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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
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Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 
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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 -62

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

االنتخابات يا اقباط ……
الدورى يا اهلى !!!؟       

واجب  اعتزار  اقدم  ان  احب  البداية  في 
البرلمانية  االنتخابات  بعد  قالت  لسيدة  على 
للحكومة  المكون  اإلتالف  هذ  بان  الماضية 
النتخابات  ترودوا  وسيدعوالسيد  يستمر  لن 

بعد  ه����ذا  ك����ان  م��ب��ك��رة 
االنتخابات الماضية مباشرة 
في  عليها  تهكمت  ولكنى 
السيد  فوز  الن  الوقت  ذلك 
حكومة  وتكوين  ت���رودوا 
المفروض  من  ك��ان  اقلية 
ت��رودوا  السيد  يجعل  ان 
الن  اإلت��الف  بهذا  يتمسك 
في  بدات  قد  تقريبا  شعبيتة 

ذلك الوقت باالنهيار ولكن كعادة الليبراليين 
سفنهم  تشتهى  بما  رياحهم  تاتى  دائمآ  الذين 
فجاء فيروس الكوفيد وتعامل السيد ترودوا 
أموال  من  واخذ  شعبيته  ليرفع  شديد  بدهاء 
تاييدهم  وكسب  واعطاهم  الضرائب  دافعى 
ولذلك دعى الى انتخابات مبكرة وهو على 
ثقة بانة سيكون حكومة أغلبية وفى الحقيقة 
كورونا  فيروس  مع  الليبراليون  تعامل  ان 
ولكنى  ليبرالي  لست  انى  ورغم  مثالًيا  كان 
مع  التعامل  احسن  ت��رودوا  السيد  ان  أرى 
االقتصاد  انة كان على حساب  ولو  الوضع 
النهائية كانت  المحصلة  الكندى عامة ولكن 
يسألني  قد  ،ولكن  الكندى  المواطن  لصالح 
باالقباط  االنتخابات  عالقة  وم��ا  احدهم 

االن  ينادى  الحقيقة  في  وبالدورى  باالهلي 
كثير من االقباط ويتكلمون عن انة يجب ان 
يكون هناك تمثيل جيد لالقباط بل يغالون في 
التفاؤل بان احدنا سوف يكون ممثل لنا في 
البرلمان الكندى ولهؤالء أقول امنياتكم كمن 
يتمنى ان يأخذ االهلى الدورى هذا العام او 
البرلمان  لنا ممثل في  بمعنى ادق لن يكون 
الكندى ولن يفوز االهلى بالدورى هذا العام 
،من بعد االنتخابات الماضية وكثيرين كانوا 
االستفادة  بضرورة  ويصرخون  بل  ينادون 
من األخطاء التي حدثت في كل االنتخابات 
ورقة  طرحت  نفسى  عن  وان��ا  الماضية 
اهم  اليوم  منها  ساذكر  نقاط  ستة  من  عمل 
بالترتيب أوال البد ان  فيها وهم  نقاط  ثالث 
الجيل  من  شباب  االقباط  المترشحين  يكون 
واكثر  اكثر  يعرفون  اللذين  والثالث  الثانى 
مع  التخاطب  لغة  اقصد  ولست  التفاهم  لغة 
خريج  يكون  وان  فية  نعيش  الذى  المجتمع 
محاميا  يكون  ان  واألفضل  كندية  جامعة 
يميل  حزبين  مابين  متردد  ناخب  اى  الن 
النتخاب محامى الن المحاميين مميزين في 
تلبية طموحات الناخبين النقطة الثانية وهى 
األخطر ان نغير من تفكيرنا بالنسبة للترشح 
المحافظة  بطبيعتنا  فنحن  نفسها  لألحزاب 
وبتكويننا الدينى نميل لمساندة 
الكونسيرفاتيف ولكن ما اريد 
قولة ان جميع األحزاب تتبنى 
يضعون  وهم  األفكار  نفس 
تتماشى  سياسات  النفسهم 
مع ما يجعلهم يفوزون وليس 
محافظ  قبطى  ان��ى  معنى 
كل  على  أوافق  ان  بطبيعته 
الليبرالي  الحزب  سياسات 
لى شخصيتى  فانا  قاءمتة  ترشحت على  لو 
كل  ان  كما  السياسة  عالم  في  تقودني  التي 
الحزب  أفكار  تبنى  في  تقريبا  بد  األحزاب 
الليبرالي وتدعيمها حتى ولو من خلف الستار 
او بشكل غير مباشر انها السياسة يا صديقى 
أرشح  ان  العتة  شبة  من  او  معقول  وليس 
بالنسبة  التاريخية  المناطق  قبطى في بعض 
الصغير  الشباب  واحمس  الليبرالي  للحزب 
المرشح وانا  لهذا  الحملة االنتخابية  لمساندة 
ولو  يفوز  لن  المرشح  ان هذا  تماما  اعرف 

ترشح كل يوم 

البقية ص14

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 
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Déjà vu   أفغانستان

 

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

أخواني  نظام  إقامة  في  أمريكا  فشلت 
الشعب  لفظهم  ان  بعد  األوسط  الشرق  في 
فشلت  ث��م  السيسي،  واق��ال��ه��م  المصري 
داعش  تنظيم  اقامة  في  الثانية  المحاولة 
في  أمريكا  شاركت  بل  والعراق  في سوريا 
في  الرهيبة  وحشيتهم  ثبات  بعد  افشالهم 

سوريا والعراق.

التجربة الثالثة لألمريكان في اقامة نظام 
إسالمي في المنطقة هي أفغانستان.

للجيش  اسلحتهم  االمريكان  ترك  وكما 
سوف  داع��ش  ان  يعلمون  وه��م  العراقي 
هذه  اسلحتها  أيضا  تركت  عليها،  تستولى 
ان  يعلمون  وهو  األفغاني  للجيش  المرة 

طالبان سوف تستولى عليها.

وسوف تقوم طالبان بما قامت به داعش 
من قبل في المنطقة.

للقاصي  الشريعة  يعلمون  االزهر  معلمو 
والداني ويعترضون ويقاضون من ينتقدها، 
ولكن عندما كان معلمو االزهر في أفغانستان 
وقت جالء االمريكان منها، هربوا واضعين 
طالبان  اليس  اسنانهم.  في  جلبابهم  زي 

ويقدسها  يعلمها  التي  الشريعة  حراس  هم 
االزهر؟ ولقد ابرزت بعض الصحف العالمية 
الشريعة  االزهر من سلطان  معلمى  هروب 
للقراء  االستنتاج  وتركت  أفغانستان  في 

األذكياء.

آلمني بكاء صبي أفغاني -ولد وقت حرية 
ألفغانستان  االمريكان  احتالل  في  األفغان 
كثيرا  وام��ى  اختي  أحب  انى  يقول  -وه��و 
لبس  من  عليهن  يأتي  سوف  مما  واتألم 

الخمار والبقاء في المنزل مكرهين.

الذين  المسلمين  أصدقائي  كل  اناشد 
البلدان  من  وغيرها  فرنسا  في  يعيشون 
االوربية ويحلمون بإقامة شريعة بتر األيدي 
وتعليق  االرجل  بقطع  الحرابة  حد  واقامة 
الضحية ان يبادروا بترك هذه البالد الغربية 
والذهاب سريعا ألفغانستان حيث يرون أله 

الجزارين الذي يعشق دماء البشر.

المحب الذي نبشر به فهو  الهنا  أما عن 
قبل ان يكون لنا مثل كبش الضحية الذي أنقذ 
خروف  مثل  وايضا  الذبح  من  إبراهيم  ابن 
الشيطان  عبودية  من  أطلقنا  الذي  الفصح 

وسامح صالبيه وسط اهوال آالم الصلب.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

هيئة  )أباء االطفال السود (  يف تورنتو تطالب  
باملساواة يف التعليم للطالب السود

تجمع اكثر من 100 شخص في قاعة مدينة تورنتو وفي المجلس التشريعي للمطالبة 
بالمساواة في النظام  التعليمى في أونتاريو 
الطالب  أن  للمظاهرة  المنظمون  وقال   ,
التحصيل  أم��ام   عقبات  يواجهون  السود 
االخرين  الطالب  من  أقل  فرصا  ويعطون 
للنجاح , وقالت كلوديث روتر فورد وهي 

منظمة المسيرة في  هيئة " أباء االطفال السود " " أن الرسالة الرئيسية هي ؛  أن 
الطالب السود يستحقون النجاح وهم يستحقون كل الفرص التي يحصل عليها أي طالب 
أخر في هذه المقاطعة وفي جميع أنحاء البالد , وقد أحتشد المتظاهرون اوال في ميدان 
ناثان فيليبس ثم شقوا طريقهم الي كوينز بارك ثم ساروا الي الهيئة التشريعية وأضافت 
كلوديت ؛ أننا نعلم أن هناك عدد  غير  قليل من التفاوتات والعقبات امام نجاح الطالب 
من  يجعل  االنظمة  بين  تواطؤ  هناك  أن  ايضا  ونعلم  المقاطعة  أنحاء  جميع  في  السود 
الصعب جدا علي االسر السوداء النجاح ونحن نريد أن ينتهي ذلك . وقالت كيري دانيال 
مؤسسة هيئة )أباء االطفال السود ( اننا نظمنا هذه المسيرة الن هناك حاجة الي إتخاذ 
اجراءات اكثر جرأة من قبل حكومة أونتاريو لتحسين تجربة االطفال السود في المدارس 
, ووفقا لموقع )أباء االطفال السود ( فهم يطالبون  بعشرة  أشياء من الحكومة وهي 
1- أصالح قانون التعليم في أونتاريو للتعرف علي حق الطالب السود في منهج يمثلهم 
ويجب أدراج تجارب السود في جميع جوانب التعليم وتعزيز  البرامج او االنشطة او 
المشاريع العادلة للطالب السود والتي يسيطر عليها ويديرها السود , 2- التحقيق في 
تواطئ  بانه  النظام  أستخدام  أساءة  السود ويعرف  االطفال  للنظام ضد  المعاملة   اسأة 
المدارس  ادارات  مجالس  ترفض  عندما  هذا  ويحدث  البعض  بعضها  لحماية   النظم  
التحقيق في قضايا تؤثر علي االطفال السود وأسرهم , 3- يجب دمج تجارب السود في 
المناهج الدراسية والتي تشمل مواضيع مثل الرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية 
, 4 - ضمان أن يصل الطالب السود الي كامل امكاناتهم 5- جعل المدارس في جميع 
انحاء المقاطعة خالية من عناصر ضباط الشرطة 6 - جمع البيانات القائمة علي العرق 
حول تحصيل الطالب واالنضباط والخبرات وتنفيذ المساواة في المجالس المدرسية 7- 
الذين يظهرون  المعلمين  السود 8- تحديد أسلوب محاسبة  المعلمين  تدريب وإستبقاء 
العاطفي  للتعلم  والضارة  العنصرية  التربية  إزالة   -  9 للسود  المناهضة  العنصرية 
واالجتماعي من مناهج التعليم في أونتاريو 10- تنفيذ قانون لحقوق الطالب والوالدين 
. وهذ هو العام الثاني الذي ينظم فيه أباء االطفال السود مثل هذه المسيرة والتي تهدف 
لمعالجة وتفكيك العنصرية المناهضة للسود وازالة الحواجز المنهجية داخل نظام التعليم 

.



السنة الرابعة عشر، العدد )350( - الثالثاء 31 أغسطس 42021 أخبار وآراء

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
من سد النهضة ألثيوبيا ألفعانستان الشغل 

مكيفنا وتمام التمام ياريس هللا ينور. 
أبي أحمد 

يتكلم  كان  الناصر  بعبد  بتفكرني 
دلوقتي  وأنت  قفاه  علي  يدوله  وخصومه 

بتتكلم والسيسي بيديك علي قفاك. 
أوتول 

يا غالي هات األمل الغالي وتعالي وريحنا 
من ترودو وأنقذ مستقبلنا ومستقبل أوالدنا 

ومستقبل بلدنا. 
ترودو 

بقالي أسبوع بحضرلك أغنية بودعك أي 
فؤاد  محمد  زي  مش  وحش  صوتي  نعم 

بس مش أوحش من أيامك يعني. 
دوج فورد 

معلم  انت  أسمها  مصرية  أغنيه  فيه 
والناس منك بتتعلم عايز أهديهالك علشان 

تستاهلها. 
شيكاباال 

لعيب محلي من أحرف اللعيبة علي عيني 
وراسي علي المستوي الدولي ما عملتش 
األخالق...  مستوي  وعلي  تذكر  حاجة 

أخالقك ال مؤاخذة. 
إبراهيم سعيد 

أدب  قلة  عن  دفاعك  حلقة  عجبتني 
شيكاباال أنت وميدو ما هو مين يدافع عن 

قلة األدب غير أسياد قلة األدب. 
مرتضي منصور 

مرتضي  غير  من  الدوري  أخد  الزمالك 
البلد  لسه  وال  الرسالة  وصلت  منصور 
بلدنا والحكام بتوعنا وإللي عايزنه يتعمل 

هيتعمل. 
بيدن 

أفغانستان  في  بيحصل  اللي  بتابع  وانا 
بقول هللا يرحم أيامك يا أبو حنان. 

طالبان 
لحمه  يتاكل  إللي  الطير  كل  مش 
أرض  حتة  أحتلينا  مرة  لحمة  المصري 
أخدنا المصريين وأنتم صاحيين وعاملين 

نايمين. 
بيتر ميكاي 

ال  أحمر  بتغير ال  تغير  تحب  لما  الناس 
أزرق أما النص نص ما بيعرفهوش. 

هاربر 
وهللا وشكل أيامك هترجع تاني وهنشوف 

عز في البلد دي تاني. 
محمد رمضان 

عليك  عيب  راجل  يا  وفخرية  دكتوراه 
أنت أختشي وكل إللي يعجبك وإلبس إللي 

يعجب الناس وإال الناس هتقلهولك. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

طرق بسيطة لالستثمار يف 
العقارات 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

١( شراء عقار بغرض التأجير 

ملكية  ممارسة  قدم  قديم  استثمار  هو 
األراضي. تشترى عقار وتؤجره لمستأجر 
عن  مسؤل  المالك  شهرى.  إيجار  مقابل 
العقارية  والضريبة  العقارى  الرهن  دفع 
يكون  المقابل  فى  العقار،  وتكاليف صيانة 
التكاليف  هذه  جميع  لتغطية  كافى  االيجار 
باالضافة الى ربح شهرى، هذا من الناحية 
المثالية. لكن غالبا ما يكون االيجار كافيا 
االنتهاء  يتم  ان  الى  التكاليف  لتغطية  فقط 
معظم  يصبح  عندها  العقارى.  الرهن  من 
االيجار هو الربح. عالوة على ذلك، ترتفع 
الوقت وتستطيع  للعقار مع  السوقية  القيمة 
القيمه  ارتفاع  عن  الناتج  الربح  هذا  جنى 

عند بيع العقار. 

٢( تجارة العقارات

تقوم  ثم  معقول،  بسعر  عقار  تشترى 
وتحسين  تجديد  خالل  من  قيمة  باضافة 
ربح  مقابل  فى  للبيع  تعرضه  ثم  العقار. 
معقول، تعتمد قيمته على مدى التحسينات 

وحالة السوق. 

يعتبر االستثمار فى العقارات من أفضل 
االستثمارات اآلمنة، ولكن هذا ال يعني أنها 
بعناية  تختار  ان  يجب  مضمونة.  مكاسب 
وتوازن بين التكاليف واالرباح، باالضافة 
قبل  عقارات  متخصص  استشارة  الى 

الدخول فى هذا النوع من االستثمار.

على   وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما  ارحب 
naser@estatesavvy.ca

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

سْد النهضة : أزمة و حلول )3(
بقلم/ عماد عبدالسيد

القارئ بأن قصّر نظر  ألفت نظر   أود أن 
اإلدارات المصرية الُمتعاقبة على مدى السبعة 
الملف  ذلك  أوصلت  التي  الماضية هي  عقود 

الحيوي و الحساس إلى نقطة حافة الهاوية

١. يُحسب للرئيس عبد الناصر )بالرغم من 
بسبب  لمصر  جلبها  التي  الضخمة  المصائب 
عنترياته و مغامراته الكارثية و ُحب الزعامة( 
المدى  على  المائي  مصر  ألمن  نظره  بُعد 
الذي  العالي  السّد  ببناء  المتوسط  و  القصير 
مواسم  من  العديد  نتيجة  عدة  كوارث  جنبها 
الفيضانات التي كانت تتلف معظم المحاصيل 
العديد  من  مصر  أنقذت  كذلك  و   ، الزراعية 
تتسبب  كانت  التي  القاتلة  الجفاف  مواسم  من 
أعداد  هالك  و  الزراعي  اإلنتاح  ضعف  في 
هائلة من الثروة الحيوانية ، ناهيك عن إنتشار 
المجاعات و األوبئة ، كما أن السّد أّمن لمصر 
الكهرومائية  الطاقة  توليد قدر ال بئس به من 
المدن  إنارة  في  كبيرة  مساهمة  أسهمت  التي 
قاعدة  إقامة  و   ، المصرية  القرى  معظم  و 
المصرية  المدن  معظم  في  حديثة  صناعية 

شمااًل و جنوًبا

٢.لم يكن أمن مصر المائي في سلم أولويات 
ففي   ، العذر  ذلك بعض  في  له  و   ، السادات 
بداية ُحكمه إنشغل باإلستعداد للحرب إلستعادة 
يناير  أحداث  جاءت  ثم   ،١٩٧٣ عام  سيناء 
زيارته  بعدها  من  و  الخبز«  »ثورة   ١٩٧٧
التاريخية إلسرائيل في نفس العام و ما أعقبها 
 ، ديفيد« عام ١٩٧٨  من محادثات  »كامب 
و  مصر  بين  السالم  إتفاقية  على  التوقيع  ثم 
إسرائيل عام ١٩٧٩ ثم لم يمهله القدر و الحًقا 
أننا ال يجب أن  تم إغتياله في ٦ أكتوبر كما 
كان  ألنه  محظوًظا  كان  السادات  بأن  نغفل 
يقطف ثمار فوائد السّد )من تخزين الفوائض 
 ، الكهرومائية  الطاقة  توليد  و  خلفه  المائية 
ناهيك عن مرور فترة ُحكمه و حتى إغتياله 

دون حدوث مواسم جفاف تُذكر( 

الذي  المذري  للوضع  اللوم  معظم  يقع   .٣
المائي  أمنها  تهديد  في  حالًيا  مصر  تعاني 
على عاتق حسني مبارك ، حيث أنه في فترة 
الثالثين سنة التي قضاها في الُحكم لم يحرك 
كان  الذي  المائي  الُشّح  لمواجهة خطر  ساكًنا 
دائًما و أبًدا سيًفا ُمسلًطا على رقبتها، ال سيّما 
بعد أن عاصر بنفسه مواسم جفاف قاتلة حتى 
أن أحد رؤساء وزرائه »علي لطفي« إقترن 
إسمه بالجفاف و أسماه الناس »علي جفاف« 
بسبب الجفاف الذي حّل بمصر في عهده ، و 
لوال وجود السّد العالي ، لكانت النتائج كارثية 

بكل المقاييس

ُمتأخًرا  مبارك  تحرك  عندما  حتى  و 
)كعادته( وبدأ في اإلهتمام بأمن مصر الغذائي 
مفيض  بإنشاء  المائي  أمنها  حساب  على 
فائض  لتصريف   ١٩٩٦ أكتوبر  في  توشكى 

المياه خلف السّد العالي الذي وصل لمستويات 
تعرض  إحتمالية  يراعي  لم   ، قياسية  إرتفاع 
إلى  تؤدي  قد  مستقبلية  عجاف  لسنين  مصر 
إنخفاض مقلق لمنسوب المياه الُمحتجزة خلف 
و  إثيوبيا  من  الواردة  المياة  قلة  نتيجة  السّد 
المشروع  هذا  أن  ذلك  من  األدهى  و  األنكى 
من  يسلم  لم  غذائًيا  مصر  لتأمين  الطموح 
الفساد اإلداري الذي إستشرى في عهده، فقد 
بن  الوليد  األمير  السعودي  الملياردير  تغّول 
مساحة  ُخمس  حوالي  على  لإلستحواذ  طالل 
المشروع )مائة ألف فدان من أصل ٥٤٠ ألف 
فدان هي كل مساحة المشروع( ، حيث إتهم 
الشعب  المعارضة في مجلس  نواب  عدد من 
الحكومة في أبريل ٢٠٠٦ بإهدار المال العام 
، و إنفاق المليارات على المشروع دون عائد 
،  و أن المساحة المزروعة لم تتجاوز ٤ آالف 
فدان من إجمالي ٥٤٠ ألف فدان ، بتكلفة ٧ 
مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و٧٥٠ 
ألف جنيه للفدان الواحد و منذ ذلك الحين  لم 
نعد نسمع عن تطورات هذا المشروع و ال ما 

آل إليه

الحلول

ملحوظة: أود أواًل  أن أنبه بأنني لست خبيًرا 
في الموارد المائية و لكنني لدي بعض الدراية 
الدول  من  العديد  إنتهجتها  التي  باإلجراءات 
لتأمين مواردها المائية ، لعل صانع القرار في 

مصر ينتهج بعض أو كل 

للحلول  اللجوء  مصر  لتجنيب   ، منها 
على  مؤقًتا  مفيدة  تبدو  قد  التي  العسكرية 
المدى القصير ، و لكنها بكل تأكيد سيكون لها 
تأثيرات كارثية على المدى المتوسط و البعيد

١. التنقيب على المياه الجوفية

الموارد  أحد  الجوفية  المياه  موارد  تعتبر 
بانتشارها  تتميز  والتي  التقليدية  غير  المائية 
تعتبر  و   ، مصر  مساحة  كافة  على  جغرافياً 
للمياه  إنتاًجا  أفريقيا  دول  أكبر  من  مصر 
الجوفية حيث تبلغ إنتاجية اآلبار الجوفية من 
٥ إلى عشرين لتر في الثانية ، و  يعتبر هذا 
الثاني في سلم اإلنتاجية  اإلنتاج في المستوى 
)المستوى األول وهو األعلى إلنتاجية اآلبار 
وهو أكثر من ٢٠ لتر في الثانية و المستوى 
الخامس و األدنى هو أقل من ُعشر اللتر في 

الثانية(

و يوجد نوعان من خزانات المياه الجوفية : 
الُمتجددة و الغير ُمتجددة

في  مصر  في  الجوفية  المياه  تتركز  و 
المناطق األربعة التالية:

المنطقة  وتشمل  والدلتا:  النيل  وادي   .١
مصر  إلى  النيل  نهر  دخول  بين  ما  الواقعة 
الفيوم  المتوسط بما في ذلك منخفض  والبحر 

وبحيرة ناصر.
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الصعاليك  وعامل والرواية  العربية

 بقلم عبدالواحد محمد

أنا عروة الورد

شيخ صعاليك أزمنة األرض

رمز بطولة هذا الزمان المكلل بالنار

رمز الجبابرة الكادحين !!

للشاعرالصعلوكي الكبير )عروة الورد(

في  لكنهما  بعيدة  مسافات  والرواية  القصيدة  بين 
الواقع مشاعر إنسانية ال تتجزأ من حياة مبدع مهما 
كان بعيدا عن وطن وهو يفتش في دفاتر التاريخ عن 
امرأة ربما ضلت الطريق وربما جعلت من الطريق 

يسر لكل الحائرين بل المسافرين!

ومعنا ومعكم رفاق الرواية العربية سطور من عالم 
بدا قريبا جدا من قرص الشمس وبزوغ القمر!

بلغة  النص  داخل  عاش  لكونه  مبدع  شاعر  فهو 
روائي في عالم الصعاليك عبر أورقة الماضي برؤية 
الذات  كان  كما  بنفسها  نفسها  تكتب  القصيدة  فيها 
عتيق  بن  بخيت  د  الوطن  قصائد  بكل  يطالعنا  وهو 
أوتار  الذي عزف علي  السعودي  الشاعر  الزهراني 
الرواية العربية بتلك اللغة التي مزجها بكل صعاليك 
زمن  أخيلة  يداعب  وهو  إلي طور  طور  من  الشعر 
مدرسة  من  استلهما  قصائد  من  بعض  فيه  واقع  بل 

القصيدة العربية الخالدة!

ويقينا استوقفتني تلك القصيدة التي كتبها بلغة الرواية 
الزهراني  عتيق  بن  بخيت  الكبير  الشاعر  العربية 
والتي قال فيها تلك األبيات الحائرة بين دروب وطن 

ولغة تبدو بعيدة عن عالم الصعاليك وعنوانها

)وطني هامة المجد(

وهو يداعب بها خيال جاء من رحم واقعه اإلنساني 
بكل مالمح  العربي  للقارئ  لننقلها  دروب وطن  بين 

القصيدة الوطنية

أتيت مبتهجا أشدو بقافيتي

اهيم وجدا بذات المخبر الحسن

أنا السعودي لو خيرت في وطن

لم ألقي اعظم ما في الكون من وطني

فقد خلقت بأرض ال مثيل لها

أرض بها هامة التاريخ في الزمن

ومنهج من ياء الكون منبعه

ال يعتريه انحراف قط في السنن

أرض بها قبلة االسالم تجمعنا

اكرم بها وطن يحلو به سكني

سلمان قائدنا في كل ملحمة

سيف علي هامة المحيين للفتن

محمد بن سلمان نشيد به

مهند من سيوف هللا ذي المنن

كم نحمد هللا في أمن نعيش به

حمدا نردده في السر والعلن

الزهراني  بخيت  السعودي  الشاعر  قصيدة  فكانت 
مسكونة بكل انتماء وسونة األرض الطيبة لنعيش معه 
)حضور  كتابه  في  العربية  الرواية  عالم  من  بعض 
الصعاليك في الشعر العربي المعاصر( والذي جعل 
حياة  عن  يقول  وهو  روائية  سطور  القصيدة  من 
الشاعر الصعلوكي االعلم الهذلي في العصر الجاهلي

رفعت عيني بالحجاز الي اناس بالمناقب

وذكرت اهلي بالعراء وحاجة الشعت الثوالب

المصرمين من التالد الالمحين إلي االقارب

ومن عالم الصعاليك كان الشاعر بخيت الزهراني 
يتحدث عن حياة هؤالء بمنتهي الروعة في كتابه الذي 
يعد واحة للقصيدة في عالم الشعر الجاهلي وبالمقارنة 
الوطن  وشعراء  الصعاليك  قصيدة  شعراء  بعالم 
السعودي نجد فرق كبير في الرفاهية التي يتمتع بها 
كتابة  في  موفقا  كان  بل  الحجاز  أرض  في  الشاعر 
الرواية  يقول  ( وكأنه  المجد  ) وطني هامة  قصيدته 
ليست خواء بل هي طور كالقصيدة تمر بكل اشجان 
عصر مهما كانت فلسفة الشاعر الذي يجد نفسه في 
مقارنة بين محتوي القصيدة وحبكة الرواية التي تمنح 
العقل بعض من مالمح القصيدة العربية بثياب ربما 
النهار  بين عالم  الحكمة  لكنها  بيضاء وأحيانا سوداء 

وعالم الليل!

بين  ومختلف  جديد  واقع  الزهراني  بخيت  ليكتب 
عالم الصعاليك وعالم المترفين شعرا ونصا بوعي من 
لخص كثيرا من العبارات الحائرة بين رواية عصر 

الفيسبوك وقصيدة وطن بحرفية مبدع كبير!!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

 ahram.teeba@ على االمييل ارسل لنا على

 gmail.comاو

8164gindi@rogers.com 

قضايا وآراء

 

إنسان  تصادق  ان  الممكن  من 
تخلو إليه في أوقات الضيق وتبوح 
بل  خجل  بال  أمامه  قلبك  باسرار 

وتبكي بين يديه

ومن الجائز ان تمنح الطبيعه ايضا 
لقب صديق فتعترف لها ليال بما ال 
يعرفه احدا عنك.. فكثيرون اتخذوا 

القمر والبحر والسماء أصدقاء 

تجد  ان  المعقول  من  هل  ولكن 
الصديق في قطعه جماد ال تتحرك 

وال تشعر؟

نعم 

هي قطعه جماد

نعم 

هي ال تتحدث

ال تتحرك 

ال تشعر 

المحملة  رأسك  تحمل  ولكنها 
بالهموم كل ليله 

تمتص دموعك 

تراك حزينا فال تنهرك 

مكتئبا فال تنهاك

متقلب المزاج فال تكرهك

تمنحك عفوا أبديا 

مجانيا 

ال حساب وال عقاب 

ال ادانه وال استهزاء

ال تهرب منك وقت االلم 

وال تسألك لماذا الدموع ؟

كاتمه  هي  فها  لها  بحت  وان 
األسرار بال منازع 

تحدث.. ابكي... ال تخف

دموعك  تبتلع  ستجدها  ذلك  وبعد 
وتعطيك راحه للنوم 

الكون  في  صديق  يوجد  فهل 
يمنحك كل هذا 

هل يوجد؟

هل هو متاح في كل األوقات ؟

عذرا وسادتي.. كم ازعجتك وكم 
ارهقتك

عذرا وسادتي... كم اثقلت عليكي 
وكم اتحملتي ضعفي 

ابتلعتي دموعي 

كنتي صامته ولكني سمعت صمتك 

كالم  كل  من  اجمل  صمتك  فكان 
األصدقاء 

وحملتك  بالكثير..  لكي  مدينه  انا 
بما لم يحتمله احدا 

في اوطاني 

وفي غربتي 

في صغري وشبابي ونضوجي

احييكي من أعماقي النك من تكلين 
ولم تملين ولم تهربين

كانت مشاكلي حد السماء 

وما زالت 

لم اجد من يجفف دموعي غيرك 

وحتي اقرب المقربون..

ولكن  مشاعري  اكتم  ان  تعودت 
ليس عنك 

علي  الفرحه  ارسم  ان  تعودت 
أحزاني  اخفي  كي  وجهي  مالمح 

ّعن الجميع 

فيسقط  منك  اقترب  حينما  ولكن 
ذلك القناع بجداره 

تعودت ان اتواري واختبئ.. ابتعد 
قدر استطاعتي حتي تذوب دموعي 

فال يراها احدا

وسرعان من تعود تنهمر بال خجل 
أمامك انتي صديقتي 

احتمليني فما زال هناك الكثير 

الدموع  من  بحراً  هناك  زال  ما 
المتراكمة داخلي ال يعلمها اال هللا 

أشجارا عاليه من االحزان تشابكت 
عناقيدها داخل شراييني

احتمليني وسادتي 

احتمليني

وسادتي 

نيفني سامى

ما عنديش

ممدوح داود

ماعنديش غير فلسين

ودهنة زيت وحفنة طحين

ويعملوا اية خمس خبزات وسمكتين

 ده القعده طالت علي البركة ومافيش معين  

بس انا ها اجري ها المس هدب ثوبك

ها اصرخ ارحمني .سمعني صوتك

وان بقيت في يوم  لعازر 

ها استني تقولي قوم من موتك
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البــوق 
د. روز غطاس

ذات  لعبة  لهم  تهدي  عندما  األطفال  سعادة  هي  كم 
النفير  أو  الصفارة  أو  المزمار  أو  الناي  مثل  نفخ  أداة 
أو البوق. فانه شعوراً لذيذاً بين النفخ وإحداث الصوت 
الذي يجذب انتباه الجميع. وقد كان البوق من األدوات 
التاريخ  فجر  منذ  اإلنسان  استخدمها  التي  الموسيقية 
عن  أعالناً  أو  فرحاً  كان  سواء  هاماً  حدثاً  عن  معبراً 

السنن  لتغيير  ملوكي  مرسوم 
والتشريعات أو حرب أو تحذيراً 
ما أو عند تنصيب الملوك. وقد 
يسافر  قديما  البريد  ساعي  كان 
الملك  من  رسالة  لينقل  بالدواب 
حول  منطقته  في  وضع  وقد 
القراءة  قبل  الذي  البوق  وسطه 

األشخاص  من  عدد  أكبر  مجمعاً  به  يصوت  كان 
ليتناقلوا الرسالة التي يحملها لهم من الملك والذين هم 
المسكونة. وقد  الخبر عبر  فينتشر  يتناقلونها،  بدورهم 
كان يصنع عادة من قرون الحيوانات. فكثيراً ما يصفه 
حيث  الهتاف«  قرن   « بتعبير  المقدس  الكتاب  ُكتاب 
كان دائماً مصحوباً بتهليل وهتاف. ففي سفر الخروج 
سمع  موسي  مع  الرب  تكلم  كلما  كان   ١٩ إصحاح 
 ١  :٢٩ العدد  سفر  وفي  عظيم.  بوق  صوت  الشعب 
يأمرهم الرب بمحفل مقدس) أي احتفال( يكون فيه بوق 
فرح. ويطلق عليه عيد األبواق أو عيد الهتاف، حيث 
فيه يتذكرون معامالت الرب االله معهم طوال الفترة 
الزمنة السابقة ووعوده لهم بأمور المستقبل. فهو عيد 
الدينية  للسنة  السابع  الشهر  وبداية  المدنية  السنة  بداية 
والذي يمثل بكر الشهور حيث فيه يتقدس العام بأكمله. 
لكن في عيد الكفارة يستخدم بوق من قرن الكبش. وفي 
خيمة االجتماع بوقين من الفضة لتجميع الشعب ) عدد 
٢: ١٠ (. وال يغفل بالذكر هنا ما جاء في سفر يشوع 
٦ : ٢٠ عندما سقطت أسوار مدينة أريحا من صوت 
العديد  فيذكر  أما سفر حزقيال  الشعب.  البوق وهتاف 
الشعب  لتحذير  البوق  فيها  استخدم  التي  المواقف  من 
قبل هجوم العدو الذي أخذهم بالسيف. وبولس الرسول 

لم  أذا   : يقول   ٨  : االولي١٤  كورنثوس  في  يخبرنا 
يعطي البوق صوتاً واضحاً فمن يتهئ للقتال. أما البوق 
األخير تكلم عنه الرسول بولس في نفس الرسالة واصفاً 
ستواجه  التي  العظيمة  والدينونة  الرب  مجيء  ليوم 
يصفه   ١٦  :  ٤ األولي  تسالونيكي  في  لكن  البشر. 
الرؤية  سفر  يؤكده  ما  أيضا  وهذا  االله.  الرب  ببوق 
له  المسيحية  الرسوم  فالبوق في   . الدينونة  أبواق  عن 
العديد من المعاني منها: الدينونة عندما يرسم بيد مالك. 
وأيضاً نداء الروح القدس. وكذلك الدعوة للعبادة، كما 
تكون  أن  قلبي  من  أصلي  عزيزي  للقيامة.  رمزاً  أنه 
متهيأ لسماع صوت البوق فال تنزعج أو تأخذك الرهبة 
بوق  هناك  ولكن  له.  مستعداً  تكن  لم  ألنك  الرعدة  أو 
يمكنك استخدامه عزيزي اذا كنت من المرائين وتحتاج 
مجد ومدح الناس، حيث أشار اليه الرب يسوع المسيح 
في إنجيل معلمنا متي البشير إصحاح ٦ وعدد ٢. فقد 

الكتبة  من  صدقة  يقدم  من  كان 
حتي  بالبوق  يصوت  والفريسيين 
يفعله.  لما  أنظار من حوله  يجذب 
الرب  يشير   ٣٢  :  ٧ لوقا  وفي 
عاصره  الذي  الجيل  الي  يسوع 
حيث  شيء  يعجبه  ال  جيل  بانهم 
جاء يوحنا المعمدان زاهداً متقشفاً 

لم يعجبهم ، والرب يسوع كان يأكل مع العشارين و 
هذا  أناس  أشبه  فبمن  فقال:  أيضا  بعجبهم  لم  الخطاة 
في  جالسين  أوالدا  يشبهون  يشبهون.  وماذا  الجيل 
السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون زمرنا ) بوقنا( 
لكم فلم ترقصوا. نحنا لكم فلم تبكوا. أخي وأختي من 
إنسان  أم  نبي  هو  هل  لك؟.  بالنسبة  يسوع  الرب  هو 
فاضل أم معلم صالح أم رباً والهاً؟. أستعد لسماع البوق 
أعمالهم  علي  البشر  لحساب  مجيئه  يعلن  سوف  الذي 
بين  الوقوع  هو  مخوف  أنه  حيث  وأقوالهم  وأفكارهم 
يدي الرب االله الحي. لكن اذا كنت تحبه وتقبل عمله 
هذا  لسماع  تشتاق  الصليب سوف  الكفاري علي عود 
البوق الذي سيرفعنا معه علي السحاب حيث نتغير وال 
يوجد بكاء أو موت أو مرض أو عدو شرير، أو هالك 

أو دينونة.

 ٦ فى  حبشى  وهبه  فوزى  ُولد 
العدوية  بمنطقة   ١٩٣٢ نوفمبر 
أن  وبعد  بالقاهرة،  بوالق  بحى 
أكمل دراسته بكلية الهندسة التحق 
ثم  عام ١٩٥٤  الحربية  بالمصانع 
بالهيئة العامة للطيران عام ١٩٦٠.

كنيسة  فى  طفولته  منذ  تربى 
وترعرع  بالعدوية  دميانة  الشهيدة 
أميناً  صار  الوقت  وبمرور  فيها، 
لخدمة التربية الكنسية بها كما أهتم 
الشمامسة  من  مجموعة  بإعداد 
بالكنيسة، وكانت لديه مقدرة على 
غير  والتيارات  األفكار  مواجهة 
تحيط  كانت  التى  األرثوذكسية 
كنيستنا  بتعاليم  متسلحاً  بالمنطقة 

المقدسة.

بزوجة  أرتبط   ١٩٥٧ عام  فى 
خدمته  فى  معينة  له  كانت  فاضلة 
الخلفاوى  بمنطقة  وأقام  الكنسية، 
بمنطقة  أستقر  فترة  وبعد  بشبرا 

حدائق حلوان.

حدائق  بمنطقة  خدمته  أثناء  فى 
المسيحيين  بعض  مع  أتفق  حلوان 
المقيمين بالمنطقة على إنشاء كنيسة 
باسم مارجرجس، وبالفعل قام أحد 
يونان  المقدس  ويُدعى  األهالى 
بالتبرع بقطعة األرض، وأقام فيها 

حجرتين لتأدية الصالة بها.

األقباط  بعض  بصحبة  ذهب 
كيرلس  البابا  لمقابلة  بالمنطقة 
الذى   )١٩٧١  –  ١٩٥٩( السادس 
أفتتاح   وتم  به  وفرح  العمل  بارك 
 ١٩٦٢ أغسطس   ١٣ فى  الكنيسة 
حيث حضر فى الساعة الرابعة من 
فجر هذا اليوم  قداسة البابا كيرلس 
السادس، وكان الشعب فى أنتظاره 
إلهى فى  بإقامة قداس  وتم األفتتاح 

الفجر.

فى  يهدأ  ال  الخير  عدو  لكن 
أغالق  فتم  هللا،  عمل  محاربة 
يدخلها  ال  حتى  وتشميعها  الكنيسة 
للصالة  األقباط  فأضطر  أحد، 
المواجه  الشارع  فى  أسبوعياً 
األنبا  الصالة  يرأس  وكان  للكنيسة 
العامة  الخدمات  أسقف  صموئيل 
 )١٩٨١  –  ١٩٦٢( واإلجتماعية 
الصالة  فى  معه  يتناوب  وكان 
البراموسى  بولس  القمص  الراهب 
أسقف  مكاريوس  األنبا  بعد  )فيما 
تصلنا  الكنيسة  أخبار  وكانت  قنا(، 

بإنتظام فى اإلسكندرية.

لم يتوقف األمر على ذلك، بل تم 
نقل خمسة أشخاص من أبناء حدائق 
المهندس  رأسهم  وعلى  حلوان 
المصانع  معرض  إلى  فوزى 
الحربية فى ميدان التحرير بالقاهرة 
جمرك  إلى  بقليل  بعدها  نقله  تم  ثم 
المصانع  باإلسكندرية عام ١٩٦٢ 
، كما تم نقل صديقه األستاذ بشاى 
بشاى  القمص  بعد  )فيما  الياس 
شقيق  )وهو  سوهاج  إلى  الياس( 

قرأت لك 
جنوى غاىل

آية للحياة
By Kristin

فصل  في  سمعت  وانا صغيرة 
مدارس االحد الول مرة مصطلح 
لي  صديقتي  وقالت  للحياة(  )آية 
أن والديها اعطوها هي وأشقاؤها 
أيات للحياة للتشبث بها في الحياة 
 , بهم  خاصة  آيات  تكون  وحتي 
أنتبهت  ليسوع  وكأم شابة ومحبة 
هذا  أفعل  ان  وأردت  الفور  علي 
الطفالي وتمنيت ان انحني واترك 
هللا يقود زوجي ويقودني الي آية 
خاصة , وبدأت أصلي لكي يريني 
آية تنطبق علي وتكون مهمة  هللا 
فرد  لكل  كان  فقد   , لحياتي  جدا 
من افراد عائلتي آية خاصة به ما 
في  هللا   كونها   التي  أنا  عداي  
العدو  يحاول  والذي   , أمي  رحم 
سلبية  بافكار  يمألني  ان  بانتظام 
عن نفسي , وحاولت أن أجد آية  
أحد  في  وجدت   حتي   , لحياتي 
الكتاب  دراسة  خالل  من  االيام 
عدة  قرأتها  كنت  آية  المقدس 
مرات من قبل , ولكن هذه المرة 
االية  لهذه  كان  فقد  مختلفة  كانت 
إنها هي  تماما وعرفت  بي  صلة 
من  وهي  عنها  أبحث  التي  االية 
ماهو  كل   ( وتقول   ٨:٤ فيليبي 
حق وكل ما هو جليل وكل ما هو 
عادل وكل ما هو طاهر وكل ما 
هو مسر وكل ما صيته حسن إن 
كان فضيلة , وإن كان مدح ففي 
هذه أفتكروا ( كان الهي يعلم أنني 
ترويض  في  مساعدة  الي  بحاجة 
انني  ويعلم   , أفكاري  وتحويل 
من  حول  العدو  الكاذيب  استمع 
الهي   وكان   , وكنت ساصدقه  أنا 
الي  ارسلني  العدو  ان  يعرف 
زنزانات الفكر المظلم والتي كان 
من المستحيل علي عمليا الخروج 
منها بمفردي , لقد أرسل لي ربي 
آية اصبحت لي سلم للنجاة وعلمني 
منه  درجة  كل  أتسلق  كيف  الهي 
حول  محددة  تعليمات  وأعطاني 
للقيام   , االية  هذه  أستخدام  كيفية 
ينقلني  أن  شأنه  من  مقدس  بعمل 
بعيدا عن االكاذيب ويعود بي الي 
الملجئ االمن في حضن منقذي , 
فقد ارشدني هللا الي كيفية استخدام 
هذه االية , وان أسال نفسي أسئلة 

وستقودني  فيه  أفكر  ما  حول 
ما  كل  هل   , الحقيقة  الي  االجابة 
افكر فيه هو حقيقي وحق ؟ وهل 
أفكر  نبيل ؟ وهل ما  هوجليل و  
فيه عادل ؟ وهل وصحيح؟ وهل  
أفكارى طاهرة ؟ وهل هي مفرحة 
؟ وهل هي حسنة الصيت ؟ وهل 
؟  الرذائل  او  الفضائل  في  افكر 
وهل افكاري ممدوحة ؟ هذه هي 
تنظم  التي  ينبغي  التي  القواعد 
افكارنا وحياتنا فهل فهمت الفكرة 
يصدق!   ال  أمر  انه  ؟  صديقي  يا 
فإن هذه االية كما لو كانت كتبت 
أسيرة  بعد  أعد  ,فلم  شخصيا  لي 
الكاذيب العدو التي ظلت تؤرقني 
الرب  لقد عرف   , لفترات طويلة 
يسوع منذ البداية أننا سنحتاج الي 
قيد  علي  للبقاء  فقط  ليس  كلمته 
لنا  الحياة ولكن لكي نزدهر وقدم 
طويل  وقت  قبل  وحكمته  كلمته 
وقبل ان ندرك اننا بحاجة اليها , 
وبينما أختبر الكثير منا قوة الشلل 
التي  السلبية  االراء  تسببه   الذي 
يفكر بها االخرون عنا واالكاذيب 
التي نقبلها عن انفسنا وعن ايماننا 
, فدعونا نحارب كل هذه االكاذيب 
بآيات من الكتاب المقدس تساعدنا 
واالخرين  وانفسنا  علي رؤية هللا 
فإن كلمة هللا نقية )ال تشوبها شائبة 
( وهي ترس للمحتمين بها امثال 
صديقي  يا  لديك   فهل   –  ٥:٣٠
آية حية تتشبث بها يوما بعد يوم ؟ 
معارك  تساعدك علي خوض  آية 
علي  تساعدك  آية  او   , ؟  الحياة 
المثابرة ؟ او آية تحميك في اوقات 
علي  للتغلب  تؤهلك  او  ؟  الشك 
أنت  بانك  تذكرك  آية  او  الشدائد؟ 
في الرب يسوع وهو فيك ؟ إذا لم 
يكن لديك آية خاصة لحياتك فأسال 

هللا ليعطيك واحدة !

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)102( م فوزى وهبه حبشى )1932 – 2003(

القمص مرقس مرقس الياس كاهن 
كندا   – بتورنتو  مارمرقس  كنيسة 
وأول كاهن يخدم فى بالد المهجر 
بأمريكا الشمالية. تنيح فى ديسمبر 

.)٢٠٢٠

بما  كيرلس  البابا  علم  عندما 
أستضافه  فوزى  للمهندس  حدث 
المرقسية  بالكنيسة  البابوى  بالمقر 
الكبرى باإلسكندرية بالدور األول، 
حيث كان الدور األرضى لمكاتب 
مدير  ومكتب  البطريركية  موظفى 
الديوان البطريركى، والدور الثانى 
كيرلس  بالبابا  الخاص  الجناح 
يسأل  قداسته  دائماً  السادس. وكان 

عن أحوال المهندس فوزى بعبارة 
من  نسمعها  دائماً  كنا  مشهورة 
الحدائق  بتاع  الواد  »فين  قداسته: 
وكان  دلوقتى«.  إيه  وعامل 
المهندس فوزى يحرص أن يحضر 
معنا فى القداسات المبكرة التى كان 
المرقسية  بالكنيسة  قداسته  يقيمها 

باإلسكندرية.

قداسته  تدخل   ١٩٦٢ عام  فى 
جمال  الرئيس  لدى  شخصياً 
 .)١٩٧٠  –  ١٩٥٢( عبدالناصر 
وكنا فى اإلسكندرية نتابع أخبارها 
بإهتمام شديد.         البقية ص10
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )101(
قرار 242 جمللس االمن الدولي

 ادوارد يعقوب

أن الغموض في تعبير »االنسحاب من أراضي« هو الذي 
أتاح تبني النص باإلجماع

بسالم  العيش  في  حقها  إلى  باإلضافة  بها،  االعتراف 
استخدام  او  تهديدات  دون  بها  ومعترف  آمنة  حدود  ضمن 

القوة

 9 الى  وصل  وحدها  االستنزاف  بحرب  ما يسمى  تكلفة 
مليار دوالر هذا غير تكلفة حرب أكتوبر

أخرى ذهبية بعد موافقته على هذا  امامه فرصة  كانت 
القرار ان يسعي بتجرد لتنفيذه ويوفر الكثير على الشعب 

املصري

وهذا ما يؤكد سمة من سمات عبد الناصر االخوانية اال 
وهي »التقية«

فاجأ عبد الناصر الشعب املصري بنداء وجهه إلى الرئيس 
األمريكي نيكسون

ان  يجب  لألحداث  التاريخي  السرد  في  نستطرد  ان  قبل 
لدالالتها  نظرا  روجرز  بمبادرة  سمي  ما  عند  قليال  نقف 
الواضحة في تأكيد جوانب سبق واستنتجتها في شخصية عبد 
المبادرة  بتلك  أحاط  ما  مالبسات  جيدا  نفهم  ولكي  الناصر. 
يجب ان نشرح ما تم قبلها من احداث تاريخية نبدأها بقرار 
المتحدة  لألمم  الدولي  االمن  مجلس  عن  الصادر   ٢٤٢ رقم 
خمسة  بحوالي  يونية  هزيمة  بعد  أي  نوفمبر١٩٦٧   ٢٢ في 
وإسرائيل  األردن  من  وكل  الناصر  عبد  قبله  والذي  أشهر 
ورفضه سوريا ومنظمة التحرير. وكان مجلس األمن قد عقد 
أولى جلساته في ٩ نوفمبر١٩٦٧، بناء على طلب تقدمت به 
مصر لبحث رفض إسرائيل االنسحاب من األراضي العربية 
المجلس  على  طرح  وقد   ،١٩٦٧ يونيو  حرب  في  المحتلة 
أربعة مشروعات قرارات، هي: مشروع قرار ثالثي تقدمت 
المتحدة،  الواليات  قرار  مشروع  ونيجيريا،  ومالي  الهند  به 
بريطاني،  قرار  مشروع  السوفيتي،  االتحاد  قرار  مشروع 
باإلجماع،  األمن  مجلس  عليه  وافق  الذي  هو  األخير  وهذا 
والحقيقة أن الغموض في تعبير »االنسحاب من أراضي« هو 
النص وزير  إذ إن واضع  النص باإلجماع،  تبني  أتاح  الذي 
الخارجية البريطاني، وضح فيما بعد دعمه الرأي القائل بأن 
إسرائيل غير ملزمة بالضرورة باالنسحاب من كل األراضي 

التي احتلتها في يونيو ١٩٦٧.

 هذا هو نص القرار:

إن مجلس األمن، يعرب عن قلقه المستمر إزاء األوضاع 
اكتساب  يجوز  ال  أنه  ويؤكد  االوسط  الشرق  في  الخطيرة 
أجل  من  للعمل  الحاجة  على  يؤكد  كما  بالحرب،  األراضي 
سالم عادل ودائم يسمح لكل دولة في المنطقة بالعيش بأمن.  
ويؤكد كذلك أن كل الدول األعضاء قد التزمت، بموافقتها على 

ميثاق األمم المتحدة، بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق. 

إقامة سالم عادل  الميثاق يتطلب  تنفيذ مبادئ  ١� يؤكد أن 
ودائم في الشرق األوسط يجب أن يشمل تطبيق المبادئ التالية:

أ � انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من أراٍض احتُلت 
في النزاع األخير.  ب � إنهاء كل حاالت الحرب والمطالب 
واالستقالل  األراضي  ووحدة  السيادة  واحترام  بها،  المتعلقة 
السياسي لكل دولة في المنطقة واالعتراف بها، باإلضافة إلى 
آمنة ومعترف بها دون  العيش بسالم ضمن حدود  حقها في 

تهديدات او استخدام القوة.

٢� ويؤكد على ضرورة:   أ � ضمان حرية المالحة عبر 
الممرات المائية الدولية في المنطقة.   ب � التوصل إلى تسوية 
حرمة  انتهاك  عدم  ضمان   � ج  الالجئين.    لمشكلة  عادلة 
عن  المنطقة  في  دولة  لكل  السياسي  واالستقالل  األراضي 

طريق اتخاذ إجراءات من بينها إقامة مناطق منزوعة السالح.

للتوجه  خاص  ممثل  تعيين  العام  السكرتير  من  يطلب   �٣
المعنية  بالدول  إقامة اتصاالت  إلى الشرق األوسط من أجل 
ومواصلة هذه االتصاالت من أجل دعم الجهود الرامية الى 
هذا  ومبادئ  نصوص  وفق  ومقبولة  سلمية  تسوية  تحقيق 

القرار.

٤� يطلب من السكرتير العام تقديم تقرير إلى مجلس األمن 
بصدد سير مهمة ممثله الخاص في أقرب وقت ممكن 

أراضي  من  االنسحاب  كلمة  ان  فهم  قد  الجميع  ان  رغم 
احتلتها  التي  األراضي  إسرائيل من جميع  انسحاب  تعني  ال 
ان  الدعائية روجت  الناصر  عبد  أجهزة  لكن  الحرب  بسبب 
القرار يعني االنسحاب من كل األراضي التي احتلتها إسرائيل 
االعتراف  األول  المقام  في  يعني  القرار  ان  عمدا  واهملت 
بإسرائيل وحقها في العيش بأمان بمعني ان تعامل مثل غيرها 
من الدول بكل ما يتضمن من إقامة عالقات طبيعية بينها وبين 
القرار  على  وافقت  التي  مصر  وخصوصا  األخرى  الدول 
وهذا عكس ما يؤمن به عبد الناصر ويروج له من كراهية 
ضد الدولة العبرية وضد اليهود عامة وهذا ما يؤكد سمة من 
سمات عبد الناصر االخوانية اال وهي »التقية« أي التظاهر 
مؤقتا بعكس ما يؤمن حتي تتاح له الفرصة والقوة لتنفيذ خططه 
في القضاء على اليهود ودولتهم والدليل على ذلك، اعتذار عبد 
الناصر في لقائه مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في 
الدورة الخامسة في أول فبراير ١٩٦٩، بقوله : » لقد قبلنا 
قرار مجلس األمن الصادر بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧، ألنه 
كان كافياً لمواجهة ازالة آثار العدوان . ولكن هذا القرار ليس 
كافياً بالنسبة لمشكلة فلسطين، وهي أصل المشكلة. وان مصر 
لهذا  رفضها  في  الفلسطينية  المقاومة  منظمات  موقف  تقدر 
القرار )منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدمير إسرائيل( وقد 
إذا  الناصر متناقضاً، ألنه  الموقف من جانب عس  كان هذا 
كان قد التزم، مقابل انسحاب اسرائيل من األراضي العربية، 
باحترام حق اسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة، فكيف يقبل 
تشجيع منظمات المقاومة الفلسطينية التي تنكر هذا الوجود؟ 

وكما أشرنا في حلقة سابقة أن عبد الناصر كانت امامه فرصة 
بتجرد  يسعي  ان  القرار  هذا  على  موافقته  بعد  ذهبية  أخرى 
لتنفيذه، ولكنه فعل العكس وتمسك بتعنته وعنجهيته وصورته 
اإلسالمية األصولية التي غسل بها عقول الماليين من مريديه 
في سبيل تحقيق شعبية ومنظر زائف يشبع نرجسيته وشغفه 
العربية  لالمة  كزعيم  الحنجوري،  لقبه  له  ويحفظ  بالزعامة 
كان  لو  إعالمه.  أجهزة  عليه  تطلق  كانت  كما  واإلسالمية 
عبد الناصر في ذلك الوقت سمع لنصائح الدول الكبرى بما 
فيها االتحاد السوفيتي ونبذ الكراهية وقبل التفاوض المباشر 
محادثات  في  للبدء  شرطها  هو  هذا  كان  التي  إسرائيل  مع 
لتنفيذ القرار ٢٤٢ لو كان فعل ذلك لوفر على مصر خسارة 
خسرتها  التي  الجنيهات  ومليارات  الشباب  من  اآلالف  حياة 
)تكلفة ما يسمى بحرب االستنزاف وحدها وصل الى ٩ مليار 
دوالر هذا غير تكلفة حرب اكتوبر( ولعاد ذلك على الشعب 
عليه  وافقت  ما  وهذا  والتقدم.  الخير  من  بالكثير  المصري 
مصر عام ١٩٧٨ بمعاهدة كامب ديفيد أي بعد ١٢ عاما من 
المزيد من أخراب مصر والتضحية بالكثير من شبابها. بناء 
على قرار مجلس االمن ٢٤٢ أرسلت األمم المتحدة مندوبها 
يائسة  دورات  في  يدور  القرار وظل  تنفيذ  لمحاولة  »يانج« 

بينيها  للتوفيق  محاوالت  في  وجارتها  إسرائيل  دول  بين 
والوصول الي اتفاق سالم، ولكن تعنت العرب بقيادة عبد 
الناصر ورفضهم االعتراف بإسرائيل او حتى الجلوس معا 
على مائدة مفاوضات هو السبب الرئيسي في فشل مهمته 
ان  المنطقي  من  ألنه  االمن  مجلس  قرار  تنفيذ  واستحالة 
ترفض إسرائيل االنسحاب قبل تعهد دول الجوار باحترام 
حقها في الحياة والمحافظة على امنها وقبل ذلك االعتراف 

بها كدولة، وهذه هي روح قرار ٢٤٢. 

الشعب  الناصر  عبد  فاجأ   ،١٩٧٠ مايو  أول  يوم  في 
المصري بنداء وجهه إلى الرئيس األمريكي نيكسون، في 
خطابه الذي ألقاه في عيد العمال شبرا الخيمة، ألول مرة 
منذ هزيمة حرب يونية. فكان لهذا النداء صدى خطير علي 
عباد عبد الناصر، ألنهم لم يتعودوا من عبد الناصر اصدار 
مثل هذه النداءات الى رئيس أكبر دولة امبريالية )على حد 

زعمهم(. وقد ورد في هذا النداء العبارات الهامة اآلتية:  

ريتشارد  الرئيس  إلى  بالنداء  هنا  من  أتوجه  انني   «
نيكسون )رئيس أمريكا في ذلك الوقت( اننا التقينا، تقابلت 
معه في سنة ١٩٦٣، وتكلمنا بصراحة، وأعتقد أنه ما زال 
الوقت خارج السلطة.  أقول:  يذكر حديثنا، وكان في هذا 
اننا برغم كل ما حدث، لم نغلق الباب نهائياً مع الواليات 
المتحدة األمريكية.  كان وضع عبد الناصر العسكري في 
أنهكته  المصري  الجيش  ان  حيث  للغاية  سيئا  الوقت  ذلك 
حرب االستنزاف ولم يستطع ان يبني حائط الصواريخ على 
المستميتة  المحاوالت  رغم  السويس  لقناة  الغربية  الضفة 
الروسية من طيران  القوات  الجسيمة ووجود  والتضحيات 
الطيران  لتفوق  نظرا  وذلك  الروسية  بأطقمه  ودفاع جوي 
اإلسرائيلي الذي كان يدمر أي انشاءات تقام لهذا الغرض 
بدون  الصواريخ  ان يستكمل حائط  بحيث أصبح مستحيال 
الناصر  عبد  له  يخطط  كان  ما  وهذا  النار  ألطالق  وقف 
الي  للنار  مؤقت  وقف  على  والحصول  للمناورة  كمحاولة 
بعبد  التقى  قد  الخارجية سيسكو  ان يحقق هذا. كان وزير 
ابريل ١٩٧٠. ولما كان سيسكو قد طلب من  الناصر في 
المتحدة،  الواليات  مع  مباشر  حوار  اجراء  الناصر  عبد 
فإن نداء عبد الناصر يوم أول مايو ١٩٧٠ يكون استجابة 
متأخرة لهذا الطلب. وهي استجابة تمثل تغييراً جذرياً، أو 
بمعنى أدق، تمثل نقطة تحول في سياسة عبد الناصر تجاه 

الواليات المتحدة منذ هزيمة يونية. 

المراجع: ١- تحطيم اآللة: عبد العظيم رمضان ٢- تاريخ 
مذكرات   -٣ فهمي  علي  محمد  المصري:  الجوي  الدفاع 

حرب أكتوبر: الفريق سعد الشاذلي

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 
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بصــــــراحة
هل ستضئ مساء كندا بالنجوم الزرقاء؟؟     
 مدحت عويضة

 الذين قرأوا مقالي السابق عندما دعوتكم 
لمساندة حزب المحافظين وكنت أمينا معكم 
األكبر  هي  الليبرال  فرص  أن  وأعترفت 
بالفوز باالنتخابات حسب مؤشرات استطالع 
الرأي منذ أسبوعين. ولكني دعوتكم للتفاؤل 
وأن ال شئ مضمون وقد ينقلب الرأي العام 
لصالح المحافظين وهو ما حجث بالفعل. هذا 
الشئ لم نكن نتوقعه ولكننا كنا نتمناه وألمانه 
شديدة لم يكن أحد يتوقع هذا فلو كان ترودو 
يتوقعه لما أعلن عن انتخابات مبكرة ولو كان 
أو تول يتوقعه لما عارض الدعوة النتخابات 
والكتاب  والمحلليين  السياسيين  مبكرة. 
الكل  اإلعالم  المجال  في  العاملين  وجميع 
توقع اغلبية كاسحة لصالح تردوا. لكن كان 
اإلحباط  ندع  ولم  نعمله  ان  البد  عمل  علينا 
ولذلك  جهدنا  قصاري  ونبذل  لقلوبنا  يتسلل 
أتم اإلستعداد  كنا في  الفرصة  عندما جاءت 
إلغتنمائها لدرجة أن الميديا الليبرالية تعترف 
أنه  أي  يوم.  كل  مقعدين  يخسر  ترودو  أن 
في  فنحن  الحال  هذا  علي  أستمر  لو  األمر 

إنتظار حكومة أغلبية للمحافظين.  

الكندي  الشعب  لكنه  حدث  ماذا  ندري  ال 
الصامت الذي ال يتكلم وال يشكوا وال يحب 
تأتي  عندما  الفعل  علي  قادر  ولكنه  الثرثرة 
وصمت  الكنائس  حرق  فموضوع  الفرصة. 
وجه  في  وقوفهم  وعدم  وحكومته  ترودو 
المجموعات التي نفذت اإلعتداءات جعل كل 
المؤسسات  فهذه  غضب.  حالة  في  الكنديين 
دافعي  بأموال  بنيت  كندية  مؤسسات  هي 
الضرائب كما أن كندا البلد األمنه المستقرة 
بهذه  الغضب  عن  بالتعبير  أبدا  ترضي  ال 
غير  حتي  جعل  الذي  األمر  الطريقة. 
دور  علي  باألمان  يشعرون  ال  المسيحيين 
عبادتهم وغير المتدين ال يشعرون باألمان. 

ثانيا ما حدث في أفغانستان وعجز ترودو 
الوقا  في  هناك.  رجالنا  ألنقاذ  التحرك  عن 
بعملية عسكرية  مثال  فيه مصر  قامت  الذي 
أفعانستان  قلب  في  سيطرت  مخابراتية 
الممرات  بتأمين  وقامت  ارض  قطعة  علي 
الجالية  أفراد  كل  تجمع  أن  وإستطاعت 
طائرة  وتقلع  أمنه  منطقة  في  المصرية 
مصر للطيران بهم للقاهرة من قلب عاصمة 
تبعهم رجال  المدنيين  أقلع  أن  طالبان. وبعد 
الجيش والمخابرات في عملية لم تخسر فيها 
مصر نقطة دم واحدة. بينما عجز ترودو بكل 
التحالفات  ما تملكه كندا من إمكانيات وبكل 
الدول  مع  بالده  بها  تتمتع  التي  والعالقات 
الغربية القوية باإلضافة لكون كندا عضو في 

خلف الناتو. 

ثالثا تأخر حصول الكنديين علي الفاكسين 
في الوقت المناسب بما يتناسب مع قوة ومكانة 
فقدوا  بأنهم  يشعرون  الكنديين  جعل  كندا 
قيادة  تحت  بها  يتمتعون  كانوا  التي  مكانتهم 
الفاكسين  تصنيع  عن  ترودو  عجز  ترودو. 
لديها  والهند  كروسيا  دول  بينما  كندا  في 
الكنديين  جعل  ذلك  كل  بها.  خاص  فاكسين 
باإلضافة  ترودو.  أداء  عن  راضيين  غير 
قادر  غير  ترودو  أن  الكنديين  إلحساس 
تعتمد  والتي  المدمرة  اإلقتصادية  بسياسته 
إلنهيار  تؤدي  قد  يتبعها  التي  التبذير  علي 
االقتصاد الكندي وتصبح كندا دولة من دول 
وليس  المثال  سبيل  علي  هذا  الثالث.  العالم 
أن  الكنديين  ان  أدي  ذلك  الحصر ولكن كل 

يفكروا في التغيير. 

ذلك  تول  أو  إيرن  األخر  الجانب  علي 
المحارب القديم والمحامي المخضرم ورجل 
معه  لي  كان  لقد  المحنك.  الهادئ  السياسة 
الحزب  لزعامة  ترشحه  منذ  متعددة  لقاءات 
سنة ٢٠١٦ ثم سنة ٢٠٢٠. وفي الوقت الذي 
أتجه ما يسمون أنفسهم قيادات للجالية وكلهم 
وهو  المعرفي  المخزون  يسمي  ما  ينقصهم 
الذخيرة لكل شخص في كل مجال. كنت أنا 
ومعي مجموعة من القيادات الواعية نراهن 
علي أو تول وكسبنا الرهان وأحضرنا لكندا 
علي  وقادر  ترودو  هزيمة  علي  قادر  رجل 
أن يضئ سماء كندا بالنجوم الزرقاء. سياسة 
أو تول فيما يخص الهجرة هي األنسب لكندا 
برنامجة  نعيشها.  التي  الظروف  ظل  في 
الوظائف  ماليين  بعودة  ووعدة  االقتصادي 
وبما  سنة.  خالل  في  الكنديين  فقدها  التي 
لقمة  هو  االنتخابات  نتيجة  يحدد  ما  أهم  أن 
لو  المناظرات  في  أن  لكم  أقول  العيش. 
ببرنامجة  الكنديين  يقنع  أن  تول  أو  استطاع 
سنه  خالل  في  فقدت  التي  الوظائف  إلعادة 

سيحصل أو تول علي أغلبية. 

في  جميعا  نشارك  أن  لنا  البد  النهاية  في 
ناحيتي أعرض عليكم  المحافظين من  حملة 
مساعدتي في الحصول علي يافطة انتخابات 
لي  ترسل  أن  إال  عليك  فما  منزلك  أمام 
البوستال كود الخاص بك وسأقوم باالتصال 
بمرشح حزب المحافظين في دائرتك وستصل 
علي  مراسلتي  يمكنكم  منزلك  أمام  اليافطة 
األميل او ترسل رساله علي التليفون التالي؟ 

Medhat701@hotmail.com Or 
Text me at:  416 400 552  

ومصرية  قبطية   كجالية  لدينا  أننا  كما 
فرصة عظيمة للحصول علي أول مقعد في 
البرلمان الفيدرالي بعد أن حصلنا علي مقعد 
سبعاوي  شريف  بفوز  أونتاريو  برلمان  في 
يفتح  الباب  اآلن  مسيسوجا.  ميلز  إيرن  في 
لنا بقوم واألمال تتصاعد عن طريق مرشحة 
اوكفيل  شمال  دائرة  في  المحافظين  حزب 
بيرلنجتون. المرة السابقة دعوتكم لمساعدتها 
ففشلها  الجالية  سمعة  علي  الحفاظ  أجل  من 
فشل لنا ونجاحها نجاح لنا. هذه المرة ادعوك 
تكون  أن  فخر  ونوال  والمساهمة  للمشاركة 
فيدرالي  برلماني  أول  مشروع  صناع  أحد 
النجاح  كندا. كن جزء من هذا  مصري في 
من  العشرين  ليلة  ويعلن  سيتحقق  الذي 
المصرية  مرشحتنا  بيانت  واليكم  سبتمبر. 

حنان رزق هللا. 

Campaign office: 120 
Burnhamthorpe Road East 

Oakville ON L67 7C8  

Phone: 289 888 2026 

Website: www.hananrizkalla.
ca 

Email:office@hananrizkalla.ca 

Face Book: Hanan Emil 
Rizkalla)Hanan Emil(
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أغسطس  من   ٣١ الثالثاء  النهارده 
وده العدد رقم ٤٠ … بعد الكورونا 
يعني اكتر من ٨٠ أسبوع … واحنا 
بنكتب … ع الهوا … مش ع الورق 
وح  تندع …  ح  مانقول  وكل   …
توابع  نالقي …  وتحال …  تروق 
… زي توابع الزلزال … ومتحور 
… كده طالع لنا… من غير خجل 
او كسوف … من تحت القناع … 
 … بجاحه  بكل  لسانه  لنا  ومطلع 
معرفش ابتديت … وده كويس جدا 
ازهق  ابتديت …  يادوب  اني   …
… وح نقول ايه … حتي الجريده 
اللي كان الناس بتحب تتصفحها … 
فيه  ان  مع  ورق …  مابقتش  لسه 
ان  ومع  عليها..  بتسال  كتير  ناس 
بتتوزع علي  كتير …  فاليرز  فيه 
البيوت عادي جدا … ربنا يكرمنا 
انشاهلل …  كده … ونتوزع قريب 
ان  والحقيقه   … موضوعنا  نبتدي 
قوي  كتير  دول  اليومين  المواضيع 
 … متلخبط  الواحد  ومخليه   …
علي…  مضروب  انه  كده  وتحس 
 … بعضه  زي   … دماغه  خليها 
الدماغ  في  عايمه  األفكار  وان 
كتر  من  الواحد  مايكون  وزي   …
 … عارف  مابقاش   … االخبار 
يكتب في أي موضوع … او يبتدي 
فعال  اللي  وده   … الحكايه  منين 
وافكاري  دماغي  لقيت   … حصل 
في  ومضروبة   … متلعبكه  كده 
احنا  اللي  األبيض  الزمن  خالط 
 … المتالحقه  واحداثه   … فيه 
ابحث  قلت  كده  الحكايه  لقيت  ولما 
واشوف   … القديمه  دفاتري  في 
التيكيالم  مع  كده …  تمشي  حاجه 
فيه  عايشين  احنا  اللي   … تيكيالم 
جراب  في  ودورت   … دلوقتي 
انسب  مالقيت  لحد   … الحاوي 
اقصد   … كتابه  اعيد  اني  حاجه 
نشر الكلمات التاليه … ودي كنت 
قصيره  ليست  فتره …  من  كتبتها 
سافر  بعنوان  كانت  المقاله   …
  ..… يلي  كما  وهي   … يامحمد 
الشباب  أحد  ناجح  مذيع  استضاف 
قصة  ماهى  المهم  محمد.  وإسمه 
للسفر  يستعد  شاب  محمد   . محمد 
الى المريخ بعد سنوات قليله قادمه. 
أن  الموضوع  فى  والمثير  الغريب 
وال  عاديه  غير  رحله  الرحله  هذه 
إستكشافيه إنها بكل بساطه ... رحله 

الصاروخ  أو  السفينه  آلن  بالعوده 
محمد  سيترك  المريخ  الى  المطلق 
وغيره من بعض  الشباب االخرين 
وهو  الغرض  لنفس  والمتطوعين 
المريخ  أرض  فى  والعيش  النزول 
أيضا  المثير  المريخ.  أو فى فضاء 
لمسابقه  تقدموا  الشباب  هؤالء  أن 
وجازوا  المتطوعين  آلختيار 
تمت  حتى  االختبارات  من  الكثير 
سأل  البرنامج  فى  عليهم.  الموافقه 
فى  للحياه  هناك فرصه  المذيع هل 
المريخ وكان رد الشاب أن الفرصه 
حتى   المريخ  فى  للعيش  موجوده 
لمده تصل الى ستين عام وكان رد 
المذيع ان الرحله بال عوده وال أمل 
االرض  كوكب  الى  الرجوع  فى 
يعلم  أنه  الشاب  ورد  أخرى  مره 
االهداف  سامية  مهمه  وإنها  ذلك 
المذيع  واخذ  بإنجازها  ويتشرف 
فكرته  عن  الشاب  يثنى  أن  يحاول 
على  وأنا  الحياه  بجمال  ويذكره 
كده  »ليه  له  أقول  االخر  الجانب 
يامحمد حرام عليك نفسك ليه يابنى 
كده خليك الدنيا جميله ده إنت بتحكم 
الحكم  وتنفذ  بالموت  نفسك  على 
محمد  وكان  نفسك«  وعلى  بنفسك 
أنا  المذيع وعلى  صعبان جدا على 
الذى  الوقت  نفس  فى  المهم  كمان. 
باالستوديو  موجودا  الشاب  كان 
غريب   فيديو  المذيع  عرض 
أريد  وال  االشخاص  من  لمجموعه 
تسميتهم بالوحوش يمسكون بإيديهم 
ويقتلون  وسكاكين  بيضاء  أسلحه 
يذبحون  إنهم   ..... من  ويشرحون 
ربطوا  كلب...  بجد  أه   ... كلب 
وتسابقوا  نور  عمود  فى  المسكين 
أوال  منه  ينال  من  على  حوله  من 
حتى  والقوه  له  حول  ال  والكلب 
سقط صريعا غارقا فى دماءه ناظرا 
تدمعان  تكادا  بعينان  صاحبه  الى 
له » حرام  تقول  أن  تكادا  وشفتان 
فيما  علمت   .  « ....إنقذنى  عليك 
الكلب  قدم  الكلب  صاحب  أن  بعد 
ليذبح عوضا عنه آلنه كان يرهب 
فيها  يعيش  التى  المنطقه  أهل  به 
االفراد   الكلب قد عض بعض  وإن 
واجتمع هؤالء الناس وقرروا االخذ 
الكلب.  من   .... من  ومن  بالثأر 
به  مايأمره  يطيع  الكلب  النهايه  فى 
صاحبه وليس له عقل لنحاسبه على 
أفعاله. طبعا هذا المشهد مهما كانت 
وصعوبه  قسوة  فى  يكن  لم  قسوته 
مشهد ذبح أبناءنا شهداء ليبيا الذين 

إيمانهم  عن  دفاعا  دماؤهم  سالت 
ينالوا  أن  الممكن  من  كان  والذين 
الكثير من أمجاد العالم لو فى لحظه 
إيمانهم  وانكروا  وتهاونوا  ضعفوا 
وخصوصا مع الفقر والحاجه التى 
الموت  فضلوا  ولكنهم  يعيشونها 
على الحياه  وهو الموت الذى نقلهم 
رب  مع  وافضل  أجمل  حياه  إلى 
المجد. ماأقوله أن  مشهد قتل هؤالء 
بالطبع  كذلك  بشع  مشهد  الشهداء 
مشهد حرق االطفال ومشهد حرق 
الطياراآلردنى قبلهم ... وغير ذلك 
لها  يندى  التى  الداميه  المشاهد  من 
لكن  بجد.  البشر   ... البشر  جبين 
أتت  المرعبه  القاسيه  المشاهد  هذه 
إخوان   ... داعش  .... من  من من 
ذبح  مشهد  يأتى  أن  أما   . الشيطان 
فى  عاديين  أشخاص  من  الكلب 
الشارع وهكذا بهذه البساطه وبهذه 
لو  حتى   ... الدم  سفك  فى  المتعه 
المشاهد  بصراحه  كلب.  دم  كان 
أجد  وأنا  رأسى  فى  تراكمت  كلها 
بكل  العنف  يمارسون  هكذا  البشر 
هذا البرود وال المباله!!! ووجدتنى 
بعد أن كنت أصرخ بصوتى العالى 
وأقول له ليه كده ياحبيبى دى الدنيا 
بالش  خليك  هنا  وخليك   ... حلوه 
تفارق. وجدتنى بنفس هذا الصوت 
تتوالى   العنف  ومشاهد   ... العالى 
فى  الشاب  ومازال   ... عينى  أمام 
بنفس  وجدتنى   ... المذيع  حضرة 
مره  أصرخ  العالى  الصوت  هذا 
تفكير  بدون  للشاب  وأقول  أخره 
الصوت   بعلو  له  أقول  تردد  ودون 
......       ... سافر يامحمد … 
الحقيقه  ال   … الحكايه  خلصت 
زمن  في  الن  ماخلصتش …  لسه 
الكورونا … االحداث متالحقه … 
والمواقف الغريبه كثيره … فمعلش 
ب   … تاني  دماغكم  ادوش  ناويه 
وللحديث   … مره  تالت  كالكيت 

اكيد …بقيه . 
قولولي ايه الحل … حبسه في قلب 

الدار 
وال نعافر فيها… ونمشي جوه النار 
بير  لو   .. الصعب  في  نغوص  وال 

ملهوش ارار 
نقبل  وح   .… ماشي  كله  نقول  وال 

االقدار 
بقي  وندي   … الحقايق  نلوي  وال 

اعذار 
وال نلم شنطنا … ونبتدي االسفار 

كده  ونعيش   … ننطلق  نقول  وال 
احرار 

وال نطير في الفضا … وكلها اعمار 
مهما  لو  الصخر …  في  نفوت  وال 

كان الجدار 
ساعات يكون الحلو … جواه شوية 

مرار 
 ومهما طال الزمن … ومهما طال 

االنتظار  
البد في االخر … يطلع ل ليلنا نهار

غصن الزيتون 40 
سافر ياحممد …. كالكيت تاين مره

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

عبري حلمي تكتب

مثن احلرية.

 هناك موضوع شائك يطرح نفسه 
يُثمر  حياة  قانون  بمثابة  فهو  يومًيا 
ويجعل  أمان  في  الشباب  زهر 
الحياة  دروب  في  يسلك  اإلنسان 
ثابتة بين  بمبادئ واضحة و خطى 
طريق  له  ليحدد  والطالح  الصالح 
ويجعل منه منهج حياة بفكر ناضج 
تزرع  سلوكية  قيم  و  وعي  مع 
الفرق  بمعرفتنا  الصغر  من  بقلوبنا 
كال  وعواقب  الخطأ  و  الصح  بين 

منهما ،

بين  صراع  أصبح  الموضوع  هذا 
جيل  بعد  جيل  المتالحقة  األجيال 
والبحث  الفكر  نفس  له  جيل  وكل 
وكلمة  الحياة  في  حقوقه  الدائم عن 
حقي أعيش بحرية كاملة كما أرغب 

و أشاء ،

» الحرية » ...عنوان استقالل كل 
أو  سيطرة  أو  تحكم  أي  عن  نفس 

تقييد حريات بشكل ما،

األمم من  »الحرية« عنوان تحرر 
أي عدوان أو أي استعمار دخيل ،

ُمقييد  كل  قلب  شهوة   « »الحرية 
داخل سجن  أو   نفسه  داخل سجن 
وطنه إن أخطأ كعقاب يدوم أيام أو 
الحياة في  شهور أو سنين أو مدى 

بعض القوانين،

وهنا السؤال يطرح نفسه.........

هل حرية اإلنسان تُمنح أم تُكتسب؟

هل تُقدم لإلنسان بشكل أو آخر على 
نتيجة جهاد  أم هى  طبق من فضة 

للوصول إليها و  االستمتاع بها ؟

أن  يجب  حقيقة  أم  حق  هي  هل 
نعرف ؟

حق... تتمتع به وتحيا به ومن أجله 
وتحقق من خالله كل ما تتمناه ،

يحيا  منها  مفر  ال  حقيقة...  و 
يحيا  و  له  يحلو  كما  اإلنسان  فيها 
المتحضرة  العقول  أصحاب  بها 
وأصحاب الثقافة الواعية كما يجب 

أن يكون ،

حقيقة يحيا فيها من يعرف ثمنها و 
وما  له  ما  بين  التوازن  جيًدا  يعلم 
على  المترتبة  النتائج  كل  و  عليه 
كل تصرفاته و النتيجة الحتمية تلك 

»الحرية«،

هناك  ليست   ... القارئ  عزيزي 
ُمعضلة لهذه الدرجه  ،

القانون  بقوة  مكفول  حق  الحرية 
السليم  االستغالل  لضمان  أيًضا  و 
عاتق  على  تقع  مسؤولية   فهناك 
لالبن  البلوغ  سن  حتى  األمر  ولي 
أو االبنه ٢١ عام  حتى يصبح لهم 
الكامل  واإلدراك  الكافي  الوعي 
لكافة تصرفاتهم  في تلك المرحلة و 
اإلدراك الشخصي لواقع اختياراتهم 
أمام  أفعال  من  عنهم   يصدر  وما 
القانون والمجتمع فهنا  وبذلك السن 
يصبح كل إنسان مسؤول عن نفسه 

من  عليه  ما  جيًدا  يعلم  أن  فيجب 
واجبات وما له من حقوق  ،

متعددة  و  عديدة  الحريات  أنواع 
المبدأ واحد مهما  أن  الحقيقة  ولكن 

اختلفت المسميات لها ،

اختبار  ولكل  االختبار  بمثابة  فهي 
نتيجة نجاح أو رسوب ،

لو تم استخدام أدوات الحرية بشكل 
سليم يصبح ال ضرر وال ضرار ، 

لتحقيق  السعادة  ....تمنح  الحرية   
الذات في ظل ممارستها السليمة ،

وهناك العكس تماًما .....

عكس المتوقع لها ومنها ،

يحسن  لم  إن  المّر  نتاجها  للحرية 
استخدامها وممارستها  فتتسبب في 
جراح  أو  مؤلمة  ظروف  و  واقع 
إلى  بنا  تصل  المغامرة   نتيجة  أو 

تجربة قاسية ال يُحمد عقباها  ،

والصحيح  السليم  االستغالل  ومن 
و  للسعادة  بنا  تصل  للحرية 
بالحياة طوال  االنطالق واالستمتاع 
بما  ممارستها  كانت  لو  وعرضا 
يليق ويتماشى مع  قوانين و أعراف 
يكفل  فلكل مجتمع دستور  المجتمع 
أحكام  تحت  للمواطن  الحرية  حق 
بال  الجميع  على  المطبق  القانون 
وقيم  أعراف  هناك  وأيضا  استثناء 
لكل مجتمع يلتزم بها أفراد المجتمع 
يخالف  ومن  تماما  قوانين  وكأنها 
منبوذ  بالتأكيد يصبح  األصول  تلك 

من المجتمع بشكل ما ،  

وهنا نؤكد ... كل منا مسؤول عن 
مطلب الحرية ونتاجها .

هناك  اختيار سليم يصل بك للهدوء 
والسالم والنجاح ،

باسم  واهي  اختيار  أيًضا  وهناك 
الحرية،

 أما شعار ) أنا حر ( في اختياري 
و تصرفاتي و قراراتي وفي نهاية 
للمصير  بنا  تصل  الشعارات  تلك 
مستنقع  إلى  بالورود  المفروش 

الهاوية لألسف ،

اختياراته  عن  مسؤول  منا  فكل 
يوم  في  ليصبح  وأيضا عن حريته 
مقيد  وغير  بالفعل  حّر  األيام  من 
من  شعار  تحت  فالذ  من  بسالسل 

حقي أحيا كما أريد ....أنا حر.

في  وتنطلق  لذاتك  تنتصر  كيف 
طريقك ُحّر طليق غير مقيد بالقيود 
تحمل  التي  بالسالسل  ُمكبّل  و 
الذنوب و الخطايا أو تحمل الجرائم 
التي يحاسب عليها  القانون أعرف 

حدود حريتك صح،

االستخدام  منظور  من  الحرية 
وأنت  لنفسك  منحتها  التي  الخاطئ 
ال تدرك مداها لها عواقب وخيمة ،

حاول أن  تستوعب الحرية الحقيقة

بكل عظمتها،

البقية ص 19 
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 -  ١٩٤٤  ( الثالث    مكاريوس  البابا   
) ١٩٤٥

من  المائة  بعد  عشر  الرابع  البطريرك   
بطاركة الكرازة المرقسية 

 تواريخ في حياة  البابا مكاريوس الثالث  :- 

*********************

صباح  في  الكبرى  المحلة  بمدينة  ولد   ●
أسرة  من  ١٨٧٢م    -  ٢  - األحد  ١٨  يوم 
السلسال  ذات  القسيس  بأسرة  مشهورة  تقية 

الكهنوتي العريق  وذلك  

عبد  ميخائيل  للمقدس  البكر  اإلبن  ليكون   
المسيح 

● تعمد  بكنيسة مارجرجس بمدينة المحلة 
الكبري في يوم أحد التناصير الموافق ١٥ - 

٤ - ١٨٧٢م

● رسم شماسا بيد األنبا باسيليوس الكبير 
مطران القدس ) ١٨٥٦ -١٨٩٩م ( في  ٨ 
نفس  في  شماسا  معه  ورسم  ١٨٨٣م   ١  -
المتنيح  والد  ميخائيل  بشارة  شقيقه  اليوم 
األنبا أثناسيوس مطران بني سويف السابق ) 

١٩٦٢ - ٢٠٠٠م (

● ترهب بدير القديس العظيم األنبا بيشوي 
عبد  القمص  بيد  ١٨٨٨م   -  ١١  -  ٦ في  
المالك رئيس الدير بأسم الراهب عبد المسيح 

المحالوي وعمره وقتها ١٦ عاما 

+وكان فنانا ماهرا في رسم الصليب بفن 
اليوتا

● رسم قسا بيد نيافة األنبا يؤانس مطران 
البحيرة ) البابايؤانس ١٩ ( يوم األحد ١٨ - 

 ٥ - ١٨٩٢

● قام البابا كيرلس الخامس بترقيته قمصا 
في ١٨٩٦ / ٩ / ١ م وكلفه بتدريس اللغتين 
القبطية والفرنسية بمدرسة الرهبان الالهوتية 

    ١١٢ الخامس  كيرلس  البابا  قام   ●
مطرانا  برسامته   ) ١٩٢٧م    -  ١٨٧٤(
ألسيوط في ١٢ - ٧ - ١٨٩٧م وجلس علي 

كرسي أسيوط ٤٧ عاما 

● رسم بطريركا في ١٥ - ٢ - ١٩٤٤ م 

● تنيح بسالم في ٣١ - ٨ - ١٩٤٥م بعد 
أن جلس علي المرقسي

 سنة واحدة  و ٦ أشهر و ١٩ يوم 

لكنيستنا  المقدس  بالسنكسار  عنه  جاء  وقد 
القبطية األرثوذكسيّة 

تحت يوم٢٥  مسري

البطريرك  الثالث  مكاريوس  البابا  نياحة  
الكرازة  المائة من بطاركة  بعد  الرابع عشر 

المرقسية.

البابا  تنيَّح   ) ١٩٤٥م   ( ء  سنة  وفي 
مكاريوس الثالث البطريرك الرابع عشر بعد 

المائة من بطاركة الكرازة المرقسية.

تقية  أسرة  من  الكبرى  المحلة  بمدينة   ُولَِد 
التقوى  على  فنشأ  القسيس،  أسرة  تسمى 
والفضيلة وكان منذ صباه محباً للهدوء، وفى 
هب بدير القديس األنبا  سن السادسة عشرة ترَّ

فتفرغ  المسيح،  عبد  الراهب  باسم  بيشوي 
للعبادة ودرس الكتاب المقدس والكتب الدينية 
والطقسية كما تخصص في نسخ الكتب وتميز 
فنون  وأتقن  والعربي  القبطي  الخط  بحسن 
وكلفه  فقمصاً  قساً  فرسموه  الدينية  الزخرفة 
البابا كيرلس الخامس بتدريس اللغتين القبطية 

والفرنسية بمدرسة الرهبان الالهوتية.

أسقف  ميخائيل  األنبا  نياحة  وبعد 
أسيوط وقع االختيار عليه ليكون أسقفاً 
سنة  ألسيوط  مطراناً  فُرسم  ألسيوط 
ولما  مكاريوس  األنبا  باسم  ١٨٩٧م 
شعبه  برعاية  اهتم  كرسيه  على  جلس 
األرثوذكسية،  العقيدة  بتعليمه  واهتم 
سنة   ٤٧ أسيوط  كرسي  على  وقضى 

ساهراً على خدمة شعبه.

التاسع عشر  يوأنس  البابا  تنيَّح  ولما 
الكرسي  على  وجلس  بطريركاً  اختياره  تم 
المرقسي يوم األحد ١٣ فبراير سنة ١٩٤٤م 
المجمع  بين  شديد  خالف  أيامه  في  وحدث 
البابا  فاضطر  العام  الملي  والمجلس  المقدس 
ذهب  ثم  في حلوان  الوقت  بعض  لالعتكاف 
اآلباء  بعض  بصحبة  بوال  األنبا  دير  إلى 
المطارنة ثم عاد إلى كرسيه واستقبله الشعب 
استقبااًل حافاًل وانعقد المجمع المقدس برئاسته 
بعض  ١٩٤٥م  سنة  يناير  أول  في  وأصدر 
القرارات الهامة مثل قصر الطالق على علة 
الشخصية،  األحوال  بقانون  واالهتمام  الزنا، 
سجالت  وإنشاء  الرهبان  بتثقيف  االهتمام 

للعضوية الكنسية بكل كنيسة.

مرض في أواخر حياته ثم تنيَّح بسالم بعد 
أن جلس على الكرسي المرقسي سنة واحدة 

وستة أشهر وتسعة عشر يوماً.

بركة صلواته فلتكن معنا. 

من صلوات القديس البابا مكاريوس الثالث 

} امنحني يارب ... {

} امنحني يارب ...

وتأديب  للطاعة  محباً  متواضعاً  قوال   ●
اآلب 

والشموخ  الكبرياء  روح  عني  وأبعد   ●
والبطال وعدم اإلذعان ...

والتواضع  العفة  روح  لعبدك  وهب   ●
والخضوع والطاعة والصبر 

واالحتمال ...

الخطية  بأوزار  المثقل  ذهني  إرفع   ●
واجعلني متعلقا بالسماويات ...

جميع  من  أنقذني   ●
وحبب  الزائلة  التسليات 
إسمك الي عوض كل محبة 

جسدية

اهتمام  كل  وأبعد عني   ●
منجذبا  أكون  ال  حتي  باطل 

بشهوات مختلفة ..{

.

●  رثاه االستاذ / وهيب 
استاذ   ... جرجس   عطاهللا 

العلوم 

 { اإلكليريكية   بالكلية  والفلسفة  الالهوتية 
المتنيح األنبا 

اغريغوريوس  أسقف عام الدراسات العليا 
الالهوتية { 

مجلة  في  نشرت  جميلة  معزية  بكلمات 
اإليمان الصادرة في شهر سبتمبر عام ١٩٤٥ 

م نذكر منها :- 

)● إليك في دار الحق ومقر الخلود نرفع 
تهليل  في  فنراك  قلوبنا  وبصائر  ألحاظنا 
عظم  مقدرين  المنتصرين  ومجد  الظافرين 
الخسارة وفداحة الخطب الذي ألم بنا برحيلك 

عنا 

التي  الشخصية  تلك  بيننا  كنت  فقد   ●
للفضيلة  الخيانة  ومن   ، تنسي  ان  يمكن  ال 
نبيلة  عفة  ألنها شخصية  تنسي  أن  والتاريخ 
امتلكت  وقورة  مهيبة  جليلة  مقدسة  طاهرة 

من المؤهالت الطبيعية والروحية مايندر أن 
يجتمع في شخصية أخرى    

● سيدي ياغبطة الحبر الجليل ..

أنك في عيني  إني القر بصدق وإخالص 
العابد  للراهب  األعلى  المثل  زلت  وال  كنت 

والناسك الزاهد 

● من ذا الذي يراك وال يشعر أن أحب أمر 
إلي قلبك النقي هو العبادة الصادقة 

بالجسد  الطاهر  الراهب  هو  فأنت  أجل 
والروح العابد الحق الذي أحببت هللا من كل 

فكرك ومن كل قلبك ومن كل قدرتك 

تأمل عميق وسهر متواصل وجهاد  حياته 
دائب 

● سيدي البابا العظيم ...

 ، زهدك  أعظم  وما  صومك  أعنف  ما 
وانت الشيخ الكبير تصوم منقطعا عن الطعام 
إجهاد  بعد  تأكل  فال  المساء  إلي  والشراب 
 ، واحدة  وجبة  إال  الصالة  وعناء  الصوم 
ياليتها قوية عظيمة ، لكنها متواضعة زهيدة 

وفي زهادتها غريبة وعجيبة 

البار هل يدرك شعبك وهل  ● آه ياسيدى 
في  الدرس  هذا  اليوم  المستبيح  العالم  يدرك 

إحتقار أباطيل العالم 

● ويحنا نحن الوعاظ ما أقل عظاتك بالكالم 
لكنها مع قلتها في عداد ألفاظها عميقة حارة 
مملوءة قوة وفضيلة ومحبة وغيرة هي غيرة 

الراعي على رعيته التي بذل نفسه ألجلها 

● لم تتوان لحظة عن أن تدعونا في شتي 
المسيحي  الكمال  إلي  المناسبات شيبا وشبابا 

وبر  وصوم  صالة  من  العبادة  وفضائل 
الشباب فقد كنت تدعوهم  وإحسان وال سيما 
قلوب  يمأل  كان  مما   ) واثمارها  زهورها   (

الشباب شجاعة وثقة وإيماناً

كنت  كذلك  العابد  الراهب  كنت  وكما   ●
المنصب  علو  يغره  لم  الذي  الزاهد  الناسك 
وعظمة الكرامة وال جالل الحفاوة التي قوبل 
على  البابوية  كرسي  على  تنصيبه  لدي  بها 
نسجت  لقد  حقاً   ، ونسكه  زهده  عن  التحول 

على منوال أسالفك العظام 

● أيها الشعب القبطي الكريم : -

ماذا رأيت فى البابا هذا الطاهر القديس ؟

ألم تر فيه باإلضافة إلى كل ما سبق ذلك 
المثل األعلى للكاهن كما يجب ان يكون في 
وقاره وخشوعه وسجوده وركوعه وصلواته 
الذي  الكاهن  ذلكم   ، الحارة  العميقة  الهادئة 
يشعر ويشعر برهبة الهيكل كاملة وبالجالس 
حوله  ومن  عليه  والذبيح  والمذبح   ، فيه 

طغمات المالئكة وصفوف السمائيين 

● رأيتك مراراً ياسيدي البابا خاشعا بورع 
الطاهرة  ودموعك  تصلي   ، النظير  منقطع 
النقية منهمرة على خديك كأنها تنبع من معين 

الينضب أو كأنها سيل اليعرف التوقف 

● ال تكاد تري الشمامسة والشعب بصوت 
سانحة  الفرصة  تجد  حتى  والتلحين  الترنيم 
لتجهش في البكاء والنحيب ، كما لو كنت أحد 
المجرمين التائبين ، وأنت بالحقيقة من كبار 

القديسين األتقياء األصفياء الطاهرين 

بهذا قد علمتنا بطريقة عملية وخطة رسولية 
تقليدية كيف ينبغي ان  تكون الصالة الحقيقية 
كم  لذلك  الرعية  أجل  ومن  النفس  أجل  من 
كنت غنياً و غنياً جداً في النعمة وفي معرفة 

ربنا يسوع المسيح 

● ما أعمق تقواك وما أغني قلبك باإليمان 
والتبطر  المديح  يزحزك  ال  كيف   ، العظيم 

بالثناء المستطب ؟

● يا قداسة البابا الطوباوي :-

نبكيك اليوم وغداً وبعد غد ، وإنني لموقن 
أنه لن يسليني عن حسرة هذا الفقدان إال إذا 
نكون  ألن  مستحقين  وحسبنا  علينا  هللا  أنعم 
بمرآك  جديد  من  لنتمتع  أنت  حيث  معك 

وحسن لقائك 

مصداق  فيك  رأيت  إليك  تطلعت  كلما   ●
قول الرسول تمثلوا بي كما أنا

 بالمسيح 

من  ألنك  فحقا  عنا  اختطفت  كنت  فإذا   ●
أولئك الذين كتب عنهم الكتاب اإللهي > أن 

العالم لم يكن مستحقا لهم < 

بصالح  مؤمنون  جد  فنحن  لنا  ادع   ●
دعواتك ومقبول صلواتك وشفاعتك . (

 *بركة صلواته فلتكن معنا ولتسندنا

  ++مقال عن 
البابا مكاريوس الثالث

   ) 1944 - 1945 ( البابا 114 
من بابوات الكنيسة القبطية األرثوذكسي

  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر
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حسين  الناصر  عبد  جمال  بالكامل  إسمه   
يناير   ١٥ في  ولد  الِمّري،  سلطان  خليل 
قنوات-  ١٩١٨م في منزل والده ١٢ شارع 
قبيل  باإلسكندرية  الشعبي  باكوس  بحي 
ينتمي  مصر.  في  ١٩١٩م  ثورة  أحداث 

صعيدية  فقيرة  ألسرة 
عربية  أصول  )من 
مر  بني  من  قحطانية( 
بمحافظة أسيوط. تزوج 
من  ١٩١٧م  عام  والده 
التي  »فهيمة«  السيدة 
ُولِدت في ملوي بالمنيا، 
أبناء  أول  جمال  وكان 
ولدين  وأنجبا  والديه، 
عز  وهما  بعده،  من 
)كانت  والليثي.  العرب 
عائلة عبد الناصر تؤمن 

بفكرة »المجد العربي«، ويتضح ذلك في اسم 
وهذا  العرب،  وهو عز  الناصر،  عبد  شقيق 

اسم نادر في مصر(.
االبتدائي  التعليم  مرحلة  في  جمال  تنّقل     
بين العديد من المدارس حيث كان والده دائم 
بمصلحة  المتواضعة  وطيفته  بحكم  التنقل 
االبتدائية  بالمدرسه  التحق  المصرية.  البريد 
عامي  الدلتا  قرى  إحدي  الخطابية  بقرية 
مدرسة  إلي  انتقل  ثم  ١٩٢٤م،  و   ١٩٢٣
النحاسين االبتدائية بالجمالية )القاهرة( وأقام 
لدي عمه خليل حسين في حي شعبي، وبعد 
والده  أرسله  االبتدائية  الثالثة  السنة  أتم  أن 
في صيف ١٩٢٨م عند جده لوالدته وقضى 
السنة الرابعة بمدرسة العطارين باالسكندرية 

ليحصل علي الشهادة االبتدائية.
الداخلي  بالقسم  ١٩٢٩م  عام  التحق     
العام  في  انتقل  ثم  الثانوية،  حلوان  بمدرسة 
التين  رأس  مدرسة  إلى  ١٩٣٠م  التالي 
الثانوبة باالسكندرية بعد انتقال والده بالعمل 
إلى  والده  نُِقل  وعندما  هناك.  كبوسطجي 
القاهرة عام ١٩٣٣م انضم ناصر إليه هناك، 
والتحق بمدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر 
علي  حصل  حتي  بها  واستمر  بالقاهرة، 
شهادة البكلوريا بالقسم األدبي عام ١٩٣٧م. 
لم يكن طالبا نجيبا حيث  أنه  )من ذلك نرى 
سنوات  خمس  االبتدائي  بالتعليم  قضى  أنه 

وبالثانوي سته سنوات(.
قرر  البكلوريا  شهادة  علي  حصوله  بعد     
الحربية  الكلية  إلى  تقدم  بالجيش،  االلتحاق 
ونجح في الكشف الطبي ولكنه رسب في كشف 
الهيئة ألنه حفيد فالح وابن بوسطجي بسيط 
من بني ُمًر وال يملك شيئا، وألنه اشترك في 
مظاهرات ١٩٣٥م وليس لديه واسطة. التحق 
)القاهرة  األول  فؤاد  جامعة  الحقوق  بكلية 
حاليا(، لكنه استقال بعد فصل دراسي واحد 
عندما  أخرى،  مرة  األمل  تجدد  أن  بعد 
أعلنت الكلية الحربية عن حاجتها الماسة إلى 
غمار  فقرر خوض  الطلبة،  من  جديدة  دفعة 
التجربة، فاستجمع قواه وما لديه من شجاعة 
الحربية  وزير  وكيل  منزل  إلى  وتوجه 
باشا،  خيري  إبراهيم  اللواء  آنذاك  المصري 
الوطنية  الكوادر  بتربية  باهتمامه  المعروف 
من ضباط الجيش. أثار اللقاء إعجاب اللواء 
لمس  وما  وحماسه  جمال  لشجاعة  خيري 
فيه من قوة شخصية وصالبة، وأصغى إليه 

باهتمام شديد بعدما أوضح له سبب عدم قبوله 
بالكلية الحربية في المرة األولى، ووعده في 
التي  المفاجأة  وجاءت  خيًرا.  الحديث  نهاية 
أسعدت جمال عبد الناصر، أثناء مقابلة لجنة 
كشف الهيئة حيث كان اللواء خيري يترأسها، 
وأمر بقبوله فوًرا، وبدأ 
الناصر،  عبد  جمال 
مرحلة جديدة من عمره 
بانضمامه للكلية الحربية 
١٩٢٧م.  مارس  في 
على  الناصر  عبد  ركز 
حياته العسكرية منذ ذلك 
يتصل  وأصبح  الحين، 
بعائلته قليال.  التقى في 
العسكرية  دراسته  فترة 
الحكيم  عبد  من  بكل 

عامر وأنور السادات.
    تخرج من الكلية الحربية في شهر يوليو 
برتبة  فقط(،  أشهر  أربعة  بعد  )أي  ١٩٣٧م 
١٩٤١م  عام  في  المشاة.  بسالح  ثان  مالزم 
نُقل إلى السودان التي كانت جزءا من المملكة 
بعبد  أخري  مرة  هناك  وتقابل  المصرية، 
سبتمبر  في  السودان  من  عاد  عامر.  الحكيم 
في  ب  مدّرِ وظيفة  علي  حُصل  ثم  ١٩٤٢م، 
األكاديمية العسكرية الملكية بالقاهرة في مايو 
١٩٤٣م. تم قبوله في كلية األركان العامة في 

وقت الحق من ذلك العام.
   إبان الحرب الفلسطينية عام ١٩٤٨م تطوع 
جمال عبد الناصر في البداية للخدمة في اللجنة 
الحسيني،  أمين  محمد  بقيادة  العليا  العربية 
وكان عبد الناصر قد التقي بالحسيني وأعجب 
اللجنة  قوات  دخول  رفض  تم  ولكن  به، 
الحكومة  قبل  من  الحرب  في  العليا  العربية 
مايو  في  معروفة.  غير  ألسياب  المصرية 
الجيش  األول  فاروق  الملك  أرسل  ١٩٤٨م 
الناصر  عبد  خدم  فلسطين.  إلى  المصري 
في الكنيبة السادسة مشاة كنائب قائد القوات 

المصرية المسؤولة عن تأمين الفالوجة.
   أصيب جمال عبد الناصر بجروح طفيفة في 
القتال يوم ١٢ يوليو. وبحلول شهر أغسطس 
من  محاصرين  وفرقته  الناصر  عبد  كان 
رفضت  الفرقة  لكن  اإلسرائيلي  الجيش  ِقبل 
مصر  بين  مفاوضات  جرت  االستسالم. 
إلسرائل،  الفالوجة  بتسليم  انتهت  وإسرائيل 
بعد  مصر.  إلى  المحاصرة  الفرقة  وعودة 
وظيفته  إلى  الناصر  عبد  عاد جمال  الحرب 
مدرسا باألكاديمية الملكية العسكرية، وأرسل 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  إلى  مبعوثين 

لتشكيل تحالف معها في أكتوبر ١٩٤٨م.
الجيش  فى  الضباط  كبير من  إنضم عدد     
والشرطة إلى االخوان منذ أوائل االربعينيات 
ومن بينهم جمال عبد الناصر الذي انضم منذ 
العام ١٩٤٢م. لم تكن سنة واحدة التى إنضم 
بل عشر سنوات  لالخوان  الناصر  عبد  فيها 

منذ ١٩٤٢م وحتى قيام الثورة ١٩٥٢م. 
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اجلمهورية الثانية - اجلزء األول   

فاروق عطية

الرتدد يف عمل اشعه الثدي

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

عمرها  من  السبعينات  في  مريضتي 
وحضرت لعيادتي منذ سنوات قليلة.

بالتحاليل  معها  بدأت  جديدة  كمريضة 
المعملية العادية، ولكنها رفضت عمل اشعة 
الثدي وقالت انها قامت منذ سنوات وال تريد 
الثدي  الضغط على  يتم  ألنه  التجربة  تكرار 

بطريقة مؤلمة.

اصابتها صعوبة في التنفس وعندما كانت 
اشعة الصدر مقلقة قمت بعمل اشعة مقطعية 
لورم  عرضية  بطريقة  أشار  والذى  للصدر 

في الثدي.

عادت  ثم  الثدي  اشعة  عمل  على  وافقت 
واجلتها.

أتت بعدها بشهور بورم جلدي واتت نتيجة 
منتشر  سرطاني  ورم  انه  الباثولوجي  عينة 

من انسجة سرطان الثدي.

كانت الحالة متأخرة وتخضع األن للعالج 
الهرمونى والكيماوى

اشعة  يودون عمل  السيدات ال  الكثير من 
الثدي لنفس السبب الى ترددت فيه مريضتي 
ولكن ال بد ان يفهموا انهم معرضين الكتشافه 

بعد انتشار المرض في الجسم.
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 
الكائنات الحية

الطيور المغردة

الطيور المغردة  هي رتيبة من الطيور تتبع طائفة الطيور 
من شعبة الحبليات وثمة اسم آخر يُرى كاسم علمي أو دارج 
في بعض األحيان وهو أوسين والمشتق من التسمية الالتينية 
الطيور  من  الطائفة  هذه  المغرد”.وتشتمل  “الطائر  او  أوسن 
على ما يقرب من ٤٠٠٠ نوع توجد في جميع أنحاء العالم، 
من  تمكنها  بطريقة  عادة  لديها  صوتي  عضو  يتطور  حيث 

إصدار تغريدة مختلفة ودقيقة.

التكون  مرحلة  في  توصف  لحيوانات  الحبليات هي شعبة 
ظهري  عصبي  حبل  و  ظهري،  حبل  تملك  بأنها  الجنيني 
بلعومية، و شكل داخلي، و ذيل بعد فتحة  مجوف و شقوق 
ناحية  ومن  حياتها.  دورات  من  لفترة  األقل  على  الشرج 
التصنيف، تشمل هذه الشعبة شعيبة الفقاريات ومنها الثدييات، 

و األسماك، و البرمائيات، و الزواحف، و الطيور

واحدة  الفكية( هي  )البريستيال  السينية  األشعة  تترا  سمكة 
من عدد قليل من الحبليات التى يكون عمودها الفقري واضحاً 
داخل  للسمكة  الشوكي  الحبل  ويقع  المجردة  بالعين  للرؤية 

عمودها الفقري

وتشكل الطيور المغردة إحدى ساللتين رئيسيتين من طيور 
الجواثم بينما تمثل طيور التيراني الساللة األخرى التي توجد 
وجود  لها  يظهر  ال  بينما  نيوتروبكس  في  متعددة  بأشكال 
في أنحاء عدة من العالم. وتملك هذه الطيور جهاًزا عضلًيا 
معقدة  الغالب  في  تغريداتها  تكون  وبينما  المصفار،  بأنبوب 
ومدهشة مثل تلك التي تتغنى بها الطيور المغردة، فإنها جميًعا 
تبدو كأصوات آلية وهناك ساللة ثالثة من طيور الجواثم وهي 
سوى  يوجد  ال  والتي  نيوزيلندا  في  تتواجد  التي  أكانثستي 
نوعين منها اليوم على قيد الحياة وهناك دليل يشير إلى أن 
الطيور المغردة ظهرت منذ ٥٠ مليون عام في منطقة جندوانا 
وغينيا  نيوزيلندا،  ومنطقة  أستراليا،  بعد  فيما  أصبحت  التي 
في  تنتشر  أن  قبل  وذلك  الجنوبية،  القطبية  والقارة  الجديدة، 

جميع أنحاء العالم.

الِمْصفار أو أُْنبوب الِمْصَفار عبارة عن أنبوب في الجهاز 
الهوائية،  القصبة  قاعدة  يقع عند  بالطيور.  الخاص  الصوتي 
الحبال  استخدام  دون  من  األصوات  إصدار  على  ويعمل 
الصوتية حيث ينتج الصوت من خالل اهتزاز الجدار الخاص 

بالمصفار أو بعض أجزائه. هذه االهتزازات تعمل على تنظيم 
تدفق الهواء وهو ما يقوم بإصدار الصوت. العضالت تعمل 
األغشية  توتر  تغيير  طريق  عن  الصوت  شكل  تعديل  على 
وفتحات الشعب الهوائية. المصفار يُمّكن بعض أنواع الطيور 
كالببغاوات من تقليد كالم البشر. يختلف المصفار عن الحنجرة 
الخاصة بالثدييات إذ يقع حيثما تتفرع القصبة الهوائية بالنسبة 
للرئتين. ولذلك فإن هنالك إمكانية لتخصيص تغريدة الطيور، 
كما يمكن لبعض أنواع الطيور المغردة من إصدار أكثر من 

تغريدة في آٍن واحد

الخاص  المصفار  لتشريح  رسم 
بالطيور

أصوات  تنقسم  الطيور  صوت 
هما  أساسيَّتين،  فئتين  إلى  الطيور 
نداءات وأغاني الطيور. تعد أغاني 
اللحنية  األصوات  عموماً  الطيور 
يها البشر، وأما في علم الطيور فيُميَّز  التي تصدرها كما يسِمّ
أن  فيما  نسبياً  معقدة  أصواتاً  األغاني  بكون  االثنتين  بين 

النداءات تميل إلى البساطة.

يعتمد التفريق بين نداءات وأغاني الطيور على مدى تعقيد 
ناحيتين،  أول  من  استخدامها.  وموضع  وطولها  األصوات 
وهي  النداءات،  من  واضح  بشكل  وأطول  أعقد  فاألغاني 
أقصر  فهي  النداءات  وأما  والتزاوج.  المغازلة  عند  تستخدم 
أو  كالتحذير  أخرى  ألغراض  وتستخدم  بكثير،  تعقيداً  وأقّل 
التواصل مع أفراد السرب اآلخرين. يرى بعض الكتاب أن 
األفضل للتفرقة بين االثنين هو االعتماد بشكل أساسّي على 
موضع استخدام الصوت، وذلك من شأنه أن يجعل أصوات 
الحمام القصيرة تَُصنَّف ضمن فئة األغاني، بل وحتى بعض 
األصوات التي ال تصدر من الحبال الصوتية، مثل نقر نقار 
الطيران.  استعراضات  في  الشقنب  أجنحة  ورفرفة  الخشب 
ومع ذلك يصرُّ الكثيرون على أن األغاني يجب أن تتألف من 
ألحان ومقاطع موسيقية متنوعة ومنتظمة تأتي بشكل تكرارّي 
ف الموسيقى. لكن من الُمجَمع عليه عموماً في  وتحولّي يُعِرّ
علم الطيور ما هي أصوات الطيور التي تعد نداءات والتي 
ق بينهما  تعد أغاٍن، ويمكن ألي دليل مراقبة الطيور أن يُفِرّ
رتبة  في  هو  الطيور  أصوات  حققته  ر  تطوُّ أفضل  بسهولة. 
إناثها،  ال  الطيور  ذكور  دها  تغِرّ األغاني  معظم  العصافير. 
وغالباً ما يغنيها وهو جاثم في مكان بارز ومرئي، على الرغم 
من أنه يُمكن أن يغنّي الطائر أحياناً أثناء تحليقه في الهواء. 
بعض أنواع الطيور ال تصدر أي أصوات تقريباً، فال تصدر 
رت  سوى آليات إيقاعية وإيقاعاً بسيطاً، ومنها اللقلق. فيما طوَّ
الذكور في بعض األنواع األخرى - كالماناكن - مكيانيكيات 
إصدار  مكيانيكية  مثل  متميزة،  أصوات  إلصدار  كثيرة 
تستخدمها  التي  بتلك  شبيهة  اعتيادية  غير  احتكاك  أصوات 
بأنَّها إصدار  الميكانيكية  الحشرات. تعرف األصوات  بعض 
الصوتية  الحبال  استخدام  بدون  معينة  داللة  ذات  أصوات 
استخدام  إصدارها  أدوات  تتضمن  أن  ويُمكن  والحنجرة، 

المنقار واألجنحة والذيل واألقدام بل وحتى الريش.

   

ذكر شحرور يغّرد                 طائر الدخلة بيضاء 
الحنجرة يغّرد بأغنية  الماناكن أو َطير الَقرَقرون ذو الرأس 

الحمراء

حيث  الطيور  من  ضخمة  رتبة  العصفوريات  أو  الجواثم 
أكثر  أحد  الطيور، وهي  أنواع  أكثر من نصف  إليها  ينتمي 
رتب الفقاريات تنوعا مع ٥٤٠٠ نوع أي ضعف عدد أكثر 
رتب الثدييات تنوعا القوارض تقريبا يقصد بالطيور الجاثمة، 
الصفة  لهذه  وتنتمي  مكانها،  وتلزم  باألرض،  تتلبّد  ما  أي 
 ٥.٤٢٥ الجواثم  الطيور  تضّم  حيث  الطيور،  أنواع  أغلب 
العالم من أصل ٩.٢٠٠ طيراً، منتشرة في جميع  في  طيراً 
تعيش  حيث  الحدائق،  بطيور  وتعرف  األرض،  أصقاع 
التي تفضلّها، حيث  أغلبها في المروج الخضراء، والغابات 
تفضلّها  عشبيّة  أراٍض  في  تعيش  ما  ومنها  الواسعة،  البيئة 
مموّهًة، حتى تستطيع االختفاء فيها. يعني إصدار األصوات 
ى  عند الطيور مكيانيكياً عدم استخدام العضو الخاص المسمَّ
المصفار الذي تصدر به الطيور أصواتها عادة، وهو ما سماه 

األحيائي تشارلز دارون األصوات المكانيكية. 

   

الجواثم أو العصفوريات      عصافير الملك              عصافير الرامي

بصفة  محلية  بأنها  الفرعي  النوع  هذا  تغريدة  تتميز      
أساسية من حيث إنها تعمل على توصيل هوية وأماكن أحد 
إلى توصيل إشارات  الطيور األخرى باإلضافة  إلى  األفراد 
أصوات  مع  التغريدات  هذه  تتداخل  وال  الجنسية.  الرغبة 
الطيور التي تستخدم في التنبيه واالتصال كما تتسم بأهميتها 
وبينما  أسراب.  في  تهاجر  أو  تتغذى  التي  للطيور  بالنسبة 
فإن  تقريًبا أصواًتا من نوع ما،  الحية  الطيور  تصدر جميع 
التغريدات المميزة ال تصدر سوى عن عدد قليل من السالالت 

التي ال تنتمي إلى ساللة الطيور المغردة.

وتتغنى الطيور األخرى )وال سيما الطيور غير المنتمية إلى 
العصفوريات( بأغاٍن معينة في بعض األحيان من أجل جذب 
رفقائهم أو السيطرة على المكان بيد أنها عادة ما تكون بسيطة 
أصوات  به  تتميز  الذي  التنوع  إلى  تفتقر  أنها  كما  ومكررة 
طيور أوسين. ويمكن أن يتناقض التكرار الرتيبي ل� الوقواق 
التي  تنوع األصوات  الصغير مع  المياه  أو طائر  االعتيادي 
يصدرها العندليب أو هازجة البطائح. ومن ناحية أخرى، فإنه 
على الرغم من أن العديد من الطيور المغردة تصدر أصواًتا 
على  النحو  هذا  على  يكون  ال  األمر  أن  إال  للبشر،  تروق 
الدوام. فالعديد من أفراد فصيلة الغراب )الغرابيات( تتواصل 
باستخدام النعيق أو الصياح الذي يبدو مزعًجا بالنسبة للبشر. 
وحتى هذه الطيور لها صوت من نوع ما يتمثل في تغريدة 
أكثر عذوبة يتم استخدامها فيما بين األزواج المتغازلة. وعلى 
الرغم من أن بعض طيور الببغاء )التي ال تنتمي إلى الطيور 
البشرية، إال  النطق باأللفاظ  تتعلم تكرار  المغردة( يمكن أن 
أن المحاكاة الصوتية بين الطيور تكون مقصورة تماًما على 
الطيور المغردة حيث يتفوق بعضها )مثل الطائر القيثاري( 
أو المسمى باسم المحاكي في تقليد أصوات الطيور األخرى 

أو حتى أصوات الضوضاء البيئية.

  

طائر الوقواق االعتيادي                    طائر المياه الصغير

     

طائر العندليب       طائر هازجة البطائح            الغرابيَّات

                                 

      طائر الببغاء             الطائر القيثاري  

طائرالكوكاتيل أو ببغاء الكروان أو الكالوبسيت

البقية في العدد القادم
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 مبناسبة عيد نياحة القديس حبيب 
جرجس

عصام نسيم
في  الثالث  شنودة  البابا  قداسة  عنه  يقول 
التي  االحد  مدارس  مجلة  في  نياحته  ذكرى 

كان يشرف عليها :

واالرض  السموات  هللا  خلق  البدء  في 
وجه  وعلى  وخالية  خربة  االرض  وكانت 
الغمر ظلمة ... وقال هللا ليكن نور فكان نور. 

هذا النور طبعا كان حبيب جرجس

بهذه الكلمات وصف لنا البابا شنودة حال 
ليكون  جرجس  حبيب  ظهور  وقت  الكنيسة 
نور وسط الظلمة وعلم وسط الجهل ونهضة 
بعد ازمنة  صعبة .                                     حبيب 
جرجس احد اهم المعلمين في كنيستنا القبطية 
في  نشأ ظروف  والذي  الحديث  العصر  في 
غاية الصعوبة بعد فترات صعبة للغاية مرت 
من  قرون  تراكم  نتيجة  القبطية  كنيستنا  بها 

االضطهاد والضعف  !

قلب  من  اصالحه  وكان  باإلصالح  امن 
البناء  بغرض  اصالح  لكنيستة  محب  غيور 
الكنيسة  امجاد  ويعيد  يبني  والتجديد اصالح 
العريقة ويزيل التراب الذي علق بها لترجع 
مكانتها  وتأخذ  كانت  كما  مضيئة  الكنيسة 
لنا اجيال وأجيال  العالم ويخرج  بين كنائس 
يحملون شعلة التنوير في الكنيسة وينهضون 

بالكنيسة اكبر نهضة في العصر التاريخ !

 ١٨٧٦ سنة  جرجس  حبيب  القديس  ولد 

ونشأ في الكنيسة القبطية احبها واخلص لها 
من كل قلبه وسعى طوال حياته في خدمتها 

وخصوصا خدمة التعليم والوعظ .

كانت الظروف التي تمر بها الكنيسة وقت 
نشأة الشاب حبيب جرجس ظروف غاية في 

السوء واالضطرابات

بين  الكنيسة  في  اضطرابات  هناك  كان 
كان  الملي  والمجلس  الخامس  كيرلس  البابا 
الرعاية  في  ونقص  التعليم  في  نقص  هناك 

ونقص في الوعظ !

الوقت  هذا  وفي 
كيرلس  البابا  بدا 
الخامس في انشأ الكلية 
االكليركية عام ١٩٩٢ 
وقد  كان  مديرها وقتها 
منقريوس   بك  منير 
حبيب  الشاب  وكان 
من  وقتها  جرجس 
عشر  االثنى  ضمن 
شابا الذين تم قبولهم في 
الالهوت  لدراسة  الكلية 
دفعة  اول  وكانت 
بعد  الكلية  من  تتخرج 

اعادة انشائها !

والعجيب انه لم يكن 

هناك مدرس لمادة الدين بالكلية ومن المؤسف 
ان بعض الجمعيات عرضت على  المعلم عياد 
للتدريس  بروتستانتي  شخص  وهو  مرزوق 
الخواجا  على  عرضت  ثم   ! اعتذر  ولكنه 
االمريكان  عند  شيخا  الموظف  حنا  تادرس 

ولكن قداسة البابا رفض ذلك !

لنا مدى الحالة الصعبة التي  وهكذا يتضح 
كانت تمر بها الكنيسة في ذلك الوقت فالكنيسة 
لم تجد وقتها مدرس دين مسيحي بين االقباط !

ثم قام الشاب حبيب جرجس بتدريس مادة 
السنة  في  طالبا  مازال  وهو  الكلية  في  الدين 

الثالثة !

االستاذ  بين  القوية  العالقة  بداية  كانت 
بعد  الخامس  كيرلس  والبابا  جرجس  حبيب 
القاء عظه له في كنيسة حارة السقايين وكان 

كيرلس يسمعها  البابا  قداسة 
وكان  وقتها  الخامس 
بوعظ  فرحه  شدة  من 
طوال  واقفا  ظل  حبيب 
العظة ويقوم برشم عالمة 
الحاضرين  الصليب على 
ثم احضره بعد هذه العظة 
الخاص  شماسه  وجعله 
حبيب  اصبح  وقتها  ومن 
ومساعد  شماس  جرجس 

البابا كيرلس الخامس .

الشاب  تخرج  وبعد 
اصبح  جرجس  حبيب 
مدرس في كلية الالهوت 
لينهض  للكلية   مديرا  ثم 
كبيرة   نهضة  بالكلية 
تليق  كلية  الي  وتتحول 
الكنيسة  وعظمة  بمكانة 

حبيب  االرشيدياكون  يعتبر  ولذلك  القبطية 
جرجس  مؤسس   للكلية االكليريكية

بمهمشة  للكلية  جديدة  ارض  بشراء  فقام 
وبدأ في جمع التبرعات وتخصيص االوقاف 
المبنى  انشاء  البناء وتم  لها وبالفعل نجح في 
بكل  سعى  ولكنه  فقط  بالبناء  يكتفي  ولم 
ورغم  لها  الكهرباء  ادخال  في  وجهده  طاقته 
قبوله  وقتها ورغم  الكهرباء  اعتراض شركة 
تحمل النفقات التي وصلت ل ٤٠٠ جنيه وقتها 
الكهرباء  شركة  مدير  دعى  ولكنه  ييأس  لم 
لزيارة الكلية وبالفعل عندما زار مدير شركة 
به ووافق على دخول  انبهر  المبنى  الكهرباء 
الكهرباء للكلية وبسببه دخلت الكهرباء الحي 

بأكمله !

وهكذا كانت الكلية سبب في اضاءة العقول 
وإضاءة البيوت !

جرجس  حبيب  االرشيدياكون  يكتفي  ولم 
بذلك ولكنه نهض بمناهج الكلية وادخل مواد 
جديدة اليها كاليونانية والعبرية والفلسلفة وعلم 

النفس ومواد اخرى !

بتعليم  جرجس  حبيب  القديس  يكتفي  ولم 
الصغار  تعليم  في  رغبته  كانت  ولكن  الكبار 
ايضا وكانت فكرة مدارس االحد التي اسسها 
م    ١٩١٨ عام  جرجس  حبيب  االرشيدياكون 
بدأ بها في منزله ثم توسعت الفكرة وانتشرت 

بعد ذلك في الكرازة كلها !

ووضع لها المناهج وكان يعد ويطبع الصور 
والترانيم  المختلفة  الخدمات  في  توزع  التي 

التي تقال فيها

البقية ص 18 
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أدوات للخدمة
Oliver كتبها

-لكل وظيفة أدوات بها نعمل و بدونها نعجز.الخدمة عمل 
مع هللا .الرب يسوع أظهر أدوات الخدمة بخدمته.بشخصه.
به  الذى  هللا  في  رأينا  الكامل.بإنجيله.فماذا  بأعماله.بفداءه 
و له و فيه نخدم .عمل الثالوث معنا ليس أداة من أدوات 
الخدمة لكنه حياتنا و هدفنا و مصيرنا و عزنا و مجدنا أما 

األدوات فأمر آخر.
- روح الرب مسح المسيح لكي يبشر المساكين .وجدوا 
مساكين. كلها  فالبشرية  الجميع  يتسع  حضناً  شخصه  في 

إجتمع  في حضنه  الحب.  أدوات  من  أداة  المتسع  الحضن 
األفراد و إتحدت الجماعات.فهو صياد يعرف متي يستخدم 
على  التعليم  و  المرضي  شفاء  و  الجموع  إلشباع  الشبكة 
األفراد  إلصطياد  الصنارة  يستخدم  متي  يعرف  و  الجبل 
كما إصطاد نثنائيل والتالميذ و السامرية و زكا و المرأة 
أفرادا  كانوا  غيرهم  و  هؤالء  .فكل  المجدلية  و  الكنعانية 
لملكوته. ثميناً  صيداً  بصنارته  إنتشلهم  لكنه  جموع  وسط 
إستهدفهم و لم تشغله الجموع عنهم. خدام المسيح يعرفون 
لمن الشبكة و لمن الصنارة.لكن قبل الشبكة و قبل الصنارة 

إقتناء الحضن الذى يهتم بهؤالء و أولئك.
و  العظات  و  الجماعي.التعليم  العام  للعمل  الشبكة   -
الدسمة  الكتب الروحية  المؤتمرات الروحية و الخلوات.و 
و  النفوس  تشجيع صغار  و  الخاص  لإلرشاد  الصنارة  و 
تحتاج  الصنارة  روحياً.لكن  الحرجة  بالحاالت  اإلهتمام 
عيناً فاحصة و روح تمييز و إقتناص الوقت المناسب هذه 
عوامل مساعدة إلستخدام الصنارة الروحية.إن كان األمر 

كذلك فكيف هو حال خادم بال شبكة و ال صنارة؟
- مخازن السيد أقام الخدام عليها.فيها طعام و ماء حياة.

فيها ثياب و أدوية توفرت بسخاء لكل الخدام قبل أن يطالب 
المسيح بإشباع الجائع و إرتواء العطشان و زيارة المحبوس 
و مداواة المريض.أخذنا األدوات قبل الوصية لكي نتأهل 
الوصية.مت٢٥: ٤٤ لو ١٢: ٤٢. مخزن  بالنعمة لطاعة 
المسيح أهم أداة من أدوات الخدمة  لها شهد قائاًل مت٢٥: 
كنت  و  مريضاً  كنت  و  عطشاناً  كنت  و  جائعا  ٤٤.كنت 
محبوساً فخدمتموني.كيف خدمناك يا رب؟ حين أخذنا من 
مخازنه و أعطينا المحتاجين من كل نوع. لكن لكي يتحقق 
ذلك ينبغي أواًل أن تقتني مفتاح مخزن المسيح بالصالة و 

اإليمان و لهيب القلب لخالص النفوس.
مغلقة.بل  مخازن  قدام  نقف  ال  نحن  المخزن:  مفتاح   -
مفتوحة على مصراعيها يحق للجميع أن يغترف منها بغير 
حساب.باب المخزن مفتوح قدام من يخدم كصاحب بيت.
ملكه. المخزن  له.كأن  ما ألبيه هو  األبناء.كل  يحيا حرية 

يتغذى  الجوعى..من  يشبعون  ال  فالجاثعون  شبعاناً  عش 
على  كلمة هللا يتذوق الوليمة قبل أوانها.و المروى هو أيضاً 
يروى.فال تحيا و ماء الحياة بعيد عنك؟ضع الستر في قلبك 
ثياباً من مخازن سيدك.تصير  و على لسانك فيجد العرايا 
العرس  ثوب  المسيح  بصليب  ؟إغزل  مثاله  و  هيئته  لهم 
فيغتسل بالدم من يريد بياض التجلى.ثوب العرس وحده لمن 
ينشغل بوليمة الملكوت . في مخازن سيدنا أدوية الخالص 
و وسائل سالم القلب و طرق التوبة و حياة الصالة و سلم 
الفضائل .فكن صيدالنياً حكيماً يعرف أي دواء ألي مرض.
لتكن جرعات أدويتك محسوبة حتي تعيش : كنت مريضاً 
فزرتموني.في مخازن سيدنا ال يوجد نقص أدوية أو عدم 
فعالية لكنها علة  الخادم ناقص الحكمة .حياة الروح مفتاح 

مخزن مسيحنا السخى.
- الخادم مثل الزارع.يبدر البذار في كل مكان و من يريد 
أن يثمر فليثمر.و الزارع طويل البال.ال ينتظر ثمراً بمجرد 
استرد  أداة  البال  .طول  ينتظر  و  يعتني  البذرة.بل  وضع 
بها األب إبنه الضال.ذهب اإلبن إلى كورة بعيدة لكن أبوه 
ذهب بصبره أبعد منه و أطال أناته أكثر بعداً من الكورة 
البعيدة.بطول األناة إسترد إبنه.هذه أداة صيد النفوس العنيدة 

و البعيدة و العتيدة.بغيرها ال ثمر و ال عائدين من هناك.
- السيد المسيح أرسل تالميذه إثنين إثنين.لكي يكون كل 
واحد أداة تسند أخيه و أخته.العمل الجماعى أداة توفر الجهد 
و الوقت و تضاعف الثمر,لهذا إستطاع التالميذ أن يجمعوا 
جمع  الخدام  مهمة  زالت  الجموع.ما  إشباع  بعد  الكسر 
الكسر.بعمل مشترك و نفس واحدة.مهما علت رتبتك فأنت 
تكون  عليها  إثنان  يجتمع  بك.لكي بصالة  أخوك  و  بأخيك 
لهما من أبينا الصالح.لكي إذا وقع واحد يسنده اآلخر.لكي 
غذا فشل واحد ينجح اآلخر.الخدام الذين يعملون بمفردهم 

نفسهم قصير و يستهلكون أنفسهم بسرعة.

السنة الرابعة عشر، العدد )347( - اخلميس 15 يوليو 2021

بقية مقال »الفارق: االنتخابات يا أقباط.. الدوري يا 
أهلي« ص 2

وبعد ان يخسر اجد احباط غير طبيعى يصل لحد الكراهية 
الدعاية  شارك  الذي  الصغير  الشباب  من  االنتخابية  للعملية 
الثالثون  يتجاوز  بفارق  خسر   والذى  الخاسر  المرشح  لهذا 
ولكن  القادمة  لألجيال  سياسى  أنتحار  يسمى  هذا  الف صوت 
يتطوع ويشارك في  ان  ان نحس شبابنا  ذلك هو  االجدى من 
الحمالت االنتخابية لالعضاء الغير اقباط والذين من المفترض 
انهم سيفوزون ليتعلموا كيف تدار األمور وتصبح لديهم الخبرة 
الثالثة  النقطة  المستقبل  والشجاعة لخوض هذه االنتخابات في 
إدارة  كندا  في  القبطية  الجالية  لكل  تكون  ان  هي  واألخيرة 
ولجنة مركزية إلدارة الترشيحات واختيار المرشحين واختيار 
صفقات  وعمل  وعقد  للترشيح  المناسبة  والمناطق  األحزاب 
منا  القريبة  الجاليات  وخصوصا  الجاليات  باقى  مع  واتفاقات 
مجال  في  الجاليات  بعض  خبرات  من  واالستفادة  تاريخًيا 
االنتخابات ولكن يجب ان يكون أعضاء هذه اللجان شباب لة 
فكر جديد خلوق يحب التحدى والتفكير خارج الصندوق فليس 
من المنطقى ان اجعل لجنة تخسر في كل االنتخابات السابقة 
بسبب محدودية تفكيرها تخطط لمستقبل االقباط السياسى فنكون 
مثل من يحرث في البحر واعتقد ان لدينا من العقالء والمفكرين 
واالمكانيات والداعمين ما يجعلنا نخطوا أولى الخطوات بثقة 

ومنتجة نحو تحقيق الفارق 
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أيرين أوتول زعيم حزب احملافظني  يتعهد حبماية  
حقوق االطباء فيما يتعلق باخلدمات التي يرفضون 

القيام بها بسبب الضمري
أوتاوا ؛ إثناء قيام أيرين أوتول بحملته االنتخابية سؤل عدة أسئلة حول موقف حزبه من االجهاض فأجاب 
بان سياسة حزبه هي حماية حقوق االطباء فيما يتعلق بممارسة أشياء ال تتفق مع ضمائرهم او معتقداتهم , 
ويقول اعضاء الحزب إن االطباء والممرضين ليسوا مضطرين الي أحالة المرضي للحصول علي خدمات 
مثل االجهاض او المساعدة علي الموت الرحيم او عمليات التحول الجنسي , وقال أيرين أوتول ؛إن حماية 
ضمير االطباء ضروري لمنع االطباء - الذين يعترضون  علي القيام بالمساعدة الطبية للموت مثال  – من 
ترك المهنة او مغادرة كندا , كما هدد البعض منهم , واضاف أوتول قائال ؛أسمحوا لي أن أكون واضحا تماما  
, انا أؤيد االختيار وسوف أحرص علي أن ندافع عن حقوق المرأة في أتخاذ القرار بنفسها فيما يتعلق بصحتها 
, ويذكر أن  الجمعية المسيحية لالطباء  وطب االسنان في كندا وجمعية االطباء الكنديين من أجل الحياة 
واالتحاد الكندي لجمعيات االطباء الكاثوليك وعدد من االطباء المستقلين قد رفعوا دعوة قضائية عام ٢٠١٧ 
يتحدون فيها السياسات التي تنتهك حقوق االطباء في حرية الضمير والعقيدة والتي تجبرهم علي التواطؤ في 
تقديم خدمات يعتقدون إنها خاطئة اخالقيا  ,وبينما خسرت هذه الجمعيات الطبية القضية عام ٢٠١٩  فأن 
زعيم حزب المحافظين أيرين أوتول يعد في حملته االنتخابية الجديدة  بحماية حقوق حميع العاملين في مجال 

الرعاية الصحية التي تمنعهم معتقداتهم عن إداء او أحالة المرضي )لخدمات تنتهك ضمائرهم(

 كنـــــــدا يف أسبوعني

ترودو يقول » أوتاوا ليس لديها خطط لالعرتاف 
بطالبان كحكومة شرعية يف أفغانستان »

قال الزعيم الليبرالي جستن ترودو »أن كندا ال تعتزم االعتراف بطالبان 
كحكومة شرعية الفغانستان , وإن طالبان 
أستولوا علي الحكومة الديمقراطية المنتخبة 
وحلوا بالقوة مكانها – واشار الي أن طالبان 
كيان ارهابي بموجب القانون الكندي » وقد 
سيطرت حركة طالبان علي افغانستان بعد 
تقدم عسكري سريع خالل االسابيع القليلة 
المحافظين  حزب  زعيم  وقال   , الماضية 
المحافظين  حكومة  »أن  أوتول  أيرين 
شرعية  كحكومة  بطالبان  تعترف  لن 

الفغانستان » كما قال زعيم كتلة كيبيكوا السيد إيف فرانسوا بالنشيت  
» أنه يتعين علي الحكومة الكندية اال تعترف بحركة طالبان ألن قيمها 
تتعارض مع القيم الكندية , وإن كندا قد فقدت منذ فترة طويلة قدرتها علي 
أظهار القوة في الخارج وتحتاج الي العمل مع حلفائها لمعالجة الوضع 
الفوضوي الحالي في افغانستان » وقال وزير الشؤون الخارجية مارك 
جارناو »أن الحكومة الكندية » ستتخذ نهج االنتظار والترقب » هذا وقد 
سعت حركة طالبان الي تقديم صورة معتدلة نسبيا  عنها للعالم ,  وهي 
تسيطر علي البلد -وأعلنت مؤخرا عن العفو العام لالفغان وحثوا النساء 

علي االنضمام الي حكومتهم.

الواليات املتحدة االمريكية متدد القيود املفروضة 
علي السفر عرب احلدود الربية او البحرية امام 

املسافرين اليها حتي 21 سبتمرب
تورنتو : اعلنت الحكومة االمريكية يوم الجمعة ٢٠ أغسطس عن تمديد اغالق الحدود البرية والبحرية بينها 
وبين كندا والمكسيك حتي يوم ٢١ سبتمبر , وقالت وزارة االمن الداخلي االمريكية ان هذه التدابير اتخذت 
لتقليل إنتشار كوفيد ١٩ والساللة المتحورة منه ) دلتا ( ويسمح بالسفر جوا الي الواليات المتحدة بشروط معينة 
بما في ذلك تقديم أثبات باخذ اختبار كوفيد ١٩ ونتيجته سلبية  او يكون المسافر قد تعافي من عدوي كوفيد 
١٩ خالل التسعين يوما الماضية من تاريخ سفره -   وكانت كندا قد سمحت لالمريكيين المطعمين بشكل كامل 
بالقدوم لكندا  منذ يوم ٩ أغسطس , وأعرب بعض الكنديين وخاصة أولئك الذين لديهم أحباء في الواليات 
المتحدة عن احباطهم النهم غير قادرين علي القيادة عبر الحدود البرية لزيارة احبائهم , وقال جستن ترودو  
للصحفيين ؛ انه كان هناك دائما بعض من عدم التناسق في الترتيبات بين القيود الحدودية الكندية واالمريكية 
طوال فترة الوباء , وقال » إننا سنعمل معا قدر االمكان للتنسيق مع االدارة االمريكية والتاكد من أن االمور 
تسير علي ما يرام , لكن علي كل بلد أن يتخذ قراراته بنفسه », هذا وقد أعلنت غرفة التجارة الكندية يوم 
الجمعة ٢٠ أغسطس عن إنها تشعر بخيبة أمل ازاء القيود المستمرة علي الحدود البرية بالنسبة للمسافرين 

الي امريكا وذلك ألن كندا فتحت حدودها أمام االمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل .

البنوك الكندية تطلب من مجيع العاملني بها احلصول علي 
تطعيم كوفيد 19 بالكامل
تورنتو ؛ بدأت البنوك الكندية الخاضعة للحكومة الفيدرالية في االعالن عن 
سياسات التطعيم االلزامية بها في محاولة لحماية الموظفين وااللتزام بطلب 
حكومي صدر مؤخرا , وقال بنك تورنتو دومينيون ) تي دي ( إنه سيطلب 
من جميع العاملين به ان يسجلوا حالة التطعيم الخاصة بهم حتي ٣٠ سبتمبر 
ويطلب البنك من جميع العاملين به الحصول علي التطعيم كامال بحلول يوم 
١ نوفمبر , والذين لم يحصلوا علي التطعيم او لم يسجلوا حالة التطعيم لديهم 

البد أن يتلقوا دورة تثقيفية  حول فائدة التطعيم والبد أن يأخذوا أختبار كوفيد ١٩ وأن يرتدوا قناع الوجه في اي 
وقت يكونوا فيه داخل البنك , وأعلن النائب التنفيذي االول لرئيس بنك )تي دي( عن أن هذه السياسة  هي الشئ 
الصحيح الذي يجب القيام به لحماية صحة وسالمة كل العاملين في البنك , وارسل بنك )آر بي سي( مذكرة 
مماثلة الي الموظفين به تطلب منهم اخذ التطعيم كامال وتسجيل حالة التطعيم لديهم سواء في كندا أو في الواليات 
المتحدة والمناطق االخري لفروع البنك , ويطلب البنك من العاملين فيه اخذ التطعيم كامال بحلول ٣١ أكتوبر 
, وتقول مذكرة البنك )إذا لم يتم تطعيمكم بعد فقد حان الوقت االن( وسيطلب البنك من اولئك الذين لم يتلقوا 
التطعيم بعد ذلك التاريخ اخذ أختبار كوفيد ١٩ مرتين في االسبوع واالمتثال لتدابير الصحة والسالمة , وطلب 
ايضا بنك سكوتيا من موظفيه الحصول علي التطعيم كامال وابلغهم بان البنك سيرسل لهم رابط علي النت به 
دراسة استقصائية الزامية وسرية تطلب منهم توضيح حالة التطعيم لديهم وسيسمح للموظفين بعدم الكشف عن 

حالة التطعيم لديهم ولكن لم يذكر البنك كيف سيتعامل مع هؤالء .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

عزل النائب الربملاني وعضو حزب احملافظني يف 
اونتاريو السيد ريك نيكولز بسبب رفضه اخذ 

تطعيم كوفيد 19

تورنتو :  تم عزل السيد ريك نيكولز 
حزب  تجمع  في  البرلمان  عضو 
يوما  بعد  أونتاريو  في  المحافظين 

واحدا من أعالنه امام الصحفيين بانه لن يأخذ تطعيم كوفيد ١٩ كما طلب 
دوج فورد من اعضاء حزبه , وقال السيد نيكولز انه وزوجته اختارا 
اخذ  ليس ضد  انه  أيضا  وقال   , التطعيمات ألسباب شخصية  اخذ  عدم 
التطعيمات ولكنه وزوجته قاما بابحاث حول هذا وان لهم السلطان علي 
أجسادهم  وعلي ما يدخل فيها , وايضا قال انه لن يرشح نفسه النتخابات 
٢٠٢٢  ,  وكان دوج فورد قد قال منذ فترة طويلة »أنه ال يعتقد ان 
التطعيمات ضد كوفيد ١٩ ينبغي أن تكون الزامية , ولكنه تراجع عن هذا 
, والسيد ريك نيكولز هو واحد من اثنان من أعضاء البرلمان في حزب 
المحافظين ال يزالوا غير مطعمين , وبينما تم عزل السيد نيكولز  بسبب 
فشله في تقديم عذرا مقبول العفاؤه من التطعيم حسب ما قاله دوج فورد 
, فان العضوة االخري السيدة كريستينا ميتاس ستظل في الحزب النها 
قدمت عذرا طبيا , هذا وقد منع دوج فورد السيد نيكولز من الترشح ثانية  
تحت اسم حزب المحافظين في اونتاريو , ويذكر ان السيد نيكولز قد قال 
عام ٢٠١٥ انه ال يؤمن بنظرية التطور مما أثار الجدل وايضا قال »أن 
الطالب الذين يختارون عدم تعلم التطور ليسوا علي خطئ » وبالنسبة 
للتطعيم رفض ان ياخذه علي الرغم من االستغناء عنه , وتعد معدالت 
التطعيم في أونتاريو وكذلك الحاالت الجديدة اليومية لكوفيد ١٩ من بين 
تخفيف  عند  االعتبار  في  المسؤولين  يأخذها  التي  الرئيسية  المؤشرات 
العامة ويتوقع ان ترفع جميع  المفروضة علي الصحة  القيود  او تشديد 
القيود الصحية بمجرد أن يتلقي ٨٠% من سكان أونتاريو جرعة واحدة 
ويتلقي ٧٥% منهم جرعتان , وعلي الرغم من اعالن حكومة أونتاريو 
علي االقتراب من هذه االهداف المحددة للخروج من المرحلة الثالثة ,فقد 
أعلنت حكومة فورد عن انها ستعلق جميع الخطط العادة فتح المقاطعة 

الي أجل غير مسمي , بسبب خطر الفيروس المتحور ) دلتا (

املزيد من جامعات أونتاريو تلزم الطالب 
وهيئات التدريس والعاملني فيها باخذ 

تطعيمات كوفيد 19
تورنتو : طلبت الجامعات في أونتاريو من جميع العاملين فيها وهيئات 

التدريس والطالب اخذ تطعيمات كوفيد ١٩ بالكامل قبل بدء الدراسة في سبتمبر , وقالت جامعة يورك في 
تورنتو وجامعة كويينز في كينجستون وجامعة جولف وجامعة اونتاريو للتكنولوجيا  انه يتعين علي اولئك 
الذين سيحصرون الي الحرم الجامعي بانفسهم تلقي الجرعات الكاملة من التطعيم واحضار ما يثبت ذلك , 
, وقالت جامعة كويينز في  الطلبات  ايضا عن نفس  أونتاريو  واعلنت جامعة تورنتو وجامعة ويسترن في 
كينجستون ان جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين سيعودون الي الحرم الجامعي سيحتاجوا الي تقديم 
التطعيمات  اخذ  اثبات  ان  جامعة جولف  رئيس  وقال   , سبتمبر  بحلول ٧  كاملة  التطعيمات  اخذ  علي  دليل 
سيساعد علي الوقاية من تفشي المرض وحماية االفراد االخرين من حدة المرض او الوفاة , وأولئك الذين ال 
يمكنهم أخذ التطعيمات سيحتاجو الي المشاركة في برنامج للفحص المتكرر لكوفيد ١٩  والخضوع لتدابير 
صحية أضافية – وقالت جامعة اونتاريو للتكنولوجيا انها ستعطي مهلة حتي يوم ١٧ سبتمبر الولئك الذين 

تلقوا الجرعة االولي من التطعيم وذلك للحصول علي الجرعة الثانية 
وايضا العطاء فرصة للقادمين من الخارج وغيرهم ممن قد ال يدركوا 
اهمية التطعيم او لديهم ظروف مختلفة , وقد أعلنت جامعة يورك انه 
التدريس والزائرون والذين يعيشون  يتعين علي جميع الطالب وهيئة 
في مساكن الطالب الجامعيين اخذ التطعيمات واعلنت ايضا كلية سينيكا 

في تورنتو عن نفس السياسة .
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تامالت يف املوعظة علي اجلبل  ما بعـــــد األيـــــام )4(

توفيق مرتي مينا

تظهر  الصيف  أول  فى 
الليسانس  امتحان  نتيجة 
وبين  اآلداب  كلية  فى 
من  اربع  الناجحين 
ويزوره    ,,, اآلنسات 
الوالد  ويسأله  وامه  والده 
الخيه  قطيعته  سبب  عن 
ألنه   : فيجيبه  االصغر 
ويقول  ثانية  زوجة  تزوج 
الوالد : إن ذلك حالل ومن 
طه:  فيجيبه   , هللا  شرع 

إنه لن يعدل بينهما , واآلية الكريمة تقول ) 
وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة ( ,,,  إهتمام طه 
حسين بالعالم العربى مستمر , مقاله الرئيسى 
يوم ٢٨ اكتوبر ٣٣ يكتبه عن قضية فلسطين 
مظالم  من  بأهلها  االنجليز  ينزله  ما  يستنكر 
ويقارنه بما أنزلوه من مظالم بمصر ويدعو 
الى تضامن مصر مع فلسطين .     وتكتب 
جريدة كوكب الشرق أن ) أودلف هتلر يقرر 
إنسحاب بالده من عصبة األمم ومن مؤتمر 
تنسحب  المانيا  ان  يعنى  وهذا  السالح  نزع 
معاهدة  ان  يرى  وهتلر  العالمية  االسرة  من 
فى  بعد هزيمتها  المانيا  وقعتها  التى  فرساى 
الحرب العالمية االولى , قد كبّلت بالده وانه 

ال مجال للتخلص منها إال بالعنف والقوة (.
   يترك جريدة كوكب الشرق ويصدر جريدة 
) الوادى ( التى تنشر حديثاً لموسولينى يقول 
كان  وإن  محالة  ال  واقعة  الحرب  إن   ( فيه 
ال يدرى اين تقع , فى النمسا او فى الشرق 
بين  او  وروسيا  اليابان  بين  بحرب  االقصى 
الجريدة  هذه  كتاب  ومن    ) والصين  اليابان 
سيد قطب الذى يكتب ) قصة قلبين ( .  ,, 
تواصل الحكومة ضغوطها على الشعب وتقر 
فصل الدكتور عبد الرزاق السنهورى أستاذ 
القانون من الجامعة , وكتب طه حسين : ان 
 ,,   . للجامعة  إهانة  السنهورى  فصل  قرار 
وفى السادس عشر من ديسمبر ٣٤ يقبل عدد 
طه  منزل  على  والطالب  االساتذة  من  كبير 
حسين يهنؤنه بعودته الى كلية اآلداب وعودة 
الدكتور السنهورى الى كلية الحقوق , وعندما 
حمله  الجامعة  ابواب  الى  حسين  طه  وصل 
الكلية  فى  مكتبه  الى  اعناقهم  على  الشباب 

وينطلق خطباؤهم فى خطب ترحب به.
االستاذ والعميد من جديد 

   وفى غرفة قسم اللغة العربية يجتمع طه 
ويحى  امين  أحمد  القسم  اساتذة  مع  حسين 
الخشاب ومراد كامل وامين الخولى وسليمان 
 ) الكوميديا  مترجم   ( عثمان  وحسن  حزين 
وشوقى ضيف وسهير القلماوى ومحمد كامل 
حسين يناقش معهم االبحاث التى سيقدمونها 
, وحركة الترجمة واللغات السامية وتشجيع 
الرحالت الجامعية والنشاط الرياضى للطلبة 
وجبات  لطالبها  الجامعة  تقدم  ان  ويقترح   ,
ثمنه  يزيد  ال  كاماًل  غذاًء   , صحية رخيصة 
على ثالثة او اربعة قروش طه حسين يرى 
ان عملية الهجوم اإليطالى على الحبشة عمل 
 , االمم  عصبة  لميثاق  تمزيق  إنه   , شنيع 
هذا  ان  الرازق  عبد  الشيخ مصطفى  ويكمل 
التجنيد اإلجبارى فى المانيا ال يبشر بخير .  
هل تعتقد اننا على حافة حرب عالمية اخرى, 
لإلذاعة  منظم  برنامج  اول  عن  ويتحدثان 

المرئية ) التليفزيون ( فى برلين بالمانيا.
ينتخب طه حسين عميداً  وفى عام ٣٦     
لكلية اآلداب مرة اخرى .  يقول 
ننشىء  ال  لماذا   : للسنهورى 
جامعات فى اسيوط واالسكندرية 
وخارج الحدود فى بغداد , ويرد 
ويقول   , والمنيا   : السنهورى 
كل  فى  نعم   , والمنيا  العميد 
هى  فالجامعات  جامعة  عاصمة 
لمصر  ستضىء  التى  المنارات 
المستقبل,,,  طريق  وللعرب 
هور  البريطانى صمويل  الوزير 
البريطانية  الحكومة  بان  يصرح 
نصحت حكومة مصر بعدم إعادة دستور ٢٣ 
الديموقراطى  للحكم  فإن مصر غير مستعدة 
هذا  على  احتجاجاً  يتظاهرون  والطالب   ,
التصريح , تندلع المظاهرات ويغلق البوليس 
كوبرى عباس ويُقتل إثنان من طلبة الجامعة .

   تُجرى االنتخابات ويفوز الوفد باألغلبية 
 ٣٦ ابريل   ٢٨ فى  فؤاد  الملك  ويموت   ,
ويتولى العرش ولده األمير فاروق , ويُدعى 
مصر  تعقد    ,,   . الوزارة  لتأليف  النحاس 
مع بريطانيا فى ٢٢ اغسطس معاهدة ١٩٣٦ 
وفى الصيف التالى ينجح النحاس فى االتفاق 
على إلغاء االمتيازات االجنبية , وتتقدم مصر 
لدخول عصبة األمم ,, يقول طه حسين لوفد 
مهمتنا   : النصيحة  يطلب  جاء  الطالب  من 
أواًل ان نجعل اإلستقالل حقيقة ونجعله مدخلنا 
الباب  تفتح  والمعاهدة   , واإلنتاج  العمل  الى 
لزيارة السودان فليبدأ طالب الجامعة بزيارته 
والرسوم لن تتجاوز اربعة جنيهات او خمسة 

.
   لكن الملك فاروق يصل الى سن الرشد فى 
٢٩ يوليو ٣٧ فيعين على ماهر باشا رئيساً 
وزرائه  رئيس  رأى  ياخذ  ان  دون  للديوان 
ويعين  النحاس  وزارة  إقالة  الملك  ويقرر 
محمد محمود باشا رئيساً للوزارة .  ,, يصدر 
طه حسين كتاب ) مستقبل الثقافة فى مصر 
والنابعة  األوربية  الحضارة  فيه عن  يتكلم   )
التى  المتوسط  االبيض  البحر  حضارة  من 
بعيدة  فيها مشاركة  والعرب  للمصريين  كان 
األثرويجب ان نرفض الدعوى التى تقول ان 
اهل الحضارة الحديثة غربيون واننا شرقيون 
ما  وان   , والغرب  الشرق  بين  لقاء  ال  وانه 
إال  ليس  والثقافى  الحضارى  بالغرب  يُسمى 
شركاء  اباؤنا  كان  لحضارة  وتطوراً  امتداداً 
البالد  تساعد  ان  مصر  وعلى  صنعها  فى 
العربية الحجاز وشمال افريقيا بان نبنى لهم 

المدارس ونقدم لهم العون واالساتذة.
الى  الكلية  طالب  رحالت  إنتظمت     
فلسطين واالردن والحجاز والسودان وواحة 
القديس  ودير  االحمر  البحر  وسواحل  سيوة 
مكتبه  فى  كلثوم  ام  تزوره   ,,, انطونيوس 
 , الكلية  لصالح  تحييها  حفلة  بايراد  وتتبرع 
وهى معجبة بالعميد وهو معجب بها متحمس 
فى  العالء  ابى  )مع  كتابه  يتم    ,,  . لفنها 
يوجه  باالساتذة  اجتماعه  وفى   ,   ) سجنه 
كالمه للدكتور محمد عوض محمد : لقد قيل 
منح  لجنة  فى  قاسياً  كنت  انك  ياعوض  لى 
المجانية لطالب الكلية , يجب اال تنسى اننا 

أنا وانت قد تعلمنا بالمجان. 
كتابين  ان  من  الناس  بعض  شكا     
باالنجليزية قد أساءا لالسالم وللرسول وهما 
)احاديث  , و   , لبرنارد شو   ) ) جان دارك 

الجزء االول : 

كود  أهم  تمثل  الجبل  علي  الموعظة 
أخالقي عرفه العالم، والتي إستنبطت منها 
معظم النصوص األساسية لدساتير العالم 
االول. من المهم أن نالحظ أن الموعظة 
علي الجبل قد بدأت وقبل إعطاء الوصايا 
هللا  لرجال  السبعة  المواصفات  بتحديد 
تنفيذ وصايا  الذين سيقدرون علي  وعليه 
محبة  إلي  قمتها  في  تصل  والتي  هللا 

األعداء :  

١( أول هذه المواصفات كانت المساكين 
بضعفهم  يشعرون  الذين  أي  بالروح؛ 

الذاتي  وبحاجتهم الماسة  إلي هللا.   

٢( الودعاء؛ أي من يقدرون علي تحمل  
أخطاء األخرين 

ويغفرون  يصفحون  من  الرحماء؛   )٣
عن  أخطاء األخرين.  

٤( الجياع والعطاش إلى البر؛ 

أي من يسعون بكل ما يمتلكون من قوة 
لنشر الصالح في العالم . 

البر;  أي من  المطرودين من أجل   )٥
حتي  الضرر  تحمل  علي  أيضا  يقدرون 
العزل واإلبعاد وذلك من أجل نشر  هذا 
الصالح وليس مجرد العمل بكل قوة من 

أجل هذا الهدف .   

٦( أنقياء القلب : أي الذين يأخذون كل 
ما يصدر عن األخر  علي محمل حسن 

٧( صانعي السالم؛  وليس مجرد محبي 
السالم بل من يسعون لصناعة السالم بين 

الناس.

لرجال  السبعة   الصفات  تحديد  وبعد 
هللا والتي تستحق التطويباًت،حدثنا السيد 
في  هللا  رجال  دور  عن  مباشرة  المسيح 
هذا العالم والذي بسببهم سيمجد العالم أبانا 

الذي في السموات.   

في  بتشبيهين  هللا  رجال  المسيح  وشبه 
درجات  وأعمق  الدقة،  مراتب  أعلي 

الحكمة :

تدريسي  واقع  ومن   : األرض  ملح   )١
الحيوية  الوظائف  فكل  لمادةالفسيولوجي 
الملح  يمثل  بل  الملح،  تعتمد علي  للجسم 
- في الجهاز  الهضمي والكلية - القاطرة 
األساسية والالزمة لسحب أي المتصاص 
تتبع  والتي  للحياة  الضرورية  المواد  كل 
القاطرة؛   القطار  عربات  تتبع  كما  الملح 
توقف  الملح  إمتصاص  توقف  فإذا 
الالزمة  األخري  المواد  كل  إمتصاص 

إلستمرار الحياة . 

٢( نور العالم : وهنا أيًضا ترتبط الحياة 
بالنور -  ليس بسبب أهميته للرؤية، وإنما 
الالزمان  والهواء  الغذاء  لتكوين  ألهميته 
التمثيل  عملية  طريق  عن  وذلك  للحياة 
الضوئي في النباتات. فهذه العملية الزمة 

- لتكوين الغذاء النباتي وبالتبعية الغذاء 
الحيواني 

الكربون  أكسيد  ثاني  إلمتصاص    -
الغالبية  لحياة  الالزم  األكسجين  وإطالق 

العظمي من الكائنات الحية. 

ومن هنا يتضح عمق الحكمة اإللهية في 
التشبيه بملح األرض ونور العالم. 

َفَسَد  إِْن  َولِكْن  اأَلْرِض،  ِمْلُح  »أَْنتُْم   ١٣
اْلِمْلُح َفِبَماَذا يَُملَُّح؟ اَل َيْصلُُح َبْعُد لَِشْيٍء.

١٤ أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَِم .

النَّاِس،  اَم  ُقدَّ هَكَذا  نُوُرُكْم  َفْليُِضْئ   ١٦
ُدوا أََباُكُم  لَِكْي َيَرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسَنَة، َويَُمِجّ

َماَواِت. الَِّذي ِفي السَّ

د. ناجي اسكندر 

خيالية ( لالندرو,, قامت لجان من الكلية 
بسالمة  تقريراً  وقدمت  الكتابين  بفحص 
النتيجة  ورفعت  بهما  الواردة  العبارات 
ان  غير  اقرها  الذى  الجامعة  مدير  الى 
امر  باشا  محمود  محمد  الوزراء  رئيس 
لوزير  العميد  ويوضح   , الكتابين  بمنع 
الفحص  لجان  اليه  انتهت  ما  المعارف 
فيرد الوزير : صحيح صحيح ولكن هذه 
حسين  طه  فيقول  الحكومة  رئيس  اوامر 
للوزير: إذن تبحثون عن عميد ينفذ اوامر 
رئيس الحكومة دون سؤال فطه حسين ال 
يحسن ذلك .,,   ,,,, وفى المدرج الكبير 
مارس   ٢١ يوم  صباح  اآلداب  كلية  فى 
٣٩ - والطالب يستمعون الى المحاضر - 
يقتحمه عدد من الشباب من خارج الكلية 
 , اإلسالم  وحياة  الكلية  بسقوط  يهتفون 
والبوليس يعتذر بعدم قدرته على مواجهة 

المقتحمين الذين مألوا المدرجات وقاعات 
البحث ويتجهون الى غرفة العميد يهتفون 
بسقوط ) العميد األعمى ( ويحاول الطالب 
العميد  غرفة  حماية  والموظفون  والسعاة 
 . المهاجمين  إجالء  من  تمكنوا  واخيراً 

وقدم العميد استقالته لكنها ُرفضت.
   وزير الدعاية االلمانى جوبلز يزور 
الفاشية  وايطاليا   ٣٩ ابريل  فى  القاهرة 
شديدة االهتمام بمصر , الشائعات تتناثر 
عن اتصاالت دول المحور بالملك فاروق 

وبعض المسؤلين فى مصر.
المرجع : دكتور محمد حسن الزيات

                                                   يتبع

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)



السنة الرابعة عشر، العدد )350( - الثالثاء 31 أغسطس 172021

                                      
مرآة احلقيقة        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

كعادته فى األيام األخيرة نهض من فراشه فى 
من  يده وتناول كوباً  بقليل....مد  الفجر  قبل  فزع 
لتلك  تحسباً  فراشه  بجوار  وضعه  قد  كان  الماء 
غادره  ليلة.  كل  تصيبه  صارت  التى  اللحظة 
جدوى،  بال  ثانية  مرة  يستدعيه  أن  النوم..حاول 
إستسلم لألمر مثل كل ليلة وغادر فراشه مرغماً 
فى  السيجار  يدخن  منزله  شرفة  فى  وقف  حيث 
عصبية وهو يسترجع ذلك الحلم أو الكابوس الذى 
أمسى رفيقاً له فى كل لياليه. األمر خرج عن كونه 
مجرد حلم أو حتى مجرد كابوس، فالحلم ال يتكرر 
بصورة كربونية على الدوام كذلك الكوابيس من 
الصعب أن تأتى كل ليلة وتكون على نفس صورتها 
بمنتهى الدقة كما لو كانت شريطاً سينمائياً. األمر 
بل  النوم  يخشى  أصبح  أنه  هو  صعوبة  األكثر 
النوم  من  يهرب  صار  أنه  هو  ذلك  من  األكثر 
حتى كثيراً ما غلبه النعاس وهو جالس على مقعده 
إلى فراشه، يهاجمه  للنوم ويأوى  وبعدما يستسلم 
فى  فكر  مفزوعاً.  فينهض  اللعين  الكابوس  ذلك 
إحتمالية  لكنه تراجع مع  إستشارة أحد األصدقاء 
بإسقاطات  الحلم  وتفسير  الصديق  هذا  فلسفة 
مباشرة عليه وعلى أساليبه وتعامالته فهو يعرف 

على  طرح  ثم  جيداً.  األصدقاء  آراء 
هل  قبل  من  يطرحه  لم  سؤااًل  نفسه 
النفسيين؟؟؟  األخصائيين  أحد  يستشير 
وماذا يقول له؟ أيقول أنه يعانى من حلم 
ماذا  ثم  يومى؟  كابوس  من  أو  متكرر 
أعمال  رجل  وهو   - الناس  عنه  يقول 
يتردد  ناجح ومعروف - عندما يرونه 
ستكثر  النفسية؟  العيادات  احدى  على 
وهناك  هنا  الشائعات  وتتناثر  األقاويل 
وسيستغلها  األعداء .....أعداء النجاح 
....توقف قلياًل عند هذه الكلمة، فهو لم 
يخطر  لم  بل  أعداء  له  أن  يوماً  يفكر 
على باله فى يوم من األيام أن يتربص 
أعداء فهو  له  ....ولماذا يكون  أحد  به 
لم يعاد أحداً طوال مسيرة حياته.... ثم 
تردد برهًة قبل أن يقرر بأنه من المؤكد 
وأعداء  ناجح  رجل  فهو  أعداء  له  أن 
النجاح كثيرون والحاقدون على نجاحه 
ارتداء مالبسه وقد قرر  بدأ فى  أكثر. 
الذى  النفسيين  أن يذهب ألحد األطباء 
منزله  عن  يمكن  ما  أبعد  عيادته  تقع 
المنزل  باب  عمله..وعلى  دائرة  وعن 
نظر نظرة سريعة على نفسه فى المرآة 
وذهب  الباب  بجوار  المثبتة  الطولية 
خارجاً ثم إستدار عائداً لينظر فى المرآة 

نظرة عميقة صامتة....وهز رأسه فى 
عم  كان  خارجاً!!!!.  إنطلق  ثم  تعجب 
واقفاً  البيضاء  اللحية  ذو  العجوز  جاد 
مبتسماً فى إنتظاره - كعادته كل صباح 
- بعدما قام بغسل وتنظيف سيارة حسام 
إخفاء  محاواًل  بالتحية  بادره  الذى  بك 
بدا على وجهه..وركب  الذى  اإلرهاق 
لعله  هدفه  نحو  وإنطلق  سيارته  حسام 
الذى  اليومى  األرق  لعذاب  حداً  يضع 
عدة  حسام  أجرى  السيارة  فى  يعيشه. 
ثم  الطبيب  مع  موعداً  فأخذ  مكالمات 
مواعيده  إللغاء  بمكتبه  آخر  إتصااًل 
وأخيراً بوالدته التى لم يسمع صوتها منذ 
شهر أو أكثر وكان كعادته معها رقيقاً 
مهذباً ولم ينس أن يسألها الدعاء له رغم 
عنها.  الطويل  لغيابه  له  الشديد  عتابها 
تقريباً  خالية  توقع-  -كما  العيادة  كانت 
الطبيب  كثيراً..وكان  أراحه  ما  وهو 
حسام  إسترخى  بالداخل،  إنتظاره  فى 
للطبيب  يروى  وبدأ  مريح  مقعد  على 
حلم  ....هو  ليلة  كل  النوم  مع  معاناته 
لمدة أحسبها ثوان  قصير...قصير جداً 
قليلة لكن أثرها تجاوز األيام والشهور. 
سأله الطبيب  عن تفاصيل الحلم فأجابه 
بأنه ال توجد تفاصيل تذكر..... حسام 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
سوى أننى أنظر فى المرآة..فال أجد شيئاً...
ال أرى نفسى...ال أرى صورتى فى المرآة 
فيصيبنى الفزع وأجرى نحو كل حجرات 
أجدنى.. فال  مرآة  كل  فى  وأنظر  المنزل 
أقصد ال أرانى..بل أعنى ال أرى إنعكاس 
صورتى على المرآة، بعدها أستيقظ فزعاً 
وأنا الهث بأنفاس متالحقة والعرق يتصبب 
متزوج؟«    « الطبيب  سأله   . وجهى  من 
أجابه » ال«  - تعيش وحدك؟ - نعم -  كم 
مرآة فى منزلك  أجاب حسام - سبعة!!!!! 
.  فى طريق العودة بدا حسام غير مقتنعاً 
برأى الطبيب ووصفته العالجية والتى لم 
لألعصاب  ومهدئ  منوم  دواء  سوى  تكن 
كاإلقالل  المتوقعة  النصائح  على  عالوة 
من التدخين والمنبهات وتناول العشاء قبل 

النوم بثالث أو أربع ساعات...

.كان عم جاد -حارس الفيلال- فى إستقباله 
بشوشاً كعادته، فتح باب السيارة »الحمدهللا 
ع السالمة يا حسام بك..سالمتك..بتشتكى 
متردداً...فعم  حسام  إليه  نظر  إيه؟«   من 
شهد  والذى  االمين  الفيلال  حارس  جاد 
يتكلم  ان  يريد  وصباه...والنه  طفولته 
قصته  حكى  به صدره  يضيق  بما  ويبوح 
األمر  يُبقى  بأن  إستحلفه  بعدما  جاد  لعم 
أنا   « قائاًل  جاد  العم  بينهما..إبتسم  سراً 
تخاف؟  ممن  بسرك..ولكن  أبوح  ولن  لم 
أن  الممكن  من  كهذا  »أمر  حسام   أجاب 
أعداء؟«... لك  وهل   « أعدائى«  يستغله 
أمر طبيعى أنا إنسان ناجح وللنجاح دائماً 
أعداء« قاطعه عم جاد » اال يوجد أعداء 
آخرون؟.....لم يرد حسام بل اتجه للداخل 
حيث  وقف أمام المرآة بجوار باب المنزل 
فى  صورته  ويناظر  عنقه  رابطة  يعدل 
خيالء بينما أتى صوت العم جاد وهو يتمتم 
كان  بك....هو  حسام  مسكين   « يقول  و 
كفاية  البيت....مش  برة  من  اعداء  ناقص 
السبع اعداء اللى قاعدين له جوة البيت«. 

حني تركنى حليظة
Oliver كتبها

-على الصليب لم يتدخل الالهوت ليرفع ثقل خطايا العالم كله عن ناسوت إبن هللا فصرخ 
المسيح إلهى إلهى لماذا تركتنى. كان هذا الترك لصالحنا.فقبل اإلبن كل أوجاع الترك قبلنا. 
الترك ال يعنى اإلنفصال أبداً.فالناسوت بعدما إتحد فى بطن العذراء بالالهوت لم ينفصل عنه 

و ال حتى بالموت.

- يخاطبنا الروح قائاًل :لحيظة تركتك و بمراحم أبدية أجمعك إش ٥٤: ٧.هذا إخطار إلهى 
بتدبيره معنا.حين يرى أنه يحسن أن يتركنا لحيظة )تصغير لحظة( وهذه اللحيظة مثل غمضة 
عين.لكنها تبدو لنا كالدهر ال ينتهى و كما عند هللا ألف سنة كيوم فعندنا العكس نرى اللحيظة 

كألف سنة و تطول بنا و نتأوه .

- لكن كما أن في تدبير هللا أن يعتني بنا فمن تدبير هللا أن يدعنا لحيظة.كان يونان في بطن 
الحوت لحيظة لكن مراحم هللا األبدية جمعته من جديد و جعلته صورة لدفن المسيح.حين وقف 
بطرس بعيداً يبكي بكاءاً مراً كان يشعر أن هللا تركه.لكنه قام و دعاه إلى مراحم أبدية من 
جديد.ظنت مريم و مرثا أن المسيح له المجد ترك لعازر مريضاً لكنه تركه لحيظة فلما إنتهت 
أقامه و تمتع بمراحم أبدية.فلو سألت هؤالء و غيرهم هل كانت لحيظة الترك ذات فائدة لكم 
ألجابوا بالتأكيد نعم.لوال هذه اللحيظة ما عرفنا المسيح حق المعرفة و ال عرفنا أنفسنا كما 

ينبغى,

- ألن اإلنسان حين يعتاد المراحم تصغر قيمتها فى عينيه لذلك يتركه هللا لحيظة حتي إذا ما 
عادت إليه المراحم علم فى أية نعمة يقيم.إتضع ألنه عرف أنه بدون عناية هللا ال يقدر حتى 
على أن يتذكر إسمه.ال يقدر على فعل شيء بالمرة فيتضع و يكون ترك هللا له لحيظة ألجل 

صيده لملكوت السموات.يعيش حياة شكر و رضى و زهد.

- حين يفتر اإلنسان و تبرد محبته يتركه هللا لحيظة. وقتها يشعراإلنسان بالخطر الجسيم 
تنتهي  الريح و  ينتهر  الرب  نهلك.لكن  أننا  يا رب  يهمك  أما  قائاًل  قلبه  بكل  يقوم و يصرخ 

اللحيظة تاركة بصمة في القلب ال تنمح و خبرة محبة ال تتضاءل.

- فى دوام العناية اإللهية نحن في تدبير هللا و في لحيظة الترك أيضاَ نحن في تدبير هللا.
ألنه يجعل كل األشياء تعمل معاً للخير.فإن رأيت لحيظة الترك طويلة إعلم أنه يتبعها مراحم 

ال آخر لها.فى لحيظة الترك عش صالة من القلب ملتهبة.

لتكن لحيظة الترك وقتاً مناسباً لمحاسبة النفس و الجرأة على اإلعتراف بالخطية.لتكن زمن 
الحب من طرفنا كما أن دوام عناية هللا هي زمن الحب من جهته.

- لحيظة الترك ليست وقت التجربة.ألن هللا في التجارب يقترب منا جداً و يعيننا و يمنحنا 
بركات إجتياز التجارب.أما الترك فليس هكذا.هو غياب للنعمة عن اإلنسان.وقت ال تعزيات 
و مضى  أدار ظهره  مع هللا.كأن هللا  الحياة  بلذة  يشعر  هو حى.ال  و  التراب  إلى  فيه.يعود 
للغاية.كفريسة  نفسه رخيصاً  اإلنسان  بال شطآن,يشعر  هائجاً  بحراً  قدامنا  األرض  .فتصبح 
ملقاة بال حماية وسط الوحوش.كأن الدنيا بأكملها ضده.يشعر أنه ال طعم ألى شيء روحي أو 
جسدى.يشعر بأنه ضاع و تاه ال يعرف طريقه و ال هدفه و ال يعرف لماذا يعيش.ال يختلف 
النهار عن الليل .يغيب طعم الراحة و يتغرب عنا الفرح.يبدو الطعام كريهاً و الجوع أيضاَ.ال 
نعرف إلى متى نبق هكذا حتى نظن أن الموت قادم ال محالة.يهمس القلب تحت حر الشمس  
موتى أفضل من حياتى.يسكن مغارته المجهولة حاسباً أنه بقي وحده بعدما قتلوا الجميع.في 
لحظات الترك ينسج إبليس شبكة من الشكوك و اليأس فال نعرف كيف صرنا هكذا. يحجب هللا 

وجهه فيصيبنا فزع .هذه و غيرها مشاعرلحيظة الترك و ليست مشاعر التجارب,

- الترك أغلبه حالة عدم رضا إلهى عنا و في القليل منه جداً هو إختبار محبة.

- كما أن الترك هو تصرف إلهي هكذا عودة النعمة إلى اإلنسان فعل إلهي .ال يوجد شيئ إذا 
عملناه صارت النعمة لنا سوى أن ينعم علينا روح هللا بالنعمة.في لحظات الترك يصلح التذلل 
لكن التذلل ليس سبب النعمة.تعود النعمة ألن اللحيظة إنتهت.أدت دورها كما يراه لنا هللا.عودة 
النعمة ال تعنى أننا صرنا قديسين بال لوم لكن هللا فقط أذاقنا خطورة غياب النعمة.علمنا بالترك 
ما لم نتعلمه بالنعمة.كانت اللحيظة درساً سريعاً من هللا بطيئاً طوياًل مملوء مرارة من جهتنا.

- أما أنا فإن تركتني لحيظة يا رب فإرفق بى لتكن سريعة كالسهم و ال تكن لحيظة  للشيطان 
كى ينفرد بى بدونك بل يكفني ألم أنك تحجب وجهك .ثبت فى الرجاء وقت لحيظة الترك 
فأقول لنفسي أنك تعود و تهدينى.أقول لنفسي أعود أنظر هيكلك.أقول لنفسي أنك ستعود و 
تبني المنهدمة و تسترد المنفية و تدعو التي ليست شعبك شعبك و التي ليست مختارة مختارة 
.تجعل األشياء التي كنا نظن أنها قبيحة فإذا بها لها جمال أفضل.أرنى كيف يتحول ظل الموت 
صبحاً.كيف يشق نورك عتمة الكون.أخرجنى قائاًل لماذا أنت ههنا.أرنى لحظة خلقى من جديد 
.كل األشياء كال شيء اآلن.أنا أطلبك أنت.كن لى كشروق الفجر.ال تحجب وجهك عنى .نعم 
أستحق أن تتركني ليس لحيظة فحسب بل إلى األبد لكن لماذا فديتنى أليس لكي أكون معك إلى 
األبد ؟تعال إذن و رد نعمتك التى بدونها ال حياة.لحيظة تركتني و أنا أستحق و اآلن أنتظر 

مراحمك األبدية و أنا غير مستحق.
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آدم الثانـــى 
أشعياء النيب والسد األثيوبي )اجلزء األخري( 

وجدى خليل

أنه ليس أصحاح ١٩ فقط  من سفر أشعياء 
عن  يتحدثون  عندما  ندرسه  أن  يجب  الذي 
بل  مصر  خراب  بدء  هو  األثيوبي  السد  أن 
أيضا األصحاح ال١٨ والذي لم يحظي بنفس 
األهتمام مع أنه يتحدث حسب أغلب دارسي 
الكتاب عن اثيوبيا نفسها ! وقد وصف الروح 
القدس أرض أثيوبيا بقوله بقوله » ١ يا ارض 
حفيف االجنحة التي في عبر انهار كوش ٢ 
من  قوارب  وفي  البحر  في  رسال  المرسلة 
الرسل  ايها  المياه.اذهبوا  وجه  على  البردي 
السريعون الى امة طويلة وجرداء الى شعب 
مخوف منذ كان فصاعدا امة قوة وشدة ودوس 
قد خرقت االنهار ارضها« ١٨ : ١  وأثيوبيا 
التي  األرض  هي  المفسرون  قول  حسب 
خرقت األنهار أرضها وشعبها يتميز بالطول 
»كوش«     . الحركه  في  والسرعه  والنحافه 
التي  القديمه  كوش  مملكه  هي  أليها  المشار 
الي مكان  أمتدت حدودها من أسوان بمصر 
مدينه الخرطوم األن في السودان وهي مملكه 
فرعونيه مصريه بدأت في األفول منذ القرن 

الثاني الميالدي . أما مايجعل بعض الدارسين 
أثيوبيا  أليها هي  المشار  أن األرض  يذهبون 
القدس  الروح  اورده  الذي  التعبير  ذلك  فهو 
 ١٨  ” ارضها  االنهار  خرقت   « عنها  قائال 
من  غيرها  عن  أثيوبيا  به  ماتتميز  وهو   ٧:
وخاصه  البعض  فهم  يكون  قد   . األراضي 
الدافع  هو  األصحاح  لهذا  »مصر«  خصوم 
ينفذون  أنهم  وأعتقادهم  السد  لبناء  الروحي 
المشيئه اآللهيه الراميه الي تأديب مصر وبدء 
خرابها في األصحاح الذي يتلوه ال١٩ . هذا 
أن  ولكن  يخطئ  وقد  يصيب  قد  تأمل  مجرد 
قد  الصواب  يكون  فقد  يعتقدونه  ما  هذا  كان 
جانبهم تماما ألنه يأتي في نهايه هذا األصحاح 
ال١٨ مايلي » في ذلك اليوم تقدم هدية لرب 
شعب  ومن  واجرد  طويل  شعب  من  الجنود 
قوة  ذات  امة  من  فصاعدا  كان  منذ  مخوف 
الى  ارضها  االنهار  قد خرقت  وشدة ودوس 
موضع اسم رب الجنود جبل صهيون«  ١٨: 
٧ هذه الهديه التي سيقدمها هذا الشعب الطويل 
األجرد الي رب الجنود لن تكون أبدا خراب 

ألن    . المسيح  السيد  أليها  لجأ  التي  مصر 
السيد المسيح له كل المجد لم يأتي الي مصر 
هاربا من خلقه يديه »هيرودس« أو غيره من 
أصحاب السلطه الزمنيه بل جاء السيد المسيح 
الي مصر ليؤسس مذبح وكنيسه   المجد  ملك 
ليكون  الرسول  »لمرقس«  الطريق  ويمهد 
النبؤه » في  عمودا عند تخمها كما جاء في 
ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض 
للرب عند تخمها. ٢٠ فيكون  مصر وعمود 
عالمة وشهادة لرب الجنود في ارض مصر 
» أشعياء ١٩: ١٩-٢٠  لن يسمح الرب أبدا 
وال  مصر  يبغضون  الذين  الساسه  لبعض 
السد  بناء  ينجح  أن  النبؤات  مقاصد  يفهمون 
األثيوبي أن كان الهدف من بناؤه هو تعطيش 
مصر بل سيرتد عملهم علي رأسهم وقد بدا 
الهديه  هذه  ماذا ستكون  ونسال  نعود   ! يرتد 
الي  األجرد  الطويل  الشعب  سيقدمها  التي 
الهديه   : الحقيقي؟   معناها  في  الجنود  رب 

كانوا  سواء  األجرد  الطويل  الشعب  هذا  أن 
هؤالء في جنوب مصر أو شمال السودان أو 
يقطنون األرض  الذين  األثيوبي  الشعب  أنهم 
هو  الهديه  هذه  أرضها  األنهار  خرقت  التي 
تحول   ! الجنود  رب  كنيسه  الي  أنضمامهم 
الديانه  الي  الفرعونيه  الديانه  من  كوش  أهل 
الذي  األثيوبي  الشعب  قبل  وأيضا  المسيحيه 
المسيحي  األيمان  أرضه  األنهار  تخترق 
أفريقيا  كنائس  اعظم  من  واحده  وأسسوا 
وقدمت  األرثوذكسيه  األثيوبيه  الكنيسه  وهي 
للمسيحيه نساك ومتوحدين أكثرهم شهره هو 
األثيوبي.. هيمانوت«  تكال  »األنبا  القديس 
القرن  منذ  وتبدلت  تغيرت  األمور  أن  نعلم 
السادس ولكن نؤمن في أعماقنا أن »مصر« 
الرب اليقبل  نعلم أيضا أن  المسيح و  أرض 
خراب مصر هديه له..من يظن ذلك لم يعرف 

المسيح تمام المعرفه .

بقية مقال » بمناسبة عيد نياحة القديس حبيب 
جرجس » ص 13

وهكذا كان شغل القديس الشاغل هو العلم والمعرفة 
للكبير والصغير وقد نجحت مدارس االحد وأخرجت 
لنا اجيال حملت التنوير والعلم للكنيسة كلها وأخرجت 
لنا بطاركة وأساقفة ورهبان وكهنة وخدام وخادمات !

بتدريس مادة  القديس بكل ذلك بل سعي  يكتفي  ولم 
الدين المسيحي في المدارس وكان ذلك في عهد وزير 
تم  وبالفعل   ١٩٠٧ عام  في  زغلول  سعد  المعارف 
الموافقة على تدريس الدين المسيحي وقام االرشيدياكون 

حبيب جرجس بإعداد المناهج الخاصة بها !

انتشار  هو  جرجس  حبيب  القديس  وقت  كان 
االرساليات األجنبية الكاثوليكية والبروتستانتية وكانوا 
تعليمهم  ونشر  عديدة  بوسائل  الكنيسة  أبناء  يخطفون 
التي  الكتب  بكتابة  أيضا  فقام  كنيستنا  يهاجم  الذي 
بالقاء  وقام  الكنيسة  اسرار  مثل  أفكارهم  على  ترد 
محاضرات في  كنائس ربوع مصر يشرح فيها التعاليم 
االرثوذكسي السليم ويرد على األفكار المضادة االيمان 
ويثبت األقباط على إيمانهم وقد جمعت هذه العظات بعد 

ذلك في الكتاب الرائع - الصخرة االرثوكسية -

التي  الكرمة  مجلة  جرجس  حبيب  اصدر  أيضا   
التي  الكتب  من  العديد  اصدر  كما  عام   ١٧ استمرت 
تاريخ  والعقيدي  الروحي  منها  كتاب  الي ٣٠  وصلت 
بكتابة  وقام  والترانيم  الكنسي   واإلصالح  الكنيسة 
واسرار  االرثوذكسية  الصخرة  وهم  هامين  كتابين 
الكنيسة وكانت عبارة عن شرح عقيدة الكنيسة القبطية 
والرد على البدع التي بدأت وقتها تنتشر خصوصا مع 

دخول االرساليات االجنبية الي مصر .

مطرانا  جرجس  حبيب  االرشيدياكون  رشح  وقد 
للجيزة  عام ١٩٤٨  ولكن رفض البابا يوساب سيامته   

نظرا لكونه علماني وليس راهب

واإلصالح  البناء  هو  الشاغل  وشغله  هدفه  كان 
والتجديد والتنوير .

كان ابن مخلص ومحب لكنيسته لم ينتقدها يوما لم 
يسئ اليها يوما لم يتطاول عليها يوما ولكن كان يرى 
ويعمل  الخطأ  يرى  كان  عالجه  في  ويسعى  الضعف 
بكل جهده في تصويبه وكان يرى ما يحتاج الي اصالح 

فيسعى بنفسه في االصالح دون ضجيج ودون تشهير 
ودون اساءة !

المسيحي  الروحي  المنهج  القديس  لنا  وضع  وهكذا 
والرغبة  الكنيسة  بحب  المغلف  والبناء  االصالح  في 

في نهضتها.

تنيح  والتعليم  والخدمة  بالعطاء  حافلة  حياة  وبعد 
االرشيدياكون بسالم في ٢١ اغسطس عام ١٩٥١ يوم 
عشية عيد السيدة العذراء التي احبها وكان دائم التشفع 

بها  .

وقد تم اعالن المجمع المقدس  قداسة االرشيداكون 
حبيب جرجس وذلك في عام ٢٠٠١٣ وبهذا يذكر اسم 
القديس حبيب جرجس في مجمع القديسين في القداس 

االلهي وايضا تبنى كنائس باسمه .

الذين  كثر  التي  االيام  هذه  في  قديسنا  نتذكر  ونحن 
ويرفضون  عليها  ويتطاولون  الكنيسة  الي  يسيئون 
هم  الحقيقة  وفي  االصالح  بحجة  وتعليمها  عقيدتها 

انفسهم من بحاجة الي اصالح

وهكذا تاريخ كنيستنا يخبرنا انه في كل فترة ضعف 
كان هناك كواكب تضئ الظلمة وتنشر النور قديسون 
اناروا لنا الطريق احبوا الكنيسة من كل قلبهم وسعوا 
بكل طاقتهم في نهضتها وبذلوا حياتهم في خدمتها بكل 

امانة وحب !

وكان قديسنا حبيب جرجس احد هذه الكواكب التي 
سيكتبها  كبيرة  نهضة  سبب  وكانت  كنيستنا  انارت 

التاريخ بحروف من نور .

واخيرا لقد أمن القديس حبيب جرجس أن اإلصالح 
الكنيسة وتاريخها ونشر االيمان  الثبات في عقيدة  هو 
وإعالن  ونهضة  وصغار  كبار  للجميع  االرثوذكسي 
شأن الكنيسة بالعلم والتعليم  فكان مصلح حقيقي وخادم 

امين .

نصلي الي الرب ان يحافظ على كنيسته وان يرسل 
لها دائما خدام امناء انقياء محبين ليحافظوا على الوديعة 

كما تسلموها .

النهضة:  »سْد  مقال  بقية 
أزمة و حلول» ص 4

وتشمل  الغربية:  2.الصحراء 
النيل  نهر  بين  المحصورة  المنطقة 
شرقاً والحدود الليبية غرًبا والحدود 
والبحر  جنوًبا  السودانية  المصرية 

المتوسط شمااًل.

وهي  الشرقية:  3.الصحراء 
المنطقة المحصورة بين وادي النيل 

بالوجه القبلي والبحر األحمر.

وتعتمد  سيناء:  جزيرة  4.شبه 
المياه  على  أساساً  األولى  المنطقة 
عليها  تقوم  والتي  التقليدية  النيلية 
شرب  من  التنمية  أنشطة  معظم 
جانب  إلى  وصناعة  وزراعة 
األخرى  المياه  لمصادر  إستخدامها 
الصرف  كمياه  التقليدية  غير 
الزراعي في شبكات المصارف أو 
المياه الجوفية التي تخزن بمستودع 
تسرب  نتيجة  الرسوبية  التكوينات 
النيلية،  الري  مياه  من  الفائض 
المعالجة  الصحي  الصرف  ومياه 
في  األمطار  مياه  إلى  باإلضافة 
وتعتمد  الدلتا.  من  الشمالي  الجزء 
أساساً  الجمهورية  مناطق  باقي 
غير  الجوفية  المياه  مصادر  على 
األمطار  إلى  باإلضافة  الُمتجددة 
الساحلية  المناطق  على  المتساقطة 
المياه  خزانات  تتوزع  ،حيث 
النيل،  وادى  بين  المتجددة  الجوفية 
المياه  تلك  وتعتبر  الدلتا.  واقليم 
جزًءا من موارد مياه النيل . ويقدر 
ما يتم سحبه من مياه تلك الخزانات 
وذلك  مكعب  متر  مليار   ٦,٥ نحو 
في  ذلك  ويعتبر   .٢٠٠٦ عام  منذ 
يبلغ  والذي  اآلمن  السحب  حدود 
أقصاه نحو ٧,٥ مليار متر مكعب 
المياه  تقديرات معهد بحوث  حسب 
جيدة  بنوعية  يتميز  كما  الجوفية. 
من المياه تصل درجة ملوحتها إلى 
نحو ٣٠٠ - ٨٠٠ جزء في المليون 
في مناطق جنوب الدلتا. وال يسمح 
إال  الخزانات  تلك  مياه  بإستنزاف 
زمنية  لفترة  جفاف  حدوث  عند 
طويلة ، لذلك تُعتبر هذة المياه ذات 

قيمة إستراتيجية هام��ة.

غير  الجوفية  المياه  خزانات  أما 
الصحراء  تحت  فتمتد   ، المتجددة 
جزيرة  وشبه  والغربية  الشرقية 
سيناء . وأهمها خزان الحجر الرملى 

النوبى في الصحراء الغربية والذي 
يقدر مخزونه بنحو ٤٠ ألف مليار 
إقليم  في  يمتد  حيث   ، مكعب  متر 
شمال شرق أفريقيا ويشمل أراضى 
 ، وتشاد  وليبيا  والسودان  مصر 
ويعتبر هذا الخزان من أهم مصادر 
المياه الجوفية العذبة غير الُمستغلة 
المياه  تلك  لوجود  نظراً  مصر  في 
على أعماق كبيرة ، كما أن رفعها 
و ضخها باهظ تكاليف من الناحية 

اإلقتصادية.

بنحو  سحبه  يتم  ما  متوسط  يبلغ 
٠,٦ مليار متر مكعب سنوًيا تكفي 
بمنطقة  فدان  ألف   ١٥٠ نحو  لري 
يزداد  أن  المتوقع  . ومن  العوينات 
نحو   إلى  السنوى  السحب  معدل 
سنوًيا  متر مكعب  مليار   ٣  -  ٢,٥
و  اآلمن  للسحب  أقصى  كحد 
اإلقتصادى و لتفادى اآلثار الناتجة 
عن اإلنخفاض المتوقع في منسوب 
إعتماد  يجب   ، الجوفية  الخزانات 
التحول من نظام زراعة المساحات 
الشاسعة إلى نظام المزارع المحددة 
 -  ٢٠٠٠ بين  تتراوح  بمساحات 
على  للحفاظ  وذلك  فدان   ٥٠٠٠

الخزانات الجوفية لفترات طويلة

يجب   ، تقدم  ما  على  بناًء  و  إًذا 
على مصر أن تبدأ و فوًرا إستخدام 
مخزونها من المياه الجوفية )و على 
المياه  خزانات  الخصوص  وجه 
الجوفية الُمتجددة( اإلستخدام األمثل 
و الفعال لتقليل اإلعتماد شبه الكلي 
على مياه النيل لحين إستكمال أثيوبيا 
النهضة  سد  خلف  الملء  عمليات 
المياه  مصادر  على  فالتنقيب   ،
الجوفية باألراضي المصرية أفضل 
و أوفر من إستعداء مصر إلثيوبيا 
و إنفاق المليارات على تجهيز اآللة 
سمعة مصر  تعريض  و  العسكرية 
لإلهتزاز في أعين المجتمع الدولي 
من  الشامتين  شماتة  عن  ناهيك   ،
و  أذنابهم  و  زبانيتهم  و  اإلخوان 
التي  النجاحات  غيرهم من كارهي 
القليلة  السنوات  في  مصر  حققتها 
نجاح  أو  فشل  حال  في  الماضية 
الحّل العسكري على حًد سواء )أو 
بمعنى أدق الفخ العسكري الذي يتم 
نصبه لمصر( و على رأس هؤالء 
الحالِم  الُمتغرطس  التركي  األغا 

بعودة الخالفة البائدة إردوغان

للمقالة بقية



السنة الرابعة عشر، العدد )350( - الثالثاء 31 أغسطس 192021

انتقلت إىل األجماد السماويه يوم األحد املوافق 22 أغسطس2021
 فى عيد إعالن صعود جسد السيدة والدة اإلله العذراء مريم

األستاذه الفاضلة/ فيكتوريا فرج بك جورجى
موجهه أوىل ثانوى للغة الفرنسية..ليسانس أداب قسم فرنسى جامعة القاهرة

نجلة المرحوم األستاذ / فرج بك جورجى مدير جمارك مصر والسودان 
زوج المرحومة السيدة / شهده

و حرم المرحوم المهندس / كامل دانيال حنين الدفشى وكيل وزارة على 
درجة رئيس قطاع الهيئة السلكية والالسلكيه لالتصاالت بوجه بحرى.

ووالدة كل من:
الدكتور/ جورج زوج األستاذة المحاسبة/ مريم عازر نسيم بوالية فلوريدا
والدكتورة/ سالى حرم الدكتور / ألبير ميشيل عزيز بطنطا وبوالية تنسى
والدكتوره/ سامية حرم الدكتور/ وديع أنيس إسطفانوس بطنطا ووالية 

فرجينيا
واألستاذه/ ماجده حرم الدكتور/ نشأت نجيب توما بوالية فلوريدا

والصيدالنية / مشيره حرم الصيدلى / باهر أسعد شنوده بأونتاريو بكندا
وجدة كل من:

د/ عماد إسطفانوس , د/ مارك ألبير زوج المهندسه/ مونيكا سمير , د/ مورا إسطفانوس 
, د/ أندرو توما زوج السيده / أنجيال توما , د/ ماثيو توما , د/ جورج باهر , د/ ليديا 
إسطفانوس حرم د/ مينا عادل عطيه بطرس , د /أندرو باهر , جاكوب جورج , جوى 

جورج , جون جورج.
أحفاد أوالدها:

إميلى و كاترين مارك ألبير, فيكتوريا و نيكوالوس أندرو توما.
و أخت كل من:

المنتقلين الدكتور/ ناشد , المهندس / فوزى , المهندس/ جورج والمنتقالت السيدات/ 
مارى و فهيمه ونعيمه و استر..وأ/عايده.

عمة كل من:
د/ فرج ناشد , د/ شادية ناشد , المهندس/ رامز ناشد , د/ ماهر ناشد , المهندس/ عادل 

ناشد.
وخالة كل من:

د/ هيلين حنا ,المرحوم المهندس/ سولاير حنا ,األساتذة / أنجيل و ايرين و مادلين و 
إيريس دانيال و المرحوم أ/ مجدى زخارى , أ/ نبيل زخارى, أ/ منال زخارى.

ونسيبة كل من :
عائالت الدفشى بدفش مركز سمالوط بالمنيا : المنتقلين دانيال حنين الدفشى وجاد هللا الدفشى 
و أوالدهم والعمده شفيق الدفشى و أ/ عادل لويس الدفشى وأوالده د/ يعقوب الدفشى وأوالده 
: د/ ضياء يعقوب الدفشى وأوالده بأمريكا, والدكتورة مارى يعقوب الدفشى حرم المرحوم 
السيد وزير الدولة للتعاون الدولى األسبق/ الدكتور موريس مكرم هللا بك واصف وأوالده 
السابق  مصر  قنصل  مليكه  مراد  أمين  السفير  السيد  حرم  منى  والسيدة  مجدى  المهندس 

بمونتلاير بكندا.

وأيضا عائالت د/ نسيم عازر , أ/ ميشيل عزيز , أ/ أنيس إسطفانوس , أ/ نجيب سعديه , 
أ/ أسعد شنوده , المهندس/عادل عطيه بطرس , د/سميرعزمى , أ/ راؤول أرانجو و سوف 
تقام صالة الجناز يوم الخميس الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ الساعه الواحده ظهرا بكنيسة 
السيده العذراء مريم : بدلراى بوالية فلوريدا بأمريكا و العزاء قاصر على تشييع الجنازة 

واالتصاالت التليفونية نظرا لظروف وباء الكورونا.
ويتقدم مدحت عويضة وأسرة األهرام الكندي وموقعها اإللكرتوني أدارة وحمررين وكتاب 
شنودة(  )بن  شنودة  باهر  الصيدلي  وزجها  مشرية  الصيدالنية  للسيدة  التعازي  خبالص 
خبالص  وامريكا  وكندا  مصر  يف  العائلة  أفراد  مجيع  وكذلك  وأندرو  جورج  الدكتور  واوالدها 
التعازي. مصلني من أجل نياحة لألم املنتقلة يف أحضان القديسني إبراهيم وأسحق ويعقوب. 
كما نصلي من أجل كل أفراد العائلة الكرمية طالبني هلم تعزيات الروح القدس ونتضرع هلل 

أن تكون أخر أحزانهم.

الناصر رئيس  بقية مقال »جمال عبد 
الجمهورية الثانية« ص11 

االخوان  بعض  يحاول  لماذا  أدرى  وال 
وبعض الناصريين طمس هذه الحقيقة، التى 
الدعوة  فى  الكبار  الرجال  من  عديد  أكدها 
شادى  صالح  اللواء  وخصوصا  والوطنية 
وكان  وغيرهما.  عبدالخالق  فريد  والدكتور 
بعض  فى  مسؤوال  شادى  صالح  اللواء 
االخوان  أى  الوحدات،  تنظيم  عن  األوقات 
فى الجيش والشرطة، وكان عبدالناصر من 

بينهم.
المسلمين     كانت مشاركة تنظيم االخوان 
في انقالب ٢٣ يوليو ١٩٥٢م مشاركة فاعلة 
وتحديد  والحماية  واالعداد  التخطيط  فى 
قوية  العالقة  وظلت  بالحركة.  القيام  موعد 
عبد  جمال  والرئيس  االخوان  بين  ومتينة 
الناصر مع تفاهم وتحاور وشد وجذب بعد 
الحكم،  علي  منفردا  الناصر  عبد  استيالء 
والمستقبل  الحكومة  موضوعات  على 
أكتوبر سنة  المنشية فى  حتى وقعت حادثة 
١٩٥٤م، فكانت هى القشة التى قسمت ظهر 
كما  تمثيلية،  أم  حقيقة  أكانت  سواء  البعير، 

يقول بعضهم فى الطرفين.
الناصر  االخوان وعبد  بين  التفاهم  كان     
على أحسن ما يرام لسنتين بعد االنقالب، فى 
ومعه  عبدالناصر  كان  السنتين  هاتين  فترة 
بعض رجال الثورة يزورون كبار االخوان 
وفى  المشكالت.  وحل  للتشاور  بيوتهم  فى 
مناسبات أخرى معروفة، أكثر من مرة زار 
الثورة  رجال  وبعض  الناصر  عبد  الرئيس 
قبر حسن البنا، بل وأعاد محاكمة المتهمين 
فى قتل حسن البنا وسجنه. وظل فريق من 
عبد  مع  طيبة  عالقة  على  الكبار  االخوان 
١٩٥٤م  عام  أحداث  بعد  حتى  الناصر 
والسجون،  واالعدامات  المحاكمات  من 
وحمزة  بدران  وشمس  السجون  وقصص 
المرحوم  هؤالء  مقدمة  وفى  البسيونى، 
التنظيم  رئيس  السندى  عبدالرحمن  االستاذ 
الخاص ومعه آخرون من نفس التنظيم الذى 
الناصر.  عبد  جمال  الضابط  يدربه  كان 
الناصر، من أهم من قاموا  كان جمال عبد 
استعدادا  لإلخوان  الخاص  النظام  بتدريب 
لمعركة طويلة األمد لالستيالء علي السلطة

    فى زيارة  لقبر حسن البنا سنة ١٩٥٤م 
هذه  أذكر  إننى  يلى:  ما  عبدالناصر  قال 
أجل  من  نعمل  كنا  التى  واألمال  السنين 
يستطيع  من  بينكم  وأرى  أذكرها  تحقيقها. 
 . األيام  وهذه  التاريخ  هذا  معى  يذكر  أن 
التى  العظام  األمال  الوقت  نفس  فى  ويذكر 
نعم   . بعيدة  أحالما  ونعتبرها  نتوخاها  كنا 
المكان  هذا  مثل  وفى  الوقت  هذا  فى  أذكر 
كيف كان حسن البنا يلتقى مع الجميع ليعمل 
إنى  هللا  وأشهد  المبادئ،  سبيل  فى  الجميع 
أعمل لتنفيذ هذه المبادئ وأفنى فيها وأجاهد 

فى سبيلها”
فقرات من  الدين حسين فى  يقول كمال     
تخرجنا  يتكلمون”:“مع  “الصامتون  كتاب 
رابط  هناك  يكن  ولم  بالسياسة  انخرطنا 
الرؤوف  المنعم عبد  كان جاري عبد  بيننا. 
عضو تنظيم سّري ما بالجيش وناشط ضد 
بعبد  مرة  أول  جمعني  من  وهو  االحتالل، 
الناصر”.  لبيب بشقة عبد  الناصر ومحمود 
»وتكررت لقاءاتى مع عبدالناصر ومحمود 
ذلك  وكان  عبدالرؤوف.  وعبدالمنعم  لبيب 
ولم  ثالثة.  أو  بعامين  فلسطين  حرب  قبل 
سجالت  فى  مدونين  الوقت  ذلك  حتى  نكن 
االخوان المسلمين كأعضاء. وإن كنا أقسمنا 
على المصحف والمسدس فى منزل المرحوم 
عبدالرحمن السندى الذى كان رئيسا للجهاز 
السرى لالخوان أيام المرحوم حسن البنا ثم 
عزله المرشد الهضيبى بعد ذلك. اقسمنا أن 
 « البالد”.  فى  هللا  شرع  اقامة  على  نعمل 
واستمرت عالقة الثورة باالخوان المسلمين. 
بهم،  باالتصال  يكلفنى  عبدالناصر  وكان 
ثم  سالم.  صالح  يكلف  أصبح  ذلك  وبعد 
حتى  تقع  والخالفات  تقف،  العالقات  بدأت 
حدثت محاولة إغتيال عبدالناصر فى أكتوبر 
١٩٥٤م، وتمت محاكمة االخوان وأعضاء 
الجهاز السرى بعد أن كشفت التحقيقات التى 
كانوا  أنهم  عبدالناصر  عليها  يطلعنا  كان 
يريدون السيطرة على الحكم”. والصامتون 
اعضاء  من  هم  الكتاب  فى  تكلموا  الذين 
فى  مؤسسين  وأعضاء  الثورة  قيادة  مجلس 
الدين  كمال   : وهم  االحرار  الضباط  تنظيم 
وحسن  البغدادى،  وعبداللطيف  حسين، 
لالضطهاد  تعرض  من  ومنهم  ابراهيم. 

وفرض الحراسة مع بعض أفراد عائلتهم.

بقية مقال »ثمن الحرية.«  ص9
بميزان  وتصرف  وإبداع  فكر  حرية  وهي 
أصحاب  من  موروث  والحكمة،  العقل  من 
عقول عاشوا تلك الحرية و أنطلقوا نحوها 
الخوف  أمامهم   األفق  مطروح  إلى عنان 

جانًبا و الخزي والعار جانًبا ،

َطارحين الفكر الغير المنضبط وعاشوا بفكر 
واٍع يعلم جيًدا كيف يحيا في دروب الحرية، 

بحرية مشروعة بالفعل وأحكام الدستور ،

نقول هناك شعوب ودول  أن  وهنا نستطيع 
بأكملها تحيا وتتمتع بكامل الحرية دون قيود 
أن  يحق  كما  تحيا  لكي  مجحفه وال شروط 

يكون ،

 و هذا كحق يكفله لهم القانون،  تلك الشعوب 
تعرف جيًدا الحقوق والواجبات ،

أن  دون  حريتها  تستخدم  كيف  تماًما  تعى 
تجور على حرية اآلخر،

وهنا نستنتج الحرية هي ما يسطر بدستور 
التي  الحياة  قوانين  كافة  شامل  دولة  كل 
تحكم سلوكيات المجتمع و تفرض واجبات 
الحياة في  عليه وتكفل حق كل مواطن في 
كيف  ولكن  الحياة  تلك  وجوانب  أمور  كل 

تستخدم تلك القوانين ،

 ليس العيب في قانون أو أصول أو ُعرف 
ما  أو ..أو ..ألخ 

وكيف  نحن  فينا  العيب  يكون  أحيانا  ولكن 
التقيد  دون  تكون  أن  نود  كما  الحرية  نحيا 

بقانون ،

  فهنا الخطأ يقع على عاتق مْن يستخدم تلك 
الحرية بسلوك مناسب أو غير مناسب ،

فيجب بالفعل أن نحيا الحرية بثقافة الموروث 
المجتمع كله وما يحمل في  الثقافي ألنظمة 
باألصول  األجداد  و  اآلباء  موروث  طياته 
أن  يجب  كما  الحرية   بثوب  فنحيا  العريقة 

تكون ،

لكل حرية..... ثمن ،

ثمنها ليس مادي وإنما ثمنها الحقيقي يصل 
بك إلى قياس ردود األفعال وانتظار العواقب 
بكل تأكيد ونظرة المجتمع لك وحكم القانون 

عليك .

الحرية ...رمز للحضارة والتحضر بسلوك 
واٍع يعي تمام ما له وما عليه.

الحرية  بتلك  فتحيا  طريقك  اختيار  احسن 
لك  تضمن  التي  القوانين  حسب  المكفولة 

حقك األكيد في تلك » الحرية  ».
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اللحوم احلمراء
بال شك استهالك اللحوم قد 
زاد معدله فى الخمسين سنة 
االخيرة ٦ اضعاف، ومما ال 
استهالك  زيادة  ان  فيه  شك 
سببا  كانت  الحمراء  اللحوم 

مثل  االمراض  من  لكثير  الواسع  االنتشار  وراء 
واالورام  الدماغية  والجلطات  القلبية  االزمات 
هذه  كل  ان  هنا  تحفظ  ويوجد  السرطانية، 
التصنيع  فى  التوسع  ايضا  واكبت  قد  االمراض 
الغذائى واالستهالك العالى من االطعمة المصنعة 
المملؤة بالزيوت المهدرجة واالضافات الصناعية 

بعيدا عن االطعمة البسيطة الطبيعية.

ويعتبر علماء البيئة ان اللحوم الحمراء تشكل 
يعد  الكبير  استهالكها  وان  كبيرا،  بيئيا  عبئا 
للبيئة،  طريقة غير فعالة فى االستخدام الطبيعى 
الحبوب  انتاج  من   %٧٠ المتحدة  الواليات  ففى 
يذهب الى اطعام حيوانات اللحوم والدواجن، فكل 
كيلوجرام من اللحوم يحتاج الى عدة كيلوجرامات 
من الحبوب سواء كان ذرة او قمح او غيرها، وقد 
كان من الممكن استهالكها مباشرة كطعام، وفى 
العالم اآلن على العموم تدل االحصائيات على ان 
واحد من كل ٦ افراد يعانى من الجوع، ويمكن 
بعد  ذلك  من  اعلى  اآلن  االحصائيات  تكون  ان 
حدوث كثير من الكوارث الطبيعية من فيضانات 

وزالزل وحروب.

االعتماد  ان  بالبيئة  المعنييين  كل  يشير  كذلك 
على اللحوم الحمراء كمصدر اساسى فى الطعام 
والماء،  لألرض  االحتياج  فى  زيادة  الى  ادى 
وزيادة فى معدالت التلوث البيئى وارتفاع درجات 
الحرارة على كوكب االرض بسبب تناقص طبقة 
االوزون، ففى الواليات المتحدة النفايات الناتجة 
عن تربية حيوانات اللحوم انتجت نفايات اكثر من 

نفايات االنسان بمقدار ٣٠ ضعف.

فى  للحوم  الفرد  الستهالك  مقارنة  عقدنا  واذا 
العالم سوف تجد ان الواليات المتحدة هى االكثر 
الدواجن  اللحوم بما فيها  استهالكا من كل انواع 
فنصيب الفرد فى السنة هو ١٢٣ كجم اكثر من 
للحوم  المنتجة  البالد  فيها  بما  العالم  فى  بلد  اى 
فى  الفرد  فنصيب  والبرازيل،  االرجنتين  مثل 
البرازيل فى السنة هو ٧٠ كجم وفى االرجنتين 
هو ١٦  الفرد  فنصيب  فى مصر  اما  كجم،   ٨٠
كجم فى السنة، بينما تجد ان الهند واندونيسيا هى 
اقل دول العالم فى استهالك اللحوم، فنصيب الفرد 

فى السنة ٢ او ٣ كجم نظرا لتقديس االبقار.

البعد  يختار  االفراد  من  كثير  ان  تجد  وحاليا 
عن اللحوم ألسباب صحية او مساهمة فى الحفاظ 
البروتين  تجنب  عن  يختلف  وهذا  البيئة،  على 

الحيوانى فى فترات الصوم ألسباب دينية.

والحقيقة ان اللحوم هى مصدر ممتاز للبروتين 
وفيتامين بي١٢ والزنك والسيلينيوم، عالوة على 
باقى فيتامين بى مثل بى٢ وبى٣ وبى٦ ومعادن 
الحديد والفوسفور، ولكن اللحوم ايضا هى مصدر 
للدهون المشبعة التى تساهم فى حدوث امراض 

القلب واالورام السرطانية.

وبالرغم من هذا التعميم، فالواقع ان اللحوم كلها 
فرق  يوجد  اذ  واحدة،  كفة  فى  يمكن وضعها  ال 
بين اللحوم العادية واللحوم االورجانيك، واللحوم 
العالية فى نسبة الدهون واللحوم القليلة فى نسبة 
التى  الحيوانات  من  تاتى  التى  واللحوم  الدهون، 
تتناول  التى  الحيوانات  او  الحشائش  تتغذى على 

العلف الحيوانى.

الدهون  الى  وباالضافة 
تحتوى  فاللحوم  المشبعة 
على دهون غير مشبعة وهى 
التى   ٦ االوميجا  نوع  من 
تساعد على زيادة االلتهابات 
وامراض  القلب  امراض  يجلب  مما  الجسم،  فى 
المناعة الذاتية، وهى فى هذا تختلف بالكلية عن 
لاللتهابات،  المضاد  باالوميجا٣  الغنية  االسماك 
ولكن لحوم الحيوانات التى تتغذى على الحشائش 
وهى  العادى  الطبيعى  الطعام  هو  وطعامها 
اللينولييك  وحامض   ٣ االوميجا  على  تحتوى 
وهى احماض تقلل من خطورة االصابة باالورام 
الزائد، وهى فى هذا تختلف  السرطانية والوزن 
عن الحيوانات التى تتغذى على العلف الحيوانى 
فهى  الشائعة،  التغذية  طريقة  وهى  الحبوب  او 

غنية باالوميجا٦.

وهنا نطرح بعض التعريفات:

من  المكون  العلف  الى  تشير   :Grain fed
الحبوب المصنعة التى استخدمت فيها المبيدات  

الذرة  هى  والحبوب  الحيوية،  والمضادات 
والقمح والشعير وفول الصويا وهنا تتحول معظم

تظل  والمبيدات  مشبعة  للدهون  النشويات 
موجودة فى هذه الدهون وحتى اللحم والبيض وال 
العظام  مثل  الحيوانية  المنتجات  بعض  من  تخلو 

المطحونة واالوتار واالعصاب الحيوانية.

تناول  هو   :Organic Grain  Fed
او  مبيدات  بدون  ولكن  للحبوب  الحيوانات 

مضادات حيوية

وهنا تتناول الحيوانات ماهو طبيعى فى بيئتها 
Grass Fed  من حشائش ونباتات، وهى لها

تاثيرها على االلتهابات  دهون اصح واقل فى 
وهى اصح من التى تتغذى على الحبوب.

تتغذى  وهنا   :Organic Grass Fed
تتعرض  لم  التى  الحشائش  على  الحيوانات 
للمبيدات اوالكيميائيات، وهى اصح انواع اللحوم.

تحرك  الحيوان  ان  وتعنى   :Free Range
والعلف  محدودة،  اماكن  فى  يحبس  ولم  بحرية 
يمكن ان يكون اورجانيك او عادى، وفيها ميزة 
ان الحيوان ال يتعرض لروث الحيوانات المريضة 

الذى يحدث عندما يكون المكان محدودا.

واآلن هل نتناول اللحوم الحمراء ام ال؟

بعض  القارىء  عزيزى  عليك  اقترح  وهنا 
االرشادات:

حاول اال تتناول اللحوم بصفة يومية، وحاول 
ان تدخل االسماك والبروتين النباتى فى قائمتك

حاول اال تزيد كمية اللحم فى كل مرة عن كف 
يدك اى حوالى ٣-٤ اونس

الباكون  مثل  المصنعة  اللحوم  تناول  تجنب 
االطفال  مع  وخصوصا  والمرتدلة  والهوتدوج 
والحوامل، فهى تزيد من معدل االورام السرطانية

حاول ان تتناول القطع القليلة فى الدهون

الحشائش  على  تتغذى  التى  االنواع  اختر 
واالورجانيك

وتمنياتى بالصحة للجميع

من عيادة الطب الطبيعى

الربو والعقاقري
العمر،  من  الستين  ابلغ  انا  س: 
من  اعانى  بدأت  اننى  مؤخرا  والحظت 
وظهور  الهوائية  الشعب  في  ضيق 
الربو الذى كنت اعانى منه في شبابى 
ولقد  منه،  التخلص  على  شارفت  وقد 
استخدام  بعد  تظهر  بدأت  انها  الحظت 
فهل  الروماتيزمية  االلتهابات  عقاقير 

توجد عالقة؟

مستمر  ازدياد  في  الربو  مرض  ج: 
منذ السبعينات ومنذ التسعينات زاد أكثر 
كثير  وهناك  الوفيات،  نسب  معه  وزاد 
التلوث  منها  ذلك  لتفسير  النظريات  من 
البيئي والتواجد المستمر وراء الجدران 
التدفئة  وسائل  في  تكمن  حيث  المغلقة 
من  الحساسية  مسببات  كل  التهوية  او 
اتربة وفطريات وغيرها وعدم التعرض 
التي  العوامل  من  ولكن  النقى،  للهواء 
استخدام  الربو  ظهور  على  تساعد 
العقاقير بصفة منتظمة ومن هذه العقاقير 
كثيرا  تستخدم  التي  االلتهاب  مضادات 
لأللم  او  الروماتيزمية  االلتهابات  في 
والموترين  واألدفيل  االسبيرين  مثل 
القلب  عقاقير  وأيضا  واأليبوبروفين، 
البروبرانولول  مثل  بلوكر  بيتا  المسماة 
عقاقير  وأيضا  وغيرها،  وتيمولول 
االكتئاب المسماة SSRI مثل البروزاك  
وغيره،  ايميبرامين  مثل  والترايسيكليك 

وعقاقير  الفاليوم،  مثل  التوتر  وعقاقير 
مثل  االرفف  على  المتواجدة  النوم 
مرض  عقاقير  وأيضا  ام،  بى  تايلينول 
الفيروسات  ومضادات  الرعاش  الشلل 
وعقاقير الزهايمر، فاذا كنت تعانى من 
عليك  العمر  من  مرحلة  اى  في  الربو 

بتجنب هذه العقاقير وتناول البديل.

المادة  ان  تالحظ  ان  عليك  وأيضا 
 Tartrazine الكيميائية الملونة وتسمى

))yellow Dye

وتستخدم  للحساسية  مهيجة  مادة  هي 
في ٦٠% من العقاقير الروشتة وعقاقير 
األطعمة  في  تستخدم  وأيضا  االرفف، 
واآليس  والكوكيز  الكيك  مثل  المصنعة 
كريم والبودنج والمكرونات، واذا كانت 
تكون  فغالبا  لألسبيرين  الحساسية  لديك 

لديك الحساسية من التارترازين.

د.تباسيم جندي



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation, Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after, Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School, Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF, Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law, 
Commercial Litigation, Property Damage, and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario, he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario, the Human Rights Tribunal, the 
Social Benefits Tribunal, the License Appeal Tribunal, 

Ministry of Labour, Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

 info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road, Suite 100

Toronto, Ontario, M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca
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