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 شقق ممتازة فى قلب تورونتو
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 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous
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416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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أونتاريو تسمح االن باجتماع عشرة أفراد من 
العائلة الواحدة معا داخل املنزل

العزل  علي  المفروضة  القيود  تخفيف  مع 
االفراد  لعدد  االقصي  الحد  أرتفع  االجتماعي 
الي  واحد  منزل  داخل  بالتجمع  لهم  المسموح 
التوجيهية  المبادئ  وتسمح   , أشخاص  عشرة 
عائلة  من  اشخاص  عشرة  بإجتماع  الجديدة 
واحدة او اقرباء او اصدقاء موثوق فيهم بدون 
تباعد جسدي داخل منزل واحد , وهذا المفهوم 
دخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء المقاطعة يوم 

الجمعة 12 يونيو , ولهذا أصدرت حكومة المقاطعة دليال خطوة بخطوة لتوضيح كيفية 
يأتون  الذين  أو  الذين تعيش معهم  أبدأ باالشخاص  القيام بهذا ويتلخص في االتي : 1- 

بانتظام الي منزلك , بما في ذلك جليسات االطفال او مقدمي الرعاية الخاصة
2- إذا كنت  مع عائلتك أقل عددا من عشرة أشخاص يمكنك أضافة اعضاء اخرين بما 
في ذلك اسرة أخري او االصدقاء ويمكنك أعتبار افراد عائالت هؤالء جزءا من دائرتك 
االجتماعية العائلية المكونة من 10 افراد , ويمكن الفراد العائلة الكبار في السن والذين 

تزيد أعمارهم عن 70 سنة االنضمام الي دائرتك تبعا لظروفهم.
3- البد من الحصول علي موافقة الجميع لالنضمام الي الدائرة والبد ان يكونوا متفهمين 
الصفوف  في  او  الصحية  الرعاية  مجال  في  منهم  يعمل  من  المحتملة خاصة  لالخطار 

االولي
البقية ص 20
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

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

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

الفارق -34

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

بنات شريف منري...طعنة 
يف قلب وطن

     

الفنان شريف منير من الفنانين والمبدعين 
والملتزمين فى عملهم سواء كان فى السينما 
التلفزيونية  االعمال  خالل  او  المسرح  او 
فهوا ينتقى اعمالة بعناية وحرفية قلما نجدها 
واذعم  االيام  هذة  فى  كثيرين  ممثلين  فى 
فى  شريف  االستاذ  مشاركة  اشاهد  لم  اننى 
مع  يتماشى  وهذا  تجارى  او  هابط  عمل 
يعتقدة واعلنة فى كل  المثقفة وما  شخصيتة 
كثيرا  يحترم  بانة  فيها  شارك  التى  البرامج 
تلزمة  كفنان  رسالتة  وان  المشاهد  عقلية 
فى  الفن  لرسالة  احتراما  اعمالة  باختيار 
رقى المجتمع واحتراما لعقلية مشاهدية. اما 
عن حياتة الشخصية فال نعرف عنها الكثير 
سوى انة أب لبنات قام بتربيتهم افضل تربية 
ممكنة فى مصر ولم يتعامل مع بناتة كرجل 
شرقى متسلط بل اعطاهم مساحة من الحرية 
ليعبروا عن شخصيتهم فى حدود اطار من 
وااللتزام  االخرين  حرية  واحترام  االدب 
بمبادئ المجتمع المصرى وفى الحقيقة كانت 
جدا  واضحة  منير  شريف  االستاذ  بصمة 
فى بلورة آراء وثقافة بناتة فتجدهم منفتحين 
ثقافيا على كل اطياف المجتمع آراءهم تعبر 
عن ما يقتنعون بة وليس ما يفرض او يملى 
اساطير  هدم  في  شجاعة  وعندهم  عليهم 
الغير  المصرى  المجتمع  اآللهة   لنقل  او 
منطقية والتى كانت سبب فى رجعية الوطن 
هوجمت  التى  منير  شريف  اسماء  وكمثال 
بضراوة وشتمت ووصل األمر الى التطاول 
لمجرد  البدنى  بااليذاء  والتهديد  لالعراض 
الذى شمت  الدعاة  احد  فى  رأيها  قالت  انها 
بشجاعة  اسماء  وتحملت  بلدها  هزيمة  في 

التي  االنتقادات  طبيعى  غير  ضغط  وتحت 
عن  الغريب  المجتمع  هذا  من  لها  وجهت 
التربية  مصر ولك ان تتصور اى نوع من 
زرعة االستاذ شريف فى بناتة حتى يواجهوا 

بمفردهم هذا المجتمع المتدين بالكذب  .

ولكن فى األيام االخيرة مثلة مثل كل اب 
يحب ابناءة نشر االستاذ شريف على الفيس 
بوك صورة تضم اثنين من بناتة الذين يحبهم 
ويفتخر بهم مثل اى اب ولكن ما حدث بعد 
البعير  ظهر  قصمت  التى  القشة  كانت  ذلك 
والتى تعتبر وصمة عار على جبين الشعب 
المصرى كلة فقد تعرضت تلك الصور الى 
حد  إلى  وصل  الذى  التنمر  من  توسينامى 
السفالة االمر الذى جعل اسرة الفنان شريف 
تضغط علية ليرفع الصورة من حسابة تجنبا 
المهاترات ولكن طبيعة شخصية  لمزيد من 
لمثل  ترضخ  ان  تأبى  منير  شريف  االستاذ 
لوحزف  انة  ببساطة  وذلك  الغوغاء  هؤالء 
الصورة فهوا يحزف كل تاريخة وما يؤمن 
بة وما علمة البناءة وما قدمة لمجتمعة خالل 
عمرة كلة فرفض االستاذ شريف ان يحزف 
وجة  فى  موقفة  عن  ودافع  بل  الصورة 
وحسنا  الجديد  المصرى  المجتمع  هاموش 
والفنانيين  المصريين  المثقفين  بعض  فعلوا 
شريف  االستاذ  زميلهم  لمساندة  المحترمين 
فى موقفة ولكنى اعتقد بان الدعم والمساندة 
كل  على  تكون  أن  يجب  شريف  لالستاذ 
مستويات المجتمع المصرى الواعى والمثقف 
والذى ال يتباهى بتدينة المذيف والذى يحترم 
اى  الشخصية  والحياة  الرأى  فى  االخر 
االستاذ  دعم  انسان.  اى  خصوصية  يحترم 
قومى  واجب  يكون  أن  يجب  منير  شريف 
لكل مصرى يؤمن بأن مجتمعة مخطوف من 
قلة منحرفة وجدت نفسها فى طليعة المجتمع 
لعوامل سياسية أو اقتصادية او دينية واعتقدوا 
انهم يستطيعوا ان يطمسوا الكيان المصرى 
الفرعونى الراقى ويحولوة الى مجتمع بدوى 
صحراوى زكورى متخلف. شريف منير فى 
معركتة ضد هذة االفات التى ال تقل خطرا 
عن الكورونا يجب ان يساند بقوة من كل من 
مصريتنا  ستضيع  واال  اصيل  مصرى  هوا 

تحت اقدام همجيتهم.

يدافع عن حقك انت وهم   عن حقة فهوا 
نحن  اما  يدعموهم  من  جهل  على  يعتمدون 
فيجب أن نعتمد على وطنية وعظمة وشموخ 
ابناء مصر فى الوقف فى وجة هذة الهجمة 
لديها  مصر  بأن  دائما  مؤمن  وانا  البربرية 
كل  اقتالع  من  يمكنها  ما  المستنيرين  من 
الطاهرة  ارضنا  من  وشيطانى  غريب  نبت 

ونستطيع بهم ان نحقق الفار
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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 

صديقي يطالب مبا يؤمن 
بعكسه!

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

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

للتأقلم او العائلية وغريهم

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

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

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

األمريكي  لمقتل  م��ظ��اه��رات  انطلقت 
»جورج فلويد« وشارك صديقي فيها واتى 

يعاتبني.

في  اش���ارك  ل��م  ل��م��اذا  صديقي  سألني 
المظاهرات؟

بكل  العنصرية  ضد  أنا  بالتأكيد  له  قلت 
فلويد  لجورج  حدث  لما  وتألمت  جوارحي 
ضد  االمريكية  القوانين  ان  أرى  ولكنى 
العنصرية، وارى ان السود في أمريكا لهم 
كافة الحقوق وترى الكثير منهم في مناصب 
عديدة والفرصة متاحة لهم في كل المجاالت 

للتعليم والرقى.

مع  يتعامل  البوليس  ت��رى  هل  سألني 
السود مثل البيض؟

قلت، ال، ألن بعض رجال البوليس يفرق 
منهم  الجريمة  يتوقع  التعامل ألنه  في  بينهم 
بشكل أكبر وهذا له سببان، األول أن البعض 
منهم اكسبوا جنسهم هذه السمعة، والثاني أن 
الناس  باقي  البوليس مثلهم مثل  البعض من 
لهم ميول عنصرية. فالبعض من السود أيضا 
لهم ميول عنصرية ويقولون »وايت تراش« 
بمعنى قمامة بيضاء وعندي بعض القصص 
للعنصرية على مختلف الوانها، وبالتأكيد أنا 
أدين ما حدث لجورج فلويد حتى وان كان 

مخمورا او تحت تأثير المخدرات.

البعض  يعمله  ما  ان  ترى  هل  سألني، 
يؤثر على سمعه من ينتمي لهم؟

بنفسه  اإلله  الرب  ان  حتى  بالتأكيد  قلت، 
قال لنا أن تصرفاتنا كمجموعة مؤمنين يوثر 
السلوك  عليه هو شخصيا، واوصانا بحسن 
ويمجدوا  الحسنة  اعمالنا  الناس  يرى  لكي 
حذرنا  وأيضا  السماوات،  في  ال��ذي  ابانا 
من سوء التصرف لكيال يجدف على االسم 

الحسن بسببنا.

قال، أنت لم تذكر التاريخ األمريكي القبيح 
في تجارة العبيد.

البعض  تاريخ  عن  ق��رات  بل  ل��ه،  قلت 
الغاء  في  ونجحوا  ضده  ناضلوا  الذين  من 
»وليم  البريطاني  القس  مثل  العبيد،  تجارة 
ويلبر فورس« والبرلماني »جيمس فوكس« 
التي  كولفن«  »كلوديت  االمريكية  وأيضا 
بسبب  األتوبيس  في  مقعدها  ترك  رفضت 
ديسموند« من  الكندية »فيوال  لونها وكذلك 
الكندية  دوالر   10 ال�  وورقة  سكوشيا  نوفا 
بخالف  ه��ذا  ص��ورت��ه��ا،  تحمل  ص���درت 

األسماء الكبيرة المعروفة.

القاء  في  دوري  اآلن  حان  لصديقي  قلت 
األسئلة.

انت ضد التفرقة العنصرية ولهذا شاركت 
في  الراي  تشاركني  فهل  المظاهرات،  في 
في  العنصرية  القوانين  كل  الغاء  يجب  انه 
كل انحاء العالم التي تفضل جنس عن اآلخر 

وال تساوى البشر.

قال بكل حماس، بالتأكي��������د.

الغاء  بمطالبة  نبدأ  دعنا  لصديقي  قلت 
أخرجت  امه  أفضل  »كنتم  القائل  المبدأ 
للناس« المساوي للمبدأ النازي في افضليه 
العنصري  المبدأ  وأيضا  اآلري.  الجنس 
والنصارى  اليهود  من  تتخذوا  ال  القائل، 

أولياء لكم.

عند هذه النقطة عبس وتولى صديقي.

تطالب  ان��ت  إذا  ينصرف  وه��و  له  قلت 
وتتظاهر بما تؤمن بعكسه!

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

فريق طيب يف مدينة لندن بأونتاريو يعاجل  احلاالت الصعبة 
من املصابيـن بكوفيد 19 بواسطة االت الغسيل الكلوي

لندن  مدينة  في  الكنديين  االطباء  من  فريق  يحاول   : تورنتو 
 19 كوفيد  مرضي  من  الصعبة  الحاالت  معالجة  أونتاريو  في 
باستعمال االت الغسيل الكلوي ] دياليسيس [ وقالوا إنهم حصلوا 
علي نتائج جيدة , وأستطاعوا صد استجابة الجهاز المناعي القاتلة 

لفيروس كورونا , وقال الدكتور كريس ماكنتير الذي يقود الفريق الطبي للبحوث الصحية 
في مدينة لندن بكندا , انه كانت هناك ردود فعل إيجابية للغاية وهذه هي المرة االولي في 
العالم التي يقوم فيها االطباء بإستخدام االت الغسيل الكلوي لعالج المرضي بكوفيد 19 الذين 
يرقدون في العناية المركزة , والذين تسببت استجابة  جهازهم المناعي عندهم في حدوث 
ينتج  المناعي  الجهاز  الدكتور كريس إن  التهابات مميتة ألعضاء الجسم االخري . ويقول 
عاصفة من االجسام المضادة تسمي ] عاصفة السيتوكين [ يمكن أن تؤدي الي إيذاء الجسم 
والي نتائج قاتلة محتملة , ويقول الباحثون االطباء إنهم قد يكونوا قادرين علي مكافحة هذه 
ثم  كيميائيا  ومعالجتها  البيضاء  الدم  خاليا  الزالة  الكلي  غسيل  االت  باستخدام  االلتهابات 
أعادتها الي الجسم ثانية , في محاولة للسيطرة علي هذه االلتهابات في أجهزة الجسم المختلفة 
, وقال الدكتور كريس اذا أثبتت هذه الطريقة نجاحها فقد تصبح منتشرة بشكل واسع وبتكلفة 

قليلة وبسهولة , حيث أن المعدات الالزمة متوفرة بالفعل في جميع أنحاء العالم 
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طالق الواتساب! 
محدي رزق

السنة الثالثة عشر، العدد )321( - األربعاء 17 يونيو 2020

أمحد إبراهيم الشريف

فاكسات مهاجرصديقى أسود.. قمة العنصرية
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
في  وأردوغان  الجنوب  في  النهضة  سد 
الغرب واإلرهاب في الشرق وكورونا في 

كل حته وهللا يكون في عونك.

ترامب
واطية«  »ناس  المتظاهرين  علي  بتقول 
حواري  من  أتاريك  خواجة  فاكرك  كنت 

بوالق.

أوباما
تتعاطف مع المتظاهرين ماشي لكن تدفع 
كفالة للمحامية أللي بتوزع مولتوف علي 

المتظاهرين تبقي راجل فتنة.

أروج رحمن
محامية...  بقيتى  أمريكا  في  تعلمتي 
وزعتي مولتوف في جريمة شهدها العالم 

كله صيح العرق دساس.

وزيرة الصحة
لوال ما قولتي موضوع الرباط إللي مش 
المطارات  ربطنا  كنا  فكه  مين  عارف 

ونجت مصر من كورونا.

فرنسواه الجلت
هبوط اإلصابات بكورونا في كيبيك يشبه 
مجنون  كنت  أنت  عارف  مش  المعجزة 
لما فتحت كيبيك وال أحنا المجانين ومش 

فاهمين.

دوج فورد
بلد من غير صناعة محلية ما تبقاش بلد 
كبير  مصنع  أونتاريو  تعمل  ومسؤوليتك 
لكن  كبيرة  المسؤولية  كندا...  كل  يكفي 

أنت قدها.

حسام عاشور
تصرفات صبيانية ال هتعرف تلعب كورة 
الجمهور  وال هتتكرم وال كسبت تعاطف 

حزين عليك أنك خسرت كل حاجة.

جيسين كيني
تأييدك ألرين أو توول أكبر دليل علي أن 

السياسة زي البطن »قالبة«.

مرتضي منصور
لقب لقيط الكرة المصىرية لقب يليق بيك 

بصراحة.

تركي الشيخ
وحش  وحظك  قوي  عليك  كبير  األهلي 
اختلفت في زمن الخطيب ... خلص عليك 
بأدبه وسكوته ولما رد رماك بفلوسك بره.

جاكميت سنج
معانا  تتعامل  لترودو ال  تقول  كل شوية 
بتقوله ال ترضى  يعني  المحافظين  ال مع 

بشروطي ال تضرب رأسك في الحيط.

ترودو
الناس فرحانة أنك فتحت الزكيبة لكن أنا 
العندليب وأه يا خوفي من آخر  بغني مع 

المشوار... جنة وال نار يا ترورد.
 

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.

naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com 8164 أوgindi@rogers.com 

جميعاً  ننشغل 
ضد  مظاهرات  من  العالم  فى  يحدث  بما 
العنصرية، اندلعت على إثر مقتل األمريكى 
من أصل أفريقى »جورج فلويد« على يد 
الضابط  أبيض، حيث ظل  أمريكى  ضابط 
على  ركبته  واضعاً  دقائق   8 من  ألكثر 
رقبة المواطن بينما األخير يصرخ بأنه ال 

يستطيع التنفس.

المهم أن المظاهرات خرجت فى أمريكا 
رافضة  بريطانيا،  منها  الدول،  من  وكثير 
لتاريخ طويل من العنصرية قاد العالم عبر 
للعبودية  تاريخا  وصنع  طويلة  سنوات 

وللعذاب الذى ال يعلمه إال هللا.

أقول هذه عنصرية واضحة قبيحة، لكن 
يا عزيزى القارئ، هناك نوع من العنصرية 
أكثر قبحاً نمارسه أيضاً، وذلك عندما نريد 
أن ننفى عن أنفسنا أننا »عنصريون« فنقول 
أعامله  ولكننى  »أسود  مثل  كارثية  جمال 
أصدقائى  أكرهه،  ال  ولكننى  أسود  جيدا، 
سيئين  ليسوا  السود  السود،  من  الكثير  بهم 
دائما« أو أن نرى صورة تجمع بين إنسان 
تعليق  وتحتها  البشرة  أسود  وإنسان  أبيض 
الجمل  هذه  مثل  إن  باللون«  أهتم  ال  »أنا 
وهذه التعليقات أكثر سخافة وعنصرية من 
أى شيء، إنها تحتوى درجة من العنصرية 

الرهيبة، فهذا االستعالء تعنى أن الشخص 
األبيض يتنازل عن حقوقه فى إهانة غيره 
وأنه شخص مختلف وأنه كريم لدرجة أنه 

يعامل الشخص األسود بشكل جيد.

 ال أعرف كيف نفكر بهذه الطريقة، كيف 
ال نتنبه للغة، ونتعامل معها بكونها مجموعة 
من الحروف، وليس بكونها مثقلة بالمعانى 
والدالت، كيف ال نرى غياب اإلنسانية فى 
نجعل  كيف  بالعنصرية،  المفخخة  الجمل 
البشرة، فى درجة أقل حتى  اإلنسان أسود 
إننا نمن عليه، نحن غير العنصريين، فنمد 

يدنا إليه، بل ونبادله الضحك واالبتسام.

لون  تحت  المتخفى  العنصرى   عزيزى 
أصال،  »ميزته«  أعرف  ال  الذى  بشرتك، 
لن تتخلص من عنصريتك إال عندما ال تتنبه 
إلى لون الشخص الذى تعاملت معه أساسا، 
ذهنك  فى  يرد  ال  الذى  اليوم  أن  بمعنى، 
وعندما  أسود،  وهذا  أبيض  هذا  أن  تعليق 
وال  النقطة،  هذه  فى  تماما  تفكيرك  يتوقف 
ترد فى ثنايا حديثك مثل هذه الكلمات، ولو 
قالها شخص أمامك ال تفهم مقصده، عندما 
يحدث ذلك، سنقول نحن عنك »أنك لست 
لست  بأنك  لذاتك  وصفك  ألن  عنصريا« 

عنصريا هو قمة العنصرية.

السعودية،  العربية  من  المرة  هذه  جاء  الدرس  يفقهون،  لعلهم 
فى  الراغبين  تمكن  الصمعانى، عدم  وليد  العدل  إعالن وزير  مع 
المحاكم؛  أمام  زوجاتهم  بحضور  إال  رغباتهم  بتنفيذ  االنفصال 

بإلزامية مثولها كتًفا بكتف مع المطلِّق.

كانت أمامنا فرصة ذهبية لتوثيق »الطالق الشفهى«، لكن تحفظ 
المشيخة األزهرية حال دون إحقاق حق المرأة المصرية فى توثيق 
المرأة،  إرادة  الحالل، هكذا دون  أبغض  طالقها، ومنًعا الستباحة 

تعسًفا من طائفة من المتعسفين الجائرين على 
حقوق الزوجية.

وينسحب وصف »التعسف« بمعناه اللفظى 
على هؤالء، حين يستعملون الحق على نحو 
فاحتشدت  بالغير،  لإلضرار  مشروع  غير 
ال  ومسوغات  ألسباب  بالمطلقات،  البيوت 

ترتقى إلى هدم البنيان على رؤوس ساكنيه.

يلفت  الصمعانى  السعودى  العدل  وزير 
فى رمى  الكالم  تغنى عن  التى  الذكية  التقنيات  دخول  إلى  النظر 
يمين الطالق، وسجلت دوائر القضاء السعودية أكثر من حالة حدث 
الوسيلة  ذات  أن  والمفارقة  النصية،  الرسائل  عبر  االنفصال  فيها 
التى يتخذها البعض ك�»يمين طالق« تصنف على أنها أيًضا من 
األسباب التى تؤدى إلى النهايات الحزينة لشركاء الحياة )مثل هذه 

النهايات المأساوية يحدث فى مصر اآلن(.

الرجل  أمام  يكن  لم  قريب،  إلى وقت  الصمعانى،  الوزير  يقول 
الدعوى  صحيفة  نموذج  تعبئة  غير  »التاريخى«  قراره  التخاذ 

فى  والمواعيد  اإلحاالت  قسم  موعد عن طريق  وتحديد  إلكترونًيا 
فى  األصيل  الطرف  غياب  مع  شخصًيا  الحضور  ثم  المحكمة، 
القضية »الزوجة«؛ األمر الذى حسمه الوزير الصمعانى بإلزامية 
فى  الطالق  فى  الراغب  ووضع  المطلِّق.  مع  بكتف  كتًفا  مثولها 
مواجهة ميدانية مع المطلَّق، ليتخذ القاضى قراره بعد االستماع إلى 

طرفى النزاع.

ما حاجتنا إلى مثل هذا القانون اإللزامى، إلى آلية قانونية توثيق 
الطالق الشفهى الذى بات إلكترونًيا، 
الحالل،  أبغض  استباحة  من  وتحد 
نزيف  وتوقف  االنفصال،  وتصعب 

الزيجات.

الموثقة  الطالقات  الموثقة،  األرقام 
المركزى  الجهاز  إحصائيات  فى 
السكان  بين  الطالق  نسبة  لإلحصاء، 
 2017 لتعداد  وفقا  فأكثر  سنة   18
تبلغ نحو 1.2٥٪ وهى النسبة األعلى 
وأن  الدراسة«،  »فترة  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  اإلطالق  على 
82٪ من إشهادات الطالق كانت بينونة صغرى »وهى التى خالعها 
أن  كما  وبعدها«،  العدة  فى  يتزوجها  أن  للزوج  ويجوز  زوجها، 

أغلب أحكام الطالق عام 2018 تمت بالخلع »حوالى 8٤ ٪«.

هذا هو المعلن وال يقارن بما خلف األبواب المغلقة على ما فيها، 
الطالق اإللكترونى ظاهرة تستفحل، وتجسد مأساة الطالق الشفهى، 
المصرية، تنسى زوجة  الزوجة  تعانيها  التى  المشاكل«  وهو »أم 

وتصبح طالقا بالثالثة برسالة نصية على »واتساب«!



كالبخار  سريعة  األعوام  مرت 
علي األب الذي ترك عائلته ليمضي 
في طريق المال واألضواء والسفر 
وداع  بال  أسرته  أفراد  عن  بعيدا 
وبال سالم بينما مرت األعوام ثقيلة 
ما  تحملت  التي  األم  على  كالجبال 
لم يحتمله بشر النتشال أسرتها من 
الضياع والفقر ومن المصير المظلم 
الذي كان ينتظرهم بعد غياب األب 
مصدر  وغياب  األمان  وغياب 

الدخل.
فقد باع األب األناني كل ممتلكات 
أبنائه  وترك  البالد  وغادر  أسرته 
أو  المجهول. بال أي سند  للمستقبل 

حماية.
الزهور  عمر  في  أطفاله  ترك 
األشواك  تخنقهم  أن  كادت  ولكن 
من  األمان  اختفاء  وبعد  غيابه  بعد 

حياتهم.
 

كانت الصدمة قاسيه حين انتظرت 
األسرة عوده األب كل يوم ولكنه لم 
يكشف  رسالة  خلفه  يترك  لم  يعد. 

فيها سر رحيله أو غيابه المفاجئ.
وبعد فتره من الزمن كانت األم قد 
على  للحصول  تقتني  ما  كل  باعت 
المال لم يكن أمامها إال خيار العمل. 
خرجت األم ألول مره إلى العالم 
من  تراه  لم  بما  لتصطدم  الخارجي 
قبل فكان العالم بالنسبة لها هو بيتها 
فقط ولم تكن على خبره أو معرفه 

بأمور العالم الخارجي.
طرقت أبوابا كثيره ولم تٌفتح لها 
حتى أنها بدأت تطرق أبواب البيوت 
وليس فقط أبواب المحال التجارية.

إال أن وجدت امرأة ٌمسنه مريضه 
أحدا  تطلب  الفته  تضع  عائل  بال 

يعتني بها بمقابل مادي ٌمجزي.
وقد كان!

وكانت األم تٌقسم يومها بين أبنائها 
عملها  وبين  واحتياجاتهم  الصغار 
ليس  التي  الٌمِسنه  المرأة  في رعاية 

لها من يرعاها.
العجوز  بالمرأة  األم  وارتبطت 
بمرور  كالصديقتين  وأصبحتا 

الوقت.
السيدة وائتمنتها على  أحبتها تلك 
عليها  تحنو  األم  وكانت  حياتها 

وترعاها كأنها والدتها.
وكبرت  الثقيلة  األعوام  ومرت 
األم في العمر ولم تعد الصحة تعينها 
كما في الماضي ولكنها استمرت في 
العمل لدي السيدة الٌمسنه الحتياجها 
أبنائها  اجل  من  للمال  الشديد 

الصغار.
وظهر  تحتمل  تعد  لم  وقت  وبعد 
عليها عالمات المرض الشديد وبعد 
الذي  المرض  انه  علمت  الفحص 

ليس منه شفاء.
كانت تبكي بكاًء مراً الن ليس من 

يعتني بأوالدها من بعدها.

بكاءها  العجوز  السيدة  والحظت 
عرفت  منها  إلحاح  وبعد  المستمر 
على  وأخذت  قلبها  رق  شيء.  كل 
العالج  رحله  تكاليف  كل  عاتقها 
من هذا المرض الخطير. ولكن بعد 
وقت دخلت األم في غيبوبة ولم تفق 

منها.
الٌمسنه  العجوز  السيدة  فقامت 
بيتها  في  وأخذتهم  أبنائها  برعاية 
الكبير الفارغ الذي لم يكن فيه أحدا 

من قبل إال األم المسكينة.
كانت تحنو عليهم وترعاهم برغم 
من كبر سنها وضعفها بينما أحبتهم 

كما أحبت والدتهم.
وكانت أيضا مستمرة في اإلنفاق 
انه ال  األم رغم علمها  على عالج 
كانت  وحينما  العالج.  من  جدوى 
المرض  غيبوبة  من  األم  تفيق 
اللعين كانت تطمئنها السيدة الٌمسنه 
بخير  جميعهم  وانهم  أوالدها  على 

ويقطنون معها في بيتها الكبير.
طويل  صراع  بعد  األم  ورحلت 
الفتاك وتركت زهوراً  المرض  مع 
بال بستان. بال أب وال أم وال أموال.
فكرت السيدة العجوز ماذا تفعل؟

أتودعهم بيتاً لأليتام؟
أم تحاول أن تصل إلى أحدا من 

عائلتهم؟
األصعب  القرار  أخذت  أن  إال 

وهو أن تكمل رعايتهم للمنتهي.
رسالة  أعطاها  قد  هللا  أن  علمت 
جديده في الحياة وشعرت بالمسؤولية 

تجاه هؤالء األطفال.
ومليء  صعبا  الطريق  كان 
معهم  احتملته  ولكن  باألشواك. 
لبر  جميعا  وصلوا  أن  إلى  للنهاية 
المراحل  جميع  واجتازوا  األمان 
التعليمية وأصبحت الزهور متفتحة 
يانعه ال تخنقها أي أشواك وأصبح 
اجتماعي  مركز  في  منهم  كل 

مرموق ويشغل منصباً. 
للنهاية  الطريق  معهم  أكملت  فقد 
األم  هي  فصارت  وحب  بأمانه 
لهم.  بالنسبة  والصديق  واألب 
وصاروا هم لها عائلتها الكبيرة بعد 

أن تزوجوا وأنجبوا.
كمن  للنهاية  بجوارهم  ظلت 
اعتنت بزهور وسط األشواك حتى 
أزالت عنهم كل األشواك التي باتت 
بعده  ومن  األب  رحيل  منذ  حولهم 

األم.
لهم  بالنسبة  البستان  هي  كانت 
حتى كبرت الزهور ومألت البستان 
الدموع  فتحولت  وبهجة  أفراح 
واطمئنان  سعادة  إلى  والشواك 

بشيء واحد أال وهو الحب.
نعم الحب هو القادر على احتمال 
قد  الزهور.  أجل  من  األشواك 
سيتحول  ولكن  األشواك  تجرحنا 
وسيختفي  حب  عالمة  إلّي  الجرح 

األلم ويتحول ألفراح.
ونرى يوما نصب أعيننا زهورنا 
بال  األشواك  بين  احتضناها  التي 

أشواك ... 
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زهور  بال بستان    

نيفني سامى
زمن البلطجة حتت شعار احلرية

ادوارد يعقوب

أين كانوا هؤالء عندما قتلت داعش االالف من غير 
املسلمني؟ او احلادث األخير من قتل 150 مسيحيا في 

نيجريا؟

عاينا في مصر االنتقام اجلماعي بواسطة األغلبية 
املسلمة بحرق بيوت وممتلكات األقلية القبطية

تؤدى  ان  السالفة  العصور  األذان في  أهمية  افهم 
بنفس  االن  ضرورته  افهم  ال  ولكن  املساجد  من 

الطريقة!

االصوليني  مع  يساري  حتالف  الى  ذلك  يعزون 
الدول  بتمويل من بعض  الغرب  لتخريب  اإلسالميني 

االسالمية

عن  التعبير  حرية 
الرفض  وحق  الرأي 
ألي ممارسة تتعارض 
كل  بين  المساواة  مع 
اهم  من  هي  البشر 
التي  الحضارية  القيم 
رقي  في  ساهمت 
وهي  الغرب  وتقدم 

الحضارة  عليها  قامت  التي  المسيحية  القيم  من  أساسا 
الغربية. ولكننا نشاهد اآلن تعاظم تيار في الغرب الحر 
يدعو الي تخريب هذه القيم وإعطاء الفوضى والبلطجة 
واالبتزاز شرعية تحت شعارات الحرية والديمقراطية. 
الحضارية  الممارسات  وكل  والديمقراطية  الحرية  ان 
تصبح بدون ضوابط أخالقية )اسماها القيم المسيحية( 
والمالحظة.  التاريخ  يقره  ما  وهذا  التخلف  الى  ردة 
يتقدم  كان  الغرب،  المسيحية  القيم  سادت  فعندما 
ويزدهر وعم الرخاء والسالم ولكن عندما بدأت تنحسر 
القيم األخالقية بدأ االنحدار التدريجي الذي وصل اآلن 
الواليات  في  وشهدنا  مرعبة  درجات  الي  اوروبا  في 
المتحدة في األحداث األخيرة بعضا من ظواهره المنذرة 
له  التصدي  يتم  لم  أذا  يتفاقم  ان  يمكن  الذي  بالخطر 
بجرأة والرجوع مرة أخرى الي القيم األولي. والمحلل 
أحد  على  األمريكي  الشرطي  اعتداء  لحادث  المحايد 
المواطنين االمريكان واستعمال القوة المفرطة في قتله 
بهذه الطريقة لهو عمل أجرامي مرفوض حسب القيم 
المتحضرة حتى لو كان الضحية مجرما خطيرا فمن 
حقه ان يعامل بكرامة والجهة الوحيدة التي تعاقبه حسب 
القانون هي المحكمة وايضا الشرطي له نفس الحقوق 
وينطبق عليه نفس الشيء حتى لو كان مجرما كما يبدو 
من مالبسات الحادث. ولكن غير المقبول ما تبع هذا 
الغضب واعمال  التعبير عن  الحادث من اسراف في 
وإرهاب  البلطجة  فرض  سوى  لها  مبرر  ال  إجرامية 
السياسي. وهناك عدة أسئلة يجب  األخرين واالبتزاز 
يقول  الغضب؟  من  الكم  هذا  لماذا   -1 نناقشها:  ان 
أذا  األنسان؟  حقوق  عن  للدفاع  انتفاضة  انها  البعض 
كان هذا صحيحا فأين كانوا هؤالء عندما قتلت داعش 
االالف من غير المسلمين؟ او الحادث األخير من قتل 
1٥0 مسيحيا في نيجريا؟ هل حياة هؤالء الضحايا اقل 
في نظرهم من حياة مواطن امريكي؟ اليس هذا في حد 
ذاته يتنافى مع ابسط مبادئ المساواة؟  ويبرر البعض 
اآلخر هذا على انه احتجاجا على قتل رجل اسود وقد 
رأينا هذا جليا من الكتابات التي رفعها المحتجون تندد 
بالتفرقة العنصرية ضد السود في أمريكا!! هل حكومة 
الواليات المتحدة األمريكية والقوانين هناك تشجع وجود 
تفرقة ضد السود؟ والجواب بالنفي واضح بالطبع واال 
كيف وصل أوباما الى منصب رئيس الواليات المتحدة 
رغم األغلبية الساحقة من البيض؟ اذن امريكا حكومة 
واغلبية الشعب ال تمارس التفرقة ضد السود، بل ان 
للجميع  الحريات  إعطاء  في  العالم  دول  ارقي  أمريكا 

من  قلة ضئيلة  هناك  ان  األقليات. صحيح  وباألخص 
السود  ضد  تميزا  وتمارس  عنصرية  مازالت  البيض 
ولكن هذا طبيعيا للبشر في اي مكان او زمان ان يكون 
هناك الصالح والطالح ولكن أمريكا بها نظام قضائي 
وعقاب  العدالة  لتحقيق  العالم  في  األنظمة  اكفئ  من 
الخارجين على القانون دون تمييز بين مواطن وآخر. 
بالرغم ان معظم السود مثلهم مثل اغلبية مواطني دول 
بعض  ان  يقول  من  هناك  محترمون،  أناس  الغرب 
مثيري الشغب هم من المتعصبين السود الذين يحملون 
في داخلهم كراهية للبيض متوارثة عبر تاريخ طويل 
اجدادهم  ضد  مورست  التي  البغيضة  العنصرية  من 
وأعتقد أن هذا صحيحا بدليل انه عندما يقتل اسود بيد 
صمتهم  من  واضحا  وهذا  صوتا  لهم  تسمع  ال  اسود 
في حوادث قتل مسيحي 
بأيدي  السود  نيجيريا 
من  سود  أيضا  رجال 
حرام«  »بوكو  منظمة 
ذلك  ويؤيد  اإلرهابية. 
سود  مفكرين  انتقادات 
لهذه القلة المنحرفة وأذا 
هؤالء  فان  هذا  صح 
عنصريون  يعتبرون 
الي شجاعة  ويحتاجون 
من كل عناصر المجتمع لمواجهتهم ومحاولة عالجهم 
وتقويمهم ألنهم يعتبرون مرضي سواء نتيجة احساسهم 
بالنقص او تجذر الكراهية للبيض في أعماقهم. ويجب 
أقناعهم انهم ال يقلون عن البيض في شيء وان ينظروا 
بعين المساواة الي الجميع وينبذوا الكراهية التي تولد 
مضطهديهم.  البيض  احفاد  من  االنتقام  حب  عندهم 
في  لألقلية  األغلبية  اضطهاد  من  الفارين  نحن  ولعلنا 
هذا.  مثل  نتفهم  االسالمية  او  بالعربية  المسماة  الدول 
بواسطة  الجماعي  االنتقام  مصر  في  مثال  عاينا  فقد 
األغلبية المسلمة بحرق بيوت وممتلكات األقلية القبطية 
انتقاما من حادث فردي وقع من أحد العناصر القبطية 
بما يفسر انه اعتداًء علي اإلسالم وبعضها بالمقاييس 
بين  عالقة  مثل  عادي  أمر  تعتبر  السوية  الحقوقية 
إشاعة  سريان  مجرد  او  مسلمة  وفتاة  مسيحي  شاب 
كلهم  األقباط  األهالي  تهجير  عواقبها  تكون  قد  بذلك، 
ممتلكاتهم.  وحرق  عليهم  االعتداء  بعد  قريتهم  من 
المتطرفين  السود  من  األقلية  هذه  مواجهة  ان  اعرف 
بسبب  الصعبة  األمور  من  اآلن  أصبحت  الغرب  في 
عدوى انتقال اإلرهاب الفكري من الشعوب العنصرية 
غضب  يخافون  الغربيون  أصبح  بحيث  الغرب  الي 
للنقد، فيصمتون  أذا تعرضوا  االقليات  المتطرفين من 
بأنهم ضد  المتطرفون  يتهمهم  ان  أخطائهم خشية  عن 
تماما  منه  نعاني  كنا  ما  وهذا  االسالم.  او ضد  السود 
في بلداننا األصلية التي هاجرنا منها، أذا تجرأ أحدنا 
رموزه  الحد  مشينا  تصرفا  فضح  او  االسالم  وانتقد 
المقدس  التراث  في  مسجال  كان  لو  حتى  المقدسة 
بلدانهم  من  الفارين  هؤالء  بعض  ان  والغريب  لديهم. 
العنصرية بدال من ان يتهذبوا بقيم الغرب الذي أواهم 
ويردوا له الجميل، بدال من ذلك يبثوا كرههم وارهابهم 
نحوه وينقلوا اليه تخلفهم وارهابهم الفكري وهذا واضح 
الذي  الغير واضح  المطاط  القانون  بعد  كندا  في  اآلن 
اقرته اغلبية حزب الليبرال بقيادة ترودو والذي يفسره 
البعض بانه يمنع انتقاد اإلسالم ويصنف االنتقاد كفعل 
كراهية. واليكم مثال آخر: سمحت بعض المحليات في 
كندا بأداء اآلذان من المساجد وقام البعض باالعتراض 
فاتهموا بأنهم يبثون الكراهية ضد المسلمين. مع العلم 
انه في نفس البالد المسماة باإلسالمية هناك اعتراض 
يسببه  الذي  االزعاج  هذا  على  إسالميين  مفكرين  من 
األذان للمسلمين أنفسهم فما بالك الذين لم يتعودوا عليه 

وال يفهموا منه شيئا. 
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روحيات6
صدمة ثقافية

د. روز غطاس

اذكر عزيزي القارئ انه ال يوجد إنسان ما لم يمر بما 
نطلق عليه الصدمة الثقافية. تلك الصدمة التي أما أن 
تجعلنا نفيق أو نالحظ شيء مختلف أو نركب الموجة 
ونمشي مع التيار. قد تقول تجعلني أفيق من ماذا؟ هل من 
الماضي الذي سبق لي أن عشته أم من العادات والتقاليد 
الجغرافية  البيئة  من  أم  فيها  ونشاءت  ترعرعت  التي 
والتاريخية التي ولدت على أرضها؟. دعني في البداية 
قارئي العزيز أفسر لك مغزى كلماتي. فمثال في البالد 
التي بها الجبال الشاهقة بسهولة على أطفالها الصبيان 
والبنات تسلقها، وذلك تبعا للنشأة الجغرافية التي حتمت 
مع  العكس  على  الصعبة  المهارة  هذه  اكتساب  عليهم 
من نشأ على ضفاف نهر أو بحر أو بأرض مسطحة. 
وهذا جعلني في حالة » بين الواقع و الخيال«. اسرح 
بخيالي ثم اصدم بأرض الواقع، تتالشى األشكال أمام 
بصري ثم أفيق على صوت الحقيقة، تندمج األلوان معا 
ممتزجة ثم تضربني ألميز، شعور وال شعور، ذاكرة 
في طي النسيان، بحث في أعماق اإلنسان، ذلك العمق 
لي  ليعيد  مختزنا  والواقع  والخيال  الحلم  يحتوي  الذي 
ذاتك  عن  ابحث  يقولون  واألحزان،  األفراح  ذكريات 
عن نفسك، تلك األحالم التي تحولت لواقع وذلك الواقع 
الذي تبخر مع األحالم. فما الذي تريده نفسي؟ هل تعيش 
واقع؟  إلى  واألحالم  الخيال  تحول  آم  بأحالمه  الواقع 
لماذا كلما سعيت لتحقيق حلم يلطمني الواقع؟ لماذا كلما 
أعود  والخيال؟  باألحالم  مالذا  اهرب  للواقع  سعيت 
أقول لوال الخيال ما كان واقع، ولوال الواقع ما بحث 
الستوضحه.  سعيت  قد  ما  وهذا  الخيال.  في  اإلنسان 
ثم  بالستارة  اصطدم  النافذة  من  نظري  خالل  فمن 
ثم  مقابلي  المنزل  ثم حوائط  الشجرة  ثم  النافذة  زجاج 
زجاج الجيران...... تتالشى األشكال حتى أفيق على 
وسرية  واألشكال  األشياء  لخصوصية  الواقع  ارض 
غيبوبة  في  الزمن  تالشى  بعد  أفيق  أعود  األسرار. 
الخيال واألحالم. ففي نظري إنسان بدون أحالم انعدم 
عنده الزمان، فمن خالل األحالم صعد بشر القمر وما 
بعده؛ وبدون الخيال ما كان اختراع، واكتشاف وتطور 
وتمتزج  األشكال  تهتز  وثقافات.  وحضارات  ورقي 
األلوان لتثير النفس والمشاعر وتستعيد الذكريات بحثا 

دائما عما هو أفضل وأمتع. عزيزي القارئ دعنا معاً 
صورة  الخيال.«  في  لو  حتى  اللوحات  بعض  نرسم 
محطمة«، كم من أشخاص رسمنا لهم صورة في خيالنا 
رائعة مثالية سرعان ما تحطمت عند أول تعامل واقعي 
لنا معهم؛ فتدمرت هذه الصنمية محدثة أصوات عالية 
وحزن  فرح  من  المتناقضة  المشاعر  من  العديد  تثير 
– ضيق ونشوة – ثقة وخوانة – حيرة وثبات – حب 
قد صفق  فالعالم   « وتقارب.  وتباعد  تكرار  وكره.... 
بأرض  صدم  بينما  والمساواة  والخير  العدل  لمفاهيم 
بدال  بالعنصرية والتعصب واإلرهاب والدماء.  الواقع 
تقسو  إذ  بدفئها  الشمس  ترعاها  التي  القمح  سنابل  من 
عليها فتقتلها وتخنقها بحرارتها. نضحك لنبكي وننوح، 
نفرح بالمولود ولكننا نحزن عندما يموت، نبني أسوار 
لنعود فنهدمها، نكون أفكار ثم سرعان ما ننقضها؛ حتى 
اللغات ننطقها ثم سرعان ما ننساها أو تهمل فتتالش. 
يحلمون  اصليون  سكان   ، تكتشف  مجهولة  .ارض 
الهندية  الصين  كانت   ، بالواقع  يصدمون  و  بالتقدم 
الفاضلة  المدينة  أمريكا؛  وجدت  أن  إلى  أوروبا  حلم 
في أحالم أفالطون و البشرية تتهاوي من الخيال إلى 
أن  بعد  موت  أي  سيف  و  جوع  و  مرض  كله  واقع 
بالفقر  تالشى  األساس  هو  الثراء  و  الرخاء  حلم  كان 
إال  هي  ما  »مكتبتي«  إن  كما  المرض.  و  الجهل  و 
صورة فوتوغرافية لمجموعة كتب مرصوصة ولكنها 
قصاصات من الصور التي تم تجميعها لتمثل )ركنا( من 
مكتبتي الكبيرة. فالكتاب هو الذي ينقلني من عالم الواقع 
إلي عالم الخيال ، فهو الصديق الذي يمكن أن أحكي 
له أسراري و يسترني في جهلي ، كتب قديمة و كتب 
جديدة جميعها تحكى أحداث و تعمل على مساعدتي و 
رفعتي عقليا و نفسيا و اجتماعيا. وما »داخل األرض 
» إال صورة أخرى تذكرني بفيلم رحلة داخل أعماق 
األرض – فالكتاب كما األرض والفلك والفضاء يدخلني 
لعالم الخيال ثم يعود ليجتذبني ألرض الواقع- حيث يتم 
وألوان  ومواد  وأشخاص  وأشكال  كائنات  مع  التقابل 
والمعادن  والبترول  البراكين  خالل  من  تنشأ  مختلفة 
العناصر، وما اإلنسان إال  واألحجار والمياه.... وكل 
كائنا يعيش على سطح األرض مقابل الشمس ثم يدفن 
وشحاذ  ملك  وفقير،  غنى  بين  فرق  ال  األرض  داخل 
كليهما في باطن األرض يرقدان من تراب والي التراب 
إذا  الشاعر: خفف الخطي  يعودان. هذا يذكرني بقول 

سرت      فأديم األرض من هذه األجساد

ُولد عزيز يوسف بمحافظة المنيا 
فى 1٥ يوليو 192٤، وأخذ يتدرج 
حتى  المختلفة  التعليم  مراحل  فى 
الجميلة  الفنون  دبلوم  على  حصل 
الجميلة  الفنون  كلية  فى   – الُعليا 
قسم  من   19٥0 عام   – بالزمالك 
التصوير. وفى العام التالى حصل 
العالى،  التربية  معهد  دبلوم  على 
على  حصل   19٥6 عام  فى  ثم 
دبلوم خاص فى التربية فى جامعة 
عين شمس. قام بعد ذلك بدراسات 
اإلسالمى  والفن  الشعبى  الفن  فى 
ب�  الجميلة  الفنون  بأكاديمية 
وحصل  يوغسالفيا   – »زغرب« 
عام  فى  األكاديمية  دبلوم  على 

.19٥7

كان عضواً برابطة أساتذة الرسم 
وعضواً  بالقاهرة،  الفنية  واالشغال 
واألتيليه  والُكتّاب  الفنانين  بجماعة 
بنقابة  وعضواً  باإلسكندرية، 

الفنانين التشكيليين.

بالجامعة  فنياً  مشرفاً  عمل 
للفن  مدرساً  عمل  كما  الشعبية، 
اإلعدادية  بك  محرم  بمدرسة 
مدرسة  ثم  باإلسكندرية،  للبنين 
بمنطقة  للبنين  الثانوية  العباسية 
ويشرفنى  باإلسكندرية،  بك  محرم 
بهانين  يديه  على  تتلمذت  أننى 
المدرستين فى الفترتين )1961 – 
196٤(، )196٤ – 1967( على 
موجهاً  عمل  ذلك  وبعد  التوالى. 
وسط  بإدارة  الفنية  للتربية  أول 
بلوغه  حتى  باإلسكندرية  التعليمية 
السن القانونية فى عام 198٤، كما 
عمل استشارياً للفنون بكلية رياض 

األطفال باإلسكندرية.

الفنية  أعماله  بعرض  اهتم 
المعارض  من  العديد  فى  المتميزة 
الخاصة منها: معرض »الالجئين« 
 ،19٥1 عام  شرق  بالقنطرة 
بنادى  مختارة«  »أعمال  معرض 
بالسويس  للبترول«  »شل  شركة 
عام 19٥2، معرض نظمه متحف 
عام  باإلسكندرية  الجميلة  الفنون 
اشترك   1961 عام  وفى   ،19٥9
 1923( شنوده  وديع  الفنان  مع 
»أتيليه  ب�  معرض  فى   )1969  –
 1963 عام  فى  ثم  اإلسكندرية«، 
وديع  الفنان  مع  أيضاً  اشترك 
متحف  نظمه  معرض  فى  شنوده 
فى  باإلسكندرية  الجميلة  الفنون 
معرض  فى  اشترك   ،1968 عام 
جمعية  نظمته  جارية«  »أحداث 
باإلسكندرية،  المسيحية  الشبان 
معارض  بعدة  ذلك  بعد  اشترك 
الروسى  الثقافى  المركز  نظمها 

قرأت لك 
جنوى غاىل

 قاعدة العشرة ثواني
By Clare De Graaf

انه خالل  قبل سنوات الحظت 
داخلية  نداءات  لدي  كان  يومي 
ان  متأكدة  وكنت   , بشئ  للقيام 
يسوع يريد مني القيام بهذا الشئ 
أتصل  أن  المثال  سبيل  علي   ,
شيئا  أفعل  ان  او   , ما  بشخص  
هذا  كان  و   , ما  لشخص  جيدا 
من  يحذرني  الداخلي  الصوت 
وشك  علي  كنت  خطيئة  ارتكاب 
أرتكابها , او يحثني علي الصالة 
, واحيانا يطلب مني  ما  لشخص 
شخص  الساعد  سيارتي   ايقاف 
 , الطريق  علي  حادثة  له  وقعت 
علي  أيضا  الصوت  هذا  ويحثني 
العمل  في  لي  زميل  الي  التحدث 
عن يسوع , او يحثني علي التوقف 
عن العمل علي الكمبيوتر ألصلي 
قلبي عليه , وفي  إنشغل  لفرد ما 
نفس  الوقت يهمس  داخلي صوتا 
الوقت  لديك  ليس   « قائال  أخر  
 , الشخص  هذا  بمساعدة  للقيام 
في  تتورطين   قد   ! مالك  وانت 
يهمس  قد  او   ! فيه  لك  ليس  شئ 
اليمكنك   « قائال  الصوت   هذا  
الراهن  الوقت  في  أحد  مساعدة 
 , وتعب  ومال  وقتا  سيكلفك  فهذا 
الثاني  الصوت  الي  أستمعت  فإذا 
لحظة  فإن  لفترة  فيه  وفكرت 
ستفوت  الطيب  والعمل  الطاعة 
الراحة  في  لمصلحتي  بالطبع 
نفسي  أعلم  وبالمماطلة  والتوفير 
النني   , والعصيان  الطاعة  عدم 
أعرف ان قرار طاعة هللا سيكلفني 
شيئا من الوقت والمال واالحراج 
تجنبه   يمكنني  وهذا  واالنزعاج 
تضيع  العصيان    وبهذا   , تماما 
الفرصة لخدمة يسوع في شخص 
أخوته االصاغر , قال يسوع في 
أحد  أحبني  إن   « يوحنا 1٤-1٥ 
يحفظ كالمي ويحبه أبي »وايضا 
في لوقا 9-23 » إن أراد أحد أن 
ويحمل  نفسه  فلينكر  ورائي  يأتي 
صليبه كل يوم ويتبعني« والحقيقة 
إن قاعدة العشرة ثواني هي قاعدة 
القيام  علي  تشجعك  فهى  بسيطة 
بالشئ التالي الذي يريد منك يسوع 
تفعله  أن  يجب  وهذا   – تفعله  أن 
أن  , وقبل  تتردد  الفور وال  علي 
تغير رأيك , وإن قرارا  صحيحا 
يعود  مرة  كل  في  واحدا صغيرا 
بك الي حياة االيمان القوية الحارة 
بالذهاب  الصوت  لك  يهمس  ,فقد 
تتردد  وعندما  مريض  لزيارة 
فرصة  عليك  تضيع   , وتؤجل 
هذا  كاتبة  وتقول   - بركته  أخذ 

هي  اليومية  االعمال  ]إن  المقال 
يدعونا  التي  الطرق  من  واحدة 
روحي[   عمق  في  لنسير  بها  هللا 
نحب  إننا    في  جميعا  نفكر  وقد 
يسوع  بالحق , ولكن كيف يمكن 
هذا  به  يهمس  ما  أن  نعرف  أن 
أرادة  تبع  هو  الداخلي  الصوت 
 ! ليس صعبا  ؟  صديقي هذا  هللا 
أسأل نفسك قبل أن تتردد وتفوت 
الفرصة ] هلي هذا العمل يتفق مع 
وصايا هللا تماما ؟, وهل هو يمجد 
هللا او يمجد شخصك؟ [ فإذا كان 
العمل الذي تردد في ذهنك   يحقق 
فهو  الخاصة  شهوتك  او  مجدك 
ليس من هللا , وإن كان العمل هذا 
والشفقة  والرحمة  الحب  من  ينبع 
علي االخرين فهو عمل لمجد هللا 
, ومع إن هللا لم يسبق أن تحدث 
كلما  ولكن  مسموع  بصوت  معك 
وشخصيته  يسوع  تعاليم  درست 
الي  وأنتقلت  به  ثقتك  زادت  كلما 
الطاعة البسيطة والعفوية للفرص 
 , طريقك  في  هللا  يرسلها  التي 
ما  بكل  يذكرك  القدوس  والروح 
ولكن   , ويرشدك  تفعله  ان  يجب 
هذا   بأن  نثق  أن  دائما  يمكننا  هل 
الصوت الداخلي هو من هللا ؟ ]أل[   
التأكد  الي  الحاجة  إن  الواقع  في 
من كون هذا الصوت هو من هللا 
الي  يقودنا  االحيان  من  كثير  في 
فقط  دعونا  ولهذا   , الطاعة  عدم 
نتخيل ان هذا الصوت الذي يحثنا 
علي مساعدة الناس ليس من هللا ؟ 
اذن لننظر الي النتيجة – هل انت 
؟  أخر  ألنسان  حسنا  شيئا  تفعل 
هل هذا الصوت يحفظك من فعل 
الخطية ؟ إذن كيف ال يكون هذا 
الصوت من هللا ؟  إننا بعمل روح 
نعرف  أن  يمكننا  ومعنا  فينا  هللا 
علي  ونحافظ  ونطيعه  هللا  إرادة 
وصاياه سواء في االشياء الكبيرة 
القدوس  هللا  وروح  الصغيرة  أو 
يحفزنا علي القيام بثقة في االيمان 
الذي يمجد هللا ويكشف  عن محبتنا 
السعي   الهي ساعدني علي  .يا  له 

النجاز أشياء من أجل مجدك
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)73( عزيز يوسف )1924 – 2009(

 ،1968 سنوات  فى  باإلسكندرية 
1970، ثم 1972.

من  العديد  فى  اشترك  كما 
المعارض الجماعية منها: معرض 
ُعقد  الذى  المعاصرين  الفنانين 
بصالة جماعة »مصر – أوروبا« 
باإلسكندرية عام 19٥1، معارض 
رابطة اساتذة الرسم واالشغال الفنية 
أعوام 196٥ – 1969، معرض 

الوطنى«  التحرير  »أفريقيا وثورة 
التعليمية  المهن  بنقابة  ًعقد  الذى 
ومعرض   ،1966 عام  بالقاهرة 
اللوق  باب  بقاعة  والعمل«  »الفن 
معرض   ،1966 عام  بالقاهرة 
عام  اإلسكندرية  لفنانى  »أوديسا« 

 ،1966

]البقية ص17 [



السنة الثالثة عشر، العدد )321( - األربعاء 17 يونيو 72020

ألف باء جيم  وطنية!!
 بقلم عبدالواحد محمد

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس  659-8744(416)

لكون  المحن فهي ضئيلة  مهما كانت 
الوطن هو المحتوي الشكلي والجوهري 
كل  عبر  الحياتي  واقعنا  مرادفات  لكل 

قنواته الفكرية واإلنسانية والثقافية 

والعقائدية واإلعالمية  واالنتمائية 
هويته  على  تؤكد  التي  والعلمية 
بقاءه  تزيد من  التي  التحديات  بفعل 
مرفوع الرأس ومن بين أبناء الوطن 
الشهيد أحمد المنسي الذي كتب على 
حكاوي  من  حكاية  جميعا  صدورنا 

وطن!!

في  االختيار  مسلسل  جاء  وقد 
التفت  والذي  المنصرف  رمضان 
الفضائية  الشاشة  جماهير  حوله 

كورنا  الجائحة  أزمة  ظل  في  الكبيرة 
العالمية بمذاق حلو وعال المستوي أداء 
الصوم  ساعات  بعد  وواقعية  وتصوير 
دور  فيه  أدي  والذي  ومشقته  الطويلة 
تجسيدا  كراره  أمير  الفنان  البطولة  
الذي  المنسي  أحمد  البطل  الشهيد  لحياة 
استشهد من اجل رفعة وطنه في سيناء 
الذي هو  الحياتي  الغزاة ومنطقه  مقبرة 
الذي يسطر  العربية  فخر لشباب مصر 
رجالها عبر كل مواقعهم المهنية حكاوي 

ما  بكل  المحروسة  والدفاع عن  النجاح 
أرواحهم  واعزها  الحياة  في  يملكونه 
الخائن  كان  المقابل  وفي  الطاهرة 
والمتطرف هشام بركات نموذج مريض 
ما  ومبادئه  عقله  يستوعب  ال  لشخص 
يواجهه الوطن من تحديات عميقة فكان 

شنقا  باإلعدام  الموت  اختيار  اختياره 
غير المأسوف عليه في رحلة حياته التي 

خلت من منطق الشرفاء !!

وطن  حكاية  جميعا  حياتنا  في  لتبقي 
من  والحكمة  والوئام  السالم  دائما  ينشد 
حقيقي  بوعي  ومستقبله  حاضره  اجل 
والنهار  الليل  فيه  كبير  عالم  وسط 
يسطران كثيرا من معاني نبيلة وعميقة 
يجب أن نستوعبها من أجل كبح شهوات 

المريضة  األخيلة  من  والتحرر  النفس 
الدائم  بالعمل  الرخيصة  والشهوات 
مجتمعة  قضاياه  تبني   علي  والحرص 
أجل  من  الضمير  هو  الذي  سلمه  في 
ألمعي  بعقل  التحديات  كل  مواجهه 
أحمد  العقيد  البطل  الشهيد  وبمنطق 
الذي جعل من  المنسي 
الحياتي  وواقعنا  واقعه 
من  مضيئة  صفحات 
في  المعاني  سمو 
ومحيطه  وعمله  بيته 
المنصهر  االجتماعي 
محروسة  قلب  في 
واإلبداع  والحلم  السفر 
مصرنا العربية الغالية!

يهبط  المقابل  وفي 
هشام عشماوي  الخائن 
األسود  الوحل  في 
والتاريخ  الزمن  مزيلة  في  ويصبح 
من  بين  كبير  فالفرق  المريض  بمنطقه 
أجله  من  ويموت  وطن  أجل  من  يحيا 
عاليا الهامة ومن يموت في سبيل مراهقة 

عبثية لقصة جاءت من رحم شاذ!!

وما نأمله لجيل شاب صغير العمر أن 
الصادقة  الوطن  حكاوي  كل  يستوعب 
في جوهرها من أجل رفعة أوطانه رفعة 
تواجهه  التي  الحبيبة  العربية  مصرنا 

حياة  عن  دموعها  ابن  فيلم  أيام   عدة  منذ  شاهدت 
القديس اغسطينوس منذ طفولته حتى توبته وفي الحقيقة 
لم أكن سوف تشاهد هذا الفيلم ولكن بعد أن قرأت عدد 
من التعليقات معظمها تعليقات سلبية عليه الي  جانب 
الضجة الضخمة التي أثيرت حوله وقت إذاعته واذاعته 

في نفس الوقت على عدد كبير من القنوات المسيحيه.
فيلم  أن  الفيلم  هذا  مشاهدتي  بعد  االول  االنطباع 
فاضي ال يليق ابدا بحياة العظيم اغسطينوس والمثيرة 
والمليىة باالحداث الدرامية التي تستطيع أن تنجح اي 

عمل حتى لو كان بسيط.!!!
الفيلم يحكي عن قصة مخرج يقوم بعمل فيلم تسجيلي 
الخاصة  حياته  تتشابه  اغسبطنوس  القديس  حياة  عن 
في  حياته  تتبع  خالل  ومن  توبته  يعد  القديس  بحياة 
أماكن ومدن مختلفة عاش فيها القديس ومن خالل كتابه 
ويتزوج  الفيلم  نهاية  في  الشاب  هذا  يتأثر  االعترافات 

بالقناة التي كان على عالقة بها.
افالم من قبل ولو كان  الفيلم قدمت كثيرا في  فكرة 
تأثيره  سيكون  كان  القديس  حياة  مباشرة  يحكي  الفيلم 

اقوى بكثير .
أو  عام  حوالي 20  فترة  على  ركز  أنه  رغم  الفيلم 
اكثر من حياة القديس لكنه كان غير قوي احداث غير 
األكبر  التركيز  كان  القديس  قفزات في حياة  مترابطة 
عن حياته الخاصة ولم يركز عن خالة الصراع التي 

عاشها القديس طيلة حياته .
)لم  وابنه  زوجته  عن  كثيرا  ركز  الفيلم  لالسف 
يتزوجها وابنه لم يكن ابن شرعي( حيث أخذت مساحة 
المشاهد اي  يستفيد منها  لم  كبيرة من األحداث والتي 

استفادة .

الفيلم  في  اغسطينوس  القديس  ام  دور  رغم  أيضا 
أداءها أيضا  أكثر من مكان إال أن  وتتبعها البنها في 
كان باهت ولم تعبر عن حياة القديس مونيكا صاحبت 

الدموع .

لم يكن مقنع  القديس  بدور  قام  الذي  الشخص  أيضا 
وال تأثير له فاغسيطنوس العظيم الفيلسوف والمحامي 
كان يجب أن يكون الي يقوم بدوره له تأثير وكارزيما 

أكثر بكثير .
تتشتت  تجعلك  مترابطة  غير  األحداث  ذكرت  كما 

كثيرا في أحداث الفيلم
أيضا لم يستغرق توبة اغسطينوس ومعرفته بالمسيح 
ولم  ساعتين  مدته  فيلم  من  دقائق  عشر  حوالي  سوى 
القديس الي  التي جذبت هذا  التعاليم  يركز كثيرا على 
نجد  بل  قلبه  وشهوة  ضالته  فيه  وجد  وكيف  المسيح 
مشهدين تظهر فيهم تعاليم ماني الهرطوقي الذي تبعه 

القديس فترة من عمره.

معادلة  في  جسام  تحديات 
اليوم  مسبوقة  غير  عالمية 
من  شاردة  عواصف  وسط 
الجغرافيا  لكونها  وهناك  هنا 
والسفر  الحلم  والتاريخ 
الذي  واإلنسان  الحضارة 
حول من نهر النيل أسطورة 
تعزف بها أعمق الحان الحياة 

مشرقا ومغربا!

كل  كانت  النيل  ومن رحم 
حكاوي المصري القديم حتى 
اإلنترنت  المصري في زمن 
من  شعاع  الرقمية  والوسائط 
مازالت  التي  أشعه حضارته 
الشهيد  ليبقي  العالم  تبهر 
حياتي  واقع  المنسي  أحمد 
بكل ملكاته ومنطقه اإلنساني 
العربي  الوطن  أبناء  من  أبن 
الغالي بدمائه التي سالت من 
أجل رفعة وطن ويقبر هشام 

عشماوي في قبور النسيان!

العربية  مصر  رحم  ومن 
يوم حكاية  كل  نكتب  الحبيبة 
المحروسة  حكاوي  من 
كل  في  األعزاء  وأبناءها 
أجل  من  الحياة  مجاالت 
ومستقبلها  حاضرها  بناء 
العربية  ثقافتها  أورقة  وفي 
كما  بالعبور  تؤمن  التي 
القناة  البواسل  أبناءها  عبر 
من  السادس  حرب  في 
القرن  في  م   1973 أكتوبر 
معتقداتهم  بكل  الماضي 
والثقافية  والفكرية  الدينية 
سيناء  وأعادوا  واالجتماعية 
حضن  إلى  وطاهرة  عزيزة 
الوطن ردا حقيقا وعمليا على 
يعيشون  الذين  أعداءها  كل 

في كهوف النسيان!!

فيلم ابن دموعها 
)حياة القديس اغسطينوس(

عصام نسيم

من  الفيلم  يخلو  لم  ايضا 
إلي  تصل  تاريخية  مغالطات 
مشهد  من  أكثر  في  األخطاء  حد 

وحادثة .
هو  ملفت  كان  ما  أكثر  واما 
الفيلم  على  الكاثوليكية  الصبغة 
أن  حاولت  الفيلم  طيلة  والتي 
كاثوليكي  أنه  القديس  تظهر 
االب  معمودية  في مشهد  خاصة 
رشها  مياه  بكوب  موته  قبل 
الكاهن عليه أو معمودية القديس 
اغسطينوس والتي كانت بالسكب 
وحتى  الكناىس  شكل  جانب  الي 

مالبس الكهنة واألساقفة .
 أما أحد أهم أسباب ضعف هذا 
المسيح  السيد  غياب  هو  الفيلم 

والتي  أفكاره  تعاليمه  الفيلم  عن 
كان لها األثر األكبر في تغيير حياة 
بولس  القديس  اقوال  كذلك  القديس 
الرسول واآلية الشهيرة التي غيرت 
حياته كل هذه األمور كانت غائبة 
العظيمة  توبته  الفيلم  احداث  عن 
ورجوعه الي حضن السيد المسيح 
مخرج  رجوع  مشهد  في  .حتى 
نرى  ولم  نفهم  لم  وزواجه  الفيلم 
كيف تغيرت حياته وهل كان السيد 
يجعلنا  مما  ؟  ذلك  في  اثر  المسيح 
نسأل هل هذا فيلم ديني مسيحي  ام 

فيلم عام ؟؟!
ال  كانت  التي  المشاهد  واخيرا 
قنوات  على  يعرض  بفيلم  تليق 

مسيحية .

لالسف الفيلم رغم المجهود الذي 
المختلفة  التصوير  فيه وأماكن  بذل 
مثل مدينة قرطاج او روما أو ميالن 
لم يخرج  القديس  فيها  والتي عاش 

بشكل يليق بسيرة هذا القديس .
جوانب  تناول  الفيلم  لو  أرى  بل 
أو  تعاليمه  مثل  حياته  من  أخرى 
سيكون  كان  اسقفيته  أو  تأثيره 

أفضل بكثير .
الفاتر  األداء  جانب  الي  طبعا 
الضعيف  الدرامي  والتأثير  احيانا 

للفيلم ..
رأي الخاص أن اي فيلم ال يخرج 
وبسيرة  به  متأثر  منه  المشاهد 

صاحبه هو فيلم غير ناجح .
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ورعباً ليس شكاً فقط... بل شكاً 
 

بقلم مسري جرجس
من  تأثيراً  أشد  دأئماً  األفعال 
األقوال فاالقوال مجرد ناقل لألفكار 
الحي  التطبيق  فهي  األفعال  أما 
الفعل  فتأثير  وبالتالي  األفكار  لهذه 
يكون أسرع واقوى من تأثير القول 
وبصفه عامه فأن الصدق ما هو أال 
مع  الناس  أقوال  و  مباديء  تطابق 
تتضاد  التخبط حينما  أفعالهم وينشأ 
الوضع  هذا   . األفعال  مع  األقوال 
األفراد  سلوك  على  فقط  ينطبق  ال 
سلوك  على  ينسحب  أيضاً  بل 
مثاًل  الغريب  فمن  المجتمعات. 
في  والتدليس  الغش  جرائم  انتشار 
نفسها  على  تخلع  التي  المجتمعات 
وانتشار  دينيه«  مجتمعات   « لقب 
المجتمعات  في  والقمع  العنصريه 
التي تطلق على أنفسها »مجتمعات 
أفكار  تسود  أن  وايضاً  حره« 
التي  المجتمعات  المفاجئة  التغيير 
لقب »مجتمعات  نفسها  تطلق على 
المجتمعات  تقليديه محافظه« وهي 
ألذي  والتاريخ  بالتقليد  تفتخر  التي 
التقليد  هذا  إليها  طريقه وصل  عن 
كاماًل غير منقوص. وحينما تختلف 
أفعالها  عن  المجتمعات  هذه  أقوال 
التخبط  من  حاله  بوضوح  تظهر 
فالناس ال يتشكلون بما تقولون بقدر 
ما يتشكلون بما تفعلون. وحينما تقع 
بين  التضارب  فخ  في  المجتمعات 
للناس  وينكشف  واالفعال  األقوال 
في  األعالميه  األله  تبدأ  الفخ  هذا 
الدوران والتباري ألنقاذ ماء الوجه 
على  والمتحدثون  األتباع  فيخرج 
األعالم  ووسائل  الجرائد  صفحات 
يمكن  ما  انقاذ  لمحاوله  المختلفه 
انقاذه محاولين تبرير هذا التضارب 
ثبات  بإدعاء  تاره  واهيه  بمبررات 
األفعال  تطور  وجوب  مع  األفكار 
المسئوليه على  بألقاء  وتاره أخري 
الحكوميه  القرارات  أو  الظروف 
استحضار  بمحاوله  ثالثه  وتاره 
لتبرير  األزمنه  غابر  من  أمثله 
هو  ما  أالن  فعله  يحاولون  ما  أن 
قبل  من  يحدث  كان  لما  تكرار  أال 
الحديث  التاريخ  عمداً  متناسين 
جمله  التغيير  هذا  رفض  تم  حينما 
السارسي  الوباء  في  وموضوعاً 
ال  المدافعين  أن  والغريب  السابق. 
هذه  أن  في  غضاضه  أي  يجدون 
االدعاءات تخالف تماماً ما درجت 
تربيه  في  المجتمعات  هذه  عليه 
وتهذيب وتنشئه أطفالها فحتى وقت 
قريب كانت هذه المجتمعات تتفاخر 

أيما فخر بثباتها على ممارسه نفس 
األفعال المسلمه إليها منذ القديم بل 
وتعتبر استحاله تغييرها أو المساس 
أطفالهم  تعليم  في  األساس  هو  بها 
ال  جزًءا  األفعال  تعتبر  كانت  فهي 
األقوال  أن  بل  األقوال  من  يتجزأ 
أو  فهمها  يمكن  ال  والمعتقدات 
استيعابها بمعزل عن األفعال ,  كما 
قال القديس اغسطينوس  بل ويمكن 
ممارسه  طريق  عن  فقط  فهمها 
 , غيرها   دون  عينها  األفعال  هذه 
على  المجتمعات  هذه  دأبت  بل 
التي  األخري  المجتمعات  مهاجمه 
حتى  الممارسات  في  معها  تختلف 
وان اتفقت معها في العقائد. وهنا ال 
يملك المرء أال أن يتسائل عن سبب 
والحرومات  الضروس  الحروب 
المغلظه طوال العصور على هوالء 
الذين لهم نفس المعتقدات لكن ليس 
الطقس  كان  اذا  الطقوس  نفس 

متغيراً على كل األحوال!!!!! 

ولتجميل الموقف تبدأ المجتمعات 
في أسباغ القاب رنانه على تضارب 
األقوال مع األفعال فيسمون التغيير 
ال  األمر  حقيقه  في  وهو  تطوراً 
يحمل من سمات التطور أال األسم 
 ، البطيء  النمو  هو  فالتطور  فقط 
إلى تحوالت  يؤدي  الذي  المتدرج، 
بمراحل  تمر  ومتالحقه،  منظمه 
مختلفه تقترن كل منها بسابقتها حتى 
تصل إلى شكلها النهائي الذي يكون 
للتطور في مراحل  قاباًل  أيضاً  هو 
من  أالن  يحدث  ما  أما  الحقه. 
انتكاسه  األمر  واقع  في  فهو  تغيير 
مفاجيء  تغيير  أواًل  ألنه  وتراجعاً 
الخوف  فكره  على  باالساس  مبني 
أن  العجب  كل  والعجب  والرعب 
من  والرعب  الخوف  تملك  يسمى 
يمكن  فال   !!!! تطوراً  المجتمعات 
أن  بل  تطوراً  تغيير  أي  اعتبار 
بعض التغيير في حقيقته ما هو أال 
على  أدل  وليس  الوراء  إلى  عوده 
استلهام  المدافعين  محاوله  من  ذلك 
في  وهم  فكرتهم  ألثبات  التاريخ 
أن  بدون  الوراء  إلى  يعودون  ذلك 
يدعون  الذين  هؤالء  حتى  يدرون. 
تحتمه  مؤقت  تغيير  مجرد  أنه 
قلياًل  يتوقفوا  لم  الراهنه  الظروف 
التأثير  ألعمال الفكر في استيضاح 
التغيير الظرفي على  لفكره  السلبي 
بكل  حاولوا  بل  الموروثه  العقائد 
منطقيه  براهين  أي  بدون  طاقتهم 

العقائد والطقوس شيئان  أن  أقناعنا 
عن  بمعزل  يتحركان  مختلفان 
بعضهما البعض فيمكن لنا بسهوله 
تغيير احدهما بدون أن يتأثر األخر 
في  المنطق  من  ليس  فهذا  وللحق 
المرحله  في  أي طالب  أن  شيءبل 
قدراً  تحصيل  استطاع  الثانويه 
يستطيع  المنطق  علوم  من  ضئياًل 
تعلمه  ما  تطبيق  السهوله  بمنتهى 
الخلل  وتفنيد  األدعاء  هذا  لدحض 
ليس  األعتقاد.  هذا  في  الواضح 
الناس  من  احدا  أن  بل   ، فقط  هذا 
تأثير  تحليل  لمحاوله  يتوقف  لم 
االجيال  على  الظرفي  التغيير  هذا 
يطلق  أن  يمكن  فكيف  القادمه. 
على هذا االندفاع وراء تغيراً غير 

مدروس تطوراً؟؟؟؟

ما  على  للتدليل  جداً  هامه  نقطه 
أقول وهي أن التغيير المؤسس على 
العشوائيه  صاحبه  يورث  الظاهر 
فقد  التوازن  فقدان  إلى  ويؤدي 
الظهور  في  العشوائيه  هذه  ابتدأت 
انطلقت  أن  فما  وبوضوح  فعاًل 
شراره التغيير حتي وجدنا عشوائيه 
في  كانت  التي  وهي  الممارسات 
أالن  مكان،  كل  في  واحده  األصل 
ضابط  بال  األهواء  بحسب  تطبق 
فهناك من تغير إلى وضع األسرار 
منديل  في  واالخر  كوب  في 
وبعضهم في خله األسنان وبعضهم 
في  للناس  يعطيها  أن  اختار  األخر 

أيديهم!!!!!!!  

 

وحدها فقط، كإسمها الذي تستمد 
التي  القديسه  هذه   ، صالبتها  منه 
وقفت بقوه أمام أبيها حين أراد هو 
في  القابعه  هذه  يتغير،  أن  األخر 
مكان صغير جداً في وسط المدينه 
تزال  ال  وحدها   ، الكبر  المتناهيه 
تعبيده  تم  الذي  الطريق  في  تمشي 
ورصفه منذ ألفي عام متمسكه بمبدأ 
تطابق األقوال مع األفعال، ال تلقي 
ينتحلها  التي  الواهيه  لالسباب  بااًل 
ذريعه  المجتمع  ويتخذها  األخرون 
أنها  الظن  أغلب  للتغيير....ولكن 
وأن كانت لم تخضع لألغراء حتى 
هكذا طوياًل  تظل  لن  أنها  أال  أالن 
وتمأشي  الضغوط  أمام  وستنحني 

التيار.

جربوت امرأة

أنا امرأة قوية 

أحاكي الصقور قوة 

وال أتتنازل لنسر

يهيم على البقايا من فتاة لفتاة 
مثلك

أنت مجرد نسر تائه 

في سمائي

لماذا ال تدرك أني نسيت حبك

وال تيأس من مطاردة حلمك؟

لماذا ال تيأس مني وأنت تنشد

حبي وتعلم أني

أنا امرأة قوية تمضي وال 
تلتفت لك 

المرأة الوحيدة التي تخطتك

ولم تكترث لبكاء قلبك

المرأة الوحيدة

التي تجرأت بحقارة

أن تلسعك كالنحلة وتؤذيك 

وتظلمك بهجرانها وال ترحمك

ما الذي يجبرك؟

لماذا ترى حياتك

ومستقبلك بأن تكمل مشوارك 
معي

وأنت متأكد تماما أني 
أرفضك...

ال ولن أقبلك ولو انطبقت 
السماء على األرض 

ومهما ضاقت المسافات بيني 
وبينك

لن أقبلك 

فأنا امرأة أضارع نجوم السماء 
رفعة

مكاني بين النجمات 

في وسط السماء

وأنت نسر تنتقل بين األرض 
والسماء

باحثا عن طريدتك

يحيرني أمرك؟؟؟؟

ورغم أنك مجردوهم أو خيال

الزلت أرثي لحالك

وتترك خلفك آالف األسئلة

يا رجل الغموض

أما آن لك أن تعود لرشدك؟؟؟

يحيرني أمرك

في عينيك رأيت الطفولة 
الضائعة

وأحالم الشباب المفقودة 

واألمل المخذول بالحياة

في زمن القهر والحرمان

جسد رجل ومحيا طفل في 
شخص واحد

عينان طفوليتان بالحب 
والبراءة تطفحان للقلب تعبران

أم أنك بالتمثيل أصبحت فنان

يحيرني أمرك

لماذا ال تيأس

وتصر أن تختبئ خلف الستار

وفي الظلمة أنت يا للعار ...

أال ترى ظلمة نفسك

افتح نوافذ قلبك األسود

وانفض غبار األسى 

والحسد من نفسك

وانهض من وسن نومك

وتطلع إلى األمام

لتشرق بالغد المشرق أيامك

إني آسف لحالك 

وعذرا أستميحك لست أرى 
نفسي بك

نسرين سعود ـ سوريا

الصحة العاملية:
 العالج الستريويدي لكورونا اخرتاق علمي

جنيف: أشادت منّظمة الصّحة العالمية بتحقيق »اختراق علمي« بعد أن أعلن باحثون 
بريطانيون أّن دواًء من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد-19 

يعانون من األعراض األكثر خطورة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان »إّنه أول عالج مثبت 

الوفيات في صفوف مرضى  يقلّل من 
بواسطة  يتنّفسون  مّمن  كوفيد-19 
التنّفس  أجهزة  أو  األوكسجين  قوارير 

االصطناعي«.

وأهّنئ  ساّر  نبأ  »هذا  وأضاف 
الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد 
والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر 
في المملكة المتحدة الذين ساهموا في 
هذا االختراق العلمي المنقذ لألرواح«.
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد على باشا ونهضة مصر -5 

فاروق عطية

   كان ذلك النصر الكبير لجيوش محمد علر 
باشا في قونية هو النصر األخير واألكثر إثارة 
الباب  مقر  المصرية ضد  الحملة  في  لإلعجاب 
العالي، ومثل ذروة قوة محمد علي في المنطقة. 
بهذه الغلبة انفتحت الطريق أمامه إلى األستانة، 
حتى ُخيّل للعالم في ذلك الوقت أن نهاية السلطنة 
عاصمة  القلق  ساد  قريبة.  أصبحت  العثمانية 
الذي خشي  السلطان  الخالفة وارتعدت فرائص 
فاستنجد  العاصمة،  نحو  باشا  إبراهيم  تقدم  من 
بالدول األوروبية للوقوف في وجه الخطر الداهم. 

مع  الوديّة  عالقاتها  فرنسا  استخدمت     
خالفه  بتسوية  باشا  علي  محمد  إلقناع  مصر 
وأن  طلباته،  في  يتشدد  ال  وأن  السلطان،  مع 
يكتفي بفتوحه بسناجق صيدا وطرابلسي والقدس 
النظر  وجهة  باشا  علي  محمد  رفض  ونابلس. 
ووالية  الشام  بالد  ضم  على  وأصّر  الفرنسية، 
أضنة، وجعل جبال طوروس الحد الفاصل بين 
إبراهيم  ابنه  وأمر  وممتلكاته،  العثمانية  الدولة 
على  الضغط  بهدف  فتوحه  في  بالتقدم  باشا 
للتوفيق  مضنية  جهوًدا  فرنسا  وبذلت  السلطان. 
بين وجهتي النظر العثمانية والمصرية، وهّددت 
في إحدى مراحل المفاوضات بقطع العالقة مع 
مصر. وأخيرا توصل الجانبان إلى توقيع اتفاقية 
تنازل  بموجبها  1833م،  مايو   ٤ في  كوتاهية 
الباب العالي عن كامل بالد الشام، وأقر لمحمد 
سوريا  وكامل  وكريت  مصر  بوالية  باشا  علي 
وأضنة(،  وفلسطين  لبنان  يشمل  )بما  الطبيعية 
تعهد  وقد  جدة.  على  باشا  إبراهيم  إبنه  ووالية 
كل  للسلطان  يؤدي  بأن  ذلك،  لقاء  علي  محمد 
الوالة  الشام  عن  يؤديها  كان  التي  األموال  عام 
باشا  إبراهيم  جال  وكذلك  قبل.  من  العثمانيون 
من األناضول وانتهت المرحلة األولى لحروب 

الشام، وبدا أن األزمة قد انتهت أيًضا.

   كان محمد علي يؤمن أن رسالته هي إنقاذ 
وإحداث  الخراب  من  نفسها  العثمانية  الدولة 
فيها، إليمانه  تغييرات جذرية ونفخ حياة جديدة 
شرط  السلطان  بزعامة  اإلسالمي  العالم  بوحدة 
كارثة  بعد  المسلمين  حماية  إلى  يُسارع  أن 
نافارين، منبًها إلى ضرورة تجديد السلطنة على 
الدين اإلسالمي. وسواء كان محمد علي  قاعدة 
العثمانية  الدولة  بدولة عربية منفصلة عن  يحلم 
وتقوم على أنقاضها، أو كانت رسالته تقضي قيام 
سلطنة إسالمية قوية، فمما ال شك فيه أن تدخل 
الدول األوروبية في هذ القضية حال بينه وبين 
أي تفاهم مع الباب العالي من جهة، ومنعه من 

تحقيق أهدافه، من جهة أخرى.

   تُعد حروب محمد علي باشا في بالد الشام 
حروًبا دفاعية وهجومية أيضا، أما كونها حروًبا 
دفاعية فألن محمد علي باشا كان يعلم أن الدولة 
السترداد  السعي  في  جهًدا  تأُل  ال  العثمانية 
الثاني  السلطان محمود  مركزها في مصر وأن 
لم يكن صافي النيّة، وأما كونها حروًبا هجومية 
محمد  أن  ويبدو  التوسع.  أيًضا  كان  هدفه  فألن 
العالي  للباب  التصدي  قرار  أخذ  قد  باشا  علي 
القوة،  جيشه  في  آنس  فقد  عّدة.  خلفيّات  ضمن 
ووجد أن الدولة العثمانية في حالة من التدهور 
الدول  ومؤامرات  أنظار  محط  وأنها  والتفكك، 

األوروبية.

   لم تكن التسوية، التي تّمت في كوتاهية إال 
على  باشا  علي  محمد  يوافق  لم  مؤقتة،  تسوية 
األوروبية  الدول  تهديد  من  خشية  إال  عقدها 
محمود  السلطان  ووافق  فتوحه،  من  بحرمانه 

الثاني على عقدها مكرًها تحت ضغط األحداث 
العسكرية والسياسية، وهو عازم على استئناف 
القتال في ظروف أفضل الستعادة نفوذه في بالد 

لكل  السياسي  التفكير  كان  ولّما  ومصر،  الشام 
طرف متناقضا، كان ال بد من استئناف الحرب 
سياسة  السلطان  ونّفذ  النهائية.  النتيجة  لتقرير 
إستراتيجية من شقين: راح يُحّرض سكان بالد 
الشام ضد الحكم المصري من جهة، وقام بحشد 
وإرغامها  المصرية  الجيوش  لضرب  القوات 
من  بريطانيا  بمساعدة  البالد  من  الخروج  على 

جهة أخرى.

   في مايو 1838م استدعي محمد علي باشا 
التين  رأس  قصر  في  األوروبية  الدول  قناصل 
بمصر  االستقالل  نيته  وأبلغهم  باالسكندرية 
األوروبية  الدول  أحست  العثمانية.  الدولة  عن 
وتمت  بالشرق  القوى  موازين  تغير  بخطورة 
لوضع  األوروبية  بالعواصم  عديدة  اجتماعات 
وزير  بالمرسون  لورد  رأي  لتحجيمه.  مخطط 
الدولة  خارجية بريطانيا أن استقالل مصر عن 
العثمانية سيتبعه قيام حركات استقاللية في الشام 
العثمانية  الدولة  النهيار  يؤدي  قد  مما  والعراق 
الهند،  في  بريطانيا  ممتلكات  يهدد  وبالتالي 
يهدد  مما  الجنوب  نحو  روسيا  زحف  واحتمال 
للعثمانيون  بالنسبة  أما  شاملة.  أوروبية  بحرب 
كان استقالل محند علي باشا بحكم مصر مسألة 

حياة أو موت.

   أدرك محمد علي باشا، بعد تلك التطورات 
كانت  األوروبية  الدول  مواقف  بأّن  السياسية، 
لغير صالحه، وبأّن خططه االنفصالية غير قابلة 
السلطنة  باعتراف  األمل  يفقد  لم  لكنه  للتحقيق، 
بالحقوق الوراثية لعائلته في حكم المناطق التي 
الفرصة  ينتهز  أن  وحاول  إدارته،  تحت  كانت 
مع  مباحثات  فأجرى  جديدة،  محادثات  إلجراء 
مبعوث السلطان، صارم أفندي في مصر انتهت 
وتأزمت  الطرفين،  بين  الرأي  لتصلب  بالفشل 
األمور السياسية وأصبح ال مفر من الحرب بين 

الجانبين.

األستانة  في  الحربية  االستعدادات  جرت     
األوروبية  الدول  وتابعت  ومكثف،  نشط  بشكل 
بالغ.  باهتمام  السلطان  لدى  العسكرية  الميول 
استغل السلطان ثورة سّكان بالد الشام على الحكم 
1839م  عام  ربيع  في  بجيش  ودفع  المصري 
بقيادة حافظ باشا إلى بالد الشام، وكان ظهوره 
ذروتها،  إلى  األزمة  كافًيا إليصال  الحدود  عند 
لرغبة  تنفيًذا  يترقب،  كان  فقد  باشا  إبراهيم  أما 
أبيه في اجتناب كل ما يُظهره بمظهر المعتدي. 
وبعد أن احتشد الجمعان، أصدر السلطان أمره 
إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم باشا المتحصن 
الفرح  تملّكه  علي  محمد  أن  ويبدو  حلب.  في 
لتحّمل السلطان وقائده مسؤولية البدء بالعمليات 
العسكرية المعادية، لذلك أمر ابنه بمهاجمة الجيش 
1839م.  يونيو   1٥ في  ذلك  وكان  العثماني، 

وفي معركة نزيب )الواقعة شرق عنتاب 
ابراهيم  أنتصر  الفراتية(،  الجزيرة  في 
الثانية  للمرة  العثماني  الجيش  باشا ودمر 
وأسر  أبيه،  بكرة  يُفنى عن  أن  كاد  حتى 
ألف  عشر  خمسة  من  نحًوا  المصريون 
جندي، وغنموا كميات هائلة من األسلحة 
عندما  كارثيا  الوضع  وأصبح  والمؤن، 
إلى  التركي  األسطول  أدميرال  توجه 
لمحمد  كامال  أسطوله  وسلم  اٌسكندرية 
علي باشا. وتوفي السلطان محمود الثاني 

قبل أن يبلغه نبأ الهزيمة.

األول  المجيد  عبد  السلطان  خلف     
والده السلطان محمود الثاني وهو لم يبلغ 
ما  وسرعان  عمره،  من  عشر  الثامنة 
محمد  مع  مفاوضات  إجراء  إلى  سارع 
علي. فاشترط محمد علي لعقد الصلح، أن 
يكون الحكم في الشام ومصر حًقا وراثًيا 
في أسرته. وكاد السلطان عبد المجيد يقبل 
مذكرة  تصله  لم  لو  علي  محمد  شروط 
وبروسيا  وروسيا  بريطانيا  من  مشتركة 
المفاوضات  قطع  منه  تطلب  والنمسا، 
قد  األربع  الدول  مع محمد علي. وكانت 
من  القوي،  علي  محمد  منع  على  اتفقت 
أن يحّل محل السلطنة العثمانية الضعيفة 
في المشرق العربي الذي تمر فيه طريق 

بريطانيا للهند.

انفردت في سياستها     أما فرنسا فقد 
أن  ورأت  األربع،  الدول  عن  الشرقية 
أمل  على  علي،  محمد  تأييد  في  تستمر 
أن تضمن لها مقاًما ممتاًزا في المنطقة. 
عام  عقدت  أن  األربع  الدول  تلبث  ولم 
18٤0م مع الحكومة العثمانية مؤتمًرا في 
التحالف  معاهدة  توقيع  عن  أسفر  لندن، 
عرضت  المعاهذة  هذه  وفي  الرباعي. 
الدول األوروبية األربع على محمد على 
مدى  وراثيا  عكا  ووالية  مصر  والية 
يُعلن  أن  الدول  هذه  واشترطت  حياته. 
خالل  العرض  بهذا  قبوله  علي  محمد 
الدول  تسحب  يفعل  لم  فإن  أيام،  عشرة 
األربع عرضها الخاص بوالية عكا. أما 
فإن  يوًما  عشرين  مدة  في  يُجب  لم  إذا 
الدول األربع تسحب عرضها كله، تاركًة 
للسلطان حرية حرمانه من والية مصر.

جهته  من  باشا  علي  محمد  كان     

فتحها  التي  بالبالد  التمسك  على  مصمًما 
وأخذ  كوتاهية،  اتفاقية  عليها  وأقّرته 
يراهن على مساعدة فرنسا وعلى حرب 
وأخري،  ساعة  بين  ينتظرها  أوروبية 
وقناصل  العثمانبة  السلطنة  أبلغته  ولما 
شروط  مصر  في  األوروبية  الدول 
المعاهدة، ترك األيام العشرة تمر من دون 
قناصل  فأبلغه  رسمي  رّد  أي  يُصدر  أن 
الدول األوروبية، في اليوم الحادي عشر 
اإلنذار الثاني وأمهلوه عشرة أيام أخرى، 
له الحق في والية  لم يعد  أنه  أبلغوه  كما 
عكا. ومّرت األيام العشرة الثانية من دون 
أن يقبل صراحة تنفيذ بنود االتفاقية، فعّد 
يعني  ذلك  أن  األوروبية  الدول  قناصل 
فرمانا  السلطان  أصدر  عندئذ  الرفض، 
األمر  هذا  أمام  مصر.  والية  من  بخلعه 
شرعت الدول األوروبية باتخاذ إجراءات 
لتنفيذ تعهداتها، فأمرت بريطانيا  تمهيدية 
المتوسط  األبيض  البحر  في  أسطولها 
والبحرية  البرية  المواصالت  يقطع  أن 
هذه  موانئ  وضرب  والشام  مصر  بين 
البالد، وأوعزت إلى سفيرها في األستانة 
في  علي  محمد  ضد  الثورة  نار  بإشعال 
المدن والقرى الشاميّة، كما قطعت الدول 

األوروبية األربع عالقاتها بمصر.

عزله  نبأ  باشا  علي  محمد  استقبل     
بهدوء، وأعرب عن أمله بالتغلب على هذه 
أمير  ظهر  عندما  للسلم  جنح  ثم  المحنة، 
البحر البريطاني »نابييه«أمام اآلسكندرية 
مهددا بلغة الحديد والنار، ورأى أن فرنسا 
كلها،  أوروبا  مقاومة  على  قادرة  غير 
لذلك وّقع اتفاقية مع أمير البحر المذكور 
وعد فيها باإلذعان لرغبات الدول الكبرى 
ضمان  بشرط  الشام  بالد  من  والجالء 
الدولة  لكن  لمصر،  الوراثية  واليته 
من  بإيعاز  الشرط  هذا  العثمانية رفضت 
بريطانيا. ساندت فرنسا محمد علي باشا 
في موقفه، وتشّددت في ذلك حتى خيف 
من وقوع حرب أوروبية، عندئذ تدخلت 
كل من النمسا وبروسيا على تبني وجهة 
وأجبرتا  وفرنسا،  باشا  علي  محمد  نظر 
وجهة  نفس  تبني  على  وروسيا  بريطانيا 
الخلع  مأزق  مصر  والي  فاجتاز  النظر. 
وإن أُرغم على االكتفاء بوالية مصر في 
فرماًنا  السلطان  أصدر  وفعاًل  المستقبل، 
علي  لمحمد  وراثية  مصر  والية  بجعل 
 - العثمانية  األزمة  بذلك  وانتهت  باشا، 

المصرية، وجال المصريون عن الشام.

   أال ليت أردوغان يقرأ التاريخ ويعي 
علي  ويستيقظ  نفسه  يعيد  قد  التاريخ  أن 
الباغية  وبجيوشه  به  تحيق  جديدة  كارثة 
ألجداده  حدث  كما  ليبيا  أرض  علي 
أجناد  )خير  مصر  جنود  من  العثمانيون 

األرض( فيندم حين ال ينفع الندم.

قرويون يدمرون أعمدة اهلواتف.. يسبب كورونا
دمر قرويون هوائيات اتصاالت في بوليفيا معتقدين 
المرتبطة  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  مزودة  كانت  أنها 

خطأ بنظريات مؤامرة متعلقة بانتقال وباء كورونا.
ياباكاني قرب مدينة سانتا كروز، دّمرت أربعة  في 
الشرطة  بين  اشتباكات  وحصل  اتصاالت.  أبراج 

والقرويين لكن لم تسجل حوادث كبيرة.
وأوردت تقارير صحفية ان سكاناً من ياباكاني تظاهروا لمطالبة رئيس البلدية 
بتفكيك هوائيات االتصاالت خوفاً من تقنية الجيل الخامس التي وفقاً لقناعاتهم، تسمح 
بانتقال عدوى كورونا. وعقب هذه الحوادث، أصدرت هيئة مراقبة االتصاالت بياناً 
للتذكير بأن هذه التقنية غير موجودة في بوليفيا ولتأكيد أنها ليست مرتبطة بفيروس 
كورونا. وفي األسبوع السابق، تم تدمير هوائي اتصاالت في مقاطعة كوتشابامبا ثم 
نددت الحكومة ب� "هجوم إرهابي". وقد سّجلت بوليفيا حتى اآلن أكثر من 19 ألف 

إصابة بكورونا و632 وفاة.



االحضان والعناق والقبالت مصدر 
عدوي  ومصدر   ... وخوف  قلق 
كنا  ان  وبعد   ... الناس  عنه  يبتعد 
واالقارب  االهل  بزيارة  نحلم 
واالحباب ... اصبح البعد عن الناس 
...فعال غنيمه ... ودليل محبه  ... 
اصبح الهواء واالكسجين اهم بكثير 
... كل مرافق  والمال   الدهب  من 
ال   ... طيران  ال   ... توقفت  الحياه 
مدارس ... ال مطاعم وال كافيهات 
وال بارات ... صحيح احلي حاجه 
دعاره  بيوت  وال   ... خمارات  ال 
... يعني العالم اصبح اكثر طهاره 

البيئه أصبحت   ... وصفاء ونقاوته 
 ... اجمل  والطبيعه  واحسن  انظف 
كل الحكايه اننا اصبحنا ال نستطيع 
 ... الجمال  بهذا  تماما  نستمتتع  ان 
وحيوانات  كتيره  غزالن  شفنا 
ومشيت   ... شقوقها  من  طلعت 
وبدون  حريه  ب   ... الشوارع  في 
خوف ... علي العكس .. البشر هما 
بقي  البشر  ... وشكل  احبسوا  اللي 
الماسكات...  او  بالكمامات  غريب 
اصبحنا  اللي  احنا  كبشر  وكاننا 
محبوسين جوه اقفاص ... واختلفت 
الصوره تماما ... بعد ماكنا بنروح 
جنينة الحيوانات ونقف نتفرج عليها 
خلف االسوار ... اصبحنا احنا اللي 
خلف االسوار ... والحيوانات حره 
بصحيح  غربيه  صوره   ... طليقه 
... والظاهر كده اننا احنا كبشر .. 
هما اللي محبوسين ... والحيوانات 
بتضحك علينا وعلي سذاجتنا ... فيه 
رساله الزم كلنا نفكر فيها بجد  ... 
... األرض والسماء  تقول  الرساله 
وانقي  انضف   ... والهواء صاروا 
.. والعالم مستمر وبخير وسالم  ... 
او  كبشر  بنا   ... مستمره  والحياه 
ونحن   ... اجمل  الطبيعه  بدونا... 
األرض  سادة  ولسنا   ... ضيوف 
... ياريت  كل واحد يعرف حجمه 
سادة  لسنا  اننا  يعرف   ... الحقيقي 

 ... ضيوف  واننا   ... األرض 
والزم  بجد نكون ضيوف .... 

خفاف ...

في الدنيا ديه ياناس .... اياكوا 
تنسوا

 .... لوج  سيما  في  مانتوش 
لكن في ترسوا

معظم   .. تكون  لما  بس  مش 
سنينا نحاف

وال نمر بضيقه ... وايام علينا 
عجاف

لكن في كل الوقت ... لو حتي 
خير متشاف

وسواء في دنيتنا ... كان ظلم او 
انصاف

البد نعرف قيمتنا ... نبقي عليها 
خفاف

ومهما كان البشر .... متنظمة في 
صفوف

والكل   ... ثقه   في  كانوا  ومهما 
كده مصفوف

لو وسط صعب مشينا ... او لو 
طريق مرصوف

ايه هو  البد نصحي ونعرف ... 
معني الشوف

انك    ... النظر  معني  بس  مش 
حقيقي تشوف

هي   .... اللغه  معني  بس  مش 
السطور والحروف

لكن البد  نشيل .... من كل قلب 
الخوف

واوعوا بصراحه كده ... ومهما 
جدت ظروف

تنسوا ياخلق هللا ... ان احنا فيها 
ضيوف
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في    7 رقم  الزيتون  غصن  ده 
سلسلة مقاالتي ... وغصن الزيتون 
هنا هو جريدتنا ... سواء بقي فضلت 
خالل  من  بس  نراها  الكترونيه 
التليفونات  او  الكمبيوتر  شاشات 
... او عادت مره اخري ... ورقيه 
... نمسكها ونقراها ... كما تعودنا 
زمان ... مش زمان قوي يعني... 
 ... شويه  قديمه  مدرسه  انا  يمكن 
ويتقري  بيتمسك  اللي  الورق  بحب 
... اتعودنا علي كده ... اتعودنا علي 
 ... الورق  من خالل  القراءه  متعة 
من واحنا صغيرين ... ما علينا .. 
انا كنت بصراحه عاوزه اكتب عن 
بس  الكورونا...  غير  تانيه  حاجه 
برضه ماقدرتش ... وكاننا اصبحنا 
وأصبحت   .. االسم  بهذا  محاطين 
جوانب  كل  ماكنش  ان   ... معظم 
بموضوع  ومرتبطه  متعلقه  حياتنا 
 .... اوعدكوا  عموما   ... الكورونا 
او علي األقل  اوعدكوا اني أحاول 
عن  أتكلم  اني   ... القادمه  المرات 
كده  هايفه   ... اخري  مواضيع 
موضوع  من   ... اخف  ودمها   ...
كنت  انا  الحقيقه   ... هذا  الكورونا 
روج  ده  موضوعي  اسمي  ناويه 
اه جوه ... او اسميه احمر شفايف 
... او احمر خدود ... ليه بقي سر 
الموضوع  في  التفكير  او  التسميه 
اني  الحظت  اني  الحكايه   ... ده 
من ساعة موضوع الكورونا ده ... 
ماستخدمتش وال قلم روج ... ويمكن 
 ... مكياج   نوع  أي  ماحطيتش 
واستغربت الحكايه دي ... وفكرت 
فيها ... مش بس من ناحيه التجميل 
الجماليه ... وانما كمان  الناحيه  او 
فتره  من  كنا  ايه  اد  ان  ناحيه  من 
بسيطه جدا ... بنقعد ساعات واحنا 
بنتسوق ... لحاجات زي دي .. من 
أدوات تجميل وغيرها... وكنا مثال 
بنقف نجرب علي األقل نص ساعه 
انا  ... عشان نشتري قلم روج ... 
فكرت في الموضوع من ناحيه ... 
فيها  بنفكر  كنا  احنا  اللي  الحاجات 
 ... بسيطه  فتره  من  لها  ونبص 
وفجاه   ... مهمه  حاجات  انها  علي 
من  تمام  اخر  ماشيه  حياتنا  لقينا 
غيرها ... ومش ناقصنا أي حاجه 
ذلك  علي  قيسوا   ... االطالق  علي 
 ... ..والضوافر  الشعر  ستايل  بقي 
 ... الطبيعي  والعالج   ... والمساج 

ده حتي السنان مع أهميتها الشديده 
 ... بسيطه  غير  فتره  استمرت   ...
اللي  القيمه  او  االهميه  نفس  بدون 
كتير  فيه حاجات   ... لها  بنعطيها  
قدرنا نستغني عنها ... ونعيش من 
 ... مانموت  غير  من   ... غيرها 
بل   ... وقفت  الحياه  ان  نحس  وال 
ان كتير من االشغال استمرت من 
 ... ... والناس غالبا  البيوت  خالل 
 ... االمر  بهذا  مستمتعه  أصبحت 

اكثر بكثير من خروجها بالسيارات 
... او استعمال المواصالت العامه 
بعض  في  الشديد  زحامها  مع   ...
البالد ... وحتي مع سواقة العربيات 
ايه  ايه وفرنا بنزين ... واد  اد   ...
الطبيعه أصبحت انضف وانقي ... 
من غير عوادم سيارات ... اصبح 
وبعد   ... المطلوب  هو  الماسك 
مكياج  ماسك  هي  الماسك  كان  ان 
لتنظيفه  الوجه  علي  وضعه  ممكن 
او تجهيزه لوضع الميك اب ... من 
بري  وبلو  وبطيخ  خيار  ماسكات 
اصبح   ... وغيره  وعسل  وزبادي 
الماسك المهم في حياتنا حتة قماش 
... مربوطه في استك ... وهي دي 
اللي بتحمينا ... مش مهم بقي تحتها 
 ... ايه  شكله  روج  وال   ... مكياج 
حاجات كتير اتغيرت ... وحاجات 
واعتبارها   ... ليها  تقبلنا   ... كتير 
عاديه االن ... اختلف ... ف حتي 
نذهب  كنا  ان  بعد   ... الصاله  في 
أسبوع علي األقل  الكنيسه كل  الي 
مره ... اصبحنا االن نذهب طبقا ل 
جدول  محدد ومقنن حتي يستطيع 
هلل  الحمد   ... فيه  التسجيل  الجميع 
وان   ... دي  للمرحله  وصلنا  اننا 
شاهلل أبواب الكنيسه ترجع تتفتح كل 
يوم من جديد ... هو صحيح تقبلنا 
اصبح اسهل لهذه المواضيع ... بس 
معظمنا او كتير مننا ... وخصوصا 
من ال يخرجون للعمل ... اصابهم 

االكتئاب  أصابه  والكثير   ... الملل 
دور  في  الكثيرين  وخصوصا   ...
بدات   ... الدنيا  االن   ... المسنين 
تتعدل شويه ... وعلي األقل الناس 
في  مره  ولو  قرايبهم  يزورا  ابتدوا 
... ولمده بسيطه محدوده  األسبوع 
... بس في النهايه احسن من األول 
... افتكر اول اموضوع العزل ... 
بدا بالشده اللي ابتدا بيها... شاهدت 
ابنه ل ام مسنه ... واقفه في الشارع 
... وبتكلم وبتشاور ل أمها المسنه 
القزاز  الشباك  خلف  من  واالم   ...
او   ... البنت  علي  ترد  واقفه   ...
لها  واصله  اللي  الكلمات  ترد علي 
او اللي  قادره انها تسمعها ... من 
خلف الشباك....  ربنا يسهل ونقدر 
الموضوع  نتطلع من   ... فعال  كلنا 
 ... كويس  درس  متعلمين   ... ده 
وفاهمين قيمتنا ... كبشر .... صح

بتفكرنا  جميله  كلمه  مره  قريت 

الكورونا  اثناء  لنا  حصل  باللي 
وتحسسسنا اد ايه حاجات في حياتنا 
كنا بنعملها ونفتكرها حاجات مهمه 
 ... الشي  ك  أصبحت  وفجاه  جدا 
فجاه تحولت أوروبا من حلم الهجره 
وامل الشباب في الثروه والغني الي 
أماكن مهجوره والي ... بعيد عنكم 
... مدافن مفتوحه ... كما حدث في 
إيطاليا... تحولت أمريكا بعد ان كنا 
نعتبرها اقوي دوله في العالم ... الي 
عيل  ممكن الي   ... هالميه  بالونه 
انه ينفخها ويفرقعها وبعد ان كانت 
... تحولت  للقوه والسيطره  نموذج 
للمظاهرات  ومرعي  فوضى  الي 
باريس  تعد  لم   ... والنشل  والنهب 
العسل  وشهر   ... الرومانسيه  حلم 
لم  نيوريوك   ... الموضه  وبلد   ...
 ... سحابها  بناطحات  مغريه  تعد 
سور الصين بقوته وحصانته وكونه 
 ... السبع  الدنيا  عجاءب  من  واحد 
واجمل   ... وابوالهول  االهرامات 
األماكن ... لم يعد لها هذا البريق... 
صورها  نري   ... اطالل  أصبحت 
في التلفزيونات ...  الكنايس ودور 
العبادة أغلقت أبوابها.. الكل اصبح 
عرف  الكل   ... مرتاعا  خائفا 
كل  توقفت  فجاه   ... الحقيقيه  قيمته 
واصبح  القتل  وتوقف  الحروب 
ل  مطلوبون  والمقتول  القاتل 
فيروس ال  السماء ممثله في  عدالة 
أصبحت   ... المجرده  بالعين  يري 

غصن الزيتون7 
ضيوف ... خفاف

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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عواصم مصر على مر العصور
)2(

فرعونيــات

السادسة  األسرة  عاصمة   •
عشرة )التي كانت من الهكسوس أيضاً( 
مملكة  في  كانت  ربما  ولكن  مجهولة، 

كوش.

طيبة  )16٥0 ق.م. � 13٥3   •
عشرة  السابعة  األسرتان   � ق.م.( 

واألسرة الثامنة عشر )بعد إخناتون.

العمارنة  )تل   � أخيتاتون   •
الحالية( )حوالي 13٥3 � حوالي 1332 

ق.م.( 

الشاطئ  تمتد على طول  وهي   •
الشرقي للنيل لمسافة تقترب من خمسة 
أميال – وعرضها 1100 ياردة. وعندما 
أدرك ’إمنحوتب الرابع‘ )أخناتون( أنه ال 
)األقصر(  طيبة  في  لالستمرار  إمكانية 
لدعوته  العداء  آمون  كهنة  أظهر  بعدما 
الجديدة التي حاول إدخالها بداًل من ديانة 
مصر،  في  األخرى  والعقائد  »آمون« 
موقع  عن  يبحث  أن  لِزاماً  عليه  كان 
جديد ينتقل إليه ويدعو منه لرب�ه ’آتون‘، 
ذلك المعبود الذي أراد الملك به -حسبما 
يعتقد بعض المتخصصين- توحيد مجمع 

األرباب المصرية.

’إمنحتب  الملك  أسسها  وهكذا   •
الرابع‘ )أخناتون( مدينته الجديدة وانتقل 
في العام الرابع من حكمه إلى عاصمته 
أي  )آخت-آتون(  أتون‘  ’أخت  الجديدة 
’أفق آتون/ قرص الشمس‘. هذا المكان 
باسم  حالياً  ويُعرف  فيه  استقر  الذي 
عشرة  بعد  على  ويقع  العمارنة‘،  ’تل 
البر  على  ’ملوي‘،  من  كيلومترات 
الشرقي للنيل. تاركاً كل من منف وطيبة 
عاصمتي  بمثابة  كانتا  اللتان  )األقصر( 
الملكيين صيفاً  والمقرين  وقتذاك  مصر 

وشتاًء..

الثامنة  )األسرة  إخناتون   �  •
عشرة.

 1279  � ق.م.   1332( طيبة   •
ق.م.( � األسرتان الثامنة عشرة والتاسعة 

عشرة قبل رمسيس الثاني.

 �  1279( رعمسيس   � بر   •
1078 ق. م.( � األسرة التاسعة عشرة 
واألسرة  الثاني(  رمسيس  من  )بدءاً 

العشرون.

الحجر  )صان  صاو   تانيس    •
الحالية( )1078 � 9٤٥ ق.م.( � األسرة 

الحادية والعشرون.

) Zau( أو ، Sau

صاو

الحالية(  بسطة  )تل  بوباستيس   •
الثانية  األسرة   � ق.م.(   71٥  �  9٤٥(

والعشرين

»بوبسطه«  بسطه  تل  كان�ت   •
القديمة »باستيت«( مركزاً  )بالمصرية 
دينياً هاماً وإحدى عواصم مصر القديمة. 
مصر  مدخل  على  لموقعها  ونظراً 
الشرقي فقد واجهت أفواج القادمين من 
العديد  وعاصرت  سيناء،  عبر  الشرق 
من الفاتحين والغزاة. وقد تشّرفت بأنه��ا 
مريم  للسيدة  مؤقتاً  ومقراً  معبراً  كانت 
عند  المسيح  السيد  ووليدها   العذراء 

قدومهما إلى مصر.

تانيس ) 818  � 71٥ ق.م.( �   •
األسرة الثالثة والعشرون.

الحالية(  الحجر  صا   ( سايس   •
الرابعة  األسرة   � � 71٥ ق.م.(   72٥(

والعشرون.

 66٤  �  71٥ منف)   / نباتا   •
ق.م.( � كانت عاصمة األسرة الخامسة 
)ألن  النوبية  نباتا  مدينة  هي  والعشرية 
ولكنهم  نوبية(،  أسرة  هي   2٥ األسرة 

حكموا مصر من منف.

سايس ) 66٤ � ٥2٥ ق.م.( �   •
األسرة السادسة والعشرون.

السابعة  األسرة   - فارسية   •
والعشرون.

سايس ) 399 � ٤0٤ ق.م.( �   •
األسرة الثامنة والعشرون.

الحالية(  الربع  )تل  منديس   •
التاسعة  � األسرة  � 380 ق.م.(   399(

والعشرون.

الحالية(  سبينيتوس)سمنود   •
)380 � 3٤3 ق.م.( � األسرة الثالثون.

َسَمنُّود

محافظة  تتبع  مدينة مصرية،    •
الغربية إدراياً، والمدينة عاصمة مركز 
ب  الفراعنة  عهد  من  تعرف  سمنود. 
»سبننوت« ، حيث وجد فيها الكثير من 
المصريين. وكانت عاصمة  قدماء  آثار 
لمصر كلها عندما تولى نخت انبو األول 
 380 عام  في  مصر  فرعون  عرش 
الثاني من  انبو  الميالد وتبعه نخت  قبل 
نحو 360   ، الثالثين  المصرية  األسرة 
الفراعنة بهذا  الميالد. وانتهى عهد  قبل 
الفرعون األخير من أصل مصري في 

عام 3٤3 قبل الميالد.

بمحافظة  قرية  أكبر  وبها   •
الغربية وهى قرية ميت عساس.

رمسيس الثالث

رامپسينيتوس

منقوشة بارزة من حرم معبد خنسو في 
الكرنك تصور رمسيس الثالث

رمسيس الثالث

 أشهر حاكم في األسرة العشرين والفرعون 
الثاني والحاكم األخير من الدولة الحديثة في 
مصر في الفترة 1183 ق.م. - 11٥2 ق.م.. 

عرفه اإلغريق باسم: رامپسينيتوس.

رمسيس الثالث له اسمان رئيسيان، يظهران 
إلى اليسار، ويكتبان بالعربية كالتالي: 

رع-مس-س- وسر-معت-رع-مري-إمن، 
ورع،  بماعت  "القوي  ويعني  هيكاع-إُونو. 

محبوب آمون، حمله رع، حاكم أون".

ابن الملك ست ناختي وزوج الملكة إيزيس، 
بدأه  ما  واصل  من حكمه  عاماً  ثالثين  خالل 
وذلك  لحكمه،  السابقة  السنوات  في  والده 
)ست  وفاة  بعد  للفوضى  حد  وضع  بهدف 
تنظيم  بإعادة  الثالث  رمسيس  اهتم  ناختي(. 
وإعادة  للسالم،  اتفاقيات  وتوقيع  اإلدارة 
الذي  والفساد  الصحيح،  الطريق  العبادة على 
كان يفكك البالد. هذا اإلصالح تم عن طريق 
التقسيم اإلداري إلى طبقات: مسئولون البالط 
ومسئولون المحافظات والعسكريون والعمال.

بفضل  بسرعة  البالد  اقتصاد  تعافي 
المدن  من  وصلت  التي  الضخمة  الضرائب 
الخارجية  التجارة  ودخلت  واألسيوية  النوبية 
األراضي  إلى  وصواًل  كاملة،  حيوية  مرحلة 
المصرية )وخاصة بالد بونت( منتجات أنيقة 
وباهظة الثمن وكان عليها إقبال شديد من قبل 
االقتصادية  والتنمية  التطور  هذا  المجتمع. 

وارتفاع  البناء  ُحمى  من  التعافي  بفرض 
المعابد الجديدة واثراء الموجودة والقائمة.

السياسية الخارجية

في عهد رمسيس الثالث اختفت اإلمبراطورية 
األقل  األخرى  السياسية  والكيانات  الحيثية 
األدني، ولكن  الشرق  تأثرت كل  أهمية، وقد 
دون التدخل الحازم من رمسيس الثالث ومصر 
فقدت سيادتها كما في عهد الهكسوس. وركز 
رمسيس الثالث على استعادة الهيمنة المصرية 
السابق.  في  كان  كما  الخارجية  السياسية  في 
كان  آسيا،  تعيشه  كانت  الذي  المعقد  الموقف 
يتطلب رد قوى من الجانب المصري: شعوب 
البحر انتهوا مع المملكة الحثية وأيضاً احتلت 
قبرص وبالد نارينا. وتلقت المقاطعة المصرية 
لدى كنعان غارات مستمرة من هؤالء الغزاة، 

والتي يمكن أن تصل إلى مصر نفسها.

وفي خالل السنوات األولي من حكمه، تلقت 
المهاجرين  عدد  في  زيادة  النيل  دلتا  منطقة 
وكان  أفضل.  حياة  عن  البحث  بسبب  إليها 
رمسيس الثالث يواجه مجموعتين من الشعوب 
الهندوأوروبية الذين تواجهوا إلى الدلتا. وفي 
العام الثامن من حكمه، توجه إلى آسيا من أجل 
مواجهة شعوب البحر. وحدثت معركة بحرية 
عند مصب نهر النيل حيث تم تدمير أسطول 
العدو، وبجانب تعزيز الحدود الفلسطينية كان 
كافياً لتجنب الغزو من شعوب البحر. وبالكاد 
إلى  المصير  بنفس  تعافت مصر واتجهت  قد 
اإلمبراطورية الحيثية. حيث انسحاب شعوب 
البحر شجع رمسيس الثالث الستعادة السيطرة 
بها  اضطلع  التي  اآلسيوي  االستعمار  على 
أسالفه. وتم استرداد سوريا جزيئاً وأربع مدن 
محصنة وشملت مناطق بالفرات، ولكن فرحة 
عدة  بعد  و  أنه  حيث  قلياًل  استمرت  النصر 

سنوات َفقدت أرض كنعان إلى األبد.

في  خطرة  الليبية  الحدود  كانت  أيضاً 
الذين  الُرحل  الليبيين  السكان  تنظيم  أعقاب 
الحادية  السنة  في  المنطقة.  تلك  في  يعيشون 
الليبي على  الجيش  عشر من حكمه، حرص 
الخصبة،  المصرية  االراضي  في  االستقرار 
حيث اتجهوا إلى ممفيس، وبالقرب من المدينة 
وكانت  الفرعون،  وانتصر  المعركة،  وقعت 
إلى  كالعبيد  وُقدموا  كبيرة،  األسرى  أعداد 
الشرقي،  الخطر  هذا  قمع  وبمجرد  المعابد. 
يوجد  كان  حيث  ليبيا  تجاه  رمسيس  ذهب 
الذي  األمير  فرض  بدافع  ربما  هناك،  تمرد 
المصرية. وُهزمت  المحكمة  تعليمه في  تلقي 
القوات الليبية، وحصل الفرعون على الكثير 

من األسرى.

 و في عهده تجددت أخطار شعوب البحر 
المتوسط الذين هاجموا مصر ولكن رمسيس 
الثالث استطاع هزيمة قواتهم البرية عند مدينة 
رفح وانتصر على سفنهم الكبيرة عند مصب 
النيل الغربي وبهذا استطاع أن يبعد خطرا ال 

يقل أهمية عن الهكسوس.

نستكمل العدد القادم

رمسيس الثالث
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

تالزمة الكوخ و التعايش 
مع فريوس كورونا 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

االضطراب  هذا  وسط 
الخطر  و  المفاجئ،، 
من  حالة  محدثا  يموج 
الطوارئ،، التى لكورونا 
المفزعة لكال من السامع 
و القارئ،، فال يجد سوى 
البارئ،،    الى  يدعو  أن 
احضان  فى  االحتماء  و 
إال  آمنا  ليس  المخابئ،،  

الذى  الدافئ،،  الحضن  ذا  الهادئ،،  المنزل 
يعيش المرء بين زواياه هانئ،، يقيه من كل 
قلق بعيدا عن مصادر الخطر الناشئ،، وما 
و  المالجئ،،  من  الخروج  وقت  يحين  ان 
العودة للحياة كما كان ذا بادئ،، فيعانى من 
اضطراب نفسى ناشئ،، يؤدى به الى عزلة 
و اكتئاب و انفعال  و ماال يعد من المساوئ،، 
الى  المرء  تجعل  التى  الكوخ  متالزمة  أنها 
أركان منزله الجئ،، ظهرت بسبب إجرءات 
الثانية  العابمية  الحرب  فى  اتخذت  مشابهه 
فكان الحال لما نعانيه اليوم مكافئ،،  ظهرت 
لعزلتهم  الشاطئ،،  صيادين  و  العمال  لدى 
لفترات طويلة فى مكان هادئ،، فهيا نعرف 

المزيد عن متالزمة الكوخ

 Syndroe de la الكوخ   متالزمة 
والتى  غريبا  مصطلحا  تبدو  قد   cabne
تاريخه  المقصورة  بحمى  حرفيا  ترجم 
يرجع الى مئه عام و يشيرلالشخاص الذين 
يلزمون  و  الشتاء  لألعتزال خالل  اضطروا 
هواتف  دون  ألسابيع  او  أليام  ربما  بيوتهم 
فيروس  تداعيات  مع  و  تواصل  وسائل  او 
كورونا تم أتخاذ قرارات العزل المنزلى التى 
تعتبرذات فعاليه فى منع إتتشاره و لكنه اسفر 
هو  و  البعض  أصاب  نفسى  اضطراب  عن 
متالزمة الكوخ و هى صعوبة ممارسة الحياة 
الطبيعية كالسابق و عدم الرغبة فى اإلندماج 
فى الحياة اليومية و مغادرة المنزل و التعامل 
المكوث،،  سبب  إنقضاء  بعد  اآلخرين  مع 
و  بأوروبا  الحظر  إجراءات  تقليص  فبعد 
بحسب منظمة الصحة االيطالية صرحت بأنه 

ما يقارب من مليون إيطالى يعانوا من رفض 
االجتماعية   العزلة  و  المنزل  من  الخروح 
منظمة  اسمته  فيما  للعمل  العودة  صعوبة 

الصحة النفسية اإليطالية متالزمة الكوخ  

من هم اعرضها :

سرعة االنفعال و القلق و الخمول،، الحزن 
الشراهة   ،، التركيز  صعوبة  االكتئاب،،  و 
كصعوبة  مضطربة  نوم  للطعام،،انماط 
و  النعاس  و  المتكررة  االستيقاظ،،القيلولة 
االشخاص  تأثر  يختلف  و  السأس،،العزلة 
الدرجة  و  النوع  حيث  من  االعراض  بهذة 
بحسب سماتهم اشخصية و المزاجية  و يجب 
أعراض  بأن  العلم 
تلك المتالزمة تتشابة 
إضطرابات  مع 
فمن  اخرى  تفسية 
االستعانه  الضرورة 
بمعالج نفسى مختص 

للكشف عنها

لما  وفقا  هذا  و 
الجمعية  حددته 
األمريكية لعلم النفس 
للتغلب على متالزمة الكوخ ينبغى التعرض 
المضاد  د  بفيتامين  الغنية  الشمس  الشعة 

لالكتئاب و المحفز للمناعة

المزاجية  للحالة  الداعمة  األطعمة  تناول   
كاالسماك و الشيكوالتة الداكنة ..الخ

الذى  كالمشى  البسيطة  الرياضة  ممارسة 
يحافظ على النشاط البدنى و يقلل من المشاعر 

السلبية او ممارسة التمرينات المنزلية

جديدة  مهارات  بأكتساب  التفكير  تفعيل 
مما  االنترنت  عبر  تدريبية  دورات  بعمل 
يبعد التفكير عن السلبيات التى تدهور الحالة 

المزاجية

التواصل مع االصدقاء والمقربين إلكترونيا 
التام لئال يصعب  و دعمهم و عدم االنعزال 

ذلك العودة للحياة مجددا

الحالة  تلك  للخروج من  و ينصح االطباء 
على  اإلثقال  عدم  و  تدريجى  بشكل  يتم  ان 
الشخص فالحل فى تخفيف االعباء و الدعم و 

المساعدة فى العودة التدريجية

 فجأة تظهر جائحة كورونا لتغير خارطتنا 
النفسية و الحياتية فبعد أن كان البقاء بالمنزل 
عبئا ثقيال صار هو المالذ الوحيد للوقاية و 
يعيد الخروج من بين أحضانة الدافئة للعودة 
للحياة الطبيعية امرا مفزعا يقود لالضطراب 
العودة  سوى  لعالجه  سبيل  ال  النفسى  

التدريجية المصحوبة بالدعم الوجدانى

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

تحت  البلطجة  »زمن  مقال  بقية 
شعار الحرية« ص5:

لقد فررنا نحن المهاجرين منه لنجده يالحقنا 
هنا ونجد نفس عدوي االبتزاز والخوف من 
مواجهة األخطاء حتى يتجنبوا إرهاب هؤالء.

 افهم أهمية األذان في العصور السالفة ان 
ضرورته  افهم  ال  ولكن  المساجد  من  تؤدى 
تكنولوجيا  وجود  مع  الطريقة،  بنفس  االن 
مسلم  ألي  يمكن  بحيث  المتقدمة  االتصاالت 
المحمول  هاتفه  او  ساعته  على  يضعه  ان 
بحيث  آخر  اتصاالت شخصي  جهاز  أي  او 
نفس  هو  هذا  حوله.  من  األخرين  يزعج  ال 
على  واكراههم  االخرين  إرهاب  في  المنهج 
قبول أمور غير منطقية واخراسهم صاغرين. 

هم  لالحتجاج  خرجوا  من  كل  هل   -2  
أيضا  هناك  ال.   والجواب  المتطرفين؟  من 
المخدوعين بالدعاية المضللة والشحن العدائي 
من المديا الموجهة وهناك المساقون مع التيار 
وهناك الذين يخشون ان يتهموا بعدم مساندة 
مضض  على  فيخرجون  المتطرفين  أولئك 
ويركبون الموجة التقاء اتهاماتهم وارهابهم. 
افهم رد الفعل بالمظاهرات الحاشدة، مثال في 
بالد بها دستور يفرض شريعة دين األغلبية 
المصري  الدستور  مثل  األقلية  تضهد  التي 
وقضاء  أمن  جهات  وجود  او  الثانية  بمادته 
القانون  تنفيذ  فيعيقون  المتعصبون  يخترقهما 
ذلك  يحدث  ان  افهم  ال  ولكني  والعدل.  

القانونية  بالطرق  يمكنهم  حيث  أمريكا  في 
واالعالم الحر الحصول على حقوقهم وفضح 
أي ممارسات فاسدة خصوصا ان لديهم الدليل 

المصور.

انها الغوغاء  التخريب والسرقة؟  3- لماذا 
من العامة التي تأثرت بغياب القيم األخالقية 
نائمة  خاليا  من  إجرامية  تنظيمات  تقودهم 
عند  السريع  للتدخل  الفرصة  النتهاز  مدربة 
ما  وهذا  المعادية  قياداتها  من  األوامر  تلقي 
بعض  وهناك  األمريكية.   السلطات  أعلنته 
المحللين السياسيين الغربيين يعزون ذلك الى 
تحالف يساري مع االصوليين اإلسالميين مثل 
بتمويل  الغرب  لتخريب  المسلمين  االخوان 
من بعض الدول االسالمية مثل قطر وايران 
والمعادية  الصين  مثل  والشيوعية  وتركيا 

ألمريكا مثل روسيا.

باسم  البلطجة  نعيش زمن  نحن  الخالصة: 
برعاية  براقة  تبدو  شعارات  وتحت  الحرية 
القيم  يحطم  ان  يريد  الذي  الشر  محور 
تنتبه  لم  وإذا  المسيحية  خصوصا  األخالقية 
تحافظ  مازالت  التي  الغربية  األغلبية  لذلك 
على البعض من قيمها، وتنفض عنها الخوف 
الحضارة  فان  المخربة،  القلة  لهذه  وتتصدي 
االنهيار  الي  طريقها  في  تكون  قد  الغربية 
لحضارات  التاريخ  في  قبل  من  حدث  مثلما 
عظيمة سقطت لتخليها عن مبادئها التي قامت 
عليها. انني رغم ذلك متفائل واعتقد ان القيم 

األخالقية والحق سينتصران في النهاية.

العب كرة قدم مكسيكي يسجل هدفه األخري من النعش

مسبوقة،  وغير  مبتكرة  بطريقة 
مكسيكي  قدم  كرة  العب  حظي 
أمريكي واعد قتل قبل أيام، بوداع 
من نوع خاص من جانب زمالئه، 
الذين أرادوا تكريمه قبل أن يواري 

الثرى.
»غريب«،  فيديو  في  ويظهر 
الخشبي أللكسندر غوميز  التابوت 
الذي توفي عن عمر 16 عاما، وقد 

أحاط به أصدقاؤه الذين أنشأوا مرمى صغيرا ووضعوا أمامه حارس، وقام أحدهم بركلة 
الكرة تجاه التابوت لترتد مسجلة هدفا. وكانت الغاية من وراء ذلك السماح للصديق الراحل 
بتسجيل هدفه األخير قبل إجراء مراسم الدفن، في بلدة جنوبي المكسيك، كنوع من التكريم. 
وحضر المراسم التي جرت الخميس نحو 300 شخص، فيما حصد فيديو تكريم غوميز 

نحو ٥ ماليين مشاهدة على موقع »تويتر«.
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 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وقع 
أمرا تنفيذيا لتطبيق إصالحات بالشرطة، 
بينما رفض دعوات إللغاء تمويل الشرطة 

وتفكيكها.

سيتم  الجديد،  ترامب  قرار  وبمقتضى 
ممارسات  لتحسين  فيدرالية  منح  توفير 
الشرطة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات 

لتتبع االنتهاكات التي يرتكبها الضباط.

احتجاجات  وسط  التنفيذي  األمر  يأتى 
شتى  في  األمريكية  الشرطة  عارمة ضد 
أنحاء الواليات المتحدة بعد مقتل المواطن 
يد  على  فلويد،  جورج  البشرة  أسود 

الشرطة في مدينة مينيابوليس.

واقترحت عدة مدن أمريكية إصالحات 
أشد في ما يتعلق بعمل الشرطة.

األبيض  البيت  في  حديثه  ترامب  وبدأ 
بعدد  التقى  أنه  على  بالتأكيد  الثالثاء  يوم 
من العائالت األمريكية من أصول أفريقية 
فقدت أحباءها، بما في ذلك أقارب أنتون 

روز، وبوثام جان، وأحمود أربيري.

ماذا يتضمن أمر ترامب؟

يهدف األمر التنفيذي إلى توفير حوافز 
من  األداء،  لتحسين  الشرطة  إلدارات 
الفيدرالية  المنح  بعض  تقديم  ربط  خالل 

ب�"أفضل الممارسات".

اتحادية  بيانات  قاعدة  إنشاء  سيتم  كما 
األمر  ويشجع  الضباط.  ضد  للشكاوى 
أخصائيين  نشر  على  أيضا  التنفيذي 
اجتماعيين إلى جانب الضباط للتعامل مع 
على  تنطوي  التي  العنيفة  غير  الحاالت 

إدمان المخدرات والتشرد.

أن  على  األبيض  البيت  شدد  وقد 
الشرطة  بين  التقارب  تحقيق  هي  الفكرة 

والمجتمعات.

في  أولوية  التنفيذي  األمر  يعطي  كما 
تخصيص المنح الفيدرالية لإلدارات التي 
تحقق نتائج جيدة في التدريب على تخفيف 

التصعيد واستخدام القوة.

وقال ترامب "كجزء من عملية االعتماد 
الجديدة هذه، سيتم حظر استخدام الشرطة 
أسلوب الضغط على الرقبة بتقييد الحركة 
خطر".  في  الضابط  حياة  كانت  إذا  إال 
وأضاف "قال الجميع إن الوقت قد حان، 

وعلينا أن نفعل ذلك".

وقال الرئيس إن الحكومة تبحث استخدام 
"أسلحة أقل فتكا لمنع التفاعالت القاتلة".

األخيرة  أتالنتا  حادثة  ترامب  ووصف 
مبادرته  إن  وقال  للغاية"،  "مقلقة  بأنها 

"تتعلق بالسالمة".

فلويد،  جورج  وفاة  الرئيس  أدان  كما 
حدث  ما  تصف  التي  اآلراء  رفض  لكنه 
بأنه جزء من عنصرية متأصلة في قوات 

الشرطة األمريكية.

ويقول منتقدون إن اإلجراءات غير كافية 
إليه  يسعى  الذي  العميق  اإلصالح  لتحقيق 

كثيرون.

وعقب اإلعالن، دعا الزعيم الديمقراطي 
المشرعين  شومر  تشاك  الشيوخ  بمجلس 

إلى تمرير تشريع أكثر جرأة.

لن  التنفيذي  األمر  هذا  "لألسف،  وقال 
الفعالة  والمساءلة  الشامل  التغيير  يحقق 
بها  يطالب  والتي  الشرطة،  أقسام  في 

األمريكيون".

بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية  وقالت 
التنفيذي  األمر  إن  النواب،  مجلس  رئيسة 
"أقل بشكل محزن وخطير مما هو مطلوب 
ووحشية  العنصري  الظلم  وباء  لمكافحة 
األمريكيين  من  المئات  تقتل  التي  الشرطة 

السود".

األلم  من  اللحظة  هذه  "خالل  وتابعت 
القومي، يجب علينا اإلصرار على التغيير 

الجريء، وليس القنوع بالحد األدنى". 

مقتل جورج فلويد: دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا 
لتطبيق إصالحات بالشرطة 
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ
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 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات

تابع الجزء الثالث أنواع المرجان وأستخدماته

 

أنه  بالرغم من  الكريمة  األحجار  أشهر  أحد  الَمـْرَجان  يعد 
الحيوانية  المواد  من  يعتبر  بل  المعدنية،  المواد  من  يعد  ال 
قدماً  األكثر  العضوية  المواد  أحد  )العضوية(. والمرجان هو 
في االستعمال في صناعة الحلي، حيث ظل المرجان عشرين 
بعض  فقد  ولكنه  الثمينة،  الكريمة  األحجار  مع  يصنف  قرناً 
شعبيته لمدة معينة، ثم بدأ يستعيد مكانته وشعبيته في السنوات 
الكالسيوم.  كربونات  مادة  من  يتركب  والمرجان  األخيرة. 
لمستعمرة  الصلب  الهيكل  هي  الحمراء  المرجانية  والمادة 
وتتركب  المألوف،  شكلها  تعطينا  التي  وهي  المرجان، 
حيوان  يفرزها  اللون  حمراء  دقيقة  شويكات  من  المادة  هذه 
بعضها  مع  تتماسك  الشويكات  هذه  إفرازه  وبعد  المرجان، 
البعض، وتخرج هذه األفراد التي تستخدم كل منها في صناعة 
فه العالم العربي الجواهري )التيفاشي( بقوله:  الحلي. وقد عرَّ
أنه  وذلك  والجماد،  النبات  عالمي  بين  متوسط  والمرجان   “
يشبه الجماد بتحجره، ويشبه النبات بكونه أشجار نابتة في قعر 

البحر ذوات عروق وأغصان خضر متشعبة قائمة«
أنواع  هي  الكريمة أو الثمينة أو النفيسة أو الَتَبر  األحجار 
مختلفة من المعادن المتبلمرة  )بلورات( مركبة من عنصرين 
بعض  وجود  مع  السليكا  مادة  من  أساساً  وتتكون  أكثر،  أو 
باختالف  الكريم  الحجر  نوع  ويختلف  المعدنية،  الشوائب 
المادة المكونة باإلضافة إلى السليكا، وتتواجد عادة في مناطق 
مناطق  في  وبخاصة  البركانية،  كالحصى  البركانية,  الطمي 
أنواع  جميع  ان  المالحظة  ويجب  البركانية  األنهار  جريان 
االحجار الكريمة متكونة من عنصرين فاكثر إال األلماس فهو 
احادي التكوين من عنصر واحد هو الكربون وبعض األحجار 
وقد  مختلفة،  أعماق  على  األرض  باطن  في  تتكون  الكريمة 
مثل  حرة،  صورة  في  تكون  أو  أخرى  عناصر  مع  تتحد 
الياقوت والزمرد واأللماس الذي يوجد في بعض األحيان على 
عمق 160 متراً تقريبا، ويخرج ضمن الحمم البركانية وناتج 
المملكة  في  فتتكون  اآلخر  البعض  وأما  األرضية.  الزالزل 
الحيوانية حيث تستخرج من قاع البحر، مثل المرجان واللؤلؤ 
الذي كان يعد من أجمل وأغلى األحجار الكريمة في الماضي 
وال سيما لؤلؤ الخليج الذي اكتسب سمعة عالمية كبيرة. كما 

تمنحنا المملكة النباتية الكهرمان األصفر الجميل

   

األحجار الكرمية    بلورة األملاس 
خام مشوه قليالاً                              عقد من اللؤلؤ

    

بلورات الياقوت الطبيعي      بلورة زمرد           الكهرمان 

إلى  األبيض  اللون  بين  للمرجان  الرئيسية  األلوان  تترواح 
والتي  الشائعة  األلوان  ومن  الداكن،  واألحمر  الوردي  اللون 
يوجد  كما  القاني،  واألحمر  الوردي  اللون  عليها  إقبااًل  تلقى 
المرجان باللون األسود، وهو عبارة عن مادة عضوية لونها 
غامق تتواجد في مياه المحيط الهادئ  أندر أنواعه هو المرجان 

الدموي.
تنتشر أهم المصائد العالمية التي يستخرج منها المرجان عن 
بعض شواطئ البحر المتوسط، حيث المورد التقليدي للمرجان، 
فيه  الموجودة  الجزر  وحول  البحر  هذ  شواطئ  من  فبالقرب 
تعيش على  كبيرة، وهي  بدرجة  المرجان  تنتشر مستعمرات 
أعماق متباينة، فيوجد البعض منها في المياه الضحلة التي ال 
يزيد عمقها عن 50 قدماً بينما يوجد البعض اآلخر على أعماق 
المرجان  مصائد  وتنشر  قدم   1000 عن  يزيد  ما  إلى  تصل 
يوجد  كما  والمغرب،  والجزائر  تونس  على شواطئ  األحمر 
البعض منها على الساحل الجنوبي لفرنسا وحول جزر البحر 
األبيض المتوسط، مثل جزر سردينيا وقورسيقا وصقلية. بينما 
المرجان األحمر في قارة آسيا حول جزر ريوكان في  يكثر 
الواقعة  المنطقة  في  المرجان  استخراج  ويتم  اليابان.  جنوب 
بين أوكيماوا ومياكو باليابان من أعماق تتراوح ما بين 1000 
اكتشف  حيث  أمريكا  في  بكثرة  يوجد  كما  قدم.   1300 إلى 
كاليفورنيا.  جنوب  في  بنفسجي  بلون  المرجان  من  نوع  فيها 
بنجاح كبير حول األرخبيل  ينمو  الذي  المرجان األسود  أمل 
البحر  وفي  أستراليا  من  الشمالي  الجزء  وشواطئ  الماليزي 
المرجان  تايوان ويستخرج  و  اليابان  في  تتواجد  األحمر كما 
بدرجة محدود من مياه المحيط األطلنطي بالقرب من الشطائ 
الشمالي الغربي ألفريقيا. وما أن أدكت البالد األوروبية الواقعة 
على شاطئ البحر المتوسط أهمية المصائد الموجودة بالقرب 
من شمال أفريقيا حتى ظهرت بينها منافسة شديدة الحتكار هذه 

المصائد والسيطرة عليها.
األحجار  من  ألنه  وذلك  خاصة،  عناية  المرجان  يتطلب 
اللينة، لذا يجب ممارسة بعض االحتياط عن لبسه، كما يوصي 
بحفظه في مكان منفصل أو في قماش خاص باألحجار الكريمة 
يضع في صندوق خاص بع بعيداً عن األحجار الكريمة األكثر 
تعريض  وعدم  عنها،  االبتعاد  فيجب  األحماض  أما  صالبة 
المرجان لهذه األحماض ألنها تتلفه مهما كانت مخففة، حيث 
تتفاعل بسهولة مع كربونات الكالسيوم المكونة لها، لذا يجب 
)الخل أو عصير الليمون  أال تتعرض لمثل هذه المواد أيضاً 
أو الصابون وحتى عرق بعض األجسام(. ولقد أشار إلى هذه 
الحقيقة العالم العربي الجواهري )التيفاشي( في كتابه القيم “ 
أزهار األفكار في جواهر األحجار” بقوله : “إذا ألقي في خال 
هذه  لعالج  طريقة  أيضاً  )التيفاشي(  ذكر  كما  وأبيض”.  الن 
العيوب بقوله: “وأنه إذا ألقي في الدهن أظهر حمرته وأشرق 
الناحية  من  وأما  الخل”.  فعل  ضد  في  وفعل  لونه  وحسن 
العلمية فيوضع المرجان الذي بهت لونه في حامض بروكسيد 
مقياس  على  تبلغ صالبته  و  لونه.  يستعيد  حتى  الهيدروجين 

موس للصالبة .3.5

        

  

حية  كائنات  من  تتكون  هياكل  هي  المرجانية  الشعاب 
موجودة في المياه الضحلة في المناطق المدارية التي تقل بها 
نسبة الغذاء أو تنعدم تماما. حيث ان  كثرة الغذاء بالماء في 
مناطق مثل مصبات مصارف الري بالمناطق الزراعية تضر 

الشعاب المرجانية وذلك نتيجة لتكون الطحالب عليها.
مرجان المخ هو نوع معروف من المرجان البحري وموجود 
في مختلف أنواع المياه سواء المياه المالحة أو احواض المياه 
العذبة وهو ينمو ببطء شديد ويصل ألحجام ضخمة جدا وقد 
يموت إذا وقف أحد الغطاسين عليِه فقد يسبب خدش أو تمزق 
فيه ويعتبر فلتر للشعب المرجانى حيث يعيش عليِه أسماك ال 

جوبي

مرجان املخ

فوائد المرجان الطبية
يطلق على الشعاب المرجانية في الوقت الحالي خزائن دواء 
القرن الحادي والعشرين، وذلك ألن النباتات والكائنات الحية 
التي تعيش في الشعاب المرجانية، وأيًضا الشعاب المرجانية 
ذاتها تعد من المصادرة المهة لتصنيع األدوية الجديدة التي يتم 
تطويرها واستخدامها لعالج العديد من األمراض المستعصية 
التي  البكتيرية  المفاصل، وااللتهابات  التهاب  السرطان،  مثل 
تصيب اإلنسان بشكل كبير، وبعض األمراض األخرى مثل 
التي  الفيروسات  أنواع  ومختلف  القلب،  وأمراض  الزهايمر 
من  جنس  وهو  بحري  كائن  المرجان  اإلنسان.  جسم  تصيب 
على  منه  المحضر  المستخلص  يحتوي  الكارمبي  المرجان 
مجموعة من المركبات المسكنة لأللم، تعرف بزيدوستيروسنيز، 
يقال إنها ذات قوة تفوق المورفين، لكن ليس لها تأثيره المخدر 
وصفة اإلدمان عليها، ولها تأثيرات مضادة لاللتهابات تفوق 
بمقدار يتراوح بين أربع وخمس مرات تأثير األدوية المعروفة 
بويولوجية ال  كيماوية كمواد  بعد معالجتها  استعمالها  ويمكن 
عضوية في زراعة واستبدال العظام وقد اكد باحثون فرنسيون 
المكسورة  العظام  تجبير  في  يساعد  قد  المحيط  مرجان  ان 
تحقيق  في  للمساعدة  المرجان  استخدام  في  العلماء  نجح  وقد 
التئام كسور العظام الشديدة التي ال يستطيع الجسم اصالحها 
بشكل طبيعي. ويستخدم اخصائيو التجبير تقنية تدعى )تطعيم 
هذا  ويتطلب  المعيبة,  او  المكسورة  العظام  لتجبير  العظام( 
االجراء الجراحي نزع عظم من موضع ما في جسم المريض 
وزرعه ثانية في موضع آخر, وهي عملية مؤلمة ويمكن ان 
الكبيرة  العظام  ان عيوب  كما  اخرى.  عنها مضاعفات  ينجم 
الكسور  ألن  احياناً,  عالجها  يصعب  الخصوص  وجه  على 
حاول  وقد  الكامل.  االلتئام  من  بداًل  بالتندب  تلتحم  الكبيرة 
مثل  عالج  باريس  في  التجبيرية  االبحاث  مختبر  من  فريق 
تلك العيوب باستخدام طعوم من المرجانيات البحرية مزروعة 
بالخاليا العظمية. وتحتوي المرجانيات البحرية بشكل طبيعي 
على كربونات الكالسيوم, ولها هيكل نفاذ للسوائل مثل العظام 
الطبيعية. وقد اثبت الباحثون الفرنسيون امكانية استخدام بنية 
المرجان الستنبات خاليا جذلية بدائية مشتقة من نخاع العظام, 
هذه  ونجحت  المخبري,  المستنبت  في  بسهولة  انماؤها  يمكن 
الطريقة في عالج كسور احدثت في عظام خراف وهو ما بشر 
الباحثين بامكانية تطوير االجراء العالجي بحيث يالئم البشر.

إعداد/ د. شاكر اسطفان



التآكل فى اجملتمع األمريكي
أمحد اجلمال
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الكندية  الرحلة  تلك  فى  أننى  أعترف 
استطالت  التى  المكسيكية-  األمريكية 
لخمسة وعشرين يوًما، ولمسافة حوالى 
مضت  ألنها  كيلومتر،  آالف  سبعة 
الشمال  أقصى  من  متعرج  طريق  فى 
كنت  المكسيك-  شمال  إلى  األمريكى 
برصد  السياسى  التكوين  بحكم  مشغواًل 
المؤشرات التى تجيب عن سؤال شغلنى 
كيف  وهو:  ماليين،  ضمن  ويشغلنى، 
اإلمبراطورية  أن تضمحل  يمكن  ومتى 
فى  كتبت  أن  سبق  وكما  األمريكية؟ 
متأثًرا  كنت  فإننى  مناسبة،  من  أكثر 
للكتاب،  العاشرة  بالقراءة  طازًجا  تأثًرا 
العمدة فى تاريخ روما القديمة، للمؤلف 
واضمحالل  »سقوط  جيبون:  إدوارد 
قرأت  الذى  الرومانية«،  اإلمبراطورية 
قسم  فى  طالًبا  كنت  فيما  األول  جزأه 
التاريخ، ووجهنا كطالب أستاذنا الراحل 
الذى  هللا-  رحمه  الناصرى-  أحمد  سيد 
تاريخ اإلمبراطورية  كان يحاضرنا فى 
استطراد  وبغير  لقراءته..  الرومانية 
خارج عن السياق، أقول جزى هللا خيًرا 
من  مراجع  قراءة  فرصة  أتاحوا  الذين 
فى  للغاية،  زهيدة  بأسعار  الوزن،  هذا 
أن  بغير  الفائت،  القرن  من  الستينيات 
»يشمئنط« أولو السطوة من الرأسماليين.

المراقب،  بعين  رصدت  الرحلة  عبر 
غير المتجرد من نزوع عقائدى وسياسى 
مناوئ للسياسة األمريكية، مجموعة من 

الظواهر، أظنها هى السوس الذى ينخر 
فى جسد تلك اإلمبراطورية، ومنها رقم 
عنه  يتولد  الذى  االندماج،  عدم  واحد 
جماعات  وأيًضا  العنصرى،  التمييز 
الضغط.. رقم اثنين الجهل.. ورقم ثالثة 
ورقم  المقامرة،  أربعة  ورقم  الخوف، 
من  األكل  لدرجة  الثروة  تفاوت  خمسة 
الوجدان  ضمور  ستة  ورقم  القمامة، 
زيادة  أو  السمنة  سبعة  ورقم  العاطفى، 
القارئ  وأستأذن  الشراهة..  أى  الوزن، 

أن أفّصل نسبًيا فى كل ظاهرة.

المجتمع  فى  المزمن  االندماج  عدم  إن 
األمريكى، على عكس المجتمع الكندى، 
مهاجرة،  أصول  من  كليهما  أن  رغم 
شكلية،  ليست  مختلفة  أشكال  فى  يتجلى 
القاعدة  أن  نجد  ألننا  جوهرية،  وإنما 
ساكسون  األنجلو  البيض  تفوق  هى 
البروتستانت على من عداهم من البيض، 
فما بالك بالملونين والسود، الذين مازالوا 
الذى  النحو  على  المعاناة،  أشد  يعانون 
عبرت عنه ردود األفعال على مصرع 
الرجل األسود خنًقا بساق وقدم شرطى 
يغتال  أن  مفارقة  تكن  لم  وربما  أبيض، 
ومتفهًما  كاثوليكًيا  كان  ألنه  »كينيدى« 
فى  الحقيقى  االندماج  أجل  من  للنضال 

المجتمع األمريكى.

أصحاب  األصليين،  المواطنين  إن  ثم 
فرصة  يجدوا  لم  والحضارة،  األرض 

اإلبادة  عمليات  من  منهم  تبقى  ومن  االندماج،  فى 
عاش فى معازل ثقافية، وإن لم تكن مكانية، وتركوا 
عدم  وألن  الفلكلور،  وبعض  والمقامرة  للخمر 
االندماج المجتمعى ال يعطى فرصة لنمو رأى عام 
الضغط،  جماعات  كان  البديل  فإن  شامل،  جمعى 
والتيارات  االجتماعية  القوى  محل  حلت  التى 
السياسية والفكرية، وسعت لتعظيم نفوذها باستخدام 
المال واإلعالم وغيرهما، وأبرز نموذج عليها هو 

»إيباك« الصهيونى.

العالم  مقدمة  تحتل  المتحدة  الواليات  أن  ورغم 
غالبية  فإن  مجال،  غير  فى  العلمية  األبحاث  فى 
المواطنين يعانون عزوًفا عجيًبا عن الثقافة بمعناها 
فى  عميقة  غير  ولو  معلومات  المتضمن  الضيق، 
التاريخ والجغرافيا، وعن اآلخر ليس غير األمريكى 
أيًضا، وكم كان مضحًكا أن  فقط، وإنما األمريكى 
نجلس مع مجموعة أمريكيين فى رحلتنا تلك، ولما 
قادمون من »بريتش كولومبيا« صاحوا  أننا  أجبنا 
وقس  الالتينية«..  أمريكا  من  »أوه..  متعجبين: 
الشاب األمريكى أن مصر فى  يعتقد  على ذلك أن 
كان  إفريقيا  فى  أنها  عرف  وإذا  األقصى،  الشرق 
أقرب تعريف لها عنده: »الجمل«!! وتتعدد مظاهر 
ألنك  األبيض،  األمريكى  بالتاريخ  حتى  الجهل، 
تصادف من ال يعرف شيًئا عن روزفلت أو ترومان 
أو حتى لينكولن!.. وتصادف من يعتقد أن المسلمين 

وثنيون يعبدون القمر!!

ويرتبط الخوف فى ظنى بعدم االندماج المجتمعى، 
السماح  هو  الخوف  تجذر  على  يدل  ملمح  وأول 
نفد  مسالمون  قتل  وكم  السالح،  واستخدام  بحمل 
أقرب  باتجاه  فاتجهوا  طعامهم،  أو  سياراتهم  وقود 
تطأ  إن  ما  إنذار،  وبدون  مبنى،  من  ضوء صادر 
أقدامهم أول خطوة فى أمالك صاحب الضوء، إال 
وتأتيهم النيران لتصرعهم.. وألنه الخوف المتجذر، 
من  صادفك  »إذا  الفجة:  العبارة  ظهرت  فلذلك 
وأراد  خطفك  وإذا  له..  فاتركها  حقيبتك  يخطف 

اغتصابك فاغتصب واستمتع«!

شاهدت  ألننى  حرج،  وال  فحدث  المقامرة،  أما 
ملعب  مساحة  منها  الواحدة  مساحة  تفوق  صاالت 
بالماكينات والطاوالت، والزبائن  كرة قدم، مكتظة 
البطاقة  أو  النقود  يلقمونها  الماكينات  أمام  جالسون 
لدرجة  باللعب،  حد  ألقصى  ومنشغلون  االئتمانية، 
أن الطعام والشراب يأتيهم، ويوضع إلى جوارهم، 
فال يشعرون، أو يأكلون بطريقة آلية.. وخطر على 
بالى أن أسميهم »عبيد اآلالت« ألنهم طوال نهارهم 
أمام اآلالت يكدحون، ثم تجهز لهم آالت ليلية تسلب 
عن  بقية  وللحديث  النهار..  آالت  من  اكتسبوه  ما 

ضمور الوجدان والسمنة.



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

ملاذاجيب التصدي لوقف مشروع القانون رقم ]سي-8[ الذي تتبناه 
حكومة ترودو 

كتبت هيئة ] االباء واالمهات هم المعلمين االوائل لالطفال [ ويطلق عليها أسم } باف{ وهي الهيئة التي تقف 
بالمرصاد لتعليم الجنس في المدارس  وتدافع عن حقوق االباء واالمهات في تعليم أطفالهم وتتصدي لخطر 
تدخل القانون في الهوية الجنسية لالطفال الكنديين -كتبت تقول وتصيح بصوت عالي ] أوقفوا مشروع القانون 
رقم ] سي-8[ الذي اقترحته حكومة ترودو والذي يهدد بسجن االباء واالمهات الذين يحاولون مساعدة أطفالهم 
المشوشون جنسيا, وهذا يعني االتي :1- إذا كنت والد ترغب في أخذ طفلك المشوش جنسيا الي مستشار يمكنه 
وضع خطة لطفلك لمساعدته علي الخروج من االضطراب الجنسي لديه , فلن يمكنك فعل ذلك بحسب القانون 
الجديد وسوف تتعرض للسجن خمسة سنوات 2   - إذا كان طفلك قد تحول بالفعل الي الجنس االخر فلن يسمح 
لك القانون باي خيار لمساعدته علي الرجوع الي الجنس الذي ولد به , إذا كان هو يرغب في ذلك ,3- يمنع 
اي والد من التماس المشورة لطفله الذي يشك في هويته أو ميوله الجنسية ٤- يمنع القادة الروحيين من تقديم 
التوجيه الروحي ٥- هذا القانون ينتهك حرية الضمير لالطباء الممارسين والمستشارين الذين يعملون لمساعدة 
المحافظين ديريك سلوان لهجوم من وسائل  الماضي تعرض مرشح حزب  المجتمع , وفي االسبوع  أفراد 
االعالم بسبب معارضته لمشروع قانون ]سي-8[ وقال » إذا لم يتمكن  الوالدين من  أخذ ابنهم للحصول علي 
جلسة مشورة حول اضطراب الهوية الجنسية وقد يتعرضوا للسجن خمسة سنوات – يكون هذا جنون وسخف 
, فمن ناحية أخري يسمح لك بوضع ابنك في أنظمة طبية خطيرة ويسمح لك باعطاء أطفالك أدوية تمنع البلوغ 
ويسمح بالفعل لهوالء االطفال بازالة الثديين واالعضاء الجنسية االخري – هذا هو االعتداء علي االطفال – 
وأتهم جستن ترودو بإسأة معاملة االطفال بما وضعه في هذا القانون  - وأضاف ديريك سلوان قائال : علينا 
أن نستيقظ واريد أن أقول لكم أنه ال يوجد شخص وأحد أعرفه سواء كان من حزب المحافظين أو من الحزب 
الليبرالي او من اي حزب أخر  يتفق مع هذه السياسة ونحن يمكننا أن نفوز في هذا الجدل ونوقف هذا القانون .

السنة الثالثة عشر، العدد )321( - األربعاء 17 يونيو 162020  كنـــــــدا يف أسبوعني

قام 190 الف كندي باعادة املعونات املالية 
الطارئة التي وفرتها احلكومة ملن خسروا 

وظائفهم بسبب فريوس كورونا ايل احلكومة 
ثانية بعد ان حصلوا عليها عن طريق 

التحايل أو سوء الفهم
تورنتو : أضطر ما يقرب من  190 
المعونة  اموال  أعادة  الي  كندي  الف 
الطارئة التي تلقوها من إيرادات كندا 
يونيو,   يوم 3  ثانية منذ  الحكومة  الي 
كندا  إيرادات  هيئة  قامت  أن   بعد 
بإنشاء خط تليفوني لتقديم بالغات عن 

االدعاءات والمطالب االحتيالية وتلقت  600 بالغا عن هذه  االدعاءات 
غير الصحيحة للحصول علي هذه المعونة, وكانت الحكومة الفيدرالية 
قد قدمت في مارس الماضي برنامج المعونة المالية الطارئة لمساعدة 
الكنديين الذين ال يستطيعون العمل بسبب وباء الكورونا وقدمت لكل 
هؤالء  أعاد   وقد   , أشهر  اربعة  لمدة  الشهر  في  دوالر  فرد 2000 
االشخاص الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول علي هذه المعونة,  والذين 
علي سبيل المثال قد عادوا الي وظائفهم بينما يتلقون المعونة ,او الذين 
  - الدعم  برنامج  لتقديم  االولي  االيام  خالل  فهم  بدون  المعونة  طلبوا 
أعادوا االموال التي تلقوها الي الحكومة  . وقالت وزيرة تنمية القوي 
من   ٪2 و   1 بين  ما  أن  تقدر  إنها  كواالترو  كارال  واالعاقة  العاملة 
للحصول علي  احتيالية  بطلبات  تقدموا  قد  كندي  مليون  مجموع ٤,8 
المعونة المالية , وتقوم الحكومة الليبرالية بدفع لمشروع قانون جديد 
يمكن أن يفرض غرامات واحتمال السجن علي الكنديين الذين حصلوا 

علي المعونة عن طريق االحتيال .

رئيس شرطة تورنتو مارك سوندرز وضباط اخرين يركعون امام 
املتظاهرين تضامنا معهم 

عندما بدأت المظاهرات الغاضبة احتجاجا علي مقتل الرجل االسود 
دائرة  في  نقاش  هناك  كان   , المتحدة  الواليات  في  فلويد   جورج 
 , المدينة  في  االحتجاجات  معالجة  كيفية  حول  بتورنتو  الشرطة 
وكان هناك توقعا لعمليات عنف واقتحام وتحسبا لهذه االحتجاجات 
اللواح  بوضع  تورنتو  مدينة  وسط  في  والمتاجر  الشركات  قامت 
خشبية لتغطية نوافذها وأغلق مركز إيتون ابوابه , وطلب منظموا 
المظاهرات من الشرطة البقاء بعيدا , وقالت الشرطة انها تعمل مع 

منظمي المظاهرات للتاكد من انها ستكون سلمية , وفي يوم الجمعة ٥ يونيو قام رئيس شرطة تورنتو مارك 
المحتجين في شارع يونج وشارع بلور في تورنتو  تضامنا  امام  بالركوع  سوندرز وبعض كبار ضباطه 
معهم , وقال رئيس الشرطة مارك سوندرز في تغريدة له علي تويتر » أنا وقيادتي قابلنا المتظاهرين اليوم 
وركعنا لنتضامن معهم » وقال للمتظاهرين :نحن نراكم ونسمعكم ونؤيدكم بشكل كامل ونؤيد االحتجاجات 
السلمية واالمنة في عطلة هذا االسبوع , وعلينا أن نبقي جميعا معا في هذا لنحدث التغيير – ويبدو إن ظاهرة 
إنضمام الشرطة والجيش الي المتظاهرين للتضامن معهم تنتشر فقد قام بعض أعضاء  الشرطة في مدينة 
بورتالند ومدينة شارلوت في الواليات المتحدة بالركوع تضامنا مع المتظاهرين , ولكن هذه  الحركة حدثت 
أيضا اكثر من مرتين هنا في أونتاريو ففي يوم الثالثاء 3 يونيو ركع رئيس شرطة مدينة بيتربورو واسمه 
من  للمئات  الدعم  الشرطة  ثالثة من ضباط  قدم  وايضا  المتظاهرين  امام  جيلبرت وبعض ضباطه  سكوت 
الذين تظاهروا طلبا لتحقيق العدالة في مقتل جورج فلويد في مدينة كوبورغ جنوب أونتاريو  وقال رئيس 
الشرطة هناك إنه فخور الن ضباطه شاركو في هذا االحتجاج  المهم الظهار دعمهم واعتراضهم علي ما 
حدث لجورج فلويد , وفي تورنتو شارك رئيس شرطتها مارك سوندرز في هذه اللفتة الرمزية ولهذا سارت 
جميع المظاهرات بشكل جيد في معظم المدن التي سلكت فيها الشرطة بهذه الطريقة , ولكن هناك تساؤل عن 
الشرطة التي ترتدي الزي العسكري , فهل هي تركع عالمة علي التضامن مع المتظاهرين او عالمة علي 

االستسالم ؟

جسنت ترودو يقوم  باجللوس على احدى ركبتيه  تضامنا مع 
مظاهرة ضد العنصرية يف أوتاوا

مع  تضامنا  ركبتية   أحدي  علي  بالجلوس  كندا   وزراء  رئيس  قام 
يونيو   ٥ الجمعة  يوم  أوتاوا  في  للعنصرية  المناهضين  المتظاهرين 
اذكروا  و]   ] الشرطة  اسلحة  أنزعوا   [ قائلين  المتظاهرون  وهتف   ,
أسماء الضحايا [ وهذا  لحث الناس علي تذكر ضحايا وحشية الشرطة 
والتعرف علي أسماؤهم , وهذه  المظاهرة هي واحدة من عدة مظاهرات 
جرت في كل أنحاء كندا في أعقاب أحتجاجات في جميع انحاء الواليات 

المتحدة بعد ظهور مقطع فيديو لضابط أبيض من مدينة مينيابوليس راكعا علي عنق رجل أسود هو جورج 
فلويد لمدة تسعة دقائق تقريبا وظل الرجل يتوسل للضابط قائال له ] ال أستطيع التنفس [ ولم يتحرك الضابط 
بل ظل ضاغطا علي رقبة جورج حتي فارق الحياة , وقد نظمت هذه المظاهرة في أوتاوا جماعة تسمي ] 
ال سالم قبل تحقيق العدالة [ كونتها  امرأة شابة  سوداء – هذا وقد وصل ترودو الي برلمان هيل حيث كان 
المتظاهرون يقفون , في منتصف الظهر من يوم الجمعة مع حرس االمن مرتديا قناع للوجه أسود ,وهتف 
بعض المتظاهرين قائلين له » قف في وجه دونالد ترامب » وقام ترودو بالتصفيق عندما قال واحدا من 
المتحدثين » إنه ال يوجد حل وسط بشأن هذه المسألة » وفي أحد اللحظات صمت المتظاهرون وركعوا وقام 
ترودو بوضع ركبة واحدة علي االرض واحني رأسه كما فعل االخرين احتراما لذكري جورج فلويد الذي 
قتل بسبب الضابط االبيض , وقد هتف المتظاهرون سلميا وقال احدهم »أنتم إما عنصريون او مناهضون 
للعنصرية » وهي الجملة التي رددها ترودو ايضا وهتف المتظاهرون » حياة السود مهمة » ولم يتحدث 

ترودو وغادر برلمان هيل عندما غادر المتظاهرون وبداو في السير في شوارع العاصمة .

أونتاريو تستأنف الزيارات العائلية لألحباء يف دور 
الرعاية طويلة االجل وسط وباء كورونا

تورنتو : قالت حكومة أونتاريو إنها ستبدأ قريبا أعادة الزيارات العائلية 
لدور الرعاية طويلة االجل ودور التقاعد 
التي ال ينتشر فيها وباء كوفيد19 , وقد 
دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  ذلك  أعلن 
إنه  وقال  يونيو   11 الخميس  يوم  فورد 
أعتبارا من يوم 18 يونيو سوف تتمكن 
االسر من زيارة أحبائهم في دور الرعاية 

طويلة االجل , ولكن باتباع خطوات أرشادية صارمة , وقال دوج فورد 
» نحن بحاجة الي أن تتمكن العائالت من رؤية احبائهم وكنا جميعا 
عالمين  ببساطة  هذا  علي  نقدم  أن  يمكن  ال  ولكن   , اليوم  هذا  ننتظر 
إن هذه الدور معرضة لتفشي كوفيد19 , ولذا يجب نبقي يقظين وأن 
نمضي قدما ونفعل ذلك بحذر , وكان كبير االطباء في أونتاريو دكتور 
مارس  في شهر  االجل  الرعاية طويلة  دور  قد نصح  ويليامز   ديفيد 
او  شديد  من مرض  يعانون  الذين  المقيمين  بزيارة  بالسماح  الماضي 
يحتاجون الي الرعاية في نهاية العمر , واالن بعد أن خففت المقاطعة 
 , التقاعد  ودور  االجل  طويلة  الرعاية  دور  بزيارة  بالسماح  قيودها 
فيسمح للفرد الواحد بزيارة احباؤه في دور الرعاية طويلة االجل بعد 
ان يكون قد أختبر سلبيا لكوفيد19 في خالل اسبوعين من الزيارة , وان 
يجتاز أستبيان الفحص وان يقوم بغسل يدية عند الوصول والمغادرة 
وقالت   , الجسدي  التباعد  والمحافظة علي  الوجه  قناع  إرتداء  وكذلك 
وزيرة الرعاية طويلة االجل السيدة ميريلي فوليرتون للصحفيين » إننا 
نشهد إستقرار في إعداد المصابين في دور الرعاية طويلة االجل وذلك 
بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها الموظفون وشركاؤنا في المستشفيات 
وأفراد القوات المسلحة الكندية , وبناء علي نصيحة كبير االطباء في 
الصحة قمنا بتطوير خطة زيارة مرحلية مسؤولة , من شأنها ان تسمح 
للفرد بزيارة  واحدة علي االقل في االسبوع لفرد مقيم واحد في المنطقة 
اعتبارا من   , كوفيد19   الخالية من مرض  الرعاية  لدار  الخارجية  
داخل  زيارات  لديها  يكون  فسوف  التقاعد  دور  ,واما  القادم  االسبوع 
المساكن . وايضا  لتقدير هذه  الزوار  المسكن وخارجه مع ترك عدد 
السماح  انه سيتم  المجتمعية تود سميث  الطفولة والخدمات  قال وزير 
الثنان من االفراد بزيارة لالطفال المعوقين ومالجئ الناجين من العنف 

المنزلي في الساحة الخارجية للسكن مع اتباع تدابير السالمة .
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أأّليـّــام )7(
السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

تلبث  لم  صغيرة  عصبة  تشكلت 
ان بعد صوتها فى االزهر وتسامع 
بنقدها  والشيوخ  الطالب  بها 
التقاليد  على  وثورتها  لالزهر 
فى  صديقيه  مع  صاحبنا  وكان   ,
لهم مقولة  الكامل فعرضت  درس 
به  الفقهاء  كفرت  مما   ) المبرد   (
يطوفون  والناس  قوله  الحجاج 
بقبر النبى ومنبره: ) إنما يطوفون 
صاحبنا  فأنكر   ...) وأعواد  برمة 
ما  الحجاج  كالم  فى  يكون  ان 
أساء  لقد  وقال:   ,, لتكفيره  يكفى 
وإذا  يكفر,  لم  ولكن  أدبه  الحجاج 
الى حجرة  الثالثة مدعوون  الفتية 
ومعه  حسونة  الشيخ  الجامع  شيخ 
اعضاء مجلس إدارة األزهر ويقبل 
بأن  يشهدون  الطالب  من  جماعة 
هؤالء الثالثة قد كفروا لمقالتهم فى 

الحجاج , وتقرر محو اسمائهم من 
االزهر , وإلغاء درس الكامل للشيخ 
المرصفى , فمضوا الى دار الشيخ 
بخيت ليوسطوه عند شيخ الجامع , 
فقال لهم الشيخ بخيت: أنتم تدرسون 
المعتزلة  من  وهو  للمبرد  الكامل 
مع  تقابلوا  ولما   , إثم  كتابه  فدرس 
الجامع  بشيخ  يعبث  جعل  شيخهم 
للعلم  َيخلق  لم  انه  لتالميذه  ويزعم 
وال للمشيخة وإنما َخلق ليبيع العسل 
الفتى  لكن   . فى سرياقوس  االسود 
لم يكن يعرف رفقاً وال ليناً فلم يسع 
الى أحد ولم يتوسل الى الشيخ بأحد 
فيه  يهاجم  عنيفاً  مقااًل  كتب  وإنما 
خاصة  االزهر  وشيخ  كله  االزهر 
تبين  وقد  الرأى  بحرية  ويطالب 
بعد وساطة مدير الجريدة أن الفتية 
الثالثة لم يعاقبهم شيخ الجامع وإنما 

اراد تخويفهم ليس غير  

   لقد اتصل الفتى ببيئة الطرابيش 
بعد ان سئم بيئة العمائم, لقد اتصل 
متوسط  الفقير  وهو  االغنياء  ببيئة 
فيما  يفكر  أن  ذلك  له  وأتاح  الحال 
بين  الهائلة  الفروق  هذه  من  يكون 
االغنياء المترفين والفقراء البائسين 
الصيف  مجىء  يتعجل  كان   ,,
من  والراحة  الريف  الى  والعودة 
الى  وليفرغ  واألزهريين  األزهر 
اخوته  الى  ويخلو  فيفكر  نفسه 
فيقرأ وما أكثر ما كان يقرأ وأعظم 
فائدته..,,, حدث ان تحولت اسرته 
عن مدينتها التى نشأ فيها الصبى إلى 
أقصى الصعيد وكان صاحبنا شديد 
الحزن على مدينته القديمة لكنه ألف 
مدينته الجديدة مع ان زيارته االولى 
 , آذته وشّقت عليه  قد  المدينة  لهذه 
فقد دعا والده االسرة إلى ان تنتقل 
 , الفتى  فانتقلت االسرة ومعها  إليه 
ركبت القطار منتصف الليل وبلغت 
الرابعة  الساعة  فى  المدينة  تلك 
القطار ال يقف فيها  من غد, وكان 
القطار  وقف  فلما  واحدة  دقيقة  إال 
الضخم  متاعهم  دفعوا  المحطة  فى 
ورائه  من  تواثبوا  ثم  األرض  إلى 
إال  فيه  ينسوا  ولم  القطار  ومضى 

أخاهم هذا الضرير.

   وقد ذعر الفتى حين رأى نفسه 
من  جماعة  لكن  عاجزاً  وحيداً 
فى  وانزلوه  يهدئونه  جعلوا  السفر 
المحطة التالية وأسلموه الى صاحب 

التلغراف ,, عرف الفتى بعد ذلك ان 
االسرة بلغت دارها الجديدة فجعلت 
اقبل  ثم  وغرفاتها  حجراتها  تتفقد 
ثم  وبناته  ابتائه  الى  يتحدث  الشيخ 
فلما سمع  الفتى  ذكر  جرى عرضاً 
الشيخ اسم الفتى ارتاع وارتاعت امه 
وارتاع إخوته وهرول الشباب منهم 
النبأ  ووجدوا  التلغراف  مكتب  الى 
المجاورة  المحطة  فى  اخاهم  بان 
ينتظر فأرسلوا إليه من جاء به ردفاً 
على ظهر بغلة كانت تسعى هادئة 
مرة مهملجة به مرة اخرى فتضيف 
الى  الى فرق وذعراً  فرقاً  قلبه  فى 

ذعر .

   ولم ينس الفتى قط مجلسه عند 
اليه  اجتمع  وقد  التلغراف  صاحب 
رأوا  المحطة  موظفى  من  جماعة 
شيخاً ضريراً , طلبوا اليه ان يغنى 
لهم فاذا أقسم لهم انه ال يحسن الغناء 
من  شيئاً  لهم  يقرأ  ان  اليه  طلبوا 
الفتى  القرآن وألحوا عليه واضطر 
وجاًل  خجاًل  القرآن  يقرأ  ان  الى 
لأليام  العنا  بالحياة  ضيّقاً  مستحيياً 
وإذا  حلقه  فى  يحتبس  صوته  وإذا 
الدموع تنهمر على خديه وإذا القوم 

يرفقون به وينصرفون عنه. 

فأخوه  الربع عاد وحيداً,     وفى 
وابن  القضاء  مدرسة  الى  سيذهب 
له  نفع  فأى  العلوم  دار  الى  خالته 
او لغيره ان يذهب الى القاهرة وما 
العالمية  درجة  من  يفيد  ان  عسى 
إن ظفر بها , وفى بيته مع والديه 
قضى ليلة ثقيلة طويلة , ثم اقبل عليه 
ابوه الشيخ مع المساء فمسح رأسه 
وقبّله وقال له: ستذهب الى القاهرة 
وسيكون لك خادم خاص , واجهش 
الفتى بالبكاء واجهشت امه  بالبكاء 
فيها  واقام  القاهرة  بلغ   ,,,,.. ايضا 
مع خادمه هذا االسود يختلف معه 
الى دروس األزهر .,, لكن الجامعة 
يقبل عليها  أَنشئت وإذا صاحبنا  فد 
غالمه  مع  يختلف   , اليها  وينتسب 
والى  مصبحاً  االزهر  دروس  الى 
هو  وإذا  ممسياً  الجامعة  دروس 
يتصل   , جديداً  طعماً  للحياة  يحد 
الى  سبيل  ال  وباساتذة  جديدة  ببيئة 

فى  اساتذته  وبين  بينهم  الموازنة 
االزهر .

وطنك  تهجر  يابنى  أنت  وها     
أهلك  وتفارق  ودارك  ومدينتك 
واصدقاءك وتعبر البحر فى سنك 
هذه الصغيرة لتطلب العلم وحيداً 
اليك  اهدى  فدعنى   , باريس  فى 
درسك  اجهدك  إذا  الحديث  هذا 
واليونانية  الالتينية  فى  ووجدت 

مشقة او عناء.

                                                                        
) نهاية الكتاب الثانى(

الكتاب الثالث

كان صاحبنا الفتى قد انفق اربعة 
يعدها  وكان  االزهر  فى  اعوام 
المظلم  الليل  كأنها  عاماً  اربعين 
تراكمت فيه السحب القاتمة الثقال 
, لم يكن يضيق بالفقر , كان يرى 
يشقون  ومئات  عشرات  حوله  من 
ذلك  الى  اطمأنوا  قد  يشقى  كما 
اشياء  والسعة  الثراء  ان  واستيقنوا 
الفقر  وان  العلم  طلب  عن  تعوق 
 ,, واالجتهاد  والكد  للجد  شرط 
بهذا  الضيق  أشد  يضيق  كان  إنما 
 , كلها  الذى مأل عليه حياته  السأم 
فيها  يجد  ال  متشابهة  مّطردة  حياة 
الدراسى  العام  يبدأ  ان  منذ   جديداً 
الى ان ينتهى ,, درس التوحيد بعد 
بعد  الفقه  ودرس  الفجر  َتصلّى  ان 
ان َتشرق الشمس ودرس فى النحو 
فى  ودرس  الضحى  يرتفع  ان  بعد 
النحو ايضاً بعد ان َتصلّى الظهر ثم 
الفتى  فراغ فارغ كثير يصيب فيه 
شيئاً من طعام غليظ حتى إذا َصلّيت 
المنطق  درس  الى  راح  المغرب 
وهو  ذاك  او  هذاالشيخ  من  يسمعه 
كالماً  يسمع  الدروس  هذه  كل  فى 
وال  قلبه  تمس  ال  واحاديث  معاداً 
تضيف  وال  عقله  تغذوا  وال  ذوقه 
يفكر  كان  جديداً,  علماً  علمه  الى 
اخرى  اعوام  ثمانية  امامه  ان  فى 
كما  الدروس  هذه  الى  فيها  يختلف 
تعود ان يفعل ,, وفى اثناء هذا كله 
نفسه  من  فوقع  الجامعة  إسم  ًذكر 
اواًل موقع الغرابة النه لم يسمع هذه 
الكلمة من قبل فما عسى ان تكون 
الجامعة وما عسى ان يكون الفرق 
يلبث  لم    . بينها وبين جامعه ذاك 
ان فهم الكلمة وعرف انها مدرسة 
التى  الدروس  وان  كالمدارس  ال 
ستلقى فيها لن تشبه دروس األزهر 
من قريب او بعيد ولن يكون طالبها 
سيكون  بل  وحدهم  المعممين  من 
فيهم المطربشون وعسى ان يكونوا 
اكثر عدداً من اصحاب العمائم.وقد 
اقام الفتى مع ذلك على شك ممض 
الجامعة  هذه  أتقبله   ,, نفسه  يؤذى 
ام  إنشاؤها  يتم  حين  طالبها  بين 
جميل  غير  رداً  األزهر  الى  ترده 

ألنه مكفوف.

األيام ج2 د. طه حسين                                                            

يتب�����ع
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والمعرض  عام 1967،  وفرنسا  بأسبانيا  اإلسكندرية  فنانى  ومعرض 
السنوى العام للفنون التشكيلية الذى ُعقد بمبنى االتحاد االشتراكى بالقاهرة 
النيل عام  بقاعة  ُعقد  الذى  إسكندرية«  ثم معرض »رؤى  عام 1970، 
فى  الثالثة  الجائزة  على  السادس حصل  اإلسكندرية  بينالى  فى   .1989
التصوير، قام بالعديد من األعمال الفنية بكنائس اإلسكندرية والمنصورة 

واألديرة القبطية: ومن بين هذه األعمال: 

1- بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف – سموحة – اإلسكندرية: 
هيكل  شرقية  فى  الكل  ضابط  المسيح  السيد  أيقونة  األيقونات:  )أواًل( 
المسيح  السيد  أيقونة  عذراء،  واألربعين  دميانة  القديسة  أيقونة  الكنيسة، 
القديس  األربعة  اإلنجيليون  الكنيسة،  قبة صحن  فى  المالئكة  به  وتحيط 
متى والقديس مرقس والقديس لوقا والقديس يوحنا فوق األعمدة التى تحيط 

بصحن الكنيسة.

)ثانياً( لوحات الموزايكو: معمودية السيد المسيح »بالمعمودية«، العائلة 
يضم  الذى  النعمة  بيت  »بواجهة  أمتار   6 فى   7 أبعادها  تبلغ  المقدسة 
العديد من الخدمات الكنسية، منظر دعوة السيد المسيح لألطفال الصغار 
»بواجهة بيت النعمة«، منظر لمبنى الكنيسة مع بورتريه للقمص ميخائيل 
سعد )1906 – 1996( بواجهة بيت النعمة، القديس يوسف يحمل الطفل 
يسوع »أمام قاعة القمص ميخائيل سعد«، المالك ميخائيل »بسطح بيت 
النعمة حيث توجد كافتيريا ضخمة«، الراعى الصالح »بوحدة األطفال«، 
العائلة المقدسة »بيت المسنين«، العائلة المقدسة فى ورشة النجارة »بيت 
المسنين،  »بيت  يوحنا  والطفل  واليصابات  الكاهن  زكريا  المسنين«، 
واإلنسان  واألسد  الثور  وجوه  تأخذ  التى  المتجسدة  غير  خالئق  األربع 
والنسر »بيت النعمة«، منظر الفردوس حيث مسكن هللا مع الناس »بيت 

النعمة«، السيدة العذراء »مستشفى بيت النعمة«. 

2- بكنيسة السيدة العذراء – توريل – المنصورة: أيقونة بالفسيفساء، 
للسيدة العذراء مريم الملكة والطفل يسوع.

3- دير القديس مارمينا العجايبى – مريوط – غرب اإلسكندرية: أيقونة 
السيد المسيح ضابط الكل فى شرقية هيكل الكاتدرائية الكبرى بالدير. تلك 
التى كان البابا كيرلس السادس قد وضع حجر أساسها فى عام 1961، 

وبعد ذلك أفتتحها البابا شنودة الثالث بالصالة.

عاش فناننا القدير عاشقاً لفنه مكرساً فكره لخدمة وطنه وكنيسته. وفى 
وسط جميع أعماله هذه المبهرة كان متميزاً بالتواضع والتقوى والهدوء. 
فى  يقف  بسموحة  يوسف  والقديس  العذراء  السيدة  كنيسة  فى  أراه  كنت 

الصفوف الخلفية مبتعداً عن أعين الناس.

األول من  فى  األرضى  عالمنا  بسالم رحل عن  أكمل سعيه  أن  وبعد 
مايو 2009، وبعد ظهر السبت 2 مايو 2009 أقيمت الصلوات الجنائزية 
بسموحة،  يوسف  والقديس  العذراء  السيدة  بكنيسة  المبارك  جثمانه  على 
تلك الكنيسة التى أحبها من كل قلبه وخدمها بكل فكره وفنه، وكان مرشده 
الذى تعب  القمص ميخائيل سعد  المبارك  الفنية األب  أعماله  األمين فى 

كثيراً فى بناء الكنيسة وتأسيس بيت النعمة.

أونتاريو تزيد عدد االشخاص املسموح 
هلم حبضور املراسم  الدينية حلفالت 

الزواج واجلنازات

سيسمح االن لعدد أكبر من الناس بحضور المراسم الدينية لحفالت 
القيود  بعض  تخفيف  الحكومة  تواصل  حيث   , والجنازات  الزواج 
اونتاريو  إنتشار كوفيد 19 , وقد أعلنت حكومة  للحد من  المفروضة 
العبادة  اماكن  من سعة  يشكلون  ٪30  االفراد  من  لعدد  انها ستسمح 
لحضور مراسم الزواج او الجنازات , طالما يمارس الحضور التباعد 
الجسدي , كما ستسمح المقاطعة لي ٥0 فرد بحضور حفالت الزواج او 
الجنازات في االماكن المفتوحة, ومع ذلك سيظل الحد االقصي لحضور 
مآدب الطعام التي تتبع حفالت الزفاف او الجنازات هو 10 أفراد فقط  
, وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين اليوت في بيان صحفي 
" إنه مع التقدم االخير للحد من إنتشار كوفيد 19 نكون قادرين علي 
أتخذنا  الخاصة , ولقد  المفروضة علي هذه االحتفاالت  القيود  تخفيف 
خطوات مدروسة لزيادة االختبارات للمرض وزيادة قدرتنا علي تتبع 
هذا الفيروس واحتوائه , ونحن نقوم االن بتخفيف القيود نحث الجميع 

بقوة علي توخي الحذر الننا الزلنا في خطر "
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انتظر فى دوره بين زمالئه من موزعى البريد، 
صوت  سماع  ينتظر  وهو  عميقاً  تثاؤباً  تثاءب 
رئيس الموزعين ينطق بالمنطقة التى سيعمل بها، 
كان االمل يراوده فى ان يعمل فى منطقة جديدة 
اكثر حيوية واألهم اكثر نظافة فقد امضى ثالث 
بيئة  منطقة  او  شعبية  منطقة  فى  يعمل  سنوات 
يكتف  لم  القدر  وكأن  االيام  هذه  تعبيرات  حسب 
بأن يجعله من سكان هذه المناطق، بل وسيجعله 
اكوام  بين  عمره  ليضيع  فيها  ايضاً  عمره  يفنى 
القمامة والمجارى الطافحة فى مداخل العمارات 
برائحتها العفنة التى تظل عالقة بانفه بقية اليوم، 
 - لعمله  بآدائه  ويتعلق  للضجر  مثير  آخر  شىء 
ولطالما رفع شكاوى لرؤسائه منه وما من ُمجيب- 
وهو عدم وجود صناديق بريد فهى اما ُمهشمة او 
غير موجودة على االطالق.!!! وهو ال يفعل مثلما 
يفعل البعض من زمالئه الذين يلقون بالبريد فى 
بئر السلم بعد ان يصيحون »بوستة« ...نعم هو 
البريدية  الرسائل  اهمية  يدرك  فهو  ذلك  يفعل  ال 
خاصة تلك التى تأتى من خارج البالد وباالخص 
من المغتربين بالدول العربية فكان دائماً ما يترك 
الخطابات لدى ساكن الدور االرضى او لصاحب 
احدهم  يكن  لم  هذا  العمارة ومع  اسفل  يقع  دكان 
له  تُكال  ما كانت  بل كثيرا  يُقدر دوره واهتمامه 
بالسرقة  واحياناً  والتقصير  باالهمال  االتهامات 
هذا غير الشكاوى التى كانت تُرسل مباشرة الى 
لكنه  بعدها  يُحفظ  الذى  للتحقيق  فيحال  المصلحة 
الرؤساء.  لدى  سمعته  على  يؤثر  كان  شك  بال 
غيره  على  المناداة  يسمع  وهو  انتظاره  طال 
من  يُنطق  رقم  كل  مع  وينتفض  مناطقهم  وارقام 
فرصته  ضياع  عن  ُمعلناً  الراقية  االحياء  ارقام 
ان  وهو  جيداً  يدركه  آخر  بها...شىء  العمل  فى 
يقتصر على  يكاد  المناطق  تلك  البريدى فى  الكم 
ثورة االتصاالت  فقد قضت  الحكومية  الخطابات 
الخطابات  تتزعمها  والتى  التقليدية  الوسائل  على 
التلكس  اختطفها  الشركات  بين  االتصال  فوسيلة 
قبل ان ينتزع الفاكس الزعامة ، اما على المستوى 
العام فقد استطاع الهاتف المحمول ان يقلص دور 
على  ليقضى  االنترنت  اتى  ثم  البريدية  الرسائل 
فى  يتيماً  دوراً  للبريد  واصبح  منها  الباقية  البقية 
رمضان  فوازير  مسابقة  حل  وهو  المناطق  تلك 
منعدماً  البريد  دور  صار  الفوازير  الغاء  بعد  ثم 
تلك  البريد فى  بها موزعو  ينعم  فيالها من راحة 
المناطق.!!!!! افاق من افكاره على اسمه وقد تم 
النداء عليه محدداً بالمنطقة 42 وسط حسب تقسيم 
هيئة البريد، هب واقفاً فى سعادة وهو يدرك ان 
هذه المنطقة تحديداً من المناطق الراقية بالعاصمة 
لكنه - على الرغم من تأكده - اسرع ليطالع لوحة 
تقسيم مناطق العاصمة لتؤكد تأكيداً نهائياً انه أخيراً 
الجديد بمنطقة  العام  ليبدأ  اليه  نال ما كان يصبو 
بدأ  جمااًل.  اكثر  ووجوه  جميلة  ومنطقة  جديدة 
»يوسف« يومه الجديد فى عامه الجديد بمنطقته 
الجديدة بروح ايضاً جديدة...غمره التفاؤل وسكنته 
السعادة وهو يقوم بعمله فى هدوء وسالسة، فهو 
اوتناحر فى  تزاحم  الى آخر بال  يتنقل من مكان 
وسائل المواصالت فال يُشكل الوقت مشكلة فعدد 
الرسائل المطلوب توصيلها ال يتجاوز عشرة منها 
ُمسجلة  رسائل  بوجود  اعالن  هى  رسائل  ستة 
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لمكتب  الذهاب  صاحبها  من  تتطلب 
قليل  بنفسه..العدد  واستالمها  الهيئة 
والحمل خفيف والوقت يكفى تماماً بأن 
االنفاس  بعض  ويجذب  افطاره  يتناول 
من الشيشة فى احد المقاهى..وقد كان 
الشاى  يحتسى  اراد...وبينما هو  ما  له 
العناوين  بعض  يطالع  ان  له  خطر 
خط  حسب  ليرتبها  اليها  سيذهب  التى 
سيره..واذ به يتفاجأ بأن اربعة منها فى 
عقار واحد...بل هى لشخص واحد!!!! 
يُعر  لم  لكنه  االمر  بادىء  فى  اندهش 
بتوفير  سعادة  ازداد  بل  اهتماماً  االمر 
بيوسف  اليوم  انتهى  والجهد.  الوقت 
ُمبكراً عن كل يوم وسمح الوقت له بأن 
يذهب الى منزله فيستريح قلياًل قبل ان 
يذهب الى المصلحة ليكتب تقرير خط 
باالنصراف.... يوقع  ثم  اليومى  سيره 

االيام  تكررت  وظيفة.  اجملها  ما  حقاً 
خبرة  ازدياد  ومع  روتينية  بصورة 
ان  استطاع  بالمنطقة  ومعرفته  يوسف 
وبالتالى  اقصر  وقت  فى  عمله  ينجز 
ومع  أُخرى  ساعات  توفير  من  تمكن 
اوالكافيتيريا  المقهى  ارتياده  كثرة 
فيها  بالعمل  صاحبها  اقناع  استطاع 
اربعة ساعات يومياً بمقابل ال بأس به 
هذا غير البقشيش بالطبع. ازداد دخله 
لينتقل  اعلنها  التى  حربه  بأن  وايقن 
وها  صائباً  قراراً  كانت  راقية  لمنطقة 
كل  سار  قراره.  ثمار  يجنى  اآلن  هو 
شىء كما خطط له يوسف حتى تفاجأ 
جالساً  المصلحة  فى  برئيسه  يوم  ذات 
بها... يعمل  التى  المقهى  نفس  على 

تجنب الخروج وقد ارتاب فى ان رئيسه 
فقام  المقهى  مغادراً  استأذن  ثم  رآه  قد 
المصلحة  الى  وعاد  الرسائل  بتوصيل 
ريبة  فى  اليه  ينظر  رئيسه  وجد  حيث 
بينما حاول هو ان يبدو طبيعياً، تحاور 
رئيسه معه حواراً هامشياً الى ان باغته 
بالمقهى...انكر  يعمل  رآه  انه  واخبره 
يوسف االمر تماماً وزاد من عصبيته 
وهو  وبكاء  تشنج  الى  تحولت  التى 
الموقف  انتهى  بظلمه.  رئيسه  يتهم 
لمصدر  فقدانه  عدا  فيما  خير  على 
حياته.. فى  اساسياً  صار  الذى  رزقه 

عمله  فى  تماماً  يلتزم  ان  اضطر  وقد 
قال  الُغمة كما  تنزاح  االقل حتى  على 
لنفسه. سارت االيام على وتيرة واحدة 
وقضى يوسف ساعات الفراغ اليومية 
التحسر  يفعله سوى  ما  يجد  بمنزله ال 
على االيراد اليومى الذى ضاع منه ولم 
بها  ليقتل  الخطابات  حقيبة  سوى  يجد 
وقت فراغه....اخرج محتواها ورص 
الرسائل امامه وكالعادة اثنان وعشرين 
خطاباً منها سبعة عشر لنفس العنوان..

»يوسف  اسمه  لشخص   86 العمارة 
قرأ  عندما  واقفاً  هب  منصور«  احمد 
الفارق  الثالثى  اسمه  نفس  فهو  االسم 
لقب  يسبقه  اآلخر  هذا  ان  هو  الوحيد 
وامسك  فضوله  الشيخ...ازداد  فضيلة 
قام  وحنكة  وبرقة  الرسائل  من  رسالة 
بفضها وبينما هو يفرد ورقة فلوسكاب 

نقدية  ورقة  سقطت  الكبير  الحجم  من 
من فئة المائة جنيه!!! قرأ الرسالة التى 
لصاحبها  الدعاء  طلب  عن  تخرج  لم 
ترك  و....  النجاح  الجل  واسرته 
الرسالة جانباً وفتح رسالة ثانية ثم ثالثة 
ورابعة...وكلها لم تخرج عن مضمون 
المبالغ  اختالف  االولى...مع  الرسالة 
النقدية وان كانت الخمسين جنيهاً اقلها 
يحسب  وهو  فضوله  استعر  قيمة!!!!! 
الرجل...ثم  يتلقاها  التى  الرسائل  عدد 
التالية لجمع معلومات  تفرغ فى االيام 
منذ  الخليج  من  نزح  انه  فعرف  عنه 
عندما  الناس  عرفه  حيث  سنوات 
باب  فى  اسئلتهم  على  بالرد  يقوم  كان 
ثم  المجالت   باحد  وفتاوى«  »احكام 

اعتزل العمل وانتقل الى القاهرة 
واقام فى احد العمائر بمفرده....
قام بمراقبته لعدة ايام واكتشف انه 
منعزل تماماً عن جيرانه فهو ال 
يرى احداً وال احد يراه وال يثير 
فضول احد فهم جميعاً يعلمون انه 
ُمتفرغ للعبادة ومن العيب ازعاجه 
ويكفى انه بركة العمارة كما سمع 
من احد السكان وهو يمضى طيلة 
بما  متشحاً  ويخرج  بداره  النهار 
الليل  منتصف  قبل  وجهه  يدارى 
قال  وقد  الفجر  بعد  اال  واليعود 
وجهه  يدارى  انه  ايضاً  الجيران 
ويخشى  جماله  بمدى  لعلمه 
ضحك  النساء!!!  به  تُفتتن  ان 
يطالع  وهو  كثيراً  البوسطجى 
عدداً من المجلة القديمة وصورة 
جانب  اال  منها  يظهر  ال  الرجل 
تابع  قصيرة..ثم  ولحية  الوجه 
الشيخ الذى خرج بجلبابه االبيض 
»الالندكروزر«  سيارته  واستقل 
بسيارة  يتابعه  والبوسطجى 
خصيصاً...توقف  استأجرها 
الشوارع  احد  فى  لدقائق  الشيخ 
عشر  مدة  المهجورة  الجانبية 
ان  خاللها  يوسف  حاول  دقائق 
الالندكروزر  توقف  سبب  يتبين 
الشيخ  عاود  ثم  المدة   هذه  كل 
اخرى  مرة  بسيارته  السير 
المالهى  احد  امام  اخيراً  ليتوقف 
الليلية وما ان خرج منها حتى فتح 
مالبث  ثم  ذهول  فى  فمه  يوسف 
ان استغرق  فى ضحكة هستيرية 
االنيق  الرجل  ذلك  يرى  وهو 
الالندكروزر فى  الذى خرج من 
بذلته السوداء بعد ان ترك عباءته 
قضى  السيارة.  داخل  الشهيرة 
ويخطط  يفكر  الليل  طيلة  يوسف 
فى  انقالباً  سيحدث  ما  المر 
محوره  كان  االمر  حياته...هذا 
قلوب  اخترق  الذى  الشيخ  ذلك 
الناس واسر عقولهم.  فى صبيحة 
استقالته  يوسف  قدم  التالى  اليوم 
من هيئة البريد معلناً لكل زمالئه 
قرعة  فى  فاز  قد  انه  ومعارفه 
ألمريكا... العشوائية  الهجرة 
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يحررها هانى نصحى
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عبري حلمي تكتب

 وَكَفى

َهل َبَكْيت يوًما َواَل َسِمَع لَك َحَدا 

َهل َدُمُع اْلَعْيِن َعلَى اْلَخّدِ ...اْكَتَفى

َهل لَِمِصيِر الدَّمِع ِنَهاَيٌة َو إِن َجَفا 

ُدوَر َواأْلَلَُم اِْخَتَفى  ياما أََراَح الصُّ

فسقطت على الخدوِد و امتأل الكفَّ

َعَبر اْلُمرُّ َوَما َزاَل ِبَطْعِم اْلُحْزِن والَجفا 

ْلم احتفى َكْيَف  َدْمُع اْلَعْيِن ِبالظُّ

َوَكْيف للغادِر َتَصدَّق َوُعوٍد هكذا

َيْعبُر َمسافاٍت َو َيُعود َكَما تعوَد
 

ْدر اْكَتفى َكَفاك أَلَم َوَاَّ ِباأْلَلَم الصَّ

والدموع ُذِرَفت ِبِزَياَدٍة . . . َوَكَفى 

اِْسَتْشَرق اْلَغِد َواَل َتْبَحْث بمْن أجَحَفا

 

الى  يملك....ذهب  ما  كل  باع  ان  وبعد 
وفى  الليل  منتصف  قبل   86 العمارة 
فى  ونجح  بالظالم  متستراً  تسلل  خفة 
بداخلها  قفز  وبخفة ورشاقة  السيارة  فتح 
لالندكروزر.  الخلفية  الشنطة  فى  ليستقر 
الالندكروزر  انطلقت  اقل  او  ساعة  بعد 
انحرفت  ثم  المعتادة  الليلية  رحلتها  فى 
الجانبى  الشارع  فى  لتتوقف  كالمعتاد 
المرة   هذه  المشهد  اختلف  المهجور... 
ويواصل  العباءة  من  الشيخ  يتخلص  فلم 
مسيرته نحو الملهى الليلى . دقائق قليلة 
يُلقى  وجسداً  قصيراً  صراعاً  شهدت 
خارج السيارة. بعد يومين وعند منتصف 
بالسيارة  البوسطجى  يوسف  توقف  الليل 
الصحف  بائعى  احد  امام  الالندكروزو 
التالى...وبدا  اليوم  جريدة  اشترى  حيث 
كل شىء طبيعى مع وجود خبر صغير 
فى احد الصفحات الداخلية »العثور على 
وال  بعدة طعنات«  مجهولة مصابة  جثة 
شخصية  تثبت  اوراق  اى  معها  يوجد 
البوسطجى  ...اخفى  الجثة.  صاحب 
ابتسامته وشد غطاء رأسه ليدارى وجهه 
ولملم جلبابه االبيض على جسده وانطلق 
   .86 العمارة  الى  متجهاً  بالالندكروزر 



الصيدلية تعطيك شهر واحد من االدوية

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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اتصل بي المريض وهو يعاتبني 
السكر  دواء  له  اصرف  لماذا 
لمدة شهر  والضغط والكوليسترول 
واحد وانا اعلم انه لن يذهب لتحليل 

الدم قبل ثالثة أشهر؟

له  أرسلت  أنى  ملفه  في  وجدت 
الدواء للصيدلية لمدة 3 أشهر وقلت 

له هذا.

قال لي انه اخذ الدواء لمدة شهر 
فقط.

الدواء  علبة  على  انظر  له  قلت 
ستجد ان الصيدلي كتب عليها تكرر 
تذهب  ان  اال  عليك  فما  مرتين، 

وتطلب الباقي.

قال ولكن لماذا اذهب للصيدلية 3 
مرات لماذا لم يعطوني ال� 3 أشهر 

مرة واحدة.

والنقص  كرونا  بسبب  له  قلت 
في االدوية، فأن كل الصيدليات ال 
وكان  واحد،  شهر  غير  يصرفون 

هذا  لك  يقولوا  ان  المفروض  من 
وانه لك رصيد لديهم، واعذرهم في 

هذا انهم ربما كانوا مشغولين.

وكانت  كثيرا  السؤال  هذا  تكرر 
عليها  يكتب  ال  العبوات  بعض 
اطلب  ولهذا  تكرار،  له  الدواء  ان 
بإبالغ  يهتموا  ان  الصيدليات  من 

المريض ان له أن يكرر االدوية.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
احلرب املصرية الرتكية يف ليبيا تقرتب

 مدحت عويضة

حققت قوات الوفاق الوطني الليبية 
والجيش  داعش  بمقاتلي  المدعومة 
في  ملحوظة  إنتصارات  التركي 
الماضية  األسابيع  فقد شهدت  ليبيا. 
علي  لها  هائلة  عسكرية  مكاسب 
بقيادة  الليبي  الجيش  قوات  حساب 
طرابلس  علي  فسيطرت  حفتر. 
بالكامل وتستعد لمعركة سيرت وقد 
ليبيا الشرقية  ليتبقي لحفتر  تكسبها. 
فقط. فهل ستترك مصر والسعودية 
علي  يسيطر  أردوغان  واإلمارات 
هزيمة  علي  سيوافقون  وهل  ليبيا 
عن  اإلجابة  قبل  حفتر؟؟  حليفهم 
بعض  نستعرض  دعونا  السؤال 

األمور.

تحله  لن  ليبيا  في  الصراع  أوال: 
البندقية فشبه القارة الليبية المترامية 
لوحدها  قوة  تستطيع  لن  األطراف 

أن تفرض سيطرتها عليها.

الحرب  تنهي  لن  البندقية  ثانيا: 
في  األقوي  موقف  تعزز  لكنها 
األطراف.  بين  الدائرة  المفاوضات 
تجوب  كانت  التي  الوفاق  فحكومة 
العالم للضغط علي حفتر للتفاوض 
منذ شهرين هي نفسها التي ترفض 
كان  الذي  وحفتر  اآلن.  التفاوض 
نفسه  هو  المفاوضات  من  يتهرب 

الذي يطلبها اليوم.

طويال  الحرب  تستمر  قد  ثالثا: 
الليبي  الشعب  هو  الوحيد  والخاسر 
الحرب من  تكاليف هذه  يدفع  الذي 
التحتية  البنية  وتدمير  ومالة  دمه 

لبالدة.

قوات  إنتصارات   أن  رابعا: 
فحفتر  المعركة  نهاية  ليس  الوفاق 
واحتالل  العودة  علي  قادر  مازال 
علي  وقادر  خسرها  التي  المناطق 

محاصرة الوفاق مرة أخري.

النهضة علي  رغم ثقل ملف سد 
مصر ورغم إنشغال مصر بفيروس 
كوفيد- 19, ورغم إنشغال السعودية 
إال  القاتل.  بالفيروس  واإلمارات 
سد  ومشكلة  سينتهي  الفيروس  أن 
قريبا  تنتهي  لم  وأن  حتي  النهضة 
بل  حفتر  بهزيمة  تسمح  لن  فمصر 
في  أردوغان  بوجود  تسمح  ولن 
أمن  لمصر  بالنسبة  فليبيا  الغرب. 
قومي ال يقل الملف الليبي أهمية عن 

ملف سيناء أو ملف سد النهضة.

 لذلك أري أن الحرب المصرية 
التركية باتت وشيكة وقد تقع في أي 
وقت. وأري أن هناك سيناريوهان 

للحرب المصرية الليبية.

األول دفع مصر لقوات عسكرية 
داعش  مع  المباشرة  للمواجهات 
والجيش التركي في الغرب الليبي. 
المصري  الطيران  ومواجهة 
واإلماراتي  والسعودي  للطيران 
أعطي  الذي  التركي  للطيران 
الوفاق.  حكومة  لقوات  األفضلية 

وفي هذه الحالة سوف يرضخ الغرب 
والمبادرات  للمفاوضات  الليبي 
الداعية للسالم وسوف تحل المشكلة 

عن طريق المفاوضات.

يتدخل  أن  هو  الثاني:  السيناريو 
غير  بطريق  المصري  الجيش 
طريق  عن  الحرب  في  مباشر 
ليبيا  لتأمين  برية  قوات  إرسال 
الشرقية, علي أن تتقدم قوات حفتر 
كلها صوب طرابلس مع دعم جوي 
مصري سعودي إماراتي. وفي هذه 
ولكن  أطول  وقتا  تأخذ  قد  الحالة 
وطردهم  األتراك  بهزيمة  ستنتهي 
علي  سيتبقى  من  ومعمهم  ليبيا  من 
قيد الحياة من الدواعش الذين جلبهم 

أردوغان لليبيا.

تدخل  مسألة  أن  يعتقد  البعض 
ليبيا  في  المصرية  البرية  القوات 
أن  والحقيقة  جدا,  مستبعدة  مسألة 
لم تتدخل القوات المصرية في ليبيا 
فأن  ليبيا  علي  الدواعش  وسيطر 
الحدود  داخل  ربما  ستقع  الحرب 
تواجه  أن  واألفضل  المصرية. 
وقبل  شوكته  تقوي  أن  قبل  عدوك 

أن يثبت أقدامه.

قدرات  في  يشكك  أيضا  البعض 
الجيش المصري؟؟. وال أدري بناء 
في  التشكيك  يأتي  أساس  أي  علي 
مستوي  علي  جيش  أقوي  عاشر 
خبرة  العالم  جيوش  وأكثر  العالم 
في حروب الصحراء بل أنه جيش 
تعابين  أكل  علي  العيش  يستطيع 

الجبال.

حرص مصر علي الحل السلمي 
األول  أسباب  لعدة  نابع  اآلن  لحد 
حسم  علي  حفتر  بقدرة  مصر  ثقة 
المعركة, الثاني حرص مصر علي 
العالقات بين جميع أطياف الشعب 
للوفاق. المؤيدين  فيهم  بما  الليبي 

دورها  علي  مصر  حرص  الثالث 
القيادي أمام العالم كبلد يحل مشاكل 
مشكلة  في  طرفا  وليس  المنطقة 
الظروف  الرابع  السبب  دولية. 
مصر.  بها  تمر  التي  االقتصادية 
والسبب الرابع بالذات قد ينتهي إذا 
علي  واإلمارات  السعودية  وافقت 

تمويل الحرب.

أردوغان  غطرسة  أن  أعتقد 
قوات  طالما  سلمي  حل  أي  ستقتل 
عسكرية.  إنتصارات  تحقق  الوفاق 
والحل ليس كسر أنف قوات الوفاق 
أردوغان  أنف  كسر  بل  ليبيا  في 
نفسه. فال بديل عن التدخل العسكري 
التركي  الغرور  لكسر  المصري 
الحرب  ليبيا.  في  األتراك  وهزيمة 
مسألة  أصبحت  التركية  المصرية 
علي  للمحافظة  وملحة  ضرورية 
متي  لكن  المصري.  القومي  األمن 
حرب  هي  وهل  الحرب؟؟  ستبدأ 
هي  كما  باإلنابة  حرب  أم  مباشرة 
اآلن؟؟ هذا هو السؤال الذي سنشهد 

قريبا إجابته علي األرض الليبية

اجلزء الثاني من مقال : 
العقيدة اإلميانية ثابتة 

ولكن الطقس يتغري 

د. ناجي اسكندر
معه  جاوز  والذي   COVID19 وباء  إنتشار  ومع 
الوفيات  عدد  وتخطي  ماليين  سبعة  المصابين  عدد 
أربعمائة الف في السابع من يونيو لعام 2020 كان البد 
أن يتغير كثيرا مما إعتدنا عليه في كل مناحي الحياة 
بالفعل  بدأت  والتي  الطقسية  الممارسات  بعض  ومنها 
الواليات  في  تغيرها  في  القبطية  الكنائس  من  الكثير 
 British Columbia المتحدة وبلدان أوربا ومقاطعة
بكندا - لتصبح أكثر مطابقة للشروط الصحية الواجب 
تنفسية  عدوي  أي  ولتفادي  الحاالت  هذه  في  إتباعها 
حالية أخري أو مستقبلية وِفي جميع الحاالت فذلك لن 
نؤمن  التي  اإليمانية  العقائد  بعيد  أو  قريب  من  يمس 

وتؤمن بها الكنيسة القبطية.  

التي  الكتابية  المباديء  بقية  الجزء  هذا  في  وأسوق 
توكد علي إمكانية تغيير الطقوس دون أن يمثل ذلك أية 
األمور  في  الرأي  وإختالف  اإليمانية.  للعقيدة  مساس 

الصحية لم ولن يفسد للمحبة المسيحية قضية. 

المبدأ الخامس : أهمية العمل بالعلم والتدقيق.  

يقول الكتاب : ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا ال 
النفقة هل عنده ما يلزم لكماله )  يجلس أوال ويحسب 
لوقا 1٤(  فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء 
بل كحكماء ) أف ٥ ( وإنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم 
كل  ومملوؤن  مشحونون صالحا  أنتم  أنكم  إخوتي  يا 
عن   ) بالعلم  نعلم)  نحن  فاآلن   )  1٥ رومية   ( علم. 
األمراض  إنتشار  إلي  تؤدي  أن  يمكن  التي  الطقوس 
التنفسية وعلينا تجنبها وتغيرها بما يمكننا من اإلستمرار 
في ممارسة العقائد اإليمانية الثابتة دون المساهمة في 

إنتشار األوبئة  . 

المبدأ السادس : اإلدعاء بغير براهين موثقة لم ولن 
يغير الحقائق العلمية 

إدعي بعض األساقفة األقباط التي نحبهم ونحترمهم 
وعن غير قصد ) وبل وعدد من رجال الدين في كل 
العقائد األخري ( وبدون براهين موثقة أن طقوس العبادة 
العكس  بل علي  أمراض  أية  في  تسببت  أن  يحدث  لم 
تطرد فيروسات الكورونا وغيرها من األمراض - وقد 

شاهدنا نماذج كثيرة علي التلفاز ال أحب أن أكرررها - 
ومن هذه الطقوس الصالة الجماعية والقبالت المقدسة 
بالمصافحة والمالمسة وحتي التقبيل و طقوس التناول. 
ولهؤالء أحب أن أنبههم بروح المحبة ونبراس العلم :  

األمراض  تصيب  ال  فهل  علميا  مثبت  هذا  هل   )1
األقباط وغيرهم من المؤمنين وتصيب فقط المخالفين 
والملحدين؟ وهل تحققوا  بتجارب علمية موثقة - بمقارنة 
مجموعتين كبيرتين من البشر أحداهما تتبع طقسا معينا 
القواعد  تراعي  واألخري  الصحية  القواعد  يراعي  ال 
الصحية  - من أن طرق العدوي لم تتضمن ممارسة 
تلك الطقوس غير الصحية علميا ؟  وهل لم يؤدي ذلك 
لزيادة من نسب اإلصابة لمن لم يتبع القواعد الصحية 
مقارنة بالفئة األخري ؟ بالقطع الجميع يعلم أن ذلك لم 
يحدث بينما تبقي تلك هي الطريقة الوحيدة إلثبات ذلك 
اإلدعاء الذي يعلم المعظم أن إدعائهم ال أساس له من 

الصحة . 

2( وأزيدكم من الشعر بيتا في أثناء أوبئة الطاعون 
كان كل رجال األديان يطلبون من الشعب االتجاه إلي 
اإللهية؛  المعونة  لطلب  الجماعية  للصالة  العبادة  دور 
فكان ذلك من أهم أسباب إنتشار أوبئة الطاعون والذي 
حصد في أحد أوبئته المتكررة في القرن الرابع عشر  
أحد  أن  بل  أوروبا.  سكان  ونصف  العالم  سكان  ربع 
الباباوات تسلطت عليه فكرة خاطئة عن القطط ؛ والتي 
بسببها إمتنع الناس في أوروبا عن تربية القطط مما قلل 
براغيث  من  تحمله  بما  الفئران  فتكاثرت  أعدادها  من 
وأشياء  الطاعون  أوبئة  إنتشار  زيادة  في  ساهم  مما 
التمادي فيها حتي ال أسبب  أوّد  وتفصيالت أخري ال 
حرجا ألحد فالهدف الوحيد لمقالتي ليس إثبات صحة 
وجهة نظري وإما هو حماية البسطاء من المؤمنين في 

أثناء أدائهم لطقوسهم.      

من هنا يتضح أنه ال وسيلة لمواجهة األوبئة الفتاكة 
بل وكل األمراض التنفسية اال باتباع العلم والعلماء من 
المتخصصين  - وليس غير  فقط دون غيرهم  األطباء 
من رجال الدين والذي نجل أرائهم حينما يتحدثون في 
العلماء  بقرارات  واإللتزام حرفيا   - الروحية   األمور 
باهمية األطباء في  المجد  أقر  رب  من األطباء. وقد 

مجابهة المرض

تحبه  ما  لألخر  تحب  إن    : واألهم  السابع  المبدأ 
تحب   : محبة هللا  وصية  تماثل  التي  الوصية  لنفسك 

جارك ) االخر ( كنفسك

كله   ) الكتاب   ( الناموس  يتعلق  الوصيتين  بهاتين 
بعض  بممارسة  فانه  (وعليه   22 متي  واألنبياء)  
فقط  نفسك  تعرض  فإنك ال  الخاطئة  صحيا  الطقوس 
هذه  وِفي   - لنفسك  إرتضيته  وإن  حتي  الذي  للخطر  
الحالة ليس ذلك من حقك - فأنت تعرض أيضا األخر 
عن  خرجت  قد  فأنت  وعليه  جسيم  لخطر  والمجتمع 
اإليمان المسيحي ألنك قد أسقطت الوصية األعظم.    
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
هل حتارب مصر يف ليبيا 

بقلم فادي جرجس

الغربي  الجانب  علي  الحرب  طبول  دقت 
القوات  ليبيا حيث بدأت  لمصر وتحديًدا في 
وإنزال  أقتحام  بعمليات  التركية  المسلحة 
داخل الحدود الليبية مما اسفر عن مواجهات 
الوطني  والجيش  التركي  الجيش  بين  عنيفة 
الجيش  إنسحاب  عن  انباء  ورود  مع  الليبي 

القوات  وسيطره  مناطق  عدة  من  الليبي 
التركية على هذه المناطق.

ولفهم الواقع الليبي يجدر بنا ان نوضح 
وماهي  عام  بشكل  الليبي  الوضع  طبيعة 
البالد  تواجهها  التي  الرئيسية  المعضلة 
عقب الثوره الليبية وهو عدم وجود مدينة 
حاكمة تستطيع ان تذكر انه عند السيطرة 
حررتها  أو  الدولة  أحتلت  قد  تكون  عليها 

إنهيار  في  الرئيسية  األسباب  أهم  وهو 
األوضاع األمنية بطول البالد ، تأتي مشكلة 
آخري تواجهها ليبيا ولكنها جغرافيا وهي ان 
وهم  رئيسية  أقاليم  ثالث  الى  مقسمة  البالد 
عليه  تسيطر  والذي  طرابلس  إقليم  األول   :
اردوغان  قوات  من  وبدعم  الوفاق  حكومة 
هو  والثاني   ، تونس  واخوان  والمرتزقة 
إقليم بارقه في الشرق وهو المجتمع األكثر 
تحضرا ومركزه مدينة بني غازي ويرتبط به 
وشائج عائلية ومصاهرة مع القبائل المصرية 
إقليم فزان في  فهو  الثالث  اما   ، الغرب  في 
الجنوب ومرتبط بافريقيا. تلك األقاليم مختلفة 

ومتباينة وال يجمعهما أي روابط قوية.

حماية  في  المصري  الدور  أهمية  ويأتي 
أمن ليبيا بأعتبارها مسألة امن قومي لمصر 
وليبيا  مصر  حدود  حيث  مقدراتها  وحماية 
تمتد بطول 1300 كيلومتًرا وتحميها القوات 
المسلحة المصرية وال تسمح نهائًيا باختراق 
حدودها وتتعقب التكفيريين والمهربين الذين 
يحاولون اقتحامها وفي المقابل يسعى الرئيس 
ليبيا  في  نفوذه  بسط  في  اردوغان  التركي 
مدعوًما بتمويل قطري مستغاًل حاله التفكك 
األفق  في  وتلوح  ليبيا  في  الواقع  واالنشقاق 
المصرية  المسلحة  القوات  بين  ثمة مواجهة 
والتركية على األراضي الليبية وشهدت الفترة 
الماضية تصعيد في التصريحات بين البلدين 
، ثم مالبث ان تطور االمر بوتيرة سريعة فقد 
نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة 
برمائية  عملية  تنفيذ  حول  بياًنا  المصرية 
كاملة بأحدي مناطق البحر األبيض المتوسط 
في اطار تدريبات القوات المسلحة المصرية 
عبدالفتاح  الرئيس  بين  اجتماع  ذلك  وسبق 
المسلحة  القوات  أفرع  قيادات  مع  السيسي 
المصرية ، على الجانب االخر أعلن ألرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بدء نشر جنود 
اتراك في ليبيا إستنادا علي الضوء األخضر 
الذي حصل عليه من البرلمان التركي والذي 
النواب األتراك الردوغان إرسال  فيه أجاز 
الوفاق  ليبيا دعًما لحكومة  الى  قوات تركية 
خليفة  المشير  قوات  مواجهة  في  الوطني 
ذلك  واإلمارات  مصر  من  المدعوم  حفتر 
القرار الذي اثار قلق االتحاد االوروبي ودفع 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الي التحذير 
من أي تدخل أجنبي في ليبيا ويبدو ان طول 
الحدود بين البلدين يصعب من مهمة الجانب 
بالسكان  مأهولة  غير  وأنها  خاصة  التركي 
إختراق  يتم  ان  المصري  الجانب  ومايخشاه 
تقوم  جهادية  بميليشيات  والزج  الحدود  هذه 
بعمليات خاطفة داخل العمق المصري ومن 

فإن  لذلك  جمه  لمخاطر  مصر  تتعرض  ثم 
بالتالي  ينعكس  ليبيا  في  واالستقرار  األمن 
الشاغل  الشغل  ويعتبر  مصر  امن  علي 
لمصر اآلن هو حماية حدودها مع ليبيا حتى 
ال يتمكن أي احد من التسلل داخل األراضي 

المصرية.

وغير خفي علي أحد أن األطماع التركية 
والهدف الرئيسي من االتفاقية البحرية التي 
عدم  هو  الليبي  الوفاق  حكومة  مع  وقعتها 
لضمان  حفتر  خليفة  يد  في  سقوط طرابلس 
تكون  وان  مفاوضات  أي  في  دخوله  عدم 
له اليد العليا على األرض إلي جانب تثبيت 
استمرار  يعني  مما  السراج  شرعية حكومة 
إتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يجعل من 
التفاوض مع تركيا بشأن الغاز الطبيعي امرا 
التركي  الرئيس  ما عززه  وهو  منه  مفر  ال 
اليونان ومصر  بان  حينما صرح  أردوغان 
وإسرائيل وقبرص لن يتمكنوا من اتخاذ أي 
خطوة دون موافقتنا بعد توقيعنا على مذكرة 
التفاهم مع ليبيا أي يمكن تفسير هذا التصريح 
المخططات  ضمن  نكون  ان  معناه  بما 
االقتصادية أو سوف نقلب اللعبة وهذا تحديًدا 
ما تقوم به تركيا اآلن مع األخذ في االعتبار 
ان تركيا لم توقع على ما يسمي باتفاقية األمم 
البحار وبناء عليه ما تسعى  لقانون  المتحدة 
التصعيد  او  المفاوضات  اما  هو  تركيا  اليه 
ال  الخالف  ان  األمور  وتبدو   ، العسكري 
يقتصر علي الغاز الطبيعي فقط ولكن تلوح 
من  كأل  برؤية  تتعلق  وهي  أخري  مشكلة 
مصر وتركيا للساحة الليبية فمصر ترى ان 
تركيا تريد تحويل ليبيا الي ساحة للتنظيمات 
الجهادية التي رعتها في سوريا وهي تعتبر 
وان  خاصًة   ، البلدين  بين  الرئيسي  التوتر 
من الواضح ان سياسة أنقرة محاولة انقسام 
يصبح  الذي  االمر  الليبية  لألراضي  كامل 
معه من الصعوبة بمكان وحده الدولة الليبية 
وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للدولة المصرية 
التنظيمات  سيطرة  تحت  ليبيا  تصبح  ان  أو 

االرهابيه .

االن  ليبيا  أصبحت  الواقع  ارض  وعلى 
مقسمة شرًقا وهي تحت سيطرة قوات حفتر 
الليبي  الوطني  الجيش  نفسها  على  وتطلق 
بينما يخضع غرب البالد لسيطرة مجموعات 
مسلحه تساند حكومة الوفاق الوطني ويحظى 
حفتر بدعم من روسيا ومصر واالمارات ، 
اما حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز 
السراج فتؤيدها تركيا وقطر. ويرجع تاريخ 
بدء القتال بين الطرفين إلي آكثر من عام ، 
ففي الوقت الذي شنت فيه قوات شرق ليبيا 
حملة مكبرة للسيطرة علي طرابلس اال انها 
حكومة  أعلنت  حيث  الذريع  بالفشل  باءت 
الوفاق فرض السيطرة الكاملة علي طرابلس 
اخر  ترهونة  مدينة  علي  بعدها سيطرت  ثم 
معاقل حفتر في غرب ليبيا ، باإلضافة الى 
عملية  بدء  عن  الوفاق  حكومة  أعلنته  ما 

عسكرية لتحرير مدينتي سرت الساحلية 
قبضت  من  البالد  وسط  الجفرة  ومدينة 
خليفة  أعلن  جانبه  ومن   ، حفتر  قوات 
مصر  حصار  تحاول  تركيا  ان  حفتر 
وليبيا من خالل اتفاقها مع حكومة الوفاق 

التي وصفها بغير الدستورية .

تتخذ  لن  مصر  ان  فيه  الشك  ومما 
االيدي  مكتوفة  تقف  او  المتفرج  موقف 
التركية داخل األراضي  امام االنتهاكات 
الليبية ويبدو ذلك من االجتماع الذي كان 
بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
وبين قادة افرع القوات المسلحة المصرية 
وتناول هذا االجتماع التطورات الراهنة 
والمتعلقة باألزمة الليبية والتهديدات التي 
سيمثلها التدخل التركي في ليبيا مع تحديد 
مجموعة من اإلجراءات الضرورية على 

محاولة  ألي  للتصدي  األصعدة  مختلف 
تهديد لالمن القومي المصري واتخاذ كافة 
التدابير الكفيلة بحماية المصالح المصرية 
أعلن  فيما  التهديدات  هذه  جراء  من 
المسلحة  القوات  باسم  الرسمي  المتحدث 
الجيش  وكفاءة  قدرة  عن  المصرية 
محاولة  أي  وردع  صد  علي  المصري 
ومشدًدا  المصري  القومي  االمن  لتهديد 
علي  المصريين  المواطنين  طمأنة  علي 

تسليح الجيش المصري وكفاءة افراده.

فهل وسط ما يقوم به الجانب التركي من 
وجوده على األراضي الليبية واستخدامه 
للمرتزقة والتكفيرين واإلرهابين ستنتظر 
مصر الى دخولهم الى العمق المصري ام 
ستسبق بضربات استباقية. هذا ما سوف 

تجيب عليه األيام القادمة.

االيمانية  »العقيدة  مقال  بقية 
ثابتة ولكن الطقس يتغير ص 19

الكنيسة  قيادات  من   : المطلوب  واآلن 
حكمتهم  في  جميعا  نثق  والتي  القبطية 
تواضروس  البابا  قداسة  رأسهم  وعلي 
الثاني وقد أعطوا جميعا مثال وقدوة رائعة 
العالم  علي  أملته  بما  واإللتزام  التفهم  في 
أجمع ظروف الوباء الجامح الخطير الذي 
إلي  الوصول  حد  وإلي  العالم  له  يتعرض 
االن  الكنائس.والمطلوب  إغالق  قرار 
طقوس  من  بعض  في  طفيف  تغيير  هو 
الممارسة لعدد من العقائد  اإليمانية الثابتة 
التغيرات  بهذه  تتأثر  أو  تتغير  لن  والتي 
الطفيفة في طقوس ممارستها لتجعلها أكثر  
والتي  السليمة  الصحية  بالقواعد  إلتزاما 
المستجدة  العلمية  المعارف  مع  تتناسب 
من  العلماء  بإرشادات  فيها  نلتزم  والتي 
األطباء التزاما كامال، وقد بدأ ذلك بالفعل 
كنائسنا  من  الكثير  في  ذكرت  وكما  في 
ال  وحتي  وايضاً  المهجر.  بدول  القبطية 
قسرا  القبول  إلي  القيادات  هذه  تضطر 
شئون  علي  القائمين  باوامر  باإللتزام 
رب  أعطاه  حق  التغيير  .وهذا  المجتمع 
المجد  فرب  الكنسية  القيادات  لهذه  المجد 
يقول : الحق أقول لكم كل ما تربطونه علي 
وكل  السماء،  في  مربوطا  يكون  األرض 
ما تحلونه علي األرض يكون محلوال في 
السماء ) متي 18 ( ويمكن في هذا الشأن 
مسيحية  علمية  طبية  لجان  مع  التعاون 
التفصيالت  في  طفيفة  تغيرات  إلقتراح 
الكنائسية،  القيادات  من  مقبولة  الطقسية 
القواعد الصحية  الوقت تراعي  وِفي نفس 
يوافق  ذلك سوف  أن  نؤمن  وكلنا  السليمة 
التعاليم المسيحية وحيث يقول الكتاب : ألن 
إبن اإلنسان لم يأِت ليهلك أنفس الناس بل 
ليخلص ) لوقا 9 ( قد جعلت قدامك الحياة 
والموت فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك 

) تث 30: 19( . 

إلغالق  السابق  األحد  في    : هوامش 

  - كله  العالم  في  العبادة  ودور  الكنائس 
طبيب  أستاذ  وعبر  إقتراحي  علي  وبناء 
زميل  - قام أحد كهنة الكنائس الكبيرة في 
تورونتو باإلستجابة لطلب عدد مما تقدموا 
المقدس  والدم  الجسد  بإعطائهم  للتناول 
ارتضوها،بينما  التي  الصحية  بالطقوس 
ثم  التقليدية،  بالطريقة  األخرين  مناولة  تم 
القداس باإلجتماع مع لجنة  إنتهاء  قام بعد 
طبية معتبرة من كبار أساتذة الطب والتي 
الطقوس  بتلك  اإللتزام  يجب  أنه  أقررت 
الصحية لعموم المتقدمين للتناول الحقا وقد 

لقي ذلك ترحيبا كبيرا من الجميع. 

ال  أنني  وأنبه  أكرر  فاني  النهاية  وِفي 
أطالب بتغيير أي من العقائد اإليمانية الثابتة 
طفيف  بتغيير  بل  األرثرودكسي،  إليماننا 
في طقوس ممارسة بعض من هذه العقائد 
سليمة  صحية  طقوس  لتصبح  اإليمانية 
تتناسب مع ما أتيح لنا من معلومات.وأثق 
أن يتفهم الحكماء والعقالء بانه هناك فرق 
بين الطقس الذي يقبل التغيير - وقد تغير 
التي  الثابتة  العقائد اإليمانية  كثيرا - وبين 
التغييرات  تلك  تتغير وعليه فلن تؤثر   ال 
المسيحي  اإليمان  في  إطالقا  الطفيفة 

األرثودوكسي.  

الرأي  في  معي  يختلف  ممن  واطلب 
أن  ثانيا  كامال،  كتبت  ما  يقرأ  أن  أوال 
بالجريدة  اإلتصال  عبر  معي  يتواصل 
ويعرض علي رأيه العلمي دون إنفعال أو 
المناقشة والذي ال أحبه  أداب  خروج عن 
ولن أسمح به هذا باإلضافة ألنه لن يحل 
يستند  إختالف  بكل  أرحب  وانا  المشكلة 
للعلم وسأرد عليه فاختالف الرأي لم ولن 
يفسد للود قضية. وأسال رب المجد للجميع 
 COVID19 دوام  الصحة وزوال غمة

و التحذر من تكرارها.   

تكملة ص1
 ٤- استمر في االبتعاد الجسدي عن أي شخص خارج دائرتك االجتماعية وأتبع 
النصائح العامة بما في ذلك غسل االيدي المتكرر , وإذا شعر أي فرد داخل دائرتك 
العائلية بالمرض فيجب عليه عزل نفسه وعلي كل فرد أخر في الدائرة مراقبة اي 
أعراض مرضية تظهر عليهم والذهاب ألختبار كوفيد 19 إذا شعروا بانهم تعرضوا 

للمرض .
 ٥- عليك أن تبقي جزءا من دائرة أجتماعية واحدة فقط وان تهتم بغسل االيدي 
واتخاذ خطوات لمنع إنتشار المرض , وقالت الحكومة إن هذه الطريقة قد أستخدمت 
في مناطق أخري وهي تسمح بالتعقب السريع ألي حاالت ايجابية للمرض , وتساعد 
عزلة  في  ظلوا  الذين  أونتاريو,  لسكان  والنفسية  العقلية  الصحة  تحسين  في  ايضا 
أجتماعية لعدة أشهر , ومن ناحية أخري صرح عمدة مدينة تورنتو جون توري بأن 

المدينة ستعيد فتح 11 مركز لرعاية االطفال التي تديرها المدينة يوم 29 يونيو 
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THE HEALTH AND WELL-BEING
OF ONTARIANS IS THE GOVERNMENT’S TOP PRIORITY

Since we first learned of COVID-19 as an emerging public health issue, 
Ontario has been diligently monitoring the developing situation to protect 
the health and well-being of all Ontarians.

The government is taking action to ensure readiness and respond to a 
range of outbreak scenarios.

They will continue to work with partners at every level to ensure the  
health and safety of Ontarians remains the top priority.

Information is changing daily, even hourly.
You can access up to date information on COVID-19 and take a self  
assessment at ontario.ca/coronavirus

PROTECTING ONTARIO  
WORKERS AND FAMILIESPlease only visit

an assessment centre
if you have been referred

by a health care
professional.

Contact Telehealth Ontario at  

1-866-797-0000
if you’re experiencing symptoms

ontario.ca/coronavirus

How does the virus spread? 
Coronaviruses are spread mainly from person to  
person through close contact, for example, in a 
household, workplace or health care centre.

There is no vaccine available at the moment to  
protect against the 2019 novel coronavirus.

What are the symptoms? 
If you feel unwell (cough, fever, breathing difficulties), 
contact your health care  provider or Telehealth  
Ontario at 1-866-797-0000.

If you need emergency medical attention you  
should call 911 and mention your travel history  
and symptoms.

PREVENTION
HOW BEST TO PROTECT  
YOURSELF AND YOUR FAMILY

For local information
and the latest from the  

Peel Public Health Unit visit 
peelregion.ca/coronavirus  

or call 905-799-7700.

Wash your hands often with soap and water  
or alcohol-based hand sanitizer.

 
 
 

Cough and sneeze into your sleeve or a tissue.  
Dispose of tissue immediately and wash  
your hands.

Avoid touching your eyes, nose or mouth.
 
 

Keep surfaces clean and disinfected.

Avoid contact with people who are sick.
 
 

STAY HOME if you are sick.

MY CONSITUENCY OFFICE IS HERE TO HELP DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
4181 Sladeview Cres, Unit 40, Mississauga, Ontario, L5L 5R2 • Telephone: (905) 820-8851 • sheref.sabawy@pc.ola.org • www.sabawy.ca

Sheref Sabawy, MPP
Mississauga-Erin Mills
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

اخلل..هل من فوائد؟

من عيادة الطب الطبيعى

غثيان وقىء احلمل

الثالث  الشهر  في  حامل  انا  س: 
وأعانى من غثيان وقىء مستمر منذ 
وقت  اى  في  ويحدث  الحمل،  بداية 
طبيعية  طرق  توجد  فهل  اليوم،  من 

للتخلص من هذا؟
يعانين  الحوامل  السيدات  معظم  ج: 
عادة  هذا  ويحدث  والقيء  الغثيان  من 
في الثالث شهور األولى وذلك بسبب 
استمرت  واذا  الهرمونات،  في  تغير 
الثالث شهور من  بعد  االعراض  هذه 

المهم ان تعلم طبيبك.

معدتك  تمأل  اال  تحاول  ان  والعالج 
بالطعام بل يجب ان تتناول كمية قليلة 
وفترات متعددة، ويجب الحرص على 

تناول الخضروات الورقية.

اما عن االعراض يمكن التغلب عليها 
او  الطازج  الجنجر  من  قطعة  بمضغ 
الجنجر  كبسوالت  بتناول  او  الليمون، 

.B6 وفيتامين

كذلك ينصح بشرب شاى الكاموميال 
وشاى الراسبيري األحمر لمنع الغثيان.

وتوجد كثير من العقاقير الهوميوباثيك 
مثل االيبيكا والناكس فوميكا والسيبيا.

تخفيف  K في  فيتامين  يساعد  كذلك 
الغثيان.

د.تباسيم جندي

منذ  معروفا  كان  الخل 
فاستخدمه  السنين  آالف 
وأيضا  المصريين  قدماء 
ذكر  وقد  الصين،  قدماء 
بعهديه  المقدس  الكتاب  في 
واستخدمه  والجديد،  القديم 
الطعام  تنظيف  في  البابليون 

قبل  يستهلكونه  كانوا  فقد  الرومان  اما  وحفظه، 
المعارك ايمانا منهم انه يعطيهم القوة والجرأة كما 

استخدموه في تنظيف وتطهير الجروح.

الذى  األبيض  الخل  غير  كثيرة  أنواع  وللخل 
نعرفه مثل خل التفاح المسمى آبل سيدر فينيجر 
المالت،  وخل  النبيذ  وخل  البالسميك  والخل 
من  المستخلص  السكر  أنواع  من  نوع  والمالت 

الشعير.

لعصير  تخمر  عملية  من  يأتي  التفاح  وخل 
خل  اما  الطبية،  بفوائده  المشهور  وهو  التفاح، 
ويعتق  العنب  عصير  من  يأتي  فهو  البالسميك 
على مدار سنين كثيرة مع اكسابه بعض النكهات 
المالت  اما  الغالى،  ثمنه  كان  هنا  من  والروائح، 
البريطاني األصل فهو يصنع من تخمر الشعير، 
في  بأنواعه  النبيذ  من  يصنع  النبيذ  خل  ولكن 
في  كبيرا  وقتا  ويأخذ  البلوط  من  خشبية  براميل 
صنعه، وتستخدم الشعوب اآلسيوية خل الميرين 

وهو يصنع من األرز.

وكثيرا ما سمعت من المرضى كيف يستخدمون 
خل التفاح لحل بعض من المشاكل الصحية مثل 
وحتى  والجلد  الشعر  ومشاكل  المعدة  حرقان 
فيه،  المخاطية  المواد  وتراكم  الحلق  مشاكل 
في  لنا  يدرس  لم  الخل  ان  قلت  إذا  وأصارحكم 
العلوم الطبية التي تعلمناها في دراساتنا، ولكنى 
لدكتور براج كتبه هو وابنته  عثرت على كتاب 
بعد بحوث كثيرة في خل التفاح وفوائده، وقررت 
األحيان  بعض  في  فهو  قرأت،  ما  أشارككم  ان 

يكون عالجا بسيطا وسهال وال ضرر منه.

-       حرقان المعدة: ضع ملعقة صغيرة من 
خل التفاح في كوب من الماء واشربها

الجهاز  في  المخاطية  المواد  تراكم         -

االستيقاظ  عند  التنفسى: 
اشرب كوب من الماء الدافىء 
العسل  من  صغيرة  ملعقة  به 
صغيرتين  وملعقتين  األبيض 
يمكن  كما  التفاح،  خل  من 
او اعمل منه  للسلطة  اضافته 

غرغرة للحلق.

-       الصداع: أضف نصف كوب من خل 
الماء واغليها مع إضافة ٤  التفاح مع كوب من 
الجاف واتركه نصف  النعناع  مالعق كبيرة من 
ساعة بعد إطفاء الموقد واستنشق البخار الصادر 

باستخدام فوطة.

-       الم المفاصل: أضف ملعقتين صغيرتين 
من خل التفاح الى كوب من الماء وملعقة صغيرة 
عند  صباح  كل  واشربها  األبيض  العسل  من 

االستيقاظ.

-       حكة في فروة الرأس: أضف ملعقتين 
الماء  من  كوبين  الى  التفاح  خل  من  كبيرتين 
الدافىء واستخدمه في شطف الشعر بعد الشامبو، 

سوف يساعد على التخلص من القشور والحكة.

ويمكن ان يتساءل البعض اين الخل األبيض من 
هذه الفوائد، والحقيقة التي يذكرها باحثو التغذية ان 
الخل األبيض ال يصلح لالستخدام في الطعام ألنه 
مر على مواد كيميائية كثيرة لتحضيره وتصنيعه 
حتى يكون في الصورة التي تراها نقيا وخاليا من 
الشوائب، كما استخدمت معه درجات عالية من 
الحرارة، لذا هو فاقد الصالحية الغذائية لخلوه من 
االنزيمات والمعادن، ولكن يمكن استخدامه كبديل 
االستعمال  سهل  فهو  الصناعية  المنظفات  عن 
وقليل التكلفة وال يعرضنا لكل المساوئ الصحية 
التي تنتج من استخدام المنظفات الصناعية، فهو 
منظف جيد للزجاج وألواني القهوة ألزاله البقع، 
مع  البالوعات  تنظيف  في  استخدامه  يمكن  كما 
ان  وجدت  فاذا  الصوديوم،  بيكربونات  إضافة 
نصف  إضافة  يمكنك  التصريف  قليلة  البالوعة 
البالوعة  في  الصوديوم  بيكربونات  من  كوب 
الوقت  اتركها بعض  ثم  الخل  واضف كوب من 
اى  من  تتخلص  سوف  المغلى،  الماء  واضف 

تراكمات او روائح كريهة من البالوعة.

 ahram.teeba@gmail.com   لالعالن باجلريدة اتصل على
اواتصل  باشرف اسكاروس

(416)659-8744   

توصلت دراسة طبية حديثة إىل أن استهالك عصري الفاكهة 
خالل سنوات ما قبل الدراسة له فوائد غذائية طويلة املدى.

وأكدت الدراسة - التي أجريت في جامعة بوسطن األمريكية - أهمية استهالك كميات 
لما له من عمليات  المناعي لجسم اإلنسان،  لتقوية الجهاز  الفاكهة  كبيرة من عصير 

حيوية في الهضم والحساسية والكثير من األمراض.
وقال الدكتور ديفيد مور، األستاذ فى كلية الطب جامعة )بوسطن( األمريكية "نعلم 
أن تناول الفاكهة بكاملها باإلضافة إلى جودة النظام الغذائي، تنخفض عادة من الطفولة 
األطفال  أن  تبين  مهمة  معلومات  يوفر  البحث  أن  مضيفا  المراهقة"،  حتى  المبكرة 
يوميا  المائة  في   100 بنسبة  الفاكهة  عصير  من  كوبا   1.٥ حوالي  استهلكوا  الذين 
خالل سنوات ما قبل المدرسة يميلون إلى الحفاظ على نظام غذائي أكثر صحة في 
مرحلة المراهقة من األطفال الذين شربوا أقل من 1/2 كوب يوميا خالل مرحلة ما 
قبل المدرسة. وتابع على مدى 10 سنوات من المتابعة، فإن استهالك العصير ضمن 
النطاق الذي يستهلكه هؤالء األطفال )1-2 كوب في اليوم( ، لم يكن مرتبطا بزيادة 

الوزن الزائد أثناء الطفولة.
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اإلميان وقراءة أيقونة باب دير السريان

Oliver كتبها

- فى دير السريان القبطى باب للهيكل األوسط.يسميه البعض بالخطأ أنه باب النبوات.
يربطه البعض بالخطأ باإلصحاح السادس فى سفر الرؤيا.فال الباب للنبوات و ال اإلصحاح 

السادس للرؤيا له عالقة به.
- لم يكن معتاداً أن يكن للهياكل أبواب لكن لها ستارة و فوقها حجاب الهيكل ألنها تعنى أن 
المسيح رفع كل األبواب الدهرية و صار وحده الباب للدخول إلى عرشه و هيكله.ليس فى 

طقس بناء الكنائس حتى العصر السادس عمل باب للهيكل.
لكن لوجود أديرة اإلسقيط فى منطقة تعرضت كثيراً لهجمات 
البربر ثم العرب طمعاً فى أوانى الهيكل و ما إعتقده هؤالء 
الغزاة أنها كنوز مخبأة فى الهيكل بدأت تلك األديرة فى عمل 
أبواب مانعة و كنائس معلقة تسمي كنيسة الحصن فى كل 
لهيكل  باب  الغزو.صار صنع  إليها وقت  الرهبان  يلجأ  دير 
كبناء الحصن  كنائس تلك األديرة ألسباب أمنية بحتة تماماً 
و كنيسة الحصن و مخازن الحصن .مما يفسر زمن عمل 
الباب حيث بنى الحصن فى القرن التاسع و عمل الباب بعد 

20 سنة من بناء الحصن.
- كما فى كل بحث علمى و مقال أكاديمي يمكنك أن تتعرف 
على مضمون البحث من بدايته هكذا صار باب الهيكل فى 

أول سطر له يحمل مضمونه,إذ تزين بأيقونات القديسين و السيد المسيح و العذراء  بترتيب 
غريب لكنه يعكس رسالة معينة أراد الفنان أن يقدمها.من المهم قراءة هذا الباب كأيقونة 
إيمانية ليس لها أى إرتباط بنبوات قديمة أو جديدة.هى ال تخضع لترتيب الطقس بل لرسالة 

روحية منظورة غير مكتوبة.
- أنشئ الدير فى القرن الخامس وسط جلبة مجمع خلقدونية و بدأ توافد راغبى الرهبنة 
من السريان في القرن الثامن وسط جلبة حرب األيقونات.و بين هذا و ذاك برزت فكرة 

الفنان السريانى مصمم تلك األيقونة.
عصر  هو  و  العاشر  القرن  فى  صنعه  تم  كثيرة.إذ  معان  يعكس  الباب  إنشاء  زمن   -
إنتهت فيه حرب األيقونات التى إستمرت قرنان الثامن و التاسع.إستمر تحطيم األيقونات 
خمسون سنة 726 – 787 م و إستمر إحياء األيقونات ثالثون سنة 813 – 8٤3 م .بدأت 
هذه الحرب فى الغرب ممتدة إلى الشرق.تأثر بها اإليمان المسيحي ألن حرب األيقونات 
كانت أخطر مظاهر و نتائج مجمع خلقدونية.مما يفسر لماذا وضع الفنان صورة القديس 
ديسقوروس فى أول األيقونات حتي قبل مارمرقس و هو ترتيب يعكس رسالة الفنان بشأن 
تبلور  و  الكنائس  إنقسمت  و  منتهاه  إلى  مجمعها  حول  الخالف  تمخض  خلقدونية.الذى  

الوضع الجديد .
- دخل اإلسالم طرفاً جديداً فى حرب األيقونات بمرسوم الملك عبد بن مروان و الملك 
يزيد الثانى 720- 72٤ م الذى أمر بتحطيم األيقونات و الصلبان بإعتبارها أوثان؟ مما 
يفسر إصرار الفنان أن يرسم وجوه أشخاص ) يعتبرها اإلسالم صنماً( و لم يرسم أحداثاً 
ألن ما يهمه هو رفض الفكر اإلسالمى بشأن األيقونات و رفض الفكر األريوسي بشأن 

اإليمان.يتحدى تلك الحرب بإعالن إيمانه من خالل فنه.
- مصمم الباب الروحانى جعل الصليب جوهر اإليمان المسيحى.نابذاً الفكر األريوسي 
الذى يفصل الطبيعة اإللهية عن شخص المسيح. يؤكد فى كل المراحل أن اإليمان مرتبط 
بالصليب و أن إنحرافات اإليمان تظهر من خالل الصليب.لذلك فكل الصفوف فى هذا الباب 

ما عدا الصف األول هى أشكال  متنوعة للصليب .
من  العصور.بدءاً  كل  بالفعل  جازت  قد  الكنائس  أن  يتضح  الباب  صنع  تاريخ  من   -
الكنيسة األولى ثم الكنائس الست الرئيسية فى العالم ) أورشليم 
القسطنطينية(ثم  قرطاجنة-  روما-  اإلسكندرية-  أنطاكية-   –
اإلنقسام بسبب خلقدونية ثم الهرطقات المتنوعة ثم اإلسالم قد 
غزا الشرق من قبل صنع الباب بخمسة قرون. فلم يكن الباب 
يتنبئ بشيء بل يؤرخ فقط تلك المراحل التى حدثت قبل عمل 

الباب بسنوات طويلة.
- الصف األول وضع جميع األيقونات بين وجهي البطريركين 
ديسقوروس و ساويروس اإلنطاكى الذى لجأ حين اشتدت حرب 
األيقونات إلى مصر وخدم فيها  20 سنة ضد األريوسية.صار 
للقديس ساويرس شأن فى مصر حتى أنه يذكر فى صلواتها بعد 
القديس مرقس الرسول فى صلواتها و قبل أي بطريرك قبطى.
التي  الرسولية  الواحدة  األولى  الكنيسة  هو  الثانى  -الصف 

الصليب قلبها و المسيح المصلوب حياتها.
- الصف الثالث هو الكنائس الست الرئيسية التي ما زال الصليب قلبها و محتواها.

- الصف الرابع الصليب المعقوف و ال عالقة له بهتلر مطلقاً. يمثل الذين يلوون اإليمان 
بهرطقاتهم المتنوعة و يحرفون الصليب خاضعين لذواتهم.لهذا ضاع منهم شكل الصليب 

الحقيقي .لم يعد لهم صليب المسيح .
-الصف الخامس ظهور اإلسالم بهالالته حول الصليب.لكن الصليب قد إزداد فيه وضوحاً 

و تألقاً بالشهداء.
-الصف السادس يشير إلى تمدد الصليب و فناء األريوسية.يتضح الفداء و يتنشر اإليمان.
- الصف األخير هو الصليب محور اإليمان الشخصي.يبقى خفياً للبعض و ظاهراً للبعض 
اآلخر لكنه للكل هو الوجود فى المسيح الذى صلب عنا.نختلف فى صليبنا الشخصي و نتفق 

فى صليب المسيح الوحيد.
هذه الرؤية لذلك الفنان تكرر آية وحيدة: ألنى لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إال يسوع 
المسيح و إياه مصلوباً 1كو2: 2 .أما عن اإلصحاح السادس من سفر الرؤيا فلهذا حديث 

آخر.




