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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 -55

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 
----------------

هل انا اطبل للسيسى.؟ 
سألني احد االصدقاء عن انة خالل مقاالتى 
كان  ولذلك  للسيسى  اطبل  انى  جدا  واضح 
من الضرورى جدا ان اوضح موقفى وارد 
حسن  الفنان  باسلوب  ولكن  اصدقائى  على 
انا  حسنى فى فيلم غبى منة فية واقول نعم 
اطبل للسيسى يا معلم طة الفكهانى انا اطبل 
اطبل  انى  تامر  الحاج  اخوك  وبلغ  للسيسى 
للسيسى يا ست ام خالد بتاعة الفول انا اطبل 
للسيسى يا دكتورة ايرينى انا اطبل للسيسى 
يا كل الفقراء والضعفاء اللذين السند لهم فى 
الطبقة  اصحاب  يا  للسيسى  اطبل  انا  الحياة 
اطبل  انا  مصر  فى  والكادحة  المتوسطة 
للسيسى وانا قد خصيت هؤالء البلغهم باننى 
اطبل للسيسى لسبب هوا ان هؤالء االشخاص 
الحقيقى  الكادحين هم شعب مصر  البسطاء 
والسيسى اصال منهم وهو اكثر رئيس حكم 

مصر لدية احساس  بمعانتهم النة عانى ما 
يعانوة وكابد ما يتالمون بة فى الكتاب المقدس 
هناك اية تقول عن الرب يسوع المسيح النة 
تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين .هذة هى 
ان من عرف تجارب الحياة وعانها يعرف 

جيدا بمعاناة ذوية والسيسى منا

ولكن هل لى اسباب تجعلنى اطبل للسيسى 
قطيع  يفعل  كما  للسيسى  اطبل  ان��ا  ام  ؟ 
لتكون  المصرى  الشعب  على  المتنطعين 
للسيد  اطبل  هل  ؟  التورتة  من  قطعة  لهم 
الرئيس مثل ذلك البرلمانى الذى يخرج علينا 
القنوات المختلفة يقول الشعر فى سيادة  فى 
حسنى  يدى  يقبل  كان  كما  تماما  الرئيس 
انا  مبارك واوالدة حتى يرضوا عنة ؟ هل 
فى  لمنفعة  لة  فاطبل  الرئيس  افسيد  انافق 
نفسى اطلبها وال اجدها اال بالتطبيل ؟ولماذا 
مناسب  التوقيت  هل  هذا  مقالى  اكتب  االن 

لمثل ذلك المقال ؟

الطبقة  اننى من  امر  أوال دعونى اوضح 
االقتصادية  القرارات  بشدة من  تاثرت  التى 
جدا  راضى  ولكنى  الرئيس  سيادة  عهد  فى 
لما  ال��ق��رارات  تلك  ياخذ  لم  ان  النة  بذلك 
اصبح لدينا كلنا شئ  نملكة ،نبداء لماذا اطبل 
االنسان  ادمية  يحفظ  ان  اراد  النة  للسيسى 
حياة  يعيش  ان  فى  وحقة  البسيط  المصرى 
الفراعنة  تحترم كونة مصرى سليل  كريمة 
فبدل من العشوائيات بكل شرورها بنى مدن 
واراد  ادمية  لحياة  مايلذم  كل  وبها  كاملة 
العالج  فى  حقة  البسيط  للمواطن  يحفظ  ان 
فكافح من اجل استئصال فيروس سى وايضا 
االنتظار المقيت للدور فى العمليات الجراحية 
فانهى معاناة المواطن الغير قادر على تكلفة 
و  خاص  مستشفى  فى  الجراحية  العملية 

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

استرد حقوق الدولة المنهوبة من زيول مبارك مثل االراضى الماخوزة بوضع اليد او باسعار 
اقل من ثمنها العادل استرد كرامة المهاجر المصرى بدول العالم المختلفة فاصبحنا فى دائرة 
اهتمام الساسة واالعالم وفرض رأي مصر على دول العالم بالمنطق والحق واصبح لمصر 
وجهة نظر تحترم انا ال اتكلم عن مشروعات اقتصادية وما اكثرها او خطط تنموية وهى ال 
تعد ولكنى اتكلم عن امور معنوية  تجاة الشعب كانت تنقص كل رئيس حكم مصر وحتى لو 
لم يفعل السيد الرئيس اى مشروع او لم يهتم بالمواطنين البسطاء ولكنة فقط ازال لعنة االخوان 
فهذا كفيل بان يجعلنى اطبل لة على الدوام ،ولكن لماذا اكتب مثل ذلك الكالم فى هذا التوقيت 
بالذات الحقيقة والنى اميل الى نظرية المؤامرة وعندى ظنون وهواجس تجاة الديمقراطيين 
االمريكان وبنظرة على ما تتعرض لة البالد فى الفترة االخيرة من حادثة القطار الى جنوح 

السفينة وتوقف المالحة والحرائق المختلفة هذا ذكرنى بايام االخوان ومؤامراتهم وخصوصا 
ان تركيا وقطر الشيطان ومساعدة يطلبون ود وتقارب مع القيادة السياسية المصرية وذلك 
دولية  القناة  ادارة  ان تصبح  القناة ويجب  ادارة  ان مصر التستطيع  الريبة وكالم عن  يثير 
وداعش فى الفترة الماضية فى حالة كمون والتنظيمات االرهابية فى سيناء شبة توقفت عن 
اعمل االرهاب والليبيين اتفقوا والسودان عاد الى عالقتة الطبيعية مع مصر واثيوبيا سوف 
بداء  الخارج  المصريين فى  السياسيين والحقوقيين  اتفاقية ملزمة والنشطاء  توقع مع مصر 
مسيطر  المصرى  الموقف  ان  نجد  كلة  ذلك  ورغم  بمصر  والتشهير  بالنبح  تعلوا  اصواتهم 
وانا واثق انة على علم بكل ما يجرى بل لدية سيناريوهات لكل حدث النة يعرف ان يستغل 

المواقف ليصنع الفارق لمصر شكرا رجال مصر 
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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 

غطرسة فوق النيل »2«

  

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

من  النيل  فوق  األولى  الغطرسة  كانت 
الجانب المصري حيث كانت ترفض مصر 
بقوة أي سد على النيل األزرق في الجانب 
األثيوبي  الوزراء  األثيوبي، وفشل رئيس 
على  الحصول  زي��ن��اوى  مليس  السابق 
موافقة الرئيس مبارك على هذا المشروع.

الغطرسة  وأصبحت  الوضع  انقلب  اآلن 
غير  يرى  ال  حيث  األثيوبي،  الجانب  من 
نفسه في احقيته بالماء الساقط على ارضه 
مشبها إياه بالبترول النابع من ارض اية 

دوله.

المفاوضات لمده عشرة سنوات لم تأتى 
بنتيجة، ورفضت اثيوبيا الوساطة الدولية 
ألن  ترامب  األمريكي  الرئيس  دعي  مما 
يقول إن مصر من حقها تفجير السد وهذا 
في  كانت  التي  المفاوضات  فشل  بعض 
بين  والفرق  أمريكية،  بمراقبة  واشنطن 
يملك  ال  المراقب  ان  والوساطة  المراقبة 
اما  يراقب  فقط  فهو  االم��ر  في  االقتراح 
الوسيط فأنه يقترح الحلول لمقاربة وجهة 

النظر.

يحب  األثيوبي  الشعب  م��ن  الغالبية 
الكنيسة  أيضا،  والعكس  المصري  الشعب 
االثيوبية كانت جذاء من الكنيسة القبطية 
والحل العسكري سوف يترك بصماته على 
اإلدارة  ولكن  طويلة،  لسنوات  الشعبين 

جميعا  لها  صفقنا  التي  الحالية  االثيوبية 
ومنحتها لجنة نوبل للسالم جائزتها إدارة 
إقليم  في  أهلها  مع  تعاملها  في  غاشمة 
اإلرترية  للقوات  سماحها  وفى  تيجراى 
بمعاونتها في قتل شعبها األثيوبي في إقليم 

تيجراى.  

مع  سودانية  مصرية  حرب  قامت  لو 
تأثيرها  يستمر  حربا  فستكون  اثيوبيا 
الجانبين  كال  تضعف  وس��وف  لسنوات 

االقتصادي والتنموي.

كافية  يبدى حماسة  لم  الدولي  المجتمع 
في  مصالح  له  أنه  ويبدو  النزاع  لفض 

نشوب تلك الحرب.

النظر وتراهن  االثيوبية قصيرة  اإلدارة 
على عدم الحرب والنصر السياسي بمرور 

الوقت وتمكنها من ملء السد.         

المتنازعان  يذهب  قانونية  أم��ور  في 
اللذان لم يصال التفاق للمحكمة، ولكن على 
باب المحكمة يصالن في كثير من المرات 
الطرفان  كال  ابدى  ان  بعد  بينهما  التفاق 
على  يراهن  منهما  وكل  للرأي،  تصلبا 
هذا  هل  للمحكمة،  للذهاب  موقفة  صالبة 
التهديد  بعد  الجانبين  من  يكون  ما سوف 
المصري بالتلويح بالحل العسكري؟ أتمنى 

هذا.

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

عبري حلمي تكتب

غد ال ُيهان )2(

فلكل كلمة مردود فعل ، ولها تأثير وتذّكر 
دائما كلمة ) وعلى رأي المثل(  فهكذا 

وهكذا كل كلمة وفعل في الماضي له تأثير 
بالحاضر ونتيجة بالمستقبل ،

ومن أجل غد أفضل ولكي ال يُهان المرء 
فيه فلكل منا دور يقوم به على أكمل وجه .

لكي الغد ال يُهان ......حقق ما تستطيع 
تحقيقه 

ولكي الغد ال يُهان .....خطط له بشكل 
ايجابي وروح نشيطة ُمقبلة على الحياة 

لكي الغد ال يُهان .....اجعله ال يُهان في 
فكرك أواًل بدون يأس أو إحباط أو كسل أو 

خذالن ،

وتأكد ما هو بفكرك اآلن هتجذبه لك األيام.  
وهذا عن خبرة وتجارب الكثير والكثير 
من العلماء والمفكرين والمثقفين فقد قال 
الفيلسوف بوب دويل )الشبيه يجذب إليه 

شبيهه(

  والكاتبة مارفي شيموف  )كل شيء تراه 
بهذا الكون ما هو أال نتيجة و المسؤول عن 

ذلك النتائج فكرك( 

والفيلسوف بوذا قال )كل ما نحن فيه هو 
ثمرة ما فكرنا فيه(

إذن الغد ال يُهان ......بك أنت فقط

)بفكرك وعلمك وتخطيطك وتدبيرك(

)بالتفاؤل ومواكبة التطورات ومواكبة 
العصر والحلم بالغد القريب(

وما تحمله لك األيام مردود فعلك بالماضي 
و بمخزون فكرك عن نفسك فما تحمله 

مشاعرك من أفكار قلبية و ذهنية عن نفسك 
هو ما سيتحقق بالفعل ،

فمن له الماضي له الحاضر ويمتد به 
المستقبل بما فكر و ركز و دبر و اسعى 
لتحقيق حلمك بالتركيز  على نفسك فقط 

دون األخر،

غد ال يُهان بما تحمله داخلك من صدق و 
مصداقيه بما تؤمن به عن ذاتك وما يتحقق 

من خاللك أنت فقط،

عندما تحلم تكون طبيب مثال، و تؤمن 
بقدراتك الممنوحة لك من هللا وتجتهد 

بتركيز لتحقيق حلمك ستصل بما خططت 
ودبرت واجتهدت بإيمان وثقة وثبات  ......

بك الغد ال يُهان أكيد.
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 

أبي أحمد شاف العين البني أترعب أمال 
لو شاف العين الحمرا أيه ممكن يحصله. 

 البحرية المصرية 
السفينة  جنوح  يقول  الكل  العالم  أبهرتم 
هياخد أسابيع أصلي ما عدوش علي مصر  

مصطفي بكري 
تصدق باهلل أنت كل مدحك للسيسي نص 
المصريين بياخده علي أنه ذم في الراجل 

ألنهم عارفينك رقاص لكل العصور. 
اإلخوان 

عايزين تيجوا كندا يا أهال ومرحب بيكم 
ميثاق  فيها  كندا  أن  فاكرين  خليكم  بس 
والتحريض  التركي  من  أقوي  إعالمي 

علي العنف والكراهية جرائم في كندا. 
 أردوغان  

أخدت علي قفاك في تركيا وأثيوبيا وشرق 
المتوسط وأتعدل علشان قفاك أحمر قوي. 

 السودان 
سد النهضة علي أرض سودانية وواجبنا 
مساعدة السودان علي تحرير كل أراضيه 
وإللي له أبن عم ما بيضربش علي ضهره. 

الجزيرة 
الربيع العربي كان خريف للجزيرة وأهال 
وفرنسا  والعربية  والحدث  نيوز  بسكاي 

24 ريحونا منكم ومن كذبكم. 
ترودو  

ال عارف تجيب فاكسين من ترامب وال 
بايدن طيب نعمل لك إيه نجيبلك هيالري 

كلينتون تسبلها في عنيك؟. 
الصحة الكندية 

لرفضكم  طبي  سبب  أعرف  نفسي 
سياسي  سبب  هو  وال  الروسي  الفاكسين 

قولولنا وريحونا. 
فورد 

أنا لو منك ألم كل أعضاء برلمان أونتاريو 
وأروح أعمل مظاهرة قدام مكتب ترودو 

ونفضل نتظاهر لما يجيب الفاكسين. 
أهالي بنهو والصوامعة 

في حادث قطار سوهاج مصر فيها حاجة 
الكوارث فيها حاجة حلوة  حلوة حتي في 

فيها أنتم. 
بيدن 

الموجة الثالثة لكورونا بدأت خليك كويس 
وأدينا الفاكسين أحنا جيران والجار أولي 

بالشفعة. 
هيئة السكة الحديد 

إللي ما سمعنا موظف وال مسؤول تمت 
إقالته وكأن أرواح الناس مالهاش ثمن. 

الحكومة المصرية 
حادث  في  الف   30 المتوفي  تعويضات 
أحسن  أهو  تقريبا  عجل  ثمن  القطار 
يا  ربنا  وليكم  وخالص  الحمار  ثمن  من 

مصريين. 
إرين أوتول 

ركز في موضوع الفاكسين قدم للكنديين 
حل وهتبقي بطل قومي كندي. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات
ضريبة نقل امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند شراء منزال، يضاف الى ثمن المنزل 
مصروفات نقل الملكية التى تشمل ضريبة 
نقل الملكية واتعاب المحامى ومصروفات 
التسجيل. مصروفات نقل الملكية تصل الى 
لذا  المنزل.  قيمة  حسب  الدوالرات  آالف 
يفّضل ان تضع جزء من مدخراتك جانبا 
هذه  من  االكبر  الجزء  المصروفات.  لهذه 
التى  الملكية  المصروفات هو ضريبة نقل 
تصل الى متوسط %1.5 من قيمة المنزل.

يتم حساب هذه الضريبة كالتالى.
Provincial Land Transfer Tax
0.5% of property value up to 
$55K
1% of property value from 
$55K to $250K
1.5% of property value from 
$250K to $400K
2% of property value from 
$400K

من التسهيالت الحكومية عند شراء اول 
منزل ان تسترجع جزء من هذه الضريبة 
ان  تأكد  لذلك  دوالر.  الفين  اقصى  بحد 
المحامي الذى يقوم بنقل الملكية قد خصم 
الملكية.  نقل  مصروفات  من  المبلغ  هذا 
سوف  اخرى  حكومية  تسهيالت  هناك 

اتناولها فى االعداد القادمة

   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

  naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
تاريخ احلياه النيابيه يف مصر – 3

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

 An open letter to our honourable Prime
 Minister Justin Trudeau

 

It has come to our attention that convicted felons from the 
Muslim Brotherhood who have been deported from Turkey and 
Qatar are set to come into Canada for asylum.

These are serious offenders who are active members of the 
Muslim Brotherhood, whom as you know have been classified 
as a terrorist organization by many countries including Egypt. 

We are raising and putting your office on notice of the potential 
harm in allowing such individuals entrance into our country. 
There are reasons to believe that the safety of Canadians is in 
jeopardy. 

There may also be political and economic repercussion 
resulting from Canada’s actions of welcoming such individuals 
into the country.

We are requesting your office to investigate this matter 
immediately in order to protect Canadians. We see no reasons 
why asylum in Canada for such felonies should be granted and 
we fail to see why Canada should be the good Samaritan in all 
of this while risking the safely of its people. 

 

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

1952 وحتي االن.

كان من بين المبادىء األساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر، 
مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة "، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء 
الدستور السابق وإعالن الجمهورية وحل األحزاب وفى عام 1956 
صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس األمة فى 22 من 
يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور 
انعقاده العادى األول فى 10 فبراير سنة 1958 وفى فبراير 1958 
ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956، وصدر 
سنة 1958،  مارس  فى  المتحدة  العربية  للجمهورية  مؤقت  دستور 
شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين )400 عضو من 
مصر � 200 عضو من سوريا( وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 
1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع االنفصال بين 
1964 صدر  مارس  وفى   1961 سبتمبر   28 فى  وسوريا  مصر 
األمة  مجلس  إنشاء  أساسه  على  تم  مصر،  فى  آخر  مؤقت  دستور 
من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على األقل من العمال والفالحين 
إلى  إضافة   ، االشتراكية   1961 يوليو  قوانين  لصدور  انعكاسا   ،
عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية واستمر هذا المجلس من 26 
مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس 
بدوره حتى 30  قائما  والذى ظل  يناير 1969  من  فى 20  الجديد 
من أغسطس 1971، حيث مارس مجلس األمة طوال هذه الدورات 

صدر  ثم   ، الدستورية  سلطاته 
دستور جديد للبالد فى 11 من 
سبتمبر 1971 ظل سارياإ لى 
فى  دستورى  اعالن  صدر  أن 
 25 ثورة  غقب   2011/2/13
قرارا  يتضمن   ،  2011 يناير 
بتعطيل العمل بأحكامه . و فى 
عام 1976 أجريت االنتخابات 

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

بموجب استقاء شعبي عام ليستمر العمل بنظام الغرفتين .

الحياة النيابية فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو :-

شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبي باندالع 
ثورتي 25 يناير و30 يونيو أعقبها عدة انتخابات تشريعية تمخضت 
استفتى  والذى  دستور 2014  بموجب  الحالى  البرلمان   انشاء  عن 
علية الشعب فى 18 يناير 2014 والذى اعاد نظام الغرفة الواحدة 
ليصبح البرلمان  المصري تحت مسمى مجلس النواب عام 2016 
ويعد المجلس الحالي طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى 
مصر سواء من حيث االختصاصات التى انيطت اليه بموجب دستور 
2014 أو من حيث تشكيله الفريد والذى يضم ألول مرة )90( سيدة 
بنسبة )15%( من أجمالي اعضائه باإلضافة الى تمثيل ذوى االعاقة 
اعضاء فضال عن   )8( ب�  الخارج  فى  والمصريين  اعضاء   )9( ب� 
نسبة الشباب تحت 25 عاما والتى تصل الى ما يربو عن ربع اعضاء 
البرلمان ليصبح برلمان 2016 عالمة فارقة في تاريخ الحياة النيابية 
تاريخها  فى سجل  نور فصال جديدا  بحروف من  تسطر  فى مصر 
النيابي العريق الذى يعد ملحمة وطنية متفردة يشهد فيها التاريخ على 

عمق وعراقة التجربة البرلمانية المصرية بين برلمانات العالم .
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أستمر في عناده، رغم التكاليف 
مصر  تكلفتها  التي  الباهظة 
نتيجة عدم االستعداد العسكري

العملية  هذه  خطورة  وتكمن 
أحدث  االمريكان على  في حصول 

أجهزة الرادار السوفيتية 

وأصبحت سماء مصر مفتوحة 
مترح  االسرائيلية  الطائرات  أمام 

فيها كيفما تشاء وحيث تشاء

وأحس  الناصر  عبد  أنزعج 
بخطورة املوقف وان في استطاعة 

إسرائيل ان تصل اليه شخصيا

القيادة  يحرج  الناصر  عبد   
قبول  على  ويجبرها  السوفيتية 

طلباته

526 طلعة في األسبوع، كلفت 
مصر حياة نحو أربعة االف مصري

عناده  في  الناصر  عبد  استمر 
ب  سمي  فيما  خطته  وتكملة 
»حرب االستنزاف« رغم التكاليف 
نتيجة  مصر  تكلفتها  التي  الباهظة 
للجيش  العسكري  االستعداد  عدم 
الحيوية  اهدافه  لحماية  المصري 
اإلسرائيلي  الطيران  هجمات  من 
التي كانت له السيطرة الكاملة على 
وان  خصوصا  المصرية  األجواء 
على  أمريكا  من  حصلت  اسرائيل 
ففي  الحربية،  الطائرات  أحدث 
ربيع 1969 وصلها 48 طائرة من 
كانت  التي  هوك«  »سكاي  طراز 
وفي  الطائرة.   بالمدفعية  تسمى 
الفانتوم  سبتمبر بدا توريد طائرات 
بمعدل 4 طائرات شهريا. واصلت 
الطيران  بواسطة  غاراتها  إسرائيل 
على طول الجبهة المصرية انتقاما 
المصرية  المدفعية  ضربات  من 
من  القناة.  شرق  مواقعها  على 
عام  في  اإلسرائيلية  الغارات  اهم 
ديسمبر،  ليلة 23/22   -1  :1969
قامت قوات الكوماندوز االسرائيلية 
القاعدة  بغارة على  المحمولة جوا، 
ميناء سفاجا  في  المصرية  البحرية 
في البحر األحمر، وقصفت منشآته 
البحرية بمدافع المورتار!  2- ليلة 
من  قوة  أنزلت  ديسمبر   27/26
الكوماندوز االسرائيليين في  رجال 
البحر  شاطئ  على  غارب  رأس 
الموقع  بمهاجمة  وقامت  األحمر، 
المصري المنعزل هناك، ثم عمدت 
الجديدة  الرادار  محطة  فك  الى 
بتحميلها  وقامت  الصنع،  السوفيتية 
الهيلوكوبتر  طائرات  احدى  على 
بأكملها، وتكمن خطورة هذه العملية 
في حصول االمريكان على أحدث 
أجهزة الرادار السوفيتية واالطالع 
افادتها  روسية  حربية  اسرار  على 
القيادة  غضب  أثار  مما  كثيرا، 
سنة  تنتهي  تكد  ولم  السوفيتية. 
الجوي  الدفاع  كان  حتى   1969
المصري قد انهار تماماً، باعتراف 

المصرية  المصادر 
وأصبحت  واالسرائيلية، 
سماء مصر مفتوحة أمام 
االسرائيلية  الطائرات 
تشاء  كيفما  فيها  تمرح 
حسب   - تشاء  وحيث 
المصادر  أحد  قول 
العسكرية المصرية. وقد 

للطيران  الساحق  الفوز  هذا  شجع 
االسرائيلية  القيادة  االسرائيلي، 
الثانية  المرحلة  الى  االنتقال  على 
المضاد  االستنزاف  مراحل  من 
العمق،  في  مصر  ضرب  وهو 
مرت  يناير1970.    7 يوم  منذ 
فيما  االسرائيلية  العمق  غارات 
عليها  وقعت  التي  بالمناطق  يتعلق 
التي قصفتها، بمرحلتين  واألهداف 
وتمتد  األولى،  المرحلة  هامتين: 
طول شهري يناير وفبراير 1970، 
الطائرات  غارات  تركزت  وقد 
على  األولى  بالدرجة  اإلسرائيلية 
مشارف المدن المصرية الرئيسية: 
القاهرة، واالسماعيلية، وا نشاص، 
التي  األهداف  وكانت  وحلوان. 
الحربية  المعسكرات  هي  قصفتها 
تقترب  الطائرات  وكانت  الكبيرة. 
منخفض،  ارتفاع  على  أهدافها  من 
لتجنب الكشف الراداري، مع اتباع 
ال  الذي  الخاطف  الهجوم  أسلوب 
فوق  قليلة  ثوان  من  أكثر  يستغرق 
لوسائل  تتعرض  ال  حتى  الهدف، 
المرحلة  هذه  وفي  الجوي.  الدفاع 
حيث  ابوزعبل  مصنع  ضرب 
أما  عامال.    70 عن  يزيد  ما  قتل 
طول  على  فتمتد  الثانية،  المرحلة 
شهري مارس وابريل. وقد ركزت 
فيها  الطائرات اإلسرائيلية غاراتها 
األهداف  وكانت  النيل،  دلتا  على 
العسكرية التي اختارتها هي مواقع 
صواريخ سام 2، ومحطات الرادار. 
لقد افتتحت اسرائيل غارات العمق 
بضرب   ،1970 يناير   7 يوم  في 
ائشاص، على بعد ثالثين كيلومتراً 
التل  ضربت  كما  القاهرة.  من 
الكبير، على بعد خمسين كيلومتراً. 
وقد قصفت في أنشاص المعسكرات 
قصفت  الكبير  التل  وفي  الحربية 
عن  فضاًل  الجبهة،  أركان  رئاسة 
أي  أيام،  ستة  وبعد  المعسكرات. 
في يوم 13 يناير، شنت الطائرات 
فانتوم غارة  اإلسرائيلية من طراز 
على دهشور، على بعد ثالثة عشر 
حلوان،  غرب  جنوب  كيلومتراً 
الطيران  سالح  مخازن  وقصفت 
كانت  اليوم  نفس  وفي  المصري. 
على  تغير  اإلسرائيلية  الطائرات 
لتضرب  الثانية،  للمرة  الكبير  التل 
نفس األهداف. كما شنت غارة ثالثة 
عشرين  بعد  على  الخانكة،  على 
قصفت  وقد  القاهرة،  من  كيلومتراً 
يكد  ولم  الحربية.  المعسكرات  فبها 
 16 يوم  في  أي  يومان،  يمضي 
اإلسرائيلية  الطائرات  كانت  يناير، 
تقوم بإغارة على المنطقة المحيطة 
حيث  القاهرة،   - السويس  بطريق 

الحربية  المعسكرات  بقصف  قامت 
 18 يوم  ومنذ  هناك.  المنتشرة 
يناير، توغلت الطائرات اإلسرائيلية 
المصري،  العمق  في  فأكثر  أكثر 
واقتربت أكثر فأكثر من القاهرة 0 
فشنت غارة كبيرة على الهاكستيب، 
على بعد 20 كيلومترا من القاهرة، 
التموين  قواعد  قصفت  حيث 
أخرى  غارة  شنت  كما  الرئيسية. 
خمس  بعد  على  حوف،  جبل  على 
كيلومترات من حلوان، قصفت فيها 
القواعد العسكرية، بما فيها مخازن 
المهمات والذخيرة. وبذلك تعرضت 
لخطر  المصرية  الداخلية  الجبهة 
الناصر وأحس  أنزعج عبد  جسيم. 
بخطورة الموقف وان في استطاعة 
شخصيا  اليه  تصل  ان  إسرائيل 
بأصدقائه  يستغيث  ان  قرر  وهنا 
السوفيت وسافر سرا في 22 يناير 
لالجتماع  موسكو  الى   1970
بالقادة السوفيت. طلب عبد الناصر 
مصر  امداد  الروس  القادة  من 
ضد  الجوي  الدفاع  وسائل  بأحدث 
صواريخ  وهي  اسرائيل  طائرات 
المصريين  تدريب  والن   3 سام 
قد  الصواريخ  هذه  استعمال  على 
يستغرق شهور طويلة فقد طلب ان 
الذين  الجنود  أيضا  الروس  يرسل 
أن  الصواريخ.  على  هذه  يديرون 
االعتراض  أبدوا  السوفيت  القادة 
على ارسال أي جندي روسي. فرد 
وضع  يطلب  ال  بأنه  الناصر  عبد 
السوفيت في الصفوف األمامية، بل 
سيترك أمر تشغيل الصواريخ على 
القناة للمصريبن. وأن ما يطلبه هو 
أن يقوم الروس بتشغيل الصواريخ 
في عمق األراضي المصرية فقط. 
وقد رد القادة السوفيت بأن المشكلة 
ليست مشكلة توفير الخبراء لتشغيل 
هذه  ألن  فقط.  الجديدة  الصواريخ 
من  جزءاً  إال  ليست  الصواريخ 
استخدام  يشمل  معقد  دفاعي  نظام 
طيارون  يقودها  عمليات  طائرات 
الناصر  عبد  رد  وقد  سوفيت. 
بقوله: » ال بأس، أرسلوا الطائرات 
بأن  السوفيت  القادة  ورد  أيضاً«. 
هذه الخطوة يمكن أن يترتب عليها 
شأنها  ومن  خطيرة،  دولية  آثار 
إثارة أزمة في العالقات بين االتحاد 
وقد  المتحدة.  والواليات  السوفيتي 
الناصر،  عبد  القول  هذا  أغضب 
الذي أبدى تعجبه من أن األمريكيين 
دون  السرائيل  دعمهم  يصعدون 
السوفيت  يتصرف  بينا  يخافوا،  أن 

أحياناً كأنهم خائفون 

البقية ص 8

كالبخار  سريعه  األعوام  مرت 
علي األب الذي ترك عائلته ليمضي 
في طريق المال واالضواء والسفر 
وداع  بال  أسرته  أفراد  عن  بعيدا 
وبال سالم  بينما مرت األعوام ثقيله 
ما  تحملت  التي  االم  علي  كالجبال 
لم يحتمله بشر النتشال اسرتها من 
الضياع والفقر ومن المصير المظلم 
الذي كان ينتظرهم بعد غياب األب 
مصدر  وغياب  األمان  وغياب 

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

حمايه.
الزهور  عمر  في  اطفاله  ترك 
بعد  األشواك  تخنقهم  ان  وكادت 
من  األمان  اختفاء  وبعد  غيابه 

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

فيها سر رحيله أو غيابه المفاجئ.
االم  كانت  الزمن  من  فتره  وبعد 
للحصول  تقتني  ما  كل  باعت  قد 
علي المال لم يكن أمامها الي خيار 

العمل. 
العالم  الي  خرجت االم ألول مره 
تراه من  لم  بما  لتصطدم  الخارجي 
قبل فكان العالم بالنسبة لها هو بيتها 
فقط ولم تكن علي خبره أو معرفه 

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

اال ان وجدت امرأه ٌمسنه مريضه 
احدا  تطلب  الفته  تضع  عائل  بال 

يعتني بها بمقابل مادي ٌمجزي.
و قد كان!

وكانت االم تٌقسم يومها بين ابنائها 
عملها  وبين  واحتياجاتهم  الصغار 
الٌمِسنه التي ليس  في رعايه المرأه 

لها من يرعاها.
العجوز  بالمرأه  االم  وارتبطت 
وأصبحا كالصديقتين بمرور الوقت.

علي  وائتمنتها  السيدة  تلك  احبتها 
عليها  تحنو  االم  وكانت  حياتها 

وترعاها كأنها والدتها.
وكبرت  الثقيلة  األعوام  مرت  و 
الصحه  تعد  ولم  العمر  في  االم 
ولكنها  الماضي  في  كما  تعينها 
السيدة  لدي  العمل  في  استمرت 
للمال من  الشديد  الٌمسنه الحتياجها 

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

ليس منه شفاء.
كانت تبكي بكاًء مراً الن ليس من 

يعتني بأوالدها من بعدها.

بكاءها  العجوز  السيدة  والحظت 
عرفت  منها  إلحاح  وبعد  المستمر 
علي  وأخذت  قلبها  رق  شئ.  كل 
العالج  رحله  تكاليف  كل  عاتقها 
من هذا المرض الخطير. ولكن بعد 
وقت دخلت االم في غيبوبه ولم تفق 

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

من قبل اال االم المسكينه.
كانت تحنو عليهم وترعاهم برغم 
من كبر سنها وضعفها بينما أحبتهم 

كما احبت والدتهم.
اإلنفاق  في  مستمرة  أيضا  وكانت 
انه ال  علي عالج االم رغم علمها 
كانت  وحينما  العالج.  من  جدوي 
المرض  غيبوبه  من  االم  تفيق 
اللعين كانت تطمئنها السيدة الٌمسنه 
بخير  جميعهم  وانهم  اوالدها  علي 

ويقطنون معها في بيتها الكبير.
ورحلت االم بعد صراع طويل مع 
بال  الفتاك وتركت زهوراً  المرض 

بستان. بال اب وال أم وال أموال.
فكرت السيدة العجوز ماذا تفعل؟

أتودعهم داراً لأليتام؟
من  احدا  الي  تصل  ان  تحاول  أم 

عائلتهم؟
اال ان أخذت القرار االصعب وهو 

ان تكمل رعايتهم للمنتهي.
رساله  أعطاها  قد  هللا  ان  علمت 
جديده في الحياه وشعرت بالمسؤلية 

تجاه هؤالء األطفال.
وملئ   صعبا  الطريق  كان 
معهم  احتملته  ولكن  باألشواك. 
لبر  جميعا  وصلوا  ان  اال  للنهايه. 
المراحل  جميع  واجتازوا  األمان 
التعليمية وأصبحت الزهور متفتحه 
يانعه ال تخنقها اَي اشواك واصبح 
اجتماعي  مركز  في  منهم  كل 

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

ان تزوجوا وأنجبوا.
ظلت بجوارهم للنهايه كمن اعتنت 
بزهورا وسط األشواك حتي ازالت 
عنهم كل األشواك التي باتت حولهم 

منذ رحيل األب ومن بعده االم.
لهم  بالنسبة  البستان  هي  كانت 
حتي كبرت الزهور ومألت البستان 
الدموع  فتحولت  وبهجة  افراح 
واطمئنان  سعاده  الي  واإلشواك 

بشئ واحد اال وهو الحب.
نعم الحب هو القادر علي احتمال 
قد  الزهور.  أجل  من  األشواك 
سيتحول  ولكن  األشواك  تجرحنا 
وسيختفي  حب  عالمه  إلّي  الجرح 

االلم ويتحول الفراح.
اعيننا زهورنا  ونري يوما نصب 
بال  األشواك  بين  احتضناها  التي 

أشواك... 
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زهوراً بني األشواك        

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )96(

العناد املدمر

  ادوارد يعقوب



روحيات6
أشجار بر غرس الرب

د. روز غطاس

 نفرح كثيرا عندما نزرع شجرة، فالشجرة تظلل علينا 
بخاصة في المناطق الحارة يختبئ اإلنسان من لسعات 
والشجرة  ضربتها.  فيتجنب  الحارقة  القاسية  الشمس 
والحشرات  األتربة  من  للجو  طبيعي  فلتر  عن  عبارة 
أو  أوراقها  علي  نقتات  والشجرة  السامة.  واألبخرة 
ثمارها حسب نوع الشجرة ومنها أيضا نصنع العطور 
والصبغات واألثاث وغيره، وهي رمز الخير والنماء 
االله  الرب  يقول  القديمة.  الحضارات  في  والتكاثر 
الحي في اشعياء 61 : 3  :« ألجعل لنائحي صهيون 
ألعطيهم جماال عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا 
اليائسة  الروح  عن  عوضا  تسبيح  ورداء  النوح  عن 
فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد«. وأوقفتني 
كلمة أشجار البر، فعندما بحثت بالقاموس وجدت كلمة 
وأخالق،  أدب  فضيلة،  استقامة،  صالح،  تعني:  بر 
نزاهة،  استواء،  إنصاف، ورع، عفة،  طهارة، عدل، 
أمانة، إخالص، براءة، صدق، صراحة. أن ما يود أن 
يقوله لنا النبي اشعياء لصهيون أن الرب سوف يبدل 
كل نوح وحزن ويحوله ليس فقط الي فرح وابتهاج بل 
الحلوة  الكلمات  كل  ثمرها  بنفسه  هو  يغرسها  شجرة 
ردا  مرنما  اشعياء  ينشد  بر.  بكلمة  الموجودة  الرائعة 
علي قول الرب وبشرته لصهيون:« فرحا افرح بالرب 
الخالص  ثياب  البسني  قد  ألنه  بإلهي  نفسي  تبتهج   .
كساني رداء البر« ) اشعياء 61 : 10 (. وفي حزقيال 
يخاطب الرب أشجار الحقل فيقول:« فتعلم جميع أشجار 
الحقل اني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت 
الشجرة الوضيعة ويبّست الشجرة الخضراء وأفرخت 
) حزقيال  تكلمت وفعلت«  الرب  أنا  اليابسة.  الشجرة 

المتحكم بكل الظروف وهو  انه هو  17 : 24 (. أي 
الذي يحكم بالبركة والخير أو يحجبها مثلما لعن المسيح 
 ( فلعنها  يجد  فلم  ثمر  منها  طلب  عندما  التين  شجرة 
متي 21 : 18 – 22 ؛ مرقس 11 : 12 – 14 (. 
ابن  السموات ومجيء  ملكوت  يتكلم عن  كان  وعندما 
اإلنسان قال لتالميذه:« فمن شجرة التين تعلّموا المثل 
متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون 
32 (. وهناك مثل   : ان الصيف قريب« ) متي 24 
قاله الرب يسوع عن صاحب كرم كلما مر علي شجرة 
التين بكرمه يجدها بال ثمر، فقال:« لماذا تبطل األرض 
اتركها هذه  قائال:«  فيها  الكرام تشفع  اقطعها ». لكن 
افحصها  وتعالي  ذبل  واضع  حولها  انقب  أيضا  السنة 
بعد عام اذا لم تعطي ثمر سوف اقطعها« ) لوقا 13 
: 7 (. وهذا يذكرني باألعمى الذي فتح يسوع عينيه 
عندما قال:« ابصر الناس كأشجار يمشون » ) مرقس 
معجزة  معه  يسوع صنع  ان  من  بالرغم   .)  24  :  8
لكن هناك شيء كان يجب عليه هو شخصيا عمله وهو 
ال  بالرب  عزيزي  فأيمانك  كاملة.  ليبصر  يغتسل  ان 
الوحيد  المسيح فيك ، فهو  ببر  يكتمل بدون أن يظهر 
البار بال خطية وقال ليوحنا المعمدان  عندما طلب منه 
المعمودية:« ينبغي ان نكمل كل بر«. عزيزي هل انت 
ام شجرة عديمة  الرب  بيد  شجرة بر مثمرة مغروسة 
الثمر سوف يقلعها الرب ألنه طلب ثمر فلم يجد؟. الرب 
تأني عليك سنين طويلة لكنه سوف يعطيك فرصة ثانية 
الناس  تشاهد  هل  يقلعك.  سوف  واال  اخر  عام  لمدة 
أطلب  لتبصر؟.  تغتسل  ان  وتحتاج  يمشون  كأشجار 
الرب االله الذي ال ينعس وال ينام فيكسوك رداء البر 
ويلبسك ثياب الخالص ويغرسك شجرة بر في كرمته؛ 
سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل 
النور برك وحقك مثل الظهيرة، انتظر الرب واصبر 

له.  

عجايبى  إقالديوس  ثابت  ُولد 
الفرقة  مدفعية  عمليات  رئيس   -
 - الميداني  الثاني  بالجيش  الثانية 
في مدينة »نجع حمادي الصياد« 
تخرج   .1930 سبتمبر   17 في 
القاهرة  جامعة  العلوم  كلية  في 
عام  كيمياء)نبات(  تخصص 
دبلوم  علي  حصل  ثم   1953
التربية  في  العليا  الدراسات 
شمس  عين  جامعة  من  العامة 
في  تخرج  وبعدها   .1954 عام 
الكلية الحربية قسم الجامعيين عام 
1955 م. وفى حوار خاص أدلى 

بتلك التصريحات:
كرامتنا«  استرددنا  »لقد 
اللواء  قالها  عبارة  أول  هي  تلك 
واستطرد قائال: )فال تتخيل ماهية 
كانت  التي  القاسية  المشاعر 
الفترة  في  ضباط  ونحن  تتملكنا 
فكان  إلي 1973  بين 1967  ما 
الناس ينظرون لنا علي أننا سبب 
علي  الحوار  ودار  النكسة(... 

النحو التالي:
العدو هجوما  سنة 1969 شن 

بالمدفعية أدي إلي استشهاد الفريق 
رئيس األركان عبد المنعم رياض 
القتال  شاطئ  علي  فصعدت 
المعتدية  الدبابات  موقع  ورصدت 
الذي  المكان  خلف  موقعي  وكان 
أن  البد  لقائدي  فقلت  فيه  استُشهد 
رده  وكان  الدبابات  هذه  نضرب 
بضربها  األوامر  لدينا  ليس  بأنه 
رئيس  استشهاد  بعد  له  فقلت 
األركان هل يوجد أوامر؟.. فالبد 
المالحظة  لمركز  أصعد  أن  من 
وأعطيهم قصفة نيران فرد القائد: 
بهذه  للقيام  أحد  تكليف  يمكنك 
أحد  يأخذ  لن  له:  فقلت  المهمة.. 
رياض  المنعم  عبد  الشهيد  بثأر 
بالمالجئ  الجميع  وكان  غيري.. 
طبقا  القصف  شدة  من  لالحتماء 
إلي  توجهت  وبالفعل  لألوامر، 
مصطفي  الرائد  الكتيبة  قائد 
مقدم  برتبة  وقتها  وكنت  رؤوف 
الدشم  من  المدافع  بإخراج  فأمرته 
 12 قوتها  كاملة  كتيبة  وإخراج 
مدفعا 122 ملي.. وأمرت بوضع 
طلقات  أربعة  ذخيرة  صندوقين 
التنفجر  حتي  مدفع  كل  أمام 
إذا  عكسي  تأثر  ويحدث  الذخيرة 
ما ضربتنا مدفعية العدو.. وطلبت 
البيانات التي يتم توجيه  استخراج 
ودرست  أساسها..  علي  القصف 
االتجاهات  الفنية وضبط  النواحي 
من خالل أجهزة الرؤية فصعدت 

رصد  وتم  المالحظة  مركز  إلي 
من  الهدف  لضرب  االتجاه 
المغناطيسية  االتجاهات  خالل 
بأننا  القيادة  وأبلغنا  والخرائط، 
مستعدون وصدرت األوامر بالرد 
تختفي  وبعدها  المحدود  بالقصف 
بمراجعة  وقمت  فوراً  المدافع 
وفي  أخري،  مرة  االتجاهات 
ثانية كانت 48 طلقة مدفعية فوق 
المدرعات  جميع  فأصبت  الهدف 
عدا  ما  حركتها  وشلت  والدبابات 
الفرار..  استطاعت  واحدة  دبابة 
من  شكر  بجواب  تقديري  وتم 
القيادة، وأخذ قائد اللواء وسام نوط 

الواجب العسكري.
نيران  إدارة  مهمتي  كانت 
العدو  أهداف  اتجاه  في  المدافع 
فأمكننا  للقتال،  الشرقية  بالضفة 
تدمير النقاط الحصينة للعدو علي 
- علي طول خط  الشرقية  الضفة 
من  األوسط  بالقطاع  المواجهة 
الجبهة وكذلك مراكز القيادة للعدو 
وإسكات مدفعيته، مما سمح لقواتنا 
بعبور القناة تحت ساتر من النيران 
كما قمنا بتأمين تقدم قواتنا المسلحة 
في عمق سيناء حتي وقف إطالق 

النار في 23 أكتوبر 1973.
بعد أن قمت بمهمتي كنت علي 
 6 رقم  المعدية  األوسط  الطريق 
وأثناء تفقد سيادة العميد أ.ح. محمد 

قرأت لك 
جنوى غاىل

دعوة للطاعة
لدي قطة حلوة وحنونة ولطيفة 
مع االطفال , ولكنها أيضا مزعجة 
جدا فهي تخربش وتصدر اصوات 
كثيرة , ولكن ليست هذه المشكلة , 
في بيت ملئ بالكبار الذين يتحدثون 
عنيدة  قطتي  إن  المشكلة   , كثيرا 
الوقت  لدي  وليس  جدا  وكسولة 
هو  أعرفه  ما  كل   , هذا  لمعالجة 
أنني كلما حاولت ان اجعلها تتحرك 
او  االريكة  علي  مكاني  وتترك 
أحاول ان أبعدها عن ساقي عندما 
أحاول النوم ليال - ترفض وتتزمر 
– ومع ذلك ال زلت أحبها والنني 
مجبرة  فهي   – القطة  وهي  السيد 
في  تحرص  ولكنها  الحركة  علي 
مكانها علي  احركها من  كل مرة 
سعيدة  غير  هي  كم  تخبرني  أن 
أريد  ولكنني   – مزعج  وهذا   ,
في  أشبهها  بأنني  أعترف  أن 
تصرفاتها , فعندما يطلب هللا مني 
فعل  شيئا , مثل أن أستيقظ مبكرا 
المقدس  كتابي  أقراء  او  ألصلي 
او   , ذلك  فعل  أريد  وال  ,أتكاسل 
عندما يطلب هللا مني أن أغفر من 
الي  أساء  ما   لشخص  قلبي   كل 
, ارفض واتحجج بكرامتي والقي 
باللوم علي هذا الشخص أو اقول 
الشخص  مع  اتواصل  ان  أريد  ال 
يطلب هللا  وعندما   , يتعبني  الذي 
والحصول  ما  وظيفة  ترك  مني 
علي وظيفة أخري  او االنتقال الي 
بمنطقة االمان  اتمسك   , ما  مدينة 
واقول  أطيع  وال  اتركها  وال  لدي 
ودائما  أستطيع[  ال  صعب  هذا   [
منطقة  في  مكاني  في  البقاء  اريد 
راحتي مثل قطتي وقد أكون عنيدا 
كسول  انني  الحقيقة  في  ولكن 
وبحاجة الي تغيير السمع لصوت 
الي  يدعونا  فيسوع   , وأطيعه  هللا 

كنتم  ]إن   15-14 يوحنا  الطاعة 
وصاياي[   فأحفظوا  تحبونني 
فإذا  االيمان  علي  تدل  فالطاعة 
أعرف هللا«  »أنا  ما  قال شخص 
ولكن ال يطيع وصاياه فهو شخص 
هللا  يطعيون  الذين  ألن    , كاذب 
يظهرون حقا انهم يحبونه تماما 1 
أفضل  والطاعة هي  يوحنا 5-2  
من تقديم الذبائح والعصيان يؤدي 
في  التحرك  إن   , الخطيئة  الي 
ليس  منا   يطلبه هللا  التي  الطريق 
واتصرف  هذا  أقاوم  ,وقد  سهال  
مثل قطتي ,  وللتغلب علي هذا , 
فأنا أصلي الي هللا أن يعطيني قوة 
إنه  أدرك  يجعلني  وان  عنده  من 
مهما كان شعوري باالمان في أي 
التباعه  الدعوة  فإن  معين  موقف 
من  أهم  هي  وطاعته  فيه  والثقة 
الطاعة  نتعلم  , ونحن ال  راحتي  
ما بين عشية وضحاها ولكن هي 
ويجب  الحياة  مدي  تستمر  عملية 
في  يوميا  هدفا  لنجعلها  نسعي  أن 
كل  علي  سامحني  يالهي   , حياتنا 
عنيدا  فيها  كنت  التي  االوقات 
حياتي  في  خططك  عن  وغافال 
يارب  ساعدني  التحرك  فأرفض 
الشجاعة  وأعطني  الطاعة  علي 
الستجيب لدعوتك وساعدني علي 
وضع الحب الذي اظهرته لي في 

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

)93( اللواء ثابت اقالديوس )1930– 2004(

الحليم أبو غزالة قائد مدفعية  عبد 
وقتئذ  الميداني  الثاني  الجيش 
وطلب  قواتنا  تقدم  مدي  لمتابعة 
الحالي  الموقف  له  أنقل  أن  مني 
وكان  به،  الخاصة  الخريطة  علي 
عبد  فتحي  المقدم  المرحوم  معي 
المساعدة  علي  وعرض  الرازق، 
القيادة إلمكانية عمل  دبابة  فدخلنا 
ترابية  عواصف  كانت  حيث  ذلك 
التغلقوا  لهم  فقلت  وقتها،  شديدة 
حدث  ما  إذا  حتي  علينا  البرج 
يمر  ولم  يخرجنا،  من  نجد  شيء 
علي عبارتي خمس دقائق ونتيجة 
العدو  علي  الشديدة  نيراننا  لتأثير 
النيران  هذه  مركز  ضرب  تم 
مدفعية  بصاروخ  وأصابوني 
بالدبابة التي كنا بداخلها ونتج عنها 
وإصابة  فتحي  المقدم  استشهاد 
آخرين وكان ذلك يوم 16 أكتوبر 
فكانت  إصابتي  عن  أما   ،1973
كسر بالجمجمة وفقد عظام الجزء 
العديد  إلي  األيمن منها، باإلضافة 
أنحاء متفرقة من  الشظايا في  من 

جسمي.
بعدما خدمت في سلك التشكيالت 
المدفعية  بجناح  مدرسا  عملت 

يحمل  الذي  المتخصص  بالمعهد 
وكنت   1967 نكسة  إبان  اسمها 
الدورات  جميع  في  األوائل  من 
لي  وكان  بها،  التحقت  الدراسية 
مؤلفات كثيرة في المدفعية معظمها 
إدارة  مثل  المدفعية  لضباط  فنية 
توجيه  وكيفية  المدفعية،  نيران 
النيران علي العدو، إرشادات لقائد 

السرية.
تقلدت منصب قائد جناح مدفعية 
لتفوقي  ونظرا  المرحلة  هذه  بعد 
قائد  وتقلدت  الرياضيات،  في 
جناح الدراسات العليا الذي يعطي 
فيقوم  الماجستير،  درجة  الضابط 
ونقوم  الجناح  هذا  في  بالدراسة 
يقدم  نجح  وإذا  واختباره،  بتأهيله 
يحصل  نجيزها  وعندما  رسالته 
وبناء  الماجستير،  شهادة  علي 
حرب  أركان  يسمي  ذلك  علي 
أول من  مدفعية، وكنت  تخصص 
بعدما  وتركته  الجناح،  هذا  أنشأ 
ألتقلد  دفعات  ثالث  بتخريج  قمت 
ثم  المعهد،  معلمين  كبير  منصب 

مديرا 
]البقية ص7[ 
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وحيد فودة  برملاني عرف 
بنصري الغالبة !!

بقلم عبدالواحد محمد

لذا هو رجل   الغالبة   بنصير  عرف 
مدينة  أبناء   نسيج  من  استثنائي 
المنصورة بوطنيته  الصادقة وانتماءه    
العميق لكل  فئات أبناء الدقهلية فقراء 
البلد   أبن  المحترم  النائب    واغنياء  
األصيل وحيد فودة الذي  يعيش بكل 
حواسه هموم أبناء دائرته  أبناء حي 

اروع  سطرت  التي  العريقة   المدينة  تلك  احياء  وكل  التاريخي  الحوار 
حكايات انتصارات وطن

والنائب وحيد فودة يعمل ليل نهار من خالل رؤية استراتيجية  تكمن في 
كم اإلنجازات التي  يراها المواطن الدقهالوي  في مدينة المنصورة من 
والجوهر   الشكل  في  جديدة  معمارية  منظومة  وبناء  إليها  الجمال  اعادة  
المنصورة   من خالل  مدينة  ألبناء  العمل  توفير فرص  إلي  باإلضافة  
منظومة التطوير في شوارعها  الجالء  ميت حدر  منطقة المجزر  االلي  
ابو شعيشع   منطقة الكورنيش وغيرهما من أحياء مدينة المنصورة التي 
ال يدخر ابناءها الكرام العمل ليل نهار ومنهم  الوزير  اإلنسان  ابن قرية 

كفر بدواي  الجديد  الفريق كامل الوزير وزير 
النقل الذي  يذلل  كل العقبات  من أجل بناء وطن  
مدينة  وخاصة  الداخلية   منظومته   في  مكتمل 
وهذا  الدلتا  هي  عروس  دوما  التي  المنصورة 
ليس بغريب علي الفريق كامل الوزير أحد أبناء 
جيش مصر العظيم  واحد فرسان  سالحه  الذين 
ال يدخرون  جهد وعرق من أجل وطنهم مصر 
الحبيبة  و النائب وحيد فودة  دوما يشيد بالقيادة 
السياسية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الذي يتابع تلك المشروعات العمالقة في 
استشرافة   علي  يؤكد   وهذا  المنصورة   مدينة 

المستقبل لمصر العربية العظيمة والحبيبة.

وحيد  الحاج  المنصورة   ابن  القدير  النائب  و 
المنصورة  أبناء مدينة  الذي  اطلق عليه  فودة  
قاطبة  نصير الغالبة  يعمل بشعار تحيا مصر 
وفق منظومة البناء   وتحديث كل آليات  المدينة 

الجميلة لكل تراثها  العريق

كل الشكر والتقدير لكل مسؤولي  مدينة المنصورة  
ولمحافظها  الدكتور أيمن مختار   وكل مسؤولي  
احياء مدينة المنصورة حي غرب  وحي شرق 
وايضا اساتذة جامعة المنصورة   بكلية الهندسة 
الدائم  والتطوير  العمل  في  الكبير  جهدهم  علي 
ودائما  دوما  يقول  كما  العريقة   المدينة  لتلك 

بقية مقال »تاريخ الحياه النيابيه في مصر » ص 4
مجلس النواب في دستور 2014 :-

صالحيات البرلمان : اختصاصات مجلس النواب المصرى 
المصرى  الدستور  2014حدد  دستور  ألحكام  وفقا  السبعة 
الذى أقره الشعب فى العام 2014 اختصاصات محددة واسعة 
التى  السياسية  الهيئة  باعتباره  النواب،  لمجلس  الصالحيات 
اختارها الشعب 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 المصرى السبعة:-

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

تقرير وعرضه على المجلس .
2- إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية والموازنة 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 
تاريخ  النواب خالل مدة ال تزيد عن ستة أشهر من  مجلس 
للجهاز  السنوى  التقرير  معه  ويعرض  المالية،  السنة  انتهاء 
الختامى،  الحساب  على  ومالحظات  للمحاسبات  المركزى 

الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون .
3- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية :-

الرقابة  الدستور  من  للمادة 101  وفقا  النواب  مجلس  يتولى 
على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره 
منافشة موضوع عام،  االستجواب وطلب  فى  للدستور  وفقا 
اللجان  العاجلة، وتشكيل  البيانات  أو  وتقديم طلبات اإلحاطة 
الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق 
فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية أو 
فى  الحقائق  لتقصى  العامة،  المشروعات  أو  العامة  الهيئات 
يراه  المجلس ما  أو إجراء تحقيقات، ويقرر  موضوع معين 
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 ووفقا للمادة 
131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة 
من رئيس 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 
أعضاء  بأحد  متعلًقا  الثقة  سحب  قرار  كان  وإذا  األعضاء، 
الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه 

قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها .
4- ترشيح رئيس الجمهورية :-

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

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

وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا 
افتتاح  النواب عند  أمام مجلس  للدولة،  العامة  السياسة  حول 
أو  بيانات  القاء  له  يجوز  كما  السنوى،  العادى  انعقاده  دور 
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 
الجمهورية،  رئيس  كلف  يوما،  ثالثين  خالل  البرلمان  ثقة 
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو االئتالف الحائز 
حكومته  تحصل  لم  فإن  النواب،  مجلس  مقاعد  أكثرية  على 
هى األخرى على ثقة مجلس النواب خالل ثالثين يوما، عد 
مجلس  النتخاب  الجمهورية  رئيس  ويدعو  منحال،  المجلس 
نواب جديد، خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

6- تعديل الدستور :-
أو  الدستور،  من   226 للمادة  وفقا  الجمهورية  لرئيس  يحق 
ل�"خمس أعضاء مجلس 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 
التعديل  لالستفتاء عليها، ويصبح  ثم تطرح  الموافقة،  تاريخ 
نافذا من تاريخ إعالن النتيجة وموافقة أغلبية عدد األصوات 

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

ال يعلن رئيس الجمهورية الحرب، وال يرسل القوات المسلحة 
رأى  أخذ  بعد  إال  الدولة،  حدود  خارج  إلى  قتالية  مهمة  فى 
ثلثى  بأغلبية  النواب  الوطنى، وموافقة مجلس  الدفاع  مجلس 
قائم،  غير  النواب  مجلس  كان  إذا  ما  حالة  وفى  األعضاء، 

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 
دعوة  وجب  العادى،  االنعقاد  دور  غير  فى  اإلعالن  حدث 
المجلس لالنعقاد فورا للعرض عليه ، وتجب موافقة أغلبية 
عدد أعضاء المجلس على إعالن حالة الطوارئ، لمدة محددة 
بعد  مماثلة،  أخرى  لمدة  إال  تمد  أشهر، وال  ثالثة  تجاوز  ال 
مجلس  حل  يجوز  وال  المجلس،  أعضاء  عدد  ثلثى  موافقة 

النواب أثناء سريان حالة الطوارئ 

الحاج وحيد فودة حبيب أبناء تلك المدينة العريقة المنصورة 
مع  اليومية  لقاءاته   في  بل  اإلعالمية   احاديثه   كل    في 
أبناء حي الحوار في دائرته التي يعيش بين ابناءها  بكل تلك 

المشاعر الوطنية الصادقة

تحية وتقدير لنائب المنصورة الحاج وحيد فودة والفريق كامل 
مختار  أيمن  الدكتور  الدقهلية  ومحافظ  النقل  وزير  الوزير 
وكل مسؤولي  الدقهلية الكرام  واالعزاء   حفظ هللا مصر 
الذي  السيسي  الرئيس عبدالفتاح  العربية تحت رعاية فخامة 
أعاد مصر لوجها  الحضاري  مع امنيات دوما فيها مصرنا 
الغالية  شعبا  وقيادة  وجيشا  وبرلمانا  ومؤسسات  في ابهي  

صور االبداع  

بقية مقال )93( اللواء ثابت اقالديوس )1930– 
2004( ص 6

البحوث  هيئة  رئيس  فطلبني  لواء  لرتبة  ترقيت  وبعدها 
العسكرية من مدير المدفعية لعمل معين في البحوث وكان 
المراجع  لفرع  رئيساً  منصب  وتقلدت   1984 سنة  هذا 
وكانت  العسكرية  البحوث  هيئة  في  سنتين  لمدة  والمكتبات 
مهمتنا مراجعة المراجع نفسها وكانت مهمة شاقة أن تراجع 
لتوحيد  وذلك  ومدرعات،  جوية  وقوات  بحرية  مراجع 

المفاهيم والمصطلحات التي تُدرس.
كان وجودي بالجيش يمنعني أن أقوم بأي عمل اجتماعي 
ألني مكلف بعمل، والبد من أن يؤدي علي الوجه األكمل، 
فبعد أداء واجبي بالجيش قررت أن أكرس هذا الوقت للخدمة 
في جمعية التوفيق القبطية، وهي أقدم جمعية قبطية أهلية في 
مصر تشكلت سنة 1860 تم انتخابي عضوا بمجلس اإلدارة 
العديد  علي  القضاء  تم  الفترة  هذه  وخالل  سنة،   15 لمدة 
من السلبيات مثل عدم انضباط النواحي اإلدارية والدروس 
التوفيق تكون  الخصوصية، وألول مرة في تاريخ مدارس 

نتائج المرحلة الثانوية بنسبة %84.
وقائد  المتخصص  المدفعية  بمعهد  مدرسا  عمل  لذلك 
جناح المدفعية التعليمي وقائد جناح الدراسات العليا بالمعهد 
ورئيسا  المدفعية  لمعهد  ومديرا  بالمعهد  المعلمين  وكبير 
لفرع المراجع والمكتبات بهيئة البحوث العسكرية. وعضوا 
بمجلس إدارة جمعية التوفيق القبطية الخيرية كعمل تطوعي 

وممثل قانوني لمدارس التوفيق القبطية الخيرية.
كرمته الدولة باألنواط واألوسمة والميداليات اآلتية: ميدالية 
جرحي الحرب عام 1974 وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة 
الحسنة من الطبقة األولي 1976 ونوط الخدمة الممتازة عام 
1985 ونوط التدريب عام 1985 ونوط الواجب العسكري 
ونوط الجمهورية العسكري بحرب 1973ووسام الجمهورية 
من الطبقة الثانية بعد الخدمة في رتبة لواء عامين متتاليين 

عام 1986.
سيرة  تاركاً  عالمنا  عن  رحل   2004 أغسطس   9 وفى 

عطرة ونموذجاً طيباً لخدمة الوطن.



الصوره  لهذه  ادراكنا  كان  وسواء 
 ... وقت  شوية  خدنا  او   ... سريع 
عن  عباره  دي  دنيتنا  النهايه  ففي 
شوية قطع  من صور صغيره ... 
واحنا في حياتنا اليوميه .. بنجمعها 
 ... النهايه  في  لنوصل  بعض  مع 
تركيب  والي   ... الغازها  حل  الي 
الي  والوصول   ... األكبر  الصوره 
نحل  نقدر  عشان  النهائي   المشهد 
من  حته  حته  ونجمع  بعض  مع 

اللعبه الكبيره ... لعبة المكعبات ... 

هو احنا في الدنيا بنمشي.       
بالراحه وال في سباقات 

وبنقدر نقفز اسوار.              
ونعدي اصعب مسافات 

وال نقول معلش وبرضه.        
الجايات غير الرايحات 

هي الرحله سهله مريحه     وال 
ساعات فيها متاهات 

هي الصوره بتطلع حلوه       
وال بيطلع فيها اهات 

م االخر جمعها بصبر.        
واياك تيآس م االزمات 

المركب ح تروح للشط.        
مهما ان قابلت من شطحات  
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النهارده االحد 4 من ابريل 2021 
وده تقريبا العدد رقم 32 ... يعني 

أسبوع   64 من  اكتر 
بنشوف  لسه  واحنا   ...
صفحات  علي  الجريده 
هنا  انا  وطبعا   ... النت 
الني   ... تقريبا  بقول 
الفتره  في  ان  الحظت 
أصبحت   ... الماضيه 
الجريده تصدر تقريبا كل 
3 أسابيع ... بعد ان كان 
صدورها منتظما ... مثل 

 ... وقتك  عليها  تظبط   ... الساعه 
ممكن  الن  ده  غالبا   ... وبرامجك 
 ... بيختلف   ... للكتابه  الحماس 
الورق  ع  الموضوع  تشوف  ح  لو 
وتاخير   ... الين  اون  تقراه  او   ...
الجريده ... فكرني بمشهد من فيلم 
... كان الراحل حسن حسني  بيقول 
ل ابنه ... يسال مراته ... اسال لنا 
البطيخه اللي جنبك دي ح تولد امتي 
 ... المضحكه  االجابه  وكانت   ...
من مرات االبن .. بدريه طلبه ... 
مابقتش اعد ياجيمي ... واضح كده 
اننا من كتر التاخير اللي حاصل في 
اشغالنا  في  والتغييرات   ... حياتنا 
مع  تعاملنا   ... ... طريقة خروجنا 
االخرين ... تقاربنا حتي مع اقرب 
الناس لينا ... تكبيلنا بالماسكات ... 
الوقت  نفسنا طول  كتمنا علي  اللي 
لم   ... الرؤيه  ان  كده  واضح   ...
تعد واضحه ل احد ... وحتي ذوي 
الراي او المنوطين باتخاذ القرار ... 
الجميع في تخبط ... بعض البالد ... 
الكورونا  بانتشار  حتي مع معرفتنا 
بها ... الدنيا بيس ... والناس ماليه 
 ... والكنايس  والمطاعم  الموالت 
وأماكن اخري تشتغل بربع طاقتها 
... وغيرها بنص طاقتها ...كنايس 
تستقبل اعداد بال حدود ... واخري 
ميه...  وغيرها   ... عيله  خمسين 
المهم من االخر نفسنا كلنا ... الغمه 
لنا الحمامه تاني  تزول ... وترجع 
... وخصوصا مع قدوم الصيف ... 
وهي شايله الماسك من علي منقارها 
... وحاطه بداله ... غصن الزيتون 
.... المهم انا النهارده عاوزه أتكلم 
 ... بقي  تاني  موضوع  في  معاكم 
ووجع  بالكورونا...  دعوه  ملوش 
الدماغ ... الموضوع عن المكعبات 
بنلعبها  كنا  كلنا  اللي  اللعبه  او   ...
نادي  في  وخصوصا   ... زمان 
الكنيسه ... لعبة المكعبات ... وغالبا 

كنا بنجمع فيها صورة قديس ... او 
صورة قصه او حدوته ... او رسمه 
األول   ... معينه 
أقول  عاوزه  انا 
هنا  بقصد  اني 
 ... بالمكعبات 
وانا   ... البازلز 
حاولت  الحقيقه 
اشوف ايه معني 
بازلز  كلمة 
العربيه  باللغه 
المعني  لقيت   ...
في  أقوله  اللي عاوزه  بيبعدني عن 
كلماتي دي ... المعني بالعربي هو 
االحجيه  او الفازوره او اللغز ... 
لكن انا هنا بقصد بالمكعبات او انا 
المكعبات  عنوان  اخترت  بقي  ليه  
لموضوعنا ده ... أقول اني اخترته 
... الن من واقع زيارتنا المتكرره 
لبيوت المسنين ... لقيت ان معظمهم 
... منشغلين جدا بهواية ... تجميع 
الصغيره  القطع  او   ... البازلز 
المقطعه من الصوره ... وتجميعها 
 ... عجيب  بصبر  بعضها  جنب 
النهائيه  الصوره  الي  للوصول 

الموضوع  طبعا   ...
 ... جدا  صعب  بيبقي 
وخصوصا لو الصوره 
دي فيها مثال مجموعه 
من األشجار او أوراق 
الوانها  اللي   ... الشجر 
وقطعها   ... واشكالها 
كده  كلها   ... الصغيره 
الشي   ... بعض  شكل 

كانت  سواء  دي  الناس  ان  الملفت 
فوق التمانين ... او اكبر شويه ... 
 ... كويسه  صحتهم  كانت  وسواء 
نسبيا طبعا ... او ظهورهم منحنيه 
... من كتر الشقا في هذا الزمن ... 
او من كتر االنحناء لمحاولة تجميع 
الي  للوصول   ... الصغيره  القطع 
هؤالء  وسواء   ... الكبيره  اللوحه 
يتحركوا  او  ارجلهم  علي  واقفين 
فالحماس   ... بعجل  كرسي  علي 
القطع  ... ووضع  الصوره  لتجميع 
الصغيره جدا دي جنب بعضها ... 
لدرجه   ... موجود  الحماس  أقول 
الكوريدور  جدران  امتالء  بعد  ان 
بهذه  الحجرات  بين  الواصل 
اللوحات التي يتم بروزتها وتعليقها 
يعلقون  هؤالء  أصبح   ... عليه 
 ... حجراتهم  جدران  علي  الصور 
او بس يقومون بتجميع هذه الصور 

جنب  علي  بعضها  فوق  ووضعها 
المهم   ... تتعلق.  مهم  مش   ...

تجميع  في  متعه  بيجدوا  انهم 
جدا..   الصغيره  القطع  هذه 
والوصول الي المشهد النهائي 
الجميل ... فكرت هل انشغال 
اللعبه  بهذه  السنيورز  هوالء 
نوع من محاولة تنشيط الذاكره 
السيدوكو  لعبة  مثل   ... لديهم 
كبار  األطباء  ينصح  ...التي 
من  كنوع   ... بلعبها  السن 
 ... الذاكره  تنشيط  او  التذكره 

هل هي في عقولها الباطن ...وسيله 
مثال لتجميع ذكرياتهم ... والوصول 
الي احلي صوره ... مش عارفه ... 
ممكن  اني  كويس  اعرفه  اللي  بس 
 ... شهر  كام  كده  لي  اخد  مثال 
اللي  اجمع صوره من  اقدر  عشان 
 ... يوم  في  بيجمعوها  دول  حبايبنا 
ده  ...هل  اللعبه أصال  بدات  لو  ده 
الن معنديش صبر ... وال وقت ... 
الحظته  اللي  الشي  بس   .... ربما 
بعد التركيز في لعبة المكعبات هذه 
... ان احنا في حياتنا العاديه ... او 
حياتنا اليوميه ...كل يوم بتمر علينا 
لعبة المكعبات هذه ... وفي كل يوم 
بنتعلم في حياتنا ... او بنشوف في 
حياتنا ... جزء من الصوره الكبيره 
زي  بقي  ناصحه  ناس  فيه   ...
وبيقدروا   ... دول  المسنين  حبايبنا 
يربطوا االحداث الصغيره جدا دي 
مع بعض ... ويوصلوا بسرعه انهم 
ويربطوها  األكبر  الصوره  يشوفوا 
زي  ناس  وفيه   ... بعض  مع 
في  شاطرين  مش   ... كده  حاالتي 
القطع  وتربيط   ... المكعبات  لعبة 
عمركش   ... بعض  مع  الصغيره 

او  بيحصل  كبير  حدث  شفت  مثال 
وفجاه   ... قدامك  واضح  موضوع 
افتكرت ان زمان شفت جزء صغير 
يبقي  ينفع  او  الموضوع  هذا  يكمل 
 ... الكبيره  الصوره  هذه  من  جزء 
كتير مننا بيبقي ربط القطع الصغيره 
 ... عليه  صعب  الكبيره  بالصوره 
اما بسبب انشغالنا في الحياه بامور 
اخري ... او ل حصر تفكيرنا في 
القطعه الصغيره من اللوحه ... او 
توقع  وعدم   ... النيه  حسن  بسبب 
صغيره  وقتها  في  تبدو  قد  أمور 
أساسي  مكون  نعتبرها  ان   ... جدا 
تكوين  او  بناء  في  ويساهم  يساعد 
في  العموم  علي   .. الكبيره  اللوحه 
يوم  كل  دي  الدنيا  في  احنا  النهايه 
بنشوف  يوم  وكل  جديد  بنتعلم شي 
علي  تساعدنا  قد   ... صغيره  حته 
رويه اكبر ووضوح ابعد المدي ... 

غصن الزيتون 32 
مكعبات  

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

بقية مقال »عبد الناصر  بي�ن الحقيقة والتضليل« ص 5

 وقد رد بريجنيف قائاًل: »اننا ال نخاف أحدا. اننا أقوى قوة عسكرية 
على ظهر االرض ولكن علينا أن ندرك أن في مثل هذه الخطوة مجازفة 
كبيرة، ولست أعرف ما اذا كان لدينا ما يبرر اإلقدام عليها؟  فقال عبد 
الناصر، انه قد انتهى من حساباته، فإذا لم يقدم القادة السوفيت لمصر ما 
تريد من دعم، فان الحل الوحيد إنما هو في أيدي األمريكيين، وإذا سقطت 
الشرق األوسط.  المتحدة، فسوف يسقط معها كل  الواليات  يد  مصر في 
وأنه سيعود الى مصر ليبلغ شعبه بأنه قد قرر تسليم المسؤولية الى رئيس 
موال للواليات المتحدة، ما دام غير قادر على انقاذ شعبه. وقد كهربت هذه 
الكلمة من عبد الناصر جو القاعة. فقد نهض بريجنيف وقال: »أيها الرفيق 
الناصر  عبد  ولكن  زعيم«،  فأنت  األسلوب  بهذا  تتكلم  ال  الناصر،  عبد 
وشعبه  وجيشه  يوم،  كل  بالقنابل  بالده  تضرب  زعيم  »أنا  قائاًل:  قاطعه 
مكشوف.  وهنا طلب القادة السوفيت من عبد الناصر أن يمهلهم إلعادة 
جنراالت  مع  السوفيت  للقادة  طارئة  اجتماعات  وبعد  الموقف.  دراسة 
الجيش السوفيتي، وافقوا على طلبات عبد الناصر. ويقول حسنين هيكل انه 
باإلضافة الى الصواريخ تقرر أيضاً ارسال 80 طائرة سوفيتية بطياريها، 
تسبقها أربع طائرات استطالع كما تقرر تدريب 1800 من العسكريين 
المصريين على الصواريخ الجديدة في االتحاد السوفيتي لمدة ستة أشهر. 
وغير ترتيبات الدفاع عن العمق، وافق السوفيت على امداد عبد الناصر 
على  القتال  جبهة  امتداد  على  حائط صواريخ  لعمل  الجديدة  بالصواريخ 
ان يقوم المصريون بذلك دون اقتراب الجنود السوفيت من جبهة القتال.  
وعلى هذا النحو بدأت السلطات العسكرية المصرية في انشاء التحصينات 
والمواقع تمهيدا إلدخال الصواريخ في منطقة قناة السويس. وحشدت لهذا 
الغرض كل ما تملكه مصر من أسلحة المدفعية المضادة للطائرات حول 
وألوف  البناء  معظم شركات  وجندت  لها،  الحماية  لتوفير  العمل،  مواقع 
العمال والمهندسين، وكانت تنفق يومياً مليون جنيه على مباني الصواريخ!  
على أن طائرات االستطالع االسرائيلية رصدت عمليات بناء التحصينات. 
أخذت الطائرات االسرائيلية في قصف االنشاءات التي تبنيها األيدي العاملة 
المصرية بشكل منتظم، حتى بلغ متوسط طلعات الطيران االسرائيلي ضد 
المواقع المصرية في الشهور األربعة األولى من 1970 عدد 526 طلعة 
في األسبوع، كلفت مصر حياة نحو أربعة آالف. ولكن رغم التضحيات 
الجسيمة التي تحملها رجال المدفعية المضادة للطائرات، كان العدو ينجح 
في معظم األحيان في هدم كل ما أمكن بناؤه وتشييده. وإزاء هذا الفشل 
العمق  غارات  منع  على  أواًل  التركيز  تقرر  الجديدة،  المواقع  تشييد  في 

اإلسرائيلية، وتأجيل بناء حائط الصواريخ على القناة. 

الفريق  مذكرات   -2 رمضان  العظيم  عبد  اآلله:  تحطيم   -1 المراجع: 
تاريخ   -4 هيكل  حسنين  محمد  رمضان:  الى  الطريق   -3 فوزي  محمد 
الدفاع الجوي المصري: محمد علي فهمي 5- القوة الرابعة: علي محمد 

لبيب

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  
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خبيئه دهشور

فرعونيــات

دهشور من المناطق السياحية التي يأتي إليها زوار 
فرعونية  آثار  من  فيها  لما  العالم  انحاء  جميع  من 
مصر سنفرو باختيار  فرعون  قام  وعظيمة.  كثيرة 
هضبة دهشور الصخرية إلنشاء مقبرة له، تضارع 
سقارة  الفرعون زوسر صاحب هرم  والده  مقبرة 

المدرج.

مقابر الفراعنه 

خمسة  دهشور  في  الصخرية  الهضبة  علي  توجد 
أهرامات من بنيت خالل األسرة الرابعة وحتى األسرة 
استغل  من  الفرعون سنفرو أول  كان  عشر.  الثالثة 
المائل في  بني الهرم  له.  هرمين  لبناء  المنطقة  تلك 
الجنوب  إلى  وبحواره  الغربية  الجنوبية  المساحة 
الناحية  وفي  ويوجد  صغير،  ثانوي  هرم  يوجد 

الشرقية معبد لتقديم القرابين.

يوصل بين الهرم )65( والمنطقة الزراعية على النيل 
للملك  معبدا  تقريبا  في وسطه  ويوجد  معبد،  طريق 
سنفرو يعتبر معبد جنائزي. واما معبد الوادي الذي 
كان يبنى عادة على شاطيء النيل فلم يعثر حتى األن 
عليه. وأغلب الظن أن ما تبقى من هذا المعبد أصبح 

تحت األراضي الزراعية.

والهرم الثاني هو الهرم األحمر )94( لسنفرو وهو 
يقع على بعد نحو 2 كيلومتر شماال من الهرم المائل، 
مدينة  إلى  ينتمي  وما  السفلي.  ثلثة  الرمال  وتغطي 
االهرام التي كانت الشعائر الدينية تقام بها فهي تقع 
شرقا من الهرم األحمر على األرض الزراعية اآلن.

في عهد خوفو وهو ابن سنفرو اختار الملك هضبة 
منطقة  استغالل  وقل  األكبر،  الهرم  لبناء  الجيزة 
دهشور لبناء قبور الفراعنة. وبقي بها المعبد للقيام 
األول من  الملك بيبي  عهد  ومن  الدينية.  بالطقوس 
السادسة فقد عثر على مرسوم يقضي بعدم  األسرة 

فرض ضرائب على كهنة المعبد..

كما يوجد على هضبة دهشور هرم لفرعون  أمنمحات  
األسرة  الثالث من  ل� سنوسرت  آخر  الثالث وهرم 

الثانية عشر.

دهشور  / سنفرو   هرم 
هرم سنفرو )Sneferu( هو أحد أهرامات مصر. 

سمي على اسم ملك فرعوني سنفرو، الذي كان أول 
ميدوم،  بلدة  في  جديدة  بتقنية  حقيقيا  هرما  بني  من 
لكن  طبقات.   8 عن  عبارة  وكان  خوفو.  والد  كان 
دفته شماال  نقل مكان هرم  فيه 41 سنة  العمل  بعد 
الجديد من  بني هرمه  ما حيث  لسبب  لبلدة دهشور 
كل  األرض  نحو  مائلة  زوايا  شكل  علي  الحجارة 
زاوية 06 درجة. وجدرانه مائلة للداخل. ولما أقيم 
البناء بدأ يغوص بسبب األحمال الحجرية والزوايا. 
البناؤون وضعوا جدرانا  قام  المشكلة  هذه  ولتدارك 
تدعيمية جعلت زاوية الميل 55درجة للبناء الذي لم 
يكتمل بعد. ثم أكملوا البناء بزاوية منحنية قدرها 34 
 Bent( درجة مما جعله يطلق عليه الهرم المنحني
Pyramid(. وبهذا اكتشفا تقنية بناء األهرامات عن 
طبقة  كل  الحجارة.  من  أفقية  طوابق  وضع  طريق 
المساحة  في  أقل  طبقة  يعلوها  الحجارة  من  مربعة 
بزاوية  المائلة  الحجارة  طريق  عن  البناء  من  بدال 
المنحني. وهذه  الهرم  55أو 34درجة كما كان في 
التقنية الجديدة جعلت سنفرو يبني هرما عمالقا أطلق 
عليه الهرم الشمالي )North Pyramid( علي بعد 
علي  وبناء  بدهشور.  المنحني  الهرم  شمال  6,1كم 
األهرامات  بنيت  الشمالي  سنفرو  هرم  بناء  تقنية 

بالجيزة.

هرم امنمحات الثالث / منشاة دهشور

 21 االسرة  اهرامات  واخر  الثالث  امنمحات  هرم 
فى دهشور هرم الملك امنمحات الثالث الذى يعرف 
بالهرم االسود نظرا للسواد الشديد للطوب اللبن الذى 
شيد به هذا الهرم. ويبلغ االرتفاع حوالى 18م. يقع 
دهشور  قرية  وبين  الجنوبى  سنفرو  هرم  هرم  بين 
بالحجر  مكسوا  كان  الزراعية.  االرض  حافة  على 
الجيرى وتعلوه قمة هرمية صغيرة من حجر البازلت 
معروضة بالمتحف المصرى. والظاهر ان هذا الملك 

قد دفن فى هرمة فى هوارة بالفيوم

دهشور( )منشاة  االحمر:  الهرم  او  الشمالى   الهرم 
الهرم  عن  اما  االحمر:-  الهرم  او  الشمالى  الهرم 
نظرا  الحمر  بالهرم  ايضا  يعرف  والذى  الشمالى 
الحمرار لون الحجارة المقطوعة من محاجر الجبل 
تاريخ  فى  كامل  هرم  اول  فهو   , بالعباسية  االحمر 
الى  ارتفاعة  يصل  المصرية.  االهرامات  عمارة 
حوالى 99م. • مكونات الهرم:- 1- المدخل:- ويكون 
ناحية  فى  االرض  مستوى  فوق  82م  ارتفاع  على 
الشمال. 2- الممر الهابط:- ويكون مسافة 06م تحت 
االرض ارتفاع يارده. 3- الردهه:- هى عبارة عن 
مكان فسيح لكى يلفوا تابوت الملك. 4-الحجرات:- هم 
ثالث حجرات مثل بعض الحجرة االولى ثم ممر ثم 
الحجرة الثانيه وفى الحجرة الثانيه نجد الجرة الثالثة 
معلقة وهى حجرة الدفن. • اهم ما يميز الحجرات:- 
1- ظاهرت المداميك.المداميك هى ظاهرة معماريه 
كتله  بعدها  ثم  واحدة  حجريه  كتله  عن  عبارة  هى 
تنتهى  المقابلة مثلها حتى  الناحيه  ثانيه وكذلك ومن 
بشريحة صغيرة. وقد فعلو ذلك من ناحيه دينية :-ان 
الملك يطلع عليها لكى ياخذ االوامر من االله ثم ينزل 
ويبلغا للشعب. 3- وجود فجوات فى الجدار ويوجد 

استخدموها  المصريين  ان  راى 
زاوية   -4 السئالت  عنل  فى 
الملك  هرم   -3  34 الهرم  ميل 
الملك  اختار   -: الثانى  امنمحات 
جنوب  منطقة  الثانى  امنمحات 
لسنفرو  الشمالى  الهرم  شرق 
الطوب  من  هرمه  فيها  ليشيد 
اللبن. وقد دمر الهرم والمجموعة 
والى  كبير.  حد  الى  الهرميه 
الغرب من الهرم عثر على اربع 
مقابر احداها لملكة وثالثة لثالث 
اميرات. وقد عثر على فى مقابر 
نادرة  مجموعة  على  االميرات 
بالمتحف  معروضة  الحلى  من 
مقبرة  على  عثر  كما  المصرى 
ويدعى  الدولة  رجال  كبار  الحد 

امون حتب.

/منشاة  الثالث  سنوسرت  هرم 
دهشور

اما عن  الثالث:-  هرم سنوسرت 
فيقع على  الثالث  هرم سنوسرت 
امنمحات  هرم  من  قريبه  مسافة 
الثانى فى اقصى شمال دهشور. 
وكسى  اللبن  بالطوب  شيد 
ارتفاعه  ويبلغ  الجيرى  بالحجر 
حجرة  كانت  87م  االصلى 
الجرانيت  بحجر  مشيدة  الدفن 
من  االخر  هو  التابوت  وكلن   ,
الركن  اسفل  يوجد  الجرانيت. 
دهليز  للهرم  الغربى  الشمالى 
بعض  مقابر  الى عدد من  يؤدى 
اميرات البيت الملكى منهن سات 
حتحور ومريت والتى كشف فيها 
الحلى  من  رائعة  مجموعة  عن 
المصرى. المتحف  فى   تعرض 

تم  للهرم  الجنوبى  الضلع  وعند 
اخرى.  مقابر  ثالث  الكشف عن 
من  سفن  ثالث  على  عثر  كما 
 4991 عام  وفى  االرز،  خشب 
عثر على مقبرة للملكة خنمت نفر 
حقت والتى ضمت خبيئة صغيرة 
بها مجموعة من الحلى. كما كشف 
فى عام 5991 عن مصطبة الى 
 الشمال من الهرم لوزير وزوجته.

منشاة دهشور

تقع  دهشور  منشأة  عن  نبذة 
قرية  بجوار  المريوطية  غرب 
وهادئة  جميلة  قرية  وهى  سقارة 
ويوجد  سياحية  مناطق  وبها 
سنفرو  الملك  اهرامات  بالقرية 
وهى  فاروق  الملك  وبركة 
002فدان  حوالى  كبيرة  مساحة 
مناطق  وبها  االهرامات  بجوار 
هذه  وتحيط  جميلة  شديدة 
القرية  اهالى  مساكن  المنطقة 
لن اوصف جمالها. اقول   ومهما 

 † المنطقة كما صنفتها اليونسكو.
Dahshur

مركز  تتبع  مدينة  دهشور 
الجيزة  محافظة  في  البدرشين 
الجزء  في  الجيزة  محافظة  وتقع 
الشمالي من وادي النيل وتمتد من 
حدود محافظة بنى سويف جنوباً 
البحيرة  محافظة  حدود  حتى 
عن  رشيد  فرع  ويفصلها  شمااًل 
يحدها  غرباً  المنوفية  محافظة 
وتتميز  القاهرة  محافظة  شرقاً 
محافظة الجيزة أيضاً بأنها إحدى 
وتقع  الكبرى  القاهرة  محافظات 
تقع  مباشرة.  النيل  نهر  على 
كم   04 بعد  على  دهشور  مدينة 
الطرف  على  القاهرة،  جنوب 
وقد  ممفيس.  لجبانة  الجنوبي 
كانت دهشور مركز زلزال بقوة 
عام  ريختر  مقياس  على   9.5
األراضي  وتتعرض   .2991
الصحراء. من  للتآكل   الزاعية 
الجنوبية  المنطقة  دهشور  تمثل 
على  وتحتوي  ممفيس،  لجبانة 
الهرمية  المجموعات  من  عدد 
منذ  جبانة  كانت  وقد  واآلثار. 
فيها  بنى  حيث  الرابعة  األسرة 
أهراماته  اثنين من  الملك سنفرو 
المنحني  الهرم  وهما  الثالث، 
والهرم األحمر، وقد كان األخير 
مصر. في  كامل  هرم   أول 
قام  الوسطى  الدولة  وفي 
الثانية  األسرة  ملوك  بعض 
الثاني،  أمنمحات  وهما  عشرة، 
وأمنمحات  الثالث،  وسنوسرت 
هناك.  أهراماتهم  بتشييد  الثالث 
مجوهرات  على  هنا  عثر  وقد 
ثمينة لبعض األميرات من عصر 
الدولة الوسطى. تقع دهشورعلى 
من  الجنوب  الى  11كم  بعد 
شهدت  التى  الجبانه  سقارة,وهى 
مولد اول هرم كامل فى مصر، 
للملك  الشمالى  الهرم  وهو 
الرابعة. االسرة  مؤسس   سنفرو 
ومنطقة دهشور من أهم المناطق 
تضم  وهى  مصر  فى  األثرية 
عثر  حيث  األثرية  الكنوز  أهم 
بها على أكثر من اكتشاف أثرى 
أهراماتها  داخل  الذهب  من 
األهرامات  هذه  وأهم  ومقابرها، 
الهرم  باسم  هرم سنفرو ويعرف 
الخاص  المنحنى  الهرم  األصفر 
األسود  والهرم  سنفرو،  بالملك 
وهرم  الثالث،  امنمحات  للملك 
وقد  الثالث  سنوسرت  الملك 
استقبال  فى  المنطقة  هذه  بدأت 
اعدادها بعد  العالمية   السياحة 
الهرم  يلى: 1-  ما  المنطقة  تضم 
المنحنى للملك سنفرو. 2- الهرم 
هرم   -3 سنفرو.  للملك  الشمالى 
هرم   -4 الثانى.  امنمحات  الملك 
الملك سنوسرت الثالث. 5- هرم 

الملك امنمحات الثالث.

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ابعاد عميقة حول ضالالت 
االضطهاد

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

ما أصعب تلك الحياة القائمة على االوهام،، 
ذلك  بين  السالم،،  القلب  من  ينتزع  حيث 
تتصنع  التى  تلك  و  المؤامرات  يحيك  الذى 
صنع  من  شئ  عن  نتحدث  ال  االهتمام،، 
الدراما و ال االفالم،، فال عجب أنها ضالالت 
التى تحارب ضحيتها فى الصحو و ايضا فى 
المنام ،، و تصبغ حياته بلون القتام،، يعتبر 
عرضا مشتركا فى العديد من االضطرابات 
فتشير إليه أصابع االتهام،، يوحى لمصابه أنه 
مكروه من جميع األنام،، فيراقبونه ليدبروا له 
المكائد على الدوام،، و يتتبعونه عبر الهواتف 
و قنوات اإلعالم،، يدبرون لقتله و لو طالوا 
أن يلقونه فى حقل ألغام،، بل ينطلق به عنان 
االفالم،،  أحداث  محور  أنه  فيظن  األفكار 
ويبقى مصيره فى يد العالج وحده القادر أن 
هكذا  الحالة  شدة  وبمقتضى  الزمام،،  يحكم 
خطة العالج تقام،، ويتم المزج بين العديد من 

بإحكام  العالجية  التقنيات 
التدريجي من  للتخلص   ،،
واآلن  الهدام،،  الداء  هذا 
المزيد  على  نتعرف  هيا 
حول ضالالت االضطهاد  

االضطهاد  ضالالت 
Persecutary

قائم  مرضا  تعتبر  ال 
من  العديد  يصاحب  عرضا  تعتبر  بل  بذاته 

االضطرابات الذهانية كالفصام

وهو اعتقاد خاطئ مبنى على اوهام غير 
راسخا  ايمانا  المريض  بها  يؤمن  منطقية 
حيث  منطقيا  اقناعه  واستحالة  عنه  يحيد  ال 
يتسلل الى عقل المريض افكار توحى له بأنه 
او  الناس  من  مجموعة  هناك  ان  و  مراقب 
الطرق   بمختلف  ايذائه  تريد  الخارقة  القوى 
بل  انفاسه  عليه  ويعدوا  يذهب  حيثما  فتتبعه 
يرغبوا  بأنهم  ويشعر  سوءا  الحالة  تطور  و 
فى قتله.. ويراعى فى تشخيص هذة الحاالت 
مريض   جاء  للمريض..فإذا  الثقافية  الخلفية 
لالعمال  له  يحدث  ما  كل  يعلل   ريفى 
مكانة  ذا  مريض  عن  يختلف  واالسحار 

مجتمعية يفكرهكذا

اهم مظاهر ضالالت االضطهاد

وتعامله  تتعقبه  الناس  ان  المريض  يشعر 
معاملة سيئة بل و تسبه بألفاظ نابية احيانا,,انه 
مراقب من االجهزة االمنية و يرى احيانا ان 
والشاشات  المحمولة  والهواتف  التليفزيونات 
اسطح  التى على  الصناعية  االقمار  واطباق 
المنازل ما هى أال اجهزة وضعت لمراقبته,, 
الدخالة  كبيرة  لمؤامرة  فريسة  انه  يشعر 
ليطول  المحيطين  كل  فى  الشك  السجن,, 
حتى افراد اسرته بأنهم يريدون التخلص منه 
بوضع السم فى الطعام مثال, يبدأ فى ارسال 
والمخابرات  المباحث  لمكاتب  الشكاوى 
للهذاء  ,,يتجه  االجانب  العمالء  من  لحمايته 
نحو اجهزة االمن الداخلى بأنهم يرغموه على 

العمل معهم

أكد لنا أحد األطباء النفسيين الذين يتابعوا 
حاالت الضالالت االضطهادية أن مدة عالج 
االضطراب تختلف من مريض آلخر وترجع 
الذي  االضطراب  شدة  أهمها  عوامل  لعدة 
تعاون  ومدى  وعمره  المريض  منه  يعاني 
األفراد المحيطين به بل ونوع الضالالت التي 
يعاني منها , وسببها  فهل هى اضطرابات 
عارضة نتيجة تعاطى الكحول او المخدرات 
ام ناتجة عن اكتئاب ام كعرض للفصام  ام 

سببها خرف الشيخوخة و الزهايمر؟؟

فكل سبب له طرق عالجية مختلف

العالج  خطوات 
الرئيسية :

تحت  المريض  وضع   
فى  الطبية  المالحظة 
المنزل  او  المستشفى 
بحسب ما تقتضى حالته,, 
االدوية  على  المواظبة 
لخفض   للذهان  المضادة 
تواتر االفكار الواهمة على 
ذهنه,, وما ان تتحسن حالة المريض يخضع 
التى  المعرفى  السلوكى  العالج  لجلسات 
بدورها  تقنع المريض بحقيقة أفكاره الخاطئة 

لتجنبها  وإحالل أفكار أخرى إيجابية محلها

لهذة  المريض  استجابة  عدم  حالة  وفى 
الستخدام  االتجاه  يتم  العالجية  الخطوات 
جلسات العالج الكهربائى لتنظيم ايقاع  المخ  

سلوكيات تبدو غير سائغة للعقل وال مقبولة  
والصدق  بالتعاطف  نشعر  البدء  فى  للذهن 
نحو من يعانيها كأنه فى مأساة معاشة.. ومع 
الوقت نتشكك قنخضع المشهد للفحص بعين 
انها  النفسى  الطب  فيفاجئنا  المنطق  و  العقل 
ليس ذلك فحسب بل اضطراب  ضالالت و 

خطير يستلزم التدخل السريع منعا للتفاقم 

آدم الثانـــى 
طلبات عجيبه وغري معقوله !

وجدى خليل

تلك التي طلبها » يوناداب بن ركاب« من 
أبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده من بعده ويطلق 
عليهم الكتاب » الركابيين« نسبه الي أبيهم أو 
جدهم األكبر واألعجب من طلبات ووصايا » 
يوناداب بن ركاب« هو طاعه أوالده وأحفاده 
وأحفاد أحفاده لهذه الوصايا واألوامر من بعده 
! وصايا »يوناداب بن ركاب » كانت غريبه 
علي عصره ولم تكن تناسب ذاك العصر بل 
الركابيين  أكتاف  فوق  ثقال وحمال  ووضعت 
من بعده  )هكذا نتخيل( وأخذهم الرب مثاال 
وصوره حيه لتعليم الشعب اليهودي أيام أرميا 
ماثله  الحيه  الصوره  هذه  زالت  وال  النبي 
أمامنا الي هذا اليوم ! لم يأخذ الركابيين حقهم 
الكنائس  من عظات  وال  الكتاب  دارسي  من 
كما كان يجب أن يأخذوا وكما أنهم يستحقون 
ذلك الي وقتنا هذا. تبدأ القصه كما رواها لنا 
الوحي اآللهي أيام أرميا النبي عندما خاطبه 
ربنا قائال »  اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم 
وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع 
واسقهم خمرا » أرميا 35: 2 شرب الخمر 
حاضرا  وكان  القديم  العهد  في  طبيعيا  كان 
الوصيه  كانت  وأن  هذا.  يومنا  الي  والزال 
تحذر من األفراط في شرب الخمر كما جاء 
الخمر مستهزئة.المسكر  األمثال »  في سفر 
بحكيم« 20:  فليس  بهما  يترنح  ومن  عجاج 
1  لكن لم يكن هناك وصيه تمنعه .  ففعل 
أرميا كما أمره الرب فيقول » وجعلت امام 
واقداحا  خمرا  مالنة  طاسات  الركابيين  بني 
وقلت لهم اشربوا خمرا » أرميا 35: 5 أما 
المفاجأه فكانت رد فعل الركابيين علي دعوه 

عندما  أرميا 
 « قائلين  أجابوه 
خمرا  نشرب  ال 
بن  يوناداب  الن 

خمرا  تشربوا  ال  قائال  اوصانا  ابانا  ركاب 
انتم وال بنوكم الى االبد » أرميا 35: 6 هذه 
لم تعرف  كانت وصيه صعبه في مجتمعات 
والنبيذ  عطشها  لتروي  واللبن  الماء  سوي 
كدواء وعاده أجتماعيه لم تمنعها وصيه آلهيه 
! غير ذلك لم يكن هناك سوي زيت الزيتون 
للتداوي .أنها كانت بيئه جافه وخشنه وزادها 
يوناداب خشونه علي أوالده من بعده . وصيه 
»يوناداب« منعت أوالده عما كان مباحا لهم 
مثل بقيه الناس من حولهم ! ليس هذا فحسب 
بل أوصاهم يوناداب أبيهم قائال » وال تبنوا 
بيتا وال تزرعوا زرعا وال تغرسوا كرما وال 
تكن لكم بل اسكنوا في الخيام كل ايامكم لكي 
التي  االرض  وجه  على  كثيرة  اياما  تحيوا 
انتم متغربون فيها » أرميا 35: 7 قد يبدوا 
هذا سلوكا أجتماعيا متطرفا ودعوه أنعزاليه 
غريبه لمن يسمعها ولكن الحقيقه أننا لم نسمع 
مثل  سلك  عمن  القديم  العهد  في  نري  ولم 
يوناداب سوي أبينا أبراهيم أبو األنبياء والذي 
»يوناداب«    . خطواته  يوناداب  أتبع  حتما 
الذي لم يكن نبيا وال كاهنا بل رجل »علمانيا« 
ملوكا  بتقواه  غلب  قد  وأوالد  أسره  صاحب 
وأنبياء ! حكمه »يوناداب« تتجلي عندما قال 
ألوالده » االرض التي انتم متغربون فيها« 
أنها الحقيقه التي تفتح السماء لكثيرين وتغلقها 
أيضا أمام كثيرين . األحساس باألغتراب في 

للسماء  األنتماء  من  صاحبه  يقرب  األرض 
ومسموحا  له  متاح  هو  فيما  يزهد  ويجعله 
به من نعم ولذه أرضيه . أن أروع الوصايا 
بل  عليك  وتحرم  لك  تحلل  التي  هي  ليست 
هي التي تأتي من داخلك وتجعلك تزهد عن 
الشبعانه  النفس  ألن  لك  ومتاحا  مباحا  ماهو 
تدوس العسل أمثال 27: 7  قال الرب ألرميا 
» اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان اورشليم.

اما تقبلون تاديبا لتسمعوا كالمي يقول الرب. 

قد اقيم كالم يوناداب بن ركاب الذي اوصى 
بنيه ان ال يشربوا خمرا فلم يشربوا الى هذا 
اليوم النهم سمعوا وصية ابيهم.وانا قد كلمتكم 
مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي » ارميا 35: 
مثال  وأوالده  ركاب  بن  يوناداب  صار   14
حيا لأليمان والطاعه أستخدمه الرب لتانيب 
وتأديب وتهذيب اسرائيل ونحن أيضا الي هذا 

اليوم .

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  
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دائرة املعارف القبطية
سامح ادور سعداهلل

دائرة  تأسيس  فكرة  بدأت  تاريخًيا 
المعارف القبطية منذ زمن قديم حيث يذكر 

الدكتور سوريا عزيز عطية وهو من أكبر العلماء والمؤرخين 
إصدار  فكرة  أن  يرى  والقبطي حيث  المصري  التاريخ  في 
دائرة المعارف القبطية بدأت في القرن الثالث الميالدي على 
ب�  الملقب  التعريف  الغنى عن  وهو  أوريجانوس  العالمة  يد 
مدرسة  تاريخ  في  العظيم  لشأنه  بإضافة  الملوك  أوالد  معلم 
اإلسكندرية الالهوتية وكان عامل أساسي في شهرتها الكبيرة 
مكتبة  في  المسيحية  المعارف  بتدوين  يقوم  وهو  آنذاك، 

اإلسكندرية وكل ما يتعلق باألقباط، ولكنه لم يكتمل.
حتى القرن الثالث عشر الميالدي حيث تناوله أوالد العسال 
وهم عائلة مشهورة جدا في الكتابة واألدب القبطي عاشوا في 
العصر العربي و هم أبو المؤتمن ابن إسحاق العسال واألسعد 
أبو الفرج هبة هللا والصفي أبو الفضائل وكانت أغلب كتاباتهم 
اللغة  في  قواميس  وكذلك  والالهوتية  المسيحية  العقائد  عن 
القبطية ومثل السلم المثقف والذهب المصفى في أصول اللغة 

القبطية وكتاب مقدمة 
المجموع  وكتاب  القبطية  اللغة  أصول  في  اآلجرومية 
الصفوي، الذى يعتبر اكبر حجة في القوانين القبطية غيرها 
القبطية  واللغة  التاريخ  في  الكتب  أمهات  و  المجلدات  من 

وآدابها وفنونها.
طبع  على  سوريا  الدكتور  استقر  1986م  عام  وفي 
موسوعة دائرة المعارف القبطية في دار نشر ماكميالن وقد 
مجلدات  ثمانية  في   1990 عام  أخير  الموسوعة  صدرت 

باللغة اإلنجليزية.
إبراهيم  القبطي  المؤرخ  يرى  اآلخر  الجانب  على  ولكن 
صبري معوض أن فكرة إصدار دائرة المعارف القبطية ترجع 
إلى جده المرحوم مسعد إبراهيم الصراف 1818:1921 م 

لتكون مشابه بما قام به الخديوي إسماعيل حين أصدر دائرة 
الباقي  سليم  السيد  بتكليف  عام 1869م  المصرية  المعارف 

وأشرف البستاني بطبع ألف نسخة ببيروت عام 1875.

حقبة  نشر  في  تنحصر  إصدارها  فكرة  كانت  يقول  حيث 
من حقبات التاريخ على حده وقد استعان في هذا المشروع 

القمص روفائيل المقاري، ولكنه لم يكتمل المشروع.
حفظ  جمعية  بتأسيس  المنقبادي  شنودة  تادرس  قام  وهنا 
القبطية  السنة  بذكرى  االحتفاظ  لغرض  القبطي  التاريخ 
وشهورها، واستمرت الدعوى لمبادئها في جميع البالد بعدما 
ألغى الخديوي إسماعيل نظم المكاييل والمقاييس والموازين 
التي كانت مستعملة في الدواوين المصرية منذ عهد الفراعنة 

ليحل محلها النظام الغربي.
وأخيرا بعد كل هذا متى أصدرت دائرة المعارف القبطية 

ومن صاحب فكرتها وقام على نشرها.
أين المصري اليوم كم من شاب اطلع عليها حتى لمجرد 
المعرفة نجد اليوم أغلب األقباط إن لم يكن كلهم ال يعرفون 
شيء عن تاريخ األقباط ومن هم األقباط وما هي حضارتهم 
أدباءها  وفنونهم ومن هم أعالمهم و مفكريهم و علمائهم و 
ال يعرفون شيء ال ألجل أن لم يدرسون ذلك في المراحل 
التعليمية و ال ألجل أن مدارس األحد ال تهتم بالتاريخ القبطي 
القديسين و هو  الشهداء و  تهتم بجزء منه هي سير  لكنه  و 
جزء أصيل من تاريخ الحضارة القبطية، وكذلك يختلط األمر 
على الكثير من المثقفين كذلك، من هم األقباط و هل هم ملوك 
إذن كل معرفتهم  الفراعنة مثل خوفو ورمسيس ومرنبتاح؟ 

هنا ارتجاليه 
معانيها  يعرفون  ال  ولكن  القبطية  الشهور  يعرفون  ربما 
ورأس السنة القبطية وما معنى كلمة نيروز وارتباطها باللغات 
األخرى لك أن تعرف أن راس السنة الكردية أيضا نيروز 
اليوم  وتعنى  الفارسية  النيروز  وكذلك  أيضا  الجديد  ومعناه 
الجديد ولكن نيروز كلمة قبطية أول يوم في السنة الزراعية 
وهي من مقطعين )ني – يارؤو( وهي األنهار وهو موعد 
حلول واكتمال موسم الفيضان وزاد حرف السين مع دخول 

اليونانيين مصر مثل كلمة أندرو اندراوس لتصبح نيروز 
أم هم مجموعة من سكان ظهروا فجأة في فترة والبطالمة 

مع ظهور اللغة القبطية.
ولكن كم عدد زوار الدائرة وما اطلع عليها أكيد هناك كثير 

ولكن من غير الباحثين. 

وطالبي العلم لكن لمن تقع مسؤولية التثقيف مسئولية صعبة 
القراء  أنواع  بأي نوع من  يهتمون  اليوم ال  الشباب  أن  إذن 
بالكاد  تاريخ أو حضارة  أو  على جميع األصعدة سوء أدب 
المكتوبة  بالمواد  معرفة األخبار وحتى اإلنترنت ال يهتمون 
والتويتر  الفيس  وأهمها  والمرئية  والمسموعة  اهتمامهم  كل 
أو  قديس  أو  شهيد  سيرة  تجد  ربما  عليها  والتعليق  الصور 

معجزة يهتم بالصورة. 
هذا  إليصال  الطريق  تجد  كيف  األكبر  المسئولية  لذلك 
ألف  وضع  مقتضبة  وحضارة  تاريخ  من  العظيم  المحتوى 
حاجز وحاجز لتتعرف عليها التي بها إذا تعرفت عليه تسمو 

مثل األجداد وتفتخر وتقول أنا ابن هؤالء 
تسمو بين األمم عندما تعرف الحقيقة المطلقة تاريخ مجهول 

مثل أسرار الفراعنة التي لم تكتشف إلى اآلن 
والمحب والدارس لألدب العالمي لك أن تعرف انه مصدر 

إلهامه هو األدب المصري القديم الذي هو األدب القبطي
شامبليون من ساعده وعلمه اللغة القبطية في كشف حجر 

رشيد القس يوحنا الشفتشي 
الذي علمت  الشهيد موريس  القائد  ابنة عم  فيرينا  القديسة 
أوروبا النظافة ولها تمثال كبير على نهر الراين بين سويسرا 

وألمانيا وهي تحمل جرأة مياه
وعلومهم  ثقافتهم  ينحدرون  مما  األقباط  البشر  هؤالء  من 
حضارتهم آثارهم و ليس فقط ما تركوه من أديرة و مخطوطات 
ونقوش وفن ونسيج وشواهد القبور الظاهر على السطح إنما 
هو قشرة بمجرد أنت تعرف تاريخ األقباط الذى عانى الكثير 
بالكتابة فيه و أشهرها تاريخ الكنيسة القبطية  بمختلف الكتاب 
الذين كتبوا فيه و لكن كان مجرد نقطة في بحر عظيم الزالت 
هناك الكثير ال يعرف إلى اآلن لألسف كل ما نعرفه عن هذا 
التاريخ اختصر في درس مدرسي تاريخ األقباط منذ دخول 
مارمرقس مصر و ظهور الرهبنة و المعاناة تحت االضطهاد 
الروماني ليس أكثر والباقي تأتي من معلومات متفرقة مثل 
أو  الرسامين يوحنا األرمني  القبطي واشهر  الفن  كتاب عن 
تعريف جامع  لكن  و  أخميم  به  المشهورة  و  القبطي  النسيج 
للجموع  لتصل  المسئولية  لمن هذه  إذن  يوجد  مانع كامل ال 

التي تريد أن تعرف وال تريد أن تبحث و تقرأ 
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تابع إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن 
َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا  اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

َصاِنَعَها )حك 13: 1(

اللعاب والحرير وابداع هللا في خلقه
دودة القز وانتاج الحرير

دودة القز تقوم بتصنيع خيوط الحرير التي ينسج منها الحرير 
الطبيعي و يسميها العلماء : ملكة األنسجة بال منازع

دودة القز اسم عام يطلق على اليرقة المنتجة للحرير والتي 
تنتمي لفصائل متعددة من الفراشات. وتكون فراشة دودة القز 
البالغة عادة صفراء اللون أو مائلة بين الصفرة والبياض وهي 
ذات جسم سميك به شعر ولها جناح يبلغ طوله حوالي 3.8 
سم )حوالي 1.5 بوصة(. وتمتلك الفراشة البالغة فًما بدائًيا، 
وهي ال تأكل أثناء فترة بلوغها القصيرة األمد، وبالنسبة ألنثى 
يعيش  بينما  مباشرة،  البيض  بعد وضع  تموت  فهي  الفراشة 
الذكر لفترة قصيرة بعد ذلك. وتضع أنثى الفراشة من 300 
إلى 400 بيضة تميل إلى اللون األزرق في المرة الواحدة، 
ويثبت البيض بسطح مستٍو عن طريق مادة صمغية تفرزها 
الممتدة من نهاية  الفترة  اليرقة، والتي تفقس في  األنثى. أما 
فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، فيبلغ طولها حوالي 0.6 سم 
نبات  اليرقات على أوراق  )حوالي 0.25 بوصة(. وتتغذى 
الخس.  أو ورق  السيج  أو  البرتقال  أو ورق  األبيض  التوت 
وتنتج يرقات دود القز التي تعيش على أوراق التوت أجود 
أنواع الحرير. ويبلغ طول اليرقات البالغة 7.5 سم )حوالي 3 
بوصات( ويكون لونها رمادًيا يميل إلى االصفرار أو رمادًيا 

غامًقا.

تمر دودة القز بمراحل النمو التالية : البيضة : حيث تضع 
الفراشة )300-400( بيضة مّرة واحدة – اليرقة : التفقس 
من  كبير  عدد  حال  هو  كما  بأيام  وضعها  بعد  البيوض 
فصل  حلول  حين  إلى  سبات  حالة  في  تبقى  بل  الحشرات، 
الربيع وهو الوقت الذي تبدأ فيه أوراق شجرة التوت بالنمو، 
وتخرج منها اليرقات، ويصل طولها إلى 7,5 سم، بعد ستّة 
الحرير،  من  شرنقة  حولها  اليرقة  تنسج   : الشرنقة  أسابيع 
إلى فراشة –  وتعيش خاملة داخلها مدة أسبوعين، وتتحّول 
مّدة قصيرة  فتعيش  الشرنقة،  من  الفراشة  تخرج   : الفراشة 

تضع خاللها البيض ثم تموت.

خروج  عند  أنه  يالحظ 
الشرنقة  من  الفراشة 
تؤدي إلى تمّزقها، وبالتالي إلى تقّطع الخيط الحريري الذي 
يبلغ طوله )300 � 900( متر، لذلك يتعمد المربون إلى قتل 
: غمس  التالية  الطرق  بإحدى  وذلك  الشرنقة  داخل  الفراشة 
في  الشرانق  وضع   - تجفيفها  ثم  المغلي  الماء  في  الشرانق 
الماء  لبخار  الشرانق  تعريض   - قصيرة  لمدة  ساخنة  أفران 
عّدة  وتقليبها  النهار  في  الشمس  تعريضها ألشّعة   - الساخن 

أيّام.

اليرقات التي تتغذى على ورق التوت األبيض تعطي أجود 
الخس  اليرقات على ورق  تتغذى  الحرير، ويمكن أن  أنواع 
اليوم،  أربع مّرات في  التوت  البرتقال ويقدم ورق  أو ورق 
فّرامات  بواسطة  أو  بالسكين  فرمها  يتم  شرائح  شكل  على 
اليرقات،  عمر  ازدياد  مع  الشرائح  هذه  حجم  ويزداد  آليّة، 
وتزداد كميّة وجبة العشاء. تتطلب تغذية دودة الحرير قدًرا 
القز  دود  الحرير  منتجو  العناية والصبر. ويعامل  كبيًرا من 
الوالدة،  حديثي  األطفال  به  يعاملون  الذي  الحرص  بنفس 
ويقومون بتربيته عند درجات حرارة محددة تتم بدرجة فائقة 
من التحكم، ويحمونه من البعوض والذباب وباقي الحشرات.

لليرقة خمسة أعمار يتخللها أربع مّرات صيام ، تمتنع فيها 
الصيام  فترة  وتستغرق  الحركة،  وعن  الطعام  عن  اليرقات 
كّل مّرة )24 � 48( ساعة و يالحظ أنّه بعد كل فترة صيام 
ينسلخ جلد اليرقة، حيث يتكّون جلد جديد أكبر حجماً ليتالءم 

مع ازدياد حجم اليرقة.

بعد الفقس بحوالي ستة أسابيع تتوقف دودة القز عن الطعام 
وتبدأ في نسج الشرانق. ويبلغ طول النسيج الواحد الذي يكّون 
الشرنقة من 300 إلى 900 متر. ثم تصبح دودة القز خاملة 
الستكمال  تركت  ما  وإذا  أسبوعين،  حوالي  إلى  تصل  لمدة 
فترة الخمول، فإنها تصبح فراشة بالغة. وعند إنتاج الحرير 
ألغراض تجارية يسمح لعدد كاف من الفراشات البالغة فقط 
أثناء  ألنها  النوع؛  استمرار  لضمان  الشرنقة  من  تخرج  أن 
خروجها من الشرنقة تحطمها بحيث ال يصبح لها أي استخدام 
تجاري. ثم يتم قتل معظم دود القز بالحرارة إما بغمسه في 
القز  أنواع دود  أو بتجفيفه في األفران. وأكثر  المغلي  الماء 
المعروفة هي يرقة فراشة دودة القز المنزلية المعروفة والتي 

تسمى بومبيكس موري وهي من فصيلة بومبي سيديا. 

خيوط  إلنتاج  عالمي  مصدر  بأنها  القز  دودة  أهمية  تتمثل 
الحرير الطبيعية عالية الجودة، ليصار إلى استخدام الخيوط 
وتشير  هذا  واألقمشة،  المالبس  صناعة  في  الحريرية 
أنها قد استخدمت في مجال الطب؛ وتحديًدا  إلى  المعلومات 
إقبااًل  الحرير  استخدام  الجروح وربطها، ويشهد  في خياطة 
من  وانطالًقا  كبيرة،  أهمية  من  له  لما  العالم  حول  عظيًما 
متخصصة  مشاريع  إقامِة  على  الدول  حرصت  فقد  ذلك 
واستغالله منها  الحرير  على  للحصول  القز  دودة  تربية   في 

تربية دودة القز

يجب تحضير غرفة مناسبة للبدء بتربية دودة القز، إذ يجب 
التدابير  اتخاذ بعض  بد من  أن تكون ذات تهوية جيدة، وال 
بواسطة  الغرفة  إلى  العصافير  وتحديًدا  الطيور  دخول  لمنع 
وضع المناخل والقماش الخفيف على النوافذ ثم يتم  تحضير 
صواني وحوامل مصنوعة من الخشب لوضع البيض عليها، 
فوق  رفوف  شكل  على  الصواني  تثبيت  إلى  بعدها  ويصار 
بعضها على أفرع األشجار؛ إذ ال تتجاوز المسافة بينها 30-

40 سم على األقل، ومن بعدها تثبت بسقف الغرفة بواسطة 
األحبال و ينتظر وضع الفراشة لبيوضها التي يتفاوت عددها 
ما بين 200-500 بيضة على األقل، ثم االنتظار حتى أوان 
تفقيس البيض تحت تأثيِر درجة حرارة تتفاوت ما بين 23-

25 درجة مئوية، مع وجوب األخذ بعين االعتبار بأال تتجاوز 
حتًما  سيفقس  البيض  فإن  عليه  وبناًء   ،%75 الرطوبة  نسبة 
تحول  التفقيس  مرحلة  ويسبق  ذلك،  من  أيام   4 انقضاء  بعد 
درجة  لتصبح  الرمادي  من  الغامقة  الدرجة  من  البيض  لون 
بالقماش  الصواني  تغطية  بضرورة  المربي  ويُنصح  فاتحة، 
خالل  وتحديًدا  التفقيس،  من  أيام   3 إلى  تصل  لمدة  األسود 
الفترة الزمنية ما بين 6-9 صباًحا ثم تسحب اليرقات وتأتي 
هذه المرحلة بعد أن بلغت نسبة التفقيس 90%، ويُرفع غطاء 
علبة البيض بعد ذلك ثم يُقدم طبق من أوراق التوت الطازج 
بعد  األسود  اللون  ذات  الصغيرة  الديدان  تُجمع  ثم  للديدان، 
انقضاء ساعتين، لتنقل أخيًرا إلى موضع التربية، وبعد مضي 
المخروطة  التوت  أوراق  توضع  اليرقات  سحب  من  ساعة 
تبًعا  اليرقات  تغذية  مسألة  تتفاوت  و  عليها  لتتغذى  أمامها 
للعمر، إذ إنها تمر بمرحلة أعمار صغيرة تتغذى على أوراق 
أوراق  فتتغذى على  الكبيرة  أما األعمار  المخروطة،  التوت 
التوت دون خرطها على مداِر أربع وجبات و تبدأ اليرقات 
بالدخوِل بمرحلة الصيام بعد انسالخ جلدها العتيق، إذ تتوقف 
جديد،  جلد  لها  فيظهر  أيًضا،  والحركة  الطعام  تناول  عن 
وينصح في فترة الصيام التي تتراوح ما بين 24-48 ساعة 
الحفاظ  أو تحريكها ويراعى  لها  الطعام  تقديم  باالمتناع عن 
على نظافة الفرشة باستمرار، وذلك بتغييرها يوميًّا مع وضع 

بعد  التربية  النخيل في محيط صواني  القطن وسعف  حطب 
بلوغ اليرقات سن اليوم الثامن من مطلع العمر الخامس، وتبدأ 
اليرقات بالتسلق وإفراز الحرير عليه، ويتجاوز طول الخيط 
الواحد 1000 متر على األقل ثم تبدء مرحلة جمع الشرانق 
في اليوم العاشر، وتكون حينها الشرانق طازجة تحتضن على 
طوِر العذراء الحي داخلها و مرحلة خنق العذارى، إذ يصار 
إلى قتلها قبل خروجها من الشرنقة وبالتالي إتالفها، وتُخنق 
بتعريضها ألشعة الشمس لمدِة 3-4 أيام ثم المرحلة االخيرة 
وهي حفظ الشرانق، وتتمثل بحمايتها من الحشرات والتلف 

وبوضعها في أماكن جافة ونظيفة

لحظة تأمل من فضلك

 روعة الحرير في طريقة خلقه من الديدان

وحجمه  الحي  الكائن  هذا  حجم  في   تأمل  القارئ  عزيزي 
الصغير وقدرته على انتاج خيوط الحرير والذي يصنع منه 
أغلى انواع المالبس والكثير من المنتجات األخرى والغريب 
أن دودة القز الواحدة  تنتج اكثر من كيلو متر من خيط الحرير 
الطبيعي وانه يمثل نصف وزن الدودة ولك ان تتخيل عزيزي 
شرنقتها  لنسج  القز  دودة  به  تقوم  الذي  المجهود  كم  القارئ 
السميكة لمدة 24 ساعة متواصلة وال تستريح ابدا  دون أن 
تأكل أو تشرب وحتى وهي بداخل الشرنقة تستمر في نسج 
إلى ستون  الساعات  الحرير حتى يصل اجمالي عدد  خيوط 

ساعة.

يوجد بفم دود القز زوج من الغدد اللعابية التي يطلق عليها 
الغدد  وتقوم  الشرانق.  إنتاج  في  وتستخدم  الحرير  غدد 
الحريرية بإفراز سائل صاف لزج يخرج من خالل فتحات 
فإنه  بالهواء  ويحتك  السائل  يخرج  وعندما  المغازل،  تسمى 

يتصلب

إن ابداع هللا  في خلقه يتجلى في مثال  دودة القز وميكانيكية 
عملها فمن الذي يستطيع انتاج خيوط الحرير بهذه الكيفية من 
لعاب دودة القز وعند مالمسته للهواء يتحول لخيط حريري 
قوي ذات لمعانا جذاب مما ييدفعنا جميعا أن نصل إلى قناعة 
يسوع  الرب  وابداع  قدرة  أمام  وضعفنا  بقصورنا   كاملة 
وقدرته  وليزداد إيمانناً دائما بأنه الخالق والقادر على كل شئ 

له كل المجد الدائم امين.

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بقعـــــة ضــــوء 
مجهورية زفيت

فاروق عطية

1919م  مارس  من  الثامن  في 
سعد  على  القبض  ألِقي  عندما 
الباسل  حمد  وهم  ورفاقه  زغلول 
صدقي  وإسماعيل  محمود  ومحمد 
وفتح  عبيد  ومكرم  حنا  وسينوت 
وتم  بركات  وعاطف  بركات  هللا 
إندلعت  سيشل،  جزيرة  إلى  نفيهم 
أنحاء  مختلف  في  االحتجاجات 
المدن المصرية، وخرج المصريون 
مسيحيون ومسلمون في مظاهرات 
هذا  ضد  غضبهم  لتسجيل  صاخبة 
في  مرة  وألول  التعسفى  األجراء 
تاريخ مصر خرجت سيدات مصر 
 16 في  ذلك  وكان  مظاهرات  في 
خروج  وألن  1919م.  مارس 
سيدات مصر في مظاهرات كانت 
لهذا  الزمان  مفاجئة مدوية في هذا 
كان لها أثر بالغ األهمية عند جموع 
المصريين في جميع ربوع مصر.

   ولكن كان هناك بمدينة صغيرة 
زفتى  تدعى  النيل  ضفاف  على 
الجامعى  الشباب  من  مجموعه 
تفكر  والُعمال  والتجار  والفالحين 
في عمل شئ يساعد في اإلفراج عن 

يتزّعم   سعد زغلول ورفاقه، وكان 
أفراد تلك المجموعة يوسف الجندي 
الطالب بمدرسة الحقوق »وهو ِمن 
الذين ساندوا سعد زغلول قبيل ثورة 
في  طالب  وهو  اشتهر  1919م، 
كلية الحقوق بمناقشاته الثورية، وتم 
فصله من الكلية بسبب مواقفه ضد 
األكبرعوض  وأخوه  اإلنجليز«، 
معهم  وكان  المحامي،  الجندي 
الشيخ عمايم والكفراوي والفخراني 
ومحمد أفندي عجينة صاحب إحدى 
وكانت  عجينة،  ومطبعة  المكتبات 
مقهى  في  تلتقى  المجموعة  تلك 
مستوكولى  يدعي  يوناني  مواطن 
واتفقوا  القطن.  بورصه  بميدان 
على ضرورة دعم الحراك الثوري 
في القاهرة، وبعد تفكير دام طوياًل 
ومفاوضات عدة استقر الرأي على 
الثورة  مفاجآت  أكبر  من  واحدة 
العصور.  مر  على  المصرية 
استقالل  إعالن  كانت  المفاجأة 
تحت  المصرية  الدولة  عن  المدينة 
مسمى »جمهورية زفتى« وتشكيل 
إلدارة  مؤقت  رئاسي  مجلس 
الجندي،  يوسف  ترأسه  شؤونها 

جمهورية  رئيس  أول  ليصبح 
المستقلة عن االحتالل  المدن  ألول 
اإلنجليزي لمصر، تلك الخطوة التي 
داخل  النطاق  واسع  صدى  القت 
وأُعلِن  وخارجه،  المصري  القطر 
زفتى  جمهورية  وانشاء  االستقالل 
في 18 مارس 1919م من مقهي 
المقهى  ذلك  صار  مستوكولي. 
لم  الوليدة.  الجمهورية  قيادة  مقر 
ماديا بل كان  المدينة  استقالل  يكن 
منه  الهدف  كان  معنويا  استقالال 
تقديم رسالة تهدف إلى لفت أنظار 
القوي  الشعبي  التأييد  بشأن  العالم 
محاولة  في  ورفاقه  زغلول  لسعد 
االحتالل  سلطات  على  للضغط 
مرة  بالده  إلى  وإعادته  عنه  للعفو 
أخرى، وقد ساهم هذا اإلعالن في 
بأهميّة  مصر  ربوع  جميع  تحفيز 
اإلنجليزي،  االحتالل  مقاومة 
المناطق  بعض  أيضاً  أعلنت  حيث 
فارسكور  مثل  استقاللها  األخرى 

والمنيا وغيرها.

رئيسا  الجندي  يوسف  انتخب     
بتشكيل  رفاقه  وقام  للجمهورية، 

البلدي  )المجلس  ثورية  لجنة 
االستيالء  قررت  والتي  الحاكم( 
المدينة  في  الشرطة  مركز  على 
بالبنادق  مسلحة  الجموع  فزحفت 
نحو  والفؤوس،  والعصي  القديمة 
المركز فقام مأمور المركز الضابط 
وطنى  وألنه رجل  حمد،  اسماعيل 
وفتح  المركز  وسلّمهم  لهم  انضم 
السالح(  )مخزن  السالحليك  لهم 

وشارك معهم في التخطيط. 

   استولت جموع الثوار في المدينة 
الحديدية،  السكك  محطة  على 
كانت  التي  الحديد  السكة  وعربات 
التلغراف.  ومبنى  بالقمح،  محّملة 
البلدة  أهالى  جميع  معهم  تجاوب 
من فالحين وأعيان وشباب ووصل 
الخارجين  من  رجل  لتوسل  االمر 
وكان  لهم  لالنضمام  القانون  عن 
يقود  كان  الذي  الليل  سبع  يدعى 
عصابة تروع البلدة وأهلها والقرى 
لالنضمام  توسل  لها،  المجاورة 
محاوالت  وبعد  الثوار  لصفوف 
مضنية تم ضمه بعد تعهده بالتخلي 
لصالح  والتفرغ  إجرامه  عن 
االنجليز،  ومحاربة  الثوري  العمل 
أحد  السابق  المجرم  بات  وبالفعل 
الثوري  الكيان  في  األذرع  أبرز 
الجديد. ومن الطريف أن سبع الليل 
يتغنى  أن  البلدة  منشد  أوصى  قد 
وألول  اإلنجليز.  قتلة  لو  ببطوالتة 
وزعيم  الشرطة  رجل  يجتمع  مرة 
وهو  واحد  هدف  على  العصابة 

محاربة اإلستعمار.

الحاكم  البلدى  المجلس  كون     
التموين  لجنه  منها  لجان  عدة 
حصر  مهمتها  وكانت  واإلمداد 
توزيعها  وحسن  التموينية  المواد 
النظافة  ولجنة  البلدة،  أهالى  على 
وكانت من أنشط اللجان حيث كانت 
وترشها  البلدة  شوارع  كل  تنظف 
بالماء وانارة الطرقات ليال، ولجنه 
االعالم وتوالها محمد أفندى عجينة 
المنشورات  بطبع  تقوم  وكانت 
العام  الوضع  لتوضيح  السريعة 
في البلدة كما قامت اللجنة باصدار 
اسمها  وكان  يومية  صحيفة 
»صحيفة جمهورية زفتى«. ولجنة 
االشراف  وتولى  والحماية  األمن 
إسماعيل  الشاب  الضابط  عليها 
الليل  سبع  وبمعاونة  أفندى  حمد 
الليل  سبع  ورجال  الخفر  فجمعوا 
حمل  على  القادرين  من  واألهالى 
مجموعات  إلى  وقّسموهم  السالح 
احدى  حماية  تتولى  مجموعة  كل 

مداخل البلدة.

مساء  اإلنجليز  علم  وعندما     
قوة  أرسلوا  حدث  بما  مارس   18
طريق  عن  البلدة  على  لالستيالء 
كوبرى ميت غمر، لكن تصدى لها 
األهالي فارتدت القوة على أعقابها. 

وعندما علم أهالي زفتى بأن هناك 
قطارا قادما إلى البلدة محمل بمئات 

الجنود والعتاد العسكرى 

البقية ص21



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

وزيرة الصحة يف أونتاريو تأخذ تطعيم أسرتازينكا الذي أشيع عنه انه 
يسبب جلطات

تورنتو : تلقت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين اليوت يوم االثنين 
29 مارس الجرعة االولي من لقاح أسترازينكا الذي ذكرت تقارير انه 
يسبب جلطات دموية , وقد اعلنت الوزيرة انها ستتلقي اللقاح من داخل 
اللقاح  علي  الحصول  علي  الناس  تشجع  حتي  الكاميرا  وامام  صيدلية 
وبالفعل حصلت الوزيرة علي اللقاح يوم االثنين وقالت ان فوائد اللقاح 
تفوق بكثير المخاطر , وانه من المهم للجميع ان يحصلوا علي اللقاح النه 
كلما حصل المزيد من الناس علي اللقاحات كلما أسرعنا في العودة الي 

الحياة الطبسيعية , وقالت الوكالة االوربية لالدوية في مراجعة للقاح انه لم تجد اي دليل علي إنه يسبب جلطات 
دموية , ولقاح أسترازينكا هو واحد من أربعة لقاحات وافقت عليها وزارة الصحة الكندية منها فايزر بيونتيك 

ومودرنا وجونسون اند جونسون علي الرغم من ان االخير غير متوفر بعد.

السنة الرابعة عشر، العدد )341( - اخلميس1 إبريل 142021  كنـــــــدا يف أسبوعني

اللجنة االستشارية للقاحات يف كندا توصي 
بوقف أستخدام لقاح أسرتازينكا هلؤالء الذين 

تقل أعمارهم عن 55 سنة
الوطنية  االستشارية  اللجنة  أوصت 
 29 االثنين  يوم  للقاحات  الكندية 
مارس بوقف اعطاء لقاح أسترازينكا 
 55 عن  أعمارهم  تقل  الذين  الولئك 
بالسالمة  تتعلق  مخاوف  بسبب  سنة 

النساء  لبعض  حدثت  نادرة  دموية  جلطات  عن  تقارير  بعد  وذلك   ,
االصغر سنا الذين تلقوا اللقاح , وعلي وجه التحديد أشارت التقارير  
الي 18 نوع نادر للغاية من تجلط الدم , وهي حالة اكثر شيوعا لدي 
النساء وقد حدثت معظم هذه الحاالت في غضون 14 يوما من تلقي 
العامة  الصحة  قالت وكالة  الماضي،  األسبوع  ,وفي  استرازينكا  لقاح 
الكندية إنه »من الممكن« أن يكون اللقاح مرتبًطا ب� »حاالت نادرة جًدا 
ولكنها خطيرة من جلطات الدم » ولكن أكدت وزارة الصحة الكندية 
أن فوائد اللقاح ال تزال تفوق المخاطر. هذا وقد تلقت كندا يوم الثالثاء 

30 مارس 1,5 مليون جرعة لقاح من استرازينكا ..

وزير التعليم يف أونتاريو ستيفن ليتشي يدعو احلكومة الفيدرالية 
لشراء لقاحات كوفيد – 19 لالطفال

تورنتو : بعد مرور أربعة أشهر علي بدء التطعيم في أونتاريو دعا وزير 
المسبق  التخطيط  الي  الفيدرالية  الحكومة  ليتشي  المقاطعة ستيفن  في  التعليم 
لشراء لقاحات لالطفال والشباب وارسل رسالة الي ثالثة وزراء في الحكومة 
الفيدرالية وهم وزير االسرة والتنمية االجتماعية احمد حسين ووزيرة الصحة 
باتي حاجدو ووزيرة المشتريات انيتا اناند وقال في رسالته » انه من االهمية 

بمكان ان تتطلع كندا الي االمام وتطبق الدروس المستفادة بشأن أهمية التخطيط للمستقبل – في الحصول علي 
اللقاحات وأعطاؤها للطالب واالطفال بمجرد أن توافق عليها وزارة الصحة الكندية – وانه تجري االن العديد 
من التجارب السريرية لتقييم سالمة وفعالية اللقاحات لالطفال والشباب من مختلف االعمار,  وبعض نتائج هذه 
التجارب ستعود خالل بضعة اشهر قصيرة , وبينما تبعث هذه االنباء االمل اال انها تؤكد ايضا علي ضرورة 
البدء في التخطيط , حتي تكون كندا رائدة في نشر اللقاح , وان تطعيم الشباب سيكون جزءا هاما في إنهاء 

الوباء  , وحث الوزراء علي الحصول علي امدادات قوية من اللقاحات من العديد من الموردين .

القبض علي 30 مسافر دخلوا كندا مع نتائج مزيفة الختبار كوفيد – 19
قالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنها أعترضت 30 مسافرا حاولوا دخول كندا مع 
نتائج مزيفة الختبار كوفيد – 19 , وقالت الوكالة إنه منذ طلبت الحكومة الكندية من 
جميع المسافرين العائدين الي كندا جوا دليال علي إجراء اختبار سلبي لكوفيد – 19, 
يبحث ضباط الحدود عن اختبارات سلبية لكوفيد – 19  مزورة , ووجد هناك 30 
للكشف  المحليين  الشركاء  الوكالة بشكل وثيق مع  يناير 2021 وتعمل  منها منذ 7 

النتائج المزيفة وأعتراضها في اقرب وقت ممكن , وتعمل الوكالة أيضا بشكل وثيق مع شركات  عن هذه 
النقل التي لها عالقات اساسية مع شركات النقل الجوي لتحديد الوثائق المزيفة قبل أن يهبط المسافرون علي 
االرض الكندية , وقالت ايضا أن 99,8% من المسافرين  الذين وصلوا الي كندا أمتثلوا لالختبار االلزامي قبل 
الوصول, وحذرت الوكالة من أن تقديم معلومات كاذبة او القيام بمحاوالت احتيالية  لدخول كندا هو ] جريمة 
خطيرة[ يمكن أن تؤدي الي عقوبات او أتهامات جنائية ,  وإن عدم االمتثال للقيود الحالية المفروضة علي 
الدخول الي الحدود هو جريمة بموجب قانون الحجر الصحي ويمكن أن تؤدي الي السجن لمدة تصل الي ستة 
أشهر او 750 الف دوالر  من الغرامات  , وقد حثت الحكومة الفيدرالية  الكنديين منذ شهور  علي تجنب 

جميع السفريات غير الضرورية .

وكالة الصحة الكندية حتقق يف مزاعم االعتداء 
اجلنسي يف احلجر الصحي

أوتاوا : بدأت وكالة الصحة العامة الكندية في أجراء تحقيق ومراجعة ممارساتها 
بعد أن تعرض اثنان من العائدين لكندا لالعتداء الجنسي أثناء قضائهم فترة 
الحجر الصحي  االلزامية , وقال متحدث باسم وزيرة الصحة باتي هاجدو »إن 
مزاعم االعتداءات الجنسية مقلقة للغاية ويجري التحقيق فيها بشكل كامل » 
وجاء هذا الرد في أعقاب تقارير تفيد بأن ضابط الفحص في الحجر الصحي 
وكذلك مسافر عائد قد أتهما في قضايا أعتداء جنسي منفصلة , وقد القت شرطة 
مونتلاير القبض علي رجل من منطقة وندسور بزعم انه أعتدي علي أمراة في فندق للحجر الصحي في كيبيك , وقالت المرأة المعنية لوكالة أنباء ال بريس :أن واحدا من المسافرين  أقتحم غرفتها 
في الفندق وتحرش بها وإن حرس االمن لم يستجيبوا لدعوتها للمساعدة , وقد القت شرطة مونتلاير القبض علي روبرت شاكوري ويواجه اتهامات باالعتداء الجنسي واالقتحام والتحرش الجنائي , 
وفي الوقت نفسه اتهمت شرطة منطقة هاملتون رجل  يسمي هيمانت و يعمل كحارس آمن في شركة خاصة  وعينته وكالة الصحة الكندية الفيدرالية للتحقق من امتثال بعض المسافرين العائدين لكندا 
باوامر الحجر الصحي في منازلهم , بانه ذهب الي منزل للتأكد من الحجر الصحي ألمراة وطالبها بمال لغرامة وهمية واعتدي عليها جنسيا بعد أن رفضت الدفع , وقبضت عليه الشرطة ووجهت له 
تهمة االبتزاز واالعتداء الجنسي وتم ايقافه عن العمل , وبموجب القانون يمكن لضباط الفحص المعينيين زيارة منزل المسافر بانتظام للتاكد من التزامه بشروط العزل 14 يوما أو اصدار تحذيرات 
شفهية , غير أن هؤالء ليسوا شرطة وال يمكنهم أعتقال أحد أو أعطاء غرامات وال يستطيعوا المطالبة بالدفع من أي نوع , وقالت نائبة رئيس الوزراء جستن ترودو كريستيا فريالند » إنها تشعر 
بالقلق إزاء هذه التقارير عن العنف الجنسي في مرافق الحجر الصحي وانه ال يجب أن يخاف اي واحد علي سالمته »  وطلب حزب المحافظين الفيدرالي المعارض تعليق االلتزام بالحجر الصحي  

للمسافرين العائدين لكندا لحين وضع نهاية الستخدام حرس االمن الذين لم يتم تقييمهم بشكل صحيح للتأكد من ان القادمين لكندا يقومون بالحجر الصحي .

شرطة منطقة يف تورنتو تتهم 26 شخص حبيازة 
خمدرات وبنادق بقيمة 5 مالييـن دوالر

تورنتو : تم توجيه االتهام الي 26 شخص بعد ضبط ما قيمته 5 ماليين دوالر من 
المخدرات واالسلحة النارية بعد بحث وتحقيق استمر اكثر من عام , وبدأ هذا التحقيق 

المشترك بين شرطة يورك االقليمية وشرطة تورنتو وشرطة المقاطعة في يناير 2020  واطلق علي هذا 
أسم ] مشروع هامر [ , وذكرت الشرطة في بيان صحفي »أن االشخاص المتهمين   داخل منطقة تورنتو 
الكبري دعموا مؤسساتهم االجرامية من خالل بيع مخدرات غير مشروعة واسلحة نارية من خالل منظمة 
أجرامية معقدة متعددة المستويات »  وفي محاولة لتحديد النتسلسل الهرمي لهذه المجموعة , ركز المحققون  
في] مشروع هامر[ علي المتهمين المختارين  . وانه تم تنفيذ 35 أمر بالتفتيش خالل العام الماضي منها ما 
ال يقل عن 27 أمر في منطقة تورنتو الكبري وتم أحتجاز 26 شخص فيما يتعلق بالتحقيقات ولم يتم الكشف 
عن هويتهم .وتمت مصادرة 12 بندقية و17 كيلوجرام من الكوكايين و653 كيلوجرام من القنب و346 
عبوة من طعام مصنوع من القنب و466 جرام من الحشيش , واكثر من 30 الف حبوب مخدرة طبية وايضا 
حوالي 18220 حبوب مخدرة  لم يتعرف عليها , وبلغت قيمة االشياء المضبوطة 5 ماليين دوالر, ولم 
ينشر المحققون تفاصيل حول مكان الضبط , وقال بول ماكاي كبير المشرفين علي مكتب المدعي العام في 
بيان  ] ما زلنا نري التاثير السلبي للشبكات االجرامية واالنشطة التي تشارك فيها في جميع أنحاء مجتمعاتنا, 
وهؤالء ال ينظرون الي الحدود بين المقاطعات او المدن او حتي البلدان [ وتواصل سلطات إنفاذ القانون 

إجراء تحقيقات موسعة عبر الحدود بهدف جماعي وهو تعزيز السالمة العامة داخل مقاطعتنا وبلدنا .

مفاجأة املطالبة جبائزة لعبة 
]اكشط واربح[  التي قد جتدها يف 

صندوق بريدك
إذا كنت قد وجدت بطاقة لعبة ] أكشط واربح[ ضمن بريدك الخاص 
فهذه فقط مصيدة لك , فقد وجدت انباء ] سي تي في [ الكندية أن الشركة 
وراء هذه البطاقات هي شركة الختبار المياه وبيع انظمة لترشيح المياه 
, ومن امثلة االفراد الذين اختبروا هذا , السيدة شارلوت ايفانز التي 
 , متماثلة  ثالثة صور  وكشطت  بريدها  البطاقة ضمن  علي  حصلت 
واعتقدت كما هو مكتوب علي ظهر البطاقة إنها فازت بكمبيوتر محمول 
, ولكن عندما أتصلت للمطالبة بجائزتها قيل لها :أنها غير مؤهلة النها 
تستأجر شقة , وال تملك منزال ! وعندما حدث نفس الشئ مع السيدة 
أنجيال ابوزوز والتي تملك منزال قيل لها ؛ إن عليها أن تستقبل مندوبا 
من الشركة في منزلها ليتأكد من صحة بطاقتها وفوزها وأن تسمح له 
باختبار مياه الصنبور في منزلها وان يقدم عرضا لكيفية وضع جهاز 
لترشيح وتنقية المياه في المنزل , االمر الذي رفضته السيدة أنجيال – 
وقد لوحظ أن بطاقة اللعب هذه ال توضح المصدر الذي يعطي الجوائز 
ولماذا يعطيها ؟ فقط مكتوب رقم تليفون لالتصال به , ولهذا تظاهرت 
فازت  بانها  واالستهالك  السوق  في  المتخصصة  ويليامز  ليي  السيدة 
أن  واكتشفت   , البطاقة  ظهر  علي  المكتوب  التليفون  برقم  واتصلت 
شركة ] ستار أندستريز [ تقف وراء هذا وذلك لتشجيع بيع فالتر تنقية 
المياه وقال مالك الشركة داف جولد ؛ أن فكرة  بطاقة اللعب جاءت من 
المكتب الرئيسي  في أونتاريو وان شركة ] أتش 2 أوو [ تحاول فقط 

توفير بيدال للمنازل عن المياه المعبأة في الزجاجات .
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حسن البّنــا )5(
الصعـــــــــود هبوطًا

توفيق مرتي مينا

صفوف  البنا  الشيخ  يعزز  وإذ 
جماعته وينتقل بها فى هدوء ويسر 
من مرحلة الى مرحلة فقد نجح فى 
إخفاء هويته عن الجميع متباعداً عن 
يعادى  ان  من  محاذراً  اشتباك  اى 
أو يعاديه احد , وإذ نجح فى  احداً 
واالعداد  الدعوة  مرحلتى  اجتياز 
التنفيذ  شاطىء  من  سفينته  تقترب 
, خاطب  جديداً  لباساً  الشيخ  فيلبس 
تخاصموا  لم  اآلن  الى   ( اتباعه 
اليهم  تنضموا  ولم  هيئة  وال  حزباً 

زعيماً  رسوله  غير  اتبعنم  وما 
 , غاية  واالسالم  منهاجاً  وكتابه 
وخذوا  جانباً  الناس  كالم  فدعوا 
بكشف  كفيل  والزمن  الجد,  منى 
على  حريص  الشيخ   ) الحقائق 
إضفاء غمامة من الغموض على 
جماعته , يقول ) يقولون نحن فى 
حيرة من االخوان المسلمين أهى 
خيرية  جمعية  ام  صوفية  طريقة 
فقد  نحن  اما  سياسى..  حزب  ام 
وأخذنا  المسميات  هذه  تجاهلنا 
كتاب  الى  الدعوة  الى  الطريق 
ايمان  وسيلتنا  رسوله  وسنة  هللا 
ومحبة وعمل ( , ويمضى الشيخ 

يوسع من قاعدته ,, فى عام 29 كان 
فى  اصبحت 300  اربع شعب  لها 
)على  الثالوث  التقاء  عام   38 عام 
حسن   – المراغى  الشيخ  ماهر- 
لحزب  مناهض  محور  فى  البنا( 
ويستمر   , للسراى  وموال  الوفد 
الصعود الى ألفى شعبة فى عام 48 
الشيخ  يقول  , وعن عدد االعضاء 
االخوان  فى مصر من  مليوناً  انهم 
المناصرين  االخوان  عدا  العاملين 
وهم كثيرون ولنا شعب فى الشرق 
 2 العدد  يقدر  الباحثين  وبعض 
اعطى  فقد  العدد  كان  وأيا  مليوناً 
البنا لنفسه الحق فى ان يتحدث باسم 
مليون   300 و  عربى  مليون   70
مسلم والذى ال جدال فيه فان جماعة 
االخوان المسلمين كانت واحدة من 
اكثر القوى السياسية نفوذاً واحسنها 

تنظيماً .

   ويشهر حسن البنا سيفه مقتحماً 
ميدان السياسة معدداً آفات المجتمع 
 ( الحل  ليقدم  والجريمة  الفقر  من 
وحيرة  واضطراب  قلق  فى  االمة 
وارتباك وواجبنا ان نقود هذه النفوس 
الحائرة ونرشد هذه المشاعر الثائرة 
(,, والسؤال يقود من؟ والى اين؟؟   
النذير كان االسم الذى اختاره البنا 
لمجلته التى قرر ان يقتحم بها ميدان 
معركة التنفيذ ويعلن بها نفسه كقوة 
االول  العدد  وصدر  جديدة  سياسية 
منها فى مايو 38 , ويؤكد التباعه 
بانهم لن يقفوا بعد اآلن موقفاً سلبياً 
فى  جميعاً  هؤالء  ستخاصمون  بل 
الحكم وخارجه خصومة شديدة إن 
سياسيون  نحن   ,, لكم  يستجيبوا  لم 
من  عروة  الحكم  النبى  جعل  وقد 
عرى االسالم فاالسالم حكم وتنفيذ 
وقانون  وتعليم  تشريع  هو  كما 

ومصحف  ودولة  دين  فهو  وقضاء 
عن  منها  واحد  ينفك  ال  وسيف 
اآلخر , ويستند البنا فى دعواه الى 
االعلى  ابو  الدعاة خاصة  من  عدد 
المودودى , والغريب انه اسبغ على 
الملك فاروق وعلى طاغوت القصر 
من  لهم  تكفله  بما  الحاكمية  صفة 
سلطات تستوجب الطاعة واالذعان 
حرباً  تخوض  الجماعة  وبدأت   ,
الجديد  نهجها  فيها  تبرر  إعالمية 
واإلسالم عند االخوان وطن وجيش 

, والبنا كعادته ال يوصد اى باب بل 
يترك لنفسه منفذاً فيلجأ الى التعمية 
وااللغاز  والتعميم  والغموض 
مدلواًل  تحمل  ال  التى  وااللفاظ 
محدداً ) انتم روح جديد ونور جديد 
وبشكل  يتعمد  كان   ) داو  وصوت 
وهكذا  والمراوغة  الخلط  ظاهر 
الحكومات  يراوغ  ان  استطاع 
يدعو  وإذ  العام  والرأى  واالحزاب 
البنا صراحة الى حل كل االحزاب 
فى  غضاضة  يجد  ال  فانه  القائمة 
له  يفسحوا  بان  الجميع  يطالب  ان 
واحد  حزب  لقيام  وحده  الطريق 
على اساس برنامج اسالمى ويقول 
ولكن  الحكم  الى  نسعى  ال  نحن   (
فيما  إلينا  يسعى  الذى  هو  الحكم 
نعتقد وسنفكر فى تحديد موقفنا منه 
اى  يقدم  ذلك ال   ) ام نرفضه  نقبله 
برنامج سياسى من اى قضية قومية 
او وطنية او اجتماعية , وحين يقول 
ان االسالم مصحف وسيف يتسائل 
الناس : من سيستعمل السيف وضد 

من؟ 

لمحاكمة  الشعب  محكمة  فى     
الهضيبى أقر كل من هنداوى دوير 
ومنير دلة ان المرشد البنا لم يضع 
بروحه  الدستور  الن  محدداً  نظاماً 
 . القرآن  مع  يتعارض  ال  العامة 
ولماذا  المعمعة  هذه  كل  لماذا  إذن 
الدستور  مادام  الجهاد  عن  الحديث 
فاروق  عهد  فى  سواء  رأيهم  فى 
عدوهم  الناصر  عبد  أو  صديقهم 
مقبول من جانبهم وواجب االحترام 
, ويرى باحث ان كل هذه االقوال 
كانت ستاراً من الدخان يخفى سعى 
النظام  على  لالنقضاض  االخوان 
اثناء محاكمته  الهضيبى  اكد  وقد   ,
وهو  القانون  يطبق  كان  عندما  انه 

الشريعة  يناقض  يكن  لم  قاضي 
إذن  لماذا  والسؤال:   , االسالمية 
يصر االخوان على تطبيق الشريعة 
االمر  فعاًل  مطبقة  وهى  االسالمية 
الذى يثير الريبة فيما ترفعه الجماعة 

من شعارات .

الشعب  فان  االخوان  وعند     
الحكم  نظام  اختيار  فى  حراً  ليس 
معرضون  فالمواطنون  يريد  الذى 
انفسهم  يلزموا  لم  ما  للخطيئة 
االعلى  وابو   , دينية  بحكومة 
الديموقراطية  يرفض  المودودى 
لكن  ومروق,  مفسدة  ويعتبرها 
عام  ففى  الخلف  الى  يتراجع  البنا 
48 يقترح تعديل النظام االساسى 
بعبارة ) يعتمد االخوان فى تحقيق 
الدعوة  وسائل  على  اغراضهم 
وكل  والعمل  والتوجيه  والتربية 
وسيلة اخرى مشروعة ( فهل كان 
الشيخ يطبق مبدأ ) الحرب خدعة 
( إذ انه فى ذلك الوقت كان يسلح 
بالقنابل  الخاص  السرى  جيشه 
به  ويستعد  والمدافع  والديناميت 
تاريخ  ألكبر حملة إرهاب شهدها 

مصر الحديث .

فى  غامضاً  دائماً  كان  والبنا     
إقتراحاته بشأن الحكومة االسالمية 
ولم يحدث ان شرح نواياه بوضوح 

فلنتأمل مواقفه من االحداث:

نفياً لدستور 1923  نادى   •
االخوان ) القرآن دستورنا (

النحاس   – للزعامة  نفياً   •
باشا – ) والرسول زعيمنا (

وللنضال  للمصرية  نفياً   •
الخالفة  اعالم  رفعوا   ( المصرى 

اإلسالمية (

اجتماعى  نضال  الى  نفياً   •
 ( الرأسماليين  االثرياء  ثراء  ضد 
من  االسالم  موقف   : الشيخ  يقول 
اصحاب رؤس االموال , ليس بيننا 

وبينهم إال أداء الزكاة (

االستعمار  مجابهة  وفى   •
والعرب  فلسطين  ضد  الصهيونى 
بين  صراع  الى  االخوان  حرفه   (
اليهود  فيهم  بما  ويهود  مسلمين 
العرب حتى اجبروهم على الهجرة 

الى إسرائيل (

هجمة   ( واالستعمار   •
النضال  يفرغون  هنا   ..  ) صليبية 
الوطنية  المفاهيم  من  الوطنى 
المسلمين  بين  دينى  عداء  إلى 
والمسيحيين من ابناء الوطن الواحد 

.

وهناك اتصاالت تمت بين االخوان 
والسفارة البريطانية بناء على طلب 
مساعدة  تقديم  وعرضوا  االخيرة 
مالية للجماعة وان البنا أبدى قبواًل 
قد  مالية    مساعدات  وان  بذلك 

 40000 طلب  قد  السكرى  احمد  وان   47 عام  الجماعة  لجريدة  ُقدمت 
البريطانى وان االخوان  للمخطط  الجماعة  دوالر وسيارة مقابل مساعدة 
فى عام 42 تخلوا عن مواقفهم القريبة من المحور ورفضوا االشتراك فى 
المظاهرات التى هتفت ) الى األمام ياروميل ( , واعترف حسن البنا بان 
الطاغية اسماعيل صدقى عرض عليه اموااًل لمساعدته على تنفيذ برنامجه 
البنا  رفض  لو  وحتى  العرض,  قدمت  التى  هى  البريطانية  السفارة  وان 
لتقديم  التى تمثل االحتالل  حسب اقواله فلماذا يتحمس الطاغية والسفارة 

مساعدة للجماعة لتنفيذ برنامجهم !

المرجع: د. رفعت السعيد                                                يتبع

احد االبن الضال 
والسامرية 
واملولود 
اعمي 

ممدوح داود

#أحد_االبن_الضال
في بيت ابويا عايش عال العال 

وقبل ما اسال ابويا يجاوب 
السؤال

اصل الصغير علي الحجر 
متشال

وفي يوم طلبت من ابويا يقسم 
بيني وبين اخويا األموال

وبعد شوية سبت البيت وشديت 
الترحال 

سافرت بالد بعيدة بعيدة تمشلها 
سهال وجبال

وبديت اصرف فلوس ابويا 
صرف الجهال 

كل شهوة تشتهيها عيني اعملها 
حتي لو بعيدة المنال

وبعد ما خلصت فلوسي اتغيرت 
االحوال 

الوشوش اتبدلت وبانت االشكال 
واحتاجت وزاد احتياجي وطلبت 

السؤال 
واحد يقفل في وشي الباب و 

واحد يرد باستهبال 
واشتغلت مع الخنزير مع 

الخنزير في االوحال 
واطلب لنفسي خرنوبة مالقيش 

..يادي األهوال!
وفي يوم رجعت لنفسي... 

رجعت لنفسي
انا ارجع بيت ابويا في الحال

اقوله اخطات..ولست مستحقا 
اني اكون ابنك واعتبرني واحد 

من الشغال
لقيت ابويا بيجري علي لما 
شافني من علي بعد أميال

ارتميت في حضنه وبكيت بكي 
العيال

قالي كفاية بكا ده النهاردة يوم 
فرح 

يوم رجوع ابني الضال
>>>>>>>>>>>>>>>>>

 >>>>>>>>>>>>>>
#احد_السامرية 
في عز الضهرية 

بالشمش متلفحة محتمية 

من القسوة واالسية 
وااللسنة المبرية
خرجت سامرية
شايله جرة مية

ارهقها... الخذالن
وكسرها فالن وعالن
 ولم يسندها انسان
فسقطت وسقطت

فالسقوط المخذل مهانة وهوان
ولكن

عند البير
جالس قدير 

كشف العطش الغزير 
واالحتياج المرير
لالرتواء والتقدير

قالها قصتها 
تركت  جرتها 
اتغيرت حياتها 

نادت  باعلي صوتها :
تعالوا شوفوا المسيا!
ده عنده المياة الحية 
ده بيدي حياة ابدية!

>>>>>>>>>>>>>>>>>
 >>>>>>>>>>>>>>

#احد_المولود_اعمي
مولود اعمي ..والعمي رمز 

الخطية
يا تري العيب مني وال من 

والديه 
و هي دية طبيعتي  وحالتي 

الطبيعية
خلتني  اشحت واستطعي وامد 

ايديا 
مسلوب االرادة  مسحوب 

مربوطة رجليا
مافيش فرق !  نهاري ..زي 

لياليا
األلوان ملهاش وجود بالنسبة ليا 
يوم قابلني يسوع.. واتحنن عليا  

تفل شوية طين وطلي عنيا 
وقالي روح اغتسل في بركة 

ميه
في الحال رد نظري ..ردني 

لحالتي األصلية
انا االعمي المولود باالثم 

والخطية 
خلي عيني اغلي واحلي ما فيا 
خلقها من تاني خليقة سماوية

شفتوا  النعمة الغنية  ؟.. شفتوا 
النعمة الغنية ؟

وال انتم عنيكم لسة مستغمية  !!



                                                                                                                                                      
نهاية أخرى 

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

تنفس بعمق يعكس  الباب خلفه فى هدوء،  أغلق 
وانفراده  داره  الى  بوصوله  نفسه  وسالم  ارتياحه 
الذى  الوحيد  الصديق  فذاته هى  أخرى،  بذاته مرة 
امتد  الذى  حياته  مشوار  فى  به  ووثق  له  أنس 
يلتمس  فراشه  على  استلقى  عاماً.  األربعين  قرابة 
عادياً  يوماً  كان  المنهك،  لجسده  الراحة  من  بعضاً 
الضغوط  لكن  نقصان  العمل ال زيادة وال  أيام  من 
تزيد  يوم  بعد  يوماً  وتزداد  يعيشها  التى  العصبية 
العبء عليه وتنعكس على أجهزة جسده فتضطرب 
ويضطرب كل جسده معها فيعانى ما يعانيه وكأنه 
كتفه ويصعد  المونة على  يحمل  بناء  كعامل  يعمل 
يحسده  اليوم...بينما  طوال  السقاالت  فوق  بها 
الفن  يُدرس  وأستاذاً  فناناً  كونه  حقيقة  على  الناس 
بكلية الفنون التطبيقية.!!! كان هذا هو رأى الطبيب 
الذى ذهب اليه، فبعدما أعيته الحيل، ذهب للطبيب 
فى  رأيه  عن  يختلف  ال  األطباء  فى  فرأيه  مرغماً 
عن  الطبيب  يسأله  ومحتالون.  الناس..أفاقون  بقية 
بقليل....يسأل  تجاوز األربعين  بأنه  عمره..ويجيب 
لوحات  يصور  وظيفته...فنان...رسام  عن  الطبيب 
زيتية باالضافة لكونه أستاذاً بكلية الفنون التطبيقية، 
يعاود الطبيب سؤاله عن حالته االجتماعية فيجيب 
بأنه أعزب وهنا يهز الطبيب رأسه فى تشكك وكأنه 
فحوصات  الداء...وبعد  موطن  على  يده  وضع 
ومجموعة من التحاليل الطبية التى تظهر أن األمور 
يحل  الذى  الطريق  الى  الطبيب  يلجأ  طبيعية  كلها 
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مختصرة  وبكلمات  المعادلة  رموز  كل 
يرام  ما  خير  على  شىء  كل  بأن  يفيده 
ضغوط  مجرد  كونه  يتعدى  ال  واألمر 
فى  الطبيب  فشل  من  هو  فيتأكد  نفسية 
األطباء  أن  أيضاً  ويتأكد  الداء  تشخيص 
وقت  يلجأون  الباقين-  شأن  شأنهم   -
اللزوم الى النصب واالحتيال. عشرون 
عاماً عاشها - بعد خصم سنوات الطفولة 
والمراهقة- ونظرته لمن حوله لم تتغير 
يوم... بعد  يوماً  سواداً  تزداد  ولعلها 

يتبدل األصدقاء والجيران والطلبة وهيئة 
يعالجون  الذين  األطباء  وحتى  التدريس 
كان  فيهم  ورأيه  نظرته  حالته...لكن 
األمر الثابت الوحيد فى حياته. قرر أن 
فبدأ من  المرة،  هذه  يكون األمر مختلفاً 
حيث انتهى الطبيب وفكر وحلل وخمن 
ثم توصل ألمر آمن به كحقيقة واقعة ال 
عن  التام  انعزاله  وهى  يواجهها  أن  بد 
العالم الذى يحيط به...أهى أزمة ثقة فى 
ال  معهم؟  ويتعامل  به  يحيطون  من  كل 
يعرف السبب على وجه اليقين ولن يجهد 
به  فحرى  السبب  عن  البحث  فى  نفسه 
أن يواجه تلك الحقيقة فاما أن يندمج فى 
اتساعاً  المسافة  تزداد  أن  أو  العالم  هذا 
بينهما. نهض من فراشه جلس أمام لوحة 
يعرف  لم  خطوطاً  يضع  وبدأ  بيضاء 
كل  فيها  وضع  استمر،  لكنه  معنى  لها 

ساعات  المتراكمة،  وأحاسيسه  انفعاالته 
طويلة أمضاها وبلمسات ريشته والوانه 
ولم  فشىء  شيئاً  اللوحة  معالم  اتضحت 
لوحته  يتأمل  رتوش....وقف  سوى  يبق 
زاهية  بمالبس  جميلة  ...امرأة  الوليدة 
بوجه  وثبات  ثقة  فى  تقف  األلوان 
رأس  على  قدميها  احدى  واضعة  باسم 
أمامها....وبدأ  مهزوماً  انبطح  وحش 
فتفنن  للوحته  األخيرة  الرتوش  يضع 
تمثل  رآها  التى  المرأة  ابراز جمال  فى 
الى  اتجه  ثم  يريدها،  التى  نفسه وحياته 
العالم  له  يمثل  والذى  المهزوم  الوحش 
من  فيزيد  به  يحيط  الذى  المجتمع  أو 
وشراسته.  وجهه  قسمات  وقسوة  قبحه 
شعور بالراحة تملكه بعدما أفرغ طاقته 
يريده  يعيشه وما  لما  المتقن  التعبير  فى 
من  لحظات  عاش  فراشه  فى  ويتمناه، 
الذى  الفنان  بعظمة  والشعور  النشوة 
بداخله، وتذكر«بيجماليون« النحات فى 
احدى قصص األساطير األغريقية الذى 
نحت تمثااًل للمرأة كما تمناها وأبدع فى 
ثم  الجمال  نحته فصار المرأة غاية فى 
فوجد  أنيقة  غالية  مالبس  التمثال  البس 
وأسماها  الوجود  فى  امرأة  أجمل  أمامه 
»جاالتيا« وأحبها بيجماليون حتى تمنى 
من االلهة أن تدب فيها الحياة وتُصيرها 
متعددة  قرابين  بعد  ثم  حقيقية،  امرأة 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
»جاالتيا«  فى  الحياة  دبت  لآللهة  قدمها 
نهج  نفس  بيجماليون....وعلى  وتزوجها 
بيجماليون وجد نفسه فجأة  يطلب ويتوسل 
من هللا أن تدب الحياة فى لوحته...تلك المرأة 
الجميلة التى رسمها بريشته قد تكون عالمه 
الجديد الذى يحلم به ويبتعد من خاللها عن 
عالم آخر ال يريده، أغمض عينيه وازدادت 
توسالته بأن تدب الحياة فى لوحته ثم......
...فتح  وجهه  تلمس  حانية  بيد  شعر  فجأة 
الجميلة... ....لوحته  أمامه  وجدها  عينيه، 
أمسكت   ، الحبيبة  الجديد...امرأته  عالمه 
يعود  بشبابه  رقاده..شعر  أنهضته من  بيده، 
هادئة  موسيقى  على  تعانقا...تراقصا  اليه 
ناعمة ال يدرى من أين جاءت...ثم فجأة تذكر 
نهاية قصة بيجماليون عندما رأت جاالتيا ما 
الغرور وغلبتها  هى عليه من جمال أخذها 
وهجرت  وسيم  شاب  مع  وهربت  األنانية 
بيجماليون الذى هرع الى اآللهة يتوسلها أن 
تعيد جاالتيا الى حالتها األولى كمجرد تمثال 
قام  تمثااًل  وعادت جالتيا  اآللهة  واستجابت 
عندما  الرعب  انتابه  بتحطيمه.  بيجماليون 
أن  وتمنى  بيجماليون  أسطورة  نهاية  تذكر 
تكون لقصته نهاية أخرى، فنظر الى عينى 
الحب.. كل  فوجد  يراقصها  التى  حبيبته 
الحنان واألمان...ثم الرعب !!!!!الرعب؟؟؟ 
توقف عن الرقص متسائاًل عن تلك النظرة 
بعدما  يسألها  لم  عينيها...لكنه  فى  المرتعبة 
سمع صوتاً خلفه يجسم رعباً هو أنكر وأقبح 
الوحش  فوجد  خلفه  التفت  لعمره،  سمع  ما 
الشر  مالمح  كل  فيه  ووضع  رسمه  الذى 
نهض  أيضاً.  الحياة  فيه  دبت  وقد  والقسوة 
من غفوته يتصبب عرقاً وقد اختفى الوحش 
وايضاً امرأته الجميلة، وبقيت اللوحة البديعة 
الذى رسمها، أما هو فابتسم  ابتسامة ما بعد 
يخلق  ان  يستطيع  قد  انه  ادرك  فقد  الفزع 
الوقت   نفس  فى   - ولكنه   عالمه  من  جزءاً 
عليه ان يواجه عالماً آخر ال يملك من امره 

شيئاً.

اقباط فى مالعب كرة القدم 
املصرية )5(

تقرير اعداد : مدحت موريس      

نستكمل هذه السلسلة بالعودة الى الصعيد فى نهاية الثمانينات 
حيث برز اسم العب قبطى جديد

17 – اشرف يوسف : تألق مع فريق مغاغة ثم انضم الى 
فريق المنيا ثم ضمه محمود الجوهرى للمنتخب الوطنى فى 
فترة االعداد لمونديال 1990 الذى شارك فيه الفريق المصرى 
لكنه لم يكن ضمن القائمة التى شاركت فى النهائيات لصغر 
الظهير  مركز  فى  لعب  من  ابرز  من  اثنان  لوجود  و  سنه 
االيسر الذى يشغله ربيع ياسين و هانى رمزى ثم انتقل من 
المنيا الى فريق القناة لفترة قصيرة حيث ضمه فريق الزمالك 
ليشارك معه منذ موسم 1990 و حتى موسم 1995 حيث 
الى  بعدها  انتقل  واحد  موسم  لمدة  الترسانة  فريق  الى  انتقل 
فريق مزارع دينا تحت قيادة عصام بهيج و منها الى سكة حديد 
سوهاج ثم فريق تليفونات بنى سويف الذى انهى فيه مسيرته 
الكروية باعتزاله سنة 1999 و قد شارك مع االندية السابقة 
الزمالك على  الممتاز وحصد مع فريق  الدورى  فى مسابقة 
بطولة  افريقيا لالندية ابطال الدورى عام 1993 وفاز ايضا 
مع فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر االفريقية على حساب 
النادى االهلى فى المباراة الشهيرة التى اقيمت بجوهانسبرج و 
فاز بها الزمالك بهدف اليمن منصور كما كان اشرف يوسف 
كأس  ببطولة  الفائز  المصرى  الوطنى  الفريق  ضمن العبى 

العرب عام 1993 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى و 
ايسر  كظهير  الدفاعية  صالبته  الى  باالضافة  اشرف  امتاز 

بهدوئه و التزامه طوال مسيرته الكروية.
18 – طارق فهيم: مهاجم نادى القناة الذى تألق لعدة سنوات 
هدافى  احد  كان  حيث   1997-1996 مزسم  ابرزها  كانت 
الدورى المصرى فى هذا الموسم و من اشهر مباراياته فى 
الدورى المصرى لهذا الموسم مباراة فريقه مع الزمالك فى 
االسماعيلية و التى فاز فيها القناة بثالثة اهداف لهدف واحد و 
قد احرز طارق اهداف القناة الثالثة  )هاتريك( فى مرمى نادر 
السيد خارس مرمى الزمالك الدولى الشهير لينضم الى فريق 
مصر الوطنى لفترة قصيرة ثم انتقل من القناة الى االسماعيلى 
ليواصل تألقه لعدة سنوات ثم واصل طارق مسيرته مع الكرة 

بعد االعتزال ليعمل مشرفا فنيا لفريق القناة.
19- ناصر فاروق : حارس مرمى غزل المحلة الذى تدرج 
فى قطاع الناشئين بالنادى حتى فم تصعيجه الى الفريق االول 
ويعد احد ابرز حراس المرمى على مستوى مصر فى فترة 
التسعينات و تميز بصد ضربات الجزاء و ظل الحارس االول 
لفريق غزل المحلة لعدة سنوات ثم بعد فوز مصر ببطولة امم 
افريقيا عام 1998 اختاره محمود الجوهرى ليكون الحارس 
الثانى لمنتخب مصر الوطنى بعد نادر السيد ثم بعد االعتزال 
تولى مهمة تدريب حراس المرمى بنادى غزل المحلة لسنوات 
قبل ان يسافر الى سلطنة عمان حيث تولى نفس المهمة مع 

فريق مرباط العمانى.
الذى  مانجا هو االسم  : جون  ) مانجا(  20 – جون جميل 
فى  لعب  الذى  النصر  لفريق  لعب  و  بين زمالئه  به  اشتهر 
الدورى الممتاز لمدة موسم واحد هبط بعدها لدورى الدرجة 
المهاجم  الوسط  فى مركز العب خط  مانجا  يلعب  و  الثانية 
و يعد احد ابرز العبى الفريق و قد لعب مانجا لفرق الفيوم 
الى  ينتقل  ان  قبل  المقاصة  و مصر  سويف  بنى  وتليفونات 

النصر القاهرى الذى يلعب ضمن صفوفه حتى االن.
21 – وائل فرحان : حكم الدرجة االولى المتميز لعدة مواسم 

و هو احد المرشحين للدخول فى القائمة الدولية للموسم المقبل 
و يتبع وائل منطقة االسماعيلية و قد ادار وائل عدة مبارايات 

هذا الموسم بكفاءة.
هنا انتهت السلسلة.....عشرون العبا قبطيا  وحكم واحد فى 
تاريخ الكرة المصري على مدى  قرن من الزمان....بالتأكيد 
هناك اسماء اخرى لم تنل حظها من الشهرة و قد يكون سقط 
من  العدد  هذا  ان  المؤكد  من  لكن  اخرى  اسماء  عدة  سهوا 
الالعبين قليل جدا جدا بصورة تدعو الى التعجب او االندهاش 

او....االستنكار.



املومياوات  انطلق موكب  تاريخي مهيب  في مشهد 

التحرير،  ميدان  في  املصري  املتحف  من  امللكية 

السبت،  مساء  القاهرة  املصرية  العاصمة  بوسط 

بالفسطاط  املصرية  للحضارة  القومي  املتحف  إلى 

جنوب العاصمة، حيث ستستقر املومياوات امللكية 

في مثواها األخيرة.

 22 من  املكون  امللكي  املوكب  استقبال  في  وكان 

وأربع ملكات( لدى وصوله متحف  )18 ملكا  مومياء 

احلضارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق حرس 

الشرف 21 طلقة حتية مللوك مصر من أمام املتحف.

وقال وزير اآلثار املصري خالد العنانى، إن امللك سقنن 

إلى  األخيرة  رحلتهم  في  امللوك  موكب  سيقود  رع، 

أن  بعد  وذلك  إجالل.  بها  بطريقة  احلضارة  متحف 

قضوا 100 عاما في املتحف املصري بالتحرير.

برسومات  مزينة  عربات  خالل  من  املوكب  وسار 

على  يحتوي  خاص  بجو  ومجهزة  فرعونية  ونقوش 

النيتروجني حتى تكون املومياوات في ظروف مناسبة 

للنقل، وحتمل كل عربة اسم امللك املوجود بداخلها، 

وسط حراسة أمنية مشددة وتقدم املوكب الدراجات 

النارية للحرس اجلمهوري.

وجتمع آالف املصريني ملشاهدة احلدث التاريخي، وعلى 

طول طريق املوكب، حيث بدأت مراسم فرعونية من 

ميدان التحرير لتنطلق العربات التي حتمل مومياوات 

إلى  امتدت  مهيبة،  احتفالية  أجواء  وسط  امللوك، 

متحف احلضارة حيث كان حفل موسيقي في انتظار 

امللوك.

كما تزين ميدان التحرير مبسلة فرعونية مت جلبها من 

األقصر، ومت تزيني املباني احمليطة باألضواء.

وافتتح الرئيس السيسي مساء السبت أيضا، القاعة 

املصرية،  للحضارة  القومي  املتحف  في  املركزية 

الذى استقبل موكب املومياوات امللكية، وتشمل ما 

يقرب من 1600 قطعة أثرية عن احلضارة املصرية عبر 

ومرورا  التاريخ  قبل  ما  منذ عصور  اخملتلفة  عصورها 

بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية 

واإلسالمية وصوال للعصر احلديث واملعاصر.

 18 يوم  من  ابتداء  الزوار  املومياوات  قاعة  وتستقبل   

العاملي.  التراث  أبريل/نيسان املقبل والذي يوافق يوم 

وسوف تعرض املومياوات في صناديق خاصة مجهزة 

وسيعرض  والرطوبة،  احلرارة  لضبط  حديثة  بأدوات 

بجانب كل مومياء التابوت اخلاص بها. بى بى سى

 

 

عوملة الكنيسة .!!
    عصام نسيم

عولمة الكنيسة هو المقال االول من سلسلة 
مقاالت سوف تقوم بنشرها بنعمة المسيح الهنا 
حول بعض القضايا التي  تهم كنيستنا وشكلها 

وهدفها .

السلسلة   هذه  به  سنبدأ  الذي  االول  والمقال 
بعنوان - عولمة الكنيسة -

به  المقصود  ليس  هنا  الكنيسة  وعولمة 
انتشر  الذي  الشهير  المصطلح  هذا  العولمة 
بعد ثورة االتصاالت واصبح العالم كله قرية 
بها  المقصود  هنا  والعولمة  يقال  كما  صغيرة 
أو  ثقافيا  واحد  كله  العالم  يكون  أن  ببساطة 

وإعالميا ...الخ

ولكن مصطلح عولمة الكنيسة هنا المقصود 
بالعالم وفكره وأسلوبه ومنهجه  التشبه  به هو 
اي تكون الكنيسة مثل العالم لها نفس األسلوب 

والفكر !

وتصبح  العالم  من  جزء  الكنيسة  وتصبح 
الكنيسة مشابهة للعالم وال تختلف عنه كثيرا ؛؛

وعلومة الكنيسة تحدث عندما تسير الكنيسة 
بالعالم  هنا  والمقصود  العالم  وفكر  بمنهج 
غير  أساليب  منها  كثير  والتي  العالم  أساليب 

روحية وال تتوافق مع وصايا المسيحية .

العالم  دخول  تعني  الكنيسة  عولمة  وايضا 
انشطة  مثل  الكنيسة  الي  المختلفة  بأشكاله 

كثيرة مثل الكافتيريات أو النوادي أو المسرح 
الكنيسقطاعكبير  فتصبح  العامة  الحفالت  أو 
هي مجرد كافتيريا للقاء أو نادي للرياضة أح 

األنشطة ....الخ .

إدارة  تأتي من خالل  الكنيسة  كذلك عولمة 
الكنيسة  فتصبح  العالم  أهل  بأسلوب  الكنيسة 
ويبدأ  شركة  أو  مؤسسة  مجرد  البعض  عند 
أنهم  على  االكليروس  مع  البعض  يتعامل 
أيضا  ويتم  المؤسسة  هذه  في  موظفين  مجرد 
التعامل مع الشعب كأنه طالب خدمات في هذه 

المؤسسة .

استخدام  من  تحدث  الكنيسة  عولمة  أيضا 
فكر أو منهج العالم في التعامل مثل التحزبات 
أو الشللية أو تدبير المكائد أو استخدام أساليب 
أسلوب غير  أو  بمنهج  التعامل  أو  أمينة  غير 

مسيحي .

في  عولمة  تساهم  التي  األمور  أكثر  ومن 
الكنيسة تأتي من أن يشعر االب أنه ليس اب 
هذا  على  راتب  يتقاضى  موظف  مجرد  وأنه 
العمل وله حقوق وعليه واجبات ويتحول عنده 
لوظيفته  بديلة  وظيفة  الي  الكهنوتية  الخدمة 
التي تخلى عنها عندما قبل الكهنوت والمشكلة 
فإن  أبوة  األساس  في  الكهنوت  أن  هو  هنا 
غاب مفهوم األبوة عن الخادم ضاعت الخدمة 

وضاع وراءه شعب كثير يخدمه .
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أن محاولة عولمة الكنيسة أمر حدث منذ 
نشأة الكنيسة ففي كل عصر وتاريخ نجد من 
يشد العالم ليدخله الي الكنيسة بأسلوبه وفكر 
لذلك مجد تحذير من معلمنا بولس  ومنهجه 

الرسول يقول لنا :

ْهَر،)رو 21 : 2( َواَل تَُشاِكلُوا هَذا الدَّ

والكنيسة  للشعب  هنا  الوصية  وبالطبع 
أيضا فال ينبغي ابدا أن تدار الكنيسة كما تدار 
أن  ينبغي  ال  وايضا  العالم  في  المؤسسات 
تكون نظرة الكنيسة عند البعض أنها مجرد 

مؤسسة واالكليروس موظفين فيها !!

ربما يقول البعض أن كثير من األنشطة أو 
الخدمات ألزمة لخدمة شعب الكنيسة وجذبهم 

من العالم وهذا أمر نبيل وجيد .

وبالطبع احيانا كثيرة يكون هذا األمر جيد 
ولكن يجب حتى نحكم على أمر أو الخدمة 
أو نشاط داخل الكنيسة أن نبحث عن الهدف.

هل الهدف فعال خدمي أم مادي .

خدمة  هو  الكافتيريات  هدف  هل  مثال 
الشعب ام الربح المادي فقط ؟

أنها  على  يتعاملون  عليها  القائمين  وهل 
؟  استثماري  ام مشروع  كنيسة  داخل  خدمة 
وهل هذه الخدمات القائمين عليها لديهم هذا 
الفكر ام األمر مجرد وظيفة ومكسب مادي 

فقط ؟!

المفترض أن يكون اي نشاط هدفه  أيضا 
روحي فهل يتحقق الهدف من هذه األنشطة 

ام ال ؟

أيضا اي خدمة يجب أن يكون لها الشكل 
المسيحي وليس شكل العالم فهل هذا يحدث 

في كثير من األنشطة ؟!

ساعطي مثال عايشته بنفسي

تقدم عليها  المفترض أن  الكنسي  المسرح 
فعندما  الكنيسة  روحانية  مع  تتناسب  اعمال 
الشباب  ويقوم  عالمية  اغاني  عليه  يقدم 
فهل  االغاني  انغام  مع  التمايل  ثم  بالتصفيق 
هنا هذا المسرح قام بدوره وحقق هدفه أم أنه 
الي مكان يشبه  أو جزء منها  الكنيسة  حول 

العالم ؟

وهكذا في أمور أخرى كثيرة تحدث داخل 
الكنيسة .

وبالطبع نستطيع أن نحكم وندرك على اي 
عمل من خالل هدفه .

فما الهدف من العمل أو الخدمة أو النشاط 
أو  مادي  أو  ربحي  أو  روحي  الهدف  هل 

هدف عالمي ؟!

فبالناكيد  روحي  غير  الهدف  كان  أن 
سيكون عمل ضار وبال اي فائدة .

تظهر  ربما  أعمال  من  كثير  في  وهكذا 
الهدف  يكون  ربما  و  انشطة  أو  خدمة  أنها 
المعلن منها هو خدمة أو جذب شباب أو تلبية 
احتياجات ولكن تكون النتيجة منها هي مزيد 
من عولمة الكنيسة بدخول العالم الي الكنيسة 
الخاطئة  مفاهيمه  بكل  العالم  مياه  وانتشار 

داخل كنيستنا ومجتمعها .

داخل  العالم  نشد  أن  خطورة  ندرك  فهل 
الكنيسة ؟

للعالم يصير  الكنيسة نور  وبدال أن تكون 
الخاطئة  وتعاليمه  وأسلوبه  بمفاهيمه  العالم 

داخل الكنيسة !!!
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

هل السبب مسنة ام كيميائيات
المرضى  اصادف  عندما  تحيرت  ما  كثيرا 
هم  هذا  ومع  المفرطة  السمنة  من  يعانون  الذين 

غير مصابين بداء السكرى، 
التى  النظرية  يدحض  وهذا 
السمنة  ان  دائما  تفترض 
المقاومة  من  حالة  تسبب 
الى  يؤدى  مما  لألنسولين 
النحو  وعلى  السكر،  مرض 
من  كثيرا  اشاهد  اآلخر 

المرضى النحفاء المصابين بمرض السكر النوع 
الثانى.

غير  اخرى  عوامل  توجد  انه  يبدو  ما  على 
السكر،  بمرض  االصابة  على  تساعد  السمنة 
هو  الوراثى  الجينى  االستعداد  ان  نعرف  ونحن 
النوع  السكر  بمرض  االصابة  فى  مؤثر  عامل 
الثانى بنسبة 35%، كما يلعب العامل النفسى دورا 
هاما ايضا، ففى كثير من االحيان تصادف هؤالء 
نفسية  لضغوط  التعرض  بعد  بالسكر  المرضى 

قاسية.
احد  وهو  بيزورنو  جوزيف  د.  ينبهنا  ولكن 
والباحثين  الطبيعى  بالعالج  المشتغلين  االطباء 
الكيميائية  المواد  ان  الى  المضمار  هذا  فى 
تلعب دورا هاما خطيرا فى مرض السكر، فهو 
فى  الكيميائيات  على  الحديث  االنفتاح  ان  يعتبر 
نسبة  ارتفاع  الى  ادى  الذى  هو  سنة   50 آخر 
االصابة بمرض السكر 10 اضعاف، وبينما هو 
واستهالك  الحركة  وقلة  السمنة  ان  يعتبر  ايضا 
السكريات والكربوهيدرات المنقاة المصنعة كلها 
ان  يعتبر  ولكنه  السكر،  مرض  تسبب  عوامل 
ظهور مرض السكر لم يكن بالضرورة مصاحبا 
قبل  حتى  تزيد  بدأت  التى  السكريات  الستهالك 

التفشى الكبير لمرض السكر بحوالى 40 عاما.
فى  الموجودة  الكيميائيات  كل  ان  يعتبر  وهو 
البيئة من طعام وشراب وهواء هى التى ساعدت 
على انتشار مرض السكر، فلقد وجد ان المرضى 
هم  كثيرة  ملوثات  اجسادهم  فى  يتحملون  الذين 
الذين يعانون من مرض السكر بغض النظر عن 
تمنع حساسية  السموم  او  الملوثات  فهذه  السمنة، 

الخاليا لألنسولين وتقلل من افرازه.
ويركز د. بيزورنو على 7 انواع من الكيميائيات 
المسببة لمرض السكر وهى الزرنيخ والبيسفينول 
ايه ودايوكسين والمبيدات الحشرية و بي سي بي 

وفثاليتس وبى ايه اتش اس.

البالستيك  وكيميائيات  الزرنيخ  ان  يعتبر  وهو 
االخرى،  والمشاكل  للمرض  اثارة  االكثر  هى 
ارسينيك  او  والزرنيخ 
االطعمة  فى  موجود 
والمشروم  واالرز  البحرية 
من  كثير  وفى  والدواجن، 
فى  الموجودة  الواليات 
االمريكية  المتحدة  الواليات 
يحتوى  الشرب  ماء  ان  تجد 
على كميات من الزرنيخ تتجاوز النسبة المسموح 
بها، والزرنيخ يسبب تلفا لخاليا البنكرياس التى 

تفرز االنسولين فيقل افرازه.
ايه  بيى  بى  البالستيك  من  الكيميائيات  اما 
احداث  فى  خطير  معامل  ايضا  هى  وفثاليتس 
عبوات  فى  تستخدم  المواد  وهذه  السكر  مرض 
علب  فى  الداخلية  والطبقة  للمياه  البالستيك 
االطعمة المحفوظة وكثير من األغلفة البالستيكية 
االخرى، وهذه المواد التى تستخدم فى البالستيك 
تراكم  الى  يؤدى  االنسولين مما  تغلق مستقبالت 

الدهون وبالتالى مرض السكر.
فى  تجده  فثاليتس  المسمى  البالستيك  ومكون 
واكثر  اقوى  البالستيك  ليجعل  االطعمة  غالف 
وعلى  يغلفها  التى  االطعمة  يلوث  وهو  شفافية، 
مثل  الدهون  على  المحتوية  االطعمة  االخص 
الجبنة والزبدة واللحوم واللبن ومغلفات االطعمة 
كورن  البوب  ومغلفات  البيتزا  وعلب  السريعة 

كلها تحمل هذا النوع من الكيميائيات.
اخرى  كيميائيات  وتوجد  الكيميائيات  هذه  كل 
مثل سكوتش جارد لمعالجة السجاد و كيميائيات 

االثاث التى تسبب االمراض الروماتيزمية.
المختصين  العلماء  اشار   2020 مارس  وفى 
بصحة البيئة الى وجوب تواجد قواعد لكل المواد 
الكيميائية الموجودة فى مغلفات االطعمة وادوات 

المطبخ وكل ادوات التصنيع الغذائى.
من  يعانى  المريض  ان  نعرف  كيف  ولكن 
تلوث كيميائى، فى الواقع ان هذا صعب، ولو ان 
بعض التحاليل المعملية على الكبد يمكن ان تشير 
الى احتمال التلوث الكيميائى, كذلك يمكن قياس 
الزرنيخ فى الدم والبول بعد التعرض الحاد ولكن 

التعرض المزمن يمكن قياسه من االظافر.

مع  الديتوكس  طريق  عن  يكون  هذا  وعالج 
االشراف الطبى

من عيادة الطب الطبيعى

االكـزميا
سنة  عشرين  العمر  من  ابلغ  س: 
واعانى من اكزيما مزمنة فى اليدين، 
وكنت اعانى من الربو الشعبى فى سن 
الطفولة، وعند استخدام المراهم التى 
مؤقت  التأثير  يكون  الطبيب  يصفها 
وتعود فى الظهور من جديد فهل من 

عالج؟
ج: االكزيما هى نوع من الحساسية 
فى الجلد وفى كثير من االحيان يصعب 
الوصول الى سببها، وهى تختلف عن 
االحتكاك  عن  الناتجة  الجلد  التهابات 
النباتات  بعض  مثل  معروفة  بمسببات 
بالمواد  االحتكاك  او  ايفى  بويزون 

الكيميائية مثل مواد التنظيف.

فاالكزيما هى حالة مزمنة من التهاب 
الجلد  احمرار  فتسبب  حكة  مع  الجلد 
او  سائل  ينتج  واحيانا  قشور  واحيانا 
الجلد  ويصبح  بالجفاف،  الجلد  تصيب 
عند  وخاصة  واسمك  واخشن  اغمق 
الوجه  واحيانا  والكوع  الرسغ  منطقة 
الحكة  الخلف، وكثرة  الركبتين من  او 

يمكن ان تؤدى الى التهاب بكتيرى.

االكزيما  سبب  يكون  العادة  وفى 
الى  االمر  ويحتاج  لالطعمة،  حساسية 
المسبب،  الطعام  نوع  على  التعرف 

وبالطبع مضافات االطعمة على رأس 
واللبن  والسمك  البيض  وايضا  القائمة 
والفول السودانى وفول الصويا والقمح 

وهم االكثر شيوعا.

واغلب من يعانون من االكزيما ايضا 
يعانون من نقص االوميجا 3 فاالوميجا 
البروستاجالندين  تساعد على عمل   3
تناول  يجب  لذا  لاللتهابات،  المضادة 
حساسية  هناك  كانت  اذا  اال  االسماك 

يمكن تناول المكمل الغذائى.

اما لتخفيف االلتهاب توجد كريمات 
اعشاب  من  او  العرقسوس  نبات  من 

الكاموميال.

واالكزيما  الربو  بين  عالقة  وتوجد 
وهو عامل الحساسية لالطعمة.

د.تباسيم جندي

ال  ألنها  بحرقة  تبكي  جلست 
بعد قطع كل  أهلها  تعلم شيئا عن 
االتصاالت عنهم وال تعلم ان كانوا 
قد هربوا للسودان ام انهم قتلوا في 
اجتاحت  عندما  هناك  المعارك 
تجراى  إقليم  االثيوبية  القوات 

الواقع شمال اثيوبيا.

القصة تبدأ بعد ان رفض رئيس 
احمد«  »أبى  الحالي  الوزراء 
أجراء االنتخابات في وقتها المحدد 
في شهر أكتوبر الماضي متحججا 
بجائحة كرونا، فقرر اقليم تجراى 
أن  حيث  إقليمية  انتخابات  اجراء 

الدستور األثيوبي يعطيه هذا الحق 
فقرر ابى احمد اجتياح هذا اإلقليم 

واخضاعه بالقوة.

لعرقيات  مقسمة  اثيوبيا  دولة 
متعددة تتنافس بين بعضها البعض 
منه  يخرج  كان  تجراى  وإقليم 
األسبق  الوزراء  ورئيس  الحاكم 
إقليم  من  زيناوى  مليسى  كان 
ليس  احمد«  »ابى  بينما  تجراى 
من هذا اإلقليم بل له فروع أخرى 

من االمهرة واالورمو.

االنتخابات  عطل  اته  ويقال 

اثيوبيا حتارب أهلها

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

من  ان  احساسه  بسبب 
هذا  من  كان  سيفوز 

اإلقليم.

مع  تواطأ  أنه  الغريب 
دولة مجاورة هي ارتريا 
التي انفصلت عن اثيوبيا 
حروب  1991بعد  عام 
يهاجم  لكى  بينهما  دامية 
حيث  تجراى  إقليم  معه 
طمع  لها  اريتريا  أن 
اإلقليم  هذا  من  في جزء 
وحيث ان معظم المقاتلين 
يقاتلون  كانوا  الذين 

إقليم  من  كانوا  اثيوبيا  من  ارتريا 
تجراى.

انه حصل على  واألكثر غرابة 
مع  سالمه  بسبب  نوبل  جائزة 
يعلم  أحد  يكن  لم  وربما  ارتريا 

يستخدمه  سوف  السالم  هذا  أنه 
لكى يقنع ارتريا بمشاركتها بعدها 
وابعاده  له  تجراى  إقليم  إلخضاع 

عن منافسته في رئاسة الوزراء.

لهذه  حل  لدى  يكن  لم  بالتأكيد 

المهدئات  بعض  سوى  المريضة 
والمنومات حتى تطمئن على أهلها 

او تعلم مصيرهم.

موعدنا العدد القادم أن شاء هللا
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اللوجوس LOGOS  »الكلمه«   
واللوجك LOGIC   »املنطق« 

بقلم مسري جرجس

كيفية تقييم الحجج واألدلّة المنطقية و التمييز 
بين األفكار المنطقية القوية منها والضعيفة هو 
الفكره األساسيه في علم المنطق وبدون وجود 
من  شخص  ألّي  يمّكن  ال  الصحيح،  المنطق 
التعّرف والوصول إلى الحقائق أو المعتقدات 
اليوناني أرسطو  الفيلسوف  الصحيحة ويعتبر 
أول من وضع معايير منهجيه لهذا العلم وال 
في  الزاويه  حجر  هي  المعايير  هذه  تزال 
دراسه المنطق حتى يومنا هذا والمنطق يعتبر 
طريقة لدراسة الحجج واالستدالل عليها، مما 
إّن  إذ  صحيح،  بشكل  التعليل  على  يساعدنا 
لمعرفة  وسيلة  أفضل  يعتبر  المنطقي  التفكير 

الحقيقة

كلمه  من  مشتقه   LOGIC كلمه   
LOGOS. وعلى الرغم من أن هذا االشتقاق 
يؤكد العالقه الوطيده بين الكلمه والمنطق أال 
فهناك  السهوله  بهذه  ليست  العالقه  هذه  أن 
فيعرفون  الكلمه  تقديم  في  جداً  حاذقون  أناس 
ّفون الكلمات بجانب بعضها البعض  كيف َيِصُ
أو  للقاريء  يخال  حتى  متناهيه  براعه  في 
السامع أن هذا الكالم البد أن يكون ناتجاً عن 
رؤيه واقعيه ، منطق سديد ودراسه وافيه لكن 
حينما تبدأ في تفنيد ما قالوه أو كتبوه متغاضياً 
أن  تكتشف  المصفوف  المرتب  الكالم  عن 
ومباديء  المنطق  من  تماماً  خال  الكالم  هذا 
األستنتاج الصحيح. لكن هناك كثير من الناس 
يرون أن المنطق ما هو اال شيء نسبي فكل 
منا له منطقه الذي يختلف عن منطق األخرين 
واذا سلمنا بذلك فسنجد لدينا عدد ال نهائي من 
المنطقيات وهذا في حد ذاته سخف وليس من 
المنطق  هو  ليس  فالمنطق  شيء  في  المنطق 
الخاص بي أو بك لكن يوجد منطق عام يحكم 
أصحاب المعتقد الواحد سواء كان هذا المعتقد 
اجتماعياً أو دينياً فالمنتمين إلى دين معين أو 
حتى طائفه معينه من هذا الدين يحكمهم منطق 
منهج معين  أو  معينه  لهم طريقه  يحدد  معين 
في التفكير والسلوك وكذلك المنتمين إلى نظام 
اجتماعي معين كالرأسماليه أو االشتراكيه أو 
المنتمين إلى نظام سياسي معين كالديموقراطيه 
أو االشتراكيه كل هذه األنظمه تحدد للمنتمين 

اليها منطق عام.

من يحاولون لي ذراع المنطق ألثبات فكره 
يعتمدون  معين  للدفاع عن تصرف  أو  معينه 
منهم  أثنان  أشياء،  ثالث  على  باالساس 
بالسامع  تختص  والثالثه  بالمتكلم  يختصون 
عن  االقناع  على  قدرتهم  هي  األولي  نفسه. 
حتى  المنتجات  تسويق  في  براعتهم  طريق 
التأثير  شديده  لغه  بأستخدام  فاسده  كانت  لو 
والثانيه هي ذكائهم الخارق في تفادي الفخاخ 

لتصريحاتهم  المتابعون  لهم  ينصبها  التي 
سرعه  هو  بالسامعين  يختص  الذي  والثالث 
العوام  القائل أن "ذاكره  بالمثل  النسيان عماًل 
األسلوب  هذا  اعتمادهم  في  وهم  أيام".  ثالثه 
في تسويق بضائعهم الفاسده وبخاصه ما يتعلق 
تغيير  في  لديهم مشكله  توجد  ؛ ال  بالسامعين 
ارائهم ومعتقداتهم بما يتناسب والموقف الذي 
يعيشونه. ليس هذا فقط فهم أيضاً يبرعون في 

اخفاء الحقائق. 

 المشكله أنه بينما يكذب الساده المنتمون إلى 
ويهللون  بل  كذبهم  الحاكم ويصدقون  الحزب 
لحكمه األداره الحاليه ويحاولون استماله بقيه 
الناس للتصفيق الحاد لهذه األداره التي تحتاج 
واثنين  مره  األخطاء  نفس  في  الوقوع  إلى 
؛هذا  الدرس  تتعلم  ثالث مرات حتى  واحياناً 
عملياً  نطبق  وحينما  األساس؛  من  تعلمته  أن 
على  نجد  نظريه  بصوره  واوردناه  سبق  ما 
شكوكاً  مجرد  يعد  لم  األمر  أن  المثال  سبيل 
تؤكد  للجميع  والمتاحه  المنشوره  فالبيانات 
موضوع  معالجه  في  الحادث  األهمال  مدى 
ومقاطعه  عامه  بصفه  كندا  في   COVID
البيانات  لهذه  طبقاً  خاصه.  بصفه  اونتاريو 
المنشوره ففي الجاره العزيزه أمريكا تبلغ نسبه 
الوفيات مقارنه بعدد األصابات 18% ) حيث 
الوفيات   بينما  مليون   30،7 األصابات   عدد 
554،961(  وفي كندا هذه النسبه تبلغ %23 
)حيث تخطى عدد األصابات مليون بقليل بينما 
الوفيات 23،056( وهي في هذا تزيد أيضاً 
عن المعدل العالمي البالغ 21%  )حيث عدد 
الوفيات  بينما  مليون   131 عالمياً  األصابات 
284000(  ومن هذا يتضح لنا أن كندا تعدت 
الوفيات  لنسبه  معاً  العالمي  و  القاري  المعدل 
أن  بل  فقط  ذلك  ليس  بعدد األصابات  مقارنه 
مسبوقه  غير  معدالت  إلى  ترتفع  النسبه  هذه 
حينما نقارن مقاطعه اونتاريو بباقي مقاطعات 
كندا ففي  أونتاريو تبلغ نسبه الوفيات مقارنه 
بريتش  في  تبلغ  بينما   %20 األصابات  بعدد 

كولومبيا 14% وفي ألبرتا 13% فقط. 

الرابع من  في  منشوره   بيانات  كلها  هذه   
ابريل 2021 وهي متاحه للجميع وتدل على 
مدى التخبط واالهمال الذي تدار به األمور في 
كندا مقارنه ببقيه دول العالم على وجه العموم 
مقارنه  الخصوص  وجه  على  أونتاريو  وفي 
مقاطعه  فشلت  حيث  كندا  مقاطعات  بباقي 
أونتاريو في الحفاظ على حياه المصابين بينما 
المقاطعات  تملكه  ال  ما  المقاطعه  هذه  تملك 
وعالجيه.  ماديه  امكانيات  من  األخري 

ولألسف الشديد فاالرقام ال تكذب.  

بصــــــراحة
أسبوع الكوارث يظهر معادن املصريني   
 مدحت عويضة

كتب: مدحت عويضة 

تسلمي يا مصر من كل شر تسلمي يا بالد 
والسالم.  والمحبة  والخير  والكرم  العطاء 
بالدي.  أهل  ويسلموا  بالدي  يا  تسلمي 
كان أسبوع صعب ملئ الحزن قلوبنا علي 
بلدنا سواء نتيجة حادث القطار في طهطا- 
البنمية  السفينة  وجنوح  حادث  أو  سوهاج 
إيفرجيفين في قناة السويس. ورغم كل حاجة 
مصر فيها حاجة حاجة حلوة خالص. مصر 
فيها اإلنسان المصري بحضارة سبعة أالف 
سنة. المصري كالمعدن النفيث تعرف قيمته 
عندما تعرضة للنار وعندما تتعرض بالدة 

لوقت صعب. 

بين  تصادم  يقع  يكون  أن  األقدار  تشاء 
لمحافظة  التابعة  طهطا  مدينة  في  قطارين 
هما  للحادث  قريتين  أقرب  كانت  سوهاج. 
بنهو.  وقرية  غرب"  "الصوامعة  قريتي 
من  دراسة  وزمالء  وأصدقاء  أساتذة  ولي 
قرية الصوامعة غرب جمعتني بهم مدرسة 
العسكرية.  الثانوية  الطهطاوي  رفاعة 
وتجمعني بعائالت بنهو قرب ونسب. يمكن 
لم  أنا  ولكن  ينسوني  جعلتهم  غربتي  تكون 

أنساهم أبدا. 

وقع حادث القطار يوم الجمعة 26 مارس 
وأربعون  وخمسة  عشرة  الحادية  الساعة 
الصوامعة  وشباب  رجال  خرج  دقيقة. 
المساعدة  أجل  من  أبيهم  بكرة  عن  وبنهو 
أكثر  تأخرت  التي  اإلنقاذ  فرق  ينتظروا  لم 
من أربع ساعات حتي وصلت!!!!!!. حاول 
وبكل  الطرق  بكل  المصابين  أنقاذ  األهالي 
وصلت  حتي  يعملون  وظلوا  أستظاعتهم 
فرق اإلنقاذ. بعد وصول فرق اإلنقاذ سارع 
األهالي للتبرع بدمائهم بل أن بعض عربات 
للتبرع  الشباب  تدعوا  يفط  كتبت  األجرة 
لمن  المجاني  التوصيل  خدمة  وتقدم  بالدم 
يريد التبرع بالدم. فتحت المقاهي والمطاعم 
أبوابها لتقديم المشروبات للشباب المشاركين 
في عمليات اإلنقاذ ولركاب القطارين. فتح 
األهالي بيوتهم إلستقبال الناجين من ركاب 
للمساعدة.  يملكون  ما  كل  قدموا  القطار. 
عروس  لسوهاج  جميل  صورة  رسموا 
كلها.  لمصر  صورة  أجمل  وقدموا  النيل 
بنهو  أهالي  رسمه  في  برع  الذي  المشهد 
والصوامعة غرب كانت سترسمه أي قرية 
مصرية صعيدية أخري. فصعيد مصر هو 
هم  والرجولة  والعطاء  والشجاعة  الكرم 
الرجال.  من  بفدان  منهم  الفرد  يقدر  رجال 
في  مسؤال  كنت  ولو  ولوقفتكم.  لكم  شكرا 
مصر ألطلقت أسمي الصوامعة وبنهو علي 
مصرية  مدينة  كل  في  رئيسيين  شارعين 

الكارثة  تلك  في  القريتين  قدمته  ما  لنخلد 
وقفة  تكون  كيف  مصر  أوالد  كل  ولنعلم 

الرجال في وقت الشدة. 

فكانت  البنمية  السفينة  جنوح  كارثة  أما 
صباح يوم الثالثاء 23 مارس. حيث جنحت 
السفين العمالقة التي يبلغ طولها 400 متر 
 224 حمولتها  وتبلغ  متر   59 وعرضها 
إلي  ومتجهة  الصين  من  قادمة  طن,  ألف 
معها  وتوقفت  السفينة  توقفت  روتردام. 
حركة  تأثرت  السويس.  قناة  في  المالحة 
الوقود  أسعار  وأرتفعت  العالمية  التجارة 
األنظار  وإتجهت   .3% إلي   2% بين  ما 
البحرية  المالحة  خبراء  وتوقع  مصر  إلي 
أن يستمر إغالق قناة السويس لعدة أسابيع. 
لتأخذ  بتغيير خط سيرها  قامت  هناك سفن 
طريق رأس الرجاء الصالح القديم. وهناك 
لتقدم خطوط مالحة  المشكلة  استغلت  دول 
روسيا  مثل  السويس  قناة  عن  بديلة  دولية 

وإيران!!!!. 

أخر وتحدي  للمصريين رأي  كان  ولكن 
العالم  تركوا  أخري.  نظر  ووجهة  أخر 
كله يتكلم وراحوا يبحثون عن حل لمشكلة 
تعويمها مرة أخري. وفعال  السفينة وكيفية 
نجح المصريون في اليوم السادس في تعويم 
خبر  أتلقي  وأنا  سعادتي  كانت  كم  السفينة. 
من  األولي  الساعات  في  السفينة  تعويم 
بتوقيت "تورنتو". وهللا  األثنين  يوم  صباح 
كل  رددها  التي  الجملة  الرجالة  وعملوها 
السوشيال  عمت  التي  الفرحة  المصريين. 
وسائل  كل  به  أشادت  الذي  الموقف  ميديا. 
فيها  يري  لم  أيام  ستة  العالم.  في  اإلعالم 
يعملون  النوم وظلوا  البواسل  رجال مصر 
علي مدار األربعة وعشرون ساعة ليسابقون 
الزمن ويواجهون التحديات وليحققوا الهدف 

وهو إنهاء المشكلة. 

بقناة  العاملين  علي  الفرحة  شاهدت 
العربية والحدث وسكاي نيوز حتي شعرت 
بلد  ومصر  ال  ولما  مصريين,  كلهم  أنهم 
غالي وعزيز علي قلوب كل العرب. ولما 
ال ومصر هي قلب الشرق األوسط والدرع 
ومصر  ال  ولما  المنطقة.  دول  لكل  الواقي 

هي أم الدنيا. 

ولكنه  الكوارث  أسبوع  كان  لقد  نعم 
المصري األصيل. من حقنا  المعدن  أظهر 
ببلدنا  نفتخر  أن  الخارج  في  كمصريين 
نتكلم  أن  حقنا  ومن  بلدنا  برجال  ونفتخر 
عن ما فعلوه أوالد بلدنا. وسالمتك يا مصر 

سالمتك يا بلدي. 
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اكتشاف علبة شوكوالتة بإجنلرتا تعود لعصر 
امللكة فيكتوريا

قبل  فيكتوريا  الملكة  طلبتها  شوكوالتة  علبة  على  العثور  تم 
121 عاماً في علبتها األصلية داخل خوذة تعود إلى حرب 
تخص  وهي  إنجلترا،  بشرق  نورفوك  مقاطعة  في  البوير، 
قاتل  الذي  بيدنجفيلد،  باستون  إدوارد  هنري  الثامن  البارون 

خالل حرب البوير الثانية في جنوب إفريقيا.
الكبرى  البريطانية  الحلويات  صناعة  شركات  صنعت  وقد 
الشوكوالتة في عام 1900 لرفع الروح المعنوية للجنود الذين 

.cnn قاتلوا خالل هذه الحرب، وفقا لشبكة
وأوضحت مؤسسة التراث القومي، في بيان صحفي لها، أن 

علبة  على  عثروا  بيدنجفيلد  باستون  عائلة  وأفراد  موظفيها 
الشوكوالتة في قاعة أوكسبرج التابعة للمؤسسة الخيرية بين 
الماضي  العام  توفيت  التي  جريثيد  فرانسيس  ابنته  ممتلكات 

عن عمر يناهز 100 عام.
بلوح  المؤسسة  على  القائمون  يحتفظ  الحالي،  الوقت  وفي 
الشكوالتة ملفوفاً بأنسجة خالية من األحماض، ومخزنًة داخل 
مساحٍة بدرجات حرارة ورطوبة مستقرة حتى تعيش 100 

عاٍم أخرى.
لوح  إن   CNN ل�  العقار،  أمينة  كومبس،  لينسي  وقالت 
الشوكوالتة سليم تماماً، ولكن حالته تدهورت قلياًل اآلن. وال 
يزال بإمكانك رؤية اللون البني، ولكنه ليس فاتحا للشهية لعيد 

الفصح".

بعلبة  االحتفاظ  هنري  أراد  ربما  أنه  كومبس  وأضافت 
الشوكوالتة كتذكار من الملكة أو نسي أمرها، أو ربما لم يكن 

يحب تناول الشوكوالتة من األساس.
وأوضحت مؤسسة التراث القومي، إن العلب، المنقوش عليها 
التي حكمت بين عامي 1837 و1901،  الملكة  رسائل من 

كانت تحتوي على نصف رطل من الشوكوالتة.



بقية مقال »جمهورية زفتى« ص13 
قام سبع الليل ورجاله بقطع قضبان السكة الحديد على مسافة 
اإلنجليز عن  باشا( فعجز  أمام قرية )سعد  البلدة  من خارج 
أنباء ما حدث في زفتى  الثانية. وصلت  للمرة  البلدة  دخول 
للقاهرة بل وعبرت البحار إلى لندن لدرجة تحدثت الصحف 
البريطانية عن استقالل زفتى التي رفعت علما جديدا. األمر 
دفعتهم  بصورة  لندن  في  اإلنجليزية  السلطات  استفز  الذي 
إلى خلع السير ونجت في 21 مارس وتعيين اللنبي معتمًدا 
لبريطانيا في مصر لتهدئة حالة الهيجان والثورة في مصر، 
في  المصريون   لجأ  سارية.  األستقرار  عدم  حالة  وظلت 
مختلف محافظات مصر إلى تخريب الطرق وقطع خطوط 
األتصاالت وأسالك التلغراف وأعمدتها اقتداءا بما فعل أهالى 
جمهوريه زفتى، فتريث اإلنجليز حتى تهدأ األمور في أنحاء 

مصر. 

   وفي هذه األثناء كان النظام الملكي وكبار المالك وسلطات 
االحتالل يعيشون رعباً حقيقياً ليس من انتفاضة زفتى وحدها، 
بل من االنتفاضات األخرى أيضاً. وللتخلص من هذا المأزق 
البلدة  أسترالية إلخضاع  فرقة  تسيير  القاهرة عن  في  أعلن 
المتمردة فسارع أهلها إلى حفر خندق حولها. في فجر يوم 
المراكب  بعشرات  زفتى  أهالى  فوجئ  مارس 1919م   29
انزال  بعمليه  تقوم  األسترالية  االرسالية  جنود  تحمل  التي 
في  النار  باطالق  وقيامهم  بالبلده  النيل  شاطئ  على  الجنود 
الهواء أو على كل من يحاول عرقلة استالئهم على البلدة، فما 
باإلنجليزية  أن طبعت منشوراً  إال  الثورة«  كان من »لجنة 
ووزعته على الجنود. ومما جاء فيه: »أيها الجنود، أنتم مثلنا، 
أجل  من  نثور  إننا  أنتم.  عليكم  اإلنجليز ال  نثور على  وإننا 
يستخدمونكم  الذين  واإلنجليز  واالستقالل.  والحرية  الخبز 
في استعبادنا يجب أن يكونوا خصومكم أيضاً«. وفي األثر 
في  باالنتشار  واكتفوا  الجمهورية  اقتحام  عن  الجنود  أحجم 
محيطها، وعند ذلك الحد أرسلت السلطات المحتلة تعليمات 
لتسوية األمور بشروط منها أن يسلم أهالي زفتى 20 رجاًل 
نقاش  وبعد  الدولة.  هيبة  على  حفاظاً  جلدهم،  يتم  كي  منهم 
واختارتهم  رجاًل،  تسليم 20  الثورة«  »لجنة  قررت  طويل 
من الوشاة وعمالء اإلنجليز، فجلد اإلنجليز عمالءهم. لم يدم 
استقالل جمهورية زفتى طويال فقد استسلمت بعد حصارها 

لعشرة أيام.

   عندما تأكد للجميع أن األمر أنتهى قاموا بتهريب يوسف 
الجندى ورفاقه إلى عزبة سعد باشا والواقعة في قرية مسجد 
زغلول  صفية  السيدة  المصريين  أم  واستقبلتهم  وصيف 
الجكدي  يزسغ  وظل  مختلفه،  أماكن  في  باخفاءهم  وقامت 
هناك حتى أُفِرج عن سعد زغلول ورفاقه يوم 17 ابريل من 
عام 1919م، وحينها خرج يوسف الجندي للعلن مرة أخرى 
ليتسعيد بريقه السياسي بعدما بات حديث الشارع المصري.

   عقب ثورة 1919م وبعد عودة سعد زغلول من المنفى 
قام باختيار يوسف الجندي ضمن حقائبه الوزارية لكن الملك 
يوسف  وانتُخب  مشاكل،  من  سببه  ما  بسبب  رفض  فؤاد 
الجندي عضوا في مجلس األمة وتولى منصب نائب زعيم 
عن  1941م  عام  الحياة  الجندي  يوسف  فارق  المعارضة. 
عمر ال يتجاوز 48 عاما بعدما بات أيقونة للثورة المصرية 
ورمًزا للنضال، مسطًرا بتاريخه صفحات من نور تتوارثها 
األجيال، جياًل بعد جيِل، وتخليًدا لذكراه العطرة اُطلق اسمه 
على العديد من الشوارع في القاهرة وزفتى، بجانب العديد من 
األعمال الفنية التي تناولت سيرته الوطنية ونضاله الثوري 
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++ رائحة ذكية وعبير يفوح

عندما نقرأ عن أباء علماء 

بوضوح

اب عظيم الشأن له كتب وشروح

فى شتى علوم الكنيسة 

وتاريخها الممدوح

خادم امين لمسيحه وكنيسته 

بوضوح

اقام فى تعليم الكنيسة أحلى 

صروح

 + اننا فى كالمنا عن التعليم الكنسى 
بجالء  امامنا  يقف  العشرين  القرن  فى 
الكنيسة  تاريخ  فى  ُمشرقة  شخصية 
بارزة  القبطية االرثوذكسية فهو عالمه 

فيها 

العاملين  والخدام  الدين  رجال  وأحد 
والكهنه الباذلين لكنيستهم االم كل حين

والكاتب  المدقق  للباحث  مثال  فهو   
ولرجل  التاريخ  جذور  فى  المتعمق 
الدين الروحانى وللواعظ المفوه والخادم 

االمين برغم صغر سنه.

عطر  من  بعض  نشتم  معا  تعالوا 
هذه السيرة العطره

أوال: ـ ميالده ونشأته : ـ
عام  حوالى  يوحنا  منسى  القس  ولد 
1899م بقريه هور مركز ملوى محافظة 
المنيا )مصر( من ابوين مسيحيين تقيين 
وهو  ابوه  مات  وقد   ، النسب  عريقى 
بتربيته  امه  فُعنيت  الطفوله  سن  فى 
تليق  تربيه  الوقور  جده  رعايه  تحت 
وتعلم  الصعيد  وكاخالق  للمسيح  بابن 
منذ نعومه اظافره حب الكنيسة القبطية 
غريزة  فيه  صارت  حتى  االرثوذكسية 
متأصله وكان غيورا على كنيسته غيره 

عجيبه وهو بهذا السن الصغير .

ومن كثرة حبه وشغفه لعلوم الكنيسه 
قد  يكن  لم  وهو  بها  يُتلى  مما  يكثر  لم 
المرحله  فى  )اى  عشر  الثانية  تجاوز 

االبتدائية(

ثانيا:ـ التحاقه باالكلرييكية 
ونبوغه:ـ

ذهب  سنه   16 منسى  بلغ  عندما   +
وقد  1915م  عام  باالكليريكية  ليلتحق 
دفعته غيرته على الكنيسه االرثوذكسية 

لاللتحاق باالكليريكية 

االكليريكية  الكليه  مدير  تردد  وقد 
تم  ولكن  سنه  لصغر  قبوله  فى  وقتها 

قبوله فى النهاية .

اظهر  وجيزه  فتره  مرور  بعد   +
نبوغا كبيرا ومواهب متعددة وحب للعلم 
والتحصيل وتدرب على الوعظ والخدمة 

اساتذته  اعجاب  موضع  اصبح  حتى 
ومدير االكليريكية وضرب به المثل بين 
وقوة  والعلم  االخالق  نبل  على  اقرانه 

االرادة واصاله الرأى .

فى  يتلقاه  بما  يكتف  لم  انه  كما   +
االكليريكية من علوم ودروس بل وصل 
االمر لدرجة انه كان يطلع على كل ما 
والمؤلفات  الكنسية  الكتب  من  مفيد  هو 
الى  ادى  ما  وهو  والتاريخية  الالهوتيه 

اتساع فكره وكثره معلوماته وثقافته .

ثالثا : ـ تعينه واعظَا وحمبه 
الشعب له :

تعينه  تم  المدرسة  من  تخرج  بعدما   +
واعظا لكنيسه ملوى القبطية مكان مولده 
شاب  مقابلة  االمر  بادى  فى  فُقوبل   .
سرعان  ولكن  عمره  من  العشرين  فى 
قديرا  تقيا  واعظا  شعبها  فيه  وجد  ما 
امينا  ومرشدا  حكيما  فاضال  ومعلما 
صالحا . فاحبه جميع افراد الشعب حبا 
منزله  احسن  نفوسهم  فى  وانزلوه  جما 
وتهافتوا على تعاليمه وعظاته لما لمسوه 
يجذب  ان  فاستطاع  روحانيه  من  فيها 
النفوس فى وقت كانت كلمه الوعظ فيه 

عزيزه .

 رابعا : ـ رسامته قسيسا : 
+ طلب اهل هور سيامته قسا وتم ذلك 
فى يناير سنه 1925م بناء على تزكيه 

جماعية من شعب ملوى 

وكان يوم رسامته يوما مشهودا شارك 
فى االحتفال به جميع اهل مدينه ملوى 

على اختالف مذاهبهم .

+ وكان كل مكان يطلب منه ان يخدم 
به ولكنه تمسك بقريته الصغيره .

خامسا : ـ جتاربه وضيقاته : 
يوحنا  منسى  القس  هللا  امتحن  قد   +
بتجارب وضيقات شديدة فاحتملها وقبلها 

بشكر وصبر ورجاء 

اطفاله  فكان  اوالده  فى  فقد جرب   +
يموتون وهم صغار جدا وتحمل التجربة 

1928م  ديسمبر  فى  امه  وانتقلت 
الناس  اكثر  كانت  وهى  فراقها  وتحمل 

عطفا وحنوا عليه .

وبرغم  كثيرا  صحته  فى  وجرب   +
توالى التجارب عليه اال انه كان صامدا 
الضيقات  تقدر  ولم  مواجهتها  فى 
خدمه  تمنعه عن  ان  واالالم  والتجارب 
المرض  اقعده  أن  الى  المقدسة  كنيسته 

مرغما 

سادسا :ـ  كتاباته ومؤلفاته:ـ
+ كان فى عصره ال توجد سوى كتب 
ولكن  المخطوطات  وبعض  جدا  قليلة 
استطاع فى سنوات عمره  القس منسى 
القصيره ان يترك لنا ثروة ثمينه من 15 

كتاب يعدوا مراجع الى اليوم

الكنيسة  تاريخ  +كتاب  اهمها  لعل   
الرغم من مرور  الذى على  القبطية + 
ما يقرب من 100 عام على صدور هذا 
اال  1924م  االولى  طبعته  فى  الكتاب 
لتاريخ  االساسية  المصادر  من  يُعد  انه 
الكنيسة القبطية فقد استطاع ان يجمع بين 
دفتى كتاب واحد تاريخ كنيستنا القبطية 
من القرن االول الى القرن التاسع عشر 
الكتاب  ببراعة واسلوب بديع مما جعل 
مرجعا الغنى عنه وقدكتبه القس منسى 

وعمره كان 25 عاما فقط 

ومن اشهر مؤلفات القس 
منسى يوحنا 
+ المصلوب                          + 
شمس البر

+ حل مشاكل الكتاب المقدس + كمال 
البرهان     
+ الدليل الصحيح على تأثير دين 
المسيح

+ النور الباهر               + تاريخ 
يوحنا ذهبى الفم

+ حياة ادم 
+ كما أصدر مجله اسمها الفردوس 
لعده  سنوات

سابعا :- نياحته :-
سنه  مايو   16 الجمعه  يوم  فى   +
1930م تحدث الى من كانوا فى زيارته 

لالستفسار عن صحته قائال لهم 

»ساموت الليلة فارجو ان تصلوا عليا 
فى ملوى وتدفنوننى فى هور» 

 فكان شأنه فى ذلك شأن االبرار ممن 
بسالم  تنيح  الى  رحيلهم  ساعه  يعرفوا 

صبيحه يوم 17 مايو سنه 1930م 

اكتشاف جسده  تم  الليالى  احدى  وفى 
بمدفنه بجبل ابوفانا وهو لم يتحلل ونقله 
دير  الى  ملوى  اسقف  ديمتريوس  االنبا 
ابوفانا ووضعه فى مزار خاص تكريما 

له .

يوحنا  منسى  ثامنا:القس 
قدوه لنا: ـ

     ++مقال
شاب صغري ... عامل كبري

عن القس منسى يوحنا ودوره فى التعليم الكنسى 

فى القرن العشرين )1899-1930م(

بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

خادما  فيه  ارثوذكسيا ال غش  يوحنا  منسى  القس  كان   +
امينا ووطنيا وخطيبا مفوها .

االنسان  ان عطاء  دروس  من  لنا  يقدمه  ما  اجمل  من   +
يقضيها على  التى  السنين  يُقاس بطول  ان   � ابدا   � يمكن  ال 

االرض بل بمقدار ما يقدمه من خدمه لكنيسته وامته 

بمراحم  وتمسكه  االنسان  التصاق  هو   + آخر  درس   +
ووعود هللا خاصه فى اوقات التجارب والمحن 

++ ان سيره هذا الكاهن الروحانى تدفعنا 

لالقتداء به فى خدمته وعلمه وورعه 

وعطائه ، 

حتى نصل الى السماء عند رب المجد 

الذى له المجد دائما أمين
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