 
الرئاسة. جن  مع عامر على توليه 
للخطاب  سماعة  بعد  عامر  جنون 
احترام  وعدم  اسمة  ذكر  وعدم 
علي  معه  التفاقه  الناصر  عبد 
استقالة  وفور سماع  بدران.  شمس 
الجماهير  خرجت  الناصر،  عبد 
كل  في  عالية  بكثافة  المصرية 
شوارع المدن المصرية وحاصرت 
في القاهرة منزل عبد الناصر هاتفة 

ببقاء عبد الناصر في منصبة. 
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اآلب وما قد يتسبب في حزن الرب 
الروح القدس الساكن في داخلك منذ 
لحظة إيمانك بعمل فداء الرب يسوع 
الصليب،  علي  الكفاري  المسيح 
الصريح  اإليمان  عمل  يظهر  وهنا 
الذي بال رياء او نفاق، إيمان يشهد 
بصنع الفادي ويخبر ويعلن عن هذا 
العمل الذي نقبله في قلوبنا وعقولنا 
ويتحكم في ضمائرنا ونفسياتنا، فكما 
عرف كاتب العبرانيين في إصحاح 
انه  بقوله  »اإليمان«   11 اإليمان 
هو الثقة بما يرجي وااليقان بأمور 
ال تري، ووصف في موضع اخر 
مؤكدا  بالمحبة  العامل  اإليمان  انه 
والرجاء  االيمان  هو  يثبت  ما  ان 
إيمان  بدون  انه  موضحا  والمحبة 
الذي  االله  الرب  ارضاء  يمكن  ال 
ويحفظ  يسمعونه  من  يجازي 
أوالده في زمن التجربة والضيقات 
مثل  بسيط  إيمان  والمصاعب، 
ينقل  ان  قادر  لكنه  الخردل  حبة 
إيمان  الممالك،  ويزعزع  الجبال 
وغفران  الفداء  عمل  وفاعلية  بقوة 
المعجزات  يصنع  إيمان  الخطايا، 
ويثق في اله المستحيالت، وهذا ما 
تيموثاوس  علي  به  بولس  اثني  قد 
عندما وصف إيمانه بانه صريح اي 
حقيقي واضح بال تجميل او تحسين 
الشك  يمكن  ال  إيمان  لصورته، 
التشكيك  يمكن  وال  مصداقيته  في 
يجب  فاإليمان  وفعاليته،  عمله  في 
واإليمان  بالمحبة،  عامل  يكون  ان 
الروح  ثمر  احدي  هما  والمحبة 
القدس الذي ال يمكن ان يفتعال ويجب 
ان يكونا نابعين من قلب طاهر غير 

روحيات6
إميان صريح 

د. روز غطاس
ناظرين  مخادع.  خبيث  او  نجس 
يسوع  ومكمله  االيمان  رئيس  الى 
السرور  اجل  من  الذي  المسيح، 
الصليب  احتمل  امامه،  الموضوع 
يمين  في  فجلس  بالخزي،  مستهينا 
)عبرانيين 12:  االله  الرب  عرش 
2(.  وهذا ايضا ما اشاد به الرسول 
فليمون  العزيز  صديقه  الي  بولس 
شاهدا بصراحة ايمانه اذ قال له:« 
لك  الذي  وااليمان  بمحبتك،  سامعا 
نحو الرب يسوع، ولجميع القديسين 
هل  عزيزي  5(؛   :1 )فليمون 
تمتعت بهذا اإليمان الذي يمكن ان 
من  للناس  وظاهرا  صريحا  يكون 
المستحيالت  اله  عن  فيشهد  حولك 
والعجائب وصنيعه في حياتك؟ هل 
عندك غاية الوصية التي هي محبة 
صالح،  وضمير  طاهر،  قلب  من 
الرب  وايمان بال رياء؟ هل عندك 
حياتك  علي  سيد  المسيح  يسوع 
كنت  ان  وروحك؟  ونفسك  وعقلك 
فإنك مستمتع ببنيان الرب االله الذي 
الصريح  اإليمان  ذلك  اإليمان،  في 
القديسين.  صبر  هنا  الرياء؛  عديم 
الرب  وصايا  يحفظون  الذين  هنا 
)رؤية  المسيح  يسوع  وايمان  االله 
يوحنا الالهوتي 14: 12(. ألنه كما 
الرب الروح القدس يقول صريحا: 
قوم  يرتد  االخيرة  االزمنة  في  انه 
تابعين ارواحا مضلة  عن االيمان، 
 :4 تيموثاوس   1( شياطين  وتعاليم 
1(. ليحفظنا الرب ليكون لنا االيمان 
الصريح الحقيقي الذي بال رياء الي 

يوم مجيء يسوع المسيح. امين.

المالخ  يونان  وليم  كمال  ُولد 
)الشهير باسم كمال المالخ( بمدينة 
 ،1918 أكتوبر   26 فى  أسيوط 
ثم  بالُكتّاب  كمال  التحق  وفيها 
أن  وإذ  التعليم.  لتلقى  بالمدرسة 
والده كان يعمل بأحد البنوك فقد تم 
نقله للعمل بأحد بنوك مدينة المحلة 
كمال  التحق  وهناك   ، الكبرى 
بالمدرسة األبتدائية. وبعد أن أنهى 
هذه المرحلة من التعليم نُقل والده 
القاهرة  مدينة  إلى   أخرى  مرة 
وبها التحق كمال بمدرسة السعيدية 
اكتشف  المرحلة  هذه  فى  الثانوية. 
وفهمه  للقراءة  وميله  للرسم  حبه 
فعمل  والتاريخ  واألدب  للثقافة 
تصدرها  كانت  لمجلة  سكرتيراً 
المدرسة. كما أقام معرضاً خاصاً 
السن  هذا  فى  وهو  بالمدرسة، 
هذا  احتفال  حضر  وقد  الصغيرة. 
األستاذ  الكبير  الصحفى  المعرض 
أحمد الصاوى محمد – الذى كان 
يصدر وقتها مجلة »مجلتى« التى 

كانت تُعد المجلة الثقافية األولى فى 
مصر.

شهادة  على  كمال  حصل 
حالياً(  العامة  )الثانوية  البكالوريا 
قسم  الجميلة  الفنون  بكلية  والتحق 
وفى  الفنية.  موهبته  ليُشبع  عمارة 
ألعماله  معرضاً  أقام  دراسته  أثناء 
بشارع  نبرج«  »جولد  قاعة  فى 
حالياً  مكانها  )يوجد  النيل  قصر 

الصالون األخضر(.

يبلغ  الوقت  ذلك  فى  كمال  كان 
من  عشرة  السابعة  العمر  من 
هذا  أفتتاح  يتم  أن  وقبل  عمره. 
أعمال  يضم  كان  الذى  المعرض 
القصصى  الفنان  هم  فنانين،  ثالثة 
كامل التلمسانى، والشاعر اإليطالى 
المولد  المصرى  الثقافة  الفرنسى 
كمال  وكان  موسكاتيللى«.  »جان 
كمال  لنا  سجل  عمراً.  أصغرهما 
»قاهر  الرائع  كتابه  فى  المالخ 

الظالم« القصة التالية:

الجميلة  الفنون  كلية  كانت 
العمارة،  قسم  خاصة  بالزمالك، 
يسكنها  فيلال  على  جانبع  من  يطل 
طه حسين. دائماً كنا نراه بمصاحبة 
رأينا  بل  ُمقباًل.  أم  خارجاً  أحد. 
البلد،  شخصيات  كبار  من  عديداً 

دون أن نسعى إليهم. نطل فقط من 
شرفة كليتنا إلى باب داره، أو نتطلع 
المساء  فى  صالونه  نافذة  إلى  فقط 
لنجده جالساً يستمع إلى فريد شحاته 
أفراد  بين  أو  كتاباً،  له  يقرأ  وهو 
إلى  أوفياء. صعدت  بين  أو  أسرته 
باب الفيلال وضغطت على الجرس، 
ففتح لى من يسألنى، فأجبت انى أود 
أن أراه!! تشاء المصادفة أن يكون 
واستمع  فقابلنى  بالخروج.  هم  قد 
افتتاح  يحضر  أن  إليه  دعوتى  إلى 
معرضى. رضى ووعد مبتسماً بعد 

أن عرف الموعد.

كوكبة  حضر  األفتتاح  يوم  فى 
من شباب الفن وكبار الُكتّاب منهم: 
صالح طاهر، سيف وأدهم وانلى، 
جمال السجينى، رضا صاروخان، 
عوض،  لويس  إسكندر،  رشدى 
يجرى  ثم  وغيرهم.  رشدى،  رشاد 
ليستقبل  الباب  نحو  كمال  الشاب 
طه  الدكتور  إنه  عادى  غير  ضيفاً 
لحضوره  يندهش  لم  الذى  حسين 
وجوه  تعلو  الدهشة  كانت  إنما 
بيد  النابغ  الشاب  أخذ  الحاضرين. 
عميد األدب العربى وتجول به بين 
لوحاته  له  يشرح  المعرض  ربوع 
وراء  من  يقصده  وما  تحتويه  وما 
د.  لأللوان. كان  رسمه واستخدامه 
والبصيرة  بالعقل  يرى  حسين  طه 

قرأت لك 
جنوى غاىل

الشروط االربعة لتكوين عائلة 
حقيقية 

By F. B. Mayer
ترمجة القس مرقس دأود

محبة  تأتي  هللا  محبة  بعد 
االخرين، وكل فرد فينا يستطيع أن 
يفيض ينبوعا غزيرا من المحبة ، 
ب  نُحَّ وأن  ب  َنحَّ أن  ينبغي  فنحن 
علي  تقريبا  يتوقف  شئ  وكل   ،
الشخص الذي نختاره لكي نعطيه 
ويعيننا  عزمنا  يشدد  والذي  حبنا 
عندما تثبط عزيمتنا وتوهن قوتنا 
،وهذه  الشرير  العالم  هذا  في 
المحبة التي نسبغها علي الشخص 
الذي نختاره إما أن تجدد طبيعتنا 
ترفعنا  أن  وإما   ، حياتنا  تفسد  أو 
علي  يتوقف  وهذا  تخفضنا  أو 
والطريقة  نختاره  الذي  الشخص 
يوجد شئ  ، وال  بها  نعامله  التي 
وفي  بقلب  قلب  أرتباط  من  أهم 
من  أخطر  يوجد  ال  الوقت  نفس 
بال  والشابات  الشبان  انجراف 
بسبب  نحو حب  تفكير  رؤية وال 
نظرة أو أبتسامة أو لمسة أو حديث 
في مكان ما او في حفلة صاخبة ، 
وقد تكون سببا في أختيار شريكة 
الغباوة  ،ومن  الحياة  شريك  او 
نهائيا  قرارا  نعطي  ان  والجنون 
لمجرد  كهذا  خطير  موضوع  في 
اعجابنا  لمجرد  او  وقتية  عاطفة 
نكون  أن  يجب  فال  جميل  بوجه 
الخطير  االمر  هذا  في  مسرعين 
،بل يجب أن نمتحن االرواح هل 
تخطوا خطوة  وال  ؟  من هللا  هي 
االمور  هذه  في  واحدة خصوصا 
الرجوع  او  نقضها  يمكن  التي ال 
فيها  بدون أن ترفع صالة حارة 
ليكون االختيار هلل ولكي يحفظك 
هللا من االخطاء ويعلن لك أرادته 
في  التفكير  عن  الفتيات  ،ولتكف 
،ليكن  نحوهن  الرجال  جذب 
االمر  ولتترك  كفطيم  الفتاة  قلب 
الذي  الشاب  لها  يختار  لكي  هلل 
محبته  ويبادلها  ضعفها  يحمي 
لتكوين  شروط  أربعة  وهناك   ،
يجب   )1( حقيقية  مسيحية  عائلة 
طاهرة  محبة  هناك  تكون  أن 
منزهة بين الطرفين  وهذه أساس 
عقيدة عدم تعدد الزوجات  وهناك 
غير  بواعث  بسبب  تمت  زيجات 
شريفة ،فالبعض يتزوج طمعا في 
وهؤالء   ، مركز  في  او   ، ثروة 
،فال  هللا  مقاصد  ضد  يخطئون 
يجب أن يقترن أثنان ما لم يشعر 
إذا  الواحد ان حياته لن تكمل اال 
أن  لك  يحق  ، وال  باالخر  أقترن 
ما  لمحبة   قلبك  في  مكان  تفسح 

الشروط  توفر  من  تتحقق  لم 
المناسبة و تكون مستعد اليفاء كل 
 )2(  ، طاقتك  قدر  علي  مطالبها 
الرب  في  الزواج  يكون  أن  يجب 
فقط ، فيحذرنا الكتاب المقدس من 
تكونوا  )ال  أجنبيات  من  الزواج 
 ، المؤمنين  غير  مع  النير  تحت 
النه أية خلطة للبر مع االثم وأية 
إن   ) الظلمة  مع  للنور  شركة 
بغير  او  المؤمنين  بغير  الزواج 
للتعاسة  مستمر  المؤمنات مصدر 
والشقاء ، فالمؤمنين بهذا االرتباط 
ال يرفعون أقرانهم غير المؤمنين 
الي المسيح ولكن مع االسف الشديد 
مستواهم  الي  أنفسهم  هم  ينزلون 
أنفسهم  علي  ويجلبون  الدنئ 
الشقاء ،فلن يكون هناك إتفاق في 
غير  فالشريك  السماوية  الشؤون 
لكسره  المسيحي  يحتقر  المسيحي 
بمرارة  يشعر  والمسيحي  مبادئه 
الفشل بسبب ما يختبره من تالشي 
تكوين   )3( الزواج  بعد  نفوذه 
يرتكز  أن  يجب  حقيقية  عائلة 
الصالحة  الوالدين  مشورة  علي 
الخالصة  االصدقاء  ونصيحة 
أوصياء  تجعلهم  االباء  محبة  ألن 
لو  حتي  اوالدهم  مستقبل  علي 
ولذا  السن  مكتملي  البنون  كان 
يجب علي االباء الذين يريدون أن 
في  الوالدهم  ثقة  موضع  يكونوا 
شبابهم ان يكونوا موضع ثقة لهم 
في حداثتهم و يجب أن يستخدموا 
بالمحبة  وسلطانهم   نفوذهم 
 )4( وااللزام  بالقوة  ال  واالقتناع 
تكافوء  هناك  يكون  أن  يجب 
في  الشاب  يستعجل  فال  وتعاون 
يتزوج  فال  حياته  شريكة  اختيار 
اال بفتاة مهذبة مثقفة تعرف كيف 
عن  تترفع  وال  بنفسها  بيتها  تدبر 
تختار  ان  الشابة  وعلي  هذا، 
الشاب الذي تدفعه محبته لها بأن 
يجد ويكد في الحياة للحصول علي 
يسترخص  وحينئذ   ، لكما  الرزق 
كل واحد منكم كل غال في سبيل 

إسعاد االخر
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اإليمان  الرسول  بولس  اقرن 
من  العديد  الصريح  بالضمير 
لتلميذه  برسالته  تعليمه  في  المرات 
ضمير  له  إنسان  فكل  تيموثاوس. 
الصح  بالفطرة  يعرفه  معه  مولود 
مرات  بالذنب  ويشعره  والخطأ 
يفعل  او  يتفوه  او  يفكر  كثيرة حين 
عليه  اطلق  كما  انه  يخجل؛  شيء 
»الترمومتر او الترموستات« الذي 
واالنفعاالت  المشاعر  في  يتحكم 
اليومية  تعامالتنا  في  تصادفنا  التي 
فالضمير  اآلخرين،  تجاه  وأفكارنا 
اإللهية  بالنفحة  يتصل  ما  عادة 
أنف  في  االله  الرب  بها  نفخ  التي 
نفسا  آدم  فصار  خلقه  حين  آدم 
الخير  بين  التمييز  علي  قادًرا  حية 
االنسان  يخمد  عندما  ولكن  والشر. 
ضميره فانه يفعل الشر كما يقولون 
او معدوم  بارد وضمير مخدر  بدم 
او ميت. فكما لخص بولس الوصية 
بقوله:  كلمات  بضعة  في  المسيحية 
وأما غاية الوصية فهي المحبة من 
قلب طاهر وضمير صالح، وايمان 
بال رياء«)1 تيموثاوس 1:2(. ان 
انه  الكلمات  بهذه  بولس  يريده  ما 
علي  يسوع  المسيح  يملك  عندما 
وجسدك  ومشاعرك  وحياتك  قلبك 
فعال  حي  يصبح  ضميرك  ،فان 
قادر علي التمييز بين الخير والشر، 
ما يليق وما ال يليق، ما يفرح قلب 

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

)40( كمال املالخ )1918 – 1987(

كل شئ فكان يجتاز غير المألوف ويعبر الحرمان ويرى المستقبل.

فى سنة 1943 تخرج كمال المالخ فى كلية الفنون الجميلة، وألنه كان 
من أوائل دفعته قررت الكلية أن تعينه معيداً فى قسم العمارة بها، فأخذ 

يدرس فى كلية الفنون وينكب على الثقافة بأنواعها. 
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وافر  حظ  العربية  للرواية 
عصر  في  السريع  اإلنتشار  من 

الميديا  وسائل  وكل  اإلنترنت 
والسوشيال ميديا  بلغة وطن !

وقد استمتعت حقيقة كاتب تلك 
بحضور  المتواضعة   السطور 
الدكتوراة   رسالة  مناقشة 
الكبير  المصري  لإلعالمي 
مسرح  في  عامر  محمد  استاذ 

مدينة دمياط  يوم 6 فبراير 2019  
بالرواية  العميق  تأثره  ومدي 
العربية والسيناريو في  مد جسور 
ثالث  خالل  من  اآلخر  مع  عميقة 
روايات كانوا مصدر المناقشه بينه 
منحته  التي  الموقرة  اللجنة  وبين 
أكثر  بعد  بأمتياز  الدكتوراة  رسالة 
من أربع ساعات امتازت بالمنهجية 
في  والثقافة  العلم  دور  تؤكد  التي 

بناء وطن !

هي  الثالث  الروايات  وتلك 
األرياف(   في  نائب  )يوميات 
الحكيم   توفيق  المصري  لألديب 
مصري  واقع  ترجمة  ومدي 

مفرداته  بكل  الملكية  زمن  في 
اإلجتماعية  التي كشفت عن كثيرا 
في  تبلورت  نفسية  صراعات  من 
طويلة   سنوات  الزمن  خارج  البقاء 
ونفس الشئ كان في الرواية الثانية 

)بداية ونهاية( لألديب الكبير نجيب 
النفسي  الصراع  ومدي  محفوظ  
التي عاشت فيه )نفيسه( علي مدار 
حياتها من أجل أثبات كيانها األنثوي 

أمام   غلظة قلوب من حولها !

الثالثة  الرواية  كانت  بل 
عبدالرحمن  للكاتب  )األرض(  
لمعاناة  صادقة  ترجمة  الشرقاوي  
الفالح المصري في  رفضه القهر 
بل قدرته علي روي ارضه بجسده 

مهما كانت روحه معذبة !

التي  الثالث  الروايات  تلك  وفي 
تحولت إلي سيناريو سينمائي  بوح  

الرواية  والسيناريو  والوطن !!

 بقلم عبدالواحد محمد

عفوي اتسم بقدرة الكلمة الروائية علي فتح كثيرا 
من تساؤالت باطنية وجوهرية في فطرة عقل !

قدرته  عامر  محمد  واإلعالمي  الباحث  ليؤكد 
علي رصد حقيقي لعالم روائي كانت فيه الحكاية  
اإلجتماعي  محتواها  في  الفني  النضج  قمة 
إلي  تحولت  عندما  سينمائي   جوهر  كانت  كما 
السيناريو بنفس اإلبداع الذي ضمن لها البقاء في 
الفيتنا الثالثة  بكل تقنيات عصر والهامات زمن !

عامر  محمد  الكبير  اإلعالمي  الباحث  ليثبت 
قضاياه   لكل  جاد  رصد  إلي  المجتمع  حاجة 
واألدبية  الروائية  اعمالنا  في  الحقيقية 
لكونها الصدق المجرد من كل األهواء 
العابثة بل هي النقد البناء مهما  كانت 
وجهة النظر األخري  التي تمنح العمل 
الروائي  لغة عصر وكل عصر مهما 
اختلفت فلسفة النقد والبحث عن مفردات 
وقلب  عقل  طبيعة  عن  تكشف  روائية 

وامرأة بين كل روايات زمن !

صاحب  عامر  محمد  الكبير  اإلعالمي  فكان 
برنامج الرفيق علي شاشة القناة الثقافية الفضائية 
المصرية نموذجا للباحث المصري األصيل الذي 
منحته اللجنة الموقرة  درجة الدكتوراة باإلجماع 
لقب  معها  ليستحق  كبير  جهد  من  سنوات  بعد 
اسرته  من  غالية  ودموع  فرحة  وسط  دكتور 
ومحبيه فكل الموفقية في رحلة اعالمي كبير بين 

اروقة وطن !

قدرتهما  والسيناريو  العربية  الرواية  لتؤكد 
الفائقة علي منح العقل اإلنساني  كثيرا من ثقافات 
احيانا بل ربما  التاريخي   السرد  هي اعمق من 

أعمق بالفعل من التاريخ

خلق األنسان والكيمياء
احللقة السابعة 

)اجلزء الثامن )أ- مقدمة((: 
حقائق علمية يف قدرة اهلل يف خلق 

األنسان

اجلهاز العصيب 

المجد  جسم اإلنسان من أجهزة  لقد خلق الرب يسوع له 
لهذه  بد  ال  و  الدقة   و  التنظيم  من  غاية  في  تعمل  مختلفه 
بينهما  يولف  مركزي   رئيسي  متحكم  وجود  من  األجهزة 
ويعطي األوامر الخاصة بكل جهاز ليقوم بدوره في اللحظة 

ذاتها و هذا المتحكم  العجيب هو الجهاز العصبي.
متتاليه  حلقات  في  نتناوله  سوف  الجهاز  هذا  ألهمية  و 
لتوضيح كل جزء منه وكيفية عمله وتعامله مع باقي أجهزة 
جسم األنسان ولنهتف معا أللهنا القدير ونقول ما اعظمك ما 
اعظمك لك يارب الكرامة والحكمة والقدرة والقوه والسلطان.
الجملة العصبية هو  شبكة  الجهاز العصبي ويدعى أيضاً 
التواؤم مع  اإلنسان تساعده على  داخلية في جسم  اتصاالت 
من  معقدة  مجموعة  هو  و  به  المحيطة  البيئية  التغييرات 

األعصاب والخاليا المتخصصة المعروفة باسم  الَعَصبُونات 
ومفردها العصبون أو الخاليا العصبية التي تنقل إشارات بين 
أجزاء مختلفة من الجسم. ويجب هنا أن نتوقف قليال لنعرف 

ماهي الخلية العصبية أو العصبون.
لإلستثارة  قابلة  خلية  هو  العصبية  الخلية  أو  الَعَصبُون 
إشارات  عبر  المعلومات  ونقل  معالجة  ويُمكنها  كهربائياً 
كهربائية وكيميائية. تنتقل تلك اإلشارات بين العصبونات عبر 
المشبك العصبي الذي هو عبارة عن روابط متخصصة تربط 
العصبون مع الخاليا األخرى. تتصل العصبونات مع بعضها 

البعض لتشّكل شبكات عصبونية.
 

خلية عصبية أو عصبون ) يجب مالحظة الزوائد الشجرية 
الموجوده عند األطراف(

هي  و  بالتّغّصن  علميا  أيضا  وتعرف  الشجرية  الزوائد 
نقل  عن  المسؤولة  وهي  العصبونية  الخلية  في  تفّرعات 
اإلشارة الكهركيميائي المتلقاة من عصبونات أخرى إلى جسم 

الخلية العصبونية
تشمل األنواع المتخصصة للعصبونات

1- عصبونات حّسية وهي التي تستجيب للملمس والصوت 
خاليا  في  تؤثّر  التي  األخرى  المستحثات  وكل  والضوء 
إلى  بدورها  اإلشارات  تلك  ترسل  التي  الحّسية  األعضاء 

النخاع الشوكي والمخ.
2- عصبونات حركيّة وهي التي تستقبل اإلشارات من المخ 
والنخاع الشوكي، فتسبّب انقباض العضالت، وتؤثر في انتاج 

الُغِدّد
العصبونات  تربط  التي  وهي  طة  ُمَتَوِسّ َعَصبونات   -3
ببعضها البعض في نفس المنطقة من المخ أو النخاع الشوكي 

في الشبكات العصبونية
المشابك العصبية

االتصاالت  خالل  من  بوظيفته  العصبي  الجهاز  يقوم 
الكثيفة عبر المشابك العصبية الموجودة على نهايات محوار 
تؤمن  التي  العصبونات  لكل  العصبية  الهيولية  والتغصنات 

استقبال المعلومات، معالجتها، واصدار التعليمات
يعمل  جداً  متطور  بدماغ  وُزوده  إلنسان  هللا   ا  ُخلق  لقد 
النُّطق، وحل كل  ليساعده في  يدانيها أي حاسوب  بكفاءة ال 
الخالقة  األفكار  من  الكثير  واستنباط  يالقيه من صعاب،  ما 

البديعة.
انتقال  ل  تُسِهّ ُسبل  عدة  اإلنسان  في  العصبي  وللجهاز 
إلى  باإلنسان  المحيطة  البيئة  من  واإلحساسات  المعلومات 
الدماغ، الذي يقوم بإرسال أوامر وتعليمات لعضالت الجسم 
المعلومات. وتسلك هذه األوامر  لتتجاوب مع تلك  المختلفة، 
وكذلك  للدماغ.  الواصلة  المعلومات  سلكتها  التي  غير  ُسباًُل 
الجسم  وظائف  من  العديد  بتنظيم  العصبي  الجهاز  يختص 
القلبي.  والنبض  والهضم  التنفس  عمليات  مثل  الداخلية، 
من  اإلنسان  به  يقوم  ما  كل  عن  مسؤول  العصبي  فالجهاز 

حركات وأفكار وانفعاالت وأحاسيس
من  الواردة  المعلومات  باستقبال  العصبي  الجهاز  يقوم 
المحيط الخارجي بواسطة أعضاء اإلحساس ومن األعضاء 
المفاصل  في  المنتشرة  الحسية  المستقبالت  بواسطة  الداخلية 
بسرعة  المعلومات  تلك  تعالج  حيث  واألحشاء،  والعضالت 
فائقة، ليصار إما إلى تخزينها كذاكرة وخبرة أو إصدار أوامر 
الواردة. المعلومات  يتناسب مع  بما  الجسم األخرى  ألجهزة 
الخلية الرئيسية هي العصبون، أو ما يدعى بالخلية العصبية، 

التي تلعب دورا أساسيا في كل فعاليات الدماغ
أجزاء الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي لإلنسان من ثالثة أجزاء
العصبي  الجهاز  يتكون  المركزي:   العصبي  الجهاز   -1
أنشطة  بتنظيم  الشوكي ويقوم  والنخاع  الدماغ  المركزي من 
التعقيد  شديد  عضو  والدماغ  فيها  والتحكم  العصبي  الجهاز 
، يتكون من ثالثة أجزاء أساسية هي: المخ والمخيخ وجذع 
الدماغ وهو يمثل الجزء األضخم من الجهاز العصبي العام 
تالي  )التلقائي  المستقل  العصبي  الجهاز  مع  مع  واتحاده 
شرحه( والجهاز العصبي الجسدي )البدني( يشكل ما نسميه 
بالجهاز العصبي الذي يلعب الدور الرئيس في التحكم بسلوك 

وتصرفات اإلنسان 
العصبي  الجهاز  من  جزء  هو  الجسدي  العصبي  الجهاز 
الشعوري(   ( البدني  اإلحساس  في  يتحكم  والذي  المحيطي  
العصبي  الجهاز  يضم  و  )اإلرادية(،  الهيكلية  والعضالت 
الجسمي جهاز عصبي جسمي مركزي يضم المراكز العصبية 
األغصان  يضم  محيطي  جسمي  وجهاز عصبي  الشعورية، 
العصبية الحسية والحركية والمختلطة الجسمية المتفرعة من 

األعصاب المخية واألعصاب الشوكية
]البقية ص 19[

السماء متطر مسكا يف مالطا 
مالطا  شمال  سكان  خاطر 
جمع  أجل  من  بحياتهم 
التي  المجانية  األسماك 
السماء  من  عليهم  تمطر 
التي  الشديدة  العاصفة  بسبب 
اجتاحت منطقتهم وتسببت في 

ارتفاع األمواج، في ظاهرة غير عادية بالجزيرة. 
إلى  الغزيرة،  واألمطار  العاتية  الرياح  هبوب  وتسبب 
من  الكثير  حدوث  إلى  أدت  التي  الهائجة،  البحار  جانب 
المنطقة الساحلية من  التعطيالت على الطرق على طول 
الجزيرة؛ ما نتج عنه ارتفاع األمواج، األمر الذي تسبب 
في تحليق أكوام من األسماك قبالة البحر، والهبوط على 
شمال  في  بول  سانت  خليج  من  بالقرب  الواقعة  الطرق، 
مالطا. ومن جانبها، أطلقت الحكومة تحذيًرا شديد اللهجة 
والممتلكات،  األرواح  على  العاصفة  تلك  لخطورة  نظًرا 
إدارة  تلقت  فيما  منازلهم؛  في  بالبقاء  الناس  ونصحت 
طلًبا  مكالمة   300 من  أكثر  مالطا  في  المدنية  الحماية 
للمساعدة ولكن لم يتم اإلبالغ عن وقوع إصابات خطيرة.
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انك  تسمعها  لما  تحس  قوي  جميله  جمله 
مابيتقال  متشال … زي  طفل صغير …. 
شايل  ومش  الراحه ….  كفوف  على   .…
حاجه  هم  شايل  مش  بس   … حاجه  هم 
صح  تمشي  ح  انها  عارف  بس  صحيح 
مهم … مش  … مش عامت غرقت مش 
 … وخليته   … عليه  رميتها  لو  تغرق  ح 
يشيل … قلت اقرأ وأشوف هي الجملة دي 
لقيتها  المقدس …  الكتاب  في  امتي  اتقالت 
 :  27 إصحاح  الرسل  آعمال  في  اتقالت 
2-1  حيث كانت السفينة تقل القديس بولس 
ولم  السفينة،  الريح  كسجين …وأختطفت  
تعد تحت سيطرة المالحين. صارت السفينة 
أشبه بكرة في يد النوء العنيف تتخبط، فقدت 
توقف  توجيهها.  يمكن  ال  وأصبح  توازنها 
البحارة تماًما عن أية محاولة للسيطرة على 
كما  حياتهم  الحاضرين  كل  وسلم  الموقف، 
الحقيقة  البحارة   … ترحم  ال  ريح  يد  في 
سمعت   … الدفه  على  السيطرة  فقدوا 
وعظه ل ابونا داود لمعي وفهمت منها ان 
الحرفي  بمعناها  دي  الجملة  قالوا  البحارة 
… بمعني انهم مش عارفين يوجهوا السفينة  
استسلموا …  او  فسلموا …  اتجاه  أي  في 
برضه  الحرفي  بالمعنى  يحملوا  وصاروا 
… بمعني انهم كانوا محمولين في السفينة 
أما بولس  ومش عارفين رايحين فين …  
سلم  السفينة  في  الذين  كل  فباسم  الرسول 
البحارة … مع  بين يدي هللا، واعلم  األمر 
ربنا ح  ان  السفينة …  في  كان سجين  انه 
ينجيهم وينقذهم  فأدرك وكان واثقا  أن الكل 
محمولون على األذرع األبدية. من الناحية 
وال   … بنسلم  احنا  هو   … بقي  الروحية 
بنستسلم ….  الحقيقة موضوع اننا نسلم ده 
… او موضوع التسليم … صعب جدا … 
 … قوي  جامد  بجد  يكون  الواحد  وعاوز 
وواثق في ربنا كويس قوي .. وعارف انه 
ح يمسكه .. وح يشيله … ومش ح يسيبه 
يقع … بس المشكلة بقي …. اننا فعال بقي 
الخوف  كتر  من  بنبقي  المشكلة ….  وقت 
… مش متخيلين ان المشكلة ح تتحل … او 
ان أيد ربنا فعال ح تسندنا … وحتلحقنا قبل 
مانقع … الحكاية عايزه بجد إيمان قوي … 
وتسليم … واتكال … علي اليد القوية … 
يعني لو بصينا لكل المعجزات اللي حصلت. 
من أيام العهد القديم .. حتى يومنا هذا … ح 
نالقي فيها تسليم .. وثقه … فلك نوح اللي 
قعد نوح يبني فيه حوالي 100 سنه ودخله 
هو ووالده وعيلته وزوج من كل الحيوانات 
والطيور والدواب … سلموا وركبوا الفلك 
او السفينة وصدقوا ان ربنا ح ينقذهم وينجيهم 
 .… فحملوا   … سلموا   … الطوفان  من 
دانيال وجب األسود اللي ربنا كمم أفواهها 

دانيال   …
 … تشيله  ح  القوية  االيد  ان  وعرف  سلم 
الفتيه الثالثة وأتون النار … وإزاي سلموا 
.. وطلعوا من النار … سالم … لم يمسوا 
… محمولين … يونان النبي … هو صحيح 
في األول كان مستسلم لما طلب من البحارة 
البحر … بس لما رينا بعت له  يرموه في 
بلعه  اللي  الحوت  او   … النجاه  غواصة 
… سلم أمره للقدير واتكل عليه وكان جوه 
ويعاين  ويري  يخرج  ح  انه  متاكد  الحوت 
هيكل هللا … سلم ..فخرج سليم وحمل على 
يد هللا … مريض بيت حسدا رد على السيد 
المسيح وقاله … ياسيد ليس لي إنسان يلقيني 
أمره  الما، … سلم  البركة متي تحرك  في 
واتكل علي هللا … بعد ماكان يضع ظهره 
على سريره وبعد ان ظل مريضا غير قادر 
علي الحركة لمدة 38 سنه … خرج سليم 
وازي  المفلوج   … ظهره  علي  وسريره 
صحابه شالوه وحملوه وشالوه بفراشه ودلوه 
عندهم  كان  بس  مش  دول   .. السقف  من 
في  ساهموا  كمان  دول   … واتكال  تسليم 
حمل المفلوج … سلموا .. وحملوا المفلوج 
… فحمل المفلوج بيد اقوي … بتشيل … 
وتداوي وتشفي … وغيره … وغيره … 
شفاء عبد قائد المإئه ونازفة الدم …بطرس 
لما كان عنده التسليم واالتكال على أيد ربنا 
… مشي علي الميه وعلى االمواج العالية   
االتكال  هذا  وفقد   .. ماخاف  وأول    …
حياتنا  يغرق …قي  كان ح  التسليم …  او 
التسليم  موضوع  قوي  محتاجين  اليومية 
وكثير   … صبر  شويه  ومحتاجين   … ده 
بالتأكيد  ربنا  حسابات  اإليمان … الن  من 
مختلفه  …وتدخالته  حساباتنا  عن  مختلفه 
عن مانتوقعه … وأوقاته مختلفه عن أوقاتنا 
.. بس األكيد انه بيحبنا … وعارف احسن 
ويسندنا …  يشيلنا  لينا … وعارف  حاجه 
ومهما ضاقت الحلقة .. او زادت الضيقات 
بيعرف   … مخارج  للموت   … عنده  هو 
يحاوطنا ويحاجي علينا .. ده ساعات بفكر 
او  خوفنا  قمة  في  اننا  حاسين  لو  احنا  ان 
ضعفنا … لو بس سلمنا … مش ح يسيبنا 
من   .. هللا  يد  بنري  األشياء  ابسط  في   …
اول الكتكوت اللي جوه البيضه .. اللي هي 
عبارة عن قشره محواطاه .. لكن في النهايه 
.. مدياله حياه… لغاية كل المعجزات اللي 
فاتت والمعجزات اللي بنشوفها كل يوم في 
وعلى  علينا  وستره  لينا  حفظه  من  حياتنا 
دفه  نسلمه   … بجد  محتاجين   … والدنا 
سفينة حياتنا … من غير خوف … واحنا 
فعال بنقول له بكل ثقه وايمان … ادينا احنا 

أهوه يارب سلمنا .. فصرنا نحمل …

سلمنا ….. فصرنا حنمل
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

1  تعديل الدستور – 
بصخب  المصري  السياسي  الشارع  يموج 
هذه االونه بشأن التعديالت الدستوريه المرتقبه 
والتي تقدم بها بعض نواب البرلمان وسنقوم في 
بتوضيح  باذن هللا  القادمه  والمقاله  المقاله  هذه 
معني كلمه الدستور وماهو الدستور والدساتير 
طرات  التي  مصروالتعديالت  علي  المتعاقبه 
علي  ادخالها  المزمع  التعديالت  واخيرا  عليها 

الدستور الحالي.
دستور  لفظ  دستور:-  كلمه  معني  ما  اوال 
من  مركب  لفظ  وهو  الفارسية  من  معرب 
بمعنى  و«ور«  قاعدة  بمعنى  شقين: »دست« 
هو  للمفهوم  الكامل  المعنى  فيكون  صاحب، 
صاحب القاعدة. وهو يتعلق أواًل وأخيرا بالدولة 
باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف 
إلي تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث 
كيفية تكوينها، واختصاصها، وعالقتها ببعضها 
الدستور  يعرف  وبالمواطنين.لذا  البعض 
أو  السياسي  المجتمع  في  األعلى  القانون  بأنه 
لها  وفقاً  يتم  التي  األساسية  القواعد  مجموعة 
تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه 
واالستقرار.  بالدوام  عادة  الدستورية  القواعد 
مكتوبة  وثيقة  يعتبر  أنه  الدستور  في  واألصل 
التي  الضوابط  من  بمجموعة  إصدارها  يحاط 
السليم  والتعبير  العامة  اإلرادة  انعقاد  تضمن 
عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية 
معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب 
للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يحدث أن 
تجميع  خالل  من  مكتوب  غير  الدستور  يكون 
والقواعد  القضائية  األحكام  سوابق  من  عدد 
العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه 
الدستوري بين أمرين:- المعنى الشكلي للدستور 
ذاتها.-  الدستورية  الوثيقة  إلى  ينصرف  الذي 
ينصرف  الذي  للدستور  الموضوعي  المعنى 
غير  القانونية  القواعد  بعض  توجد  قد  أنه  إلى 
رغم  الدستورية  الوثيقة  في  عليها  المنصوص 
اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية 
منها  يجعل  بالمواطنين، مما  تكوينها وعالقتها 
هو  المعنى  هذا  كان  وإن  الدستور،  من  جزءاً 

األقل شيوعاً.
هوعباره  الدستور  الدستور:-  ماهو  ثانيا 
مكتوبه  وغير  مكتوبه  قواعد  مجموعه  عن 
وتحدد  للمجتمع  المنظمه  والقيم  المبادئ  تحمل 
كما  السياسيه  السلطه  وحدود  صالحيات 
مع  البعض  ببعضها  وعالقتها  السلطات  تنظم 
وينظم  االفراد  وواجبات  حقوق  علي  الحفاظ 
للدوله  والخارجيه  الداخليه  االمور  الدستور 
الذي  وهو  وحكومتها  الدوله  شكل  يحدد  كما 
يمثل قوه المجتمع واي وثيقه اخري تتعارض 
وتعريف  باطله  تعد  فيه  الوارده  االحكام  مع 
الدستور في المبادئ العامه للقانون الدستوري 
المنظمه  االساسيه  المبادئ  من  مجموعه  هو 
لسلطات الدوله والمبينه لحقوق كل من الحكام 
والمحكومين فيها والواضعه لالصول الرئيسيه 
التي تنظم العالقات بين مختلف سلطاتها العامه 
اي باختصار الدستور هو مجموعه من القواعد 
تنظم  وهي  دستوري  مشرع  من  تصدر  التي 
عمل السلطات العامه في الدوله وتراعي حقوق 

وحريات المواطن وتحميه.
انواع  علي  االن  الضوء  نلقي  وسوف 
تدوينها أو  الدساتير من حيث  تقسم  الدساتير:- 
مدونة،  وغير  مدونة  دساتير  إلى  تدوينها  عدم 
مرنة  دساتير  إلى  تعديلها  طريقة  حيث  ومن 
ودساتير جامدة، ومن حيث محتواها إلى دساتير 
مطولة ودساتير مختصرة، ومن حيث مدة عمل 

وسنقدم  دائمة  ودساتير  مؤقتة  دساتير  إلى  بها 
نبذه بايجاز شديد علي كل نوع منهم:-

العالم  في  المدونة  وغير  المدونة  الدساتير 
:- يعتبر الدستور مدونا اذا كانت غالبيه قواعده 
من  صدرت  وثائق  عده  او  وثيقه  في  مكتوبه 

المشرع.
عن  عبارة  هي  المدونه  غير  والدساتير 
قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة 
وتسمى  الملزم  القانون  بمثابة  أصبحت  حتى 
أحيانا الدساتير العرفية، نظرا ألن العرف يعتبر 
الدستور  ويعتبر  لقواعدها،  الرئيسي  المصدر 
غير  الدساتير  على  األبرز  المثال  اإلنجليزي 
العرف،  من  أحكامه  غالبية  يأخذ  ألنه  المدونة 
بعض  وجدت  وان  القضاء،  من  وبعضها 
سنة  قانون  مثل  المكتوبة  الدستورية  األحكام 
1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في 

مجلس اللوردات.
 -: الجامدة  والدساتير  المرنة  الدساتير 
الدساتير المرنه  هي التي يمكن تعديلها بنفس 
االجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العاديه 
اي بواسطه السلطه التشريعيه وابرز مثال لها 

الدستور االنجليزي.
الدساتير الجامدة : هي التي يستلزم تعديلها 
إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين 
الفيدرالي  أستراليا  دستور  ذلك  ومثال  العادية، 
الواليات،  أغلبية مواطنى  يتطلب موافقة  الذي 
المستوي  أغلبية األصوات علي  إلى  باإلضافة 
مواد  علي  تحتوي  الدساتير  وبعض  الفيدرالي 
محصنه يصعب بل يستحيل تغيير اجزاء منها.

 الدساتير المطولة والدساتير المختصرة :- 
الدساتير المطوله هي التي تناقش وتنظم مسائل 
دستور  ذلك  ومثال  وتفصيليه  ومتعدده  كثيره 
الهند عام 1950ودستور االتحاد السوفيتي عام 

.1077
التي  الدساتير  هي  المختصره  الدساتير 
تقتصر علي الموضوعات المهمه دون التطرق 
للتفاصيل مثل دستور دوله الكويت عام 1961.

 -: الدائمة  والدساتير  المؤقتة  الدساتير 
لفترة  الدساتير  هذه  توضع  المؤقتة:  الدساتير 
طارئة  ظروف  لمواجهة  وذلك  معينة  زمنية 
ومحددة كأن تكون الدولة حصلت على استقاللها 

حديثا.
التي توضع  الدساتير  الدائمة: هي  الدساتير 
ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لها حتي تظهر 

الحاجة لتعديلها او الغائها.
بسمو  المقصود   -: الدستور  سمو  مبدأ 
الدستور إنه القانون األعلى في الدولة ال يعلوه 
قانون آخر، وقد نصت عليه أغلب دساتير دول 

العالم.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين 

هما :-
القانون  إن  به  ونقصد  الموضوعي  السمو 
عن  تختلف  موضوعات  يتناول  الدستوري 
موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند 
ومضمونها  الدستورية  القواعد  موضوع  على 
والتي ال تنحصر في دساتير معينة بل موجودة 
جامدة  والعرفية  المكتوبة  الدساتير  جميع  في 
الموضوعي ان  السمو  أم مرنة. ويترتب على 
وهو  الدولة  في  األساسي  القانون  هو  الدستور 
الذي يبين أهداف الدولة ويضع اإلطار السياسي 
هو  الدستور  وأن  واالقتصادي،  واالجتماعي 
الحاكمة  السلطات  تنشئ  التي  الوحيدة  الجهة 

السلطات  هذه  وعلى  اختصاصاتها،  وتحدد 
الشرعي  السند  هو  النه  الدستور  احترام 
لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية 
وخضوع  القانونية  القواعد  تدرج  ومبدأ 
القاعدة األدنى درجة للقاعدة األعلى درجة. 
تمارسها  التي  االختصاصات  أن  كما 
والقضائية  والتنفيذي  التشريعية  السلطات 
مفوضة لهم بواسطة الدستور، فال يحق لها 
تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إال بنص 

صريح من الدستور.

القانون  ان  به  ونقصد  الشكلي  السمو 
الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه 

وتعديله اجراءات معينة اشد من اإلجراءات 
الالزمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا 
السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة 
وجود  الشكلي  السمو  على  ويترتب  فقط 
التي  وهي  مؤسيسه  سلطه   -1  -: سلطتين 
مؤسسه  سلطه   -2 الدستور.  وتضع  تؤسس 

وهي التي تم انشاءها.

الدستور  احترام  الشكلي  السمو  ويضمن 
دستوريه  علي  الرقابه  وينظم  وقواعده 

القوانين.  

ونستكمل في العدد القادم باذن هللا دساتير 
مصر المختلفه والتعديالت التي حدثت بها.
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بقعـــــة ضــــوء 
األقباط والدولة األيوبية

فاروق عطية

   كانت احوال االقباط في ايام الدولة االيوبية 
رغم ما تخللها من صعوبات أفضل من غيرها، 
قاموا في هذه الفترة بخدمة الدولة بكل امانة أّدت 
إلى ان الحكام واالمراء إئتمنوهم على خزائنهم 
استحالة  للكل  وتاكد  عليها،  فحافظوا  واموالهم 
االعمال  تسيير  امكان  عدم  او  عنهم  االستغناء 
الحكم  بدونهم. ومع ذلك فقد وقع األقباط خالل 
األيوبي بين مطرقة الغزوات الصليبية وسندال 
الصليبة  الحمالت  كانت  اإلسالمية.  الشكوك 
الجميع  على  حلت  كبرى  كارثة  الشرق  على 
المسلمين،  المسيحيين اكثر من  وإن كانت على 
فالصلبيين القادمين نظروا لمسيحي الشرق بأنهم 
الواحدة  بالطبيعة  يؤمنون  انهم  باعتبار  هراطقة 
للسيد المسيح له المجد بينما الصليبيين من اتباع 
الطبيعتين، ومن ناحية اخرى نظر المسلمين لهم 
فزادوا  ضدهم،  الصليبيين  مع  متواطئون  بانهم 
مساواتهم  يتم  ولم  والمكوس  بالضرائب  عليهم 
بجيرانهم المسلمين. ورأى أقباط مصر اليعاقبة 
على  هللا  أنزله  جديداً  عقاباً  الفرنج  هزيمة  في 
أنصار كنيسة روما. رصد جاك تاجر في كتابه 
عام  حتى  العربي  الفتح  منذ  ومسلمون  )اقباط 
1922( قول أحد المؤرخين االقباط وهو يشكو 
من معاملة الصليبيين لألقباط اليعاقبة قائال »لم 
يكن حزن اليعاقبة بأقل من المسلمين. ويتساءل 
او  القدس  الى  الحج  من  االقباط  يمنع  بأي حق 
الصليبيين  ان  المقدسة؟  األماكن  من  االقتراب 
يكرهوننا كما لو كنا ضللنا عن االيمان القويم«.

   حكم صالح الدين في بداية ظهوره كمدبر 
الخليفة  وزير  شيركوه  الدين  أسد  عمه  ألمور 
الفاطمي وكان في نفس الوقت ممثال للملك نور 
الدين محمود بن زنكي حاكم الشام الذي أرسل 
شيركوه على رأس قواته إلنقاذ مصر من غزو 
الفرنج بطلب من الخليفة الفاطمي العاضد لدين 
هللا نفسه، وظل كذلك لمدة شهرين، وعندما توفي 
أسد الدين شيركوه أسند الخليفة الفاطمي الوزارة 
لصالح الدين 1161م. كان صالح الدين مسلما 
أنه ضايق األقباط كثيراَ، فأمر  سنيا متدينا، إال 
بطردهم من العمل في دواوين الحكومة وأمرهم 
بزي  ويتزيون  أعناقهم  في  أجراًسا  يعلقوا  بأن 
خاص بهم، ومنعهم من ركوب الخيل، كما أمر 
الكنائس.  قباب  الخشب من فوق  الصلبان  بنزع 
وكان من عادة المسيحيين أن يزفوا الصليب في 
عيد أحد الشعانين في الشوارع في كل بلدة وكل 
مدينة فمنعهم من هذا، وأمر بأن تكون أصواتهم 
منخفضة في صلواتهم في الكنائس، وهذا أعطي 
الضوء األخضر لبعًض المسلمين المتعصبين إلى 
واالعتداءعلى  سيئة  معاملة  المسيحيين  معاملة 
اراضيهم  عن  الكثيرون  تنازل  ولذلك  الكنائس. 
في  حمايتهم  مقابل  الريف  في  النفوذ  ألصحاب 

حين ان البعض اآلخر اعتنقوا االسالم.

سنة  السلطنة  الدين  صالح  تولى  ولما     
1171م، وفي أثناء انشغاله بالحروب الصليبية 
أناب عنه وزيره  الفرنجة( في سوريا  )حروب 
هذا  فرأى  السود،  خصيانه  أحد  الدين  بهاء 
إليها  فساق  المدينة  أسوار  يرمم  أن  الخصي 
المصريين مسلمين ومسيحيين معا ليقوموا بهذا 
العمل، فنقم عليه الجميع، وصار األوالد يمثلونه 
في الشوارع ويلقبونه باسم قراقوش، وال يزال 

هذا االسم يستعمل للظالم حتى آلن.

 أراد ملك النوبة أن ينتهز الفرصة ويستولى 
على مصر، فخرج من بالده بجيش كبير، ولما 
سكانها  من  كثيًرا  وأسر  نهبها  أسوان  وصل 
بقيادة  جيًشا  إليه  الدين  فسير صالح  المسلمين، 

أخيه شمس الدولة الذي حاصر قلعة دير أبريم 
ثالثة أيام وفتحها عنوه وخلص األسرى المسلمين 
سكانها  من  الكثير  وأسر  وقتل  المدينة  ونهب 

دمر  المسيحيين، 
سمعان  القديس  دير 
الحصين قرب اسوان 
ودير اخر عند ابريم،  
وطالبه  أسقًفها  وأسر 
بمال كثير ولما تحقق 
من عدم وجود أموال 
إخالء  يرد  لم  لديه 
سبيله وباعه في سوق 
النخاسة وقبض ثمنه.

   تعمد هذا الوزير 
بهاء الدين قراقوش مضايقة األقباط، وقام برفت 
إال  الحكومة  دوائر  من  الألقباط  الموظفين  كل 
عندما  أعمالهم  إلى  فأرجعهم  عاد  ثم  أسلم،  من 
ولما  الدواوين،  في  العمل  دوالب  اضظرب 
منهم  له  اتخذ  أمانتهم  من  نفسه  السلطان  تحقق 
قديمة شريفة تعرف  كاتبا خصوصًيا من عائلة 
رجال  مشاهير  من  أبوه  كان  شرافي،  بعائلة 
وكان  الفاطمي،  العاضد  الخليفة  أيام  الحكومة 
كاتبا  الدين  صالح  اتخذه  المعالي،  بأبي  يسمى 
له وأّمنه على كل أسراره، ومنحة لقب الشرف 
والرئاسة وسماه بالشيخ الرئيس صفى الدولة بن 
أبي المعالي، كان محبوبا لديه وظل في خدمته 

إلى أن مات.

   وعندما ظهر رجل في مدينة قفط العامرة 
بالسكان المسيحيين واّدعي أنه إبن العاضد أخر 
سالطين الفاطميين، ولبى دعوته الكثير من من 
صالح  حكومة  بمعاداة  وجاهروا  قفط  سكان 
الدين، جرد لهم صالح الدين جيشا بقيادة أخيه 
شمس الدولة، الذي هاجم المدينة وخّربها ونهبها 
وقبض علي ثالثة آالف رجل من سكانها وعلقهم 
تحيط  كانت  التي  األشجار  علي  عمائمهم  من 

بالمدينة.

وسافر  مصر  من  األرمن  هاجر  عندما     
كنيسة  وتركوا  القدس،  بمدينة  وأقام  بطريركهم 
لهم بالفسطاط يحيط بها بساتين واسعة وجميلة، 
أنعم صالح الدين بها على فقيه أصله من دمشق 
يسمى بهاء الدين الدمشقي، فطلب الرئيس صفى 
لألقباط،  الكنيسة  يهب  أن  السلطان  من  الدولة 
بذلك،  تصريحا  وأعطاه  طلبه  السلطان  فأجاب 
هما  األقباط  مشاهير  من  إثنين  أن  حدث  ولكن 
أبو سعيد بن أبي الفضل بن فهد  النحال، وأبو 
اليمن بن الفرج من عائبة زنبور حضرا للكنيسة 
إناء  خدامهما  مع  وكان  الشعانين  بعيد  ليحتفال 
مليئ بزيت الزيتون، وعندما فقد هذا اإلناء اتهم 
الُخدام ُحّراس الكنيسة المسلمين بسرقته، وحدثت 
منازعة ومشاجرة بين الُخدام والُحراس أدت إلي 
ضرب الُحراس وإهانتهم، فشكي الُحراس للفقيه 
الدمشقي ما أصابهم من الُخدام المسيحيين، فذهب 
الدمشقي للسلطان وأخبره بما جرى، فعظم ذلك 
الدولة  الرئيس صفي  من  السلطان وطلب  علي 
لألقباط،  الكنيسة  بتسليم  له  منحه  الذي  التوقيع 
وطالبه بإخالء الكنيسة منهم وغلق أبوابها، ولكن 
بعد فترة ُسلمت لهم ثانيا بناء على التماس صفي 

الدولة.

الصليبيين  الدين على  بانتصارات صالح     
وتعاون األقباط معه في صنع هذا النصر، منهم 
عيسى الغواصي الذي كان يغوص بالقرب من 
سفن الصليبيين ويتعرف على أخبارهم ويبلغها 

إليه مما كان سببا مهما في النصر عليهم 
في موقعة حطين وعودة مدينة القدس في يد 
صالح الدين صلحا عام 1187م. تغيرت 
نفسية األيويين وأصبحوا أكثر تسامًحا مع 
األقباط ومنحهم ديرا مالصقا للقبر المقدس 
السلطان  دير  باسم  المعروف  هو  بالقدس 
مكافأة لمواقفهم النبيلة معه ضد الصليبيين، 
وهذا الدير هو الدير الوحيد الذي ال يحمل 
عن  معروف  هو  كما  القديسين  أحد  اسم 
سيطرة  تحت  )اآلن  القبطية  األديرة 
الرهبان األحباش(، كما أعاد صالح الدين 

العليا في  إلى وظائفهم  الكثير من األقباط 
أموالهم  آخرون  أقباط  استرد  كما  الدولة، 
وممتلكاتهم التي كانوا قد فقدوها بطريقة أو 
بأخرى. وهناك موقف آخر لصالح الدين 
مع نصارى القدس بعد أن فتحها وكان بها 
أسرى من الفرنجة، كان عليهم إن أرادوا 
َفّك هذا اأَلْسر أن يدفعوا الجزية الحربية، 
أما النصارى من أهل القدس الذين ليسوا 
من الفرنجة فقد طلبوا من صالح الدين أن 
أن  على  مساكنهم  في  اإلقامة  من  يمكنهم 

يدفعوا الجزية فأجابهم إلى طلبهم.

وتولي  الدين  صالح  مات  وعندما     
في  ألبيه  مخالفا  كان  العزيز  الملك  إبنه 
تدبيره وسياسته فأعاد المكوس وزاد عليها 
إباحة شرب الخمر الحشيش وفرض عليها 
النزهة  المصريين  عادة  ومنع  الضرائب، 
في النيل والخلجان أيام الفيضان وشدد في 
إبطالها، فتضايق الناس وجاهروا بمخالفة 
فارتفعت  النيل  زيادة  توقفت  كما  أمره. 
األسعار وظل الحال كذلك إلى أن أنقذ هللا 

المصريين بموت العزيز.

بعده  تولى  العزيز  الملك  مات  ولما     
الملك العادل أخو صالح الدين، فانصلحت 
الصليبيين  انشغاله بحروب  األحوال رغم 
الذين أعادوا الهجوم علي مصر ووصلوا 
إلى دمياط وحاولوا فتحها. كانت كاتدرائية 
مار مرقص باإلسكندرية واسعة وعظيمة 
فخاف  البحر،  علي  منيع  كحصن  البناء 
الملك العادل من استيالء الصليبيين عليها 
والتحصن بها ويتعذر إخراجهم منها فأمر 

بهدمها. 

   عموما كانت فترة الدولة االيوبية فترة 
هدأت  وعندما  األقباط،  بها  مر  عصيبة 
االمور دبت الروح فيهم من جديد، وقاموا 
مختلف  في  قيام  خير  الوطني  بدورهم 
الفرنجية  الغمة  زالت  ان  فبعد  المجاالت، 
وثرواتهم  مناصبهم  لألقباط  اعيدت 
الوطن  تراب  عن  الدفاع  في  وشاركوا 
ضد المعتدي في صف واحد مع اخوانهم 

المسلمين.

باقة الورود - قصة قصرية
يجلسون  األربعة  األصدقاء  هم  ها 
في  الجامعي  الدوام  انتهاء  بعد  قليال 

حديقة الجامعة الجميلة و الواسعة .
بدأ  بل  بالجلوس  الرابع  يستمر  لم 
و  هنا  من  األزهار  و  الورود  بقطف 

هناك .
اللذان  إليه األول و قال لالثنين  نظر 

كانا معه :
يضحك  لكي  الورود  يقطف  أنه    --
على طالبة جديدة بكالم الحب و الغزل 

،يا له من ماكر .
ضحك االثنين بعدما سمعا كالم األول 

و إذ يقول الثاني :
حفلة  أجل  من  هذا  يفعل  أنه  ال    ---
الجامعة القريبة فسوف يشكل باقة كبيرة 
من الورود ،و يضعه في الحفلة و بهذا 

لن يكلف نفسه أي مبلغ هذا البخيل .
التفت الثالث عليهما : 

أنه  خطأ  هو  ذكرتموه  ما  كل   ----
أستاذة  إلى  يرسله  لكي  باقة  يشكل 
فهو  أيام،  عدة  منذ  المريضة  الجامعة 
يحاول كسب رضاها منذ وقت طويل .

ينتهي الرابع من قطف عدد قليل من 
الورود و يعود إلى أصدقاءه الجالسين : 
،فاليوم  المقبرة  إلى  ذاهب  أنا  -اآلن 
سوف  و   ، أمي  لوفاة  السنوية  الذكرى 
أقدم لها هذه الباقة و أدعو لها بالرحمة 
و المغفرة فهل هناك أحد منكم يحب أن 

يرافقني ..؟؟
هز األصدقاء الثالث رؤوسهم كعالمة 
كل  و   ، بالذهاب  رغبتهم  لعدم  منهم 
واحدا منهم يشعر بالخجل و االشمئزاز 

لما قاله بحق هذا المسكين.

حسني علي غالب

Gone with the wind 
What a crazy word we live in; up and down emotions as if it is the wind in a 
very hot summer  or icy cold winter. Even it is the same air but what it holds 
in between makes the difference. Also, life without wind means death and 
stillness; solid and boring.
This is the story of young Erma who become like a feather in the wind, 
swings between lovers, searching for a heart to rest in but it always ends 
with nothing in the wind.
She has had that heart filled with love and emotions but suddenly changes 
as the wind, hard and strong in rejection and jealousy. Human desires 
stayed in her mind; sometimes she is sweet like a kitten or can be like a 
hungry roaring lion.
Erma works in a bar where she can seek love. But you know what? Every 
time she ends up with nothing like the wind sweeping everything and all is 
gone. So nothing left except the marks of the sweeping air among fallen 
autumn leaves.

Dr. Rose Ghattas
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لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com

دوج فورد يقول للطالب احملتجني عليه )جيب ان 
تغسلوا أفواهكم بالصابون( 

قام عديد من الطلبة ومعهم إتحاد معلمي االبتدائي 
بالتظاهر  أونتاريو  العام في  القطاع  وإتحاد موظفي 
يوم الثالثاء 19 فبراير خارج وداخل  مبني مجلس 
لالحتجاج  المجلس  إجتماع  إثناء  التشريعية  الهيئة 
الدخل  للطلبة ذوي  المجاني  التعليم  بإنهاء  أونتاريو  أعلنتها حكومة  التي  التغييرات  علي 
بليون  يبلغ 13٫5  الذي  المالي  المحدود ،و تحاول حكومة أونتاريو بهذا  خفض العجز 
دوالر،وقال النقاد أن هذه الخطوة التي تتم بالتزامن مع خفض رسوم التعليم بنسبة %10 
خطوة تضر بالجامعات والمعاهد العليا ، وخالل االجتماع قام الطلبة المحتجين الجالسين 
في رواق المجلس بمقاطعة النواب ورددوا هتافات نابية عن إنهاء التعليم المجاني ووجهوا 
يٌَعلمون  )هكذا  وقال  البذيئة  الكلمات  هذه  فورد  دوج  وأنتقد  الوزراء  لرئيس  بذيئة  الفاظ 
حكومة  وقالت    ) بالصابون  أفواههم  الطلبة  هؤالء  يغسل  ان  ويجب   ، قذر  بفم  أطفالنا 
أونتاريو أن المنح المقدمة في إطار خطة مساعدة الطالب في أونتاريو )أوساب( أصبحت 
غير مستدامة وحان الوقت إلعادة تركيز برنامج المساعدة للطلبة االكثر أحتياجا وكانت 
العائالت التي لديها 175 الف دوالر في السنة   لها الحق في الحصول علي التمويل في 
إطار برنامج )أوساب( سابقا ، واالن أصبحت العائالت التي لها دخل  يصل الي 140 الف 
في السنة  تحصل علي التمويل ، وكان  يمكن للطلبة ذوي الدخل المحدود  الحصول علي 
منحة مالية كبيرة تكفي لتغطية التكاليف الكاملة للرسوم الدراسية ولكن في إطار الخطة 
الجديدة سيكون جزء من هذا التمويل بمثابة قرض ، وتخطط الحكومة أيضا لجعل بعض 
هذه الرسوم التي يدفعها طالب الجامعات والمعاهد في أونتاريو أختيارية بدال من الزامية 
، وقد إنتقد النقاد هذه التغييرات واعتبروها هجوم علي حرية التعبير في الحرم الجامعي 
، وقال الطالب المجتمعون خارج الهيئة التشريعية أن التغييرات ستزيد من ديون الطالب 
وتحد من حصول الكثيرين علي التعليم العالي ، وقالت نور الديب رئيسة إتحاد الطالب 
الكندي  في أونتاريو إن خفض التمويل المالي لبرنامج )اوساب( قد دمر الطالب وأسرهم 
في جميع أنحاء البالد ، وقالت وزيرة الكليات والجامعات ميرلي فولرتون إنها تحترم حق 
الطالب في االحتجاج خارج المبني ، وإنتقدت الطالب الذين عطلوا االجتماع وقالت ينبغي 

إظهار االحترام بكل الطرق واحترام االجتماع داخل الغرفة

اسرة االهرام اجلديد
 تودع للسماء مثلث الرمحات

نيافة األنبا توفيلس
أسقف البحر األمحر

 

وترسل تعازيها القلبية لقدس ابونا ميخائيل ارمانيوس ومدام مارى 
واألستاذ جون واألستاذ كرم وباقى افراد العائلة

جسنت ترودو يرفض التقرير املبهم من وكالة االنباء الصينية 
الذي يتهم مايكل كوفريج ومايكل سبافور بالتجسس 

عن  الصين  من  وردت  التي  االنباء  أن  ترودو  جستن  قال 
سبافور  ومايكل  كوفريج  مايكل  هناك  المعتقالن  الكنديان  إن 
حاوال سرقة أسرار الدولة الصينية هي أنباء مرفوضة ، إنه من 
المؤسف أن تواصل الصين هذه االعتقاالت التعسفية ، وأضاف 
قائال ؛ نحن بلد سيادة القانون وسنضمن االحترام الكامل لسيادة 

القانون ، وسنمضي في هذه العملية بطريقة سليمة ،)يقصد محاكمة السيدة منج وانتشو المديرة 
المالية لشركة هواوي الصينية ( وكانت السلطات الصينية قد القت القبض علي مايكل كوفريج 
ومايكل سبافور في ديسمبر الماضي بعد مرور أكثر من أسبوع علي اعتقال السيدة منج وانتشو 
المتحدة  الواليات  من  طلب  علي   بناء  فانكوفر  في  الصينية  هواوي  لشركة  المالية  المديرة 
بسبب تحايالت بنكية ، وقال متحدث بأسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي "إن 
الصين أوفت بالتزاماتها كما هو مطلوب في االتفاقية القنصلية الصينية الكندية ، وإن الصين 
أتخذت إجراءات الزامية ضد مايكل كوفربج ومايكل سبافور النه يشتبه فيهما أنهما يقوضان 
االمن الوطني الصيني . وبالنسبة لقضية السيدة منج وانتشو فإن هناك إنتهاك خطير لحقوقها 

ومصالحها المشروعة وهذا يشكل حدثا سياسيا خطيرا

أندرو شري يتعهد بأن يلغي ضريبة 
السلع واخلدمات )جي أس تي( 

من فاتورة التدفئة املنزلية إذا ما 
أنتخب رئيسا لكندا يف أكتوبر القادم 

بإلغاء  شير  أندرو  الفيدرالي  المحافظين  حزب  رئيس  وعد  المبكرة  االنتخابية  حملته  في 
ضريبة السلع والخدمات )جي أس تي ( من فاتورة تدفئة المنازل وسيقدم تعويضات مقدارها  
5%  من  الضريبة المفروضة علي الوقود والطاقة  المستخدم لتدفئة  المنازل بما في ذلك زيت 
التدفئة والكهرباء والغاز الطبيعي والبروبان واالخشاب وغيرها،  وقال أندرو شير إن هذه 
الخصومات ستوفر حوالي 107 دوالر في العام للكنديين والحد االقصي  لهذه الخصومات 
للشركات  متاحة  تكون  لن  الخصومات  وهذه  العام  في  الواحدة  لالسرة  دوالر  سيكون 200 
والمتاجر وايضا للعقارات االستثمارية ، وقال أندرو شير إن تدفئة المنازل في فصل الشتاء 
ليس ترفا او رفاهية للكنديين ولكنه ضرورة ، ونحن ال نفرض ضرائب علي الضروريات 
االساسية االخري مثل البقالة وال ينبغي أن نفرض ضرائب علي تدفئة المنازل ، وقال ايضا إن 
الناس الذين يعيشون في مقاطعات لديها ضريبة )أتش أس تي( وهي ضريبة المبيعات الفيدرالية 
واالقليمية سوف يحصلون علي نفس الخصومات ، وهذا سوف يكلف الحكومة 1٫6 بليون 
دوالر ، وإن خفض ضرائب السلع والخدمات ستأتي أيضا  مع الغاء ضريبة الكربون ،وهذا 

إذا ما أنتخب أندرو شير رئيسا للوزراء في كندا .
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بتاح حتب وزوجته »خامرر نبتي«  
من مقبرتهما بسقارة

بتاح  تعاليم  أو  حتب  بتاح  أمثال 
المصري  األدب  أعمال  أحد  حتب 
القديم المنسوبة إلى بتاح حتب وزير 
بـ  )الشهير  رع  كا  جد  الفرعون 
إيزيسي( أحد ملوك األسرة الخامسة 
)حوالي: 2414-2375 ق.م  وهي 
والنصائح  األحكام  من  مجموعة 
حول العالقات اإلنسانية، والموجهة 
من بتاح حتب البنه. النص موجود 
بريسي  بردية  منها  برديات،  على 
المصرية  الدولة  لعصر  تعود  التي 
مكتبة  في  والمعروضة  الوسطى، 

فرنسا الوطنية في باريس. 
هناك اختالفات كبيرة بين نسخة 
بردية بريسي والنصين المحفوظين 
قام  وقد  البريطاني.   المتحف  في 
في  جن«  »باتيسكومب  بترجمتها 
عام 1906 م، كجزء من مجموعة 
قام  حيث  الشرق«،  »حكمة  كتب 
باريس.   في  بريسي  بردية  بترجمة 

وال تزال تنشر حتى اآلن.
كاتبها  بتوضيح  األمثال،  تبدأ 
وصوله  وهي  كتابتها،  لسبب 
نقل  في  ورغبته  الشيخوخة  لسن 
بأنها  وصفها  التي  أسالفه،  حكمة 
تلك  تمّجد  اآللهة«.]  »كلمات 
السوي  السلوك  فضائل  األمثال 
والعدل  الصدق  مثل  الناس،  بين 
باآلخرين،  والرفق  النفس  وضبط 
والدعوة للتعلم عن طريق االستماع 
المعرفة  أن  ومعرفة  الجميع  إلى 
البشرية لن تكتمل أبًدا. إضافًة إلى 
ذلك  كان  كلما  الصراعات  تجنب 
ذلك  يعتبر  أن  ينبغي  وال  ممكًنا، 
ضعًفا. وينبغي السعي إلى العدالة، 
اآللهة.   كلمة  ستسود  النهاية  وفي 
كيفية  إلى  النصائح  بعض  تشير 
وخدمته،  المناسب  السيد  اختيار 

حول  دروًسا  أخرى  نصائح  وتلقن 
الطريقة الصحيحة للقيادة من خالل 
تلك  واعتبرت  والطيبة،  االنفتاحية 
أساس  هو  الطمع  أن  اإلرشادات 
منه،  االحتراس  ويجب  شر  كل 
واألصدقاء  األهل  مع  الكرم  وأن 
أمر جدير بالثناء، وقبول السمو في 
منحة  باعتباره  اإلجتماعي  المقام 
بقبول  عليه  الحفاظ  ويمكن  إلهية، 

العمل تحت إرادة الرئيس

ترجمة  مأخوذة عن  االقتباسات   
كريستيان جاك: »الحكمة المعيشية 
 The Living»القديمة مصر  في 
 Wisdom of Ancient

]9[.»Egypt
السلوك  يكون  أن  »يجب   •
سوًيا لدرجة قياسه على الشاقول«. 
بوفرة،  موجود  »الظلم   •
ينجح  أن  أبًدا  يمكن  ال  الشر  ولكن 

على المدى الطويل«. 
القواعد،  وفق  »عاقب   •
ذو  تعليمك  فليكن  علـّمت  وإذا 
تؤدي  المساويء  محاربة  معنى. 

إلى العشوائية«. 
»ال تؤدي أعمال اإلنسان   •
إلى شيء، وإنما اإلرادة اإللهية هي 

السائرة«. 
ال  اإلله  يرشدهم  »من   •
)اإلله(  قاربهم  يبعد  ومن  يضلوا، 

فلن يستطيعوا العبور«. 
»اتبع قلبك طوال حياتك،   •

وال تزيد العنف تجاه ما تقرر.« 
»إذا كنت تعمل بجد، وإذا   •
فذلك  ينبغي،  كما  الحقول  نمو  كان 
ألن هللا قد وضع البركة في يديك«. 
حيّك،  في  تثرثر  »ال   •

فالناس تحترم الصامت«. 
فوائد  االستماع  »في   •

للمستمع«. 
المسمع  أصغي  »إذا   •
إصغاء جيدا، فسوف يفهم جيدا«. 

سيد  يصبح  يستمع  »من   •
المكاسب«. 

»االستماع أفضل من أي   •
شيء، وهكذا يولد الحب المثالي«.

الصاغين،  يحب  »اإلله   •
ويكره من ال يصغى«. 

يصغي  ال  الذي  »الجاهل   •
يساوي  فهو  شيء،  إلى  يصل  ال 
المفيد  وبين  والجهل،  المعرفة  بين 
فيستاء  الشائبات  ويفعل  والضار. 

بتاح حتب وزوجته

فرعونيــات

الناس منه يومًيا«. 
مدفونة  الحسنة  »الكلمة   •
وهي  الكريم،  الحجر  من  أعمق 
في  العاملين  الخدم  بجانب  موجودة 

الطاحونة«. 
عندما  إال  تتحدث  »ال   •
يكون لديك شيء يستحق أن تقوله«. 
علم  المرء،  أيها  »وأنت   •
كان  فربما  المتوارث،  الكالم  ابنك 
العظماء،  أبناء  حذوه  يحذو  مثاال 
لكل  والعدل  الفهم  فيه  يجدوا  وقد 
من يخاطبه، بما أن اإلنسان لم يولد 

حكيًما«.
»المرأة ذات القلب السعيد   •

تجلب التوازن«. 
»حب زوجتك بحرارة«.   •
يشتهون  الذين  »هؤالء   •
النساء دائًما، لن ينجحوا بشيء مما 

يخططون له«. 
»كم هو رائع االبن الذي   •

يطيع والده!«. 
يقال  من  سعيد  هو  »كم   •
عنه: ابن لطيف عندما يعرف كيف 

يستمع«. 
الذين  أولئك  تلوم  »ال   •
ليس لديهم أطفال، وال تنتقدهم، وال 

تتفاخر بأنه لديك أطفال«. 
تعرفه.  بما  تتفاخر  »ال   •

واستشر الجاهل والحكيم«. 
قلبك  أعماق  من  تثق  »ال   •
كل  ألن  ثروات،  من  جمعته  فيما 

شيء هو من عطاء اإلله«. 
بسالم  العيش  في  »فكر   •
فهو  اإلله  يريده  وما  لديك،  بما 

المقدور«. 
وال  الشائعات،  تردد  »ال   •

تستمع إليها«.
لديه  كبير  قلب  لديه  »من   •
هبة من هللا، ومن يُطيع بطنه، فهو 

يطيع عدوه«. 
ال  اإلله  يرشده  »من   •
من  )اإلله(  يمنعهم  ومن  يضل، 
نهر  عبور  يستطيعوا  فلن  المرور 

الحياة«. 
»السلوك السليم تعرفه من   •

الطريق السليم في التعامل.«
فهو  باإلله  يتعز  »من   •
بقاربه  اإلله  يمسك  ومن  مصيب، 

فلن يفلح في العبور.«
لديك  كان  إذا  فقط  »تكلم   •

شيئا معقوال تقوله.«

مبناسبة عيد احلب 
أهدي بعضا مما كتبت عن 
احلب لكل من فقد حبيبا.  

إننا ال نحب الجمال
ولكننا نري الجمال فمن نحب. 

جحيم الحب هو الجنة.  
وجنة بدون حب هي الجحيم.  

الحب حالة من الجنون تنتاب 
معظم العقالء.  

الحب جنون العقالء.  
في نصفه المجنون يصبح 

المستحيل ممكنا
وفي نصفه المتعقل يصبح الممكن 

مستحيال. 

في الحب وحده، يستعذب الحر 
قيودا من الجوي وشباكا من 

الهوي.  

في الحب نصدق كل شيء ونصبر 
علي كل شيء .    

بالحب وحده،
نعبر األنهار بغير جسور 
ونطلق مكنونا من الفنون 

ونقبل لفظة مجنون
ونري خلف الجفون 

ونقرأ كل لغات العيون.  

في الحب وحده :  
نستعذب سعير نيرانه
ونتذوق حالوة مٓره 
ونأنس بقيود أسره. 

الحب الحقيقي هو الحب األخير. 

الحب زهرة ترويها قطرات من 
كلمات الحبيب. 
فان نضبت ذبلت.

د. ناجي إسكندر

روسي يفوز جبائزة 
أفضل مصور يف العامل 

سيرجي  الروسي،  المصور  فاز 
شيرباكوف، من روسيا بجائزة مسابقة سوني 
العالمية للتصوير الضوئي، والتي تعد واحدة 
في  نوعها  من  التصوير  جوائز  أعرق  من 

العالم. 

 Sony" مسابقة  تحكيم  لجنة  واختارت 
 ،"World Photography Awards
الفائز شيرباكوف من بين عشرات المصورين 
هذه  منظمو  ويسعى  بلدا.   62 يمثلون  الذين 
كل  من  المحليين  المصورين  لدعم  الجوائز 
البلدان المشاركة في المسابقة، وتقديم أعمالهم 

الفنية للعالم من خالل معرض عالمي.
أعمال  تعرض  أن  المفترض  ومن 
الفائزين  أعمال  جانب  إلى  شيرباكوف 

 18 من  بلندن،  سيقام  معرض  في  اآلخرين 
لجنة  ستصدر  كما  مايو،   6 حتى  أبريل 
صور  يضم  فنيا  كتالوجا  العالمية  المسابقة 

الفنانين الفائزين بجوائز هذا العام.
الصور  بالتقاط  شيرباكوف  سيرجي  وبدأ 
الفوتوغرافية منذ أن كان في المدرسة، ودرس 
ويحترف  الكمبيوتري(،  )الرسم  الغرافيك 
اآلن المونتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي.

صورة  المسابقة  تحكيم  لجنة  واختارت 
التقطها  صور   8 بين  من  فوتوغرافية 
شيرباكوف في أحد الشوارع الرئيسة القديمة 

لمدينة غدانسك.

أندرو شري حيث 
جسنت ترودو علي 

السماح جلودي ويلسون 
بالشهادة مرة ثانية أمام 

جلنة العدالة 
قال زعيم حزب المحافظين الفيدرالي أندرو شير أن جستن ترودو 
عليه أن يرفع القيود القانونية الملزمة لجودي ويلسون بوصفها النائب 
العام السابق لكندا ويضمن انها تستطيع ان تقول الحقيقة كاملة حول 
قرارها باالستقالة من وزارة ترودو ، وقال أندرو شير إن مسألة شركة 
الهندسة واالنشاءات )أس إن سي الفالين ( قد كشفت عن أزمة أخالقية 
القيادة في مكتب جستن ترودو ، وأضاف أن هناك حملة جارية  في 
علي االنترنت لدعم جودي ويلسون ، وقال ايضا موجها كالمه لترودو 
الليبراليين  البرلمان  اعضاء  إن  وقال   ) بالكالم  لها  تسمح  أن  )يجب 
للشهادة مرة  تعود  لكي  لدعم جودي ويلسون  العدالة بحاجة  لجنة  في 
ثانية وتلقي الضوء علي الفضيحة ، وإذا لم يفعلوا ذلك فهذا يدل علي 
أن رئيس الوزراء )لديه ما يخفيه ( وقال أندرو شير إن لجنة العدالة 
سمحت لهذا التحقيق أن يبدأ بعد ضغط شديد علي النواب الليبراليين،  
ويلسون  جودي  للسيدة  ترودو  سمح  الكنديين  من  شديد  ضغط  وبعد 
بالشهادة جزئيا ، ونأمل أن يكون لنا نفس التأثير ونجبر جستن ترودو 
قد  ويلسون  جودي  وكانت   ، للشهادة  ثانية  بالمجئ  لها  السماح  علي 
أخبرت لجنة العدالة  التي يتكون معظم أعضائها  من الليبراليين ، بإنها 
تعرضت لضغوط هائلة مستمرة وغير مالئمة لتتدخل لوقف محاكمة 
الرشوة  بتهمة   ) الفالين  سي  أن  )أس  واالنشاءات  الهندسة  شركة 
واالحتيال المتعلقة بعقود في ليبيا ، بوصفها وزيرة العدل والنائب العام 
لترودو  االقرب  والصديق  السابق  السكرتير  شهد  ذلك  وبعد   ، سابقا 
جيرالد بتس بانه ال يعتقد أن أحدا من مكتب رئيس الوزراء فعل أي 
شئ خاطئ وإن السيدة جودي ويلسون لم تشتكي أبدا من ضغوط غير 
مناسبة عليها حتي قرار جستن ترودو بنقلها من منصبها كوزيرة للعدل 
الي وزارة شؤون المحاربين القدامي ، وقال أندرو شير معقبا علي كل 
هذا )إنه الحظ أن جستن ترودو عندما يَُتهم بسلوك غير الئق فإن دفاعه 

الوحيد هو "أن االخرين يرون االمور بشكل مختلف "(
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Diamond	Plaza	
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Lawrence	Ave	

انعكاس نقص بعض 
العناصر الطبيعية على 

الصحة النفسية  

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

تقيم،،  الجسد  خيمة  فى  هامة  عناصر 
وجودها منذ البدء القديم،،زيادتها 
سقيم،،  المرء  يصير  نقصها  او 
مسار  يجعل  بقدر  ووجودها 
اختلت  ان  و  مستديم،،  الصحة 
لتقويم،،  االمر  يحتاج  النسب 
الصحة  على  فقط  ليس  التأثير 
الصحة  أليم، بل يطول  الجسدية 
النفسية و يصيبها فى الصميم،،فقد 
حان الوقت ان نصحح المفاهيم،، 
فنقص البوتاسيوم يثير القلق عل 
الوجه و يبدو ذلك فى التقاسيم،، 
فتغزو  الهذاءات  رياح  يثير  و 

العقل الحكيم،،و أيضا الصوديوم الذى يؤدى 
الذهن  يصبح  عديم،،و  وعى  و  تشوش  الى 
انتاج االفكار عقيم،، و قد يصل االمر  على 
ثانى  كذلك  و  ذميم،،  حصاد  و  الوفاة  الى 
اكسيد الكربون الذى فى الهواء يهيم،، زيادته 
امراض  ظهور  النسيم،،و  االنف  فى  تخنق 
الذى  الماء  و  الى جحيم،  الحياة  تحيل  عقلية 
يغفل  ما  كثيرا  التعليم،، و  يحدثنا  نقصه  عن 
كذلك  و  التسميم،،  الى  تؤدى  زيادته  ان 
نقص االكسجين يقود الى غرفة االعدام بكل 
تصميم،، و اآلن هيا نعرف عن االثار النفسية 

لزيادة او نقصان بعض العناصر بالجسم

هناك رابط قوى بين نقص المعادن بالجسم 
و ليس االضطربات الجسدية فحسب و لكن 
النفسية ايضا.. فنقص العناصر الطبيعية يؤثر 
على الصحة النفسية بشكل عكسى كما الحال 
حصول  عدم  نتيجة  باالمراض  االصابة  مع 
الالزمه  المعادن  من  كافى  قدر  على  الجسم 

لصحته 

و من اهم المعادن التى نقصها يسبب خلل 
للصحة النفسية 

او  القئ  نقصه  فى  يتسبب  البوتاسيوم:و 
للعقاقير  الحاد  االستعمال  او  الشديد  االسهال 
عالج  اثناء  يظهر  كذلك  للبول,,  المدرة 
نوبات السكر او عند اعطاء نسبة كبيرة من 

الكورتيزون 

مسببا  النفسية  الصحة  على  ذلك  يؤثر  و 
ذهنى,  تشوش   , التفكير  فى  اضطراب 
تهيج  و  خوف  و  بتوتر   احيانا  مصحوب 
اختفاء ردود  مع  هذيان,  مع حاالت  عصبى 
و  عضلية  و  تقلصات   و  المنعكسة  االفعال 

انتفاخ بالبطن 

هبوط  نتيجة  نسبته  تقل  الصوديوم: 
اديسون  و مع االسهال  الكليتين,, و مرض 
و القئ ايضا,, و فى الحاالت البسيطة يسبب 
الحرجة  الحاالت  فى  و   ,, خمول  و  تعب 
يحدث تشوش بالوعى يصل الى فقدان القدرة 
هالوس  و  هذاءات  وجود  مع  التعرف  على 
و يصاب المريض بغيبوبة تننهى بالوفاة اذا 

لم يعالج بكميات مناسبة من كلوريد الصوديم 
بالوريد 

نقصه  ففى  حدين  ذو  سالح  يعد  الماء: 
يتسبب بمشكالت و ايضا زياده تحدث العديد 

من المتاعب 

خطيرة  وسيلة  الماء  من  الحرمان  فيعتبر 
باالنسان  يؤدى  الشديد  نقصه  و  للتعذيب... 
الى اعراض فصام حاد, و هذيان قوى ينتهى 
بالبلع  صعوبة  من  يسببه  ما  بخالف  بالوفاة 
بأكثر  الماء  فى  االكثار  كذلك  التنفس,,  و 
بالوريد..  اعطائه  وعند  الجسم  يحتاج  مما 
بفقدان  المريض  فيشعر  بالماء  تسمما  يسبب 
تغيرات  ثم ضعف عام و  ,قئ, غثيان  شهية 
انفعالية ثم يبدأ بنوبات صرعية وتأذى الجهاز 

العصبى  من مشكالت الشلل النصفى, تشوش 
الوعى و ينتهى الفرد باصابته بالضالالت و 

تخيالت و تقوده الى شبه غيبوبة

الدم  فى  نسبته  تزيد  الكربون:  اكسيد  ثانى 
القدرة  عدم  و  باالدراك,  اختالل  الى  تؤدى 
على التعرف, مع هالوس سمعيىة و بصرية 
اذا اصيب  و  بالجسم..  ارتعاش و زرقة  مع 
مريض باعراض عقلية بشكل مفاجئ ينبغى 
ثانى  من  زائدة  نسبة  وجود  عدم  مع  التأكد 

اكسيد الكربون 

نقصه  و  الحياة  عصب  هو  االكسجين: 
يعد  الذى  المخ  على  االنسان  حياة  يعرض 
اكثر االعضاء حساسية لكمية االكسجين,, و 
يحتاج الجسم االكسجين بنسبه 26%  و هى 
الجو و يمر نقصه  الموجودة فى  النسبة  تلك 

بعدة مراحل

بنسبه 16 -20% تقل القدرة على التركيز 
و االنتباه و التفكير

انه  لو  كما  الفرد  يتصرف   %16-14 من 
باالرهاق  يشعر  و  الكالم  يكثر  و  مخمور, 
االحساس  عدم  و  االطراف  تنميل  و  الدائم 

باالرهاق 

النسبة 6% يبدأ الغثيان والقئ, يصبح الفرد 
فقدان  ذهنى,  ,تشوش  للمنبهات  غير حساس 

الذاكرة لفترة,, 

و  الجسم   يختلج   ..%6 من  اقل  النسبة 
يتوقف  ان   الى  صرعية  نوبات  يصاحبه 

التنفس و القلب  

عائلة المعادن و الفيتامينات تلك التى نظن 
لكن  و  فقط  الجسد  حد  الى  تقف  أثارها  ان 
زمام صحة  تحكم  التى  الخفية  يدها  الندرى 
الزمام  ذلك  ارخاء  و  شد  من  فكال   .. النفس 
يخاطر  قد  خطيرة  نفسية  اضطرابات  يسبب 
باالنسان و تقف به على حافة هاوية الوفاة ان 

لم يتم االسراع بأنقاذه 

ث�ـافة وأدبـ ــــــــــــــ

إسمع منى...
 �������������������������

������������������������
من   - رمسيس  ع�ادل  للشاعر: 

مصر

أنا شاعر في حب هللا

عندي كالم هللا

لكل واحد تاه

يا ريتك تكتشف في رحلتك

وفي وجهتك

اللي دفع عنك دماه

اللي بحبه يمد ايده في محنتك

وفي قسوتك

بألف طوق للنجاة

وأنت زي ما أنت في محنتك

جّوة الضباب

عطشان في مّر السراب

فين وقفتك

فين نظرتك

للي جاي نحيتك

مادد ايديه 

وفي ايديه 

ألف طوق للنجاة

لالعالن باجلريدة اتصل على
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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تصعيد جديد يف النزاع بني الصني وكندا 
ألكبر  التصدير  رخصة  الصين  الغت 
شركة كندية لتوريد حبوب الكانوال الزيتية 
النزاع  في  جديد  تصعيد  انه  يبدو  فيما 
و  الدولتين  بين  والتجاري  الدبلوماسي 
بسبب  الماضي  الخريف  في  أشتعل  الذي 

قضية السيدة منج وانتشو ، وقد ذكرت وكالة رويتر أن وثيقة الجمارك 
الممنوحة  التصدير  أن رخصة  تقول  مارس   1 في  المؤرخة  الصينية 
لشركة ريتشاردسون الدولية الزراعية لتجارة الحبوب وانتاج الزيوت 
الشركة  أن  يعني  الغيت، وهذا  قد  الكندية  وينيبيج  مدينة  مقرها  والتي 
ممنوعة من تصدير الكانوال الي الصين ، وتقدر قيمة الصادرات الكندية 
وكان  الماضي  العام  دوالر  بليون   5 بحوالي  ومنتجاتها  الكانوال  من 
نصفها تقريبا متوجها الي الصين واالخبار عن وقف الصين  أستيراد 
بكل  الغذائية سيضر  الحبوب  لتصدير  كندية  اكبر شركة  من  الكانوال 
جامعة  في  أستاذ  وقال   ، السوق  في  تشاركها  التي  الصناعات  سلسلة 
أنه   ، الصين  في  سابق  دبلوماسي  وهو  بيرتون  تشارلز  وهو  بروك 
من المحتمل أن ترد الصين باكثر من ذلك وانهم لن يسكتوا ،  وهو ال 

يعرف كيف ستكون العواقب .

وزيرة الصحة يف أونتاريو تشعر بالقلق 
من احلملة االعالنية ضد التطعيمات

تورنتو ؛ ذكرت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين اليوت إن الحملة 
االعالنية التي قامت بها مجموعة من المتشككين في فائدة التطعيمات والتي 

وقف  الصحة  وزارة  محاولة  جدا ضد  مقلق  تطورا  تمثل  تورنتو  منطقة  في  الشوارع  بعض  في  إنتشرت 
التضليل الذي تقوم به هذه المجموعات ، والتي تصف نفسها بانها تعمل علي تثقيف الناس والتأكد من إنهم 
علي دراية تامة ومعرفة باللقاحات والتطعيمات التي يأخذها أطفالهم او هم أنفسهم . وتسمي هذه الجماعات 
نفسها بأسم )أختيار التطعيم الكندية ( وقد نشرت اكثر من 50 اعالن الكتروني حول مدينة تورنتو وهي تمتلئ 
باالسئلة والشعارات التي تهدف الي ضمان أن الكنديين يعلمون بحقائق عن التطعيمات قبل أخذها ،  ومنها 
شعار )ثقف نفسك وتعلم قبل أخذ التطعيم ( و)هل عدم التطعيم يعني عدم القبول في المدارس ؟ أل(  ، هذا وقد 
تمت إزالة هذه االعالنات،  وقال نائب رئيس المجموعة المتشككة في التطعيمات وهو تيد كونتز  أن الشركة 
واجهت ضغوط من مصدر غير معروف الزالة هذه االعالنات ،وقال إن السياسة العامة ألونتاريو الترحب 
بتثقيف الناس عن االمصال والقاحات ، ولم توافق وزيرة الصحة كريستين اليوت علي هذا ، والقت باللوم 
علي التضليل االعالمي بشأن المواضيع الطبية ودعت سكان أونتاريو للحصول علي التطعيمات وقالت ان 
عدم الحصول علي التطعيمات يؤدي الي عواقب وخيمة ، وقالت إن عددا معينا من الناس يجب أن يحصلوا 
علي التطعيمات فنحن نري امراض تعود للظهور مثل السل ، وفي أجزاء معينة من تورنتو نري تفشي مرض 

الحصبة ،وشجعت الناس علي تطعيم أطفالهم وانفسهم بطريقة منتظمة .

حكومة اونتاريو تفكر 
يف حظر استخدام 

الشفاطات واالكياس 
وعبوات املياه 

البالستيكية التي تستعمل 
ملرة واحدة وتريد مساعدتكم 
أستعمال  حظر  في  أونتاريو  حكومة  تفكر 
التي  البالستيك  من  المصنوعة  االشياء  بعض 
متوسط وزنها   يبلغ  والتي  واحدة  لمرة  تستخدم 
طن متري سنويا والتي قد ال تنتهي في مدافن 
المياه  وجداول  االنهار  في  ايضا  ولكن  القمامة 
إن  كبيرة علي  أدلة  ، وهناك  أونتاريو  وبحيرة 

البقايا المجهرية لهذه المصنوعات 
الطعام  في  تنتهي  البالستيكية 
نشربه  الذي  والماء  نأكله  الذي 
تورنتو  مدينة  مجلس  ويريد   ،
أونتاريو  سكان  رأي  يعرف  أن 
الشفاطات  إستخدام  حول  به  القيام  ينبغي  فيما 
البالستيكية وأكياس  المياه  البالستيكية وعبوات 
البقالة البالستيكية التي تستعمل لمرة واحدة  ولذا 
االنترنت  علي  للرأي  إستطالع  المدينة  أطلقت 
وسوف  منه،  االف   10 االن  حتي  وجمعت 
شهر  نهاية  حتي  هذا  الرأي  أستطالع  يستمر 
تذهب  ثم  المناقشات  ايضا  وستستمر   ، مارس 
النتائج الي لجنة العمل العام في مجلس المدينة ، 
والسؤال الذي يطرح هو ما إذا كان حظر المواد 
سيكون  واحدة  لمرة  تستعمل  التي  البالستيكية 

فعاال في الحد من النفايات البالستيكية ؟

احملكمة العليا يف كندا ترفض 
االستماع ايل قضية الصالة يف 

املدرسة 
قالت المحكمة العليا في كندا إنها لن تستمع الي قضية أثنين من الطلبة  المسلمين في 
مدينة كالجاري ، كانوا منعوا من الصالة داخل مدرستهم الخاصة غير الطائفية ، وكان 
حقوق  للجنة  قالوا  قد  ويبر  ويبرنيل  أكاديمية  في  والعاشر  التاسع  الصف  في  الطالبان 
االنسان في البرتا عام 2011 إن الصالة الزامية في دينهم وأنهم منعوا من الصالة ، 
وحكمت محكمة حقوق االنسان بان سياسة المدرسة جامدة للغاية وغرمتها 26 الف دوالر 
للسلوك التمييزي . وأيدت محكمة  خاصة في البرتا الحكم ولكن المدرسة رفعت المسألة 
الخاصة  المحكمة  ، ونقضت محكمة االستئناف قرار  البرتا  الي محكمة االستئناف في 
وأمرت بعقد جلسة إستماع جديدة مستشهدة باالخطاء التي أرتكبتها المحكمة الخاصة ، 
وكانت لجنة حقوق االنسان ترغب في الطعن علي هذا القرار امام المحكمة العليا ولكن 
رفضت المحكمة العليا هذا الطلب ، وقال رئيس أكاديمية ويبر نيل ويبر أنه ليس مندهشا 
من هذا القرار وهو مسرور جدا به ، واالن سيتعين علي لجنة حقوق االنسان أن تقرر ما 

الذي ستفعله ، إما المضي قدما في طلب جلسة إستماع جديدة أو إسقاط القضية .
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أمني حممد 
مصر اليت يف األوسكار!

ال تختلف مصر التى فى األوسكار، 
ودورى  ليفربول  فى  التى  مصر  عن 
كأنه  ليفربول  نشجع  أصبحنا  أوروبا.. 
مصر..  منتخب  أو  األهلى  النادى 
ألن  األوسكار،  نشاهد  وأصبحنا 
هناك من سيرفع اسم مصر.. تصفيق 
محمد  يحرز  عندما  الكرة  مشجعى 
صالح هدفاً، هو نفس التصفيق عندما 

أحرز رامى مالك جائزة األوسكار.. وهى 
نفسها »مصر« التى فى قمة شرم الشيخ!.

اإليجابية..  بالطاقة  كبير  شعور  عندى 
مصر تتحقق خارجياً، ونريدها أن تتحقق 
البشرية..  التنمية  مستوى  على  داخلياً، 
والتعليم  الصحى  التأمين  تجد  أن  نريدها 
يجد  أن  نريد  اآلدمى..  والسكن  الراقى، 
بمشوارهم  تليق  عمل  فرصة  شبابها 
بداية  التابلت  يكون  أن  نريد  التعليمى.. 
لعصر جديد، وليس عهدة استلمه الطالب 
دون  الدوالب  فى  به  يحتفظوا  أن  وعليهم 

المساس به!.

لرئيس  قالت  طالبة  ألن  أندهش،  فلم 
الوزراء: »إحنا استلمنا التابلت ولم نتدرب 
النوع..  هذا  من  أعرف عشرات  عليه«.. 
تدريبهم.. سألتزم  يتم  لم  بالتأكيد هم آالف 
إنها  مدبولى  مصطفى  الدكتور  قاله  بما 
حتى  سننتظر  تشجيعها..  ويجب  تجربة، 
يقول الوزير طارق شوقى إن العملية تمام، 
بعدها نناقشه أو نحاسبه.. التعليم هو الذى 

سينقل المجتمع، فال ينبغى أن نهاجر!.

فكأنه  مالك،  رامى  والد  هاجر  فعندما 
يختار  أن  قبل  أبنائه،  لتعليم  مكاناً  اختار 
بنفس  ذهب  أنه  صحيح  العيش..  رفاهية 
أن  يريد  كان  القديمة..  المصرية  أفكاره 
يتعلم أبناؤه الطب.. مثل كل أب مصرى.. 
أى عمل  كأن  طبيباً،  ابنه  يصبح  أن  يريد 
واختار  األيام  ومضت  له..  قيمة  ال  آخر 

رامى الفن، واختار سامى التعليم.. ونجح 
لو  مما  أكثر  »مصر«  اسم  ورفع  رامى 

أصبح طبيباً!.

وتخيلوا فقد أصبحنا نتابع األوسكار، ولنا 
جائزة..  فيه  ولنا  اسم،  فيه  ولنا  سهم،  فيه 
ينتظرون ماذا  الصباح  الناس حتى  وسهر 
مصر  كانت  األوسكار؟..  صاحب  يقول 
أول كلمة.. وكانت أم كلثوم وعمر الشريف 
أمام  أنت  التكريم أيضاً.. إذن  على منصة 
شاب مصرى صميم.. ال ينسى الوطن، وال 
ينسى رموزه ونجومه.. يتحدث عن روائع 

كوكب الشرق، وأفالم عمر الشريف!.

المصرى«  »الفرعون  رامى  يريد 
ابن  هو  فراغ..  من  يات  لم  إنه  يقول  أن 
النيل  ابن  هو  العظيمة..  الحضارة  هذه 
وعبدالوهاب  كلثوم  وأم  واألهرامات 
الشريف  درويش وعمر  وعبدالحليم وسيد 
الفنانين  وكل  والسنباطى  حمامة  وفاتن 
ويأكل  الشرقية  جذوره  يحب  العظام.. 
إلى  عاد  باألوسكار  فاز  الملوخية.. وحين 
إلى  زويل  الدكتور  عاد  كما  مصريته، 

الوطن بعد جائزة نوبل!.

بالتعليم  واقعنا  نغير  سوف  وبالتأكيد، 
أبناؤنا  يكون  أن  شرطاً  فليس  المحترم.. 
أطباء.. وليس شرطاً أن يكونوا مهندسين.. 
محمد صالح رفع اسم مصر، كما لم يرفعه 
مجدى  تاريخ  يعيد  واألطباء..  العلماء 
اسم  رفع  مالك  رامى  لندن..  فى  يعقوب 
مصر أيضاً.. هؤالء يمثّلون القوة الناعمة!.

قصة وعربة التهاون يف بيت اهلل 

عصام نسيم 
يمتلئ كتابنا المقدس بعهديه بالقصص والعبر 
وتعامالت هللا مع اإلنسان في المواقف المختلفة 
والمرشد  المعلم  المقدس  الكتاب  تحول  حتى 

والموجه والمحذر والمؤدب .!

فعلى مدار أكثر من ثالثة آالف عام دون لنا 
الكتاب المقدس الكثير من القصص والعبر حتى 
نستخلص منها فكر آهلل وموقف هللا في القضايا 

المختلفة !

الكتاب  لها  تعرض  التي  األمور  أهم  ومن 
هي  الجديد  او  القديم  العهد  في  سواء  المقدس 

مهابة بيت هللا وإهانة بيت هللا .!

قوة  بكل  بإهانة هيكله وتعامل  فلم يسمح هللا 
ضد المستهترين والمتهاونين.

عبر عنها داود النبي قائال 

أَلنَّ َغْيَرَة َبْيِتَك أََكلَْتِني،  )مز 69 : 9(

مع  هللا  تعامل  في  القصص  أشهر  ومن 
المتهاونين في بيت هللا قصة عالي الكاهن ورغم 
ان عالي الكاهن  نفسه لم يخطئ في هيكل  هللا 
حفني  أبناءه  من  موقف  يتخذ  لم  ولكنه  بنفسه 

وفينحاس الذين نجسوا هيكل هللا بافعالهم. ! 

ويصف سفر صموئيل اإلصحاح األول أبناء 
عالي قائال :

بَّ  َوَكاَن َبنُو َعالِي َبِني َبلِيََّعاَل، لَْم َيْعِرُفوا الرَّ
)1صم 2 : 12(

فقد كانوا سارقي لحوم الذبيحة وكانوا يأخذوا 
مخالفين  مشوى  غير  وهو  الذبيحة  لحم  من 
لم  وهكذا  وتوزيعها  الذبائح  في  هللا  شريعة 
يسهينوا هم فقط بل جعلوا الشعب أيضا يستهين 
أبناء كاهن الرب يسرقوا ويخالفوا  فعندما يجد 
اذن ماذا يصنعون هم! لذلك يصف الكتاب هذا 

األمر قائال :

 ، ّبِ ا أََماَم الرَّ َفَكاَنْت َخِطيَُّة اْلِغْلَماِن َعِظيَمًة ِجدًّ
. )1صم 2 :  ّبِ الرَّ ِبَتْقِدَمِة  اْسَتَهانُوا  النَّاَس  أَلنَّ 

)17

فالغلمان جعلوا الناس تستهين بتقدمة الرب !

وقوة  بشدة  عالي  يتعامل  لم  الشديد  ولألسف 
ضد تصرفات أبناءه وهم غلمان في تقدمة هللا 
النساء  يضاجعوا  بأن  بهم  األمر  وصل  حتى 

أيضا فيخبرنا الكتاب المقدس ويقول :

َبنُوُه  َعِملَُه  َما  ِبُكّلِ  َوَسِمَع  ا،  ِجدًّ َعالِي  َوَشاَخ 
ِبَجِميِع إِْسَراِئيَل َوِبأَنَُّهْم َكانُوا يَُضاِجُعوَن النَِّساَء 
اْلُمْجَتِمَعاِت ِفي َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع. )1صم 2 

)22 :

فماذا عمل عالي الكاهن ؟!

قال ألبنائه 

، أَلنَُّه لَْيَس َحَسًنا اْلَخَبُر الَِّذي أَْسَمُع.  اَل َيا َبِنيَّ
ّبِ َيَتَعدُّوَن. )1صم 2 : 24( َتْجَعلُوَن َشْعَب الرَّ

أيضا 

إَِذا أَْخَطأَ إِْنَساٌن إِلَى إِْنَساٍن َيِدينُُه هللاُ. َفإِْن أَْخَطأَ 
َولَْم  أَْجلِِه؟«  ِمْن  يَُصلِّي  َفَمْن  ّبِ  الرَّ إِلَى  إِْنَساٌن 
بَّ َشاَء أَْن يُِميَتُهْم.  َيْسَمُعوا لَِصْوِت أَِبيِهْم أَلنَّ الرَّ

)1صم 2 : 25(

أن  جدا  وواضح 
تعامل عالي مع أبناءه 
يكن  لم  البداية  منذ 

يستيهنوا  كانوا  أبناءه  ان  وواضح  الخطأ  بقدر 
يخبرنا  الكتاب  أن  حتى  له  يسمعوا  ولم  بابيهم 
أنهم لم يسمعوا الي صوت ابيهم ألن الري شاء 
أن يميتهم لقد وصل بهم االستهانة الي حد أراد 
هللا أن يوقفه بعد ان استمروا سنوات في الخطأ 

واالستهانة بهيكل هللا وتقدمته. 

فأصدر هللا حكمه عليهم ان يموتا !

وربما يقول البعض ان الحكم صدر ضد أبناء 
أن  الكتاب  نفسه ولكن يخبرنا  عالي وليس هو 
مقدار  نفس  على  عالي  خطأ  مع  تعامل  الرب 
العقوبة  أبناءه حتى حسبه معهم في نفس  خطأ 
وكما أخبره نبي هللا قائال في حديث طويل بعضه 

أََمْرُت  الَِّتي  َوَتْقِدَمِتي  َذِبيَحِتي  َتُدوُسوَن  َفلَِماَذا 
نُوا  ِبَها ِفي اْلَمْسَكِن، َوتُْكِرُم َبِنيَك َعلَيَّ لَِكْي تَُسّمِ
َشْعِبي؟  إِْسَراِئيَل  َتْقِدَماِت  ُكّلِ  ِبأََواِئِل  أَْنُفَسُكْم 

)1صم 2 : 29(

لذلك صدر حكم هللا عليهم 

ُهَوَذا َتْأِتي أَيَّاٌم أَْقَطُع ِفيَها ِذَراَعَك َوِذَراَع َبْيِت 
أَِبيَك َحتَّى اَل َيُكوَن َشْيٌخ ِفي َبْيِتَك. )1صم 2 : 

)31

ُحْفِني  اْبَنْيَك  َعلَى  َتْأِتي  َعاَلَمٌة  لََك  َوهِذِه 
َوِفيَنَحاَس: ِفي َيْوٍم َواِحٍد َيُموَتاِن ِكاَلُهَما.

َوأُِقيُم لَِنْفِسي َكاِهًنا أَِميًنا َيْعَمُل َحَسَب َما ِبَقْلِبي 
َوَنْفِسي، َوأَْبِني لَُه َبْيًتا أَِميًنا َفَيِسيُر أََماَم َمِسيِحي 

ُكلَّ اأَليَّاِم. )1صم 2 : 35(

وهكذا استحق عالي وبنيه الحكم بأن يموتا بل 
وان يقطع عالي ونسله من الكهنوت الي األبد 

وبنيه  عالي  على  الحكم  الرب  كرر  وقد 
صموئيل النبي عندما دعاه قائال 

أَْمًرا  َفاِعٌل  أََنا  لَِصُموِئيَل: »ُهَوَذا  بُّ  الرَّ َفَقاَل 
ِفي إِْسَراِئيَل ُكلُّ َمْن َسِمَع ِبِه َتِطنُّ أُُذَناُه. )1صم 

)11 : 3

َولِذلَِك أَْقَسْمُت لَِبْيِت َعالِي أَنَُّه اَل يَُكفَُّر َعْن َشّرِ 
َبْيِت َعالِي ِبَذِبيَحٍة أَْو ِبَتْقِدَمٍة إِلَى اأَلَبِد«. )1صم 

)14 : 3

ومن  وابنيه  الكاهن  عالي  خطية  أن  ونجد 
هزيمة  في  سبب  كانت  إسرائيل  شعب  وراهم 
إسرائيل أمام الفلسطينيين وضياع تابوت العهد 
وموت جفني وفينحاس ومن بعدهم ابوهم عالي 
وفقدان  إسرائيل  كسرة  خبر  سماعه  عند  الذي 
وكسرت  كرسيه  على  من  سقط  العهد  تابوت 

رقبته! 

حبلة  كانت  والتي  فينحاس  زوجة  حتى 
ودعيت  ماتت  ثم  ولدت  األخبار  بهذه  وسمعت 

اسم ابنها ايخابود اي زال المجد !

التهاون في هيكل  نتيجة خطية  وهكذا كانت 
هللا وتقدمات هللا . 

تهاون أبناء الكاهن وتهاون الكاهن مع أبناءه 
وتهاون الشعب من ورائهم .!

يتبع

االطفال حتت سن ١٢ سنة سيمكنهم 
ركوب )Go Train( جمانا عرب منطقة 

تورنتو الكربي
 

تورنتو ؛. بداية من يوم  9 مارس سوف 
يسمح لالطفال تحت سن 12 سنة بركوب 
قطارات وحافالت )Go Train( مجانا 
وقال هذا وزير النقل في أونتاريو وقال 
إن هذا سيعزز نظام وسائل النقل االقليمي 

 ، سنويا  دوالر  مليون  بي 9٫3  االيرادات  تزيد  أن  المتوقع  ومن   ،
حيث سيتمكن االباء واالمهات من اصحاب اطفالهم في تنقالتهم ،ولن 
تحتاج العالئالت الي الحصول علي تذاكر  مخصوصة ألصطحاب 
اطفالهم مجانا .وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميترولينكس المسؤولة 
عن نظام القطارات والباصات )Go Train(. أنهم عينوا عشرات 
المفتشين للتذاكر لهذه المواصالت و سيبدأون العمل من اول أبريل ، 
وهم سوف يستخدمون الحكم الشخصي علي سن االطفال وإذا كانوا 
قلقين  سوف يطلبوا  رؤية بطاقة هوية للطفل، وسيمكن ايضا لالطفال 
تحت سن 12 سنة ركوب قطار االكسبرس من محطة يونيون الذي 

يربط وسط مدينة تورنتو بي مطار بيرسون الدولي مجانا .
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حصان طروادة )8(

 بقلم عماد عبد السيد
 

التناقص  لموضوع  إستكمااًل 
معظم  لسكان  الُمستمر  و  الخطير 
األصول  ذوي  الغربية  الدول 
 ، البيضاء«  »األجناس  القوقازية 
يجب أن نتعرف على العوامل التي 
أدت لتفشي تلك الظاهرة و التي إن 
لم تتخذ تلك الدول قرارات جذرية 
ممكن  وقت  أسرع  في  و  فّعالة  و 
أوروبا  تشهد  فسوف  لُمجابهتها 
و  إجتماعية  و  إقتصادية  كوارث 
سياسية لن يجدي بعدها أي إصالح 
، ، كما أن سياسة الُمسكنات قصيرة 
األمد التي تنتهجها ُمعظم حكومات 
من  المزيد  إستجالب  من  أوروبا 
المهاجرين و الالجئين القادمين  من 
التناقص  لتعويض  الجنوب  دول 
الُمزمن للسكان األصليين ، سيفاقم 
مشاكل القارة العجوز بداًل من حلّها 
مدى  على  التجربة  أثبتت  حيث   ،
العقود القليلة الُمنصرمة بأن الغالبية 
العظمى من الوافدين الجدد عسيري 
و  الثقافية  لخلفيتهم  نظراً  اإلندماج 
اإلجتماعية و الدينية الُمغايرة تماماً 
األصليين  أوروبا  لسكان  التي  لتلك 
عبئاً  يشكلون  جعلهم  الذي  األمر   ،
على  أمنياً  و  إجتماعياً  و  إقتصادياً 
الدول  أنه حتى مع بذل  القارة ، و 
المضيفة أقصى طاقتها لدمج هؤالء 
مجتمعاتهم  داخل  الجدد  الوافدين 
في  حتى  أنه  فالمرجح   ، الجديدة 
حال نجاح تلك التجربة - ولو جزئياً 
- بعد بضعة عقود ، فأن هذاالجيل 
من الوافدين الذي أُُنِهَكت الحكومات 
األوروبية مادياً و ثقافياً و إجتماعياً 
إلدماجه داخل المجتمعات األوروبية 
و  َهِرماً  اآلخر  هو  بدوره  سيصبح 
طاعناً في السن ، و سوف يضيف 
عبئاً إقتصادياً و صحياً إضافياً على 
الصحية  و  اإلجتماعية  المنظومة 
تنامي  بسبب  اآلن   أصاًل  الُمنَهكة 

أعداد السكان األصليين الُمسنين

  

عوداً لذي بدء لمعرفة جذور تلك 
العالمية  المشكلة: مع نهاية الحرب 
الثانية عام 1945 و عقب إستسالم 
إيطاليا  و  النازية  ألمانيا  من  كل 
البنية  تدمرت  أن  بعد  و   ، الفاشية 
التحتية للكثير من الدول األوروبية 
من  الماليين  عشرات  مقتل  و 
كافة  األمل  و  التفاؤل  عّم   ، أبنائها 
إستبشر  و  العجوز  القارة  أرجاء 
الناس خيراً ببزوغ فجر جديد لبناء 
ُمستقبل واعد ، خاًل من الحروب ، 
يِعمه الرخاء و اإلزدهار و التنمية 
، لذا أقبل الناس على إنجاب المزيد 
مواليد  على  أُطلق  و   ، األبناء  من 

من  الحرب  تلت  التي  الحقبة  تلك 
ب   1964 عام  إلى   1946 عام 
»البيبي بومرز« أي ›جيل اإلنفجار 
السكاني‹ الذي تلى الحرب العالمية 

الثانية 

أجد في أي مصدر  لم  ملحوظة: 
دقيقاً لوصف  باللغة العربية ُمرادفاً 
الجيل التي ُولد عقب إنتهاء الحرب 
أن  أفضل  لذا   ، ُمباشرة  العالمية 
اإلنجليزي  المصطلح  أستخدم 
الُمعّرب »بيبي بومرز« ، علما بأن 
الحقبة بين عامي 1965 و  مواليد 
1980 يُطلق عليهم »الجيل إكس« 
أو »جيل الساندويتش« ألنه الجيل 
المحصور بين »البيبي بومرز« و 

»جيل األلفية« 

و »جيل األلفية« هو الجيل الذي 
 1995 و   1981 عامي  بين  ُولد 
 - خطأً   - الناس  من  الكثير  )يظن 
بأنه الجيل الذي ُولد في بداية األلفية 
الثالثة ، إال أن ذلك الجيل ولد بأكمله 
و  العشرين(  القرن  نهايات  في 
أحدث جيل حالياً هو جيل »ما بعد 
األلفية« وهم مواليد عام 1996 و 
ما و تلها من أعوام حتى يومنا هذا  

الظاهرة  تلك  أسباب  أما 
إلى  فيرجع  الُمقلقة  الديموجرافية 

اآلتى:

و  الشيوعي  المّد  إنتشار   .1
اإلشتراكي في أوروبا بدأً من الثورة 
 1917 عام  روسيا  في  البلشفية 
و  ذلك  بعد  تأثيره  إمتداد  ثم  من  و 
لعقود سبعة على معظم دول أوروبا 
الشرقية و الوسطى  و ما تبع ذلك 
المّد ليس فقط بتحييد المسيحية )التي 

كان يدين بها ُمعظم سكان أوروبا 
آنذاك( ، بل و ُمناصبتها العداء السافر 
و تسفيهها كعقيدة و التي تُعتبر آية 
»أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض« 
المذكورة في سفر التكوين )1:28( 
أدت  قد  و  ركائزهااألساسية  إحدى 
العرقية  التطهيرات  و  المجازر 
الشيوعية  إرتكبتها  التي  الُممنهجة 
إلى  هالك عشرات  اإلشتراكية  و 
السوفيتي  اإلتحاد  في  الماليين 
السابق و الدول التي دارت في فلكه 
و الذين لو ُقدر لهم العيش في كنف 
أنظمة ديموقراطية رأسمالية ، لكان 
سكان  عدد  على  شاهداً  اآلن  العالم 
و  الشرقية  أوروبا  دول  و  روسيا 
أعداد  من  بكثير  أكثر  الوسطى 

السكان التي نشهدهاحالياً 

2. »الجيل الصامت« أو »الجيل 
عامي  1925  بين  )المولود  زّد« 
أهوال  عانى  الذي  و   )1945 و 
بسبب  و   ، الثانية  العالمية  الحرب 
كان   ، الُملتزمة  الدينية  ميوله 
ُمتحمساً إلنجاب العديد من األطفال 
الرعاية  بضعف  أيضاً  مدفوعاً   ،

كانت  التي  و  للمواليد  الصحية 
تحصد أرواح الماليين من األطفال 
قبل بلوغهم عامهم الثاني مما إستلزم 
لضمان  األطفال  من  العديد  إنجاب 
بقاء واحد أو إثنان من األطفال على 
األقل على قيد الحياة حتى بلوغ سّن 
»البيبي  جيل  نجد  بينما   ، الرشد 
على  كبير  حٍد  إلى  كانوا  بومرز« 
 ، لهم  السابق  الجيل  من  النقيض 
إلنجاب  فتوراً  أكثر  و  حماساً  أقل 
التقدم  بسبب  األطفال  من  الكثير 
وفيات  قلص  الذي  الجبار  العلمي 
الذي  األطفال بنسبة كبيرة ، األمر 
ساروا  إذا  بأنهم  يقين  على  جعلهم 
على نهج  أسالفهم في إنجاب العديد 
العالم  يشهد  فسوف   ، األطفال  من 
إنفجاراً سكانياً سيأتي على األخضر 
الميكنة  إنتشار  أن  كما   ، اليابس  و 
الزراعية الحديثة لتحّل محّل األيدي 
المزارعين  جعل  في  ساهم  العاملة 
)والذين كانوا يُشكلون نسبة ال بأس 
أقل  آنذاك(  أوروبا  سكان  من  بها 
األطفال  من  العديد  إلنجاب  حماساً 
على  عبئاً  يشكلون  أصبحوا  الذين 
أن  بعد  المحدودة  األسرة  موارد 
في  وعوناً  قوة  مصدر  سابقاً  كانوا 

فالحة األراضي الزراعية

»البيبي  جيل  أبناء  شكل   .-3
هو األخطر على  ُمنعطفاً  بومرز« 
تعداد سكان أوروبا و ديموجرافيتها 
تماماً  توارى  و  إنزوى  حيث   ،
إنتشار  بسبب  لديهم  الديني  الوازع 
الحركات البوهيمية التي خلقت جياًل 
ضائعاً و ُمتمرداً )مثل الهيبز( الذين 
غرائزهم  إشباع  سوى  لهم  هّم  ال 
حساب  على  الُمتحررة  الجنسية 
تكوين األسرة التقليدية من أب و أم 
التكوين  ذلك  يستلزم  ما  و  أبناء  و 
الهيكلي لألسرة من إلتزامات مالية 
و معنوية لم يكن هذا الجيل راغباً 
أو ُمتحمساً على اإلطالق لها ، بل 

اإلنفالت  عّم  فقد   ، العكس  على 
و  الروحي  الخواء  و  األخالقي 
الُمسكرات  و  المخدرات  تعاطي 
كما   ، الحداثة  مظاهر  من  كمظهر 
بدأت مظاهر المثلية الجنسية تظهر 
أن  بعد  صريح  و  فّج  بشكل  للعلن 
تالحق  عار  قبل وصمة  من  كانت 
لذلك  السابقة  األجيال  في  صاحبها 
القفزات  ساهمت  كما   ، الجيل 
المجاالت  الجبارة في شتى  العلمية 
و التي واكبت تلك الحقبة إلى تزايد 
الغرور و تعظم األنا و تأليه الذات 
في  رسخ  اإللحاد  تنامي  أن  كما   ،
األذهان عبثية الحياة و عدم جدوى 
تكوين األسرة بمفهومها الكالسيكي 
 ، الشباب  من  الضائع  الجيل  لهذا 
بومرز«  »البيبي  جيل  يعتبر  و   ،
المؤسس الفعلي و الحقيقي للتدهور 
الديموجرافي التي آلت إليه أوروبا 
نقطة  إلى  بالفعل  أوصلته  التي  و 

الالعودة

4. بالرغم من أن »الجيل إكس« 
لم يشهد حروباً عالمية ُمدمرة ، إال 
أن هذا الجيل شهد اإلنهيار المفاجئ 
و السريع لإلتحاد السوفيتي و معه 
المنظومة الشيوعية و اإليديولوجية 
وإعالن  برمتها  اإلشتراكية 
أوحد  كقطب  المتحدة  الواليات 
الكتلة  دول  قامت  و  بل   ، للعالم 
في  باإلرتماء  اإلشتراكية  الشرقية 
والغرب  المتحدة  الواليات  أحضان 
اإلنهيار  من  إلنقاذها  الرأسمالي 
اإلقتصادي و المجتمعي الذي هّوت 
و   ، إنذار  سابق  دون  و  فجأة  إليه 
كانت توابع ذلك الزلزال عنيفة على 
ذلك الجيل الذي كان قسمه الشرقي 
اإلشتراكي في حالة صدمة مجتمعية 
أدت إلى عزوفه عن اإلنجاب بسبب 
إكتنفت  التي  اإلقتصادية  الضبابية 
تلك الفترة ، بينما كان قسمه الغربي 
في أوج رفاهيته اإلقتصادية ، ولكنه 

كان أيضاً عازفاً عن اإلنجاب ألنه 
إشباع  في  ُمنهمكاً  و  مشغواًل  كان 
ملذاته الحسية ، و لم يكن لديه وقت 
لتكوين األسرة بمفهومها الكالسيكي 
تَُعِوّق  و  تحرمه  سوف  ألنها 

إستمتاعه الكامل بمباهج الحياة

أكثر  إكس«  »الجيل  يُعتبر   
تمت  لو  إقتصادياً  حظاً  األجيال 
مقارنته بالجيلْين السابقْين له و لكنه 
أن  بعد  ُمجتمعياً  حظاً  أسوأهم  كان 
الال  منظومة  عهده  في  تكرست 
إنتماء وطني و الال ديني )ال سيما 
ليشمل  األوروبي  اإلتحاد  تمدد  بعد 
دول  فيها  بما  أوروبا  دول  معظم 
شرق ووسط أوروبا اإلشتراكية التي 
كانت تدور منذ أشهر قليلة خلت في 
الفلك اإلشتراكي السوفيتي( ، األمر 
أسرة  الال  بالضرورة  تبعه  الذي 
اإلنجاب  أزمة  فاقم  الذي  األمر   ،
بومرز«  »البيبي  جيل  خلقها  التي 
، و التي يحاول »الجيل إكس« من 
النُخب السياسية الغربية بحلها حالياً 
إلى  بحماقة إدخال حصان طروادة 

مدينته كما سأوضح الحقاً 

أساتذة  من  اآلالف  قام   .5
في  اليساريين  والمعاهد  الجامعات 
أدمغة  غسيل  بعمليات  أوروبا  
ُممنهج للطلبة في فترة الستينيات و 
السبعينيات من القرن الماضي )وال 
وأسسوا   ، هذا(  يومنا  حتى  زالوا 
الُمؤدلجين  الشباب  من  كاماًل  جياًل 
األبيض  العرق  تَُحَقّر  بمعتقدات 
لذاته ألنه - وحسب زعمهم - كانوا 
الذين  الغاصبين  الُمستعمرين  من 
األخرى  الشعوب  خيرات  إمتصوا 
الُملونة في أفريقيا و أسيا و تسببوا 

في فقرهم و بؤسهم وشقائهم، 

البقية ص17 

 عـادل عطيـة

ملح من السماء!
بعبارة  يقوالن،  اثنين  نسمع  ما  كثيراً     
عيش  بعض  مع  »أكلنا  عامية:  دارجة 

وملح«!

   فالملح ينطوي على رمز للعهد المقدس؛ 
ضمن  ويدخل  يتغيّر،  ال  بطبيعته  ألنه 

األشياء المباركة!

   وما أعظم أن نتعهد أمام هللا، أن نكون 
على قول الُمعلّم: “أنتم ملح األرض”!

جماله،  في  البللوري،  كالملح  فنكون     
وصفائه، وبياضه، ونقاوته!

   وكالملح، الذي ال ينتشر تأثيره، إال إذا 
تأثيرنا  يكون  واستتر،  الطعام  في  أخفي 

الخفي والصالح في المجتمع!

   وكالملح الذي البد أن يفنى أواًل قبل أن 
نشعر بتأثيره،  نبذل أنفسنا، ونضحي من 

أجل اآلخرين!

...،...،...،   
   قد نكون بصالحنا موضع بغض وكراهية 
من أهل الشر، مثل الملح، الذي ليس عذب 
لنمنع  الجرح  على  وضع  وإذا  المذاق،  
بآالم  حااًل  المجروح  شعر  الفساد،  عنه 
نظل  أن  المقدسة،  رسالتنا  لكنها  مبرحة.. 
لكي  وحياتنا؛  وشهادتنا،  بصلواتنا،  ملحاً، 
ولكي  وقوعه.  قبل  الفساد  من  العالم  نقي 
ننقي العالم منه؛ لئال يطغى عليه الفساد بعد 

حدوثه!  

...،...،...،   
الذي ال تخلو  الملح  المدهش، أن  هذا     
منه مائدة للطعام، والذي يحفظ من الفساد، 
من  يتكّون  والمذاق،  الطعم  ويُصلح  
والكلور..  الصوديوم،  هما:  عنصرين، 
والقاتلة  جداً،  السامة  العناصر  من  وهما 
فاسدين  كنا  أن  بعد  لإلنسان. وهكذا نحن، 
التي نشأنا منها، جعلنا  ذاتنا كاألرض  في 
هللا ـ بعد أن نلنا فيه الحياة الجديدة ـ: ملحاً 

حياً لألرض واإلنسان!   



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

هيئة الصحة الكندية تقول ال ينبغي إعطاء أدوية 
السعال والبرد التي حتتوي علي )أوبيويد( لالطفال 

واملراهقني 

تورنتو ؛ قالت هيئة الصحة الكندية إنه ال يجب أعطاء أدوية السعال والبرد 
بعد  ،وذلك ألنه  والمراهقين  لالطفال  االلم  تخفيف  تعمل علي  التي  المادة  تحتوي علي)أوبيويد( وهي  التي 
مراجعة هذه لهذه االدوية من قبل وزارة الصحة الفيدرالية وجدت أدله محدودة  لفاعلية المواد المخدرة لاللم  
في ادوية البرد والسعال لالطفال والمراهقين ،ولم تجد البحوث أدلة قوية تربط ما بين استخدام هذه االدوية 
ومشاكل إدمان الشباب لالفيون والمواد المخدرة في كندا ،و لكنها أكدت علي إن استخدام مادة )أوبيويد( ضمن 
الدواء في وقت مبكر قد يكون عامال في مشاكل إدمان هذه المادة في وقت الحق من الحياة ، واالدوية الثالثة 
المسموح بها لمعالجة السعال والبرد في كندا هي ؛ كوديين ،و هيدروكودون و نوميثادون و دواء الكوديين 
متاح بدون وصفة طبية لمعالجة السعال والبرد ، ونصحت وزارة الصحة الكندية االباء واالمهات بأن يطلبوا 
من االطباء المعالجين وصف أدوية ال تحتوي علي )أوبيويد( ألطفالهم ، ولقد تناقص استخدام االدوية التي 
تحتوي علي هذه المادة للمرضي دون سن الثامنة عشر في السنوات الخمس االخيرة واصبحت تشكل نحو 

4% فقط من مجموع االدوية التي تعطي لهذه الفئة العمرية .
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رسوم كاريكاتورية تثير غضب حكومة ترودو وتجعله 
يعتذر للوزيرة المستقيلة جودي ويلسون عنها

السياسي  الكاريكاتور  رسام  قام 
بنشر  هاليفاكس  من  أدير  دي  مايكل 
النائبة   - تصور  كاريكاتورية  رسوم 
والتي  السابقة  العدل  ووزيرة  العامة 
شؤون  لوزارة  مؤخرا  ترودو  نقلها 
المحاربين القدامي )جودي ويلسون( 

تجلس  نقلها – وهي  واحد من  أسبوع  بعد  أستقالت من منصبها  التي 
علي مقعد في زاوية حلبة مالكمة وقد قيدت يداها وكمم فمها ، وفي 
مستشاريه  كبير  ومعه  ترودو  جستن  المالكم  ظهر  االخري  الزاوية 
جيرالد بوتس ) الذي أستقال هو االخر مؤخرا( ،  يرتدي نظارة سوداء 
وبدلة ويقول لجستن ترودو )أستمر في ضربها فإن القيود الموضوعة 
و  الكالم   من  تمنعها  لكندا  سابقة  للعدالة   ووزيرة  عام  كنائب  عليها 
وقعت علي  وقد  ويلسون  تظهر جودي  أخر  يديها( وفي رسم  قيدت  
قال  الرسوم  هذه  علي  غاضبة  فعل  ردود  ثارت  أن  وبعد   ، االرض 
الرسام الذي رسمها إنه لن يعود يرسم النساء في مواقف عنف ، وقد 
رفضت جودي ويلسون التعليق علي هذه الرسوم ، وقالت إنها ال تزال 
ملتزمة بالقيود التي تلزمها كنائب عام سابق لكندا والتزال لجنة العدالة 
تقوم بالتحقيق في هذه المسألة وسماع أقوال الشهود ، وكانت جودي 
ويلسون تعمل كنائب عام ووزيرة للعدل في حكومة جستن ترودو ولكن 
شؤون  وزارة  الي  رتبتها   وتخفيض  بنقلها  ترودو  قام  أسبوعين  قبل 
المحاربين القدامي وبعد اسبوع من نقلها إستقالت من الحكومة ،وجاء 
الوزراء  بان مكتب رئيس  ميل  أند  أنباء جلوب  إدعاء وكالة  بعد  هذا 
ومستشاريه قاموا بالضغط عليها كنائب عام ووزيرة للعدل للتدخل في 
أن  )أس  كيبيك  في  واالنشاءات  الهندسة  جنائية  تخص شركة  قضية 
سي الفالين ( وتتعلق برشاوي للحصول علي عقد عمل من الحكومة 
الليبية ، وطلب منها كما يعتقد أن تحاول وقف محاكمة الشركة ، ولكنها 
لم توافق علي هذا فتم نقلها الي وزارة شؤون المحاربين القدامي وبعد 
ذلك قدمت أستقالتها من الوزارة ، وقد دعت أحزاب  المعارضة جستن 
ترودو إلزالة كل القيود التي تمنع جودي ويلسون من االدالء بشهادتها 
امام لجنة العدالة ودعوا الحكومة إلجراء تحقيق عام في هذه المسألة .

عملية نصب واحتيال واسعة علي راغبي اللجوء لكندا تستغل أسم وزير 
اهلجرة أمحد حسني 

 قال ضابط شئون الالجئين مايكل كاساسوال في مكتب اعادة التوطين التابع 
لالمم المتحدة في أوتاوا أن المكتب يسعي لتوعية طالبي الهجرة والجوء بأعمال 
االحتيال والخداع التي قد يقعوا فيها ، فقد وقعت عملية أحتيال ونصب علي 
بفتح صفحة  قام شخص مجهول  التواصل االجتماعي مؤخرا ،عندما  وسائل 
وهمية  علي الفيس بوك بأسم وزير الهجرة الفيدرالي أحمد حسين ولكن جاء 
أسم حسين باالنجليزية مختلفا في الهجاء عن أسم الوزير الحقيقي ، وأستخدم 

الشخص المحتال الذي أنشأ الصفحة الصورة الحقيقية لوزير الهجرة الفيدرالي ألكندي أحمد حسين ، وكتبت 
معلومات باللغة االنجليزية والعربية في هذه الصفحة الوهمية ، وعلمت وكاالت االنباء بهذا عندما أتصل بها 
رجل الجئ عراقي كردي يدعي عادل واتصل أيضا بنشطاء حقوق الالجئين علي أمل أن يجد من يساعده 
علي اللجوء الي كندا ، وتحدثت وكالة أنباء سي بي سي مع عادل بمساعدة مترجم عبر الفيس بوك ، فقال 
عادل إنه هرب من العراق عام 2016 مع زوجته واطفالهم االربعة بعد أن هاجمت داعش قريتهم،  ومنذ فترة 
أرسل اليه شخص ما رسالة  باللغة االنجليزية يدعي فيها أنه وزير الهجرة الكندي ويعرض عليه المساعدة في 
الحصول علي أقامة في كندا مقابل مبلغ معين ورد عليه عادل وطلب منه التحدث بالهاتف فرفض الشخص 
المحتال هذا ، وكتب له رسالة تقول ) هل لديك المتطلبات الالزمة ؟ إن هذا سوف يكلفك 3550 دوالر بما 
في ذلك تذاكر السفر ( ورد عادل علي الرسالة قائال إنه ليس لديه هذا المال ، فأجاب المحتال )ال أستطيع 
مساعدتك بدون مال الن الهجرة تكلف مال ، وان كندا لديها قواعد( وال يعرف متي إنشأت هذه الصفحة 
الوهمية لوزير الهجرة  وكم عدد الضحايا الذين وقعوا فريسة لها ؟  ولكن بعد أن علمت وكالة أنباء سي بي 
سي بهذا االحتيال تم الغاء الصفحة وإزالة الحساب ، وقال مسؤولون في وزارة الهجرة الكندية أن هذه هي 
المرة االولي التي ينتحل فيها احد صفة وزير فيدرالي ، وقال الوزير الحقيقي للهجرة أحمد حسين إنه منزعج 
جدا من فكرة إستخدام هويته لالحتيال علي الناس ، وقال إن لكندا أدوات لمكافحة االحتيال وسيتم نقل القضايا 
الخطيرة للشرطة الكندية للتحقيق فيها ، وقال مايكل كاساسوال المسؤول في مكتب أعادة التوطين ؛ إن معظم 
مكاتب شؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة في الخارج تضع الفتات واعالنات تشرح انه ليس هناك رسوم 
ألعادة التوطين ، وإن الشخص الذي يقوم باعمال احتيال علي الفيس بوك ال يكون موجودا في البلد الذي به 

الالجئين ومن الصعب علي المسؤولين معرفة مكانه العتقاله. .

الشرطة املصرية حتتجز رجل كندي مصري وهو 
يف طريقه ايل كندا 

بإحتجاز  المصرية  الشرطة  قامت 
الكندي المصري ياسر أحمد الباز يوم 
القاهرة  فبراير في مطار  االثنين 18 
اثناء محاولته العودة الي كندا ، وكان 
منذ شهر  الباز في مصر  أحمد  ياسر 

الشرطة  صادرت  ،وقد  تجارية  باعمال  يقوم  حيث  الماضي  ديسمبر 
المطلوب  قائمة  علي  أسمه  أن  الشرطة  ضابط  واخبره  سفره  جواز 
التحقيق معهم . وقد أرسل ياسر رسالة نصية الي عائلته في كندا يقول 
فيها إنه يحبهم ، وايضا أرسل. رسالة الي صديق له يقول فيها ، إن أمن 
الدولة في مصر أعتقله وكانت هذه أخر رسائله ، وبعد أختفاء ياسر داهم 
عائلته القلق وأبلغت أسرته هيئة الشؤون العالمية الكندية علي الفور ، 
وقال متحدث من الهيئة وهو ريتشارد ووكر في بيان ؛ أن حكومة كندا 
ولكن  الباز  أحمد  ياسر  المصري  الكندي  المواطن  باحتجاز  علم  علي 
ألسباب تتعلق بالخصوصية ال يمكن الكشف عن أي معلومات أخري ، 
وقالت أمل  أبنة ياسر الباز  أن الحكومة الكندية قالت لهم إن مسؤولين 
كنديين في مصر علي إتصال بالحكومة هناك للحصول علي إجابات 
، وعائلة  بعد  اية معلومات  المصرية  الحكومة  تقدم  إعتقاله ولم  حول 
أوكفيل  في  كنديين  كمواطنين  ويعيشون  مصر  من  اصال  الباز  ياسر 
في أونتاريو منذ ما يقرب من عشرون عاما ، وهم يذهبون الي مصر 
والدها  إن  الباز  ياسر  أمل  وتقول   ، التجارية  أعمالهم  بسبب  بإنتظام 
ليس سياسيا بل هو مهندس وال يمكن أن يكون هناك سببا إلحتجازه 
وأضافت إنها تقدر جهود الحكومة الكندية ولكنها تتطلب منها الضغط 
علي الحكومة المصرية للحصول علي مزيد من المعلومات  ، وطلبت 
التدخل  فريالند  كريستيا  كندا  في  الخارجية  الشؤون  أيضا من وزيرة 

والدعوة إلطالق سراح والدها .

زوجة مقاتل في داعش تقول يجب أن يسمح لها بالعودة 
إمرأة كندية من البرتا حامل ، كانت قد  سافرت الي سوريا مع زوجها الذي يقاتل في 
داعش تقول االن  إنها تريد العودة الي كندا ، والمرأة الكندية التي تدعي إيمي هي واحدة 
من أربع نساء كنديات تزوجن من مقاتلين في داعش ، وإيمي  التي تبلغ من العمر 34 
سنة  تعيش في مخيم لالجئين  يديره االكراد في سوريا مع طفليها ، وقالت لوسائل 
االعالم إنها تزوجت رجل مسلم وأعتنقت االسالم وبدأت تتعلم عن الدين أكثر وشعرت 

إنه لم يعد مناسبا لهم البقاء في كندا ، وكانت إيمي وعائلتها في حالة هروب مستمر بينما كانت داعش تحاول إقامة 
دولة الخالفة وبعد أن قتل زوجها تزوجت رجل من بوسنيا وفتل ايضا بعد ثالثة أشهر وهي حامل منه ، وقالت 
إيمي إنها غير نادمة علي ما فعلت وتريد تربية اطفالها في بيئة آمنة ، وقالت ايضا انها لم تفعل أي شئ خاطئ 
ولم تقتل أحد وتريد أن تكون مع عائلتها في كندا ، وان يذهب أطفالها الي المدرسة ، وقال عن هذا وزير السالمة 

العامة رالف جودالي » إن أعادة المقاتلين االجانب وأسرهم الي كندا ليس من االولويات »

فتاة صغرية تفوز جبائزة احلاكم العام لتطوعها ببيع الليمونادة ومجع املال 
للمشردين واجلياع يف مدينة ويندسور 

 حصلت مايا ميخائيل علي جائزة الحاكم العام  للتطوع في كندا ، وقد قامت 
مايا وهي في سن صغير ببيع عصير الليمون علي منضدة في الشارع وأسست 
جمعية أصدقاء مايا لبيع عصير الليمون وجمعت أكثر من 12 الف دوالر علي 
مدي الخمسة سنوات الماضية  لمساعدة المشردين والجياع في مدينة ويندسور 
بتكريمها عام 2017  علي  وندسور  في  اللبنانية  الجالية  وقامت   ، بأونتاريو 

دورها القيادي ، واعتبرت الحاكمة العامة لكندا وممثلة الملكة جولي باييت جهود مايا ميخائيل جديرة بوسام 
المتطوعين وهذا وسام شرفي وطني ، ويمكن ألي شخص ان يمأل طلب ترشيح لشخص معين يراه مستحقا 
لهذا الوسام ،ثم تقوم لجنة أستشارية مستقلة باستعراض تلك الترشيحات وتقدم توصيات الي الحاكم العام ، 
وسيتم تقديم الوسام الشرفي لمايا في حفل رسمي خالل السنتين القادمتين ، وقال والد مايا أنه يشعر بالفخر 
ويريد من االباء واالمهات أن يتفاعلوا مع اطفالهم ، واضاف إن االمر ال يتعلق بالوسام بل بما يمثله الوسام 

وهذا مكافأة لالباء واالمهات واالطفال والمجتمع .وقالت مايا إنها فخورة جدا.
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ألكوميديا أإلهلية )4(
ل / دانتى الليجرى

ألفلورنسى مولدًا ال خلقًا

توفيق مرتي مينا

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

٣( تفتيش العقار سنويا  ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك   
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده        ١٠( ٢١ عام خبرة

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

www.handinhandpropmgmt.com

الحلقة  إلى  الجحيم  باب  عبرالشاعران 
األولى وسمع دانتى تنهدات المعذبين  وعرف 
الشجاعة  الدنيا  فى  لهم  تكن  لم  الذين  انهم 
يعملوا  ولم  الشر  أو  الخير  طريق  لسلوك 
فطردتهم  الذاتية  لمصلحتهم  إال  الدنيا  فى 
والذين   , الجحيم  أعماق  ولفظتهم  السماء 
عاشوا قبل المسيحية, وهم معلقين فى اللمبو 
وموسى   , ونوح  وقايين,   , آدم  منهم  وكان 
وكثيرون غيرهم ,, هوميروس ومعه شعراء 
وبروتس وصالح  وقيصر  اليكترا   , اليونان 
الدين يجلس وحيداً , واقليدس الهندسى وابن 
شعر  ويستمر   ( رشد  وابن  وجالينوس  سينا 
دانتى يعدد الشخصيات المعذبة فى كل حلقة 
والفردوس,,  والمطهر  الجحيم  حلقات  من 
التاريخ  ومن  المقدس  الكتاب  من  شخصيات 
والحروب  اليونانية  والميثولوجيا  واالساطير 
والعلوم سواء من الماضى أو من الزمن الذى 

عاش فيه(.

وفى الحلقة الثانية وهى بداية الجحيم الحقيقية 
وفيها اآلثمون الذين غلبوا العاطفة على العقل 
العظيم  وأخيل  وكليوباترة  ومنهم سميراميس 
شخوص  معها  وتتوالى  الحلقات  وتتوالى   ,,
المعذبين : الذين ارتكبوا خطيئة الشره والنهم, 
والبخالء والمسرفين,وسريعو الغضب, حتى 
وصل الشاعران الى خندق الماء الذى يحيط 

بمدينة ) ديس ( ورأوا ألف شيطان 
, وقام رسول من السماء بفتح باب 
مدينة ديس بضربة من صولجانه 
بالمعذبين  فدخال ورأيا سهاًل مليئاً 
أبيقور  منهم  وكان  الهراطقة  من 
والمزيفين  المنافقين  ثم  واتباعه, 
والمرتشين,ويظهر  واللصوص 
امامهما نهر تغلى فيه الدماء يُعذب 
وفى   . العنف  مرتكبو خطيئة  فيه 
االشجاروبها  جافة  البرية  الغابة 

وجوه  لها  كانت  التى  )الهربوسات(  اعشاش 
اشجارها  وتسكن  الطيور  واجسام  النساء 
سهل  وفى   ,, المنتحرين  المعذبين  ارواح 
ارتكبوا خطيئة  الذين  يُعذب  الجرداء  الرمال 
والذين  الطبيعة,  او  الفن  او  هللا  على  العنف 

ارتكبوا خطيئة اللواط,, والمرابين.

إلى  هابطاً  رحلته  فى  دانتى  واستمر 
ارتكبوا  الذين  المعذبين  الحلقات حيث  دوائر 
النساء  الذين أغروا  الخيانة والقوادين  خطايا 
أخته  الذى حّرض  وأحدهم  غيرهم  لمصلحة 
للذتهم  اغروهن  ومن  زوجها,  خيانة  على 
تمزق  الداعرة  تاييس  ومنهم  الشخصية, 
على  حصلوا  والذين   ,,,, باالظافر  نفسها 
ومنهم  التقوى  دون  بالمال  المقدسة  االشياء 
للمال  بحبه  أُشتهر  الذى  الثالث  نيقوال  البابا 
والفضة  الذهب  عبدة  أن  قائاًل  دانتى  وعنفه 
السحرة  المعذبين  الوثنيين,,ومن  من  أسوأ 
رؤسهم  التوت  وقد  والمنجمون  والعرافون 
إلى الخلف وساروا إلى الوراء ,, والمرتشون 
وهم يغطسون فى القطران المغلى , وجماعة 
رؤسهم  وعلى  ملونة  ثياباً  يرتدون  المنافقين 
الرصاص  من  وباطنها  اللون  براقة  قالنس 
منهم  وكان  شديد  بطء  فى  يسيرون  الثقيل 
بالمسيح  بالتضحية  أشار  )الذى  قيافا  الكاهن 
فى سبيل خالص الشعب (  عارياً ومصلوباً 
بثالثة أوتاد والكل يمزقونه,, واللصوص وهم 
عراة وايديهم مربوطة إلى الخلف بالزواحف 
الفتن  أثاروا  والذين  السوء.  ومشيرى   ,,

الحنجرة  مقطوع  بعضهم  والسياسية  الدينية 
واالنف واالذن واللسان واليدين وآخر حمل 
 , المعادن  , ومزيفو  يده  فى  المقطوع  رأسه 
ومزيفو االشخاص الذين تنكر بعضهم وزيّف 
وصية لصالحه , وميرا التى تنكرت فى زى 
امرأة اخرى وارتكبت اإلثم مع ابيها, وزوجة 
الحصان  خدعة  صاحب  وسينون   , فرعون 
العملة  ومزيفو  طروادة,  حرب  فى  الخشبى 
وخونة  نمرود,  ومنهم  والمردة  الفلورنسية, 
االهل والوطن ,,,, أخيراً يصال إلى ) ديس ( 
ولوتشفيرو الهائل الحجم  يظهر من الثلج ,, 
ما فائق الجمال واصبح اآلن قبيح  كان يوماً 
بكى  مختلفة,  بألوان  وجوه  ثالثة  له  المنظر 
آثمين  ثالثة  , ومضغ  أعين  بست 
قال  وكاسيوس...  وبروتس  يهوذا 
من  سقط  لوتشفيرو  ان  فرجيليو 
الكرة  وانقسمت  أسفل  إلى  السماء 
يابس  نصف  قسمين  االرضية  

ونصف ماء. 

] ويذكر االستاذ حسن عثمان – 
الخاصة  الهوامش  المترجم – فى 
بهذه االنشودة -28 من الجحيم – 
انه حذف منها أبياتاً – غير جديرة بالترجمة 
– وردت عن النبى محمد, , واعتبر ان دانتى 
سائداً  كان  بما  فيه  تأثّر  جسيماً  خطأً  أخطأ 
المؤلفات عن  فى  أو  العامة  بين  فى عصره 
أهل  يمنع  لم  هذا  ان  على   , محمد  الرسول 
العصر من تقدير الحضارة اإلسالمية والتأثر 

بثمراتها. [ 

وصل الشاعران إلى ساحل جبل المطهر , 
وشاهد دانتى مع كوكب الزهرة اربعة نجوم 
ترمز للفضائل الرئيسية األربع , ورأى كاتو 
والشعر  الطويلة  اللحية  ذا  المطهر  حارس 
من  يهربا  ان  لهما  كيف  يتسائل  االبيض 
الجحيم, ورد عليه فرجيليو بان دانتى إنسان 
حى وانه يبحث عن الحرية ,, وافق كاتو على 
رمز   – الناعم  باألسل  دانتى  وسط  يلف  ان 
التواضع – ويغسل وجهه من عالئق الجحيم 
بقطرات الندى ,,,وسارا إلى شاطىء الجبل.

يرخى  والليل  صباحاً  السادسة  وحوالى 
فى  طالعاً  النهار  بينما  اورشليم  فى  سدوله 
 , البحر  من  يأتى  نوراً  دانتى  المطهر, رأى 
ركع دانتى امام المالك الذى أتى بقارب يحمل 
آيات  ترتل  المتطهرين  ارواح  من  جماعة 
عن خروج بنى إسرائيل من مصر, تدافعت 
االرواح حول دانتى الذى حاول عناق احدهم 
لم  يده  لكن  الفلورنسى(  الموسيقى  )كازيال 
تلمسه فهو روح لكنه غنى قصيدة من اشعار 
العذب  الغناء  الى  تصغى  واالرواح  دانتى 

المنصرفين  بالمستمعين  يصيح  كاتو   ,,,,
   , فتفرقوا     التطهر  طريق  فى  السير  عن 
من  جماعة  حيث  الجبل  سفح  الشاعران  بلغ 
االرواح تسير فى بطء شديد ألنهم تأخروا فى 
التوبة إلى آخر لحظة من حياتهم,,,, فرجيليو 
يطمئن دانتى بان الصعود صعب فى البداية 
لكن سيصبح بالتدريج سهاًل,, ورايا حشداً من 
األرواح هم من ُقتلوا ولم تُتح لهم فرصة الندم 
التوبة عن ذنوبهم إال فى آخر لحظة من  او 

حياتهم .

سار الشعراء إلى فجوة فى الجبل وبلغوا وادى 
االمراء بأزهاره التى فى لون الذهب والفضة 
ورأى   , الفواح  وعطره  والزمرد  واللؤلؤ 
الملكة(,  أيتها  لك  السالم  ترتل)  نفوساً  دانتى 
االمبراطور  المهملين:  االمراء  أرواح  هذه 
وملك  بوهيميا,  وملك  النمسوى,  رودلف 
وكثيرون,  االول....  وهنرى  فيليب,  فرنسا 
ثم سمع الجميع يرتلون نشيداً يضرعون فيه 
إلى هللا أن يحمى نفوسهم من شياطين الليل, 
وشهد دانتى مالكين يهبطان لحماية االرواح 
من الحية رمز الشر والخطيئة,,,,, بدا لدانتى 
فى حلم انه يرى نسراً يهبط من السماء كبرق 
فرجيليو  أعلى وطمأنه  إلى  وانتزعه  خاطف 

بانه بلغ اآلن المطهر.

إقترب الشاعران من باب المطهر ورأيا 
ثالث درجات , وشاهدا مالكاً حذرهما من 
الصعود مزيداً , لكنه رحب بهما بعد ان 
عرف ان لوتشيا هى التى سهلت لهما سبيل 
الصعود, وصعد دانتى على درجات السلم 
التى ترمز االولى لصفاء النفس والثانية 
لالعتراف بالخطايا والثالثة للحب الذى 
يطهر القلب, وفتح المالك باب المطهر 
بمفتاحين واحد من الذهب رمز السلطة 
الدينية والثانى من الفضة رمز المعرفة, 
وسمع دانتى نشيد) اللهم لك الحمد(,, دخل 
وأُغلق الباب ولكن لم ينظر خلفه ) العودة 
الى الخطيئة(,, وخرجا الى اإلفريز االول 
إفريز المتكبرين ورأى حائط من المرمر 
تزينه مشاهد لجبرائيل يبشرمريم العذراء 
بميالد السيد المسيح وهى تقول بتواضع 
انها أمة الرب , ومشهد الملك داوود 
يرقص إبتهاخاً امام التابوت المقدس عند 
نقله إلى اورشليم , ورأى حشداً من جماعة 
المتغطرسين النادمين التائبين وقد ناءت 
ظهورهم بما حملوه من االحجار الثقيلة.                                                      
يتبع
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 وها قد آن األوان أن يرّد األبناء ما سلبه 
اآلباء واألجداد من ثروات الشعوب األخرى 
، إما بقبول أبناء تلك الشعوب »المقهورة« 
داخل الُمجتمعات األوروبية ، حتى لو كان 
األوروبيين  يُشاركون  ال  الوافدين  هؤالء 
نفس القيّم الحضارية و اللغوية و العقائدية ، 
و تكنولوجياً  الشعوب مالياً  تلك  أو مساعدة 
األصليين  السكان  حساب  على  لو  و  حتى 
ال  الذين  الضرائب  دافعي  و  األوروبيين 
و  اإلشكاليات  تلك  في  الجمل  و  لهم  ناقة 

الُمعضالت التاريخية والعرقية

و  الدولة  بين  التعسفي  الفصل  أدى   .6
الكنيسة في أوروبا منذ الثورة الفرنسية  إلى 
 ، تعاليمها  و  للمسيحية  كارهة  نزعات  قيام 
كانت  األوروبية  الحضارة  أن  من  فبالرغم 
على  قائمة  كبير(   حّدِ  إلى  زالت  ال  )و 
إال  والمسيحية،  لليهودية  األساسية  المبادئ 

أجيال  من  تاله  ما  و  بومرز  البيبي  جيل  أن 
تجاه موروثه  إتخذوا موقفاً عدائياً و عدوانياً 
األجيال  عليه  تربت  الذي  المسيحي  الثقافي 
السابقة لهم و قرروا أن يُدمجوا أي ثقافة و أي 
المجتمعات األوروبية إلقتناعهم  عقيدة داخل 
بأن جميع الثقافات و الديانات سواسية ، و أن 
بأفضل  ليست  المسيحية   - اليهودية  المبادئ 
ديانات و عقائد و موروثات  من غيرها من 
ثقافية أخرى ، و حتى و لو كانت تلك الثقافات 
و العقائدعلى النقيض من المبادئ اليهودية - 
اإلنسحابية  الفلسفة  تلك  أدت  قد  و  المسيحية 
الُجدد  الغزاة  يفرض  أن  إلى  اإلنهزامية 
عاداتهم و ُمعتقداتهم على الشعوب األوروبية 
و بداًل من أن يرتقوا بأفكارهم لكي تطال القيّم 
اإلنسانية الراقية التي وصل لها األوروبيون 
لألسفل  األوروبيين  بشّد  الغزاة  هؤالء  قام   ،
والعقائدية  الثقافية  لموروثاتهم  أخضعوهم  و 
في  تقدير  أقصى  على  تنتمي  التي  البدائية 

معظمها إلى ما قبل العصور الوسطى

 للمقال بقية



                                                                            
البلسوار

بقلم/ مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com( 

على شاطىء الجربى النيلى برأس البر قضينا 
ان  فما  والسبعينات  الستينات  فى  المرح  سنوات 
تأتى االجازة الصيفية حتى نرتحل الى رأس البر 
الشتاء  متاعب  ايضاً  وحاملينن  امتعتنا  حاملين 
المصيف  اعماق  فى  منها  لنتخلص  الدراسية 
مصيف  فهو  خاص  مذاق  البر  ولرأس  الجميل. 
عائلى ال تشعر فيه بأنك ضيف تأتى لتقضى فترة 
قصيرة ثم تذهب بعدها بل تشعر بأنك احد ُمالك 
اجمل  ما  المصطافين.  كل  شأن  شأنك  المصيف 
الصور الفوتوغرافية التى تظهر فيها المودة وااللفة 
بين الجميع والى جانب هذا تظهر المراكب التى 
وجميعها  الشاطىء  والى  من  المصطافين  تحمل 
اغانى  اسم  يحمل  اغلبها  مختلفة  اسماء  تحمل 
كوكب الشرق ام كلثوم التى يعرفها ويردد اغانيها 
كلثوم  ام  اغانى  ان  االمر  فى  والغريب  الجميع 
كنت تسمعها تصدر من حناجر جميع المستويات 
التعليمية بل وحتى غير المتعلمين واالغرب من 
سيما  ال  الصعبة  كلثوم  ام  قصائد  اسمع  ان  ذلك 
رددها  وقد  الهوى  وولد  الدمع  عصى  اراك 
الباعة الجائلين وسائقو النقل الذين بالكاد يعرفون 
الجميلة  البر  رأس  الى  اعود  والكتابة.  القراءة 
فى العصارى واالمسيات فما بين تجوال المدينة 
بالطفطف واكل االيسكريم من عربات  الصغيرة 
ساندويتش  ابتكروا  من  اول  الجائلين وهم  الباعة 
جاهز  كمنتج  بعد  فيما  انتشر  والذى  االيسكريم 
من منتجات االيس كريم اما فى رأس البر فكانوا 
البسكويت  من  طبقتين  بين  كريم  االيس  يضعون 
فهو  الطفطف  اما  ساندويتش  ويسمونه  الهش 
االتوبيس المفتوح ساعة العصر والذى كان يجول 
اللسان الساحرة  المدينة ال سيما منطقة  بنا احياء 
النيل  رافد  مع  المالح  البحر  التقاء  نقطة  وهى 
اللبان  لسينما  لناالذهاب  يحلو  المساء  فى  العذب. 
بالسير  البديع  الليل  سهرة  نكمل  بعدها  الشهيرة 
على شط النيل او على كورنيش النيل وال مانع من 
تناول فطائر ابوطبل الشهيرة او لقمة القاضى وان 
كان الكثيرون يفضلون لقمة القاضى فى الصباح 
المصيف   ايام  المساء  هكذا كانت  والفطائر فى 
تمضى بنا وقد قسمنا االيام بأن نقضى يوماً على 
شاطىء الجربى النيلى ويوماً آخر على شاطىء 
فقد  نفسى  وعن  بالتبادل.  وهكذا  المالح  البحر 
كنت مواظباً على ممارسة كل االنشطة المتعلقة 
تناول االيس كريم  فيها  بما  البر  بمصيف رأس 
تناول  او  الغذاء  فى  الشهية  السمك  وجبة   بعد 
على  وذلك  العشاء  وجبة  بعد  او  قبل  الفطائر 
اعتبار ان الطعام فى عرفنا يندرج ضمن انشطة 
المصيف الرئيسية. شىء واحد كنت دائماً اتجنبه 
بعد ما حاولت تجربته مرة واحدة اال وهو ركوب 
المسماة  الخشبية  القطعة  تلك  بواسطة  االمواج 
طرفاها  مستطيلة  خشبية  قطعة  وهى  بالبلسوار 
االربع  من  لكنها  العلى  يتجهان  الصغيران 
واحدة  مرة  جربتها  حواف....وقد  بال  جهات 
وحاولت ان اركب بها احدى الموجات حيث ان 
فشلت... لكنى  ذلك  على  يساعد  الخفيف  وزنها 

اركب  ان  فالمفروض  بجدارة  فشلت  بالفعل  ال 
اليهم  واقفاً  او  جالساً  البلسوار  فوق  وانا  الموجة 
لكن ماحدث هو اننى وجدت رأسى وقد ارتطمت 
برمال القاع وعندما اعتدلت واستطعت ان اطفو 
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برأسى المسكينة كان البلسوار والمجداف 
الخاص به هما اللذان فوق رأسى بعدها 
اعتزلت تماماً ركوب البلسوار بعدما ثبت 
لى عملياً انه هو الذى يركبنى ورفضت 
وادعيت  االمواج  لركوب  الدعوات  كل 
بفلسفة...لست  اقول  كنت  عندما  الحكمة 
االصدقاء  اما  الموجة  يركب  الذى  انا 
فكانوا يضحكون ويسخرون من دعابتى. 
واقفون  وهم  الشباب  مشهد  ان  والحقيقة 
الموج  متخطين  البلسوار  فوق  ثبات  فى 
وهم ذاهبون الى العمق ال يفوقه جمااًل اال 
مشهدهم وهم عائدون الى البر وهو يقفون 
راكبين  البلسوار  فوق  ثبات  فى  ايضاً 
فوق موجة عالية فيعتلونها فى سالسة ثم 
تهبط بهم الى ما قرب البر...كان المشهد 
مرحلة  فى  الفتيات  السيما  الجميع  يبهر 
ابالغ ان الكثير من  المراهقة بل اننى ال 
الشبان كانوا يتعمدون ركوب االمواج اذا 
ما ازدحم الشاطىء وكانت نسية الفتيات 
من  غرورهم  يرضى  ما  فينالون  كبيرة 
اقصى  كانت  وهذه  االعجاب  نظرات 
تسمو  االخالق  كانت  زمن  فى  االمنيات 
وترتفع على كل شىء آخر. صالح زميل 
ركب  من  وامهر  افضل  كان  الجامعة 
مصيف  فى  بعينى  ذلك  رأيت  االمواج، 
رأس البر طوال سنوات الجامعة، ورغم 
يكن  لم  انه  اال  فرقتنا  الحياة  ان ظروف 
فى  استمر  انه  اعرف  ان  الصعب  من 
كان  واقتدار.  ببراعة  االمواج  ركوب 
صالح يأتى من العمق وقد اعتلى الموجة 
البلسوار وهو يرفع  ثبات فوق  فى  واقفاً 
صدره العلى فى فخر ممسكاً بالمجداف 
اآلخر  الذراع  يضع  بينما  ذراعيه  باحد 
كم  عضالته....حقاً  ليبرز  وسطه  فى 
الموجة  يركب  وهو  مبهراً  المشهد  كان 
تلو االخرى حتى مع بعد المسافة فيكفى 

ان ترى بارعاً يركب الموجة تعرف انه 
يرددون  الشاطىء  اهل  ويظل  صالح 
ارادوا  وان  المصيف  انتهاء  حتى  اسمه 
فى الشتاء استعادة ذكريات المصيف وايام 
رأس البر فسيذكرون ايضاً اسم صالح. 
االمواج  يركب  الذى  صالح  اسم  لكن 
بقى يتردد فى كل المواسم بعدما تعددت 
االمواج ولم تقتصر على فصل الصيف 

بل انها لم تعد تقتصر على البحر!!!!.

اشتراكياً  ثورياً  كان  وقتها  صالح 
اعلن  التخرج  بعد  لكنه  يسارياً  ناصرياً 
الموجة  او  الناصرية  التجربة  فشل  عن 
الناصرية بل وتجنب استخدام ذلك االسم 
اعلن  عندما  اال  مشتقاته  وكل  »ناصر« 
انه يناصر الرئيس السادات فى خطواته 
وحالفه  السادات  موجة  صالح  وركب 
الحظ عندما ارتفعت اسهم السادات عالياً 
اكثر  فأمن   3791 اكتوبر  انتصار  بعد 
انه  اعلن  باالحرى  او  السادات  بسياسة 
المؤمن ولم  الرئيس  بكل سياسات  يؤمن 
الرئيس  كلمة  تكرار  فى  غضاضة  يجد 
المؤمن والتى ال تدل على معنى اال بأنه 
كان هناك رئيس آخر كافر...ولعله كان 
يعنى هذا...ثم ركب صالح موجة المنابر 
ويركب  يتغنى  وهو  االحزاب  فموجة 
موجة الحرية باسقاطات تلعن زمناً غابت 
فيه الحريات...واخيراً ركب صالح آخر 
موجات تلك المرحلة وهى موجة االنفتاح 
صالح  ان  عجبى  االقتصادى....وكان 
عشر  من  اقل  فى  يتحول  االشتراكى 
سنوات الى مشجع شرس للرأسمالية. ثم 
حدث ما حدث وذهب السادات واحترت 
قد  اسمه  كان  بعدما  سيفعله صالح  فيما 
بدأ يتردد باعتباره من كبار المسئولين....
اعرف  اكن  لم  الحقيقة  فى  كنت  وان 
اى  يعرف  يكن  لم  ايضاً  هو  واظنه 
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يحررها هانى نصحى
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مسئولية كان يتحملها. اما فى زمن مبارك 
...حيث  الذهبية لصالح  الفترة  كانت  فقد 
االمواج من كل اتجاه تأتى والى اى اتجاه 
تمضى والحقيقة ان صالح لم يترك موجة 
اال وركبها وللحق فقد كان بارعاً فى كل 
عاماً  تالثين  مدى  يركبها...وعلى  موجة 
توقعت مع كل تغيير وزارى ان اقرأ اسم 
لكنه  الوزارات  احدى  تولى  وقد  صالح 
كان من الذكاء بحيث ال يتولى المسئولية 
االولى فهو اآلن ال يركب الموجة بمنطق 
يلفت  ان  حاول  من  بمنطق  وال  البلسوار 
انظارهن من مراهقات ساذجات...لذا فقد 
احب اال يتصدر المشهد.... وتمضى ايام 
وتمضى  عاماً   ثالثون  قوامها  واعوام 
احتار  فوضوية  ايام  وتأتى  مبارك  ايام 
فيها صالح ولم يركب اى موجة باستثناء 
تسمح  والتى  الفضفاضة  الثورية  الموجة 
طالما  شىء  واى  شىء  كل  تقول  بأن 
ثم  شعاراً.  كونه  عن  يرقى  لن  االمر  ان 
موجة  وارتفعت  الموجات  كل  انحسرت 
واحدة فقط وهى موجة االخوان ولم يتردد 
وخلع  لحيته  فاطلق  ركوبها  عن  صالح 
بدلته وارتدى جلباباً بل وكان على وشك 
ان يشترى الكثير منها او بما يكفيه لعشر 
فجأة وجد  لكنه  االقل  قادمة على  سنوات 
ان عصر االخوان قد انتهى وحمد هللا انه 
لم يتخلص من قمصانه وبنطلوناته وايضاً 
يقتنيها..... التى  الشيك  البدل  مجموعة 
لكنه وقف متردداً ال يدرى اى زياً يرتدى 
واى موجة يركب. ومضى عاماً وعامان 
ولم اعد اسمع عن صالح اال حين ذهبت 
عام  كل  كعادتى  البر  رأس  الى  بأسرتى 
وهناك رأيت صالح وبالتأكيد لم يعرفنى 
فقد مرت به وجوه كثيرة فى حياته فكيف 
له ان يتذكرنى...اما انا فقد رأيت صالحاً 
وال  االمواج  يركب  ال  وجدته  فقد  آخر 
يركب البلسوار بل انه ال يقترب من البحر 
واندهشت لكن زالت دهشتى عندما علمت 
ركب  البر  برأس  ليستقر  اتى  عندما  انه 
فانقلب  الموجة  ركوب  واراد  البلسوار 
وارتطمت رأسه برمال القاع وعندما طفا 
البلسوار  كان  البحر  سطح  فوق  برأسه 

والمجداف يستقران فوق رأسه.    



أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com

8164gindi@rogers.comاو
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التوتر قد يكون قاتال 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

موطنه األصلى الشرق األوسط، 
لسنوات  البرازيل  فى  مقيما  كان 
الحرة،  باألعمال  ويعمل  طويلة 
وأخوته  ألمه  زائرا  لكندا  حضر 
مفاجئ  ألم  أنتابه  شهور.  لبضعة 
فى صدره، وألن أخاه من مرضاى 
حضر لزيارتى فى العيادة. كان فى 
اوائل الخمسينيات ومصابا بارتفاع 
ومصابا  لفترة  الدم  ضغط  فى 

بالسمنة أيضا. 

كان متوترا وعصبيا بالرغم من 
وأخبرنى  نفسه.  المتالك  محاولته 
بأنه رفض من قبل أن يأخذ ادوية 
طبيعته  اصبحت  ألنها  لتهدئته 
الدائمة من كثرة مسئولياته وأنه أتى 
أستجمام  كفترة  شهور  لعدة  لكندا 
فى  كثيرة  منغصات  يبعد عن  لكى 
حياته وقص على أيضا أن عصبيته 
كانت سببا فى انهاء عالقته الزوجية 
وأنه طوال حياته يتحاشى استعمال 
بإمكانية  لعلمه  المهدئة  األدوية 
التعود وعدم االستغناء عنها، كانت 
له مشاكله النفسية أيضا لبعد اوالده 

عنه فى حضانه امهم.

كان كل تركيزى فى هذا الوقت 
على ألم الصدر، ودلت الفحوصات 
األولية واختبار القلب بالمجهود بعد 
عالى  أحتمال  يوجد  أنه  على  ذلك 
لعضلة  المغذية  بالشرايين  لقصور 
بالشرايين  تعرف  ما  وهى  القلب 
على  وضعته  بالطبع  التاجية. 
نبضات  لتقليل  الالزمة  األدوية 
وايضا  الدم  سيولة  وزيادة  القلب 
صحية  أزمة  أى  احتمال  لمواجهة 

مفاجئة. 

كان ال بد له أن يراجع أخصائى 
مدى  لبيان  قسطرة  لعمل  قلب 

صالحية شرايين القلب.  

تأمين صحى  يكن يحمل معه  لم 
للبرازيل  العودة  على  وصمم 
لعدم  الفحوصات  باقى  الستكمال 
استطاعته اإلنفاق عليها فى كندا مع 
البرازيل  فى  صحى  بتأمين  تمتعه 

يؤهله لهذا مجانا. 

ليخبرنى  يوم  ذات  أخاه  لى  أتى 
الذى  ألخيه  القسطرة  عمل  تم  بأنه 
عاد إلى البرازيل واوضح أن يوجد 

أماكن انسداد فى عدد من الشرايين 
التاجية وأنه قد تحدد له ميعاد لعملية 

جراحية. 

لشهور  عنى  األخ  هذا  غاب 
دخل  أخاه  أن  لى  قال  عاد  وعندما 
المستشفى فى البرازيل قبل العمليه 
ألجراء  المحدد  الصباح  وفى  بيوم 
وذعر  عصبى  توتر  أنتابه  العمليه 
غرفة  دخوله  قبل  شديد  وفزع 
تهدئته  محاوالت  وفشلت  العمليات 
بقلبه  فإذا  خوفه  علي  والسيطرة 
غرفة  باب  على  مباشرة  يتوقف 
محاوالت  كل  فشلت  العمليات. 
انعاش قلبه وكان سبب الوفاة صدمة 

عصبية اجهدت قلبه الضعيف. 

نستهين  األحيان  من  الكثير  فى 
ندفع  بل  المستمر  العصبى  بالشد 
أنفسنا لزيادة ساعات العمل وإثقال 
أنفسنا بمسئوليات أكبر وأكثر بحجة 
أن بعض الراحة هى نوع من الكسل 
غير مدركين أن التوتر العصبى قد 

يكون قاتال فى أحيان كثيرة. 

موعدنا سويا فى العدد القادم 

بصــــــراحة
األقباط يعيشون عصر الذل

 مدحت عويضة
الكتابة  اإلبتعاد عن  حاولت  كلما 
حقوق  وخصوصا  السياسة  في 
الثمن  بسببها دفعت  والتي  األقليات 
علي  مجبر  نفسي  أجد  جدا،  غالي 
جارت  وإن  بالدي  السكوت،  عدم 
ضنوا  وإن  وأهلي   .. عزيزة  على 

على كرام.

فاق  األيام  هذه  يحدث  وما   
أن  في  تسببت  التي  األمور  بكثير 
المهجر  في  القبطية  للحركة  ننضم 
الماضي  فالعام  الخيال،  فاقت  بل 
وفي سنة 7102 شهدت أحد قري 
أحد  منزل  أمام  مظاهرات  الصعيد 
العائالت مطالبين األب بتسليم بنته 
لتزويجها من شخص ما بحجة أنها 
السوشيال  اتصفح  وأنا  أسلمت،  
أن  وهو  غريبا،  خبرا  رأيت  ميديا 
7 أسر قبطية من بلدة تدعي ”علي 
بمركز  شوشة  لقرية  تابعة  باشا“ 
القرية  لترك  إضطرت  سمالوط 
والنزوح لمنازل أقاربهم في القري 

المجاورة!!!!.

العجب  مصدر  فهو  السبب  أما 
فرسنا  أسمها  مسيحية  فتاة  فهناك 
البلدة  السيد هربت من  يوسف عبد 
وتزوجت من شخص يدعي شعبان 
العام  أبريل  في  توني  إبراهيم 
عودتها  طريق  في  وهي  الماضي. 
تعيش  وأن  لزفتها،  البلدة  تستعد 
لمنزل  المالصق  منزل زوجها  في 
األمور  إشتعلت  أن  وبعد  عائلتها 
علي السوشيال ميديا بالتهديد ألسرة 
البلدة،  في  األقباط  ولكل  الفتاة 
فأجبرت األسر المسيحية علي ترك 

البلدة ومغادرتها. 

الخبر أستوقفني كثيرا وال يهمني 
ومن  أسلم  ومن  من  تزوج  من 
تنصر، الذي يهمني هو الذل الواقع 
علي الضعيف والمهانة التي يعيشها 
األقباط في ذلك العصر والذي يحق 
وبكل صدق أن نقول عنه أنه عصر 
الذل لألقباط. لم يكفيهم أسلمة الفتاة 
كسرة  يكفيهم  لم  زفتها  يكفيهم  لم 
أبيها ولم يكفيهم حرقة قلب والدتها 
يهددونهم  راحوا  بل  وأخوتها، 
بل  منازلهم  لترك  ويضطرونهم 
وبلدتهم وبعد ذلك نقول أن األقباط 

يعيشون عصرهم الذهبي!!!!!.

وكتم  الذل  عصر  أنه  الحقيقة 
األفواه علي مصر بالكامل واألقباط 
جزء من المجتمع المصري، فالذين 
يفهمون  ال  الدكتاتورية  يؤيدون 

الوحيدة  الحصانة  هي  الحرية  أن 
بوجه  اإلنسان  ولحقوق  لألقليات، 
األغلبية  حقوق  أنتهكت  فإذا  عام، 
فماذا تنتظر األقلية هل تنتظر العيش 
الكرامة  تأتي  أين  ومن  كرامة  في 

في وطن نزعت منه كرامته.

تصل  أن  يوما  أتصور  أكن  لم 
من  مصر  في  الحد  لهذا  األمور 
منابر  ومنع  الرأي  شباب  سجن 
التنوير من الظهور علي الشاشات، 
المادة  في  األمنية  األجهزة  وتحكم 
األعالميين  أنهم  لدرجة  اإلعالمية 
آصبحوا تحت سيطرة األمن تماما، 
عليهم  يملي  ما  ينتظروا  وآصبحوا 
الجملة  مسخرة  برامجهم  فباتت 
الواحدة تنطق في كل البرامج، ومع 
رصد الجمل ووتقضيع الفيديوهات 
تستطيع عمل آفالم كوميدية سوداء 
قدر  وقد تضحكك، علي  تبكيك  قر 

حبك لبلدك وعشقك للحرية.

كيف  الدرجة  لهذة  وصلنا  كيف 
انتزعناها  التي  الحقوق  في  فرطنا 
ومن  يناير  ثورة  قبل  مبارك  من 
بعد  واإلخوان  العسكري  المجلس 
الحال  بنا  كيف وصل  يناير،  ثورة 
كنت  الماضي  في  الدرجة،  لهذه 
أقول أن التهاون في حق األقلية قد 
يَضيع حق األغلبية، األن أصبحت 
الحريات  إنخفاض سقف  أن  مؤمنا 
يقضي علي وجود  قد  المجتمع  في 

األقلية.

كيف نقول أين المفكرين واألدباء 
واإلعالميين ولم يعد أحد من هؤالء 
قادر علي الكالم أصال، وأصبحت 
للطبالين  فقط  متاحة  الساحة 
ما  قد  وعلي  والمنافقين  والكذاابين 
تتسع  ما  قد  علي  طبلتك  رنة  تعلي 
ياله  اإلعالم،  في  ظهورك  مساحة 

من زمن صعب نعيشه!!!!.

من  الزمن  وجودة  الحرية  أن 
أحوال  بحسب  يقاس  ال  ردائته 
صفوة المجتمع وال بحسب زيارات 
وال  العبادة  ألماكن  المسؤلين 
يعلم  التي  الجميلة  الرنانة  بالكلمات 
الجميع أنها كلمات نفاق ورياء، بل 
يقاس بحرية وحفظ كرامة اإلنسان 
الضعيف  ونصرة  والبسيط  الفقير 
،عليكم  والقانون.  العدل  وتطبيق 
بالعصر  أنتم  تتمتعوا  أن  سادتنا 
يعيننا هللا  أن  نحن  ونصلي  الذهبي 

علي عصر الذل الذي نعيشه.   

علمية  ]حقائق  مقال  بقية 
خلق  في  هللا  قدرة  في 

األنسان[ ص 7 
المحيطي:  العصبي  الجهاز    -2
المحيطي  العصبي  الجهاز  يعمل 
بين  والرسائل  اإلشارات  نقل  على 
الجهاز العصبي المركزي وأعضاء 
إثنى  من  ويتكون  المختلفة  الجسم 
تبدأ  األعصاب  من  زوجا  عشر 
باألعصاب  وتسمى  الدماغ  من 
القحفية باإلضافة إلى واحد وثالثين 
تبدأ من  التي  زوجا من األعصاب 
النخاع الشوكي وتسمى باألعصاب 
األعصاب  هذه  وتعمل  النخاعية 
بنقل  تقوم  حيث  الهاتف  كأسالك 
مستقبل  عصبون  كل  من  الرسائل 

ومستفعل في الجسم وإليه
التلقائي:  العصبي  الجهاز   -3
التلقائي  العصبي  الجهاز  يعد 
العصبي  الجهاز  من  خاصا  جزءا 
تنظيم  على  يعمل  حيث  المحيطي 
الجسم  في  التلقائية  الوظائف  كل 
مثل التنفس والهضم دون أي تدخل 
أو تحكم من الدماغ مما يساعد على 

االحتفاظ ببيئة داخلية مستقرة
 

آلية عمل الجهاز العصبي
من  العصبي  الجهاز  يتكون 
باليين الخاليا المختصة التي تسمى 
العصبية،  الخاليا  أو  العصبونات 
والتي تتجمع في شكل حبال تُسمى 
متعددة  ُسباًل  تسلك  األعصاب، 
المعلومات سريعاً  نقل  تساعد على 

إلى كل مكان من الجسم
مفاجئ  شئ  أي  يحدث  عندما 
 ، فيحدث  الحياة  في  موقف  ألي 
يتكون من   رد فعل لإلنسان والذي 
داخل  المعّقدة  العمليات  من  العديد 
التستغرق  والتي  العصبي،  الجهاز 
مثاًل  فلنأخذ  واحدة.  لحظة  سوى 
العصبي  الجهاز  في  يحدث  ماذا 
لإلنسان، عندما يُرى حيوانا شرسا، 

ثم في لحظة يجري سريعا. 
توجد في كل عضو من أعضاء 
واألذن  العين  مثل  الحواس، 
متخصصة  عصبونات  وغيرها، 
بترجمة  تقوم  المستقبالت،  تُسمى 
نمراً  كرؤيته  اإلنسان،  يحسه  ما 
عصبية،  إشارات  إلى  مفترساً، 
التي  العصبية،  الُدفعات  تُسمى 
العصبية بسرعة  األلياف  تنتقل في 
رؤية  فعند  الثانية.  في  90م   -  1
العينين  ُمْسَتْقبالت  تستجيب  النمر 

تعكس  التي  الضوئية،  لإلشعاعات 
دفعات  إلى  وتترجمها  رؤيته 
َعْصبونات  عبر  تنتقل  عصبية، 
أعضاء  في  المستقبالت  من  حسية 
الترابط  َعْصبونات  إلى  الحواس 
والنخاع  الدماغ  في  الموجودة 

الشوكي
الدماغ  في  الَعْصبونات  تستقبل 
بتحليلها  وتقوم  العصبية  الدفعات 
اتخاذه  يجب  ما  وتقرر  وترجمتها 
رؤية  رسالة  تترجم  فمثاًل  حيالها. 
الشعور  إلى  المفترس  النمر 
الدماغ  يرسل  َثّم  ومن  بالخوف، 
عبر  تنتقل  أخرى،  عصبية  ُدفعات 
َعْصبونات حركية إلى المستفعالت، 
مثل العضالت والغدد التي تستجيب 
تستجيب  فمثاًل  الدماغ.  ألوامر 
عضالت الساقين، وتساعد اإلنسان 
الخطر.  عن  بعيًدا  العدو  على 
إلى  رسالة  الدماغ  يرسل  وكذلك 
ليسرع من نبضه ويزيد من  القلب 
الدم  من  مزيًدا  ليرسل  انقباضاته، 

إلى عضالت الساقين

إعداد
 د. شاكر اسطفان

القادة العرب 
واألوروبيون يف 

قمة بشرم 
الشيخ يف
 24 فرباير
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تلقى مكالمة  يوم  ذات  وفى مساء 
تليفونية طلب فيها المتحدث ضرورة 
لوزارة  الفنى  المستشار  مقابلة 
التربية  )وزارة  وقتئذ  المعارف 
حسين.  طه  الدكتور  اآلن(  والتعليم 
وفى كتابه »قاهر الظالم« يسجل لنا 

تفاصيل هذا اللقاء:

أتفضل  بأن  لى،  تليفونية  رسالة 
لمقابلة د. طه حسين المستشار الفنى 
لوزارة المعارف. وتوجهت إليه. ال 
وقدمنى  للمقابلة.  واحداً  سبباً  أدرى 
شحاته.  توفيق  د.  مكتبه  مدير  إليه 
كان د. طه حسين مهيباً فى جلسته، 
مبتسماً فى هدوء، متواضعاً رغم كل 
مظاهر الوزارة. وبادرنى بعد تحية 
»توفيق«  من  سمع  قد  بأنه  طيبة 
الكثير وأنك موهوب ويُقال لى إنك 
أرجو  ولهذا  نابغة.  لعمرك  بالنسبة 
أن تنفذ لى طلباً .. لك أن تتجه إلى 
واآلثار،  أنا  لى  ما  له:  قلت  اآلثار. 
وقد عقدت العزم على أن أكون مع 
قال  والفن.  للعمارة  وأستاذاً  األيام 
وفن  عمارة  إال  اآلثار  وهل  العميد: 
فى  ترى  أن  تّعود   .. وأكثر  بل   ..
مستقبل األيام من يفتح لك طاقة نور 
وعانيت  كثيراً  الظلم  رأيت  لقد   ..
منه أكثر، وال أحب أن يظلمك أحد، 
وأنا أعلم عن كفاءتك الكثير، ولكنك 
تفاجئنى بعنادك الذى ال أعيبك عليه 
أنت   .. أعلم  كما  الصعيد  من  فأنت 
حسين  طح  ويضحك  أسيوط.  من 
أنا  شوية،  على  »جبلى«  يعنى   ..
زماناً  »قبلك«  ولكن  مثلك  صعيدى 

ومكاناً.

يا  أيضاً  ومكانة   .. ابتسمت ألرد 
كانت  إذا  اسمعنى  إذاً  العميد.  سيادة 
شهور   3 كلها   .. عندك  مكانة  لى 
إنى  اآلثار.  تحب  لم  إذا  وأرجعك 
أريد أن أمصر جو اآلثار وال أتركه 
إلى أبد اآلبدين مع األجانب .. أنت 
أولى بحضارة بلدك. ألم يقولوا: أكبر 
منك بيوم يعلم أكثر منك بسنة. وأنا 
هى  إنما  مصر  حضارة  بأن  عليم 

أبقى على أيدى أبنائها.

من  المالخ  كمال  الشاب  ويخرج 
حضرة عميد األدب العربى ويلتحق 
السيد  نصيحة  حسب  اآلثار  بمعهد 
العميد وتمضى 3 شهور ويستدعيه 
د. طه حسين ويسأله إن كان يرغب 
فى العودة إلى كلية الفنون الجميلة؟ 
وهنا يرد هذا الشاب النابغ قائاًل: ال 
أخذت طريقى  لقد   .. أشكرك  أنا   ..
مع  سأظل   .. بلدى  حضارة  مع   ..

عمالقة الزمان.

اآلثار  مجال  فى  العمل  كمال  بدأ 
عن ُحٍب وإقتناع. كان مديراً ألعمال 
وطالباً  صباحاً،  اآلثار  مصلحة 
على  يدرس  مساًء  اآلثار  معهد  فى 
الفرنسيين  اآلثار  علماء  أشهر  يدى 
على  ذلك  بعد  »دريتون«.حصل 
اللغة  وفقه  اآلثار  فى  ماجستير 

المصرية القديمة.

فى سنة 1949 حضر إلى القاهرة 
- قادماً من أسوان والنوبة – ليقضى 
بعد  يذهب  ثم  بها،  قصيرة  ُعطلة 
ذلك للعمل بـ »الجيزة« حيث أهرام 
المصرية.  اآلثار  ومصلحة  مصر 

رسالة  وصلته  األيام  من  يوم  وفى 
عبده  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  من 
القاهرة  بجامعة  الصحافة  أستاذ   –
جريدة  إلى  التوجه  بضرورة   –
الكبير  الكاتب  لمقابلة  »األهرام« 
األستاذ أحمد الصاوى محمد. وهناك 
األستاذ  طلب  »األهرام«  بجريدة 
فى  العمل  المالخ  من  الصاوى 
الجريدة رساماً. ظل يعمل فى مجال 
»األهرام«  جريدة  بجانب  اآلثار 
باإلضافة إلى الكتابة فى النقد الفنى 
بالجريدة  يومياً  ركناً  خصص  حتى 

للفن.

فى  يعمل  كان  الوقت  نفس  فى 
اآلثار والحفريات. ثم حدث فى 26 
مايو 1954 ما جعل اسمه يتردد فى 

انحاء العالم!

اكتشف  أنه  اليوم  هذا  فى  حدث 
يقول  التى  الشمس  مراكب  مكان 
يضعوا  أن  أجدادنا  تعود  عنها: 
المراكب المقدسة أو مراكب الشمس 
مدفن  جوار  إلى  الروح  خدمة  فى 
صاحبها. وقد اكتشفتها جنوب الهرم 
ربوة  فوق  خوفو«  »هرم  األكبر 
طول   1954 مايو   26 فى  الجيزة 
أجزائها  بعض  متراً.   45 منها  كل 
من قطعة خشبية واحدة يبلغ طولها 
23 متراً إحداها لرحلة النهار، وكان 
»معتجت«  عليها  يطلقون  الفراعنة 
والثانية التى تجاورها وتماثلها طواًل 
»مسكتت«  ويسمونها  الليل  لرحلة 
المصريين  أن  أيضاً  أثبت  وبذلك 
األقل  على  سنة   5000 من  عرفوا 
أو  دائرى  بأنه  عالمنا  وتخيلوا 
بيضاوى يلفون حوله ويطلقون عنان 
السماء  فى  نقطة  أعلى  إلى  خيالهم 
ثم  رحلتها.  فى  الشمس  وراء  نهاراً 
هناك عالم آخر يتخيلون وجوده وهو 
»ايم  عليه  ويطلقون  يسمونه  الذى 

روات« أى العالم التحتى السفلى.

وقد أحدث هذا الكشف دوياً هائاًل 
باآلثار  تهتم  التى  الدوائر  جميع  فى 
صورة  وظهرت  وتجلها،  القديمة 
كمال المالخ على غالف أكبر مجلة 
أمريكية عالمية وهى مجلة »التايم« 
وأفردت العديد من صفحاتها لحديث 
الكشف  قصة  عن  له  طويل  شيق 
الكتشاف  بذله  الذى  والجهد  المثير 
هذا األثر العظيم ووجهت له جامعات 
الدعوة  والشرق  وأمريكا  أوروبا 
عن  محاضرات  إللقاء  الدعوة  تلو 
وأبطالها  الفرعونية  مصر  حضارة 
فتحوا  الذين  والقادة  الملوك  من 
الممالك ورفعوا اسم مصر عالياً فى 
العالم القديم واعترافاً بكشفه األثرى 
المتحدة  الواليات  أطلقت  الخالد 
األمريكية اسمه على نجم من نجوم 
متألقاً  المالخ  نجم  فأصبح  السماء، 

فى سماء الليل وسيظل كذلك.

المالخ  الوقت كان كمال  فى ذلك 
قد أنتقل إلى الصحيفة الجديدة الشابة 
الناقد  واصبح  »األخبار«  صحيفة 
لدار  الفنى  القسم  ورئيس  الفنى 
يرسم  كان  كذلك  اليوم«  »أخبار 
يوميات »األخبار« و«آخر ساعة« 
و«أخبار اليوم« و »الجيل الجديد« 
والتابعى  الحكيم  توفيق  ومقاالت 

ومحمد حسنين هيكل وغيرهم.

منه  طلب   1957 صيف  فى 
هيكل  حسنين  محمد  األستاذ 

إى  ويعود  للصحافة  يتفرغ  أن 
سيارته  أستقل  وفعاًل  »األهرام«. 
وقدم  اآلثار،  مصلحة  إلى  متوجهاً 
أستقالته فى الساعة العاشرة صباحاً، 
جريدة  فى  كان  ساعة  نصف  وبعد 
»أخبار اليوم« يقدم أستقالته، ومنها 
تفرغ  حيث  »األهرام«  جريدة  إلى 
فى عمله  لكنه  بها،  الصحفى  للعمل 
بالده.  آثار  يترك  لم  هذا  الصحفى 
فمع اكتشافه لمراكب الشمس أكتشف 
أول كوبرى فى التاريخ، وكان أول 
وأبو  مصر  أهرام  يرمم  مصرى 
فيله،  وجزيرة  العرب  وبرج  الهول 
كما أعاد إقامة أقدم مسلة فى مصر، 
العلمية  المادة  إعداد  فى  وأشترك 
األهرم  لمناطق  والضوء  للصوت 
والكرنك وفيله، وفى إعداد وتطوير 
متاحف األقصر والنوبة والمصرى، 
مصر  حضارة  فى  أستاذاً  وكان 
العالمية،  الجامعات  فى  وآثارها 

وعضو مجلس إدارة هيئة اآلثار.

أهتم بفن السينما حتى تقوم السينما 
بدورها اإلعالمى الكبير فى التنوير، 
التحكيم  لجان  فى  عضواً  وكان 
المختلفة،  الدولية  المهرجانات  فى 
السينمائى  برلين  مهرجان  ومنها 
نقاد  ُكتّاب  جمعية  أسس  الدولى. 
السينما المصريين سنة 1977 التى 
أقامت أول مهرجان سينمائى دولى 
أقام  كذلك   ،1978 سنة  يالقاهرة 
باإلسكندرية  سينمائى  مهرجان  أول 
لدول حوض البحر المتوسط، وأهتم 
بإقامة مهرجان السينما األفريقية فى 

أسوان.

صدر له 22 كتاباً منها: أغاخان، 
حكايات  الفن،  من  سنة  خمسون 
)الذى  ورق  من  صالون  صيف، 
فى  التشجيعية  الدولة  بجائزة  فاز 
كتاب  الرحالت سنة 1972(،  أدب 
األدب  عميد  عن  الظالم«  »قاهر 
العربى د. طه حسين وتمت ترجمته 
إلى  والصينية وتحول  الفرنسية  إلى 

فيلم سينمائى مبدع.

فى عام 1984 حصل على جائزة 
وكان  الفن،  فى  التقديرية  الدولة 
علماء اآلثار األلمان قد أختاروه عام 
رابطتهم.  فى  فخرياً  1982 عضواً 
جامعة  منحته   1983 سنة  وفى 
فى  تقدير  اليابانية شهادة  »واسيدا« 
اآلثار  من  مجموعة  مناسبة عرض 

المصرية هناك. وفى 

علماء  منحه   1985 سنة 
تشيكوسلوفاكيا  بدولة  المصريات 

الزمالة الفخرية لرابطتهم.

للفكر  راهباً  المالخ  كما  عاش 
والثقافة، كما أمتع شعب اإلسكندرية 
الندوات  فى  الشيقة  بمحاضراته 
كلية  طلبة  وأثرى  المختلفة،  الثقافية 
)قسم  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب 

اآلثار( بمعلوماته األثرية الغزيرة.

أكتوبر   28 الخميس  يوم  وفى 
تحتفل  مصر  وبينما   –  1987
العربى  األدب  عميد  رحيل  بذكرى 
د. طه حسين - وبعد أن القى األستاذ 
طلبة  على  محاضرته  المالخ  كمال 
قسم اآلثار بآداب اإلسكندرية، أستقل 
األبدية  رحلة  فى  شمسية  مركبة 
السعيدة تاركاً لنا ذكرى طيبة وآثاراً 

خالدة.

بين  الناصر  عبد  مقال  بقية 
الحقيقة والتضليل ص5

حاول عامر إذاعة بيان باالستقالة 
الناصر  عبد  نمط  على  اآلخر  هو 
ربما ليحظى هو أيضا بتأييد الشعب 
مثل عبد الناصر وليس فقط الشعب 
بائت  أيضا.  الجيش  المؤكد  بل من 
كل محاوالت عامر إلذاعة خطابه 
الناصر  عبد  خطاب  بعد  مباشرة 
عبد  ان  يبدو  ما  وعلى  بالفشل 

بعض  ليكسب  ذلك  عرقل  الناصر 
الحرس  قوات  وحاصرت  الوقت. 
الجمهوري مبنى اإلذاعة والتلفزيون 
آخر  شخص  أي  او  المشير  لمنع 
ان  من  الناصر  لعبد  تابع  غير 
هناك  يكن  )لم  المبنى  الى  يصل 
التلفزيونية  المحطات  من  نوع  أي 
المملوكة  تلك  غير  االذاعية  او 
اجتمع  ماسبيرو(.  حي  في  للدولة 
السادات  بقيادة  المصري  البرلمان 
استقالة  برفض  بيان  اصدار  وتم 
بالعودة.  ومطالبته  الناصر  عبد 
بعدم  بيانا  الدين  محيي  خالد  واذاع 
قبول منصب الرئاسة واخذت جميع 
ابواقا  كلها  وهي  االعالم  وسائل 
تتسابق  الناصر اخذت  بعبد  خاصة 
في تهييج مشاعر الجماهير أكثر في 
وألنه  الناصر  عبد  بعودة  المطالبة 
عهد  في  أصال  مسموحا  يكن  لم 
معارض  الي صوت  الناصر  عبد 
الي  صوت  يسمع  فلم  يتكلم  ان 
وصريخ  انفعاالت  بل  معارض 
وبكاء وتشنجات كلها لكتل ضخمه 
في  تصرخ  الجماهير  من  متحركة 
وفي  الناصر.  عبد  بعودة  هيستريا 
مساء اليوم التالي قرر عبد الناصر 
العودة والتراجع عن استقالته مبررا 
جماهير  إلرادة  استجابة  بانه  ذلك 
الشعب. ويري الكثير من المحللين 
معدة  تمثيلية  كان  حدث  ما  ان 
واعوانه.  الناصر  عبد  من  بأحكام 
اللطيف  عبد  المشككين،  ومن 
بأنه  يدلل على ذلك  البغدادي حيث 
ان  دستوريا  المفروض  من  كان 
)أنور  الشعب  رئيس مجلس  يتولى 
الرئاسة  الوقت(  ذلك  في  السادات 
الدين في  مما يوحي بتورط محيي 
التمثيلية وتوجسا من السادات الذي 
الناصر  لعبد  بالنسبة  غامضا  كان 
ذلك  في  الكاملة  بثقته  يحظى  وال 
الوقت وأيضا الحظ البعض انطالق 
قبل  الشوارع  الي  المظاهرات 
خطابة  من  الناصر  عبد  ينتهي  ان 
وتعبئة  لها  االعداد  سبق  يؤكد  بما 
أيضا  ويتفق  عاطفيا.  الجماهير 
الصمد  الرأي كل من عبد  مع هذا 

محمد الذي اعتبر الخطاب وطريقة 
وأيضا  ثقة  استجداء  بمثابة  القاءه 
حدث  ما  يصف  الذي  حافظ  منير 
ذلك  في  ويستند  محسوبة  بمغامرة 
عبد  ان  الخطاب  من  نقطتين  الى 
الناصر تقدم ببرنامج عمل للمرحلة 
في  أخفق  لمن  يعقل  وال  القادمة 
ان يضع خطة  البالد  تسيير شئون 
بها  ويقيده  عليها  يسير  لكي  لخلفه 
بأنه  الجماهير  الي  ايحاء  انها  كما 
أفسده ووعد  ما  قادر علي اصالح 

األخرى  النقطة  اما  الوقت.  بنفس 
ان عبد الناصر لم يعترف صراحة 
بمسئوليته عما حدث وانما قال انه 
المسئولية  يتحمل  ان  استعداد  على 
هم  آخرون  هناك  ان  يوحي  وهذا 
ان  مستعد  هو  ولكن  المخطئين 
كما  المسئولية.  منهم  بدال  يتحمل 
حيث  عامر  مع  مناورته  هناك 
خدره مؤقتا باالتفاق معه ان شمس 
بدران )وهو من اتباع عامر( على 
عنده  ليكون  وذلك  مكانه،  يحل  ان 
كل  على  ليقبض  الوقت  من  متسع 
اتباع عامر ويأمن شر شمس بدران 
)وزير الدفاع في ذلك الوقت( حيث 
ان عامر ابلغ شمس بما يعتزم عبد 
الناصر ان يعلنه فهدء شمس منتظرا 
الرئاسة.  تداعبه أحالم  التالي  لليوم 
فعبد الناصر متأكد ان شمس بدران 
سيمكن  الفرصة  له  اعطى  لو 
السلطة.  من  ومجموعته  المشير 
اسماه  ما  ذلك  بعد  عامر  انتقد  وقد 
بتمثيلية التنحي قائال: »لو كان عايز 
يستقيل بجد ال كانت المسأله عايزه 
المذيعين  ونحيب  بكاء  وال  خطب 
والمذيعات .......وفي آخر الخطبة 
بيقول ان قلبي كله معكم وأريد ان 
ان  يقول  فمين  معي  قلوبكم  تكون 
بيقول:  واحد  ده  استقالة  دي خطبة 
انا  تسبوني،  واوعوا  فيا  امسكوا 
عارف ازاي اطرد اليهود، وباحبكم 
ان  كما  تحبوني!!!!«.   وعايزكم 
المشير  استقالة  ذكر  اهمال  هناك 
كما اتفقا عامر وعبد الناصر، وذلك 
الجماهير  فكر  تماما  يصرف  لكي 
عنه ال تتطالب الجماهير أيضا ببقاء 
واحداث  التحليل  بقية  والى  عامر. 
اخرى حول موضوع االستقالة في 

الحلقة القادمة.

موشي  مذكرات   -1 المراجع: 
محمد   :1967 االنفجار   -2 ديان. 
إغتيال  مؤامرة   -3 هيكل.  حسنين 
 -4 فوزي  محمود  عامر:  المشير 
عبد  األول:  الجزء  األلهه:  تحطيم 
مذكرات   -5 رمضان.  العظيم 
البغدادي الجزء الثاني.  6-مذكرات 
المشير عامر: محمد عبد الصمد.  
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ضد اإلحلاد : وراء 
اخللق خالق 

املقالة الثانية عشر : 
عن صفائح الدم ) خاليا 

اجللطة (.وهي أدلة 
علمية أكثر تعقيدا وهي 

متعلقة بتخصصي ولكنها 
أشد داللة علي وجود 
اخلالق. ولقد حاولت 

قدر املستطاع تبسيطها 
ليفهمها القاريء غري 

املتخصص

تثبت  املقاالت  هذه   : واجب  تنويه 
وال  اهلل  وجود  فقط  العلمية  باألدلة 
أسانيد  أو  معتقدات  أي  إلي  تستند 
دينية ال يؤمن امللحدون بها أصال. وهي 
ال تناقش وال تدعو إلي معتقد بعينه.   

الدليل العاشر : صفائح الدم ومسئوليتها 
العنكبوتية  الجبارة  الشبكة  سالمة  عن 

لألوعية الدموية .

تمثل شبكة األوعية الدموية التي تصل 
األنابيب  من  الجسم مجموعة  لكل خاليا 
يصل  ولكن  أقطارها،  في  تختلف  التي 
 - تكذب  وال  - وصدق  أطوالها  مجموع 
الي 100,000 كيلومتر) حوالي مرتين 
وأكبر   ) األرضية  الكرة  محيط  ونصف 
مشكلة تواجه هذه الشبكة فائقة التعقيد هي 
شبكات  من  أي  في  يحدث  ما  فقط  ليس 
االنابيب التي تنقل السوائل؛ وهو حدوث 
تسرب ) نزيف ( بسبب ضرر لحق بأحد 
السرعة  أهمية  أيضا في  األوعية، ولكن 
الدم  وإستعادة سريان  الخلل  إصالح  في 
تلك  تغذيها  والتي  الهامة  األعضاء  إلي 
تلك  تتأثر  أن  وقبل  المصابة  األوعية 
الدم  سريان  توقف  جراء  من  األعضاء 
إصالح  أثناء  وفي  اإلصابة  بسبب  إليها 
الكيفية  المذهل يكمن في  األوعية. ولكن 
تلك  الخالقة  القوة  بها  واجهت  التي 
المشكلة البالغة التعقيد، وبسبب األطوال 
الفائقة لهذه الشبكة وذلك بواسطة - صدق 
أبسط  ومن  فقط  واحد  نوع   - تكذب  وال 
خاليا الدم والجسم؛ وذلك نظرا إلفتقاره 
الصفائح  هو  النوع  وهذا  النواة  إلي 
الدموية ) خاليا الجلطة (. وقد أخذ هذا 
سرعة  عاتقه  علي  الخاليا  من  النوع 
الحل  وتنفيذ  وتحديد  القرار  إتخاذ  ودقة 
وتتميز  المشكلة  هذه  مع  للتعامل  األمثل 
بالعديد من العجائب التي ال  تلك الخاليا 
كل  تجمع  مجرد  والتي  حصرها،  يمكن 

ما  في  والتكامل  المعقدة  الوظائف  هذه 
بينها في خلية واحدة فتلك هي األعجوبة 
الكبري بين كل األعاجيب والتي سنكتفي 

فقط بذكر بعض مما نعلمه عنها.   

األعجوبة األولي هي في شكل الجدار 
الحمراء  الدم  كرات  عكس  وعلي   :
أكبر  تحقيق  بغرض   - الجانبين  المقعرة 
 - حجم  أقل  مع  الغازات  لتبادل  مسطح 
الجانبين؛ وذلك  الدم محدبة من  فصفائح 
لتوفير أكبر حجم لتخزين المواد الالزمة 
في  الزيادة  من  ولمزيد  النزيف،  إليقاف 
الحجم المتاح للتخزين تم أيضا اإلستغناء 

عن النواًة.  

تسلسل  في  هي  الثانية  األعجوبة 
المستمرة  الرقابة  أول  من  الوظائف 
الخلل،  موضع  لمعرفة  الدموية  لألوعية 
وتحديد الحل األمثل واألقل كلفة إليقاف 
الخطأ،  إصالح  مقدرة  إلي  التسرب، 
بصورته  الدم  تدفق  باستعادة  وإنتهاءا 
العضو  لتغذية  وقت  أقل  وفي  الطبيعية 
الذي حدث التسرب في وعائه وكل ذلك 
نفصله  متقن؛  وتسلسل  مذهل،  تتابع  في 
في مجموعة األعاجيب المتتالية األتية.   

1( تجوب الصفائح والتي يبلغ عددها 
حوالي ربع مليون في الميليمتر المكعب 
بغرض  الدموية  األوعية  كل  في   -
حدث  موضع  أي  عن  المبكر  اإلكتشاف 
مالحظة  طريقة  عن  وذلك  تصدع؛  به 
الطبقة  في  شروخ  أي  لوجود  الصفائح 
الناعمة المبطنة لألوعية وبما يكشف عن 
وعليه  تحتها،  التي  الكالجينية  الخيوط 
تبدأ الصفائح في اإلتجاه للوعاء المصاب 
الكالجينية  بالخيوط  وتلتصق  مباشرة 
موضع  وتحديد  وجود،  عن  لإلعالن 
اإلصابة حتي قبل أن يبدأ التسريب لسائل 

الدم.  

الملتصقة  الصفائح  هذه  تقوم  ثم   )2
مع  الدقة  والبالغ  المتسلسل  التعامل  في 

الموقف وذلك عن طريق  :  

  ا: إفراز مواد سريعة من شأنها قبض 
إقالل  أو  منع  بغرض  المصاب  الوعاء 
السيروتونين  مادة  وأهمها  الدم؛  تسرب 

 .A2 ومادة الثرومبكسان

  ب: إفراز وتصنيع مواد تعمل علي 
جذب وتجميع مئات الماليين من الصفائح 
األخري عند موضع اإلصابة، ثم إتحادها 
سويا لصناعة سدادة مؤقتة لمنع النزيف 
ومن  الدائمة؛  الجلطة  تكوين  يتم  وحتي 
  . A2 أهم هذه المواد؛مادة الثرومبكسان

  ج: تهيئة الصفائح لسطح مناسب ) 
لتجميع عوامل  عامل الصفائح رقم 3 ( 
التجلط من الدم والالزمة لصناعة الجلطة 
الدائمة، والتي ال يمكن أن تتكون إال علي 
كان  هنا  ومن  الدموية  الصفائح  سطح 
وينتهي  الجلطة.  بخاليا  الصفائح  تسمية 
طريق  عن  وذلك  الدم،  بتجلط  ذلك 
بروتينات  أحد  من  خيوط  شبكة  صناعة 
الحمراء  الدم  كرات  بداخلها  تتجمع  الدم 
أقل من 8  الجلطة وكل ذلك في  لتصنع 

دقائق .

الجلطة  خيوط  تقوي  مادة  إفراز  د:    
بعد حدوثها وتمنع تفككها وتسمي بعامل 

التجلط رقم 13.  

  هاء : إفراز مادة تعمل علي تحفيز 
في  المصاب  الوعاء  جدار  والتئام  نمو 
الجلطة  إزالة  بهدف  وذلك  وقت،  أسرع 
الطبيعي مرة أخري  الدم  وإعادة سريان 

لألعضاء المتصلة باألوعية المصابة.  

األعجوبة الثالثة : أنه في حالة اإلصابات 
يمكن  الدموية  الشعيرات  في  الطفيفة 
وحدها  فتقوم  ذلك  تقدير  الدموية  للصفائح 
وعن طريق قبض الوعاء والجلطة المؤقتة 
بإيقاف   - دموية  جلطة  حدوث  ودون   -
أقل من 4 دقائق - بدال  النزيف وذلك في 
من ثمان دقائق - وذلك لضمان إستعادة أكثر 
سرعة لسريان الدم في الوعاء المصاب.  

اإلعجوبة الرابعة : هي في وجود ميزان 
مدي  وتحديد  فائقة  بدقة  الموقف  لتقدير 
وذلك  عدمه؛  من  الجلطة  إلي  اإلحتياج 
وطرف  جدا.  الطفيفة  اإلصابات  حالة  في 
تفرز  التي  الصفائح  هو  األول  الميزان 
مادة الثرومبكسان A2 والتي تحفز حدوث 
المصاب،  الوعاء  بقبض  وتقوم  الجلطة 
السليمة  الخاليا  فهو  الثاني  الطرف  أما 
مادة  تفرز  والتي  األوعية  لجدار  المبطنة 
الجلطة  حدوث  تمنع  التي  البروستاسيكلين 
تضمن  وعليه  األوعية،  قبض  وتمنع 
المحافظة علي سريان الدم ؛ وهذا الميزان 
يضبط التوازن في واحد من أهم العمليات 
دقة  إلي  تحتاج  والتي  الجسم  في  الحيوية 
فائقة؛ ألنه في حالة عدم حدوث الجلطة مع 
اإلحتياج لها،فذلك سوف يؤدي إلي نزيف 
ال تعرف عقباه، أما في حالة حدوث جلطة 
ال لزوم لها، فذلك سيؤدي إلنقطاع سريان 
من  يعقبه  وبما  معينة،  منطقة  عن  الدم 
أضرار جسيمة خاصة لو حدثت الجلطة في 

منطقة هامة مثل المخ أو القلب أو الرئة.

اإلعجوبة الخامسة وهي األغرب : وفيها 
يعلن الخالق مجددا عن وحدانيته وكما ذكرنا 
مشاهد  في  وسنواليها  سابقة،  مشاهد  في 
الحقة؛ فان أصل كل خاليا الدم - رغم تعدد 
أنواعها الرهيب، وتباين وإختالف وظائفها 
العجيب - هو خلية واحدة متعددة المقدرات 
قادرة علي صناعة كل أنواع خاليا الدم بما 

فيها الصفائح الدموية.   

واحدة  خلية  تفرد  فان  الخالصة  وفي 
فقط من أبسط خاليا الجسم، وهي الصفائح 
المتعلقة  الوظائف  كل  تجميع  في  الدموية 
الرهيبة  العنكبوتية  الشبكة  سالمة  بضمان 
هذه  كل  علي  والهيمنة  الدموية،  لألوعية 
والتي   - بسالمتها  المتعلقة  التعقيدات 
ذكرنا النذر القليل منها - وذلك لواحدة من 
والالزمة  الحيوية  العمليات  وأخطر  أهم 
الشبكة،  هذه  الحياة وهو سالمة  إلستمرار 
درجة  تقدير  علي  الصفائح  هذه  ومقدرة 
اإلصابة لألوعية وعليه إتخاذ وتنفيذ القرار 
أوال  المتناسب مع درجة اإلصابة بغرض 
 - األهم  وهو   - ثانيا  ثم  الدم،  تسرب  منع 
الوعاء  في  الدم  سريان  إستعادة  ضمان 
تقلل  وحتي  ممكن  زمن  أقل  في  المصاب 
سريان  توقف  علي  المترتبة  األثار  من 
إصالح  عملية  أثناء  الهامة  لألعضاء  الدم 
األوعية المصابة؛ وذلك بمقدرتها الخاصة 
في  وذلك  النزيف  زمن  من  األقالل  علي 
اإلستعانة  ودون  الشعيرات  إصابات  حالة 
الواحد  األصل  إعجوبة  وأيضا  بالجلطة، 
الصفائح.  فيها  بما  الدم  خاليا  أنواع  لكل 
كل هذا يؤكد وبما ال يدع مجاال ألي شك 
وحيدة  حكيمة  عاقلة  قوة  الخلق  وراء  بان 
رحيمة مقدرة وقادرة وتعلن عن وحدانيتها 
نسميها نحن المؤمنون هللا الواحد. وأنه من 
المستحيل ومع كل هذه التفصيالت البالغة 
الدقة أن يكون هذا الخلق هو نتاج قوة أو 
مقدرة  غير  مدركة  غير  عشوائية  قوي 

وغير قادرة.

جرجس مسري 

شركات السياحه واملقاوالت 
القبطيه 

األرثوذوكسيه 

  هذا المقال تعبيراً عن أراء 
كثير من الناس الذين استمعت 
،هي  األخيره  الفتره  في  اليهم 
لكنها  وحدي  ارائي  ليست 

تعبير عن شعور الكثيرين. 

مما  متعجباً  الشخص  يقف   
هذه  في  الساحه  على  يحدث 
األيام. تري الجميع يتسارعون 
فقدنا  الهويه.  اتجاه ضياع  في 
الجيد  بين  التمييز  على  القدره 
ركوب  حاولنا  والرديء. 
الموجه فركبت علينا وإغرقتنا 
هو  كما  بل  هللا  نلتمس  لم   .
كل  ففي  األنجيل  في  مكتوب 
مكان نذهب إليه نحفر النفسنا 
ماء،   تضبط  ال  مشققه  اباراً 
النبي  اصبحنا كابني صموئيل 
المكسب  وراء  ماال  اللذان 
القضاء  وعوجا  رشوه  واخذا 
.نسينا   "8:3  -1 "صموئيل 
الملك واصبح  كل واحد يعمل 
"قضاه  عينيه  في  يحسن  ما 

 "6:17

بمنتهى  نتلقف  أصبحنا 
الشغف أي شيء يجعلنا نشعر  
هويتنا  أصبحت  بل  بالفخر 
األشياء.  لهذه  طبقاً  تتحدد 
إلى  عبادتنا  أماكن  تحولت 
وشركات  مقاوالت  شركات 
سياحه ومقار انتخابيه. تحولت 
دأئماً  كانت  التي  صوامعنا 
ومنارات  روحانيه  مزارات 
غالل  صوامع  إلى  دينيه 
ومواشي  دواجن  ومزارع 
جديده  مسميات  تحت  هذا  كل 
التي  الدرجه  إلى  غريبه. 
جعلتنا نصنع من الفائز بجائزه 
رمزاً  العام  لهذا  االوسكار 
بالمناسبه  وهو  قبطيه  وايقونه 
مقتدر  وممثل  جميل  شخص 
اعتراض  أي  لي  ليس  طموح 
بل  وقدراته  امكانياته  على 
الجائزه  لهذه  واستحقاقه 
اننا  اعتراضي  لكن  الكبرى. 
في لهثنا وسعينا المحموم وراء 
أي شيء يجعلنا نشعر بالفخر 
جعلنا هذه المناسبه مصدر فخر 
لالقباط األرثوذوكس وصرت 
ترى وتسمع عبارات من نوعيه 
القبطي"  أيها  " كم أنت عظيم 
عليها  بالجائزه  للفائز  وصور 
أسمه مكتوباً باللغه القبطيه كما 

األيقونات.... 

اللحظه  هذه  في  أتذكر   
حينما  المسيح  السيد  تالميذ 
حتى  قائلين.يارب  إليه  أتوا 
الشياطين تخضع لنا بأسمك...

فاجابهم قائاًل : ال تفرحوا بهذا 
 !!!!! لكم  تخضع  األرواح  أن 
بينما   )20-17:  10 )لوقا 

أصبح مصدر فرحنا وتعزيتنا 
الوحيد في هذه األيام هي هذه 
لنا  قال  التي  ذاتها  األشياء 
بها.  تفرحوا  ال  السيد  عنها 
وهنا يلزم أن نذكر أن ال مانع 
داعي  ال  لكن  الفرح  من  أبداً 
بجائزه  انسان  فوز  البراز 
عالميه هامه على أنه انتصار 
تالحظ  كما  لالرثوزوكسيه 

بكثره في اليومين السابقين. 

متابعتي  خالل  من  أيضاً   
من  أثنان  فيها  المتهم  للقضيه 
رهبان دير األنبا مقار. تعجبت 
الى أي مدى اصبحنا ننجرف 
وراء التيار بدون تروي فحينما 
انبرى الدفاع لتقديم أدله النفي 
الراهبين"  عن  التهمه  "نفي 
اجمعت األراء تقريناً على أنهم 
الشنعاء  الفعله  هذه  من  ابرياء 
أما أالن فقد تغير الوضع تماماً 
واجمعت أراء نفس األشخاص 
القتله  هم  الراهبين  أن  على 
للدرجه التي ثارت فيها مناقشه 
سيدفنون  هل  عن  سوفسطائيه 
داخل الدير أم خارجه؟ وانضم 
المناقشه أحد أعضاء  إلى هذه 
المجمع المقدس!!!!!!!  ...إلى 
هذه الدرجه اصبحنا من أتباع 
أوصنا أوصنا ثم بعدها اصلبه 
الحيات  حكمه  أين  اصلبه؟؟؟ 
الحمام...أين  وداعه  حتى  أو 
حتى  أين  والتعقل؟  التروي 

الرحمه!!!!!!!

بنا  لعب  الدرجه  هذه  إلى   
الشيطان واضلنا حتى صارت 
اهدافنا جميعها أهداف أرضيه 
وصارت أمالنا وافراحنا عباره 
ومشاريع  ماديه  أمجاد  عن 
أالن  أحوجنا  ما  ربحيه..... 
مراثي  قرائه  و  عن  للبحث 
أرميا النبي التي فيها صلوات 
على  االنبياء  ندم  و  تذلل 
يقول  حينما  الخاطئ   السلوك 
الشعوب  بين  عاراً  جعلتنا 
مال كل واحد إلى طريقه..... 
ننتهز فرصه هذا الصوم  ليتنا 
أين  من  نذكر  لكي  المقدس 
نتوب  ثم  ومن  وتهنا  أخطأنا 

ونستعيد اهدافنا السمائيه. 

 دعونا نطلب في هذا الصوم 
مع داود النبي في المزمور 44 
ونقول :  يارب ال تجعلنا عاًرا 
وسخرة  هزأة  جيراننا.  عند 
للذين حولنا. ال تجعلنا مثاًل بين 
الشعوب. النغاض الرأس بين 
األمم. اليوم كله خجلي أمامي 
وخزي وجهي قد غطاني. من 
من  والشاتم.  المعيّر  صوت 

وجه عدو ومنتقم." 



السنة الثانية عشر، العدد )288( - األربعاء 13 مارس 222019

 

د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الكاشيو
مصدر للربوتني ومفيد للقلب والعظام

من عيادة الطب الطبيعى
الربازيل نت

س: سمعت من صديقتي 
من  هو  نت  البرازيل  ان 
القيمة  ذات  المكسرات 
وهى  العالية  الغذائية 
تناول واحدة  تحرص على 

يوميا، ما هي قيمته الغذائية وفوائده 
الصحية؟

نت  البرازيل  في  الغذائية  لقيمة  ج: 
معدن  على  احتوائه  في  أساسا  هي 
مصدر  وأهم  أغنى  فهو  السيلينيوم، 
األطعمة،  كل  بين  السيلينيوم  لمعدن 
تعطى  نت  البرازيل  من  فواحدة 
من  يوميا  المطلوبة  الكمية  من  أكثر 
بعنصر  غنى  أيضا  وهو  السيلينيوم، 

الكروميوم.

مساعدة  في  هام  السيلينيوم  وعنصر 
الخاليا لمقاومة عمليات االكسدة وهذا 
كثير  وراء  وهى  االلتهابات  من  يقلل 
المفاصل  التهابات  من االمراض مثل 
ان  كما  الدموية،  االوعية  وامراض 

عنصر  هو  السيلينيوم 
ومنع  مقاومة  في  هام 
السرطانية  األورام 
لعنصر  هام  عامل  فهو 
الجلوتاثيون اقوى مضاد 
لألكسدة في الخاليا، كما ان السيلينيوم 
تصبح  لكى  الدرقية  الغدة  لصحة  هام 
قادرة على انتاج هرمون الثيروكسين، 
السيلينيوم  ان  على  األبحاث  تدل  كما 
التخلص  في  هاما  دورا  يلعب  قد 
كما  الجسم،  في  الزئبق  عنصر  من 
امراض  من  الوقاية  في  يساهم  انه 

الحساسية.

السيلينيوم  الى  يحتاج  الجسم  ولكن 
بالميكروجرام،  تقدر  صغيرة  بكميات 
وتوجد أطعمة أخرى غنية بالسيلينيوم 
مثل  نت  البرازيل  من  اقل  ولكن 
المشروم والجمبرى والتونة والسردين 

والسالمون والرومى والشوفان.

د.تباسيم جندي

تناول  يحب  ال  منا  من 
أنواعها  بكل  المكسرات 
لذيذا  طعاما  ليست  فالمكسرات 
من  هو  بل  فحسب  نتناوله 
العالية  القيمة  ذات  األطعمة 
مميزاته  له  نوع  وكل  غذائيا، 
الخاصة به، وأالحظ ان كثير من 

من  كان  لذا  بالذات،  الكاشيو  تناول  يحب  الناس 
المهم ان نلقى عليه الضوء لمعرفة مزاياه الغذائية 

والصحية.

ينتمى  وهو  منظره،  في  الكلية  يشبه  الكاشيو 
عبارة  وهو  والمانجو،  الفستق  فصيلة  الى  نباتيا 
الكاشيو،  شجرة  على  تنمو  ثمرة  بذور  عن 
له  تجد  ال  المحال  من  تشتريه  الذى  والكاشيو 
غالف او قشرة خارجية مثل التى تجدها مع اللوز 
للغالف  الداخلية  الطبقة  الن  وذلك  الجوز،  او 
الخارجي تحتوى على مادة سامة يجب ان تزال 
اوليوريزين  المادة او  قبل طرحها للسوق، وهذه 

تستخدم كورنيش وكمبيد حشرى.

البرازيل  الى  الكاشيو  شجرة  أصول  وترجع 
من  المستشرقون  وصفها  وقد  األصلي،  موطنها 
البرازيل  فرنسا والبرتغال وهولندا عندما زاروا 
المستكشفون  وجلبها  عشر،  السادس  القرن  في 
كالهند  أخرى  مناطق  الى  البرازيل  البرتغال من 
كان  الزمن  هذا  وفى  االفريقية،  الدول  وبعض 
الكاشيو يزرع بسبب أخشاب الشجرة ذات الجودة 
باالهتمام  يحظى  لم  كثمرة  الكاشيو  ولكن  العالية 
الكبير حتى القرن العشرين، اما اآلن فأهم الدول 
والبرازيل  وفيتنام  الهند  الكاشيو هي  تزرع  التي 
بعد  يأتي  وهو  ونيجيريا،  وتنزانيا  وموزامبيق 
اللوز كأهم أنواع المكسرات في التجارة العالمية.

على  يحتوى  الكاشيو  المكسرات  باقى  ومثل 
يحتوى  كما  مشبعة،  الغير  األحادية  الدهون 
والمغنسيوم  النحاس  مثل  المعادن  من  كثير  على 
جيد  مصدر  أيضا  وهو  والبوتاسيوم،  والحديد 
للبروتين، 100 جم من الكاشيو تعطى 19 جم من 
البروتين و30 جم من الكربوهيدرات و550 سعر 
حرارى، ولكن مقارنة بانواع المكسرات األخرى 
هو أكثر في البروتين واقل في الدهون، والدهون 

هي النوع المفيد للقلب واالوعية الدموية.

حول  تدور  فهى  الصحية  فوائده  عن  اما 
باألساس  وهى  فالدهون  العالية،  الغذائية  قيمته 
من  الواقى  النوع  من  هي  االولييك  حامض 
وصحيح  السرطانية،  واالورام  القلب  امراض 
اذا قارنته بالمكسرات األخرى هو أقل في كمية 
في  أعلى  ولكنه  الكالسيوم،  وعنصر   E فيتامين 
وعنصر  والزنك،  والحديد  والمغنسيوم  البروتين 
في  خاصة  أهمية  لهما  والبوتاسيوم  المغنسيوم 
صحة ضغط الدم والقلب، والكاشيو يحتوى على 
مواد الفايتوستيرولز التي تساهم في تخفيض نسبة 

البروتين  اما  الكولسترول. 
التريبتوفان  على  يحتوى  فهو 

المساعد على النوم.

والكاشيو هام لصحة العظام 
عنصر  احتوائه  على  نظرا 
الهيكل  يكون  الذى  المغنسيوم 
وعنصر  الكالسيوم،  عليه  يترسب  الذى  الداخلى 
الفوسفور الذى يتحد بالكالسيوم لتكوين مادة بناء 
بناء  هرمونات  يساعد  الذى  والنحاس  العظام، 

العظم.

ولقد وجد ان استهالك اوقية من المكسرات او 
الفول السودانى او زبدة المكسرات في األسبوع 
المرارة بنسبة %25،  إنقاص حصوات  الى  أدت 
وأوقية تعنى 30 واحدة من المكسرات وهذا يمكن 

تناوله بسهولة كل أسبوع.

وعندما تشترى الكاشيو حاول ان تحصل عليه 
من المحال السريعة الحركة في التجارة حتى تتأكد 
من انها طازجة وغير مؤكسدة، ولو ان الكاشيو 
يزرنخ  فال  األخرى  المكسرات  من  ثباتا  أكثر 
االولييك  زيت  على  احتوائه  الى  نظرا  بسهولة 
اكثر من الزيوت المتعددة، ولكن يجب االحتفاظ 
الثالجة مدة  الهواء في  به في اوعية مفرغة من 
6 شهور والفريزر مدة سنة، واذا استخدمت زبدة 

الكاشيو احتفظ بها في الثالجة بعد الفتح.

او  الخام  الصورة  في  الكاشيو  تناول  ويمكن 
ويمكنك  روست(  )دراى  الجاف  التحميص  بعد 
او  السلطات  الى  او اضافته  الوجبات  بين  تناوله 
والكاشيو  طهيها،  من  االنتهاء  بعد  الخضروات 
فوق  وضعه  يمكنك  سيرب  الميبل  من  قليل  مع 
الكاشيو في  تناول زبدة  البانكيك او السيلاير، او 
اإلفطار او العشاء، او يمكن إضافة زبدة الكاشيو 
الى العصائر المنزلية لزيادة نسبة البروتين، كما 
يمكن عمل صوص من زبدة الكاشيو مع الثوم 
والجنجر والشطة والماء لكى يضاف الى السمك 

او الخضر او األرز بعد الطهى.

والكاشيو يحتوى على قليل من االوكزاالت لذا 
يجب عدم تناوله بكمية كبيرة اذا كنت تعانى من 
حصوات الكلى، وهو يحتوى على االوليوريزين 
مثل الفستق والمانجو الذى يمكن ان يسبب بعض 
والفستق  للمانجو  لديه حساسية  فمن  الحساسية، 

يجب ان يحترس من الكاشيو أيضا.

تناول  من  الناس  من  كثير  يخاف  وأخيرا 
السمنة  الى  تؤدى  انها  أساس  على  المكسرات 
من  كثير  على  احتوائها  بسبب  الوزن  وزيادة 
من  فكثير  الواقع،  عكس  هذا  ولكن  الدهون 
المكسرات  يتناولون  ان من  الى  تشير  األبحاث 
بانتظام ال يعانون من السمنة فهى تعطى احساسا 
بالشبع، بل وهى تقى من امراض القلب ومرض 

السكر.

اإلكثار من تناول اخلضراوات والفاكهة يزيد الصحة العقلية 
لندن - أ ش أ 

تناول  من  اإلكثار  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
الخضراوات والفاكهة يزيد الصحة العقلية.   

وتشير األبحاث، التي أجريت في جامعة "ليدز" 
في بريطانيا على مدار أكثر من 5 سنوات، إلى أن إضافة عنصر من الخضراوات 
العقلية، حيث  للرفاهية  اليومي يمكن أن يكون مفيدا  الغذائي  النظام  إلى  والفاكهة 
بنوبات  المرتبطة  االلتهابات  عالمات  في  انخفاضا  "ج"و"ه"  فيتامينات  أظهرت 

االكتئاب.  

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أنه يمكن أن يساهم شئ بسيط 
مثل تناول قطعة إضافية من الفاكهة أو صحن من السلطة مع الوجبة الرئيسية، في 

تحسين الصحة العقلية. 

مدمنو »التواصل االجتماعي« يفقدون أصدقاءهم 
االجتماعي  التواصل  وسائل  إدمان  أن  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
يجعل من الصعب اإلبقاء على األصدقاء في الحياة الواقعية أو تكوين 

أي صداقات جديدة. 
ووفًقا لدراسة بريطانية استقصائية شملت 3053 شخًصا من البالغين، فإن االعتماد على الشبكات 

االجتماعية لتواصل األشخاص مع بعضهن بعًضا يقود إلى تضرر عالقات الصداقة وانتهائها.
ووجد االستطالع أن وسائل التواصل جعلت العالقات مع األصدقاء أكثر سطحية، وأصبح ليس من 
المستغرب أن يكون الشخص العادي قد انفصل عن نحو سبعة من األصدقاء الواقعيين، واضًعا اللوم 
بشكل مباشر على عدم القدرة على رؤية بعضهم بعًضا مثلما اعتادوا عليه، بسبب الجلوس أمام شاشات 
واختصاصي  البريطاني  األنثروبولوجيا  عالم  دنبار،  روبن  البروفيسور  وقال  االفتراضية.  التواصل 
علم النفس التطوري: يتم تعيين الحد األقصى من األصدقاء لدى المرء من خالل قدرته على استثمار 
الوقت والجهد الذهني معهم، وأوضح أن األشخاص العاديين يستطيعون عادة التعامل مع أربع أو خمس 

عالقات مقربة فقط، ألنهم يستهلكون الكثير من الوقت والجهد في كل عالقة منها.
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 توقيعات السيد 
يسوع املسيح

د. الفونس بشاى 
 

ذكر فى التاءمل السابق عن رقم 
فى  انه  وكما  المسيح   يسوع  ربنا 
مميز  رقم  يعطى  الحاضر  عالمنا 
لكل متخصص  ومصرح له بمزاولة 
مهنته. وعندما اى متخصص يكتب 
يكتب   ان  عليه  روشتته  او  تقريره 

رقم تصريحه ويوقع معه.
العالميين  الفنانين  وايضاً 
والمشهورون يوقعون أسفل عملهم 

مثال مثل مايكل أنجلو او غيره.
ولو لم يوقع الفنان أسفل ما عمله، 
منه  ليسة  بأنها  فيها  يشك  فأعماله 

وتفقد قيمتها.
اعطانا  المسيح  يسوع  ربنا  هكذا 
رقمه المميز له والمعبر عن انه ابن 
صناعته  فى  توقيع  يوجد  فهل  هللا. 
كما هو مكتوب » كل شيء به كان 
وبغيره  لم يكن شيء مما كان« يو 

1 : 3 وايضاً 
» كان فى العالم وكون العالم به 

ولَم يعرفه العالم« 
؟؟ يو 1 : 10

المسيح  يسوع  لربنا  يوجد  فهل 
توقيعات فى صناعاته وخليقاته؟

يسوع  ربنا  خلقه  فيما  الثناءيه  
وهى  توقيعاته.  عن  تعبر  المسيح 
الثانى  األقنوم  انه  على  تعبر  التى 
»......اذى به ايضا عمل العالمين« 

عب 1 : 2
وهى كما يلى:-

 
السموات  هللا  خلق  البدء  فى   -1

واألرض تك 1 : 1 ) اثنين(
وجه  على  يرف  هللا  وروح   -2

المياه  تك 1 : 2 
) اثنين(

3- وفصل هللا بين النور والظلمه  
تك 1 :  4
) اثنين( 

نهارا وليال و مساء وصباح   -4
وشمس وقمر. 

) اى الثناءيه (
آدم من  الرب االله  5- » وجبل 
انفه  فى  ونفخ  االرض  من  تراب 
نفسا حيّا »   آدم  نسمة حيوه فصار 
) ثناءيه تراب ونفخة هللا( تك 2 : 7 
وهذا هو اإلبداع كما عبر عنه انه 

حسن جدا تك 1 : 21 
خادمه  ارواح  السماويين  الن 
اجساد  والحيوانات  اجساد  بدون 
الذى  واإلنسان  ارواح   بدون  حيه 
صنعه هو اتحاد الروح بالجسد اى 

السماويين مع االرضيين. 
وأنثى   ذكرا  اى  وحواء  آدم   -5
اى  المسيح  يسوع  ربنا  اى عمل   (

الثناءيه(. تك 2 : 24
  وليس ذكرا وأكثر من أنثى او 
العكس. الن هذا هو  ليس من عمل 

ربنا يسوع المسيح.
عدن  جنة  فى  هللا  غرس  وايضاً 
الخير  معرفة  شجرة  شجرتين. 
اى  اثنين   ( الحياة  وشجرة  والشر 

بتوقيع ربنا يسوع المسيح(

6-  الذين صعدا الى السماء ولَم  
اخنوخ   « اثنين  هم  الموت  يذوقوا 

وايليا »
الحيه  الكاءنات  فى  الثناءيه   -7
المسيح   يسوع  ربنا  بتوقيعات  اى 

وخاصة فى االنسان :- 
        - االعين  ) اثنين(
       - اإلذن    )اثنين(

       - األنف    ) فتحتين(
       - المخ.    ) فصين( 

      - القلب.   ) أذنين(
      - الكبد.   ) فصين(

       - يدان
        - رجالن

وهكذا......
الكائنات  اليه  يحتاج  ما  اهم  ان   
الهواء  هم  االنسان  وخاصة  الحيه 

والماء والملح
هؤالء  بدون  االنسان  يستطيع  ال 

الثالثه.
عنصرين  من  مكون  الهواء   -8
اَي  اثنين(   ( ونيتروجين   أكسجين 

بتوقيع ربنا يسوع المسيح. 
يحيا  ان  االنسان  يستطيع  وال   
بدون الهواء اكثر من 4 دقاءق وإال 
اهم  الهواء  ان   يعتبر  يموت ولهذا 
البشرى  الجنس  لحياة  وأغلى شيء 
هذا  فى  إنسان  لكل  مجانا  ويعطى 

العالم.
أغلى  ان  ايضا  نالحظ  هنا  ومن 
شيء لخالص االنسان هو جسد ودم 
لغفران  مجانا  ويقدم  المسيح  يسوع 

الخطايا ولنوال الحياة االبديه
عنصرين   من  مكون  الماء   -9
الهيدروجين  واألكسجين  ) اثنين( 

اى توقيع ربنا يسوع المسيح 
من  مكون  وايضاً  الملح   -10
والكلور  الصوديوم  وهم  عنصرين 
) اثنين( اى من صناعة ربنا يسوع 

المسيح.
 

يسوع  ربنا  أمثال  فى  الثناءيه 
المسيح

11- األخ األكبر واألخ األصغر 
فى مثل االبن الضال لو  15 : 17

لو  18  والعشار  الفريسى   -12
10 :

13- االالهان هللا والمال مت 6 
24 :

14- مثل الغنى ولعاذر لو 16 : 
31 - 19

 25 مت  والجداء  الخراف   -15
23 :

الجاهالت  العذارى   -16
والعذارى الحكيمات

يوءخذ  فراش  على  اثنين   -17
الواحد ويترك االخر لو 17 : 24.

18- اثنين يطحنان على  الرحى 
لو 17 : 25

19- اثنين فى الحقل لو 17 : 26
 

الثناءيه فى األحداث 
اثنين  ادخل  نوح  فلك  فى   -20

اثنين تك : 19
21- مرثا ومريم ويسوع فى بيت 

لعاذر
22- الفريسي والمرأه الى كانت 

خاطىءه لو 7 : 50-31
الماء  من  الثانى  الميالد   -23

والروح لو 3: 9

على  وموسى  ايليا  24-  ظهور 
جبل التجلى مر 9 : 4

25-  يسوع أرسل تالميذه اثنين 
اثنين لو 9: 29

26- الجسد والدم  » أخذ يسوع 
الخبذ وبارك وكسر واعطى التالميذ 
وقال خذوا هذا هو جسدى . وأخذ 
قاءال  وأعطاهم  وشكر  الكاءس 
اشربوا منها كلكم الن هذا هو دمى 
من  يسفك  الذى  الجديد  للعهد  الذى 
الخطايا »مت  لمغفرة  اجل كثيرين 

27، 26 :26
السيد  مع  صلبا  لصان   -27
واآلخر  اليمين  عن  واحد  المسيح 

عن اليسار لو 23: 23
العسكر  من  واحد  لكن   «  -28
طعن جنبه بحربه وللوقت خرج دم 

وماء« يو 19؛ 34
والتلميذ  بطرس  »سمعان   -29
االثنين  وكان  القبر  الى  آتيا  االخر 

يركدان معا« يو 20: 4-3
انحنت  تبكى  هى  وفيما   «  -30
بثياب  مالكين  فنظرت  القبر  الى 
الرأس  عند  واحد  جالسين  بيض 
كان  حيث  الرجلين  عند  واآلخر 

جسد يسوع موضوعا« يو 20: 5
 

هذه هى توقيعات ربنا ومخلصنا 
يسوع المسيح التى ليست على سبيل 
المثال  سبيل  على  ولكنها  الحصر 
لتبين ان » كل شيء به كان وبغيره 
كان«وكل شيء  مما  يكن شيء  لم 

هو موقع به.
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