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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفــارق -54

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

دكتور خالد منتصر هل 
اجنزت فى رسالتك 

عمرة  ينفق  قد  هدف  طبيعى  انسان  لكل 
امتلك  ان  كان  هدفى  انا  فمثال  لتحقيقة  كلة 
مجموعة صيدليات وفيال فى الغردقة وحياة 
اسرية هادئة وقلب يحب ويساعد كل انسان 
باستثناء  اهدافى  90%م��ن  حققت  اك��ون  قد 
فيال الغردقة ومجموعة الصيدليات ومساعدة 
الناس ولكنى اسعى فى تحقيق الجزء المهم من 
هدفى ومعظم االشخاص الطبيعيين مثلى لهم 
فى المجمل نفس االهداف قد تختلف الرؤى 
واالتجاهات وايضا االهداف ولكن كلنا نسلك 
كانت  مادية  دائرة  فى  ونتالقى  ذاتة  المسلك 
جال  ونصرف  نتعداها  ال  واحدة  روحية  او 
هناك  .ولكن  كبشر طبيعيين  لتحقيقها  عمرنا 
الطبيعيين  فوق  البشر  من  اخرى  مجموعة 
مثلنا  اهداف  لديهم  ان  يشاركوننا  ايضا  هم 
ولكن ما يميزهم عنا انهم لديهم ما هوا اسمى 
البشر  فوق  يجعلهم  الذى  وهو  اهدافهم  من 
الروحى  او  المادى  بالمعنى  ليس  الطبيعيين 
لديهم  الفكرى ان  بالمعنى  العقائدى ولكن  او 
رسالة .وبالنسبة للدكتور خالد منتصر فرسالتة 
هنا رسالة كاشفة ومميزة بمعنى ان رسالتة 
كاشفة لظلمة الجهل ومميزة بين ماهو حقيقى 
طبيعيين  الفوق  االشخاص  والن  ومصطنع 
المجتمع  باصالح  مهموميين  تجدهم  داءما 
رسالتة  لتصل  الوقت  مع  صراع  فى  فتجدة 
الى افراد المجتمع .اما صديقنا الدكتور خالد 

فبالبرغم من كونة طبيب واكاديمى مرموق 
وقد  لة وزنة  وكاتب  واديب  مميز  واعالمى 
يكون كل ذلك جزء من هدفة لكنة فضل ان 
مدرك  وهو  اهدافه  كل  فوق  رسالته  يتبنى 
فى  التنوير  رسالة  يتبنى  ان  خطورة  تماما 
ان  ممكن  واحيانا  بل  الجهل  يقدس  مجتمع 
يبذل حياتة نفسها فى سبيل الدفاع عن جهلة 
المقدس وهو يعلم علم اليقين انة عجال ام اجال 
سوف يصطدم مع رؤوس الجهل المستفيدين 
الحقيقيين من تجهيل المجتمع حتى تكون لهم 
تحت  المرموقة  اماكنهم  وياخذون  السطوة 
الشمس وايضا الدكتور خالد يدرك ان الساحة 
فاالستاذ  التنويريين  من  تخلو  تكاد  االن 
واالساتذة  االمل  فقد  تقريبا  عيسى  ابراهيم 
كبر  هزمهم  ماهر  عبدة  واحمد  القمنى  سيد 
التنويريين  السادة  والبقية من  السن ومشاكلة 
خائفين  او  للسجن  تعرضوا  اما  الحقيقيين 
ولكن  االديان  ازدراء  قانون  او  االزهر  من 
كاتبنا الوقور مازال واقفا شاهرا سيفة الذى 
لتوصيل  عقل  لدية  من  كل  محاجا  قلمة  هو 
الى  االحتكام  مبداء  واعالء  التنوير  رسالة 
لتصحيح  منه  ومحاولة  الوطن  لرفعة  العلم 
والرجعية  التخلف  ثالجة  فى  تجمد  قد  فكرا 
خالد  للدكتور  هنا  سؤالى  ولكن  فاعل  بفعل 
بعد كل هذة السنين التى قضيتها لنشر رسالة 
عما  راضى  انت  هل  العقل  واعمال  العلم 
حققته او دعنى اسأل بصيغة اخرى الى اى 
حد تراك قد اوصلت رسالتك الى المصريين 
والعرب هل هناك امل فى جيل جديد يمقت 
عقول  على  المطنطعين  وتسلط  الخرفات 
المصريين والوصاية المقدسة على حياة ابناء 
الفراعنة هل هناك امل فى شعب يؤمن بان 
االمل فى العلم والعلماء واننا ممكن ان يكون 
العالم فقط ان رفضنا الخرافات  لنا دور فى 
واالتكال  القدماء  من  المصنعة  والموروثات 
على اوهام سابقة لم تكون اال مسمار جحى 
وان  الية  وصلنا  وما  فشلنا  علية  نعلق  الذى 
قد  انك  ترى  حد  اى  فالى  امل  هنالك  كان 
ما  حققت  قد  كنت  وان  رسالتك  فى  انجزت 
ترى  فهل  مجتمعك  نحو  رسالتك  من  تتمناة 
ثمار تعبك هل هناك امل فى جيل جديد يقدس 
العلم والعلماء يعتبر قصص الماضى اساطير 
مكانها محرقة التاريخ ويرى المستقبل بعين 
واالديب  والفنان  والعالم  والمدقق  الباحث 
والفيلسوف هل تعتقد اننا يمكن فى ايامنا نرى 
والدكتور  انت  وتضحيتك  لمجهودك  تتويج 
فرج فودة واسالم البحيرى والدكتور جورج 
حبيب هل ممكن لكم ايها االجالء التنويريين 

ان تصنعون الفارق

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com  او

8164gindi@rogers.com 
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لتصميم اعالنك اجلديد   6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744 (416)

1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

هؤالء ال اعرفهم

  

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

غير  واب��وه��ا  مسيحية  أمها  أن  رغ��م 
جدا  ومتعب  للخمر  وم��دم��ن  مسيحي 
للعائلة، ولكن تصرفات اهل أمها لم تجذبها 
رفضتهم  امها  عائلة  ان  حيث  للمسيح، 
امها من شخص غير  لفترة بسبب زواج 

مسيحي.  

مع  وتعيش  لتذهب  اضطرتها  الظروف 
اهل أمها ولكنها كانت ترفض كالمهم عن 
السابق  برفضهم  متأثرة  المسيح  السيد 

ألمها.

في رؤية وهى  بنفسه  يسوع  لها  ظهر 
مستيقظة واخذها في جولة.

البخور  منها  يتصاعد  كنيسة  اراه��ا 
وسألها ماذا ترين؟

قالت له انهم المسيحيين.

قال لها انى ال اعرفهم.

اراها شخصا يتكلم وهو ممسك بالكتاب 
وقال  حماس  بكل  الناس  ويعظ  المقدس 
كثيرة،  وجوه  له  ألن  اعرفه،  ال  انى  لها 

ووجدت وجوه كثيرة تتساقط من وجهه.

ذهب بها على غرفه مظلمة بها شخص 
راكع ويقول »ارحمني انا الخاطئ« وقال 

لها هذا هو تلميذي.

ثم قال لها انت أيضا لي.

بقية االحداث متوقعة فهي فقط لم تصر 
مؤمنة ولكنها أصبحت كارزة، وتقص ما 

حدث لها للكل.

نحن نتحمل ذنب كل من ال يرى المسيح 
هل  بمسألة  جدا  مشغولين  اننا  حيث  فينا 
قداسة البابا تواضروس كان على صواب 
بباوى  حبيب  جورج  بتناول  سمح  عندما 
في  ايضا  انوفنا  وواضعين  انتقاله،  قبل 

طريقة طبخ زيت الميرون المقدس.

البابا فرانسيس تكلم لمده طويلة نسبيا 
ولكن  ليبيا  في  شهدائنا  ومطيبا  مادحا 
البعض منا لم يرى كل هذه المحبة ووجد 

في كلماته شيئا ينتقده عليها.

في  المسيح  السيد  طريقة  كثيرا  نكرر 
كلماته مع السامرية وانه وجد شيئا يمدحها 
قد  )بالصدق  اخطائها  من  بالرغم  عليه 
قلت( ولكنها عظات نقولها وال نفعلها بل 
فرانسيس  البابا  من  المحبة  كلمات  نؤول 

لكى ننتقده عليها.

لهذه  المسيح  كلمات  كانت  بالحقيقة 
العابرة »هؤالء ال اعرفهم«

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

عبري حلمي تكتب

غد ال ُيهان
من قديم الزمان نسمع في أمثالنا الشعبية 
كلمات وعبارات تحمل في معانيها الحكم 

والمواعظ . 

وهذا الفلكولور الشعبي تتوارثه األجيال، 
وكأنه حقائق ثابتة 

وذلك لما به من قيم نفتقدها أحيانا أو نصائح 
نجد أنها مناسبة جًدا لحدٍث ما ،  نحن فيه 

بالفعل اآلن وينطبق عليه معاني تلك الَمثل . 

على الرغم من بساطة األقوال وهذه األمثال 
إال أنها تركت أثرا في النفوس بشكل عجيب 
،  بالغ التأثير فعاًل لدرجة أننا نقول ياه على 

حكم الزمان وبالغة وعظمة األجداد . 

 فلو تذكرت حاال وأنت تقرأ عزيزي القارئ 
هذا المقال و قد ورد على ذهنك أي َمثل ،

ستجد نفسك فخورا بهذا الموروث الذي 
ترك لنا تأثير في النفوس البشرية بشكل 

عجيب .

ولك عزيزي القارئ بعض األمثال،

_إن كبر ابنك خاويه

_القرش األبيض ينفع في اليوم األسود

_ يا داخل بين البصله وقشرتها ....

وهكذا من أمثال كثير تحمل في طياتها 
معاني بالغة بعمق كبير ،  على الرغم من 
بساطتها وعلى الرغم من أنها تحمل أبسط 

أنواع الكلمات الداللية ذات المعنى القوي 
وكأننا َنستند على دليل أو برهان أو اكتشاف 

خطير ونقول )على رأي المثل(

ولكن بالطبع كل شيء في الدنيا له مْن 
يوافق ومن يختلف 

من يُصدق ومْن يُكذب 

مْن يُحب ومْن َيكره 

إلي منتهى الصفات وعكسها في هذه الحياة 

فلكل موضوع أو فكر هناك من يتوافق مع 
هذا الفكر وهناك من يختلف في الرأي معه،  

فال يوجد على األرض ُمَسلَّمات إال كلمة هللا 
عز وجل جالله وحده القدوس .

ومع ذلك وفي وجود قوتين 

قوة الرأي و قوة الرأي األخر نجد أنفسنا 
نقول :

)اختالف الرأي ال يفسد للود قضية(

وهنا أتوقف عن التفكير لحظات  ، وقد 
وردت على ذهني عبارة  )غٌد ال يُهان! (

فكيف نصل للغد وما به من مفاجأت الحياة 
الكثيرة والمثيرة  ) بغٍد ال يُهان(  ،

ما أعمق العبارة رغم بساطتها 

و اعجبها رغم أنها من كلمتين فقط تحمل 
رائحة المستقبل بكلمة الغد وهو ما ننتظره 
جميًعا بما فيه و نجهل بالفعل ما هو قادم به 

وما تحمله لنا األيام ،
البقية ص 11
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بيتـــــك 
وسوق العقارات

ايهما افضل الشراء او 
التأجري؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

السؤال  لهذا  حاسمة  اجابة  توجد  ال 
خاصة عندما تطول فترة المقارنة الى 25 
اقساط  دفع  ان  المؤكدة  الحقيقة  لكن  سنة. 
التوفير.  على  تجبرك  البنك  الي  المنزل 
منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال  الميزة  هذه 
إال اذا كنت مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى 
يضيف  سنة  بعد  سنة  المنزل  سعر  زيادة 
وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما  ارباحك  الى 
اقساط  انتهاء  بعد  لما  بالمنزل  احتفظت 
فإنك   ،)mortgage( العقارى  الرهن 
الشهرية  التزاماتك  فى  كثيرا  ستوفر 
خاصة فى سن التقاعد والدخل المنخفض. 
هل  ذهنك،  فى  يدور  قد  الذى  والسؤال 
امكانيتى تسمح بدفع اقساط الرهن العقارى 
كنت  اذا  هى  المنطقية  االجابة  الشهرية. 
دفع  تستطيع  فسوف  االيجار  دفع  تستطيع 
اقساط الرهن العقارى الشهرية. فإذا كنت 
تدفع 2800 دوالر شهريا لإليجار وأردت 
ان تشترى منزل وتدفع نفس القيمة لقسط 
الرهن العقارى فبإمكانك شراء منزل قيمته 

700 الف دوالر مع دفع %5 مقدم.  

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

  naser@estatesavvy.ca

مبناسبة العيد التاسع لنياحة 
البابا شنودة الثالث

    عصام نسيم
تمر السنوات على نياحة العظيم في البطاركة 
الثالث لنشعر بقيمة وقامة  البابا شنودة  قداسة 
أصبح  انه  وكيف  وأكثر،  أكثر  الرجل  هذا 
المعاصر  كنيستنا  تاريخ  في  فارقة  عالمة 
القبطية  لكنيستنا  العظيم  هذا  وقدمه  فعله  فما 
في  محفور  أصبح  كلها  ولمصر  بل  وشعبها 
التاريخ  قبطي ومصري ووجدان  كل  وجدان 

نفسه.
خدمة  اجل  من  حياته  قدم  الذي  البابا  قداسة 
الكنيسة عقود عديدة خدم فيها الكنيسة من كل 
قلبه ومن كل فكره ومن كل كيانه منذ أن كان 
أسقف  ثم  راهب  ثم  األحد  مدارس  في  خادم 

للتعليم ثم بطريركاً.
إن ما قدمه قداسة البابا شنودة من اجل الكنيسة 
ال ينكره إال جاحد أو ناكر فمن منا لم يتتلمذ 
على كتب قداسة البابا في الالهوت أو العقيدة 

أو الالهوت المقارن أو الكتب الروحية؟!
من منا لم يقرأ كتاب انطالق الروح أو حياة 
التوبة والنقاوة أو اإلنسان الروحي ولم يتأثر 

بهم ولم ينمو في حياته الروحية بسببهم؟
كيف شرح وفسر لنا بكل سهولة ويسر وعمق 
أو  المسيح  الهوت  كتابه  في  المسيح  الهوت 

طبيعته في كتاب طبيعة المسيح!
في  المنحرفة  األفكار  على  بالرد  قام  كيف 
نرفض  لماذا  أو  المقارن  الالهوت  كتابيه 

المطهر!
إلى   

كل  تناولت  التي  كتبه  من  العشرات  جانب 
الموضوعات ليترك لنا خبرات روحية وتعليم 
كمعظم  والعمق  بالبساطة  يمتاز  الهوتي 
بالعمق  امتازت  التي  الكنيسة  أباء  كتابات 
والفلسفة  اللغوية  البالغة  عن  بعيد  والبساطة 

والفكر الذاتي!
اآلالف  وربما  المئات  قداسته  لنا  ترك  كما   
من العظات التي تناولت تقريبا كل المواضيع 
التي تخص اإليمان المسيحي والحياة الروحية 
لتكون مرجع لكل إنسان يريد خبرات في كل 

المجاالت.
غير  شنودة  البابا  قداسة  في عظات  والرائع 
والغير  المتعلم  يفهمها  بسيطة  عظات  أنها 
المستويات  وكل  والصغير  الكبير  متعلم 
عظاته  امتازت  أيضا  والروحية  الفكرية 
فقليل  المقدس  الكتاب  بايات  والغزارة  بالغنى 
فيها هذا  إلىها وتجد  تستمع  التي  العظات  من 
اآلبائية  األقوال  أو  الكتابية  اآليات  من  الكم 
جائزة  على  عام 1987 حصل  في  أنه  حتى 
أفضل واعظ في العالم المسيحي وأكثر واعظ 
يستخدم آيات من الكتاب المقدس من مؤسسة 

بروننج األمريكية.
الدكتورهات  من  والعديد  العديد  جانب  إلى 
وما  العالمية  األخرى  الجوائز  أو  الفخرية 

أكثرها.
 إننا نستطيع بكل فخر أن نلقب قداسة البابا 

شنودة الثالث بالبابا المعلم.
في  واالهم  األكبر  الشاغل  هو  كان  فالتعليم 
مجلة  في  كاتبا  ثم  خادما  كان  أن  منذ  حياته 
مدارس األحد وراهبا ثم يتم اختياره على يد 
القديس البابا كيرلس السادس ليكون أسقف عام 
التعليم ومدير المعاهد الالهوتية وهي األسقفية 
التي استحدثها البابا كيرلس السادس وكإنسان 
مستقبال  الكنيسة  احتياج  هللا  له  كشف  قديس 
المعلم،  األسقف  هذا  وإلى  األسقفية  لهذه 
 117 ال  البابا  شنودة  األنبا  يصبح  ثم 
ليقول  مارمرقس  كرسي  بطاركة  في 
جملته الشهيرة »جلست اإلكليريكية على 

كرسي مارمرقس«

حديثة  تعليمية  نهضة  أكبر  قداسته  ليقود   
في تاريخ الكنيسة المعاصر من إنشاء فروع 
من  العديد  جانب  إلى  اإلكليريكية  للكلية 
المعاهد الالهوتية، واالهتمام الكبير بها حتى 
التدريس في بعض فروع  استمر قداسته في 

الكلية والمعاهد إلى نياحته!
حتى  التعليم  على  أبدا  قداسته  يتوانى  ولم   
النفس األخير لم يمنعه شيخوخة أو مرض أو 
المنحرفة  التعليم والرد على األفكار  الم عن 
وتفنيد البدع بكل قوة وعزيمة لم يجامل أحد 
أبدا  يتوانى  والتعليم ولم  العقيدة  على حساب 
محاسبة  أو  مخالف  فكر  أي  على  الرد  في 
الكنيسة  إيمان  على  أبدا  يتنازل  ولم  صاحبه 

وعقيدتها.
تعبر  أن  يمكن  ال  الكلمات  إن  الحقيقة   
نيافة  وصفه  كما  المحبوب  العظيم  هذا  عن 
على  نتكلم  هل  نياحته  بعد  باخوميوس  األنبا 
وطينته  عن  نتكلم  هل  ومثال،  كقدوة  حياته 
عن  نتكلم  هل  الوطن،  لهذا  وعشقه  وحبه 
محبته وتسامحه حتى مع األعداء، هل نتكلم 
األخير،  النفس  حتى  خدمته  في  أمانته  عن 
كانوا  سواء  له  الجميع  محبة  عن  نتكلم  هل 
واحترموا  أحبوا  كيف  مسلمين  أو  مسيحيين 

هذا الرجل حتى لو اختلفوا معه؟
الحقيقة إن عظمة هذا الرجل ال تحتاج إلى 
شرح وال تحتاج إلى كلمات ولكنها واضحة 
وضوح الشمس إنجازاته تعيشها الكنيسة وما 
صنعه  وما  ونعيشه  به  نشعر  للكنيسة  قدمه 
وقدمه لكرسي مارمرقس أصبح طريق يسير 

عليه كل بطريرك يأتي من بعده،
ملئ  العظيم  القبطية  كنيستنا  تاريخ  إن 
الظلمة  التي أضاءت في  المضيئة  بالكواكب 
حياتهم  قدموا  آباء  للجميع  نور  وأصبحت 
ونفيس  غالي  بكل  وضحوا  واعطوا  وبذلوا 
من اجل كنيستنا القبطية ومن اجل العالم كله 
وجاء قداسة البابا شنودة الثالث ليكتب اسمه 
بحروف من نور وسط آباء الكنيسة العظماء 
والكنيسة  يذكرهم  التاريخ  سيظل  والذين 
تمجدهم والشعب يتعلم منهم ويطلب شفاعتهم 

وبركتهم.
البابا  قداسة  بصلوات  الرب  إلى  نصلي 
في  يحفظها  أن  كنيسته  وعن  عنا  شنودة 
يحافظ  وان  مجيئه  إلى  األرثوذكسي  اإليمان 
على كنيسته وشعبه وبالدنا مصر وكل العالم.
نياحة  عيد  بمناسبة  بسالم  والكل  عام  وكل 
العظيم في البطاركة قداسة البابا شنودة الثالث

صفحه يف دفرت أحوال مصر
تاريخ احلياه النيابيه يف مصر – 2

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

استكماال لسلسله مقاالتنا عن تاريخ 
الحياه النيابيه في مصر منذ نشأتها 
مقال  في  ذكرنا  فقد   ، االن  وحتي 
الحياه  بدايات  عن  االسبق  العدد 
المجالس  تكوين  وكيفيه  النيابيه 
بدايتها  منذ  والنيابيه  التشريعيه 
وحتي صدور دستور 1923. وفي 
العدد السابق اوردنا تطور المجالس 
وحتي   1923 عام  منذ  التشريعيه 
 .1952 عام  من  يوليو  ثوره  قيام 
مراحل  سنسرد  المقاله  هذه  وفي 
تطور المجالس النيابيه والتشريعيه 

منذ عام 1952 وحتي االن.
األساسية  المبادىء  بين  من  كان 
لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، 
مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة 
الثورة  قامت  أن  بعد  وذلك   ،  "
وإعالن  السابق  الدستور  بإلغاء 
الجمهورية وحل األحزاب وفى عام 

1956 صدر الدستور الجديد ، وتم 
بمقتضاه تشكيل مجلس األمة فى 22 
من يوليو 1957 من 350 عضواً 
المجلس  هذا  فض  وقد   ، منتخباً 
فى 10  األول  العادى  انعقاده  دور 
فبراير  وفى   1958 سنة  فبراير 
بين  الوحدة  لقيام  ونظراً   1958
مصر وسوريا ألغى دستور 1956 
، وصدر دستور مؤقت للجمهورية 
سنة  مارس  فى  المتحدة  العربية 
1958 ، شكل على أساسه مجلس 

المعينين ) 400  أمة مشترك من 
عضو من مصر � 200 عضو من 
سوريا( وعقد أول اجتماع فى 21 
حتى  واستمر   1960 يوليو  من 
وقع  ثم   ،  1961 عام  يونية   22
فى  وسوريا  مصر  بين  االنفصال 
مارس  وفى   1961 سبتمبر   28
آخر  مؤقت  دستور  1964 صدر 
إنشاء  أساسه  على  تم  مصر،  فى 
عضواً   350 من  األمة  مجلس 
من  األقل  على  نصفهم   ، منتخباً 
العمال والفالحين ، انعكاسا لصدور 
االشتراكية   1961 يوليو  قوانين 
يعينهم  نواب  عشرة  إلى  إضافة   ،
هذا  واستمر  الجمهورية  رئيس 
المجلس من 26 مارس1964 إلى 
12 نوفمبر سنة 1968، واجريت 
 20 فى  الجديد  المجلس  انتخابات 
قائما  ظل  والذى   1969 يناير  من 
أغسطس  من   30 حتى  بدوره 
مجلس  مارس  حيث   ،  1971
سلطاته  الدورات  هذه  طوال  األمة 
الدستورية ، ثم صدر دستور جديد 
 1971 سبتمبر  من   11 فى  للبالد 
اعالن  صدر  أن  لى  سارياإ  ظل 
غقب   2011/2/13 فى  دستورى 
يتضمن   ،  2011 يناير   25 ثورة 

قرارا بتعطيل العمل بأحكامه. وفى 
االنتخابات  أجريت   1976 عام 
التشريعية على أساس تعدد المنابر 
العربى،  االشتراكى  االتحاد  داخل 
الذى  الوحيد  السياسى  التنظيم  وهو 
وفى   ، الوقت  ذلك  فى  قائما  كان 
انتخابات  أول  أجريت  عام 1979 
أساس  على  مصر  فى  تشريعية 
إلغاء  منذ  مرة  وذلك ألول  حزبى، 
األحزاب السياسية فى مصر عقب 
فيها  شاركت   ،1952 يوليو  ثورة 
بعد  تكونت  سياسية  أحزاب  عدة 
السياسية  األحزاب  قانون  صدور 
فى عام 1977م ، اال  أن التطوير 
النيابية  الحياة  ظل سمة من سمات 
إيذانا   1980 عام  ليأتى  المصرية 
اخرى  مرة  الغرفتين  نظام  بعودة 
من خالل مجلس الشعب والشورى 
ليستمر  عام  شعبي  استقاء  بموجب 

العمل بنظام الغرفتين .
الحياة النيابية فى مصر بعد ثورتى 

25 يناير و30 يونيو :-
المصرية  السياسية  الحياة  شهدت 
باندالع  الشعبي  الحراك  من  طفرة 
ثورتي 25 يناير و30 يونيو أعقبها 
تمخضت  تشريعية  انتخابات  عدة 
عن انشاء البرلمان  الحالى بموجب 

دستور 2014 والذى استفتى علية 
الشعب فى 18 يناير 2014 والذى 
ليصبح  الواحدة  الغرفة  نظام  اعاد 
مسمى  تحت  المصري  البرلمان  
ويعد   2016 عام  النواب  مجلس 
المجلس الحالي طفرة غير مسبوقة 
فى مصر  النيابية  الحياة  تاريخ  فى 
االختصاصات  حيث  من  سواء 
دستور  بموجب  اليه  انيطت  التى 
الفريد  تشكيله  أو من حيث   2014
والذى يضم ألول مرة )90( سيدة 
بنسبة )15%( من أجمالي اعضائه 
االعاقة  ذوى  تمثيل  الى  باإلضافة 
فى  والمصريين  اعضاء   )9( ب� 
اعضاء فضال عن   )8( ب�  الخارج 
نسبة الشباب تحت 25 عاما والتى 
تصل الى ما يربو عن ربع اعضاء 
 2016 برلمان  ليصبح  البرلمان 
الحياة  تاريخ  في  فارقة  عالمة 
بحروف  تسطر  مصر  فى  النيابية 
سجل  فى  جديدا  فصال  نور  من 
يعد  الذى  العريق  النيابي  تاريخها 
فيها  يشهد  متفردة  وطنية  ملحمة 
التاريخ على عمق وعراقة التجربة 
برلمانات  بين  المصرية  البرلمانية 

العالم .
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زمن  منذ  أصبح  بوك  الفيس 
الدول  من  دولة  يشبه  قليل  غير 
يحكمها  التي  االستبدادية 
املسلمني  واإلرهابيني  اليسارين 
ومن يسمون أنفسهم بالليبراليني

يدافع عن منطقته ٦ ايام   ظل 
او  جوي  غطاء  اي  دون  متواصلة 

معاونة ارضية

الوحيد  »انت  شارون:  اريال 
عن  دافعتم  الذين  ووحدتك 
بعد  سيناء  كل  في  نقطتكم 

الي  املصري  اجليش  انسحاب 
الضفة الغربية!«

»لألسف  الناصر:  عبد   
كنت  واال  قبطي  حارب  اللي 

عملت منك بطل«

 في بلده، ينام 90 يوما على 
مالبسه  بنفس  حديد  سرير 
من  بها  حضر  التي  الداخلية 

إسرائيل!

عنصرية  من  يسلم  لم 
واضطهاد عبد الناصر بشهادة 
شاهد عيان ال ميكن التشكيك 

في مصداقيته وامانته 

السرد  اواصل  ان  قبل 
بحرب  يسمي  لما  التاريخي 
بالصدفة  حصلت  االستنزاف 

ان  يجب  جديدة  معلومة  على 
التي  هذه  الدراسة  الي  تضاف 
انشرها في حلقات. قليال ما اتصفح 
اآلن البوستات التي ترسل لي على 
انني فكرت في  بل  »الفيس بوك« 
اغالق حسابي على الفيس ألسباب 
عديدة منها ما كان يحدث من حذف 
وصول  عدم  او  بوستاتي  بعض 
المشتركين  اغلبية  الي  معظمها 
الكثير  وصول  عدم  وأيضا  معي 
من  المشيرة  و  الي  البوستات  من 
بعد  أحيانا  تصل  ان  او  أصدقائي 
ألن  وذلك  ارسالها،  من  شهور 
قليل  غير  زمن  منذ  اصبح  الفيس 
االستبدادية  الدول  من  دولة  يشبه 
ما  كل  علي  الرقابة  تفرض  حيث 
البوستات  حذف  ويتم  هناك  يكتب 
»الفيس  دولة  لتوجهات  المخالفة 
اليسارين  يحكمها  التي  بوك« 
واإلرهابيين المسلمين ومن يسمون 
انني  المهم  بالليبراليين.  انفسهم 
أحد  عن  بوست  وصلني  بالصدفة 
وكان   1967 يونية  حرب  مالحم 
الي بحثي هذا.   ثرية  بمثابة إضافة 

ودعوني انقله لكم كما وصلني: 

»اللواء سعد يوسف منصور 

إسرائيل  في  وقضى  اسرة  تم 
حوالي اربعة شهور حتى تم مبادلته 
الكبار  االسرائيليين  القادة  بأحد 
الصليب  بطائرة  مصر  ووصل 

المعادي  مستشفى  الى  االحمر 
بسبب  غيبوبة  في  وظل  مباشرة 
اخرى.   شهور  ثالث  لمدة  التعذيب 
كانت وحدته اول نقطة على الحدود 
مع اسرائيل اسمها ام كتاف.  ظل 
ايام متواصلة  يدافع عن منطقته 6 
معاونة  او  جوي  غطاء  اي  دون 
القيادة  به  اتصلت  وحين  ارضية 
سنرسل  له  قالوا  الرابع  اليوم  في 
لك قول مدرع » منور« ظن انها 
كلمة السر واتضح ان القول المدرع 
النتيجة  فكانت  أنواره  منور  حضر 
ان الطائرات االسرائيلية انهت على 

السادس  اليوم  في  المدرع.  القول 
انتهت الذخيرة ولم يبق من الجنود 
اليد  يتعدى عدد اصابع  نفرا ال  اال 
القيادة  دشمه  واصيبت  الواحدة. 
من  الدشمة  طلع  مباشر  بصاروخ 
أمتار  لثالثة  االرض  تحت  متر   6
الدبابات  حاصرت  األرض.  فوق 
اإلسرائيلية الموقع وكان هذا القول 
بقيادة اريل شارون. خرج  المدرع 
أحد معاونين القائد من الدشمة يقول 
رد  فكان  هنا!  القائد  لإلسرائليون 
لم  وهنا  قتله!  اإلسرائيليون  فعل 
يستطيع القائد اال ان يجعل مصيرة 
عليه!  ارشادهم  حاول  من  مصير 
ال  حتي  االوفرول  و  رتبته  فخلع 
يعرفوا انه القائد! وخرج من الدشمة 
اوقفوا  شارون  الاير  قال  وهنا 
وادي  القائد!  هو  هذا  النار  إطالق 
له التحية العسكرية وقال له »انت 
عن  دافعتم  الذين  ووحدتك  الوحيد 
انسحاب  بعد  نقطتكم في كل سيناء 
الضفة  الي  المصري  الجيش 
الغربية! وهذه اول مرة عرف فيها 
القائد ان الجيش انسحب. بإختصار 
وقع في االسر ووضعوه في دائرة 
وسط  في  الشائكة  االسالك  من 
وظل  غطاء.  اي  بدون  الصحراء 
هناك عدة أيام ثم نقلوه الي معسكر 
أحد  اخرج  تفتيشه  واثناء  لألسري 
كتابه  سعد  اللواء  جيب  من  الجنود 
المقدس الصغير الحجم وألقاه على 
القائد سعد منصور  االرض فلطمه 
الكتاب  يلتقط  ان  امره رئيسه  وهنا 

المقدس ويعطيه لوالدي معتذرا. تم 
اسير  اول  مع  كأسير  والدي  تبادل 
اسرائيلي كان قائد سرب سقط فوق 
الي  وعاد  مردخاي  اسمه  القاهرة 
خالل  ولكن  يوما!   45 بعد  مصر 
 3 من  بأكثر  وبعدها  الفترة  هذه 
شهور لم نعرف عنه شيء ولبست 
 90 وبعد  الحداد.  مالبس  امي 
المخابرات  مركز  من  خرج  يوم 
الخليفة  شارع  في  العسكرية 
المأمون لمكتب الرئيس جمال عبد 
في مكتب  الرئيس  وانتظر  الناصر 
سامي شرف زميله في نفس الدفعة.  
الناصر  عبد  وجمال 
جيدا  والدي  يعرف 
ألنه خدم معه كظابط 
الفالوجا  في  عظيم 
والدي  الن  وايضا 
في  الثورة  ممثل  كان 
وقال  اسيوط.  مديرية 
»لألسف  بالحرف  له 
حارب  اللي  سعد  يا 
كنت  واال  قبطي 
بطل«.  منك  عملت 
حبه  من  والدي  للعلم 
في جمال عبد الناصر 
أطلق اسم جمال علي 
وهناك  الكبير.  اخي 
كثيرة  اخري  تفاصيل 
كتاب  في  سأضعها 
العمر  رحله  عن 
في  نشيء  كقبطي 
ألنه  سباب  وسمع  وراي  مصر 
مسيحي وألنه كان ذو بشرة بيضاء! 
التعيين  في  التعسف  من  وغيرة 
ولكن كل هذا لم ولن يؤثر علي حب 
تماما  بالعكس  لمصر  وحبي  اخي 
يتخيلها  ال  لدرجة  مصر  اعشق 
شارون  اريل  تتخيلوا  هل  عقل. 
يحافظ علي حياة والدي وفي مصر 
90 يوم ينام على سرير حديد بنفس 
مالبسه الداخلية التي حضر بها من 
انه  علي  مكافأة  هذه  هل  إسرائيل! 
صمد وقاتل وفي االخر يقال له » 

لألسف اللي حارب قبطى«.

الدكتور  هو  هذا  البوست  كاتب 
مهندس شريف منصور وقد تشرفت 
القبطية  الهيئة  في  معه  بالعمل 
البارزين  النشطاء  الكندية وهو من 
في مجال الدفاع عن حقوق االقباط 
ولسبب ما )غالبا مقصود من إدارة 
بوستاته  تصلني  تكن  لم  الفيس( 
شرحت  كما  انني  الي  باإلضافة 
اال  بوك  للفيس  مقاطع  شبه  كنت 
من بعض المجموعات القليلة وبعد 
ان وصلني هذا البوست ذهبت الي 
في  منصور  شريف  الزميل  موقع 
البوستات  بكم  وفوجئت  الفيسبوك 
من  بها  التمتع  فاتني  التي  الثمينة 
بطال  ان  كيف  نرى  وهكذا  سنين. 
منصور  يوسف  سعد  اللواء  مثل 
واضطهاد  عنصرية  من  يسلم  لم 
عيان  شاهد  بشهادة  الناصر  عبد 
مصداقيته  في  التشكيك  يمكن  ال 

حينما يشتد الواقع بآالمه، بخيباته، 
بأنيابه الحاده.. يشتد معه جانباً إلّي 

جانب وجع الخيال 
كلما ضاقت أرض الحقيقه ِبَنا 

كلما أجهدني خيالي باألكثر
وكلما ذاد مرار االيام عرضاوطوال 
كلما تمرد خياليوسافر بعيدا ليناطح 

السحاب 
ثم يعود مجهداً ال حيله له

يعود متعبا مضني 
يغادر شاباً ثم يعوُد كهاًل 

يلبسني خياال كثوباً بالياً بعد انهكه 
الرحيل 

احاول تقييده 
احاول إسكاته

فيعود للطيران كعصفور ال يتحمل 
من  القفص  كان  القهروالحبسوان 

ذهب
أرهقني خيالي  بعد كل رجوع 

بعد كل عوده 
يعود ليبكيني
يعود ليأنبني 

يعود مثقال باألسئلة الكثيره 
يدخل بها عقليويتشاجر معي 

اعتذر منه 
وال يقبل أسفي 

فيا لضعف حيلتي 
ويا إلشفاقي عليه 

يغادر كثيرا في نومي
ويغادر اكثر في يقظتي

باألمس غادر في يقظتيوعاد اثناء 
نومي ومعه ُحلم

ما  كل  عن  منه  كهديه  لي  حمله 
تسببه لي من ألموعتاب

اللون األخضر 
الشمس الخفيفه الدافئة

الورود 
رائحه النهر 

تغريد الطيور 
ظالل األشجار 

يتجمعون  قلبي  أحبهم  من  جميع 

حول هذا النهر، يضحكون، يفعلون 
كل منه ما كان يحب ان يفعل، 

رأيت جدتي تغزل خيوط الصوف 
رأيت أبي يصنع األشكال الخشبيه 
رأيت جميع من غاب منذ زمن في 

اسعد حاالته 
ال يفكرون في شيئاً يُرهُق ذهنهم 

ابتعدت  قد  بأشياء  معهم  شعرت 
عني منذ زمن 

اشياًء هربت مني 
ولم أستطيع استعادتها

الفرحه الكامله 
الهدوء الكامل 
السالم الكامل

و تأكدت انني احيا حياه ناقصه 
بل هي ليست حياه 

حاولت البقاء 
حاولت التظاهر انني لن ارحل

حاولت التمسك بالمشهد الذي أعاد 
لي الحياه

او 
الذي أعادني للحياه 

وفي النهايه 
أنتصر الواقع علي الخيال 

بكل قسوه 
وبكل عنف 

حتي صارت دموعي هي النهر 
بزحام  الطيور  تغريد  وتبدلت 

االفكار وضجيج الحياه 
وتبدل صوت أبي الطيب بصوت 

آخر ارهق حياتي 
وتبدل صوت جدتي بصوت االلم 

بكي خيالي وبكيت معه
اشفقت عليه 

واشفق هو ايضا بي 
أم  نائمه  انا  هل  افكر  عدت  فما 

يقظه
هل هذا حلم ام خيال 

الن الواقع كان اقوي من كل هذا 
وأعود 

ال شئ معي 
اال الخيال الذي أرهقني
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أوجاع اخليال       

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )95(
قبطي آخر، مت التعتيم على بطوالته

  ادوارد يعقوب

من  الكثيرين  ان  وامانته خصوصا 
األصدقاء على الفيس الذين عايشوا 
أطرافها  ويعرفوا  االحداث  هذه 
هذا  ان  الواقعة.  هذه  ايدوا  جيدا، 
الحدث يؤيد ما سبق ان جاء في هذه 
الناصر  عبد  اخوانية  من  الدراسة 
الذي تربى علي أفكار هذه الجماعة 
االصولية اإلرهابية وأنه من ارجع 
الغزو  عصور  ظلمات  الي  مصر 
العربي الهمجي وهو اصل التخلف 
مصر  منه  تعاني  الذي  والتقهقر 

االن ومنذ انقالبه المشئوم في يوليو 
الي  القصة  هذه  واهدي   .1952
من  وخصوصا  الناصر  عبد  عباد 
عقولهم  عن  ينفضوا  حتى  االقباط 
الذي  المخ  وغسيل  الدعايات  غبار 
الدعائية.  الناصر  سببه أجهزة عبد 
من  آخر  قبطي  بطل  نرى  وهكذا 
ابطال الجيش المصري يضاف الي 
قائمة االقباط الذين تم التعتيم عليهم 

من أجهزة الدوله.



روحيات6
املالئـــكة
د. روز غطاس

المالئكة  تدعي  مخلوقات  إلى  المقدس  الكتاب  أشار 
كتاب  األخر  والبعض  محرفاً  كتاباً  البعض  فاعتبره 
قصص وأساطير ال يمكن للعقل البشري أن يعقلها أو 
ينفي وجود مخلوقات  الزعم هذا ال  يتقبلها. وأي كان 
وقوة روحية ال نعلم عنها إال القليل، وأي كانت التأويالت 
والنظريات والمعتقدات – فلن نخوض في ذلك- إال أن 
المؤمن المسيحي في األزمنة المختلفة سجل العديد من 
الصور والرسوم عن المالئكة وبشارة العذراء بميالد 
حول  والكاروبيم  الساروفيم  يوجد  وأنه  يسوع،  الرب 
عرش الرب االله دائما يسجدون له ويسبحونه قائلين: 
قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملئ كل األرض 
الجاعل  المزامير:  في  يذكر  وكما    ،)2  : )اشعياء6 
مالئكته ريحاً خدام نار)مزمور 104 : 4؛ عبرانيين1: 
7(، والرب يسوع نفسه بعد التجربة علي الجبل صارت 
المالئكة تخدمه )مرقس1 :13(. فالمالك كائن نوراني 
له العديد من الوظائف نذكر منها على سبيل المثال ال 
الحصر: التوجيه واإلرشاد، ولكن في حدود حيث أنه لم 
يقدر على تبشير كرنيليوس قائد المئة الروماني بعمل 
الفداء الكفاري حيث أنه لم يذق طعم الفداء ولم يعرفه؛ 
بالرغم من أن الرب االله ينسب للمالئكة حماقة )أيوب 
وجنوده  إبليس  مع  فعل  كما  يعاقبهم  فهو   ،)18  :4
)رؤية 12: 9(. ولكنه فدي اإلنسان الذي قال له: أنت 
ابني أنا اليوم ولدتك. لذتي مع بني أدم. ومن وظائف 
المالئكة أيضا كونهم بوسطجية يحملون رسالة من رب 
العرش الي البشر. كما تم مع إبراهيم، لوط، يعقوب، أم 
شمشون، دانيال، يوسف النجار، المجوس وغيرهم ممن 
شاهدوا أو تكلموا مع مالئكة. وكما يذكر المزمور أن 
مالك الرب حال حول خائفيه – أي خائفي الرب االله- 

فالمعني  خائفيه.  كلمة  عند  هنا  أقف  أن  أود  وينجيهم. 
فالشخص  جداً.  واسع  مخافة  وكلمة  خوف  كلمة  بين 
شخص  يكون  الحقيقة  في  منه  الخوف  يتملكني  الذي 
الخوف  تطرح  المحبة  أي محبة الن  وبينه  بيني  ليس 

خارجاً. كذلك أنظر إليه 
قاس،  شخص  باعتباره 
جبار،  عادل،  غير 
بطشه  في  قوي  متكبر، 
وعقابه، يزلني ويقهرني 
بسكتة  أصاب  أن  وأكاد 
صوته  سماع  عند  قلبية 
أو حتى عند ذكر أسمه 
كما  أمامي.  سيرته  أو 
المستحيل  أعمل  أنني 
لبطشه  اتقاًء  إلرضائه 

االختالف  لكن  وغضبه. 
كلمة  لمعني  جداً  عظيم 
أنني  فحيث  »مخافة«، 
أحبه أحترمه وأجله وأكرمه 
أو  أسمه  ذكر  عند  وأفرح 
محبتي  كثرة  فمن  سيرته، 
أو  أضايقه  أن  أريد  ال  له 
أسيء  أو  مشاعره  أجرح 
علّي.  دعي  الذي  السمه 
عيناه  دائماً  اإلله  فالرب 

ويتشجع  ليتشدد  األرض  كل  في  تجوالن  مفتوحتان 
خائفيه،  رضي  يعمل  فهو  نحوه،  كاملة  قلوبهم  الذين 
لذلك نحن نحبه آلنه هو أحبنا أواًل، ونكرمه آلنه هو 
شيء  كل  علي  القادر  العظيم  االله  فهو  أواًل.  أكرمنا 
ليفدي اإلنسان ويحرره من عبودية  تنازل وأتي  الذي 

الخطية وذلها. 
البقية ص 7

بهجت  ُولد  اإلسكندرية  بمدينة 
أكتوبر   11 فى  سالمة  عطاهلل 
بمدارس  تعليمه  أكمل   ،1931
 1948 عام  وفى  اإلسكندرية، 
حصل على شهادة الثانوية العامة 
الصيدلة  بكلية  بعدها  إلتحق 

وتخرج فيها عام 1953.
الدراسى  العام  فى 
كان  أن  وقت   –  1948/1947
كان   – العامة  بالثانوية  طالباً 
العذراء  السيدة  أحد شباب كنيسة 
وكان  باإلسكندرية،  بك  بمحرم 
بجدية  إجتماعاتها  على  مواظباً 
يوليو  فى  حدث  وإلتزام.  وحزم 
1948 أن طلب أحد الخدام – وهو 
المهندس زغلول عبده حنين فيما 
بعد القس يوحنا حنين كاهن كنيسة 
مارمينا بفلمنج )1954/7/25 – 
الشباب  من   –  )2002/1/10
األهتمام بأحوال المسيحيين الذين 
المحيطة  القرى  فى  يعيشون 
باإلسكندرية، فكان الشاب بهجت 

لإلنتظام  بينهم  السبّاق  هو  عطاهلل 
فى هذه الخدمة واإلستمرار فيها، 
فخدم بنشاط وجدية منطقة الطابية 
وما حولها. خدمها مع مجموعة من 
أصدقائه وأتى بعد فترة من الخدمة 
بها بالكثير من العائالت التى لم تنل 
بعد سر المعمودية المقدسة وأيضاً 
الخدمة  هذه  المقدس.  التناول  سر 
األمينة فى تلك المنطقة أثمرت بعد 
فترة من التعب بتأسيس كنيسة بها 
فى عهد أبينا المحبوب قداسة البابا 

شنوده الثالث.
يقوم  كان  السبعينات  أوائل  فى 
بإستخدام سيارته الخاصة فى جمع 
لتوصيلهم  األحد  مدارس  أطفال 
بالمندرة،  مارمينا  الشهيد  لكنيسة 
أيضاً  الفترة  تلك  فى  كان  كما 
بالخدام  األحتفال  على  يحرص 
بيته  فى  لهم  المحبة  والئم  وإقامة 
نموذجاً  عائلته  كانت  إذ  العامر، 
حسناً ألبناء الكنيسة األتقياء، وكم 
من دراسات للكتاب المقدس عقدها 
مختلفة  مجموعات  مع  منزله  فى 
من الخدام الذين صار بعضهم فيما 
بعد رهباناً وكهنة وأمناء خدمة فى 

كنائس اإلسكندرية المختلفة.
مكان  هو  فقط  منزله  يكن  لم 
صيدليته  كانت  أيضاً  بل  لخدمته، 

– التى كان يمتلكها بمنطقة محطة 
مكان  هى   – باإلسكندرية  مصر 
والخدام.  الكهنة  من  العديد  للقاء 
وفى فترة الصوم المقدس لم تمنعه 
مشغولياته العديد فى الصيدلية من 
فى  تقام  التى  القداسات  حضور 

أوقات متأخرة طوال الصوم.
الخدمة  فى  التجول  له  يلذ  كان 
القمص  البار  الكاهن  بصحبة 
 1959/12/2( كامل  بيشوى 
كنيسة  كاهن   )1979/3/21  –
ولم  بإسبورتنج،  مارجرجس 
مدينة  على  معاً  خدمتهما  تقتصر 
سائر  إلى  أمتدت  بل  اإلسكندرية 
مدن القطر المصرى، فكانا يبحثان 
الخروف  على  ونشاط  بهمة  معاً 

الضال بدون ملل أو تعب.
عضوا  أختير  المتعددة  لخدماته 
كنيسة  من  أكثر  مجلس  فى 
األعباء  ورغم  باإلسكندرية، 
ملقاة  كانت  التى  والمسئوليات 
فى  يعمل  كان  أنه  إال  عاتقه  على 
جميع  مؤدياً  بإجتهاد  مجلس  كل 
يسهر  كان  كاملة.  بأمانة  أعماله 
الليالى فى حل المشكالت األسرية 
الحياة  يحيا  مسيحى  إنسان  بمنهج 
المسيحية فى أعماقها، وكان يبذل 
حل  سبيل  فى  والمال  الوقت  من 

قرأت لك 
جنوى غاىل

الشروط األربعة لتكوين عائلة حقيقية

By F. B. Mayer
ترجمة القس مرقس دأود

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

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

كل غال في سبيل إسعاد اآلخر

السنة الرابعة عشر، العدد )340( - االثنني 15 مارس 2021

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

)92( د. بهجت عطا اهلل سالمة )1931 – 1995(

المشكلة، وكانت سعادته تكُمل عند 
جمع شمل األسرة وقد عاد السالم 
بين أفرادها وحل السيد المسيح فى 

وسط أوالده.
يوساب  البابا  نياحة  بعد 
 –  1946/5/26( الثانى 
البطريرك   )1956/11/13
فترة  الكنيسة  عاشت   ،115
والصراعات  األضطرابات  من 
واألنقسامات، فكانت تقام صلوات 

لم  وقت  فى   – كاملة  ليالى  فى 
مستوى  على  الكنيسة  تعرف  تكن 
وقبل  النارية  الروح  هذه  الشعب 
نهضة الكنيسة الحالية التى يزكيها 
بتعاليمه وغيرته ومحبته وتضحيته 
البابا شنوده الثالث – من أجل أن 
يختار هللا لكنيسته راعياً صالحاً. 
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الشباب واملواقع  
االباحية ؟!

بقلم عبدالواحد محمد

اقباط فى مالعب كرة القدم 
املصرية )4(

تقرير اعداد : مدحت موريس      

نستكمل هذه السلسلة بالعودة الى مدينة االسكندرية فى نهاية 
السبعينات حيث برز اسم العب قبطى جديد

16- عماد شاروبيم : برز اسم عماد شاروبيم- ابن واحدة من 
اعرق االسر القبطية فى مدينة االسكندرية- فى نهاية السبعينات 
مع تألق فريق الكروم الذى صعد الى دورى الدرجة االولى 
و استقر و حقق نتائج مبهرة مع نجومه عبده دهب و عادل 
الفلكى و سامى احمد ثم كان عماد شاروبيم الناشىء الصغير 
ؤالذى تألق كالعب خط وسط ليضع اسمه ضمن كبار الفريق 
الناشئين  منتخب  مدرب  مصطفى    هانى  انظار  لفت  حتى 
ليضمه لصفوف الفريق الذى كان يضم وقتها طاهر ابو زيد و 
عالء ميهوب و محمد حلمى و نخبة من النجوم الصاعدة الذين 
تألقوا مع فريق مصر الوطنى للناشئين فى بطولة كأس العالم 
للشباب التى اقيمت باستراليا عام 1981 ثم تألقوا مع انديتهم 
فيما بعد و قد شارك عماد فى جميع معسكرات اعداد الفريق 
و لكن لم يحالفه الحظ ليشارك فى اى من البطوالت الكبرى 
لكن استمر فى تألقه مع ناديه الكروم بمبارايات الدورى العام 
التفرغ  مفضال  الكرة  عن  االبتعاد  فضل  ثم  مصر  كأس  و 
لدراسته بكلية الهندسة و تواكب ذلك مع ابتعاد المهندس السيد 
النحاس عن ادارة شركة الكروم و لم يهتم من تولوا من بعده 
بفريق الكرة حتى هبط للدرجة الثانية و يشارك لعدة سنوات 
فى دورى المظاليم حتى تم حل الفريق الذى لم يعد له وجود 

اآلن بعد سنوات من التألق

17- هانى رمزى : ال جدال فى ان 
انجح  و  اشهر  هو  رمزى  هانى 
الالعبين االقباط الذين ظهروا على 
مر االجيال بل هو واحد من ابرز 
مالعب  فى  المصريين  المحترفين 
اوروبا حيث قضى اكثر من خمسة   
فى  يجول  و  يصول  عاما  عشر 
المالعب االوروبية.من مواليد 10 
الكرة  مدرسة  الى  العاشرة  فى  وهو  انضم   1969 مارس 
بالنادى االهلى ثم تدرج فى المراحل السنية ، و بعد تألقه مع 
النادى اختير ضمن صفوف منتخب مصر تحت 17  اشبال 
سنة حتى اصبح كابتن الفريق الذى كان يدربه احمد رفعت ثم 
سنه،  صغر  رغم  االهلى  بالنادى  االول  للفريق  تصعيده  تم 
بعدها اختاره محمود الجوهرى – المدرب االشهر فى تاريخ 
الكرة المصرية – ليشغل مركز الليبرو ليقود دفاع المنتخب 
العالم  كأس  لنهائيات  المؤهلة  افريقيا  تصفيات  فى  المصرى 

الذى  الفريق  التصفيات مع  تألق خالل  ايطاليا و  1990 فى 
للمرة  العالم  نهائيات كأس  فى  لتلعب مصر  التأهل  فى  نجح 
الثانية فى التاريخ بعد غياب 56 عاما ، و شارك هانى و تألق 
من  المصرى  للفريق  المبكر  الخروج  رغم  النهائيات  فى 
البطولة ومن هنا بدأت مسيرة االحتراف االوروبية بعد انتهاء 
نادى  من  عرضا  تلقى  حيث  مباشرة  العالم  كأس  مبارايات 
عاما   20 وعمره  صفوفه  الى  لينضم  السويسرى  نيوشاتل 
اطلق  و  المصرية  الكرة  تاريخ  فى  محترف  اصغر  ليصير 
الكبيرة  لقوته  تظرا  الصخرة  لقب  السويسرى  مدربه  عليه 
وصالبته الدفاعية بعدها و فى صيف 1994 تلقى عرضا من 
ثالث  لمدة  الى صفوفه  لينضم  االلمانى  بريمن  فيردر  نادى 
سنوات مقابل مليون و نصف مليون دوالر ليكون اول العب 
العب  اغلى  ايضا  و  االلمانى  الدورى  فى  يشارك  مصرى 
مصرى فى ذلك الوقت و استمر تألقه مع فريقه االلمانى الى 
ان استدعاه محمود الجوهرى مرة اخرى ليشارك مع منتخب 
فى   1998 عام  افريقيا  امم  بطولة  نهائيات  فى  مصر 
بوركينافاسو لكن للنقص فى بعض المراكز اشركه الجوهرى 
الليبرو  المدافع بدال من مركز  الوسط  فى مركز العب خط 
ومرة اخرى يتألق هانى ويشارك فى جميع مبارايات البطولة 
بل و يكون احد مفاتيح الفوز بالكأس االفريقية ليعود بعدها الى 
الدورى االلمانى ولكن مع فريقه الجديد كايزرسالوتيرن الذى 
مسيرة  استمرت  اوتوريهاجل.  مدربه  من  بتوصية  اشتراه 
انه  اال  المدافع  مركز  فى  يلعب  انه  من  الرغم  وعلى  التالق 
اصيب  الهداف.  المدافع  ليصبح  لفريقه  اهداف  ثمانية  احرز 
هانى رمزى فى ابريل عام 2003 بقطع فى الرباط الصليبى 
فترة  المالعب  عن  ابتعد  بالتالى  و  عالجه  فترة  واستمرت 
هانى ضمن  استمر  التدريبية.  الدراسات  فى  استغلها  طويلة 
صفوف كايزرسالوترن سبع سنوات حتى عام 2005 حيث 
دورى  فى  يلعب  الذى  االلمانى  ساربروكن  فريق  الى  انتقل 
الدرجة الثانية لينهى هانى بعدها مسيرته فى المالعب كالعب 
ليصبح  االوروبية  باالندية  محترفا  عاما   15 منها  قضى 
صاحب اطول مسيرة احترافية لالعب مصرى و يستحق لقب 
امير المحترفين الذى اطلق عليه وقتها. ليبدأ بعد ذلك مسيرته 
كمدرب التى بدأت وهو العب مصاب فقام بدور صغير مع 
اشبال كايزرسالوترن لكنه تلقى عرضا ليكون المدرب العام 
لراينرتسوبيل االلمانى عام 2007 لكن  انبى مساعدا  لفريق 
ادارة النادى اسندت اليه مهمة المدير الفنى بعد تدهور نتائج 
الفريق و اقالة تسوبيل ثم فى عام 2008 تولى رمزى مهمة 
المدرب العام لمنتخب مصر تحت 20 سنة مع المدير الفنى 
يتولى  و  استبعاد سكوب  يتم  اخرى  مرة  و  التشيكى سكوب 
المصرى  االتحاد  اسند  ثم  للفريق  الفنى  المدير  مهام  رمزى 
الدورة  فى  المشارك  االوليمبى  للمنتخب  الفنى  المدير  مهمة 
االوليمبية بلندن و يحقق نتائج طيبة مع الفريق ثم بعد رحلته 
البلجيكى  ليرس  فريق  تدريب  تولى  االوليمبى  المنتخب  مع 
ليدرب فريق وادى  للدورى المصرى  موسم 2013 ثم عاد 
تم  اخيرا  ثم  االماراتى  نادى دبى  تدريب  تولى  بعدها  دجلة  
تكليفه بمهمة المدرب العام المساعد للمكسيكى خافيير اجيرى 

المدير الفنى لمنتخب مصر االول. 

فى عام  2020 خاض هانى رمزى تجربة المجال االعالمى 
حيث يقوم اسبوعيا باالشتراك مع سهام صالح بتقديم برنامج 
البيت الكبير على قناة النادى االهلى و مازال يقدم هذا البرنامج 

حتى اآلن 

الحلقة االخيرة فى العدد القادم  

عبر سطور زمنية فيها كثيرا من تساؤالت مفتوحة لها كثيرا 
التقليدي نبحث  الديني والسياسي   التطرف  غير  من اشكال 
واإلبداع  العمل  دائرة  إلي  تعيدنا  التي  اإلنسانية  الذات  عن 
العربي  اإليجابي  الذي حرمنا منه اليوم بعدما اصبحنا نعاني 
من إنتشار المواقع االباحية االلكترونية العالنية بدون ضوابط  
في  بها  نسلم  أن   يجب   مجهولة   رسائل  من  رسالة  كأنها 
ليست  فالعولمة   أمامها  حواجز  وضع  دون  البتة   عصرنا 
إنهيار أخالقي بل هي ضمير وإرادة حرة فيجب أن نستخلص 
ألننا  اجتماعية   امراض   بال  نكون  كيف  الديار  من عولمة 
نبحث عن رسالة خالية من القبح وتدمير العقول بلغة المواقع 
االلكترونية االباحية   ألغلي ثروات الوطن العربي الشباب 

صانع نهضته عبر كل العصور ؟!

المواقع   مشاهدة  أدمان  الظاهرة)  هذه   انتشار  ريب  فال    
االباحية  االلكترونية ( بين الشباب خاصة من الجنسين  يرجع  
لفيروس  كورونا  والفراغ  الكبير الذي يؤدي الي ادمان تلك 
المواقع االلكترونية  االباحية  ألنها تقدم للشباب وجبة دسمة 
من الحرية السلبية التي تنعكس علي العقل والمشاعر االنسانية  

بالمرض ؟

ونشر  الجنسي  الشذوذ  في  خطورته  يكمن  هننا  والمرض 
االباحية بين زمالء المدرسة او الجامعة  ؟

لذا دور المؤسسات التربوية والدينية  والثقافية  مهم جدا لكن 
بشرط اعادة الشباب العربي الي العمل ؟

فالبطالة سبب جوهري ؟

التعليم  العربي السطحي  من المحيط إلي الخليج الذي ال يعتمد 
علي بث روح اإلبداع وفق معطيات تنم عن فلسفة لها عقل 
ال يحلق خارج السرب بل يعيش داخل مجتمع فيه حرية  ال 

تعرف سدود بين عقل وضمير ؟

فليست التربية وحدها هي النجاة في عالم اختلف عن ذي  قبل 
في زمن كورونا اليوم كثيرا ؟

كما أن انتشار المواقع االباحية لها تأثيرأجوف وعنيف علي  
تلك  ضحية  االخري  هي  التي  المرأة  وعند  الديني  الوازع 

المواقع االباحية علي االنترنت  والمنتشرة كالماء والهواء ؟

لذا  الوطن العربي في خطر حقيقي وهذا سيشعر به الجميع 
في خالل الخمس سنوات القادمة  بدرجة أكثر خطورة مما هو 
عليه الحال اليوم   الن انتشار الهواتف الذكية  المحمولة سهل 
بعضهم  الشباب  بين  االباحية  المواقع  تلك  انتشار  مهمة  من 
البعض  عالوة علي ان التعامل مع االنترنت اصبح اسهل من 
الكتابة الورقية   كما أن المواقع اإلباحية  تكمن خطورتها  في  
فنحتاج   للوطن   والتقدم   البناء  بالعمل ودفع عجلة  االستهار 
شباب  منتمي للوطن  ويرفض من داخله األرهاب  والتطرف 

الديني وأيضا التطرف اإلباحي الجنسي الذي يهدم العقل ؟

نحتاج  قدوة  وطنية   عربية  ذات أطر فلسفية  عميقة بالنفس 
والعقل وكل من يضعنا في دائرة الحل ال دائرة اإلنغالق وكأن 

الخطر في خبر كان في أجازة طويلة المدي !!
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وهو  عجيب  اسمه  أن  كما  عجيب  بعمل  وأتي  تنازل 
الذي سبق لي  الصليب والقيامة. هل أخي تمتعت بهذا االله 
– ومازالت- أتمتع بالحياة معه؟ فكلما عرفت وشعرت بعظم 
لك  االله  هذا  يعمله  وما  وشرورك  وذنوبك  وآثامك  خطياك 
المليون  من  واحد  له  لترد  داخلك  الحب  يفيض  كيف  تعرف 
من  لك  فكم  حياتك.  من  لحظة  كل  لك  يهبها  التي  لعطاياه 
مرة سمعت صوتاً ال تدري ما إذا كان داخلك أم من رأسك 
المتجر  من  شيء  بشراء  يذكرك  حولك  من  خارجك  من  أم 
طريقك  وفي  سيارتك،  لتركب  الشارع  عبورك  قبل  المقابل 
تسمع صوت تصادم رهيب تقشعر له األبدان يسفر عن قتلي 
ذلك  أو  سابقة.  قليلة  لحظات  منذ  منهم  واحداً  أنت  تكون  قد 
الصوت الذي يحذرك من التعامل مع فالن فتصرح أنك غير 
مرتاح لشراء هذا الشيء منه، الذي يتضح لك الحقاً أنه عملية 
بفالن سيء  اسمك  يلتصق  أن  أو  خداع.  أو  أو غش  نصب 
تفكر  وال  وأخالقه  أفعاله  سوء  الحقاً  تكتشف  الذي  السمعة 

من  وينجيك  ويحذرك  ليرشدك  مالكه  أرسل  االله  الرب  أن 
برسالة  المقدس  الكتاب  ويقول  بالعيان.  لك  تظهر  ال  أمور 
كولوسي محذراً المسيحيين المؤمنين )كولوسي 2: 18( »ال 
يخسركم أحد الجعالة )الجائزة، المكافئة( راغباً في التواضع 
وعبادة المالئكة متداخاًل فيما لم ينظره منتفخاً من قبل ذهنه 
المالئكة؛  وعبدوا  شانهم  من  قللوا  قوم  فهناك  الجسدي«. 
ولدتك«،  اليوم  أنا  ابني  »أنت  لمالك  يقل  لم  االله  فالرب 
ولم يخلق المالئكة على صورته وشبهه ومثاله. فالمالك في 
له  أن  حيث  وجهه  يكشف  أن  يمكنه  ال  اإلله  الرب  حضرة 
ستة أجنحة )إشعياء 6: 2( اثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي 
جسمه وباثنين يطير. ولكن اإلنسان وضعه مختلف، فالكتاب 
المقدس به الكثير من القصص ألناس تحدثوا مع الرب اإلله 
ويسمعون صوته ويرونه. فظهر ليعقوب كإنسان يصارعه، 
ولدانيال كقديم األيام وغيرهم كثيرين ال يسعنا الوقت للخوض 
القصص  هذه  أن  إلى  نشير  النهاية  في  لكننا  بالتفصيل،  فيها 
والرسامين  المصورين  من  للكثير  خصب  غني  منبع  كانت 

عبر األزمان والعصور.



قضاء  الخر...  وقت  من  الزهور 
مع  والدنا...او  مع  لطيفه...  امسيه 
الوالد  حتي  او  حياتنا...  شريك 
حتي  واالمهات  اآلباء  يساعدوا 
بالمشاركه في طهي وجبه جميله.. 
او مثال يعبروا عن شكرهم وحبهم 
وجبه  ل  التهامهم  بعد  امهم...  ل 
جميله طبختها لهم... أحيانا برضه 
الطرف  اللي  الحاجات  بناخد  احنا 
واالم  االب  اللي  او  االخر 
انها حاجه  بيعملوها... علي أساس 
بيقوموا  روتيني  ودور  عاديه... 
»از  بيقولوا  ما  زي  او  بيه... 
واجب  يعني...  ايه  او  جرانتت« 
عليهم... والشكر علي واجب... او 
هو...  السبب  بيكون  تانيه  ساعات 
للي  حبك  من  يعني  العشم.... 
قدامك... متعشم فيه... ومستني منه 
اكتر... حتي لو لم تعلن له عن حبك 
هذا  مقابل  وامتنانك...  وشكرك 
ان  مقاله...  في  قريت  العشم... 
كالم  تسمع  بتحب  كلها...  الناس 
حلو...بجانب األفعال بالطبع... بس 
التعبير  النهارده كالمنا عن  بما ان 
عشر  عن  هنا  فحنقول  بالكالم... 
يسمعوها  ان  الناس  يحب  عبارات 
بيحبونا  اللي  يحب  عبارات  مننا... 
واللي بنحبهم انهم يسمعوها... واننا 
العشره  العبارات  منهم..  نسمعها 
كنت  او   « فيك  افكر  كنت   « هي 
علي بالي... مثال لو وجدت شخص 
يهمك متضايق او شايل الهم وتاني 
فعال  انا  وتقوله...  تقابله  مثال  يوم 
كنت بفكر فيك... واتمني ان الهم ده 
يكون زال... او مثال حد بيحبك... 
التليفون فترد... بفرحك  يكلمك في 
علي هذا االتصال... وان الشخص 
ده كان فعال علي بالك وكنت فعال 
جدا  وفرحت  فيه...  بتفكر 
باتصاله.... تاني جمله... هي »ايه 
الفالني«...  الموضوع  في  رايك 
قدامك  اللي  بتخلي  دي  المشاركه 
بيحس انه فعال مهم عندك وان رايه 
جميل  إحساس  بيدي  ده  يهمك... 
»انا  جمله....  تالت  للشخص... 
فعال كل يوم بتعلم منك حاجه جديده 
حاجه  لك  قال  فعال  حد  فلو   «
عجبتك... حاجه  او  جديده... 

ان  او  الحلوه...  بالكلمه  ماتبخلش 
طريقة تفكير الشخص ده عاجباك... 
حتي لو كان ابنك الصغير.... رابع 
مع  اتكلمنا  لما  »فاكر  هي  جمله. 
اتكلمت معايا  بعض اخر مره انت 
في كذا... وكذا... او مثال اخر مره 
كنت  معينه  مشكله  عن  لي  قلت 
كنت  او  اتحلت...  ياتري  فيها... 
تعبان ساعتها... ياتري انت دلوقتي 
فعال  »انا  جمله  خامس  احسن... 
اخدت بنصيحتك » ده طبعا بيحسس 
بالنسبه  مفيد  فعال  انه  قدامك  اللي 

وتاثيره علي حياتك بصوره  لك... 
 « جمله  سادس  ايجابيه... 
لو  حتي  افتقدتك...  او  وحشتني... 
ع  ماسج...  تكست  او  برساله 
المحمول.... سابع جمله »احب فيك 
اكيد  فيه  فينا  واحد  كل   ...« كذا 
مفيش  رائعه...  صفه  او  صفات 
دي...  الصفه  نمدح  خالص  مانع 
سابع جمله »انا فعال معجب بطريقة 
بيسعد  ده   « االخرين  مع  تعاملك 
»احب  جمله  ثامن  قدامك...  اللي 
حيويتك... او الطاقه اللي بتبذلها في 
جميله...  »...طاقه  بيتك  او  شغلك 
تستحق الشكر عليها.... تاسع جمله 
»ذكرني هذا بك عندما رآيته »... 
مثال حد اعطاك مقال قريته او راي 
فكرك  شاهدته...  شيء  او  سمعته 
اللي  الشي  او  او  الراي  الو  المقال 
اللي  طبعا  ده...  بالشخص  شفته 
قدامك ماكانش متوقع منك رد الفعل 
األشياء  بتعشق  طبعا  والناس  ده... 
المواقف غير  في  المتوقعه...  غير 
شكرا  جمله...  عاشر  المتوقعه... 
ما  او  رائعا...  تبدو  لذوقك... 
شفتكش من مده كبيره... انت طول 
رائعا....  ومازلت  رائع...  عمرك 
جمل  عشر  كانت  الحقيقه  دي 
لخصتها من مقال... وهي فعال مش 
من تاليفي... بس فيه غيرها كتير... 
والحب...  المشاعر  عن  للتعبير 
اللي  في  مانستخسرش  ياريت 
بنحبهم... إننا نحسسهم بالحب ده... 
الشر...  بعد  ابدا...  عاوزين  مش 
اننا ندم علي وقت كان ممكن نقدر 
بكلمه  ولو  احبابنا...  فيه  نسعد. 
نقول  اننا.  واستكترنا.  بسيطه.. 
الجمله او الكلمه البسيطة دي... مع 
الكالم  بجد..  بنحبهم...  فعال  اننا 
الحلو يسعد... ومش ح يخسرنا أي 
شي... بالعكس... يسعدنا... ويسعد 
احنا...  نفرح  ياريت  يحبونا...  من 
ونفرح اللي حوالينا... باظهار هذه 
الوقت  في  الجميله...  المشاعر 
الصح... بدل ما ييجي وقت.. نقول 
احنا  ايه  اد  عرفناهم  ياريتنا 
الحب  كان  لألسف  بس  بنحبهم... 
قلوبنا...  جوه  عليه  مقفول  ده... 
في  جوانا...  فيه...  بس  وبنفكر 

سرنا.... 
مش  ده  اتقالت....  حلوه  كلمه  لو   

عليكوا كتير 
ما انتوا بتملوا حياتنا... حب وسعاده 

وخير 
عشان كده لحبكم.... اصبح حقيقي 

اسير 
تطلع  المشاعر...  احلي  القلب  م 

بدون تفكير 
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مارس  من   14 االحد  النهارده 
بالفعل  او  تقريبا  يعني   ...2021
سنه  بالظبط...  سنه  دلوقتي  بقالنا 
مش  مكممين...  او  مكبلين... 
الدنيا  ومازالت  نتنفس...  عارفين 
غير واضحه امام الجميع... ومازال 
في  حجزهم  يتم  ممن  الكثيرين 
مافيا  ل  يتعرضوا  المطارات... 
تجبرهم علي دفع اكثر من 3 االف 
عزل...  أيام   3 مقابل  دوالر... 
بس  طبعا...  واجب  االحتياط 
المشكله في استغالل ظروف الناس 
الضخمه...  المبالغ  هذه  وتغريمهم 
وحتي مع ازدياد اعداد الناس اللي 
تاخد  ممكن  أصبحت  دلوقتي 
الفاكسين... او اللي اخدوه بالفعل... 
مش  الصوره  برضه..  لسه 
واضحه... وناس كتير اتاثرت من 
دي...  حصلت  اللي  السوده  القفله 
ومطاعم كتير اتقفلت... وناس كتير 
من  اشتغلت  او  اشغالها...  سابت 
الحياه مره  ترجع  البيوت... وحتي 
الجميع  الي ماكانت عليه...  اخري 
ترجع  الحياه  قلنا  لو  الن  يشك... 
دي...  الطبيعيه  فبرضه  طبيعيه... 
الطبيعيه  عن  مختلفه...  تكون  ح 
اللي قبل كده... وعلي راي عمرو 
اديب... اللي فات قبل زمن الكورونا 
كده...  بعد  جاي  واللي  حماده... 
انت  غريب  تاني...  حماده  اكيد... 
جبروتك  قد  علي  االنسان...  أيها 
السحاب...  وناطحات  وفرعنتك... 
وطلوع القمر... وقمه التكنولوجيا... 
متشاف  مش  صغنن...  فيروس 
بالعين المجرده... مدوخ ام العالم... 
طبعا(...  مصر  )مش  الدنيا  ام  او 
رجل...برضه  علي  العالم  وموقف 
ماعلينا...  نقول...  تاني...  نرجع 
ده  بس  موضوعنا...  في  خلينا 
مايمنعش ان مع وصولنا للعدد رقم 
31... او األسبوع رقم 62... واحنا 
الجريده  وجود  من  محرومين  لسه 
منورانا..  كده...  وسطينا  في 
ومآنسانا... أقول مع مرور كل هذا 
للجريده  شوقنا  اكيد  ف  الوقت... 
وحشتنا...  موجود...  لسه  الورقيه 
الحمامه  مستنيين  برضه  ولسه 
غصن  ماسكه  اللي  الطيبه... 
او  بقها...  بيه  ومغطيه  الزيتون... 
تبث  بتبشرنا...او  وهي  منقارها... 
لنا االمل في شيل المسك من علي 
منقارنا... اقصد بقنا... احنا كمان... 
كما  او  النهارده...  موضوعنا  اما 

راي  علي  عنوانه...او  من  يبدو 
المثل الجواب بيتقري من عنوانه... 
التنطبق  المقوله  هذه  كانت  وان 
الني  كلماتي...  علي  الوقت  معظم 
عنوان...  باختار  الغالب  في 
اللي  للموضوع  يشير  او  مضلل... 
عاوزه أتكلم فيه من بعيد... او زي 
مابنقول... من تحت ل تحت... ف 
بقي بمناسبه في سرنا... والكالم في 
القارئ...  عزيزي  سرك... 
زي  بصراحه...مش  الموضوع 
انه عن سر  يبدو لك...  مايمكن قد 
المقصود  الحقيقه  هو  انما  معين... 
بيه بجد... هو ما نحس بيه جوانا... 
غالبا...  سرنا...واللي  في 
انما معظم  مابيظهرهش بسهوله... 
الوقت... اللي بيطلع علي السطح... 
مع  معامالتنا  في  بيبان  اللي  او 
مختلف  غالبا...  غالبا  األخرين... 
سرنا...  بيه...في  بنحس  اللي  عن 
عن  بتكلم  لما  هنا  انا  فكره  وعلي 
او  بنخبيها...  أحنا  اللي  المشاعر 
بجد  انا  سرنا...  في  بنحبسها  اللي 
الجميله...  المشاعر  بقصد  هنا 
الجميله  المشاعر  برضه  واقصد 
اللي ممكن نخبيها عن اقرب الناس 
مانظهرش  عشان  ساعات  لينا... 
عاطفين... او منحسش بالضعف... 
نخفي  ممكن  اننا  بحس  ساعات 
المشاعر دي عن اللي بنحبهم... مع 
تكلفنا  ح  مش  الحلوه  الكلمه  ان 
امي  كالم  بفتكر  وساعات  كتير... 
كده  كده  الكلمه  تقولي...  كانت  لما 
حلوه...  ماتطلعش  ليه  طالعه... 
في  بنكون  احنا  ان  بحس  ساعات 
وهنا  السلحفاة...  زي  مشاعرنا 
حركتها  في  السلحفاه  ماقصدش 
بنبان  اننا  اقصد  انما  البطيئة جدا.. 
بره  من  وشداد...  قوي...  جامدين 
كده...زي بالظبط الدرع القوي بتاع 
السلحفاه... مع اننا كتير جدا بنكون 
من جوه كده ناعمين...وفي طراوة 
جسم السلحفاه من جوه... انا الحقيقه 
فكرت اكتب في الموضوع ده.. لما 
مشاعرنا...  اصدق  ان  قريت  مره 
شخص  بنودع  مثال  واحنا  بتطلع 
حبيب... بعيد عنكم في الجنازات... 
او تظهر اصدق مشاعرنا واحنا في 
المطار بنسلم علي احباب... سواء 
او  السفر...  من  بالسالمه  جايين 
مره  لبيوتهم  سالمه  بالف  راجعين 
بيكون  ده  التعبير  يمكن  اخري... 
مصريه  كثقافة  علينا...  صعب 

مثال... بس انا هنا مش بدعو مثال.. 
المشاعر  هذه  عن  التعبير  عن 
زي  لزجه...  او  فجه...  بطريقه 
األجانب هنا... اللي بمناسبه وغير 
قدام  او  نفسهم...  مع  مناسبه... 
االخرين... تالقيهم مثال... شغالين 
غير  من  كده  واحضان...  بوس 
اننا  اقصد  انما  حقيقيه...  مشاعر 
ساعات بيكون احساسنا جميل جدا 
معاهم...  بنتعامل  اللي  قصاد 
مثال  مننا...  المقربين  وخصوصا 
بين  الحوار  كتير  ساعات  تالقي 
الزوج والزوجه فيه عبارات عنيفه 
اوقاسيه... مع ان فعال من داخلهم... 
بيحبوا  فعال  سرهم...  في  او 
مع  معامالتنا  في  وحتي  بعض... 
فيه  بيكون  كتير  ساعات  والدنا... 
في  العنف  او  الشده  من  نوع 
فعال  فعال  اننا  مع  الحوار... 
ساعات  برضه  وهما  بنحبهم.... 
كتير بيردوا علينا بطريقه شديده او 
فعال... رغم كل  انهم  مع  عنيفه... 
احنا  ما  زي  قوي...  بيحبونا  ده... 
مع  مثال  احنا  ليه  طيب  بنحبهم... 
وجمال...  لطاف  بنكون  اصحابنا 
بنمثل  اننا  ابدا  ماقصدش  انا  وهنا 
اكيد  احنا  فعال  ال  الحب...  عليهم 
اساله  اقدر  السؤال  بنحبهم... 
بنخاف  احنا  ليه  اخري...  بصوره 
بس  دي...  الحلوه  المشاعر  نطلع 
مثال  هل  لينا...  الناس  اقرب  مع 
عن  التعبير  ان  بيعتبر  الراجل 
المشاعر ده ضعف... او ان الست 
ح تعتبر التعبير ده يديها الحق انها 
بيقوله...  ما  زي  او  تسيطر... 
تركب بقي.... طيب نيجي للست... 
مشاعرها...  تعبيرها عن  عدم  هل 
عدم  او  الرجل...  لسلوك  فعل  رد 
او  بالكلمات...  الحب  عن  تعبيره 
والعيال  بالبيت  مشغوله  النها  مثال 
طيب  عارفه...  مش  والشغل... 
في  ليه  للوالد...  تربيتنا  في  حتي 
ما  دي  مشاعرنا  معينه...  سن 
برضه  قدامهم...  واضحه  بتكونش 
التعبير  عدم  ان  أوضح  عاوزه  انا 
اقرب  وبين  بيننا  ده...  الحب  عن 
افراد  وبين  وبيننا  لينا...  الناس 
وبيننا  وزوجاتنا  وازواجنا  اسرنا 
وبين أوالدنا... عاوزه أقول ان عدم 
التعبير ده اليعني ابدا... عدم وجود 
من  كتير  في  ده  الحب...ابدا... 
تعبير  عدم  مثال  بيكون  األوقات 
الرجل عن مشاعره بالكلمات مبررا 
وتصرفاته  اعماله  بان  الرجل  من 
قوي...  كفايه  بيته  علي  وصرفه 
وممكن  الحب...  هذا  عن  للتعبير 
نفس  عندها  يكون  الست  برضه 
الست...  النهايه  في  لكن  التفكير... 
برضه بتحب تسمع من وقت لوقت 
كبرنا  مهما  مدح...  كلمه حب...او 
مش  التعبير...  لهذا  محتاجين  كلنا 
عليها  حكينا  اللي  اللزجه  بالصوره 
قبل كده... لكن من حين ل اخر كلنا 
محتاجين أحيانا لشي مادي الظهار 
شراء  مثل  والحب  االهتمام  هذا 

غصن الزيتون 31 
يف ... سرنا 

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا



أفضل لقاح هو اللقاح املتاح
مرة أخري صراع اللقاحات واجلراثيم   

وتحسن  الحيوية  المضادات  ومنها  والعقاقير  اللقاحات  وبسبب  فقط 
اإلجراءات العالجية حدث اآلتي : 

نعم  للضعف،  عام  أخر 001  في  اإلنسان  متوسط عمر  زاد   : أواًل   -
الضعف   

- ثانيا: لم تصبح العدوي هي السبب األول لوفاة البشر كما كانت في 
يليها  القلب والشرايين  السبب األول هو أمراض  الماضي، وإنما االن 

أمراض السرطان . 

- ثالثا : فقط بسبب اللقاحات تم القضاء علي األوبئة والعديد من األمراض 
األطفال  أوبئة شلل  القضاء علي  تم  الذاكرة كيف  في  المعدية ومازال 
مواجهة  يتم  كيف  الدوام  علي  نعاين  نحن  واآلن  ؟  وغيرها  والجدري 
عشرات األمراض المعدية بإستخدام اللقاحات في األطفال والكبار ؟.       

وللمشككين وألصحاب نظريات المؤامرة أقول : 

- أواًل : االن يوجد سباق بين اللقاحات والتحورات في فيروس كوفيد 
91، فان لم يتم تلقيح  06- 07% من البشر وفي زمن معقول فسوف 

سيحدث : 

- زيادة كبيرة غير مسبوقة في أعداد اإلصابات و الوفيات خصوصا مع 
قرب قدوم الموجة الثالثة . 

مقاومتها  مقدرة  من  يصعب  مما سوف  الفيروسات  في  كبير  تحور   -
باللقاحات المتاحة حاليا وسنضطر  للبحث عن لقاحات مختلفة. 

- ثانيا : من حق أي إنسان اإلمتناع عن أخذ اللقاح، ولكن لهؤالء أقول 
أنني وكما ذكرت منذ شهور أتوقع أن تكون شهادة التلقيح - وكما كان 
الدول  بين  اإلنتقال  في  السفر  جواز  أهمية  مثل  مثلها   - الماضي  في 
المختلفة، وأيضا في إستخدام الكثير من المنافع العامة داخل حدود نفس 

الدولة وذلك حرصا علي األخرين ولمنع إنتشار الوباء . 

إنتاج  في  لإلسراع  طارئة  إجراءات  إتباع  تم  لقد  نعم  أقول  وأخيرا 
اللقاحات ولكن : 

- أواًل : تم إتباع نفس الخطوات العلمية المفروضة للخروج اآلمن لهذه 
اللقاحات.  

- ثانيا : كل التقنيات التي إتبعت إلنتاج هذه اللقاحات قد تم استخدامها 
في لقاحات سابقة أما في حالة لقاحي فايزر وموديرنا األمريكيين فقد تم 
تطوير تقنية مرسال الحمض النووي mRNA  عبر سنوات من البحث 
العلمي ومن قبل ظهور فيروس كوفيد 91، والرائع إن هذين اللقاحين 
األخيرين هما األكثر فاعلية . وإن كان ذلك ال يقلل من فاعلية وامان 

اللقاحات االخري.  

- ثالثا : وهذا هو االهم أنه وحتي االن قد تم بالفعل إعطاء هذه اللقاحات 
ألكثر من 004 مليون من البشر ولم يحدث أي مضاعفات خطيرة أو 

غير متوقعة ولم تحدث حالة وفاة واحدة مرتبطة بتعاطي اللقاحات .

رابًعا : كل عقار بل كل خطوة نخطوها في هذه الحياة تحمل نسبة من 
المخاطرة ولكن العقالء دائما يوازنون بين النفع والضرر وال يلتفتون 
في التناول العلمي وأخذ النصائح إال من العلماء المتخصصين من غير 

المتشائمين أو المغرضين. 

وفي النهاية أقول الشكر كل الشكر  للعلم والعلماء والذين تمكنوا وفي 
سابقة لم تحدث في التاريخ البشري النتاج ستة لقاحات حتي االن ثالث 
امريكية ولقاح صيني واخر انجليزي وواحد روسي لمواجهة هذا الوباء 

في أقل من عام. 

الغدة  التهاب  لقاح  هو  كان  العالم  في  إنتاجه  تم  لقاح  أسرع   : هوامش 
النكافية وقد تم ذلك في أربع سنوات. 

العالم  رقعة  اتساع  وعلي  الطبية  الهيئات  أفراد  لكل  والتقدير  والشكر 
الذين يشكلون خط الدفاع األول في مواجهة هذا الوباء اللعين. 

وأسال هللا للجميع دوام الصحة وزوال الغمة.

د. ناجي اسكندر

السنة الرابعة عشر، العدد )340( - االثنني 15 مارس 2021طيبيــــات - أش رع9

زهرة اللوتس الفرعونية
يف  الدينية  واهميتها 

حياة املصريني القدماء حبضارة مصر القدمية

فرعونيــات

واهميتها  الفرعونية  اللوتس  زهرة 
المصريين  حياة  في  الدينية 
القديمة,  مصر  بحضارة  القدماء 
زهور  أهمية  عن  وحقائق  تاريخ 
األسطورية,  الفراعنة  عند  اللوتس 
العالجية,  السياسية,  الجنائزية, 
الغذائية  الصناعية,  الجنسية, 
الحضارة  اسرار  من  والمزيد 

الفرعونية.
حظيت زهرة اللوتس بمكانة مقدسة 
كبيرة في حياة المصريين القدامى، 
واللوتس sutoL نبات مائي مزهر 
أطلقها  التي  الكلمة  من  اسمه  جاء 
من  وهو  )لوتاز(،  اإلغريق  عليه 
أزهار  له  الماء”،  “زنبق  عائلة 
ميزتها البتالت أو األوراق الدائرية 
من  البارزة  األسطوانية  والقرنة 

وسطها إلى األعلى.
أزهاره  الماء  سطح  على  تطفو 
وردي(  أحمر،  )أبيض،  الملونة 
واألزهار العطرية لها ساق طويلة 
ناعمة  أوراق  فوق  تظهر  ونحيلة، 
تشبه مظلة مقلوبة خضراء مزرقة 
وهي  قدمين  إلى  قطرها  يصل  قد 
التي تعطي للوتس شكله المميز في 

البرك المائية.
مياه  في  تظهر  اللوتس  وأنهار 
عند  وتغلق  فجراً  وتتفتح  األنهار 
أيام،  خمسة  طوال  الشمس  غياب 
تسقط  الخامس  اليوم  نهاية  وبعد 
بتالت األزهار لتظهر مكانها قرنة 

خضراء لبية تنحني.
أنواع زهرة اللوتس الفرعونية:

اللوتس األزرق
أيفأ  يعرف  الذي  األزرق  اللوتس 
على  األزرق«  »بشنين  باسم 
قاتل  لذلك  وتسمى  وتقتله  النحل 
»ساربات«  باسم  ويعرف  النحل. 
والتى جاءت منه كلمة »شاربات« 
في  تستخدم  التي  المصرية 
واسمها  جميل،  هو  ما  كل  وصف 
 Carryl Nymphae العلمى 
التي  وهى  الزرقاء  الجورية  أي 
المصرية  الخليقة  لوصف  وضعت 
ألنها تتفتح فجراً وتنغلق مساء وهى 

بذلك تشبه الشمس
اللوتس البنفسجي

عند  قطرها  يصل  الشكل  نجمية 
إلى  عشر  خمسة  بين  التام  تفتحها 
أربع  ولها  سنتمترات،  عشرين 
أوراق كأسية خضراء من سطحها 
مزرق،  أبيض  وداخلها  الخارجي 
المتطاولة  التويجات  من  عده  ولها 
ذات النهاية المدببة واللون األزرق 
والبنفسجي.  األرجواني  إلى  المائل 
ذهبي  أصغر  الزهرة  وقلب 
األوراق  من  كبير  عدد  منه  ينبعث 
وتعرف  سارات  وتسمى  الزهرية. 
النمل  باسم البشنين العربي أو آكل 

ألنه يقتل النمل الذي يقترب منه
اللوتس األبيض

اللوتس األبيض الموجود أيضاً في 
“سوشن”  باسم  عرف  فقد  مصر، 
ومنه جاءت كلمة سوسن وسوزان 

العربيتين واسمها العلمي هو
)Nymphae alba(

واألنهار  النيل  مياه  في  تنمو  فهي 
اللوتس  عكس  ولكنها  الضحلة 
تويجاتها  لياًل وتغلق  تتفتح  األزرق 
قبل الظهر في اليوم التالي ثم تعود 
تكمل  وكأنها  لتتفتح،  الغسق  عند 
دورة االنفتاح واالنغالق مع اللوتس 

األزرق.
للطهارة  رمزاً  البيضاء  وتعتبر 

والنقاء.
اللوتس النمرى

أو  النمرى  اللوتس  نبات  وهناك 
زنبق الماء المصري األبيض

أو   )Nymphaea lotus
 Egyptian White Water
نبات   )Tiger Lotus أو   Lily
منتصبة،  ساقه  وزراعي  مائي 
صفراء  وأزهاره  كثيرة  فروع  له 
زاهية اللون، ويرتفع حتى 54 سم.

وكان  األحمر،  اللوتس  أيضاً  هناك 
المصريون يسعمونه )نخب( وعرفه 
العرب باسم )الباقلي القبطي( وهو 
حمراء  وزهرته  هندي  أصل  من 
اللون وقد قدم إلى مصر في حدود 

005 ق.م0 من الهند.
في  استثنائية  أهمية  اللوتس  احتل 
التراث المصري القديم، ويمكن أن 

نوجزها بما يلي…
أهمية زهرة اللوتس عند الفراعنة:

واحدة  في  األسطورية:  األهمية 
من أساطير الخليقة المصرية تظهر 
الكائن  أنها  على  اللوتس  زهرة 
األول الذي انبثق من العماء وانخلق 
تويجات  تفتحت  حيث  الكون  منه 
“رع”  الشمس  الطفل  عن  زهرتها 
من  يظهر  وكان  الظالم،  بدد  الذي 
مساء  وينغلق  فجراً  اللوتس  تفتح 
تم  وبذلك  اللوتس.  ببتالت  مغلفاً 
زهرة  خالل  من  الخليقة  تشبيه 

اللوتس.
األهمية اجلنائزية: ظهرت اللوتس 
يظهر  حيث  طيبة  مقابر  على 
في  القارب  على  ابنته  مع  المتوفى 
المياه حيث تقطف له براعم اللوتس. 
وزهرات  البردي  مع  تقدم  وكانت 
أخرى في القرابين الطقسية للموتى. 

الزهور  يشمون  الناس  وظهر 
بقدسية، وقد تغطت جثة توت عنخ 

آمون بزهور اللوتس.
أعمدة  كانت  الدينية:  األهمية 
وكان  اللوتس،  زهرة  تشبه  المعابد 
الحوريات  “زهر  األزرق  النوع 
األزرق” هو المقدس، وهو بأوراق 
ووريقات  الطرف  مدببة  رفيعة 
تويجية ضيقة مدببة وعطرها رقيق 
وكان  اإللهية.  الحياة  عبق  يمثل 
اللوتس األزرق يرمز إلى إله منف 
العطور  سيد  )نفرتوم(  الصغير 
ويرمز إلى الزهرة الشمسية األولى. 
تقدم  المقدسة  النيل  زنابق  كانت 
الجنائزية.  الشعائر  خالل  كقرابين 
وقد وجدت بقاياها تغطي جسد توت 

عنخ آمون عند فتح قبره.
في  تحاكيه  حيث  النيل  رمز  وهي 
شكله؛ فأوراقها البحيرات المتفرعة 
والزهرة  مجراه،  وساقها  النيل  من 
هو  إله  للنيل  وكان  النيل،  دلتا 
النيل،  فيضان  يجسد  الذي  “حابي” 
ثديين  ذي  رجل  هيئة  في  يصور 
الخصب  إلى  ليرمز  وبطن ممتلئة، 
يجسد  لمصر،  النيل  يمنحه  الذي 
“حابي” جالساً على كرسي العرش 
حاماًل على رأسه زهرة اللوتس. أو 
مصر  )شعار  اللوتس  زهره  يربط 
)شعار  البردي  نبات  مع  العليا( 

مصر السفلى(
وما  كانت  السياسية:  األهمية 
زالت رمز مصر، واتخذها الجيش 
النيل  زنبقة  تكريم  وبلغ  له،  شعاراً 
المصري  الجيش  جعل  الذي  الحد 

القديم يتخذها شعاراً له.
األهمية الغذائية: ينكر هيرودوت 
الطعم  حلوة  اللوتس  جذور  بأن 
تطحن  كانت  المجففة  وأنهاره 
عند  الخبز  صناعة  في  الدقيق  مع 

المصريين.
زهرة  كانت  الصناعية:  األهمية 
التي  الزهور  أهم  من  اللوتس 
العطور  تحضير  في  استخدمت 
ومراهم  البشرة  ومساحيق  الملكية 
بأنها  توصف  كانت  ولذلك  الجلد. 

“سيدة العطارين”.
األهمية الفنية: كانت اللوتس أهم 
التي اجتاحت فنون  الفنية  العناصر 
العمارة والنحت والزخرفة والرسم، 
شكلها  في  فنية  تحفة  كانت  فقد 
الديكورات  في  واستخدمت  الفني، 

وتصاميم السفن وغيرها.
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AGAPE	PHARMACY	
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(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	
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					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	
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Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اخلوف املرضى من املرآه..
سبكرتوفوبيا

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

يتعرف على  ينساه،  أن  كاد  مالمح وجهه 
هيئته من وصف الذى يراه، تلك هي النافذة 
التي يطل منها على الحياة، يبدو غريب عن 
من  المرضى  لخوفه  ذلك  و  عيناه،  مرأى 
رؤياه،  انعكاس  في  كل شيء  و  بل  المرآه، 
إن  و  أخفاه،  المعدن  و  الصفائح  و  الزجاج 
امكن يمسحها من الوجود بممحاه، يكره ظل 
إطاللته المرسوم على المياه، و قد يرجع ذلك 
لحادث صعب ابتاله، أو لعقد نفسية منذ مهد 
مرباه، و ربما تكون امر موروث عن أباه، و 
أحيانا يظن أن العواكس بيت الجن و مثواه، 
و منها يرصد و يراقب خطاه، أو لعدم قبوله 
للمرآه  تعرضه  و  يبكاه،  دوما  الذى  شكله 
أداة، و كأن هجم عليه جيش  لتعذيبه  يصنع 

عليه  فتظهر  العتاه،  من 
عالمات من قارب الوفاة، 
إغماء  و  رجفة  و  تشنج 
لوصف  فتكتب  ابتاله، 
حالة مرثاه، و يبقى العالج 
الوحيد  امله  هو  النفسي 
ليخلصه  النجاة،  طوق  و 
أعاله،  ذكر  ما  كل  من 
من  الرهبة  هذه  يخرج  و 
نعرف  هيا  اآلن  و  حشاه، 

المزيد عن رهاب المرآه

Spectrophobia سبكتروفوبيا أو 
فوبيا المرايا

شائعة  غير  المرضى  الرهاب  أنواع  احد 
من  الشديد  الخوف  بهيئة  يظهر  الحدوث، 
النظر في المرآة أو حتى المرور بجوارها... 
التصوير  حتى  يرفض  الحاالت  بعض  وفي 

الفوتوغرافي أو الفيديو

 حالة الخوف هذه  ليست من المرآة مباشرة، 
وإنما من األفكار في أذهان المرضى تتعلق 

بها

وفكرة الخوف المرضى قائمة على خوف 
اإلنسان بشكل واهم من أشياء ال تمثل تهديد 
حقيقي له، مما يترتب عليه تعطل العديد من 
مظاهر الحياة االعتيادية و االجتماعية لديه، 
المرضى من شخص  الخوف  شدة  وتتفاوت 

آلخر

األسباب:

نفسية  يعكس صدمات  المرآه  من  الخوف 
وكانت  للشخص  حوادث  كحدوث  سابقة.. 
متعلق  مباشر  غير  أو  مباشر  سبب  للمرآه 
بها، أو خوف الشخص أن يكون مراقبا عبر 
المرآة  من  الخوف  أحيانا  يرتبط  و  المرايا، 
كالخرافات  عقالنية  غير  بأمور  للشخص 
قد  الخ،  والجن...  السحر  مثل  واألساطير 
برامج  مشاهدة  أحيانا  المرآه  خوف  يسبب 
التلفاز وأفالم الرعب و الكوابيس الليلية لها 
عالقة بالمرآه، عدم قبول شكل الجسم يجعل 
به  ويصل  بالمرآه  نفسه  رؤيه  يتجنب  الفرد 
الفوتوغرافية والفيديو  الصور  األمر لرفض 

تحاشيا للنظر إلى نفسه

األعراض

أمر  بأنه  الظالم  في  الظل  انعكاس  رؤية 
علمي  تفسير  وجود  من  بالرغم  مخيف، 
لهذا، إال أن المصابين يرون أنه شكل مشوه 
وغريب، ويظن البعض أن للمرايا قدرة على 
أو  خارقة  قوى  تملك  ألنها  لداخلها؛  سحبهم 

كائن خفيا سيظهر من المرأة لقتلهم

عاكس  سطح  أي  أو  للمرآه  النظر  عدم 
فيستعين  النظارات  أو  المحالت  كواجهات 
ليبدون رأيهم في شكله  بمن حوله  المريض 
و مظهره دون استخدام المرآه، إخفاء المرآه 
بقطعة القماش عند زيارة صالونات التجميل

المصابين  بعض  لدى  الرهاب  هذا  يؤدي 
أو  كالرجفة  عضوية،  أعراض  ظهور  من 
الصراخ والبكاء والتعرق، 
القلب  ضربات  اضطراب 
الدم  وضغط  والتنفس 
والمعدة، نوبات من التشنج 
واإلغماء،  والقشعريرة  

وجفاف الحلق

العالج:

جذور  في  البحث 
األسباب ومحاولة عالجها

تدريبات  لممارسة  الفرد  محاولة  مع 
التنفس واالسترخاء  للوصول إلى الهدوء و 
معاناته..  على  للسيطرة  االنفعالية  السيطرة 
للعالج  نلجأ  شدة  األكثر  الدرجات  وفي 
النفسي السلوكي من خالل مشاركة المريض 
من  وتهدئته  المزعجة  واألفكار  الهواجس 
مخاوفه، تلقيه المساندة ممن حوله واإلحساس 

بأنه ليس وحيدا

العالج الدوائي قائم على مضادات االكتئاب 
والمهدئات  

بذور  تبدو  قد  عقالنية  ال  وأفكار  أوهام 
مع  ولكنها  اهتمام...  لها  نولى  ال  صغيرة 
ضغوط الحياة وصعوبتها تجد لها تربة خصبة 
اضطرابات  مزهره  فيها  وتنمو  لتترعرع 
نفسية خطيرة إن لم تقتلع من جذورها سريعا 
تؤثر على سالمة األفراد وتطور المجتمعات 

وجودة الحياة برمتها 

آدم الثانـــى 
عندما رفض املعجزه !

وجدى خليل

لم  الكتاب  يهوذا وحسب شهاده  أحاز ملك 
يكن ملكا صالحا ورفض وصايا الرب بل ترك 
عبادته بالكامل وأتجه لعباده البعل كمثل ملوك 
في طرق  »سار  عنه  الكتاب  يقول  اسرائيل 
مسبوكة  تماثيل  ايضا  وعمل  اسرائيل  ملوك 
للبعليم » 2 أخبار األيام 28: 3 والبعليم جمع 
لكلمه بعل وهو آله وثني . هذه التماثيل كانت 
لغرض العباده ولكي يبين مدي تقواه  وأيمانه 
بالبعل  »اوقد في وادي ابن هنوم واحرق بنيه 
طردهم  الذين  االمم  رجاسات  حسب  بالنار 
الي  وصل   « اسرائيل  بني  امام  من  الرب 
و  أرام )سوريا حاليا(  ملك  أن  أحاز  مسامع 
ملك  اسرائيل  تحالفا معا  للهجوم عليه وقد 
وصف الكتاب هذا الحدث قائال » وقيل له قد 
حلت ارام في افرايم )أي في اسرائيل( .فرجف 
قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام 
الريح » أشعياء 7: 2 أرتعب المك عندما علم 
كما وصفها  كانت  نحوه وهي  أعداؤه  بخطه 
الوحي اآللهي  » نصعد على يهوذا ونقوضها 
ونستفتحها النفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن 
الملك   قلب  أرتجف   6  :7 أشعياء   « طبئيل 
ملك  واجه  قد  وشعبه  جيشه  أن  يعلم  وهو 
اسرائيل وملك أرام في الماضي ولكن الفارق 
وكانت  منفردا  منهما  كال  واجه  أنه  الكبير 
الهزيمه القاسيه من نصيبه في كال المعركتين 
فما بالك وقد اجتمعا معا ضده؟ و تدخل الرب 
ليهدأ من روع أحاز ألجل أعادته الي أأليمان 
وأرسل أليه  أشعياء النبي قائال » هكذا يقول 
السيد الرب ال تقوم ال تكون » أشعياء 7: 7 
أي ان خطه اعداؤك والتي أثارت فيك الخوف 

والرعب لن تقوم 
ولن تكون ثم عاد 
الرب وقال له » 
ان لم تؤمنوا فال 

األنجليزي  والنص   8  :7 أشعياء   « تامنوا 
حرفيا  ترجمته  تتم  عنما  التعبير  في  أعمق 
فلن  ثابتا  أيمانك  يكن  لم  أن   « العربيه  الي 
ليس  هنا  الخوف  أن  أي   « أبدا  أنت  تثبت 
أيمانك  عدم  بل  خارج  من  أعداؤك  مصدره 
من داخل . عدم األيمان يفقدك األمان وان لم 
تثبت  فلن  تجاربك  أمام  أيمانك  في  ثابتا  تكن 
بسبب  مبرر  خوف  هناك   . مخاوفك  أمام 
أوهامنا  تصنعه  خوفا  وهناك  كبشر  طبيعتنا 
وهو الغالب في حياتنا . المخاوف التي تاتينا 
من الخارج بسبب خصومه أو عداوه ال ذنب 
بها  هو  فيتكفل  ربنا  أمام  نضعها  فيها   لنا 
ونتركها  بانفسنا  نصنعها  التي  المخاوف  أما 
تنمو داخلنا وتوقظنا في منتصف الليالي فهي 
مخاوف ناتجه عن عدم الثبات في األيمان . 
أنها العدو الداخلي الذي لن يبدده سوي خبرتنا 
الروحيه بان من ساعدنا باألمس مازال حيا 
من  الليل  نصف  في  تستيقظ  وعندما  اليوم 
ألحاح مخاوفك أنهض وقل مع داود » اليك 
رفعت عيني يا ساكنا في السموات »مزمور 
أخري  رساله  ألحاز  الرب  أرسل   1  :123
ليطمئنه قائال  » الن راس ارام دمشق وراس 
سنة  وستين  خمس  مدة  وفي  رصين  دمشق 
ينكسر افرايم حتى ال يكون شعبا » أشعياء 7: 
8 أي أن حدود رصين ملك أرام هي مملكته 
ولن يتعداها أما عن أسرائيل فأمامهم خمسه 

ولن  األرض  في  وسيتشتتون  سنه  وستون 
يكونوا بعد شعبا . وكان وعد ربنا أروع من 
أن يصدقه أحاز فعاد الرب وساله في سابقه 
لم تحدث من قبل في تاريخ الكتاب المقدس 
وهي أن يطلب أي معجزه يريد أن يصنعها 
الرب له فيصنعها ورفض أحاز طلب معجزه 
يتكل  أن  وفضل   )9  :7 )أشعياء  الرب  من 
نهب  بل  يفعل  فلم  لينقذه  أشور  ملك  علي 
خزائنه وسرق أمواله !  أحاز الملك رفض 
أن يقيم عالقه مع آلرب ألن العالقه مع الرب 
تأتي بألتزامات وتعهدات وتصير ثقال وعبئا 
مع نوعيه الحياه التي أختارها لنفسه ولشعبه 

وأحيانا نفعل نحن الشئ نفسه .

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail. 
 com

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  
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بقية مقال )92( د. بهجت عطا هللا سالمة )1931 – 1995( 
ص 6

كان يقود هذه الصلوات بمدينة اإلسكندرية األستاذ سامى كامل )القمص 
يبلغ  يكن  ولم  سالمة  عطاهلل  بهجت  والدكتور  بعد(  فيما  كامل  بيشوى 
الحسنة  الغيرة  من  شعلة  كان  لكنهما  عاماً،   25 الوقت  ذلك  فى  سنهما 
على الكنيسة. بل أن محبته للصالة كانت واضحة جداً فى كل أمر من 
أمور حياته الخاصة، فكان يسبقها بصلوات خاصة، وإجتماعات صالة، 

وقداسات خاصة لكل أمر من أمور حياته.
أذكر أنه فى خالل فترة العطلة الصيفية كنت أقضى فترة بدير مارمينا 
بمريوط، إذ كنت أستقل القطار حتى محطة بهيج، ثم أستمتع برحلة السير 
على األقدام مسافة  12 كيلومتر أقضيها فى التأمل فى الصحراء التى 
وفى  األيام،  تلك  شباب  مسالك  كانت  وتلك   – القديسين  بدموع  أرتوت 
بهجت  الدكتور  وبصحبته  كامل  بيشوى  القمص  أجد  كنت  األثنين  أيام 
عطاهلل يحضران للدير إلقامة قداساً إلهياً ال يحضره سوى ثالثة أفراد – 
كنت أنا ثالثهما – من أجل حل مشكلة معينة تعترض الخدمة الروحية 

باإلسكندرية. 
فى أوائل التسعينات كان يصطحبنى فى سيارته الخاصة ومعه زوجته 
مارمينا  دير  إلى  الخدام  وبعض   – المقدس  جهاده  شريكة   - المباركة 
القبطية  الثقافة  عام  أسقف   - غريغوريوس  األنبا  نيافة  لزيارة  بمريوط 
البابا شنوده  العلمى – فى فترة مرضه، بعد أن أوصى قداسة  والبحث 
الثالث بإعداد جناح خاص لنيافته بالدير ورعايته صحياً، وكانت الجلسة 
تطول فى حوار روحى شيق بين األنبا إغريغوريوس والدكتور بهجت 

عطاهلل، وتمضى الساعات والحديث ال ينتهى والمحبة قوية.
فى زيارته األخيرة لنجله مرقص بوالية سياتل األمريكية، بدأت صحته 
تدهور فتم إدخاله إحدى المستشفيات بها، فكان وهو على سرير الفراش 
بها وهو  يتميز  كان  التى  اإلبتسامة  نفس  إبتسامة عريضة،  تعلو وجهه 
فى  وحتى  الشابات،  أو  للشباب  تعليماً  يلقى  الكنيسة  منبر  على  واقف 

الساعات األخيرة من حياته لم تفارق اإلبتسامة شفتيه.
وفى 26 فبراير 1995أنتهت الرحلة الجسدية ليبدأ الحياة األبدية فى 
مساكن النور والفرح حيث مسكن هللا مع المختارين الذين أكملوا جهادهم 
المقدس بإمانة كاملة، وأقيمت الصلوات الجنائزية بكنيسة السيدة العذراء 
مريم بوالية سياتل األمريكية، ودفن هناك محاطاً بمحبة الخدام والشعب 

وأسرته المباركة.  

بقية مقال »غد ال ُيهان« ص 
3

والكلمة األخرى بمثابة صفة تحمل 
في طياتها شموخ الكرامة والعزة 

والكبرياء . 

 نحن نطلب عدم اإلهانة لتلك 
األيام القادمة التي ال نعلم عنها 

شيء ،

 ولكن الغالبية ستكون  في خيالهم 
خطة لهذا الغد  من أحالم و 

مخططات نسعى لتحقيقها وهكذا ،

ولكن مهما كان ذاك الغد بمفاجآته

ومهما كانت خططنا  له فنحن 
جميًعا نسعى أن نكون بال إهانة 
بل بكل عزه وكرامة نتمني أن 
تكون كل األيام هكذا ) الماضي 

والحاضر والمستقبل( أيًضا ،

ولكن  أّي غد نتكلم عنه ذلك ....

و أّي  إهانة ممكن تكون في 
طياتها  غد المستقبل المشرق 
الوارد في أذهاننا بكل الخطط 
و الطموح والسعي لتحقيقها من 
نجاحات مختلفة ومن انتصارات 

كثير رغم مصاعب الحياة،

 أم غد ال نسعى فيه ألي تطور 
وال نحمل له بداخلنا أي خطط وال 
ننتظره يأتي أحياًنا و ننظر له بعين 
التشاؤم ونقول:) النهاردة زي بكره 
و كمثل بعده كمان( وال نرى فيه 

اختالف عما نحن عليه وال نقرأ 
مشهد التغيير على اإلطالق،

 وهنا  فقط الغد يُهان ......

يُهان بك و منك 

يُهان بعدم تخطيطك وطموحك 

يُهان عندما تظن عدم أهميته وعدم 
أهميتك أنت شخصيا ،

وتعتقد أحيانا أنك غير مؤثر بتلك 
الحياة وما تتركه من أمور بسيطة 
أو معقدة فكالهما ميراث لألجيال 

القادمة ،

فهل العظماء هؤالء األجداد من 
تحدثنا عنهم في أول السطور هنا 
لهم بصمات ما زالت موجودة 

بحياتنا ام ال  ؟ 

 و بالفعل أصبحت تلك األمثال 
الشعبية البسيطة  ذات السحر على 

نفوس إلي اآلن،

 ونقول: فلنتعلم من حكم  األجداد 
وعلى رأي المثل كما يقال ،

ال تظن أن اليوم والغد له مستقبل 
وحياة بما فيه وما عليه ،

اليوم مملوء بالنصح واإلرشاد 
وبه نتائج ايجابية و آخرى سلبية 

سنتركها لألبناء واألحفاد 

ال تُهين الغد و تُهين نفسك...  بعدم 

طموحك وبعدم تخطيطك لمستقبل 
أفضل لك ولكل أوالدك و أحفادك  

،

فما أنت صانعه اليوم والغد هو 
مستقبل يحمل في طياته النتائج 
الفعلية التي نحصدها  جميًعا ،

لكي ال يُهان الغد  فعليك بالتخطيط 
له على كافة النواحي 

فمن الناحية الصحية لتكون بصحة 
أفضل فيحتاج منك الكثير من اليوم 
وهو االهتمام بالتغذية والرياضة 

كمان،

وإن كان من الناحية االقتصاد 
فعليك بذل الجهد بخطة عمل 

ونجاح حتي ال تُهان بالغد القريب 
،

) فاأليام ُدّول( كما يقال وأنت 
الحاصد الجاني لكل مردود أفعالك 

،

وهكذا يجب في جميع جوانب 
الحياة نضع الخطط ليست فقط 

الصحية واالقتصادية و إنما بكافة 
نواحي الحياة العلمية منها والمهنية 

، الثقافية منها والسياسية

فكل شيء يحتاج التخطيط 
والترتيب والتعب والجهد  والسهر 

ومالحظة كل كبيرة وصغيرة ،

البقية العدد القادم
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تابع إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت  أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(

 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء السادس شعبة الرخاويات

تابع انواع الرخويات )5(
رخويات الرأسقدميات

تابع أنواع األخطبوطات )3(

إعداد/ د. شاكر اسطفان

معنى الجذور الحرة )عمليات تأكسد الخاليا (التي تتكون 
في جسم االنسان وتتسبب في الكثير من االمراض واهمها 

االمراض السرطانية ودور المواد المضادة للتأكسد 
المضادة لألكسدة مثل حبر األخطبوط الداكن اللون للحماية 

منها. 

ينتجها  مستقرة  غير  وجزيئات  مركبات  هي  الحرة  الجذور 
التي يتعرض  البيئية والضغوطات  الجسم كرد فعل للعوامل 
لها، مثل التلوث، والتعرض لألشعة فوق البنفسجية، ودخان 
ثانوية طبيعية  الحرة منتجات  الجذور  تعتبر  السجائر. كذلك 
للعمليات الكيميائية التي تحدث في الجسم، مثل عملية التمثيل 
الغذائي. وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من إنتاج الجذور 

الحرة في الجسم، مثل االتهابات الداخلية أو الخارجية.

معنى مركبات وجزيئات غير مستقرة في علم الكيمياء

هي  الشاردة(  او  الشقائق  )أو  الحرة  الجذور  الكيمياء،  في 
زوجية  غير  إلكترونات  بها  جزيئات  أو  ذرات  عن  عبارة 
مزدوجة  الغير  اإللكترونات  وهذه  مفتوح  غالف  بها  أو 
)الفردية( غالبا ما تكون نشيطة، ولذلك فإنها تلعب دورا في 
أم  المعملية  الكيميائية  التفاعالت  سواء  الكيميائية  التفاعالت 
العمليات الحيوية التي تتم في جسم اإلنسان و تتكون الذرة من 
الكتلة، وتدور حولها  فيها معظم  تتركز  الشحنة  نواة موجبة 

إلكترونات سالبة الشحنة في مدارات تحيط بالنواة
                    األلكترونات المساهمة من كل ذرة

   

ذرة اكسيجين غير مستقرة       جزيئ اكسجين مستقر

وعلى سبيل المثال نأخذ ذرة االكسجين الى تحتوى على 8 
الكترونات فقط: 2 فى المدار االول و6 الكترونات فى المدار 
الثانى وبهذا تكون ذرة االكسجين غير مستقرة ألنها تحتاج الى 
اضافة الكترونين فى الغالف الثانى ليكتمل بعدد 8 الكترونات 
الذرة مستقرة ولتحقيق هذا األستقرار ترتبط ذرة  , وتصبح 
االثنتان  تتشارك  بحيث  اخرى  اكسجين  ذرة  مع  االكسجين 
ونتيجة  بينهما  مشتركة  منطقة  فى  يوجدان  الكترونين  فى 
لذلك تصبح كل ذرة اكسجين لديها 8 الكترونات فى غالفها 
االخير )غالف مكتمل( وتتحول من ذرة غير مستقرة الى ذرة 
مستقرة وينتج عن ذلك األرتباط التساهمي تكوين جزئ غاز 
الحياة. اجل  من  ونحتاجه  الهواء  فى  يوجد  الذى   االكسجين 
لالرتباط  ليست مستقرة وتسعى  ذكرنا،  كما  الحرة  فالجذور 
المواد  مع  بسرعة  تتفاعل  ولذا  الخارجي،  الغالف  لملء 
مفردة  ذرات  إلى  األكسجين  جزيئات  تنقسم  فعندما  األخرى 
جذور  تصبح  فإنها  متزاوجة،  غير  إلكترونات  على  تحتوي 

حرة غير مستقرة تسعى لالرتباط بذرات أو جزيئات أخرى 
و إذا استمر حدوث ذلك، تبدأ عملية تسمى اإلجهاد التأكسدي 
والذي يتسبب في تلف خاليا الجسم، ما يؤدي إلى العديد من 
األمراض حيث  تهاجم الجذور الحرة جميع أنواع الجزيئات في 
الجسم، من بينها الدهون، واألحماض النووية، والبروتينات. 
بالغاً، ويرتبط  يسبب تراكم الجذور الحرة في الجسم ضرراً 
عديدة،  بأمراض  الجسم  في  الحرة  الجذور  مستوى  ارتفاع 
مثل السرطان، ومرض السكري، وأمراض القلب، والتهاب 

المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي، ونقص المناعة.

ميكانيكية عمل الجذور الحرة

تحرص الجذور الحرة على التفاعل مع أي جزيء مستقر في 
جسم األنسان تصطدم به وينتج عذلك تفاعل كيميائي يسمى 
األكسدة حيث يستقر الجذر الحر الذي قام باألصطدام بإكتساب 
الكترون من الجزيئ المصطددم )جزيئ خلية من خاليا جسم 
األنسان( به محوال االخيرإلى جذر حر جديد بفقدانه الكترون 
و هكذا يبدأ تفاعل متسلسل جذري حر، يدمر كل الجزيئات 
التي يتفاعل معها و عندما تتلف جزيئات كافية، تتوقف الخاليا 

عن العمل أو تموت.

اكسدة  تفاعل  جديد     حر  جذر  تالفه  خليه  سليمة      خاليا 
متسلسل وجذور حرة جديدة

  الخاليا بعد استخدام المواد المضادة للتأكسد المضادة لألكسدة

جزيئ خلية مستقر برابطة الكترونات تساهمية بدء تكوين جذر حر 
بفقدان الكترون   فقد األلكترون وتكوين جذرحر نشيط

نتيجة  طبيعية  اإلنسان بصورة  في جسم  الحرة  الجذور  نتج 
عملية التمثيل الغذائي، ولكن هناك عدة عوامل في نمط الحياة 
يمكنها أن تسرع إنتاج تلك الجذور الحرة، ومن بينها التدخين، 
والتعرض للمواد الكيميائية السامة والهواء الملوث، وتناول 

الكحوليات، والتعرض لألشعة السينية.

دور المواد المضادة للتأكسد المضادة لألكسدة

ُمضادُّ التَّأَْكُسد 

Antioxidant

هو جزيء قادر على إبطاء أو منع تأكسد الجزيئات الشاردة 
)الجدور الحرة( في الجسم الحي وبتعريف اخر هو جزيء 
مستقر بما يكفي إلعطاء إلكترون إلى جذر حر ومعادلته، مما 
في خاليا  وتلف  إحداث ضرر  على  الحر  الجذر  قدرة  يقلل 
الجسم الحي وعلى ذلك فإن ُمضادُّات التَّأَْكُسد تنهي هذه السلسلة 
من التفاعالت بإزالة الوسيط الشارد )الجذر الحر( األساسي 
أنفسها.  أكسدة  من  األخرى  األكسدة  تفاعالت  ومنع  تماماً، 
المركبات  منها  األكسدة  لمضادات  مختلفة  تعاريف  توجد  و 
الكيميائية التي ان وجدت في النظام الغذائي بتراكيز منخفضة 
وأحد  متعددة،  بآليات  األكسدة  ظهور  تؤخر  أن  يمكن  فإنها 
إزالة  األكسدة عن طريق  إيقاف  هي  بها  تقوم  التي  اآلليات 
الجذور الحرة وتعرف أيضاً بأنها تلك المركبات المستخدمة 
تغير  أو  تزنخة  أو  فسادة  تأخير  الغذاء عن طريق  في حفظ 
مضادات  تعرف  التغذوية  الناحية  ومن  األكسدة  نتيجة  لونه 
األكسدة بأنها تلك المركبات التي تضاف إلى الغذاء بتراكيز 
المركب���ات  بعض  أكس���دة  تعيق  أو  تمنع  بحيث  منخفضة، 
واألحماض  والكربوهيدرات  الده��������ون  مثل  الحي�����وية 
األغذية  في  طبيعية  بصورة  المركبات  هذه  وتوجد  النووية 
ومنتجاتها، أو تضاف أثناء تصنيع المواد الغذائية. وال يقتصر 
دور مضادات األكسدة على المحافظة على جودة األغذية فقط 
لألغذية، وكذلك  التخزينية  الفترة  إطالة  إلى  يمتد دورها  بل 
تقلل من الفاقد من المواد الغذائية والفاقد من القيمة التغذوية. 
الجلوتاثيون  مثل  األكسدة  مضادات  من  بعض  إنتاج  ويتم 
في  األيض  عملية  خالل  اليوريك  وحمض  واليوبيكوينول 
توجد  وأيضا  الغذاء،  من  الجسم  عليها  يحصل  كما  الجسم، 

بعض األنزيمات في الجسم التي تتعامل مع الجذور الحرة.

 عملية االيض

األيض هو مجموعة من التفاعالت الكيميائية في خاليا الكائن 
هي  لأليض  الثالث  الرئيسية  األهداف  الحياة.  على  تحافظ 
الخلوية،  العمليات  لتشغيل  طاقة  إلى  الغذاء/الوقود  تحويل 
وتحويل الغذاء/الوقود إلى وحدات بناء للبروتينات، والدهون، 
الفضالت  وإزالة  السكريات،  وبعض  النووية،  واألحماض 
األيضية النيتروجينية. تلك التفاعالت التي تحفزها إنزيمات 
تركيبها،  على  والمحافظة  والتكاثر،  بالنمو  للكائنات  تسمح 
واالستجابة للبيئة. يمكن أن يشير مصطلح األيض كذلك إلى 
الكائنات  في  تحدث  التي  الكيميائية  التفاعالت  كل  مجموع 
الحية، بما فيها الهضم ونقل المواد إلى وبين الخاليا المختلفة، 
وفي تلك الحالة تسمى التفاعالت داخل الخاليا أيض وسيط 

أو أيض متوسط.

قائمة مضادات االكسدة 

  

   

   

الدهون، ويوجد  للذوبان في  فيتامين إي، وهو فيتامين قابل 
والحبوب  والمكسرات  الكاملة  والحبوب  النباتية  الزيوت  في 
والفواكه والبيض والدواجن واللحوم و فيتامين سي المعروف 
للذوبان  قابل  فيتامين  أيضا باسم حامض األسكوربيك، وهو 
الخضراء  والخضراوات  الحمضيات  في  ويوجد  الماء،  في 

والطماطم، والطهي قد يدمر هذا الفيتامين. 

بيتا كاروتين، وهو من الكاروتينات التي تعتبر برو فيتامين 
بيتا كاروتين في  أ، ويوجد  فيتامين  إلى  ألنها يمكن تحويلها 
مثل  والخضروات،  والزيت  والحبوب  الفواكه  من  العديد 
ويوجد  والليكوبين  والسبانخ  الخضراء  والنباتات  الجزر 
وعصير  المطبوخة  والطماطم  الطماطم  في  رئيسي  بشكل 
الطماطم وصلصة الطماطم والسيلينيوم وهو معدن، ويوجد 
في الخضار مثل الثوم والبصل والحبوب والمكسرات وفول 
ومركبات  والكبد  واللحوم  البحرية  والمأكوالت  الصويا 
والتفاح  العنب  النباتات، مثل  الفالفونويد، وتوجد في معظم 
والكاكاو وفول الصويا والتوت والبصل والبروكلي والشاي 
الدهنية،   6 أوميغا  وأحماض   3 أوميغا  وأحماض  األخضر 
مثل  الدهنية  األسماك  في  الدهنية   3 أوميغا  أحماض  وتوجد 
والجوز  والسردين،  الهلبوت  وسمك  والتونة  السلمون  سمك 
وزيوت المكسرات وبذرة الكتان، أما أحماض أوميغا 6 فتوجد 
في الزيوت النباتية والمكسرات والحبوب والبيض والدواجن.

    

   

تحتوي البطاطا والجزر والفلفل األحمر واألخضر والكرنب 
األجعد والسبانخ والبروكلي على الكاروتين المضاد للتأكسد. 
األحمر  اللون  ذات  الورقية  الخضروات  اختيار  حاول 
والبرتقالي واألصفر القاتم واألخضر الداكن كل يوم وكذلك 
الجوز وهو من أفضل المكسرات التي تحتوي على مضادات 
التأكسد كذلك شرب عصائر الفاكهة الغنية بمضادات التأكسد، 
مثل عصير الرمان، أو كوب من النبيذ األحمر وحتى القهوة 
الداكنة جميعها تحتوي على مضادات  والشاي والشوكوالتة 

التأكسد. 
إعداد

د. شاكر اسطفان
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بقعـــــة ضــــوء 
 ثورة الشعب 1919م   )اجلزء الثاني(

فاروق عطية

  دعي اللورد ملنر الوفد المصري 
للتفاوض. وصل  لندن  إلى  للمجيئ 
يونيو   5 في  المصري  الوفد 
في  المصريون  واستقبلهم  1920م 
الوفد  بين  مقابلة  أول  جرت  لندن. 
واللورد ملنر في 7 يونيو، وأسفرت 
للمعاهدة  مشروع  عن  المفاوضات 
بين مصر وإنجلترا قدمه اللورد ملنر 
إلى الوفد فرفضه الوفد، ثم قدم الوفد 
مشروعا لكن ملنر رفضه وتوقفت 
المفاوضات  استؤنفت  المفاوضات. 
ملنر  لجنة  وقدمت  آخرى  مرة 
التعديالت  بعض  يشمل  مشروعا 
الجوهر،  في  تغيير  دون  الهامشية 
وانتهي األمر باقتراح الوفد عرض 
المصري.  العام  الرأي  على  األمر 
وكان للرأي العام تحفظات لم يقبلها 
ملنر، غادر الوفد لندن في نوفمبر 
1920م ووصل إلى باريس، ومنها 
إلى  نداًء  باشا  زغلول  سعد  أرسل 
والتضحية  باالتحاد  المصريين 
تنال مصر استقاللها. استقال  حتى 
1921م  يناير  في  ملنر  اللورد 
وخلفه في منصبه ونستون تشرشل 
وأدلى  للمستعمرات،  كوزير 

فيها  اعتبر  التي  تصريحاته  بأولى 
من  جزًءا  مصر 
ية  ر طو ا مبر إل ا
مما  البريطانية، 
من  عاصفة  أثار 
في  االحتجاجات 

مصر.

الحكومة     درست 
برئاسة  البريطانية 
تقرير  جورج  لويد 

فبراير   26 وفي  ملنر،  اللورد 
الحماية  اعتبار  قررت  1921م 
غير  على مصر عالقة  البريطانية 
مرضية، ودعت مصر إلى الدخول 
في مفاوضات رسمية للوصول إلى 
عالقة بديلة تضمن مصالح بريطانيا. 
استقالتها  نسيم  قدمت وزارة محمد 
في 16 مارس 1921م، وعهد إلى 
جديدة.  وزارة  تشكيل  يكن  عدلي 
عاد سعد زغلول إلى مصر في 4 
بمظاهرات  الجماهير  قابله  أبريل، 
بين  المحادثات  بدأت  وحفالت. 
شروطه،  سعد  وقدم  وعدلى  سعد 
إال أن خالفاً قام بينهما على رئاسة 

تكون  بأن  يرى  فكان عدلي  الوفد، 

له رئاسة هيئة المفاوضات، ما دام 
على  عرض  الحكومة.  رئيس  هو 
هيئة الوفد في 28 أبريل االشتراك 
األغلبية  فرأت  المفاوضات،  في 
برئاسة  المفاوضات  في  المشاركة 
نفسه،  على  الوفد  فانشق  عدلي 
فاعتبرهم سعد منشقين وأعلن عدم 
سعد  اجتذب  الحكومة.  في  الثقة 
المصريين  من  العظمى  الغالبية 
إلى جانبه مما كان له آثاره في قيام 
العديد من المظاهرات العدائية ضّد 
عدلي والوزاء المنشّقين في القاهرة 
األقاليم.  مدن  وكافة  واالسكندرية 
المتظاهرين  مع  الشرطة  تعاملت 
بإطالق النار مما أدي لقتل وجرح 

سعى  المتظاهرين.  من  العديد 
الشعبي  السخط  تخفيف  في  عدلي 
الذي تواجهه وزارته، فتواصل مع 
بشأن  البريطانية  العسكرية  السلطة 
رفع الرقابة على الصحف، فكان له 
هذا في 15 مايو، وصدر إعالًنا من 

اللورد اللنبي بذلك.

بمهمة  عدلي  وزارة  مضت     
المفاوضات غير مكترثة لمعارضة 
زغلول،  سعد 
اإلداراة  واستخدمت 
جمع  في  الحكومية 
توقيعات من األعيان 
استصدر  وغيرهم. 
 19 في  السلطان 
1921م  مايو 
بتشكيل  مرسوًما 
الرسمي  الوفد 
برئاسة  للمفاوضات 
عدلي يكن. زادت حدة المظاهرات 
واتخذت  واألسكندرية،  القاهرة  في 
رأي  خالف  من  لكل  العداء  طابع 
بسقوطهم،  والنداء  زغلول،  سعد 
 22 في  منازلهم.  على  واالعتداء 
المظاهرات  اشتدت  مايو 1921م، 
واشتبك  األسكندرية  في  عنًفا 
المتظاهرين مع األجانب، واشتعلت 
النار في عدة منازل، وحدث تبادل 
المظاهرات  تحولت  النار.  إطالق 
إلى تدخل  إلى اضطرابات ما أدى 
المصري  الجيش  ثم  الشرطة 
االضطرابات  واستمرت  لقمعها، 
وقوع  إثر  على  مايو.   23 حتى 

ونستون  صّرح  االضطرابات 
ال  أنه  المستعمرات  وزير  تشرشل 
الجيش  لجالء  مناسب  الوقت  يري 
البريطاني عن مصر. وصل عدلي 
1921م،  يوليو   11 في  لندن  يكن 
وبين  بينه  المفاوضات  وبدأت 
الخارجية  وزير  كورزون  جورج 
البريطاني. سلّم كورزون عدلي في 
10 نوفمبر مشروع معاهدة أصرت 
فيه بريطاني على التواجد العسكري 
مجريات  في  وتدخلها  مصر،  في 

الحكم.

   استقدم سعد زغلول بعثة مكونة 
من خمسة نواب عن حزب العمال 
البرلمان  من  سوان  جون  برئاسة 
الوضع  علي  للوقوف  البريطاني 
1921م  ديسمبر   3 في  المصري. 
البريطاني  السامي  المندوب  ذهب 
وسلّم  عابدين  إلى سراي  اللنبي-   -
السلطان فؤاد تبليًغا يتضمن ايضاًحا 
إزاء  البريطانية  الحكومة  لسياسة 
الحكومة  أن  التبليغ  تضمن  مصر. 
في  ُمقترحاتها  تنفذ  ال  البريطانية 
رضاء  دون  الُمعاهدة  مشروع 
وغادر  المفاوضات  ُقطعت  مصر. 
إلى  ووصل  لندن  الرسمي  الوفد 
عدلي  قوبل  ديسمبر،   5 في  مصر 
من الجماهير بكل صنوف اإلهانات 
إلى  تقريراً  عدلي  قدم  والتحقير. 
السلطان عن المفاوضات، وأوضح 
المعاهدة،  مشروع  قبول  استحالة 
وقدم عدلي استقالته في اليوم التالي.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

جسنت ترودو حييي ذكري ضحايا كوفيد -19 بعد عام ]مفجع[ من الوباء
أوتاوا : قال رئيس وزراء كندا جستن ترودو ان 11 مارس 2020 سيذكر 
اليوم الذي تغيرت فيه الحياة في كندا وانه سوف يحتفل به  دائما علي إنه 
لنتذكر فيه هؤالء الذين لقوا حتفهم بسبب هذا الوباء – وقال رئيس الوزراء 
في كلمة القاها في مجلس العموم يوم الخميس 11 مارس إنه عام ]مفجع[ 
وتعاطف،  مثابرة وتضامن  أظهروا  الكنديين  وإن  الخسائر،  الكثير من  مع 

الخطوط  بنوبة عملها في  تقوم ممرضة  الفيروس في كل مرة  فقدناهم بسبب هذا  الذين  نتذكر  واننا سوف 
االمامية، وكل قناع للوجه رتداه العمال الكنديين لن يمحي من الذاكرة – ونحن أقوياء معا اليوم وغدا ودائما.  
ويذكر أن يوم الخميس 11 مارس هو الذكري السنوية االولي التي أعلنت فيها منظمة الصحة العالميةعن أن 
فيروس كورونا وباء عالمي وانه أصاب 118 مليون شخص وقد لقي ما يقرب من 3 ماليين شخص حتفهم 
بسببه، وقد قام زعيم حزب الحافظين -إيرين أوتول بتكريم الذين راحوا ضحية هذا المرض في خطابه امام 
الشهية  والقلق واضطراب  تمثلت في االضطرابات  التي  الشباب  النفسية علي  بالعواقب  البرلمان وأعترف 
وهذه االضطرابات اخذت في الزيادة،وقال ان التكلفة الحقيقة لهذا الوباء كانت مذهلة - علي حياة وسبل عيش 
الكنديين – وشكر أوتول العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط االمامية الذين ساعدوه هو وزوجته 
شخصيا عندما اصيبا بكوفيد – 19 في سبتمبر 2020، هذا وقد أشاد زعيم كتلة كيبكوا السيد فرانسوا بالنشيت 
بجهود المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ورعاية االطفال والناس االكثر ضعفا،  وقال جاجميت 
سينغ زعيم الحزب الديمقرطي الجديد »إن كبار السن لدينا وخاصة في دور الرعاية طويلة االجل هم الذين 

تحملوا العبء االكبر لهذا الوباء«

السنة الرابعة عشر، العدد )340( - االثنني 15 مارس 142021  كنـــــــدا يف أسبوعني

تغيريات مهمة يف قانون الطالق يف كندا  
تعرتف بالعنف االسري

لسنوات عديدة لم يذكر قانون الطالق 
يتغير  وهذا  االسري  العنف  كندا  في 
والمدافعون  المحامين  ويراقب  االن 
هذه  دخول  كثب  عن  االسرة  عن 
التغييرات الرئيسية  االولي منذ اكثر 

من 20 سنة علي قانون الطالق، ومن بين هذه التغييرات  وضع قائمة 
محددة بالعوامل التي يجب علي المحاكم االخذ بها عند تقييم مصالح 
والمدير  المحامي  وقال  األسري،  العنف  بينها  من  الفضلي  الطفل 
ديفيد مورناد  السيد  كيتشنر  مدينة  لمركز شهود االطفال في  التنفيذي 
»إن االعتراف بالفوارق الدقيقة في ماهية العنف المنزلي هو خطوة 
في االتجاه الصحيح »ووفقا لوزارة العدل فإن الصيغة السابقة لقانون 
الطالق لم تشير الي العنف االسري، واعترفت وزارة العدل بأن العنف 
يمكن أن يتزايد في كثير من االحيان خالل فترة إنفصال الزوجين، وإن 
بيانات  المثال؛ تظهر  تأثير طويل االمد علي االطفال، علي سبيل  له 
هيئة االحصاءات الكندية أنه ما بين عامي 2007 و 2011 كان خطر 
قتل المراة علي يد رفيقها السابق أعلي بست مرات تقريبا من خطر قتل 
المراة علي يد رفيها الذي تعيش معه . وقال السيد ديفيد مورناد »أن 
جزءا مما يجعل هذه التغييرات في قانون الطالق مهمة؛ هو انه يعرف 
واسعة  مجموعة  ليشمل  المادية  الحدود  يتجاوز  الذي  االسري  العنف 
مثل؛ العنف الجنسي، والتحرش والمطاردة، وسوء المعاملة النفسية، 
وسوء إستخدام المال، ويجب علي المحاكم ان تنظر في وجود العنف 
االسري في سياق إتخاذ ترتيبات تتعلق بالوالدين والتواصل معهم، وفي 
هذه الحاالت قد تنظر المحاكم فيما إذا كان التشارك في االبوة واالمومة 
مناسبا أو اذا كان ذلك يمكن أن يؤدي الي مزيد من العنف االسري، 
وقال مايكل سايني االستاذ في العمل االجتماعي من جامعة تورنتو؛ إن 
التعديالت الجديدة ستحسن من مالئمة التشريعات الفيدرالية مع بعض 
التشريعات االقليمية وتنشئ إطار قانوني موحد في جميع أنحاء البالد، 
وأيضا دخلت  هناك تغييرات في المصطلحات المستخدمة في وصف 
ترتيبات االبوة واالمومة وتم إستبدال مصطلح ]أمر الحضانة[ بي ]أمر 
االبوة او االمومة[ وهذا بهدف الغاء فكرة وجود طرف فائز وطرف 
خاسر – وهناك مزيد من التفاصيل حول التغييرات في قانون الطالق 

متاحة علي موقع الحكومة الفيدرالية.

من هم املؤهلني للحصول علي لقاح كوفيد – 
19 يف الصيدليات يف أونتاريو

تورنتو : بعد يوم واحد من أعالن المقاطعة عن أعالن برنامج العطاء لقاحات كوفيد – 19 لالشخاص في 
أوائل الستينات من العمر، قال بعض االشخاص، أنهم لم يستطيعوا الحصول علي اللقاح علي الرغم من انهم 
حاليا يبلغون من العمر 64 عاما، وقيل للبعض إنهم سوف يبلغون 65 عاما هذا العام، وقالت حكومة المقاطعة 
إن أولئك الذين ولدوا ما بين عامي 1957 و 1961، أي الذين يبلغون من العمر 60 الي 64 سنة، سيكونوا 
مؤهلين الخذ اللقاح – ويجري توزيع اللقاحات خالل 325 صيدلية في تورنتو ووندسور وإسيكس وكينجستون 
وفرونتيناك ولينوكسي،أدينجتون  وسيقوم االطباء أيضا في منطقة بييل ومنطق أخري بإعطاء االف الجرعات 

من اللقاحات خالل الشهر القادم.

العائلة املالكة تقول إنها مهتمة مبا حتدث عنه هاري 
وميجان يف املقابلة التليفزيونية مع أوبرا وينفري

لندن : قال قصر باكنجهام »أن مزاعم العنصرية التي إدلي بها االمير هاري وميجان 
في مقابلتهما مع أوبرا وينفري تثير القلق – وسيتم تناولها علي أنفراد من قبل العائلة 

المالكة  – وإذاع القصر بيانا باسم الملكة اليزابيث الثانية بعد مقابلة استمرت ساعتين تحدث فيها  االمير هاري 
وميجان عن سبب تركهما للقصر مع أوبرا وينفري، والتي قالت فيها ميجان »أن القصر فشل في مساعدتها 
عندما كانت لديها أفكار إنتحارية وإن أحد افراد العائلة المالكة أثار مخاوف بشأن لون بشرة الطفل الذي لم 
يولد، ولم تقل هذا الملكة او االمير فيليب  » وقال بيان القصر »أن االسرة المالكة تشعر بالحزن لمعرفة مدي 
التحديات التي تعرض لها هاري وميجان خالل السنوات الماضية القليلة وإنها سوف تؤخذ علي محمل الجد 
وستتناولها االسرة علي إنفراد، وأن هاري وميجان وآرتشي سيكونون دائما محبوبين من أفراد العائلة »وكانت 
ميجان في خالل هذه المقابل التليفزونية التي بثت في جميع انحاء العالم قد وصفت شعورها بالعزلة والبؤس 
داخل العائلة المالكة لدرجة إنها كان لديها أفكار أنتحارية، وعندما طلبت مساعدة في مجال الصحة العقلية من 
موظفي الموارد البشرية في القصر: قيل لها أنها ليست موظفة مدفوعة االجر، هذا ولم يعلق االمير تشارلز 

والد االمير هاري علي هذه المقابلة.
أمر من هيئة الصحة يف منطقة بييل باغالق 
مستودع آمازون الرئيسي يف برامبتون بعد 

وجود عدد كبري من 
االصابات بكوفيد – 19

العامة  الصحة  أمرت   – تورنتو 
جميع  ووقف  برامبتون  في  آمازون  مستودع  باغالق  بييل  بمنطقة 
العمليات وان يلتزم جميع العاملين فيه بالحجر الصحي لمدة 15 يوما، 
الجمعة 12  ليلة  أعتبارا من منتصف  أنه  العامة  الصحة  وقالت هيئة 
فيه  العاملين  جميع  ويقوم  سيغلق   8050 رقم  المستودع  فان  مارس 
بالعزل الذاتي حتي يوم 27 مارس، وقالت الهيئة ان التحقيق الحالي قد 
قرر أنه ال يمكن استبعاد الخطر الشديد من العدوي بفيروس كورونا 
الماضية  القليلة  المستودع، وعلي مدي االسابيع  يعملون في  لكل من 
الذي  المستودع  داخل  أرتفع  قد  بفيروس كورونا  كان معدل االصابة 
بينها  يعمل به 5000 فرد وكانت عدد االصابات 240 اصابة ومن 
منذ  االصابات  عدد  اجمالي  وكانت  الفيروس،  من  متغير  لنوع   10
شهر اكتوبر الماضي داخل المستودع 617 اصابة، وقال متحدث باسم 
شركة آمازون في بيان : انهم سيستأنفوا قرار اغالق المستودع،  وانهم 
فعلوا كل ما في وسعهم لدعم العاملين والحفاظ علي سالمتهم  خالل 
الوباء بما في ذلك شرط االختبارالمنظم لكوفيد – 19 لكل العاملين، 

واضاف بأن االغالق سيكون له تأثير قصير المدي علي العمالء.

ترودو يقول » االن ليس الوقت املناسب للحديث عن االنفصال عن 
النظام امللكي»

أوتاوا : قال رئيس وزراء كندا جستن ترودو »أنه غير متحمس لمناقشة مستقبل النظام الملكي في أعقاب 
مزاعم العنصرية في قصر باكنجهام » والتي أدلي بها كال من االمير هاري وميجان زوجته , في مقابلة 
تليفزيونية مع أوبرا وينفري قائلين أن العنصرية كانت القوة الدافعة لخروجهما من بريطانيا والتخلي عن 
واجباتهما الملكية , وقد أدت هذه المزاعم عن العنصرية الي بدء نقاش ساخن داخل دول الكومنولث  حول 
العالقات المستقبلية من الملكة , وقال ترودو للصحفيين » إذا أراد الناس الحديث في وقت الحق عن التغيير 
الدستوري وتغيير نظام الحكم لدينا فال بأس ! ويمكنهم إجراء تلك المحادثات ال حقا – لكن االن , أنا لن 
أتحدث في هذا , وأنا أركز  علي أخراجنا من الوباء وإعادة أقتصادنا الي ما كان عليه , وقال أيضا : إن كندا 
لديها عمل للقيام به للقضاء علي التمييز والعنصرية المنهجية في مؤسساتها ولكن هذا ال يعني القاءها جانبا 
والبدء من الصفر » وقال الحزب الديمقراطي الجديد وكتلة كيبكوا إن إدعاءات العنصرية في قصر باكنجهام 
هي دليل أخر علي ان النظام الملكي لم يعد ذا صلة بالكنديين العاديين وينبغي الغاؤه, وقال جاجميت سينغ 
رئيس الحزب الديمقراطي الجديد » ال أري فائدة للنظام الملكي في حياة الكنديين , واالن ومع المخاوف 
التي أثيرت بشأن العنصرية في المؤسسة الملكية والضغوط التي وضعت علي ميجان ماركل , فإن هذا يعلن 

مرة ثانية عن ما هو موجود في تلك المؤسسة وهذا أمر فظيع. 

ahram.teeba@gmail.com :لالعالن باجلريدة اتصل على
اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744(416)
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حسن البّنــا )4(
توفيق مرتي مينا

عقدت الجماعة مؤتمرها األول فى 
البعثات  نشاط  لبحث   1933 مايو 
وأنشأت  مصر  فى  التبشيرية 
اسبوعية  مجلة  وأصدرت  المطبعة 
توقفت  المسلمون(  )االخوان  هى 
)النذير(  مجلة  لتصدر  زمن  بعد 
وضع  الجماعة,  عن  انشقت  التى 
الجوالة  لتنظيم  االولى  النواة  البنا 
الذى سيلعب دوراً حاسماً فى تاريخ 
شروط  المرشد  ويحدد   , الجماعة 
التام  االستعداد  ومنها  العضوية 
نفذ  وإذا  االوامر  وتنفيذ  للطاعة 

وبعد  منتسباً  أخاً  يصير  الشروط 
أخاً  يصير  ثانية  الشروط  تنفيذ 
عاماًل , وعليه ان يتحدث بالعربية 
حديثاً  االربعين  وحفظ  الفصحى 
بعدها يصبح داعية مجاهداً  نبوياً 
تنظيم  أسس  البنا  وضع  هكذا   ,
حديدى محكم لفكرة الجوالة لبناء 
قوة ضاربة وفاعلة ومنها جاءت 
فكرة الكتائب عام 1937 وكانت 
هى والجوالة البذور االولى لفكرة 
الجهاز السرى , ,,  وافق المؤتمر 
الثالث على عقيدة الجماعة والتى 
تعهدات  مجموعة  فى  تتبلور 
شعائر  فى  تتمثل  العضو  يقرها 

وان  وتعاليمه  االسالمى  الدين 
اسرته  افراد  فى  التعاليم  هذه  يثبت 
او صحيفة  يقاطع كل مدرسة  وان 
نادى  او  فرق  او  هيئة  او  كتب  او 
يناوىء تعاليم االسالم , وان مهمة 
قواعد  على  العالم  تربية  مسلم  اى 
اخالقى  كله  والنص   ,,, االسالم 
صرف لكنه ال يتضمن كلمة واحدة 
الوطنية  والقضية  االستعمار  عن 
وال كلمة دفاع عن الفقراء وال حل 
واحد لمشكلة من مشكالت مصر او 
شعبها , ويرى البعض ان الجماعة 
بهذا الفهم  تصادر الدين لمصلحتها 
االسالم  هو  وحده  منهجها  وان 
الصحيح  وان من يقف ضدها يكون 
خارجاً على االسالم وبهذا يمكن ان 
نفسر حمالت القتل واإلغتيال التى 
الجماعة لخصومهم  نظمها اعضاء 
لجماعة  فالراقض  لها  الرافضين 

المسلمين جزاؤه القتل .     
الخامس 1939  المؤتمر     وفى 
يحدد البنا الطبيعة الشاملة لجماعته 
)دعوة سلفية وطريقة سنىة وحقيقة 
وجماعة  سياسية  ومنظمة  صوفية 
ثقافية  علمية  ورابطة  رياضية 
وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية( 
ويقول: الطريق مازال طوياًل وشاقاً 
الوقت  )فى  الهجوم  وقت  ويحدد 
الذى يكون فيه منكم ثالثمائة كتيبة 
قد جّهزت كل منها نفسها بااليمان 
والعقيدة فكرياً وجسمياً.... طالبونى 
بان اخوض بكم لجاج البحارواقتحم 
كل  بكم  وأغذوا  السماء  عنان  بكم 

عنيد جبار فإنى فاعل إنشاء هللا .
البنا  عيّن   1939 عام  فى     
محمود  بالجيش  السابق  الضابط 
الجوالة  لفرق  عاماً  قائداً  لبيب 
سبعة  من  قيادة  مجلس  لها  وكّون 

اشخاص وكانت الجوالة هى الوعاء 
الجماعة  شباب  اخلص  يضم  الذى 
على  ويعودهم  ويدربهم  يصقلهم 
المطلق  والتفانى  التامة  الطاعة 
الخلصاء  هؤالء  اخلص  وسيكون 
تشاط  وامتد  الخاص(  )الجهاز  هم 
وخدمة  االمية  محو  من  الجوالة 
البيئة الى ردع الخصوم السياسيين 
االخوان  بجماعة  خاص  كجيش 
كان   1948 عام  وفى   , المسلمين 
عدد اعضاء فرق الجوالة 40000 
عضو واعتبرت االحزاب االخرى 

فرق الجوالة نهجاً فاشستياً رغم انهم 
وباء  فى  خدمات  للجمهور  قدموا 
الجوالة  ومع   , والمالريا  الكوليرا 
تضم  هللا(  )أنصار  كتائب  كانت 
وكانت  عضواً  اربعين  منها  كل 
وعاًء يختبر فيه الشيخ رجاله وكان 
الصمت  الطاعة,   , العمل  شعارهم 
, والصمت مقدمة الختبارهم لعمل 
وبدأ   ,,  ) الخاص  الجهاز  جديد) 
نظام األسر فى عام 43 بعدد خمسة 
اصبحت عشرة فيما بعد تنتخب نقيباً 
يقوم بتمثيلها امام قيادة الفرع وكل 
اربع اسر تكون عشيرة وكل خمسة 
خمسة  وكل  رهطاً  تكون  عشائر 
رهوظ تكون كتيبة وكان قسم االسر 
تحت االشراف المباشر من المرشد 
وكان اقوى جهاز سياسى منظم فى 
البنا  براعة  وتتجلى   , كلها  مصر 
)االخوانية(  اصبحت  بأن  كمنظم 
مقولة  حققت  وبذلك  للحياة  اسلوباً 
قال  القاهرة  فى  االمام  عطس  )إذا 
يرحمكم  مصر    كل  فى  االخوان 
تكونت  سنوات  عشر  وبعد  هللا(, 
المسلمات  لالخوات  مركزية  قيادة 
الى   48 عام  فى  عددهن  وصل 
المتعلمات  الفتيات  لكن   5000
سلفية  كدعوة  االخوات  الى  نظرن 
 , الحريم  عصر  الى  بالمرأة  تعود 
اسم  برز  االخوات  صفوف  ومن 
 , القيادة  قمة  فى  الغزالى  زينب 
جهاز  من  له  البد  الجيش  وهذا 
الغرب  يرفض  انه  ورغم  إعالمى 
اتباعه  البنا  يوصى  وحضارته 
)تعلموا من الغرب فنون الدعاية( , 
واستمرت رسائل البنا الى اإلخوان 
والتى اصبحت سالحاً إعالمياً يحقق 
للشيخ الهيمنة الفكرية على الجماعة 
المسلمون  ثم اصدر مجلة االخوان 
تعلن انها صوت دعوة الحق والقوة 

النذير  اصدر  وبعدها   , والحرية 
وصارماً  صريحاً  اعالناً  وكانت 
بان  مصر  سياسى  لكل  الشيخ  من 
االخوان قد اقتحموا ميدان السياسة 
, لكن النذير اصبحت فيما بعد لسان 
حال المنشقين على الجماعة )شباب 
سيدنا محمد(, ثم حصل الشيخ على 
مجلة المنار التى كان يملكها الشيخ 
رشيد رضا الى ان الغت الحكومة 
ضغطها  من  كجزء  ترخيصها 
على الجماعة. عام 42 يعود شهر 
للصلح  سبياًل  المرشد  ويجد  العسل 
الحكام وعادت مجلة االخوان  مع 

المسلمون الى الصدور .
الحديث  التعليم  البنا  رفض     
النه يعلم ) حسب رأيه ( التالميذ 
الضالل والعلمانية ورفض التعليم 
االهتمام  من  خال  النه  االزهرى 
بدأت  لقد   , والوجدانى  الروحى 
منذ  لالخوان  التعليمية  المؤسسة 
يستهدف  كنموذج  األولى  االيام 
واعترضت   , االسالم  نهضة 
السماح  الحكومة  على  الجماعة 
للبعثات المسيحية بافتتاح مدارس, 
الحكومية  المدارس  وانتقدت 
تدرس  اوربا وال  تاريخ  لتدريسها 
اسالمى  بلد  فى  االسالمى  التاريخ 
الجماعة وشعبها  وخاضت صحف 
الكاثوليكية  المدارس  ضد  معارك 
وارسل األب هنرى عيروط رسالة 
الى الجريدة لكنها لم تنشرها , وفى 
المعارف  وزير  الى  للبنا  رسالة 
من  مزيجاً  تعليماً  يريد  انه  أكد 
وساهمت   , والعلمانى  االسالمى 
التعليم  نفقات  فى  المعارف  وزارة 
الى  البنا  وعمد  الجماعة  بمدارس 
لتأسيس  مساهمة  شركات  تأسيس 
المدارس  شبكة  واتسعت  المدارس 
انتشار  فى  زاد  مما  االخوانية 
واولياء  التالميذ  بين  الجماعة  نفوذ 
والمدرسات  والمدرسين  االمور 
طبية  عيادة  افتتح   44 عام  وفى   ,
بلغ  صغير  ومستشفى  واجزخانة 
فى   51300 عليه  المترددين  عدد 
القسم  ميزانية  ووصلت   47 عام 
الطبى عام 48 الى 23000 جنيه , 
وفى نفس العام كان للجماعة 500 
يشرف  االجتماعية  للخدمات  فرع 
عليها فرع مستقل كي يحصل على 
االجتماعية  الشئون  وزارة  معونة 
عدم  المعونة  لصرف  تشترط  التى 
يد  امتدت  هكذا   , بالسياسة  العمل 
الجماعة الى مختلف نواحى الحياة 

فى المجتمع المصرى .
كيف  المحيّر  الملح  والسؤال     
هذه  كل  يمّول  ان  البنا  استطاع 
المشروعات ؟   إن اتهامات كثيرة 
خاصاً  تموياًل  ان  فى  ترددت  قد 
االنجليز  من  الجماعة  تعاطته  قد 
تارة ومن االمريكان تارة اخرى , 
هذا  اين كل  : من  السؤال  ويستمر 
فمن  التمويل  من  المتدفق  السيل 
استثماراتها فى العديد من الشركات 
والطباعة  للصحافة  شركات   9  (

واالعالنات والمعامالت االسالمية والمناجم والمحاجر والغزل واالشغال 
الهندسية والتوكيالت التجارية والمزرعة (  إلى اصولها االخرى كالمدارس 
والمقار والمشاغل ,,, واالجابة المباشرة صعبة إال إذا وجد الباحث جرأة 
فى استصدار احكام قاطعة مستنداً فقط الى الشبهات ,, وليس امامنا اال ان 
نواصل البحث لعلنا نجد المزيد من الضوء نسلطه حول منطقة الغموض 

هذه فى تاريخ الرجل وتاريخ الجماعة.
المرجع: د. رفعت السعيد                                                 

يتبع

لبلدها  تعود  أن  العائلة  قررت 
اريتريا وكانت هناك  األصلى فى 
احالم للرجل أن يقيم هناك مشروعا 
تجاريا يطبق فيه ما تعلمه فى كندا 
مقتنعا  كان  حديثة،  تكنولوجيا  من 
تماما أنه سينجح هناك ألنه سيقدم 
وفى  لديهم  معروفه  غير  اشياء 
تقديره أنهم يحتاجونها بشدة هناك.

مرضاى  من  جميعهم  كان 
واصغرهم طفل عمره ستة اشهر 
التطعيمات  أعطيته  قد  وكنت 
ونصحتهم  وقتها  فى  الالزمة 
طبقا  التحصينات  باقى  بمتابعة 

للنظام هناك. 

عادت العائلة بعد حوالى خمسة 
أو ستة اشهر بعد أن اكتشف األب 
المعاش  الواقع  فاقت  أحالمه  ان 
عودتهم  عن  وعرفت  هناك، 
الطفل  أحضروا  عندما  فقط  لكندا 
كانت  لعيادتى.  مريضا  الصغير 
حرارته عالية ولكن لم يظهر عليه 
انه لم  مظاهر تشخيصية وعرفت 
يتلق تطعيمات أخرى هناك، احلته 
للعزل فى المستشفى وللفحوصات.

تلقيت مكالمة من الصحة العامة 
انه ثبت من تحليل الدم انها بالتأكيد 
بفيروس  حديثة  اصابة  حالة 
الطفل  عزل  تم  وانه  الحصبة، 
فترة حضانته  حتى شفائه وانتهاء 

للفيروس.

حضرت لعيادتى فى اليوم التالى 
مندوبة من الصحة العامة وراجعنا 
الذين  المرضى  كل  ملفات  سويا 
يومها  العيادة  فى  متواجدين  كانوا 
واستبعدنا من ثبت بالقطع أنه لديه 
طريق  عن  سواء  للحصبة  مناعة 
التحليل.  طريق  عن  او  التطعيم 
بد  ال  كان  بقليل  ليس  عدد  وتبقى 
مضادة  اجسام  حقن  اعطيهم  ان 
)اميونو جلوبيولين( وكميتها تحدد 
بوزن الشخص وتعطى منها كمية 
كبيرة توزع على بضعة اماكن من 
على  هؤالء  استدعاء  تم  الجسد. 
عجل ومعظمهم استجاب ووصلت 
نفس  فى  الحقن  من  الكميات  هذه 

اليوم.

أن  السفر  قبل  اعلم  كنت  لو 
أشهر  بضعة  بعد  ستعود  العائلة 

وان الطفل لن يتلقى التطعيم ضد 
الحصبة التى تعطى هناك عند سن 
9 أشهر لكنت اعطيت هذا الطفل 
الطعم وهو فى عمر 6 اشهر على 
أن يعاد اعطائه نفس الطعم بعد أن 
يبلغ 12 شهر طبقا للمعمول به هنا 

فى اونتاريو وكل كندا.

اجرى  الواقعة صرت  هذه  بعد 
لكل المرضى فحصا روتينيا مرة 
واحدة للحصبة والحصبة األلمانى 
وايضا  ار(  ام  )ام  وابواللكيم 
الجديرى، ولقد وجدت ان البعض 
ينقصه المناعة ألحد هذه األمراض 
ويلزمه التطعيم. الجدير بالذكر أن 
ادخلت  قد  اونتاريو  وزارة صحة 
منذ حوالى 10 اعوام تطعيم ثانى 
لطعم )ام ام ار( لألطفال فى سن 
18 شهر بعد أن كان يعطى قبلها 

مرة واحدة بعد سن 12 شهر.

حقن  التالى  اليوم  فى  بدأت 
حضورهم  تصادف  الذين  هؤالء 
للعيادة فى يوم حضور هذا الطفل 
حقن  وخالل  عصيبا،  يوما  وكان 
احدهم خر على االرض غائبا عن 
باألرض  رأسه  وارتطمت  الوعى 
مما جعلنى اوقف الحقن حتى اتأكد 
أفراد  معى  وتعاون  سالمته  من 
العيادة ومن معه من اسرته لرفعه 
فى  وكان  الكشف،  لسرير  ونقله 
الثالثينات من عمره  ووزنه كبير. 
بعد أن فاق من غيبوبته تركته فى 
وكنت  الكشف  غرف  من  غرفة 
واعود  المرضى  لباقى  اذهب 
اهله بعدها  اليه كل حين. طمأنت 
فى  اتباعه  يجب  ما  واخبرتهم 
مالحظته فى البيت فى اليوم األول 
لخبطة الرأس وهو ما يعرف )هيد 
اتصل  وعندما  روتين(  انجرى 
طمأنته  بيومين  بعدها  تليفونيا  بى 
من  للتأكد  الكافى  الوقت  لمرور 
على  اصر  ولكنه  رأسه  سالمة 
تصوير  لعمل  للمستشفى  الذهاب 
على  اى(  ار  )ام  مقطعى  صوتى 

الرأس وكانت بالطبع سليمة. 

هذه  كل  القارئ،  عزيزى 
عدم  بسبب  صارت  األحداث 
قبل  لطفل  تطعيم  حقنة  إعطاء 

سفره.
موعدنا العدد القادم أن شاء هللا

حدث بسبب عدم تطعيم طفل

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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الحصة  بعد  ينتهى  فجدوله  الثالثاء،  يوم  يحب 
الرابعة يغادر المدرسة بعدها ويمتلك اليوم كله....
كمدرس  فقدره  المدينة  الى  عائداً  القطار  استقل 
مبتدىء ان يدرس فى القرى والريف قبل ان ينتقل 
ويدرس فى المدن الكبرى ويصنع اسماً مرموقاً فى 
كان  لكنه  شاقاً  الطريق  ان  يعلم  كان  التعليم،  عالم 
مؤمناً بطريقه وكان ايضاً يؤمن بانه ال تعارض بين 
آدائه لرسالته التعليمية وسعيه للتميز وتحقيق مكاسب 
مادية...فقد وضع نصب عينيه ان يبتعد عن طريق 
على  المادية  احالمه  وبنى  الخصوصية  الدروس 
التدريس فى المعاهد الخاصة التى تفتح ابوابها لغير 
القادرين من الطالب اما هدفه االسمى فكان تأليف 
لمنهج الوزارة باالضافة  كتاباً يتضمن شرحاُ وافياً 
النموذجية.... واجاباتها  لالسئلة  آخر   كتاب  الى 
جامعياً  طالباً  كان  منذ  الكبير  حلمه  هو  هذا  كان 
مقتدياً باستاذه الكبير جمال راتب والذى درس نفس 
المادة العلمية لسنوات كان خاللها النموذج المثالى 
االكثر  مؤلفاته  ظلت  تقاعده  بعد  وحتى  بل  للمعلم 
للمادة  تبسيطه  فى  منهجه  لسهولة  الطلبة  من  طلباً 
العلمية وايضاً لعدم ارتفاع ثمنها....والنه من ابناء 
هو  راتب  جمال  االستاذ  فقد صار  الكادحة  الطبقة 
يطلب ارشاده  اليه كثيراً  له وتقرب  الروحى  االب 
وبخبرة المعلم الكبير ادرك االستاذ جمال مدى حبه 
لعلمه وعمله فلم يبخل عليه برأى او نصيحة طوال 
فترة دراسته وان نسى فلن ينسى كلمة االستاذ جمال 
فيه  يرى  انه  بقوله  اختصه  حينما  تخرجه  بعد  له 
بدايات كفاحه فما كان منه اال وان نهض وكاد يقبل 
انه  له  فقال   - يده بسرعة  الذى سحب   - استاذه  يد 
يتمنى لو حقق جزءاً يسيراً مما حققه معلم االجيال 
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التى  المرة االولى  جمال راتب. لم تكن 
تكون  تكاد  بل  االحداث  تلك  فيها  يتذكر 
طموحه  فيتوهج  يومياً  يتذكرها  حكاية 
وتتراقص اآلمال امام عينيه...جلس على 
جريدته  واخرج  الخشبى  القطار  مقعد 
االبناء  يتوارثها  اصيله  مصرية  وكعادة 
عن اآلباء افرد صفحة الوفيات وبدأ فى 
مع  اهتز  جسده  بتمعن...لكن  قراءتها 
بين  الجريدة من  وافلتت  القطار  اهتزاز 
وهو  والكلمات  السطور  وتبعثرت  يديه 
يقرأ نعياً كان ابعد ما يكون عن تخيله ان 
بالذات....تنعى  اللحظات  تلك  فى  يقرأه 
االستاذ  العلم  وفقيد  فقيدها  راتب  اسرة 
وستشيع  راتب  جمال  الفاضل  المربى 
من......الخ...تماسك  اليوم  الجنازة 
واكتفت عيناه ببريق الدموع التى ابت ان 
محطته  فى  القطار...نزل  ركاب  يراها 
ذهب الى منزله وبعد حمام سريع ارتدى 
ذاهباً  القطار  لمحطة  وذهب  مالبسه 
جنازة  تشييع  فى  ليشارك  القاهرة  الى 
لالسف،  القطار  تعطل  ومعلمه.  استاذه 
الى  نظر   ، الجنازة  موعد  عن  سيتأخر 
قصيرة  فترة  فى  مرة  من  اكثر  ساعته 
انه قد  الجنازة صحيح  تمنى لو تأخرت 
احد  يعاتبه  يعرفه ولن  احداً  ال يصادف 
لم  او  الجنازة  تشييع  فى  شارك  سواء 
اماله  وواجب  داخلى  دافع  لكنه  يشارك 
عليه ضميره ومشاعره وعقله الذى نما 
من خالل استاذية االستاذ الفاضل جمال 
لقب »الفقيد«.  يحمل  الذى صار  راتب 
ووصل  لدعواته  القطار  استجاب  اخيراً 
فقط   واحدة  ساعة  متأخراً  المحطة  الى 
مكان  حتى  المحطة  من  ركض  لكنه 

محمواًل  النعش  فوجد  الجنازة  تشييع 
انه  الصالة....حمدهللا  آداء  تم  ان  بعد 
قبل  وبالفقيد  بالنعش  اللحاق  استطاع 
اتمام مراسم الدفن وبدون ان يشعر وجد 
نفسه وسط المشيعين ينحنى على النعش 
ويقبله اكثر من مرة وغلبته الدموع وهو 
وجد  حتى  الجليل  استاذه  نعش  يحتضن 
فوق  من  حنان  فى  ترفعه  يد  من  اكثر 
من  لتهدىء  كتفه  على  وتربت  النعش 
المدافن  نحو  الموكب  روعه.....اتجه 
بينما سأل هو عن مراسم العزاء والتى 
عرف انها ستكون بعد الغروب فى دار 
المناسبات بنفس المسجد الذى ُشيعت منه 
المدافن  الى  يذهب  اال  الجنازة...وفضل 
اليها  الذاهبون  يقتصر  ان  رأى  التى 
احد  الى  وذهب  والمقربين  االهل  على 
المقاهى حيث تناول ساندويتشاً من الفول 
وآخر من الطعمية مع كوب من الشاى 
وكان  مرات  عدة  النعى  قراءة  وعاود 
االستاذ  طبيعة  مع  يتناسب  قصيراً  نعياً 
عن  يوماً  يبحث  لم  الذى  راتب  جمال 
شهرة بقدر ما كان يهمه ان يؤدى رسالته 
سريعاً  الوقت  مضى  يكون.  ما  كأحسن 
وقبل الغروب وقبل ان يحضر احد حتى 
من اقارب الفقيد كان جالساً فى سرادق 
العزاء لم يهمه ان يراه احد فقد يتذكره 
على  احد  يعرفه  ال  وقد  مصادفة  احد 
االطالق ..كل ما كان يهمه هو ان يؤدى 
ومعلمه... استاذه  تجاه  اخالقياً  واجباً 
التوافد ولم يكن غريباً  المعزون فى  بدأ 
فهو ال  المعزين  يتعرف على وجوه  اال 
يعرف احد من اقاربه او من جيرانه او 
ولو  يرى  ان  تمنى  لكنه  اصدقائه  حتى 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

الكنز احلى  

Oliver كتبها
            

-أبونا إبراهيم ترك أمالكه وأرضه وعشيرته وسار بال 
كنوز خلف كنز الكنوز الذى دعاه. هناك صنع له كنزاً ال 
يوصف. صار هللا كنزه وصار إبراهيم كنز هللا. من عرقه 
خرج ابن الموعد ومن صلبه تحققت كل وعود الخالص. 
صار حضن إبراهيم كنز الراغبين فى طاعة هللا. صار نسل 
إبراهيم الروحى كنزاً لألجيال وشهود لمسيح كل األزمنة.

-حين كانت تحت يد موسى النبي كنوز مصر زهد فيها 
ألنه سمع الصوت اإللهي إخلع نعليك. فخلع ما يتالمس به 
فكساه بالنور حتي  مع تراب األرض.صار قدام هللا حافياً 
إحتاج الناس منه أن يرتدي برقعاً.هكذا كل من خلع نعلى 
العالم ألبسه الرب نعاًل ليسير في طريق الرب. مصنوعاً 
للدوس على إبليس واقتناء كنوز النصرة وحصاد اإليمان.

تعلن  به  الذى  كنزها  الرب.  أم  شهوة  البتولية  -كانت 
ملكية الرب لها. فلما جاء جبرائيل بالبشارة السمائية كان 
األكثر  اإلجابة  أعرف رجاًل.فكانت  أنا ال   : األهم  سؤالها 
و  لحمك  من  ويجعل  كنزك.يقدسك  القدس  الروح  أهمية: 
دمك المسيح المتجسد.صارت البتول أماً و لم تفقد بتوليتها.

من  العذراء  إغتنت  كنز.  يفوقه  ال  كنزاً  لكنزها  فأضاف 
بتوليتها وربحت األمومة مع العذراوية فكنز المسيح ربحاً 

فوق ربح.

الميت  أبيه  كنز  لينال  يسير الهثاً  بوال  أنبا  كان  - حين 
إنفحت عيناه على كنز أبيه الحى.كنز العشرة األبدية.فقرع 
صدره إذ إتسع قلبه للكنز و علم أن كنز الميت للميتين و 

كنز الحي لألحياء.

- بدد أنبا أنطونيوس كنز ميراثه وأنفق ثمن آالف األفدنة 
المعجزة  سيعوله.  التقدمة  هذه  منه  قبل  الذى  أن  مطمئناً 
الحقيقية هي الفطام عن األمالك فحصد مكافآت الرب الذى 
من أجله باع كل شيء وحمل الصليب كنزاً و تبع المسيح. 

ما أجمل كنزك يا أب الرهبان.

-كانت مريم القبطية تبحث كيف تتربح من جمال جسدها. 
كنزها كان جسدها و شهواتها. لكن األمر اإللهي أعجزها 
المخدوعين  من  المزيد  إسقاط  من  ليمنعها  الحركة  عن 
فإستبدلت  المسيح.  عينيها على جمال  أنار  الجسد.  بجمال 
كنز الموت بكنز الحياة. وإذ إرتفعت أشواقها نحو الجالس 
تصلي  كانت  حين  األرض  عن  رفعها  فقد  العرش  على 
وشهد لسيرتها أنبا زوسيما القس معلماً كيف نستبدل الجمال 
تأتيه  وال  يشيخ  ال  الذى  الكنز  هذا  الحى.  بالجمال  الميت 
فيهتف بطل  ينال كنزا  الجسد ألن الضعيف  تجاعيد وهن 

أنا.

ير  حين  العقالنيين.  لدى  معتادة  غير  الكنوز  بعض   -
الشهداء يفضلون الموت ويحسبونه ربحاً من أجل شهادتهم 
للملك المسيح. إقتنوا كنز سفر الحياة الذى يحوى أسماءهم 
صار  كيف  بدمهم.  للمسيح  فهتفوا  المسيح  بدم  مكتوبة 
الشاكرين حتي  عند  ؟ كيف صار األلم كنزاً  الموت كنزاً 
العالية  الثروة  هذه  تضيع  لئال  حرص  بكل  يقتننونه  أنهم 
المقدار. كنز بولس الرسول مختوم بتكفيك نعمتي. طوبي 

لمن باإلماتة نالوا الكنز.

- شهداء ليبيا القديسين ذهبوا ليجمعوا مااَل لذويهم. كانوا 
القليل  في  أمانتهم  الرب  الغربة.إستحسن  وزنة  في  أمناءا 
و أقامهم على كنز يفوق كل شيء.جعلهم هم أنفسهم كنزاً 
لهذا الجيل و لكنيستهم األرثوذكسية قوية اإليمان. السعى 
نحو كنز األبدية يجعلك أنت ذاتك كنزاً كما صار لهؤالء 
الشهداء وغيرهم ممن سبقوهم ومن سيلحقونهم. صورة هللا 

فيك تجعلك كنزاً و مشتهي الراغبين فى معرفة الطريق.

كنوزنا. ونصبح  كنوزهم  فتكون  مثل هؤالء  إصنعوا   -
ثروة الجيل فى المحبة واإليمان. شاهدين أن إناءنا الهش 
الخزاف  ألن  تهشمه  من  خوف  دون  النعمة  كنز  يحوى 
يجعلكم  المسيح  ليبقى.  بل  ليضيع  الكنز  يضع  ال  األعظم 

كنوزاً ألجيالكم و بلدانكم.

وجهاً واحداً من االساتذة القدامى الذين بدوا 
وكأن القدر غيبهم جميعاً عن الحياة...بدأ احد 
رجال الدين يلقى كلمة تركزت على االخالق 
على  تماماً  ينطبق  هذا  كان  وكم  والعطاء 
الفقيد واستمر الرجل فى بيان اهمية العطاء 
تصديق  بين  اآلخرة  فى  ومقابله  الدنيا  فى 
المعزين بهز الرؤوس او بمصمصة الشفاة 
الوجوه  بعض  يرى  بدأ  منصتاً  هو  وبينما 
التى ُخيل اليه انه يعرفها...ثم تعددت الوجوه 
تليفزيونية  وجوه  انها  له....ياهللا  المألوفة 
او  المشهورين  والفنانات  الفنانين  لبعض 
انصاف المشهورين...استاء من تركيزه على 
الحاضرين وبدأ ثانياً فى االنصات للمتحدث 
بدأ  وليس رجل دين  الذى كان رجاًل عادياً 
والخير  البر  مآثرواعمال  عن  الحديث  فى 
انه سمع خطأ  للفقيدة....الفقيدة!!!!!؟؟ اعتقد 
تكراره  لكن  لفظياً  اخطأ  المتحدث  ان  او 
لكلمة الفقيدة وتوكيده لكلمة المرحومة اصابه 
بالقلق وشعر انه فى المكان الخطأ بل وشعر 
علموا  المرحومة  واقارب  المعزين  كل  ان 
السرادق...نهض مسرعاً  لهذا  ينتمى  انه ال 
المرحومة واسرع  اقارب  من  فصافح صفاً 
خارجاً  ثم قرأ الفتة كانت موضوعة خارج 
المغفور  عليها » عزاء  ُكتب  وقد  السرادق 
لها باذن هللا الفنانة سوسو حمدى« لم يستطع 
يكن يعرف  االبتسام ولم  نفسه من  يمنع  ان 
فى  ماتت  قد  حمدى  سوسو  الراقصة  ان 
دار  فى  المسئولين  احد  سأل  ثم  اليوم  نفس 
جمال  االستاذ  عزاء  مكان  عن  المناسبات 
الصغرى... القاعة  فى  انه  فاخبره  راتب 
يغمره  ساخر  وتساؤل  السرادق   فى  جلس 
عن النعش الذى احتضنه وبلله بدموعه هل 
كان نعش جمال راتب  ام هو نعش الراقصة 
احد  كلمات  اتت  ثم  حمدى!!!!!!؟  سوسو 
رجال  احد  وكان  السرادق  فى  المتحدثين 
و  الساخرة  تساؤالته  عن  لتخرجه  الدين 
تركزت كلماته على االخالق والعطاء شب 
فوجده  المتحدث  الى  ناظراً  العلى  بجزعه 
نفس الرجل الذى قدم من سرادق الراقصة 
ثم استرسل موضحاً اهمية العطاء فى الدنيا 
ومقابله فى اآلخرة بينما يصدق المستمعون 
ومصمصة  الرؤوس  بهز  كالمه  على  له 

الشفاة.
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 بقية مقال »ثورة الشعب 1919م« ص13 
نشر سعد زغلول نداًء إلى المصريين دعاهم إلى 
مواصلة التحرك ضد االحتالل البريطاني، كما دعا 
السلطة  فأنذرته  بنادي سيروس،  كبير  اجتماع  إلى 
البريطانية بعدم إلقاء خطب، وأمرته بمغادرة القاهرة 
فرد  زمالئه،  من  والعديد  له  الريف  في  واإلقامة 
السلطة  اعتقلت  األوامر.  هذه  برفض  سعد  عليهم 
العسكرية سعد زغلول وزمالئه، واصدر اللنبي أمراً 
عسكرًيا يوجب على البنوك االمتناع عن صرف أي 
أموال مودعة باسم سعد أو الوفد إال بإذن منه. احتج 
في  وقامت مظاهرات  االعتقاالت،  هذه  الوفد على 
في 21  زغلول  سعد  غادر  آخرى.  ومدن  القاهرة 
أرسلت  وهناك  سيالن  إلى  منها  عدن  إلى  دسيمبر 
السلطات البريطانية أحد ضباط المخابرات ليعرض 
على سعد أن يكون ملًكا على مصر، على أن يقبل 
الحماية البريطانية وفصل السودان، لكن رفض سعد 
العرض. في 29 ديسمبر نقلت السلطات البريطانية 

سعد وصحبه إلى جزر سيشل بالمحيط الهادي. 
   في 23 يناير 1922م أصدر الوفد قرارا بتنظيم 
تشمل؛  البريطانية  السياسة  وجة  في  سلبية  مقاومة 
عدم التعاون بقطع العالقات االجتماعية مع اإِلنجليز، 
وامتناع السياسيين المصريين عن تشكيل الوزارة، 
ومقاطعة التجارة والبنوك والسفن وشركات التأمين 
الوفد،  قرار  الصحف  نشرت  أن  بعد  اإلنجليزية. 
اعتقلت السلطة العسكرية األعضاء الذين وقعوا عليه 
وسجنتهم في سجن قصر النيل، وعطلت الصحف 
التي نشرت القرار. على أثر االعتقاالت ُشِكلت هيئة 
جديدة للوفد، أصدرت نداء إلى المصريين باستمرار 
العسكرية  السلطة  أن  إال  البريطانين،  جهادهم ضد 
ما لبثت أن أفرجت في 27 يناير عن أعضاء الوفد 
المعتقلين فانضموا إلى الهيئة الجديدة. اشتملت هذه 
الفترة حوادث اغتياالت على البريطانيين ومن أهمها 

مقتل المستر براون ُمفتش بوزارة المعارف.
   ظلت الوزارة شاغره ألكثر من شهرين بعد استقالة 
عدلي، وأحجم المسؤلين عنها، نتيجة للسخط العام. 
ُعرض تشكيل الوزارة على عبد الخالق ثروت فقدم 
مشروع  قبول  عدم  منها  المنصب،  لقبوله  شروط 
كورزون ، وإلغاء الحماية على مصر. قوبلت الشروط 
برفض كاًل من الوفد والحزب والوطني لتمسكهما 
اللنبي  سافر  مصر.  عن  البريطانية  القوات  بجالء 
بقبول شروط  البريطانية  الحكومة  لندن إلقناع  إلى 
ثروت، لما وجد فيها شروًطا أقل ترضية للمصريين 
في ثورتهم على االحتالل. اقنع اللنبي رئيس الوزراء 
فانتهت  الشروط،  بقبول  جورج  لويد  البريطاني 
مباحثاتهم بقبول شروط ثروت وإعالن تصريح 28 
فبراير عام 1922م. عاد اللنبي إلى القاهرة في 28 
التصريح وعنوانه )تصريح لمصر(  فبراير يحمل 
ليتضمن انهاء الحماية وإعالن مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة. ابقت بريطانيا بعض األمور دون تعديل 
تأمين مواصالت  األتفاق حولها وهي:  يتم  أن  إلى 
اإلمبراطورية البريطانية؛ الدفاع عن مصر من كل 
مصر  في  األجنبية  المصالح  حماية  أجنبي؛  تدخل 
الحزب  نشر  السودانية.  المسألة  األقليات؛  وحماية 
التصريح  فيه  يشطب  بياًنأ  مارس   2 في  الوطني 
إلصرار بريطانيا على انتهاك االستقالل المصري.

   أعلن السلطان فؤاد األول في 15 مارس استقالل 
مصر واتخاذه لقب ملك مصر، وشكلت وزارة عبد 
الخالق ثروت، واعتبر اليوم عيدا وطنيا، لكن الشعب 
لم يشارك الحكومة االبتهاج بهذا التصريح الذي قوبل 
بسخط عام. سعت وزارة ثروت في تحقيق مظاهر 
هذا االستقالل، فأنشأت وزارة للخارجية تولها ثروت 
بداًل من  للوزارات  نفسه، وعينت وكالء مصريين 
البريطانيين، قام الملك بإصدار مرسوًما بتعديل نظام 

وراثة العرش. 
أبريل 1922م لجنة  أُلِّفت وزارة ثروت في 3     
لوضع مشروع الدستور وقانون االنتخابات وسميت 
»لجنة الثالثين«. لم يشترك الوفد والحزب الوطني، 
ألنهم رأوا أن الدستور كان يجب أن يُعهد لجمعية 
تأسيسية تختارها األمة ال إلى لجنة تؤلفها الحكومة. 
رفعت اللجنة مشروع الدستور إلى ثروت في 21 
أكتوبر. كثرت عمليات األغتياالت لألجانب، واتخذت 
التعسفيه تجاة  الكثير من اإلجراءات  وزارة ثروت 
الُمعارضة منها مصادرتها لالجتماعات الُمخالفة لها، 
وتعطيل صحف »األهالي واألمة واألهرام«. زاد 
مركز الوزارة حرًجا بعد أن قامت القوات البريطانية 

نشر  بتهمة  وُمحاكمتهم  الوفد  أعضاء  باعتقال 
والملك،  الحكومة  احتقار  على  تحرض  منشورات 

ولم تتخذ الحكومة أي قراًرا تجاه هذه االعتقاالت.
    تأسس حزب الدستورين األحرار برئاسة عدلي 
يكن، وبمساعدة وزارة ثروت؛ لذلك حمل منذ تأليفه 
طابع العداء لسعد وللوفد. تبنى الحزب سياسة التساهل 
مع اإلنجليز للوصول إلى حل للقضية المصرية. في 
29 نوفمبر 1922م قدم ثروت استقالته فقبلها الملك 
االستقالة. في  يذكر سبب هذه  ولم  اليوم،  نفس  في 
نسيم  توفيق  محمد  إلى  ُعهد  1922م  نوفمبر   30
رئيس الديوان الملكي تشكيل الوزارة الجديد، فشكلها 
في نفس اليوم. لم تهتم هذه الوزارة باطالق سراح 
سعد زغلول ورفاقه المنفيين مما أدى لتجدد اغتيال 
مشروع  تعديل  في  الوزارة  شرعت  البريطانيين. 
الدستور إلعطاء الملك مزيد من الصالحيات، كما 
طلبت الحكمومة البريطانية إدخال بعض التعديالت 
لبعض المواد المتعلقة بها مثل فصل السودان عن 
مصر وتغيير لقب الملك إلي ملك مصر فقط، وقبلت 
فبراير   5 في  البريطانية.  الحكومة  طلب  الوزارة 
في  آثاره  لهذا  وكان  الوزارة،  استقالت  1923م 
تجدد االضطرابات في مصر. اغتيل أحد العاملين 
البريطانيين بالسكة الحديد فتم تعيين الكولونيل كوك 
كوكس حاكما عسكريا للقاهرة والجيزة، كما القيت 
قنبلة علي أحد معسكرات الجيش البريطاني بجزيرة 

بدران.
   في 20 مارس قامت السلطات البريطانية بتفتيش 
منزل سعد زغلزل واستولت على ما به من أوراق، 
وأغلق المنزل وأقام عليه حرس لمنع الدخول إليه. 
في 5-6 مارس اعتقلت السلطة البريطانية أعضاء 
التابعة  المصري  اللواء  جريدة  وعطلت  الوفد، 
للحزب الوطني. في 15 مارس 1923م، َشكل يحيى 
إبراهيم الوزارة الجديدة، بحيث كانت وزارة إدارية 
بون برنامج. وضع أعضاء لجنة الدستور احتجاًجا 
على التعديالت التي أجراتها وزارة توفيق نسيم. في 
بالدستور،  الملكي  19 أبريل 1923م صدر األمر 
طبًقا للمشروع الذي أقرته اللجنة محذوًفا منه النّصان 
الخاصان بالسودان. رأت الحكومة البريطانية تهدئة 
الحركة الوطنية في مصر باإلفراج عن سعد زغلول. 
سعد  وسافر  مارس 1923م،  في 30  اإلفراج  نفذ 
زغلول إلى فرنسا لتلقى العالج، وكذلك أفرجت عن 
المعتلقين في مصر من أعضاء الوفد. أصدر اللورد 
اللنبي قراًرا بإلغاء القرار السابق بشأن تعيين حاكم 

عسكري للقاهرة والجيزة.
   في 30 أبريل صدر قانون االنتخابات في ظل 
الوزارة  أصدرت  مايو،   30 في  الجديد.  الدستور 
»قانون  الُمسمى  1923م  لعام   14 رقم  القانون 
الطرق  في  والمظاهرات  العامة  االجتماعات 
االجتماعات  حق  فيه  قيدت  والتي  العمومية«، 
والتظاهر بقيود شتى، وفي 31 مايو فكت السلطات 
في  الُمتواجدين  الوفد  أعضاء  اعتقال  البريطانية 
الوزارة  اصدرت  يونيو،   26 في  سيشيل.  جزيرة 
كلما  العرفية  األحكام  تطبيق  بجواز  يقضي  قانون 
تعرض األمن المصري للخطر سواء بإغارة قوات 
من  والتوسيع  داخلية،  اضطرابات  وقوع  أو  للعدو 
جرت  يوليو،   5 في  العسكري.  الحاكم  صالحيات 
السامي  المندوب  ودار  الوزارة  بين  مفاوضات 
اللنبي  اللورد  أصدر  العرفية،  األحكام  إلغاء  حول 
أمًرا بإلغاء األحكام الُعرفية، مقابل إصدار الحكومة   
لقانون التضمينات والذي يقضي بإجازة كل ما قامت 
تنفيذ  مدة  طوال  البريطانية  العسكرية  السلطة  به 
تعوضيات  طلب  في  مصر  أحقية  وعدم  األحكام، 
عن تطبيقها، كذلك صدر العفو عن بعض المحكوم 
عليهم من المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها 15 
إلى مصر في 17 سبتمبر  عام. عاد سعد زغلول 
1923م واستقبل بحفاوه من قبل المصريين، كذلك 

عاد أعضاء الحزب الوطني المبعدين إلى أوروبا.
   كان نتاج الثورة: إلغاء الحماية البريظانية علي 
سيادة،  ذات  مستقلّة  دولة  مصر  إعالن  مصر، 
صدور أول دستور مصري سنة 1923م، تشكيل 
عن  أفرج  الذي  زغلول  سعد  برياسة  وزارة  أول 
الجيش  من  مصر  وإخالء  السياسيين،  المسجونين 

البريطاني وتمركزه في منطقة القنال.
توفي سعد زغلول في 23 أغسطس 1927 وقد خلفه 

مصطفي النحاس في رئاسة حزب الوفد

بقية مقال »تاريخ الحياة النيابية قي مصر« ص4
مجلس النواب في دستور 2014 :-

صالحيات البرلمان : اختصاصات مجلس النواب المصرى السبعة وفقا ألحكام دستور 
2014حدد الدستور المصرى الذى أقره الشعب فى العام 2014 اختصاصات محددة 
الشعب  اختارها  التى  السياسية  الهيئة  باعتباره  النواب،  لمجلس  الصالحيات  واسعة 
باالقتراع الحر المباشر، وعلى رأسها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، 
والخطة العامة للتنمية االقتصادية، واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على 

أعمال السلطة التنفيذية، وترشيح رئيس الجمهورية .
اختصاصات مجلس النواب املصرى السبعة :-

1-التشريع :-
 يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، 
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إال أن تلك االقتراحات ال تحال 
المجلس حسبما  بالمقترحات وموافقة  المختصة  اللجنة  بإجازة  إال  النوعية  اللجنة  إلى 
تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 
أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة إلعداد تقرير وعرضه على 

المجلس .
2- إقرار اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واملوازنة العامة للدولة :-

يعتبر إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية والموازنة العامة للدولة، من أهم ما نصت 
عليه المادة 101 من الدستور، ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة 
على مجلس النواب قبل تسعين يوما على األقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت 
عليه بابا بابا، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها ، ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة 
أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب وفقا للمادة 125 من 
الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خالل مدة ال 
تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز 
المركزى للمحاسبات ومالحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابا 

بابا ويصدر بقانون .
3- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية :-

يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى االستجواب وطلب منافشة موضوع 
اللجان الخاصة أو تكليف  العاجلة، وتشكيل  البيانات  عام، وتقديم طلبات اإلحاطة أو 
إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى 
الجهات اإلدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع 
معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل 
القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى 
جميع الجهات أن تستجيب لطلبها ، وفى جميع األحوال، يحق لعضو مجلس النواب 
الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس 
الثقة من رئيس  يقرر سحب  أن  النواب  لمجلس  فإن  الدستور  للمادة 131 من  ووفقا 
مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب 
استجواب وبناء على اقتراح ُعشر أعضاء المجلس على األقل ويكون سحب الثقة بأغلبية 
األعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلًقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا 

أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها .
4- ترشيح رئيس اجلمهورية :-

تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 
عشرين عضوا على األقل من أعضاء مجلس النواب، وال يجوز للعضو تأييد أكثر من 

مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
5- مناقشة برنامج رئيس اجلمهورية وبرنامج الوزارة :-

وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة 
للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له القاء 
بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس ، ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، 
رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن 
لم تحصل على ثقة البرلمان خالل ثالثين يوما، كلف رئيس الجمهورية، رئيسا آخر 
لمجلس الوزراء من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن 
لم تحصل حكومته هى األخرى على ثقة مجلس النواب خالل ثالثين يوما، عد المجلس 
منحال، ويدعو رئيس الجمهورية النتخاب مجلس نواب جديد، خالل ستين يوما من 

تاريخ صدور قرار الحل .
٦- تعديل الدستور :-

أعضاء مجلس  ل�"خمس  أو  الدستور،  من  للمادة 226  وفقا  الجمهورية  لرئيس  يحق 
النواب"، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها 
وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خالل ثالثين يوما من 
تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا 
رفض الطلب، ال يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور االنعقاد التالى، وفى حال 
الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح لالستفتاء 
عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعالن النتيجة وموافقة أغلبية عدد األصوات 

الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء .
7- إقرار حالتى احلرب والطوارئ :-

ال يعلن رئيس الجمهورية الحرب، وال يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج 
حدود الدولة، إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية 
ثلثى األعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس 
األعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ووفقا 
للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس 
الوزراء، ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية، 
ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد العادى، وجب دعوة 
المجلس لالنعقاد فورا للعرض عليه ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على 
إعالن حالة الطوارئ، لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة، 
بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة 

الطوارئ .
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

السكر آفة العصر

في  للخلف  تعود  عندما 
سنة   60 او   50 الزمن 
واحجام  اشكال  وتتصفح 
سوف  شعب  اى  في  الناس 
ازدادت  كيف  تصعق 
احجام الناس كثيرا، وعندما 
عرض التليفزيون المصرى 

صورا لخريجى الجامعات في الستينات او حتى 
في  الجامعات  بخريجى  وقورنت  السبعينات 
ازددنا  كيف  مخيفا  المنظر  كان  الحديثة  السنين 
في االحجام بهذا الشكل، وازدياد االحجام صاحبه 
وسكر  ضغط  من  االمراض  معدالت  ازدياد 

وكولسترول وامراض قلب وغيرها.

من  ابتداء  انه  تجد  لماذا؟  تتساءل  وعندما 
الستينات او السبعينات عمليات التصنيع الغذائي 
بدأت في الظهور وزحفت على كل المجتمعات، 
فبدال من اكل الفواكه يوجد عصير الفواكه بما فيه 
من إضافات عالوة على شتى أنواع المشروبات 
الغازيه بما فيها من مواد سكريه، وبدال من وجود 
نوع واحد او اثنين من المخبوزات اى الخبز يوجد 
كثير من أنواع المخبوزات لدرجة انها تأخذ الحيز 
األكبر في السوبرماركت، وبدال من تناول البليلة 
قسم  السوبرماركت  في  لدينا  اصبح  الصباح  في 
كامل من مختلف أنواع السيلاير وناهيك عن كل 
المضافات وشتى أنواع السكريات فيها واأللوان 
البطاطس  شراء  من  وبدال  الحافظة،  والمواد 
والشيبس،  فرايز  الفرنش  لدينا  اصبح  وطهيها 

وغير ذلك الكثير من المصنعات الغذائية.

األعظم  المشترك  القاسم  في  تتأمل  وعندما 
السكر يقف  ان  الغذائية سوف تجد  للمصنوعات 
على القمة، فهو طريقة للحفظ واكساب الطعم الذى 
تشتريها،  وتظل  األنواع  هذه  على  تقبل  يجعلك 
يختفى  التي  األسماء  كل  تعرف  ان  المهم  ومن 
السكر وراءها ويمكن ان يخدعك الن اسمها ليس 

سكر، ومن هذه األسماء:

Sucrose-Glucose-Fructose-
Barley Malt-Agave Nectar-
Beet Sugar-Corn Syrup-Cane 
Juice-Lactose-High Fructose 
Corn Syrup-Maltodextrin-Sweet 
Sorghum-Fruit Juice Concentrate-
Galactose-Molasses-Mannose-
Rice Syrup-Maple Syrup-Dextrin

وعندما تنظر الى جدولة دول العالم من حيث 
الصحة تجد ان أمريكا تحتل المرتبة 35 ,وهي 
تسبقها  التي  الدول  اما  للسكر،  استهالكا  األعلى 
في الصحة فهى اقل استهالكا للسكر، فاستهالك 
السكر في اسبانيا وإيطاليا واليابان اقل كثيرا من 

أمريكا.

فاستهالك أمريكا للسكر يبلغ 130 رطل للفرد 
في السنة، وكان في سنة 1900 45 رطل وفى 

سنة 1950 75 رطل.

ال  انا  وتقول  نفسك  عن  تدافع  ان  ويمكنك 
ان  اعتبار  على  السنة  في  رطل   130 استهلك 
او  القهوة  او  الشاي  الى  الذى تضيفه  السكر هو 
كم  تعلم  ال  وانت  الحلويات،  عمل  في  تستهلكه 
السكر المضاف الى كل األطعمة المصنعة تحت 

المختفية،  األسماء  هذه  كل 
بالطبع انت تعرف كم السكر 
المشروبات  في  الموجود 
وكل  والعصائر  الغازية 
حتى  المخبوزات  أنواع 
والسيلاير  والحلويات  الخبز 
والزبادى،  كريم  واآليس 
ولكن هل تعلم ان السكر هو احد اإلضافات الهامة 
في الكتش آب وصوص باربيكيو ومختلف أنواع 
المكرونة  وصوص  واللحوم  للسلطات  الدرسنج 
السودانى،  الفول  وزبدة  المجمدة  الوجبات  وكل 
ومختلف أنواع سناك بار وصوص التفاح واغلب 

الفواكه المجففة.

توجد  هل  السكر؟  على  الحرب  لماذا  ولكن 
أسباب مقنعة؟

انسولين  زيادة  الى  يؤدى  السكر  استهالك   -
تخزين  على  يساعد  الذى  الهرمون  وهو  الجسم 

الدهون مما يؤدى الى السمنة.

- االرتفاع المستمر لألنسولين يؤدى الى حالة 
تسمى مقاومة الخاليا لتأثير االنسولين مما يؤدى 

الى مرض السكر.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدى الى زيادة 
عامل  هي  وااللتهابات  الجسم،  في  االلتهابات 
منها مضاعفات  االمراض  من  كثير  في  أساسي 
واالورام  القلب  وامراض  وااللزهايمر  السكر 

السرطانية.

اإلصابة  خطر  من  يزيد  السكر  استهالك   -
باالزهايمر وحاليا هذا المرض يطلق عليه السكر 
مع  الوثيقة  العالقة  وجود  بسبب  الثالث  النوع 

استهالك السكر.

- زيادة استهالك السكر تؤثر على تركيز المخ 
واالنتباه، وهى غير مرغوب فيها لألطفال الذين 

يعانون من فرط الحركة.

- السكر يضعف من جهاز المناعة وذلك بناء 
السكر  تناولوا  افراد  على  أجريت  تجارب  على 
تساعد  التي  االكولة  الخاليا  عدد  قاسوا  وبعدها 
فوجدوا  والفيروسات  البكتريا  من  التخلص  على 
انها تقل في العدد ويستمر هذا لمدة 5 ساعات بعد 

تناول السكريات.

- تناول السكريات بإفراط قبل النوم ال يساعد 
على النوم العميق.

- الخاليا السرطانية تحتاج الى السكر، وزيادة 
السكريات تساهم في نمو الخاليا السرطانية.

متساوية  السكريات  كل  هل  السؤال  ولكن 
السكريات  عن  نتكلم  ال  نحن  وهنا  تأثيرها؟  في 
مثل  الصحة  على  الضار  األثر  ذات  الصناعية 
سبلندا ونيوتري سويت وكل انواع الدايت سكر، 
له معامل رفع سكر او ما يسمى    كل نوع سكر 
الجلوكوز  GI مختلف عن اآلخر، واعالهم هو 
ومقداره 100 يليه الرايس سيرب ثم السكروز ثم 
العسل األسود ثم ميبل سيرب ثم العسل األبيض 
ثم  ستيفيا  ثم  زيليتول  ثم  الهند  جوز  سكر  ثم 

اريثريتول.

من عيادة الطب الطبيعى

نهم السكريات
سنة   57 العمر  من  ابلغ  س: 
وأضع  السكريات  اتناول  ان  وأحب 
كثيرا من السكر في اى من مشروبى 
من  الكثير  واتناول  والقهوة،  كالشاى 
من  اعانى  ال  اآلن  وحتى  الحلويات، 
مرض السكر ولكنى ازيد في الوزن، 

فماذا أفعل؟

في  الشديدة  بالرغبة  الشعور  ج: 
يمكن  والحلويات  السكريات  تناول 
تناول  على  التعود  سببه  يكون  ان 
والمنقاة  المصنعة  الكربوهيدرات 
األبيض  الدقيق  أطعمة  مثل  باستمرار 
الى  تؤدى  فهى  األبيض،  والسكر 
ارتفاع حاد في السكر يعقبه هبوط مما 
والشغف  الجوع  إحساس  الى  يؤدى 
سعيت  فكلما  السكرية،  المواد  بتناول 
في تناول المواد السكرية كلما زاد هذا 
اإلحساس، كما تؤدى الى مقاومة خاليا 
زيادة  مع  االنسولين  لهرمون  الجسم 

خطر اإلصابة بمرض السكر.

الكروميوم  معدن  نقص  كذلك 
الشغف  يعطى  ان  يمكن  الجسم  في 
بالسكريات، لذا تناول معدن الكروميوم 
من  أيضا  نقصه  ويأتي  عالجا  يكون 
والسكريات  الكربوهيدرات  تناول 
المنقاة، وبذلك ترى أنك تسير في حلقة 

مفرغة ينبغي كسرها.

وعليك بتناول الوجبات في مواعيدها 
واحرص على ان تكون مليئة باأللياف 
والفواكه  والخضر  البقول  ومصادرها 
والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات، 
واالمتناع الكامل عن األطعمة المصنعة 
األبيض  والسكر  األبيض  الدقيق  من 
المخبوزات  مثل  المنقاة  والسكريات 
والسيلاير  والبيتزا  األبيض  والخبز 

المعلب والديسيرت.

تناول  في  حادة  برغبة  وإذا شعرت 
السكريات  تناول  فيمكنك  السكريات 
الفواكه  مثل  الطبيعية  مصادرها  من 
التفاح  صوص  او  المختلفة  بأنواعها 
يمكنك  السكر، كما  اليه  الغير مضاف 
تناول العسل األسود او العسل األبيض 
او ميبل سيرب بكمية محدودة، ويمكنك 
ستيفيا  او  األبيض  العسل  استخدام 
في  تتدرج  ان  والقهوة، وعليك  للشاى 
المستخدمة  السكريات  كمية  إنقاص 

وليساعدك هللا.

 

د.تباسيم جندي



كل الطرق تؤدي إىل أقباط 
كندا

الخواطر  بعض  معي  أشاركم  أن  القادمة  السطور  في  اود 
واألفكار؛ التي تدور في رأسي منذ فترة طويلة، عبارة عن 
من  يدور  لما  تتبعي  نتيجة  عندي  تجمعت  وأفكار  تحليالت 
حوالي؛ ونتيجة لبعض االحداث التي مرت بي مؤخراً، والتي 
عندما دققت فيها وجدتها وثيقة الصلة بعضها البعض، على 
عليها  يبدوا  ال  محض صدف؛  الظاهر  في  أنها  من  العكس 

الصدفة اطالقا. تبتدئ منين الحكاية؟  

الفيس بوك
الحظر  مرات  من  كبير  لعدد  تعرضت  األخيرة  السنة  في 
تثير  لدرجة غير عادية  الفيس بوك،  النشر في  والمنع علي 
الدهشة، كانت أخر هذه المرات منذ عدة أيام، حيث تم إبالغي 
تلك  علي  باالستئناف  قمت  ولكني  يوماً،   30 لمدة  بالحظر 
العقوبة الفيسبوكية، ونجحت في تخفيضها إلي 3 أيام فقط ، أما 
فكيف حدث ذلك وما السبب وراء الحظر، فلنبدأ بالسبب وراء 
الحظر، فكان تعليق كتبته في عام 2016 )حوالي 5 سنوات 
يا جدعان(، علي أحد الصور للدولة اإلسالمية- داعش، لطفل 
اإلسالمية-  الخالفة  إرهابي  يد  علي  نصفين  إلي  تقطيعه  تم 
داعش، ال أنكر أنها صورة صعبة و قاسية، ولكني ليست انا 
من قام بنشرها في األساس ، وال شخصيتي  وال تعاليم ديني 
نصفين  إلي  البريء  الطفل  ذلك  تقطيع  إلي  أدت  التي   هي 
المراقبة   تبادل رسائل بين موظفين  الكثيرين غيره، وبعد  و 
أدي إلي اقتناع  الفيس بوك بوجهة نظري وتم تخفيض الرقم 
من 30 إلي 3 أيام ، األمر الذي استوقفني وجعلني انتبه جدا 
هو، أنهم يبحثوا في منشورات وتعليقات تعود لسنوات عديدة 
مخصوص  يعني،  إلي  إنسان  وير  سوفت  انه  يقال  للوراء. 
لإلرهاب  والمستمرة  الالمتناهية  الشر  أعمال  يفضح  لكي 

واإلرهابيين.  

تتربع  التي  كرمان،  توكل  المدعوة  المتطرفة  بركات  طبعاً 
على الكيان المسمى بمجلس حكماء الفيس بوك، والذي يهدف 
بوك،  الفيس  مستوي  على  المسيء  المحتوي  مراجعة  إلى 
وطبعاً بالنسبة لكرمان وصبيانها الذين أتت بهم ومكنتهم من 
مراجعة المحتوي المنشور باللغة العربية، أي محتوي يفضح 
اإلخوان الخونة المجرمين وتنظيم الخالفة/الدولة اإلسالمية-
يعد  أروغان  العالم  في  لإلرهاب  الروحي  واألب  داعش، 

محتوي مسيء.

سعادة الوزيرة نبيلة مكرم 
قبطية(، وزيرة  )باالسم  الهجرة  )الدولة(  نبيلة مكرم وزيرة 
بدون  لقب  وهو  )الخارجية(  وزير  سكرتيرة  تعني  الدولة 
السنوات  عبر  المكثف،  نشاطها  متابعة  خالل  من  وزارة، 
لهذا  بها  أتت   )...( السيادية  األجهزة  أن  وجدت  الماضية 
وهي  محددة؛  ومهمة  هدف  أجل  من  خصيصاً؛  المنصب 
)هويتهم(،  ومحو  الخارج  في  األقباط  على  السيطرة  إحكام 
التي  الدولة  تلك  الدولة،  لصالح  إنجازاتهم  على  واالستيالء 
تنكر على األقباط حقوقهم كمواطنين وتضطهدهم، وتبتزهم 
تحت شعار ]الوطنية[. وبنظرة فاحصة متأنية سنجد أن تركيز 
القبطي في الخارج  المذكورة ينصب على المجتمع  الوزيرة 
ال  أسباب  لعدة  يرجع  وهذا  خصوصاً،  كندا  وفي  عموماً؛ 
مجال لذكرها كلها االن في هذ المقال، وانما أبرز األسباب 
الملحوظة والتي دفعت الوزيرة ومن يحركها، للتركيز على 
المجتمع القبطي في كندا، أن المجتمع القبطي في كندا حقق 
تواجد سياسي ملحوظ؛ وكما أن األقباط يتمتعوا باحترام كبير 
على مستوي الساحة السياسية واالجتماعية في كافة مدن كندا.

وبالفعل "نجحت" الوزيرة في االستيالء على واحد من أهم 
إنجازات األقباط في كندا، وهو شهر التراث القبطي الكندي، 
والذي تم تحويله إلى شهر التراث المصري الكندي، وكنا قد 
كتبنا حول ذلك مقال كبير يحوي كل التفاصيل ويوضح لماذا 
كان األصح أن يكون شهر المسمى هو التراث القبطي الكندي 
وليس المصري. االعتراض على هذه التسمية سببه مهم جدا 
كما شرحت في مقالي السابق. وتلخيصه هو نزع هذا الشهر 
المعترف بوجود وجهود أصحاب الحق االقباط من يدهم وهم 
شهر  وجعله  األساس  في  التكريم  هذا  واستحقوا  حققوا  من 

للمشاع بتسميته الشهر المصري. 

وزج  لالعتقال  مصر  في  أوالدنا  من  عدد  تعرض  بعد 

ظلماً  األن،  حتي  ونصف  عام  قرابة  منذ  السجون  في  بهم 
وعدواناً بدون تهم حقيقية، غير الحديث السخيف عن عملهم 
الناشط  هؤالء  من  المسلمين،  الخونة  اإلخوان  مع  وتعاونهم 
القبطي رامي كامل، وباتريك زكي، فباتريك باحث بالمبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية، والتي تم مؤخراً اعتقال عدد من 
العاملين بها، األمر الذي أثار ضجة في خارج مصر حول 
هذا األمر، وقامت نجمة هوليوود سكارليت جونسون بتسجيل 
فيديو لدقائق معدودة، انتقدت فيه أوضاع حقوق اإلنسان في 
مصر تحت حكم السيسي، وطالبته باإلفراج الفوري باألسماء 
عن المعتقلين من الباحثين والعاملين بالمبادرة المصرية، بما 
باالستجابة  المصري  النظام  قام  وبالفعل  باتريك زكي،  فيهم 
عن  وأفرج  هوليوود،  نجمة  رسالة  ولدتها  التي  للضغوط 
الباحثين المعتقلين ماعدا  باتريك، هل  احتاج لتوضيح سبب 
عدم االفراج عنه، فباتريك هو القبطي الوحيد من بين هؤالء 

فلذلك لم يتم األفراج عنه.

الشهيرة  زيارتها  بعد  مكرم  نبيلة  السفيرة  بالوزيرة  اتصلت 
منها  وطلبت  اونتاريو  برلمان  في  االقباط  بشهر  لالحتفال 
صراحة التدخل والتوسط لألفراج عن رامي كامل واألقباط 
األخرين. فكان ردها: "أنا مجرد وزيرة؟ فقلت لها نحن من 
وقف معك ومنعنا أن يتم اإلبالغ عنك والتدخل القانوني ضدك 
فقالت  يعارض مصر؟  لمن  الرقبة  بقطع  اإلشارة  واقعة  في 
لي هل تهددني؟ بالطبع". ال أهدد أواًل ألنها سيدة وألنها في 
النهاية محسوبة علي مصر، ثانياً لست شخص متدني أخالقياً 
حتى أهدد إنما استخدام الحق القانوني، فأحقاق الحق ال يعد 
بالُمهدد  المدعي  أسم  أستبدلت  المحاكم  كانت  وإال  تهديداً، 
والمدعي عليه بالمهدد. ولكن نقول أيه، فهذا أسلوب التعالي 
المتعارف عليه في مصر )أنت عارف أنت بتكلم مين أو أنت 
فاكر نفسك أيه(. ومع هذا أكدت لها أنا ال أهدد إنما بأسلوب 
دبلوماسي أشرح لها انها في احتياج لنا في كندا، وما فعلته 
يسئ لنا جمعياً؛ ويسئ لسمعتنا الطيبة التي بنينها عبر عقود 
طويلة. وطبعا أنهالت على المكالمات من كل حدب وصوب 
من شخصيات قبطية كندية بأنه على أنى أكف عن مهاجمة 
الوزيرة!، والغريب أنا لم أهاجم الوزيرة إطالقاً )وأن كان ذلك 
حقي الذي ال يمكن الحد أن يجردني منه مادام هناك سبب 
يدعو لذلك( فخالف مع الوزيرة للصالح العام.  واعتراضي 
كان ومازال على معاملة أوالدنا المعتقلين وغيرها من الوقائع 

التي ال تخفي عليكم وسيأتي ذكرها في حينة. 

احذروا من وهم و فخ ما يسمي بإصالح اإلسالم 
الشيء األخر الذي رأيته أن هناك محاوالت حثيثة لدفع األقباط 
في كندا، أو بمعني أدق ]توريط[ األقباط في كندا، في معركة 
و  بإيجاد  يعرف  ما  أو  اإلسالم  تحت مسمي إصالح  وهمية 
خلق إسالم معتدل، تلك المعركة التي يحاول أن يروج له، أحد 
المتملقين لألقباط الذي وجه لهم من قبل اتهامات باطلة بأنهم 
وضعوا دخوله هو وأسرته في المسيحية كشرط لمساعدته، 
عندما وصل كالجئ هو وأسرته إلي كندا من عدة سنوات،  
فهذا الشخص الذي يعمل لحساب نفس الجهات التي تعمل لها 
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، يحاول نشر اإلرهاب و الترويع  
بين اأٍلقباط وأقناعهم بأن الحل لمشكالتهم مع التطرف؛ تكمن 
في  المعتدل  اإلسالم  من  تيار  مساعدته إلنشاء  في ضرورة 
يدعي  لما  تروج  مساجد  و  مدارس  انشاء  طريق  عن  كندا 

)باإلسالم المعتدل(. 

هل يعقل هذا الكالم؟، وهل هذه مهمتنا نحن؛ وهل يجب أن 
يتم ذلك بتمويلنا وتعضيدنا؟، وحتى ال يعتقد المسلمين خطئ 
أننا نحاول التدخل في اإلسالم وعقيدتهم واصالحهم، فإصالح 
اإلسالم من عدمه أمر ومهمة المسلمين وحدهم فقط، إما عن 
مهمتنا نحن كأقباط في كل مكان في العالم وبالذات في بلدنا 
الحبيبة كندا ألننا مستهدفين، أن ننمو و نكون مندمجين في 
مجتمعنا نحب الكل وأن نكون مؤثرين، ال ننتظر من أحد أن 
ال  وأحفادنا،  أبنائنا  مستقبل  وعن  مصالحنا  وعن  عنا  يدافع 
تنسوا الحكمة تقول أن ما حك جلدك مثل ظفرك، واحذروا 

الثعالب التي تأتيكم وتحدثكم في شكل وثوب الحمالن.

الحقيقة التي يجب أن نستوعبها أن معركة الدولة مع اإلخوان 
في مصر هي معركة ال يد لنا فيها، فهي معركة بين السلفيين 
الذين في الحكم واإلخوان اللي كانوا في الحكم، ونحن كأقباط 
نخرج بمحصلة مهمة وهي أن األثنان بالدليل القاطع يكرهونا 
كتائب  بالطبع  وإعالم.  وأحكام  وقرارات  وصورة  صوت 
فتنه؟  يعمل  عاوز  شوفوا  سيقولون  االليكترونية  المتناحرين 
األغلبية  وتسقي  تعلم  دولة  تكون  للدولة  قلت  اللي  أنا  كأني 
وسلوك  القضاء  ألحكام  التعليم  مناهج  أول  من  العنصرية 

المسؤولين والوزراء حدث بال حرج. 

الخالصة
مرتبطة  محاور  هي  باألعلى  ذكرتها  التي  المحاور  تلك  أن 
قوي  أن  هو  واحد؛  وثيق، وجوهرها شيء  ارتباط  ببعضها 
الشر تمدد وتتغلغل، وكلها تهدف إلي استهدافنا؛ مرتدية أقنعة 
بأخطائه،  التاريخ  تقع في منع تكرار  مختلفة، ولذلك مهمتنا 
حتي ال يلومنا أبنائنا و أحفادنا، مثلما فعلنا نحن وألقينا باللوم 
جداً  محسوس  كندا  في  نجاح  حققوا  األقباط  األجداد،  علي 
ومعروف للجميع ، ولكن السؤال الرئيسي ما هو مستقبلنا في 
بلدنا، وبلد أجيال ولدت هنا ال تعرف  البلد الذي أصبح  هذا 
غيره كوطن، يعني بعد 60 و 100 سنة من األن؟، هل يا 
كيان وال أي  األقباط مواطنين بال صوت وال  تري سيكون 
أهمية وسلبيين كما هو حالنا في وطننا و أرض أجدادنا مصر 
التي  جاء منها أباءهم وأجدادهم ،ويصل بنا األمر أن نشعر 

ونتصرف كذميين في بلد لنا فيها كافه حقوق المواطنة؟

باتحادنا  لنا  يكون  أن  علينا جميعا  هذا واجب  يحدث  كي ال 
وزن في وطننا كندا، وهذا الوزن يتحقق بالمشاركة الفعالة في 
ادارة شؤون كندا، بداية من مجالس المدارس للبلدية لبرلمان 
المقاطعة للمستوي الفيدرالي، الن نقطة القوة وممكن الفعالية 
الذي في يدينا هو أننا هنا ]مواطنون كاملي المواطنة[، ولذا 
المجتمع  شرائح  جميع  مع  والتفاعل  االنخراط  علينا  وجب 
لنا  يقرر  الذي  اليوم  يأتي  ال  حتى  المختلفة،  مستوياته  على 
ونتحول  كمواطنين  كينونتنا  ونفقد  أمورحياتنا،  األخرين  فيه 

لذميين مرة أخري هنا في كندا.

 انا قبطي كندي موطني االصلي مصر وافتخر. 

بقلم شريف منصور
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كتاب جديد لألمري هاري يقدم نصيحة 
خاصة لألطفال الذين فقدوا أمهاتهم

كتب األمير هاري مقدمة كتاب جديد لدعم أبناء العاملين 
في مجال الصحة الذين توفوا في جائحة كورونا، يشاطرهم 
فيها األلم الذي عانى منه عندما كان صبيا بعد وفاة والدته 

األميرة ديانا.

وكتب هاري أن فقدان والدته في سن الثانية عشرة ترك 
"فجوة كبيرة بداخلي"، وفًقا لمقتطفات من الكتاب نشرت 

في صحيفة "تايمز أوف لندن".

وتوفيت ديانا في حادث سيارة في باريس في أغسطس 
.1997

كونوتون  لكريس  التل"  بجوار  "مستشفى  كتاب  ويحكي 
أثناء  وتوفيت  مستشفى  في  والدته  عملت  شاب  قصة 
خسائر  من  عانوا  الذين  لألطفال  منحه  وسيتم  الوباء. 

مماثلة.

وفي المقدمة كتب هاري: "في الوقت الذي أتمنى فيه لو 
أنني استطعت معانقتكم اآلن، آمل أن تتمكن هذه القصة 
من منحكم الراحة في معرفة أنكم لست بمفردكم. عندما 
كنت طفاًل صغيراً فقدت أمي. في ذلك الوقت لم أرغب في 
بداخلي.  كبيرة  فجوة  ذلك  وترك  قبوله،  أو  ذلك  تصديق 
الهوة  تلك  أن  لكم  أؤكد  أن  وأود  به،  تشعرون  ما  أدرك 

ستمتلئ بمرور الوقت بالكثير من الحب والدعم".

كما تحدث هاري في مناسبات عدة عن األلم الذي عانى منه 
العناية بالصحة  المفاجئة لوالدته. ولذا شكلت  إثر الوفاة 

الذهنية والنفسية جزًءا أساسًيا من عمله الخيري.

ولكن  مختلفة،  بطرق  الخسارة  مع  نتعامل  "كلنا  وكتب: 
عندما يذهب أحد الوالدين إلى الجنة، قيل لي إن روحهم 
وحبهم وذكرياتهم ال تفعل ذلك. إنها تالزمنا على الدوام، 

ويمكنك التمسك بها إلى األبد. وأعتقد أن هذا صحيح".
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