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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -65

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

عريتنا يا انبا كاراس
الراهب  يعلم  يكن  لم 
ترهب  ال����ذى  ال��ب��س��ي��ط 
صموئيل  األنبا  دير  في 
يوما  انة  المنيا  بصحراء 
السبب  سيكون  األيام  من 
في تعرية الكثير منا امام 

انفسهم أوال ثم امام ألشعب هذ الراهب النشيط 
يحضر  من  اول  يكون  ان  تعود  الذى  جدا 
تسبحة نصف الليل ويقوم بعمل التسبحة كلها 
عمل  عن  يمنعة  لم  والذى  الجميل  بصوتة 
الدرقية  بالغدة  اال مرضة  التسبحة بصوتة  
اكثر  كان  المحرق  دير  الى  انتقل  وعندما 
نشاطا وخدمة ولكن خدمتة الحقيقية ظهرت 
وقوص  نقادة  مطرانية  ال��ى  وصولة  مع 
الصعبة  االبرشيات  من  االيبراشية  وه��ذة 
ابينا  الخدمة ولكن هناك ظهرت موهبة  في 
المحرقى  صموئيل  األنبا  سارافيم  الراهب 
يبحث  فبداء  الرب  شعب  لراعية  امانتة  في 
عن الرعية ويردها الى حضن الكنيسة وكما 
فعل سيدة الذى احب خاصتة أحب هو أيضا 
وال  بوقت  ال  عليهم  يبخل  لم  كنيستة  شعب 
بجهد تعامل مع الجميع بنفس االهتمام وكل 
نقادة  أبناء  انفس  ما كان يشغلة هو خالص 
يوم  في  انهم  حتى  الرعية  فاحبتة  وقوص 
وداعة بعد سيامتة اسقفا للمحلة نجد اننا ألول 
مرة نرى شعب كنيسة يعارض وبشدة قرار 
البابا ويقولون انهم سيغلقون أبواب الكنائس 
على ابيهم المحبوب الى قلوبهم ولن يسمحوا 

واحد  اصبح  النة  االيبراشية  بمغادرة  لة 
وطول  وشفقة  ولطف  بتواضع  النة  منهم 
مشاكلهم  الى  واستمع  بيوتهم  الى  دخل  اناة 
في  فردا  هو  فاصبح  طعامهم  معهم  وتقاسم 
كل عائالت نقادة وقوص ولشدة محبتة لهم 
سيم  وعندما  عندهم  جسدة  يدفن  ان  أوصى 
اسقفا واصبح االنبا كاراس طبق على نفسة 
مقومات االسقف التي شرحها القديس بولس 
االصحاح  األول��ى  تيموثاوس  في  الرسول 
االسقف  يعيشة  ان  يجب  ما  فعاش  الثالث 
من محبة بازلة بعيدة عن اى منفعة لم يكن 
لديه أي من مظاهر العظمة واالبهة بل على 
يجعلة  لم  العطاء  حياة  عاش  تماما  العكس 
منصبة كاسقف للمحلة ليضع حدود وشروط 
لمن يقابلة بل على العكس تماما هو من كان 
يجعل  بتواضع  مقابلتة  يطلب  لمن  يسعى 
لم  ويعايشة  يراة  مما  يزهل  المحلة  شعب 
يصنع حاشية حولة لتكملة الوجاهة واعالء 
الذات بل كانت حاشيتة 
والضعفاء  الفقراء  هم 
لم  رعيتة  اف��راد  وكل 
يستثنى احد ولم يفضل 
أح���دا ع��ل��ى آخ���ر لم 
باالبواق عندما  يزعق 
كان  بل  مكان  يدخل 
في بساطة السيد الرب يسوع المسيح يتواجد 
في كل مكان لقد اخجلتنا يا ابى القديس فقد 
عشت ما يجب ان يكونة الخادم األمين لسيدة 
انت كشفت بتواضعك الذى اخذتة من الرب 
كبرياء األخرين اآلن عرفتنا معنى ان نعيش 
المحبة ال ان نتغنى بها وضعت مفهوما جديد 
كيف تكون العالقة بين االسقف ورعيتة كًما 
ذكرها الحق الكتابى أنت بما قدمتة من خدمة 
مشكلة  في  ومخدومين  خدام  كلنا  وضعتنا 
ببساطة لقد عريت نفاق خدمتنا وزيف محبتنا 
وحجمنا الحقيقى لما يريدة منا الحق االلهى 
كأسقف  القليلة  خدمتك  ،بسنوات  نكونة  ان 
باهتمامك  انفسهم  يراجعون  الكثير  ستجعل 
توقظ  سوف  األرض  على  اخوتك  بخالص 
الذين غرقوا في المجد الذاتي ونسوا الرعية 
وحزن  آلم  من  حدث  ما  الذئاب  لتخطفها 
وحسرة من شعبك نتيجة انتقالك الى الكنيسة 
تهاون  او  تخاذل  لكل من  السماء درس  في 
مع رعيتة ألننا االن كشعب سنقارن بين ما 
وما  اللة  بقوة  الضعيف  البسيط  انت  قدمتة 
كلنا  ليت  االرضى  المجد  احبوا  من  يقدموه 

نكون انبا كاراس فنستطيع ان نقدم الفارق
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اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

1674 Dufferin street، Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

طنطاوي برئ من دم ماسبريو، 
فمن إذا؟ 

 

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

الرئيس  قال  طنطاوي  المشير  وفاة  بعد 
السيسي أن المشير طنطاوي برئ من دماء 

شهدائنا في ماسبيرو.  

مرات  بضعة  السيسي  الرئيس  اقسم  ثم   
على هذا.

ال��س��ي��س��ي 
ك���ان ع��ض��وا 
المجلس  ف��ي 
ال��ع��س��ك��ري 
وقتها  الحاكم 

وأنى  الحربية،  للمخابرات  رئيسا  وك��ان 
اصدقه تماما فيما قاله واقسم عليه.

عفوية  جاءت  لطنطاوي  السيسي  تبرئة 
السيسي  ولكن  لطنطاوي،  محبته  واقع  من 
تشير  لطنطاوي  تبرئته  ان  يقصد  لم  ربما 
التهامه لشخصيات أخرى في قيادة المجلس 
على  وأقفلت  سبق  القضية  الن  العسكري، 

اتهام اثنين او ثالثة جنود بالقتل الخطأ. 

ال  طنطاوي  ان  السيسي  يقول  فعندما 
فأنه  ماسبيرو  دم  يتحمل 
يتحملها  من  هناك  ان  يجزم 
الذين  الجنود  ه��ؤالء  غير 
الخطأ،  القتل  باتهام  ُحوكموا 
ال  الجندي  ان  البديهي  ومن 
يستطيع قيادة هذه المدرعات 

بدون أوامر من قيادته.

الذكرى  بمناسبة  فليوباتير  ابونا  فديو 
العاشرة لمذبحة ماسبيرو كان وافيا لكل من 
باطلة،  اتهامات  يشن هجوما عليه ويتهمه 
بل وصل الحد أنهم اتهموه بترتيب المذبحة 
مع االخوان! وفى هذا المجال أتهم البعض 
جريدة  انها  الجديد  االهرام  جريدة  قبل  من 

اخوانية!

عن  المسؤول  أن  أشار  فليوباتير  ابونا 
من  أربعة  من  واحد  هو  ماسبيرو  مذبحة 
الشخصي  رأى  وفى  العسكرية،  القيادات 
فأنى اشير باألكثر للفريق عنان، والسيسي 
قد أشار له من قبل انه أخواني وان كان لم 

يذكر اسمه صراحة.   

فقط  يتعرض  لم  فليوباتير  ابونا  ق��دس 
لالتهامات من عناصر االمن والدولة فقط، 
للمضايقات من  بكل اسف تعرض  أيضا  بل 
بعض القيادات الكنسية وزمالء الخدمة التي 
الحقته وهو في كندا وامريكا وربما إلرضاء 

العناصر األمنية.

كنت شاهدا على هذا وقت ان كان في كندا 
وأيضا وهو في أمريكا، حتى إنني قلت ألب 
األعداء  محبة  عن  تعظ  كيف  منهم  أسقف 
ال  إنك  له  واضفت  األبناء؟!  تحب  ال  وانت 
تعثرني  ولكنك  المسيح  السيد  في  تعثرني 
في شخصك وقيادتك، ولن أستفيض في هذا 
ألنني ال اشكك في قدسية الكهنة والكهنوت 

ولكن جميعنا نعثر احيانا.

عليه  أط��ل��ق��وه  شخص  وه��ن��اك 
عن  توقف  باستمرارية،  ليهاجمه 
هددته  عندما  فقط  عليه  الهجوم 
تورونتو  كهنة  جميع  امام  صراحة 
وم��ا ي��ج��اوره��ا إن��ن��ي س��وف أخذ 
االمر للقضاء والشرطة الكندية، فجبن عن 

االستمرار. 

عدالة  فهناك  األرض  عدالة  تتعثر  عندما 
في  األرض  عدالة  اُفشلت  وعندما  السماء، 
شنودة  البابا  قداسة  رف��ع  الكشح  مذبحة 
راسه يطلب عدالة السماء، واستجيب له في 
كرات نار تنزل من السماء على من شاركوا 
وناقشها  المجاورة  القرى  من  المذبحة  في 
االعالم المصري بأنها ظاهرة غريبة ولكننا 
عدالة  اُتممت  ثم  داللتها،  فهمنا  االقباط 
على  ال��س��م��اء 
العليا  القيادات 
ال��ت��ي ش��ارك��ت 

في المذبحة.

ال����س����ي����د 
ال��م��س��ي��ح ل��م 
ي���ت���رك ح��ت��ى 
الجزمة التي رفعت على صور قداسة البابا 
الدولة  من  بسماح  السلفيين  من  شنودة 
ورأينا مثلها تماما ترفع على صور مبارك 
تماما  االقباط  وفهمها  التحرير  ميدان  في 

وفهموا داللتها.  

السماء  عدالة  نالته  بولس  القديس  حتى 
ولم  شاول  -وهو  عندما  األرض  على  وهو 
قتل  عن  راضيا  كان   - بالمسيح  بعد  يؤمن 
من  كمية  ايمانه  بعد  تلقى  اسطفانوس، 
نفس  في  وميت  حي  بين  تركته  الضرب 
قتل   على  فيه  موافقا  ك��ان  ال��ذى  المكان 

الشهيد اسطفانوس.

كل عيد للشهداء نذكر أن كنيستنا القبطية 
كنيسة الشهداء وكما قال قداسة البابا شنودة 

عنها هي كنيسة رافعة للصليب دائما.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
الملئ  عن  يتكلم  عمال  أحمد  أبو  الواد 
ليونيه  هنا  من  ياريس  وحياتك  الثالث 
تحت  مش  تبقي  السد  أرض  عايزين 

سيطرته علشان نخلص.  
ترودو  

البيوت  شراء  من  االجانب  حرمان  فين 
ورق  دراما  بتاع  وال  فين  وعودك  فين 
وطلبة والغلط علي اللي يصدق الكذاب.  

أو تول  
االنتخابات  لنكسب  واحد  طريق  فيه 
توحد  وأنك  الحزب  قيادة  في  تستمر  أنك 

المحافظين في حزب واحد.  
 حزب اليبرال بأونتاريو  

الجاية  االنتخابات  تحلموا  انكم  بيقولوا 
تتحولوا من عربية 7 راكب لميني باص 

12 راكب.  
الحكومة المصرية  

أسعدنا  الطوارئ  قوانين  رفع  قرار 
وهتكمل فرحتنا باإلفراج عن شباب الثورة 

ومنهم رامي كامل بكل تأكيد.  
عبد الفتاح البرهان  

وعزل  بالسلطة  اإلنفراد  قرار  أعتقد 
رئيس الوزراء لم يكن في محله وستدفع 

ثمنه السودان بالكامل.  
شريف منير  

إللي  مصر  صورة  يشوه  لم  ريش  فيلم 
بيشوه صورة مصر نسيان القري وتهميش 

المحرومين وأكل حق الغالبة.  
محمود عبد العزيز  

كنت فنان رائع عملت كل حاجة كويسة 
إال جوازك من بوسي شلبي وعملت منها 

شخصية عامة وتتنطط علي الناس.  
دميانة نصار  

أنتي أيقونه مصرية بمالمح أرض النيل 
بعبقرية موروثه من أجداد عظماء والذهب 

مهما غطي عليه التراب بيفضل دهب.  
بوسي شلبي  

جنبي  تقفي  تحلمي  كنتي  لدميانة  بتقولي 
طيب وأنتي كنتي تحلمي تتجوزي محمود 

عبد العزيز؟؟.  
دوج فورد  

يونيه  في  االنتخابات  تكسب  عايز 
وبإكتساح أستمر في إللي أنت بتعمله وفي 
انتخابية في  الناس دي أقوي حملة  خدمة 

الدنيا.  
محمد صالح  

جايزة  تكسب  أنك  األولي  أمنيتين  لي 
تقدم  لما  والثانية  العالم  في  العب  أحسن 
زي  المصريين  لكل  تقدمه  خير  عمل 

مجدي يعقوب كده.  
مرتضي منصور  

بلحك  وحشنا  شافك  من  عاش  سالمات 
وخشافك والعسل إللي بينقط  لما تتكلم من 

قلبك وأحساسك.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

االستعداد لفصل الشتاء

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

االستعداد  يبدأ  الخريف  فصل  نهاية  مع 
لفصل الشتاء البارد. هناك خطوات يمكن 
ان تتخذ لتجنب اضرار فصل الشتاء على

المياه  محابس  إغالق   )1( المنزل. 
الخارجية للحديقة الخلفية والجراج حتى ال 
تتجمد المياه فى المواسير مما قد يؤدى الى

انفجار مواسير المياه داخل المنزل وما قد 
يسببه ذلك من أضرار جسيمة على المنزل 

قد تكلف آالف الدوالرات إلصالحها.

الدور  فى  عادة  توجد  المحابس  هذه 
األسفل من المنزل. 

للنوافذ  اضافى  عازل  تركيب   )2(
الخارجى  الهواء  تسرب  لتقليل  واألبواب 

البارد الى الداخل. 

المركزى  التدفئة  جهاز  ان  تأكد   )3(
بواسطة  فحصه  طريق  عن  بكفاءة  يعمل 

متخصص. 

)4( تغيير فلتر الهواء فى جهاز التدفئة 
الى  يحتاج  الذى   )Furnace( المركزى 

التغيير ثالث او اربع مرات فى السنة. 

)5( تنظيف وتعقيم قنوات مرور الهواء 
)Ducts( فى المنزل بواسطة متخصص. 

)6( تركيب جهاز لزيادة رطوبة الهواء 
)Humidifier( داخل المنزل وذلك لكى 
يساعد على تخفيف آثار جفاف الشتاء على 
أفضل،   بتدفئة  واإلحساس  المنزل  خشب 

هذا باإلضافة لفوائده الصحية 

الوقت  هذا  استغالل  أيضا  يمكنك   .
الدخان  استشعار  اجهزة  بطاريات  لتغير 
المنزل  فى   )Smoke detector(
كل  تعمل.  مازالت  انها  للتأكد  واختبارها 

شتاء وانتم بخير.

على  وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما  ارحب 
naser@estatesavvy.ca

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

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744

صفحه يف دفرت أحوال مصر
استمرار ازدياد ارتفاع االسعار يف مصر                                                            

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

ارتفاع  ازدياد  مشكله  ان  فيه  الشك  مما 
المعضله  المشكالت  من  مصر  في  االسعار 

المواطن  تؤرق  التي 
البسيط  المصري 
رئيس  وكشف 
للغرف  العام  االتحاد 
التجارية عن مجموعة 
غير  األسباب  من 
االعتيادية التي طرأت 
الداخلية  علي االسواق 

و الدولية و التي كانت وراء االرتفاع المحلوظ 
في مستوي األسعار القياسية للمستهلكين خالل 
الشهر الماضي و األسبوع األول من الشهر 
الحالي وقررأن أبرز المتغيرات التي طرأت 
علي األسواق المحلية و شكلت ضغطا مباشرا 
الكلي  الطلب  حجم  ورفعت  األسواق  علي 
تمثلت  السلع  من  المعروض  حجم  ثبات  مع 
حيث  الوافدة  السياحة  حركة  تضاعف  في 
الشهرين  خالل  الوافدة  السياحة  حجم  ارتفع 
حتي  السائحين  عدد  ووصل  الماضيين 
االسبوع األول من الشهر الحالي الي حوالي 
السياحة  , وشهدت حركة  مليون سائح   4.4
الوافدة موجة من االرتفاع المتزايد منذ يونيو 
الماضي وهو ما أدي الي زيادة طلب الفنادق 
علي المنتجات الطازجة من الدواجن و اللحوم 
و الخضروات و الفاكهة الستيفاء االحتياجات 
الطلب  معدل  ارتفاع  وان  للسائحين  اليومية 
يعد  والذي  الطازجة  المنتجات  علي  اليومي 
أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض 
التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء 
األسر المصرية في رفع حجم المخزون من 
اسبوعي الي شهري لضمان توافر المخزون 
حجم  ارتفاع  الي  باالضافه  بالمنازل  الالزم 
لألسواق  المصرية  الزراعية  الصادرات 
الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 
16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه 
نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات 
الزراعية  المحاصيل  علي  أثرت  مناخية 
باألسواق الدولية مع ثبات نسبي في اجمالي 
يجب  كما   ، المحلي  الزراعي  االنتاج  حجم 
في  أثرت  التي  المناخية  التغيرات  نغفل  اال 
حجم االنتاج الزراعي و الحيواني حيث شكل 
الصيف  أشهر  خالل  الحرارة  درجة  ارتفاع 
حجم  انخفاض  علي  مباشر  أثرا  الماضي 
االنتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد )الهالك( 
خاصة من الدواجن مما أدي الي خروج العديد 
تلك  خالل  األسواق  من  المربين  من صغار 
الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب 
أثارها بوضوح علي األسعار خالل  ظهرت 
عودة  المتوقع  ةمن  الماضي  سبتمبر  شهر 
حجم االنتاج الي المعدالت الطبيعية الستيفاء 
بما  المقبل  الشهر  المحلية خالل  االحتياجات 
األسعار  عودة  علي  إيجابي  بشكل  سيؤثر 
الحارة  للموجة  كان  كما  الطبيعية،  لمعدالتها 
ظهرت  الزراعي  االنتاج  علي  مماثال  أثرا 
وبالرغم  الماضي  أغسطس  منذ شهر  أثارها 
من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر 
الفاكهة مع بداية الشهر الحالي اال أن ارتفاع 
حجم الطلب لالسباب السابق ذكرها كان وراء 
خاصة  مرتفع  نمط  علي  األسعار  استمرار 
مستوي  علي  أما  شيوعا  األكثر  للمنتجات 
العالمي  االقتصاد  شهد  فقد  العالمية  االسواق 
التضخم  معدالت  في  مسبوق  غير  ارتفاع 
خاصة مع ما تشهده االسواق العالمية من أثار 

سلبية لجائحة كورونا و التي أدت الي اغالق 
ترتب  ما  و  العالم  دول  من  العديد  في  كامل 
نقص  من  ذلك  علي 
االستراتيجي  المخزون 
في  نقص  و  العالمي 
الي  باالضافة  االنتاج 
الطاقة  في  نقص  ازمة 
العالمية  األسواق  في 
أن  المتوقع  من  التي  و 
منتصف  حتي  تستمر 
الدولية  الشحن  لعمليات  وتعثر  المقبل  العام 
و  امريكا  و  اوروبا  أسواق  طالت  التي  و 
بريطانيا و الصين ذلك باالضافة الي التغيرات 
االنتاج  علي  أثرت  التي  الحادة  المناخية 
الزراعي العالمي و وخلقت طلب متزايد علي 
المتوقع  فمن  المصرية  الزراعية  المنتجات 
علي سبيل المثال تضاعف حجم الطلب علي 
له  تتعرضه  لما  نظرا  المصرية  البطاطس 
أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة 
ويؤكد الخبراء أنه بالرغم من ارتفاع االسعار 
مبادرات  أن  اال  حاليا  األسواق  تشهده  الذي 
المصرية  الحكومة  أطلقتها  التي  التخفيضات 
التجارية  للغرف  العام  االتحاد  مع  بالتعاون 
استطاع السيطرة نسبيا علي معدالت التضخم 
في السوق المحلي و الذي لم يتجاوز حسب 
علي   %  8 حاجز  المركزي  الجهاز  تقرير 
بنسبة 1.6 % علي  و  السنوي  التغير  معيار 
المصرية  األسواق  يضع  بما  شهري  معيار 
في حال أفضل من العديد من دول العالم كما 
اكدت التقارير ان معدالت تغير األسعار في 
تحليل  علي  يعتمد  والذي  المحلية  األسواق 
التغير علي مستوي كافة محافظات  معدالت 
التجارية  الغرف  مع  بالتعاون  الجمهورية 
بالمحافظات والذي كشف عن ارتفاع اسعار 
الدواجن خالل الشهر الماضي عن الشهر الذي 
البلدية  الدواجن  أسعار  انخفضت  بينما  سبقه 
بحوالي 17 % كما شهت اسعار بيض المائدة 
بانواعه ارتفاعا بحوالي 12% ، وحول أسعار 
سعريا  ثباتا  األسواق  شهدت  فبينما  اللحوم 
األسواق  شهدت  المجمدة  اللحوم  أسعار  في 
بحوالي  البلدية  اللحوم  أسعار  في  ارتفاعا 
األلبان  منتجات  أسعار  استقرت  بينما   %7
علي نفس المستوي الشهري كما شهدت كافة 
السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها 
مقارنة بالشهر الماضي وشهداألسواق ارتفاعا 
انخفاض  مع  والفاكهة  الخضر  مجموعة  في 
تشهد  كانت  والتي  الموسمية  األنواع  لبعض 
الباذنجان  ارتفاعا كبيرا خالل أغسطس مثل 
و الليمون في مجموعة الخضر بنسب تتراوح 
بين 20 و 25 % , وانخفاض في سعر الجوافة 
شهر  عن   %30 بحوالي  والتين  والرمان 
ارتفاعا في  أغسطس ، كما شهدت األسواق 
أسعار الورق و األدوات المكتبية و المالبس 
الجاهزة والمنسوجات و قطع غيار السيارات 
و  واألحذية  المنزلية  و  الكهربائية  واألدوات 

المنتجات الجلدية.
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زينب اخلفاجي    كتاب  عراقي !!

 بقلم عبدالواحد محمد

الطرق أصعبها   قد تكون أفضل 
و لكن عليك دائما اتباعها ،

إذ أن االعتياد عليها سيجعل 
االمور تبدو سهلة

املتنبي( )أبو الطيب 

هي  فاكهة  إبداع  بكل ما  تحمله  
تلك الكلمة الشابة جدا  بين محطات 
حديثها   بحلو   العربية    الثقافة 
جامعية   كأستاذة  الرفيع   وذوقها 
للعديد  وزائرة   وإعالمية   وباحثة 
من الجامعات داخل وطنها العراق 
زينب   الدكتورة  العراق   وخارج 
الحضارة   بنت  الخفاجي  عبدالكريم 
كدية   واال  والسومرية   البابلية  
واآلشورية  التي انعكست بكل تأكيد 
علي شخصيتها  الرقيقة واالكاديمية  
التي  جعلت منها أيقونة  بين طالبها 
في  كلية اآلداب قسم اللغة العربية 
العراقية   المستنصرية  بالجامعة 

ببغداد العروبة والتاريخ !!

لشخصية  الثقافي  المحتوي  وبين 
وبين  عندها  بالتوقف  جديرة 
باإلنسانية  المؤمن  الفكري  عالمها 
والبحثية   األدبية  اعمالها  سائر  في 
الجامعية  التي سكنت عقول طالبها 
الثقافة  محافل  كل  في  ومستمعيها 
العربية  وقاعات الدرس  الجامعية  
تنقل  اللحنية  تلك  اآلهات  بين  وما 
عراقي  كتاب  العربية   الرواية 
بأمتياز  فيه  بكل موضوعية بعض 
في  حركت  التي  الخصال  تلك  من 
من  الممتد  العربية  الرواية  جسد 
المحيط إلي الخليج  مشاعر صادقة 
بعض   مع   والفرات  دجلة  بنكهة 
إبداعات الدكتورة زينب عبدالكريم  
تؤكد  أيقونات   ومنهم   الخفاجي  
من  العربية    المرأة  تلك  عطاء 
التي  الجامعية  فلسفتها  خالل 
نحو  الثرية  اعماقها  في  بها  تؤمن 
الجامعي   الحرم  داخل  عقل  تنوير 
ملكاتها   بكل  الجامعة  وخارج  
الفكرية الرصينة  لنتوقف عند تلك 

اإلبداعات بضمير الغائب !

شعر  في  وداللته  المكان  ا/ 
الشريف   دراسة تحليلية

وخصائصه  العربي  2/الخطاب 
عند الجاحظ

الخطاب  في  الصديق  3/داللة 
الشعري للشريف الراضي

4/ الصورة الشعرية عند الشعراء 
المكفوفين في العصر العباسي االول 
والثاني  بين الملموس والمحسوس 

والمسموع

نصوص  امرأة  همسات   /5
إبداعية

مقاالت  في  تطبيقية  دراسة    /6
طه حسين حديث االربعاء وكينونة 
في  تسري  التي  العربية  الرواية 
الدكتورة  عزف   عبر  الوجدان 
روائع   فيه  الذي  الخفاجي   زينب 
وطن  يدفعنا إلي كم من التساؤالت 
والبحث  البناء  فينا غاية  تنشد  التي 

الدائم عن  عروبة األجداد !
الرواية  أيقونات  من  نافذة  ومع 
عبر  منها  نطل  التي  العربية 
زينب  للدكتورة  الثقافي  )الملتقي 
الواتس  تطبيقات  عبر  الخفاجي( 
عالمها   مع  نعيش  دوما  نجدنا  آب  
الذي تشكلت منها خصال نفذت إلي 
آلياتها   بكل  العربية   الرواية  عالم 
لعالم   الحالة  تلك  ترجمت    التي 
الفاضلة  للدكتورة  الثقافي  الملتقي 
ضمت  والتي  الخفاجي   زينب 
العديد من األقالم واألدباء والكتاب 
والصحفيين   والشعراء  والباحثين 
الرواية  شخوص  من   وغيرهما 
بيسان  الدكتورة  ومنهم   العربية  
خالد  الشاعر الكبير منذر عبدالحر 

الركابي   رياض  المبدع  الشاعر 
المسعودي   المصطفي  الدكتور 
الدكتور  عبدالحليم   رضا  الدكتور 
ياسر  الدكتور  الشريف   مازن 
عبيدو  الدكتورة نجمة  بنت سعيد  
الدكتورة علية البكر  د سناء النقاش  
د عبدالكريم الوزان  وغيرهما  من 
ما  بكل  العربية   الثقافة  كواكب 
يحملونه من هم إبداعي يؤكد علي 

قيمة اإلبداع في حياة وطن !

ومن الروعة  مع عالم الدكتورة  
زينب الخفاجي أن نقرأ عبر الملتقي 
العربية   الثقافة  عالم  الواتسابي    
بكل مفرداته الثرية بالحوار والسرد 
التي  اإللكترونية   زوم   ومنصات 
تنقل لكل من يتابع الملتقي   حكايات  
بالفعل  هي  التي  العربية  الرواية 
نفسه   في  يجد  مثقف  كل  حكاية 
ودرب  طريق  عن   معبرة  ذات 
وشط يجب أن نصل إليه بكل وعي 
وثقة في أنفسنا بأننا أحفاد حضارة 

عريقة!!

الخفاجي   زينب  الدكتورة  الريب 
كتاب عراقي فيه كل القيم والمبادئ  
لنا  حضارة  التي حفظت   السامية 
األجداد بكل لغات العالم  التي كانت 
تتعلم علي يد المبدع العراقي كيف   
والنحت   والفلسفة  الحساب  لعلم  
والصرف   والنحو  والرياضيات 
والعمارة اسرار عليا حفظها الكتاب 
كل طغاة زمن  قاوم  الذي  العراقي 

وفتن ومؤامرات  !!

لتكتب  الرواية العربية صفحات 
وصفحات من  عالم يؤمن أن لإلبداع 
العربي الجاد ترجمة في بناء النفس 
والشخصية التي لها عظيم األثر في 
وطه حسين  العقاد  ومنهم    حياتنا 
شاكر  بدر  والبحتري  والمتنبي 
المالئكة  والحجاج  السياب ونازك 
محمد  والمشير  والسادات   الثقفي  
حسين طنطاوي وعبدالفتاح السيسي  
وغيرهما من  رجال  وطن  تعانقت 
في  قلوبهم حكمة كل زمان وتاريخ   
ال يعرف غير السالم وبناء األوطان  
بين  العربية  الرواية  تعيش  هكذا 
عالم ممتد من النيل إلي الفرات بكل 
والرغبة  والصدق  الحب  مشاعر 

الدائمة في اإلبداع !!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

 ahram.teeba@gmail. على االمييل ارسل لنا على

8164gindi@rogers.com  أو com 

قضايا وآراء

الرتنيمة األرثوذكسية

عصام نسيم

التسبيح  كان  األولى  القرون  منذ 
كل  في  تمارسه  الكنيسة  لغة  هو 

وقت وتصلي به في كل أوان .
القبطية  لكنيستنا  كان  وبالطبع 
كتبت  والتي  الخاصة  تسابيحها 
باللغة  منها  وقليل  القبطية  باللغة 

اليونانية .
رائعة  روحية  وتسابيح  الحان 
المقدس  الكتاب  مصدرها  كلمات 
غاية  روحانية  الحان  في  صيغت 
االبداع تنقل كل من يصليها أو حتى 
الروحانية  من  عالم  الي  يسمعها 

الخاصة .
ومع دخول العرب وفرض اللغة 
و  المدائح  بعض  دخلت  العربية 
الثالثة  القرون  في  خاصة  التراتيل 
األخيرة وخاصة في سهرات كيهك.

ألحانها  هكذا  كنيستنا  وظلت 
مدايحها  حتى  وذكصولوجيتها 
والمعاني  الكلمات  ارثوذكسية 

واأللحان .
من  الطوائف مصر  دخلت  حتى 
مدعومة  أجنبية  ارساليات  خالل 
وقتها  الفناصل  وقوة  باالستعمار 
وكان ذلك من منتصف القرن التاسع 
لديهم  ليس  الطوائف  وألن  عشر  
غنى الكنيسة الرسولية التقليدية من 
كنسية  وألحان  ليتورجيا  صلوات 
كان اجتماعهم مجرد عظة وترنيمة 

.
وكلمات  انواع  واختلفت 
وممارسات الترانيم حسب الطوائف 
تعدت  والتي  مصر  دخلت  التي 

العشرين وقتها .
ويصرخ  يديه  يرفع  من  فمنهم 
اثناء الترانيم ومنهم من يدب برجله 
على األرض ومنهم. هو االصعب 
يطنططون  من  الكارزمتيك  وهم 

ويصقفون بشكل شبه هستيري .
شكل  الترانيم  لهذه  كان  وبالطبع 
ومحتوى غير روحي بالمرة بل وال 

يليق بروح الصالة !!
دخلت   الوقت  مرور   مع  و 
القرن  من  بداية  كنايسنا  الترانيم 
العشرين وبالطبع كان لبعض الخدام 
ومنهم  ذلك  في  دور  األرثوذكس 
قام  الذي  جرجس  حبيب  القديس 
بكتابة العديد من الترانيم التي تحمل 

ارثوذكسي  عقيدي  وفكر  منهج 
الكنسي  الوقار  روح  تحمل  وايضا 
هللا  ببيت  يليق  الذي  األرثوذكسي 

والصالة له .
الوقت  الشديد  مع  ولكن لالسف 
ارثوذكسية  الغير  الترانيم  بدأ غزو 
غير  كلمات  تحمل  .ترانيم  كنايسنا 
بألحان وطريقة  تقال  ارثوذكسية و 

ال تناسب وقار كنيستنا !!
ومع الوقت الغزو ازداد وانتشار 
ترانيم غير ارثوذكسية ازداد أيضا 

!!
انتشار  هو  خطورة  واالكثر 
ودعوتهم  ارثوذكس  غير  مرنمين 
ليؤدوا  وكنايسنا  اجتماعاتنا  في 
بحرقانهم  الصاخبة  ترانيمهم 
الكنيسة  لتتحول  احيانا  الراقصة 
والصراخ  الصخب  من  لساحة 
يليق  ال  بشكل  األجساد  واهتزاز 
ذلك  ويحدث  وحدث  بارثوذكسيتنا 
خاصة في قرى الصعيد . ومؤخرا 
وجدنا هذا يحدث في إحدى كنائس 

المهجر !!
بعض  وقع  لقد  الشديد  لالسف 

الرعاة والخدام في هذا الفخ .
ارثوذكسية  الغير  الترانيم   فخ 
الذي وقع فيه كثير ولالسف الشديد 
كثير من الرعاة اوقعوا شعبهم فيه .
لترانيم  انتشار  نجد  فأصبحنا 
منها  االغاني  الي  اقرب  أصبحت 
الي ترانيم وذلك على حساب الحان 
كنسية جميلة تمتلئ بمعاني روحية 

وعقيدية وكتابية سليمة ونقية .
بكثرة  الترانيم  هذه  وانتشرت 
واالصعب هو انتشار ظاهرة جديدة 
دخلت كنايسنا وهي ظاهرة الترنيمة 
ما سنتناوله في بوست  كليب وهذا 

خاص به .
اخيرا نرجوا من كل راعي وخادم 
في الكنيسة أن ينتبه لهذا الفخ الذي 
وقع فيه كثيرون وهذا الغزو لترانيم 
والمحتوى  الفكر  ارثوذكسية  غير 
واأللحان واألداء هذه الترانيم مألت 

كنايسنا ومازلت .
ودعوة للعودة الي جذور كنيستنا 
وذكضولجيات  وتسابيح  الحان  من 

ومدائح ارثوذكسية نقية .

حتطيم متثال السيدة هارييت تومبان حمررة 
العبيد واملدافعة عن احلرية

السيدة  تمثال  تحطيم  حادثة  في  نياجرا  شالالت  منطقة  شرطة  تحقق 
في   ) ) سالم  كنيسة  الذي كان موضوع خارج  توبمان  السوداء هارييت 

سانت كاترين في أونتاريو وهذه السيدة السوداء هي التي ساعدت في بناء هذه الكنيسة وهي 
أيضا التي ساعدت عشرات من العبيد السود الهاربين من العبودية في الواليات المتحدة 
للجوء الي كندا من خالل شبكة انفاق سرية داخل المنازل وتعرف باسم السكة الحديدة تحت 
االرض , وعندما سؤلت وقتها عن السبب الذي دفعها للقيام بهذا قالت » انها لم تعد تثق 

بالعم سام مع شعبها ولهذا أحضرتهم جميعا لكندا »  وقد نقشت هذه االجابة 
صندوق  أمينة  بوش  روشيل  السيدة  وقالت   , المحطم   التمثال  قاعدة  علي 
كنيسة )سالم ( ان تحطيم التمثال أمر مفجع , وانها في حالة صدمة مما حدث 
كاميرات  استبداله« هذا وقد سجلت  ويتعين علينا  الجميع منزعجين  , وان 
المراقبة حادث التحطم وظهر رجال بالفيديو يدخل الي فناء الكنيسة ويجلس 
التمثال  يقفز ويبصق علي  ثم  التمثال  والي  نفسه  الي  يتحدث  ثم  مقعد  علي 
ويكيل له ركالت قوية ويصارعة ثم يدفعه باقصي قوته علي االرض ويحطمه , وقامت 
الشرطة بالتعرف علي الرجل واتهمته بتخريب تمثال قيمته اكثر من 5000 دوالر , هذا 
وقد أتصلت الكنيسة بالفنان الذي نحت التمثال , وتعمل علي أستبداله بتمثال أخر مصنوع 

من البرونز ليكون من الصعب تدميره.
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الطفل  ُولد  يوليو 1927   3 فى 
بلدة  فى  مرقص  رياض  وصفى 
 - سويف  بنى  محافظة   – أسمنت 
مرقص  رياض  والده  كان  حيث 
فبراير   28 فى  )توفى  صليب 
1958( يعمل موظفاً بهيئة البريد، 
أشقائه  بين  الرابع  ترتيبه  وكان 
وشقيقاته السبع، والثانى بين أشقائه 
يسجل  أن  والده  أصر  الذكور. 
قرية  مواليد  سجالت  فى  اسمه 
برديس – مركز البلينا حتى يظل 
نشأ  التى  األسرة  بموطن  ملتصقاً 
فيها ومنها. ثم أصطحبه والديه إلى 
األراضى المقدسة فى عام 1927 
وهناك تم تعميده. كما حرص والده 

أن يقدم أوالده للخدمة الشماسية.

رياض  وصفى  الشاب  تدرج 
فى المدارس المختلفة حتى إلتحق 
الطب – جامعة اإلسكندرية  بكلية 
 ،1952 عام  فيها  تخرج  والتى 
وكان خالل فترة دراسته بها نشطاً 
وبحكم  الكلية،  طلبة  إتحاد  فى 
موقعه فى اإلتحاد نفذ فكرة إعداد 
للطلبة  صيامى  طعام  وجبات 
أصوام  فترات  خالل  المسيحيين 

الكنيسة القبطية.

الطب  كلية  فى  تخرجه  بعد 
أبو  مدينة  فى  إمتياز  طبيب  ُعين 
قرقاص – محافظة المنيا، ثم أُوفد 
فى مأمورية إلى بالد النوبة – قبل 
أن تغمرها مياه السد العالى – وقد 
شجعه والده على تقبل هذه المهمة 
والديه  عن  تغرب  فيها  والتى 

وأخوته نحو ثالثة أشهر.

أمراض  طبيب  ذلك  بعد  ُعين 
ُعين  ثم  البلينا،  بمستشفى  متوطنة 
أنتهت  أن  القسم. وبعد  لهذا  رئيساً 
تعيينه  عليه  ُعرض  رئاسته  فترة 
إال  للمستشفى  مديراً  دائمة  بصفة 
ليتفرغ  المنصب  هذا  رفض  أنه 
لخدمة الكنيسة التى أحبها من كل 

قلبه، وكانت 

تشغل كل فكره.

زيارة  على  يحرص  كان 
فيها،  والصالة  واألديرة  الكنائس 
السنة  رأس  ليلة  قضاء  إعتاد  وقد 
ساهراً فى دير األنبا توماس حتى 
فى فترة مرضه كان يحرص على 
يحرص  كان  كما  الزيارة.  هذه 
السادس  كيرلس  البابا  زيارة  على 
)1959 – 1971( بالقاهرة عندما 
كانت  إذ  بذلك  الفرصة  له  تسنح 

تربطه به صداقة ومودة.

باألنبا  وطيدة  عالقة  له  كانت 
كيرلس مطران البلينا، فكان يعاونه 
عيد  تنظيم  منها  كثيرة  أشياء  فى 
نصيف  بعزبة  مارجرجس  القديس 
 2 بنحو  البلينا  عن  تبعد  التى 
 – طاقته  قدر   – وحاول  كيلومتر، 
أن يجعل العيد يأخذ شكاًل روحانياً 
عظات  من  روحية  سهرات  فنّظم 
وترانيم كنسية وتماجيد طوال فترة 
نهضات  بتنظيم  أهتم  أيضاً  العيد. 
روحية فى األصوام المقدسة، حيث 
مع  والترتيب  باألتصال  يقوم  كان 
المتكلمين وإستقبالهم ثم إستضافتهم 
إقامتهم  فترة  أثناء  المبارك  بمنزله 

أثناء النهضات الروحية.

بالبلينا،  عمله  فى  أستقر  عندما 
جمعية  فى  باإلشتراك  خدمته  بدأ 
أصدقاء الكتاب المقدس التى كانت 
غير  من  المرضى  بعالج  تهتم 

القادرين.

فى  تبلورت   1962 عام  فى 
باألنبا  فاتصل  القرية،  خدمة  ذهنه 
 – الخدمات  )أسقف  صموئيل 
الشهير   المنصة  أستُشهد فى حادث 
فى 6 أكتوبر 1981( لترتيب هذه 
الريفية  الدياكونية  فتكونت  الخدمة، 
من  أكليريكيين  بها  للعمل  وحضر 
عدد  بإعداد  إهتم  الخدمات.  أسقفية 
مذبح   12 لعدد  متنقل  مذبح   12
التى ليس بها كنائس  القرى  لخدمة 
الدكتور  شقيقه  ذلك  فى  وعاونه 

صبرى رياض.

البلينا  إلى  الفترة حضر  تلك  فى 
للعمل كطبيب بيطرى الخادم التقى 
 –  1925( حنين  عبده  طلعت  د. 
فى  هامة  فترة  فكانت   ،)2001
يتم  كان  خميس  كل  ففى  الخدمة 
حنين  عبده  طلعت  د.  إستضافة 
)المتنيح  رياض  نبيل  والمهندس 

األنبا مكارى – أسقف سيناء(.

السيدة  هيكل  إعداد  فى  إشترك 
بالبلينا،  بكنيسة األنبا مقار  العذراء 
األنبا  قام   1968 يونيو   16 وفى 
بتدشين  البلينا  مطران  كيرلس 

الهيكل.

أسقف  يوساب  األنبا  نياحة  بعد 
البلينا )القمص تيموثاؤس المحرقى 
لبطريركية  وكياًل  يعمل  كان  الذى 
اإلسكندرية فى حبرية البابا كيرلس 
 ،)1970 عام  أسقفاً  سيم  السادس، 
الثالث  شنوده  البابا  قداسة  طلب 
قنا  مطران  مكاريوس  األنبا  من 
باإلشراف على اإليبارشية، فكان له 

سنداً أميناً فى الخدمة باإليبارشية.

فى عام 1975 شارك فى إستقبال 

الذى  الثالث  شنوده  البابا  قداسة 
إلستطالع  للبلينا  خصيصاً  ذهب 
القمص  إختيار  فى  الشعب  رأى 
لسيامته  بيشوى  األنبا  مكاريوس 
اإليبارشية، وفعاًل تمت  على  أسقفاً 
سيامته باسم األنبا ويصا. وفور أن 
تمت السيامة أخذ د. وصفى رياض 
يرافق األنبا ويصا فى صباح عيدى 
األسر  لزيارة  والقيامة  الميالد 
أفراد  أحد  لفقد  والمتألمة  الحزينة 

األسرة.

عندما أُفتتحت اإلكليريكية بالبلينا 
فى عام 1976، إلتحق للدراسة بها 
مع أول دفعة ثم حصل بعد ذلك على 
من  التاريخ  فى  الماجستير  درجة 

معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

تعرض   1981 سبتمبر   5 فى 
قرارات  من جراء  اإلعتقال  لمحنة 
فى  وأستمر  الظالمة،  سبتمبر 
فى  عنهم  اإلفراج  تم  حتى  المعتقل 

22 فبراير 1982.

سامية  د.  الفاضلة  زوجته  كانت 
منير  األستاذ  أبنة   – عزيز  منير 
فى  التعليم  رجال  كبار  من  عزيز 
يناير   28 فى  )توفى  اإلسكندرية 
1990( – سنداً قوياً له فى خدمته 

وفى أمراضه.

وبعد فترة من المرض لم يتوقف 
الكنائس  زيارة  عن  أثنائها  فى 
واألديرة المختلفة، وفى 12 فبراير 
الحقيقية،  الراحة  إلى  2005 رحل 
نيافة  الجنائزية  الصلوات  فرأس 
العزاء  سرادق  وأُقيم  ويصا  األنبا 
)مقر  مقار  أنبا  كنيسة  فناء  فى 

المطرانية(.

قرأت لك 
جنوى غاىل

قوة اهلل

رفقة  للسيدة  الطبيبة  قالت 
وزوجها راسل إنهم لن يستطيعوا 
خطة  هللا  لدي  ولكن   , االنجاب 
من  سنوات  فبعد عشرة   , أخري 
الحمل  الزواج حملت رفقة وكان 
الوضع  وقت  حان  وعندما  جيد 
ولم  الوالدة  االم  من  بشدة  عانت 
 , طبيعي  بشكل  تلد  ان  تستطيع 
لها  تجري  ان  طبيبتها  فقررت 
رفقة  وفزعت   , قيصرية  عملية 
خوفا علي جنينها وحياتها , ولكن 
طبيبتها اكدت لها بهدوء إنها سوف 
تبذل كل ما في وسعها وطلبت منها 
أن تصلي الي هللا النه يستطيع أن 
رفقة  -وصلت  المستحيل  يفعل 
دقيقة  عشر  خمسة  وبعد  هللا  الي 
ولدت رفقة طفل سليم وصحيح  , 
ومن المشجع ان نعرف انه رغم 
القيام  في  ومهارتها  الطبيبة  علم 
الحكمة  تطلب  تزال  لم  بالجراحة 
في  هللا  من  والمساعدة  والقوة 
توجيه يديها, أننا بصراحة نحتاج 
جميعا الي الهنا فهو الوحيد القادر 
وأكثر  شئ   كل  فوق  يفعل  أن 
جدا  مما نطلب أو نتخيل , واليكم 
في  المزارعين  مع  هللا  فعله  ما 
والي   1873 عام  مينسوتا  والية 
عام 1877 , ففي يوم 12 يونيو 
المزارعين  من عام 1873 رأي 
مينسوتا  والية  غرب  جنوب  في 
قادمة  ثلجية  عاصفة  يشبه  ما 
الغرب وسمعوا  من  نحو حقولهم 
الجراد  من  أسراب  أجنحة  هدير 
الصخري , وفي غضون ساعات 
القمح  محصول  كل  الجراد  التهم 
أسراب  ودمرت   , االرض  علي 
والشوفان  القمح  حقول  الجراد 
مينسوتا  في  والشعير  والذرة 
وأستمر  بها  المحيطة  والواليات 
هذا الحال خمسة سنوات  - ودمر 

من  فدان  الف   500 نحو  الجراد 
المزارعون  وحاول   , المحاصيل 
من  للتخلص  كثيرة  بأشياء  القيام 
اسراب الجراد , حتي إنهم حرقوا 
حقولهم , وحفروا خنادق وملؤها 
النار  واضرموا  الفحم  بقطران 
سيبعد  الدخان  أن  معتقدين  فيها 
هذا الجراد - ولكن لم تكلل أي من 
جهودهم بالنجاح , وفشلت الوالية 
التي حكمها ثالثة رجال مختلفين 
في  الخمس  السنوات  هذه  خالل 
 , للمتضررين  االغاثة  توفير 
الذين  الناس  من  العديد  وسعي 
شفا  علي  وكانوا  باليأس  شعروا 
مجاعة - الي حاكم الوالية  السيد  
بيلسبري عام 1877 طالبين منه 
ان يحدد يوما للصالة العامة  في 
هللا  الي  ليتضرعوا  الوالية  كل 
, وبالفعل  النكبة  ليرفع عنهم هذه 
يوما  أبريل   26 يوم  الحاكم  حدد 
للصالة في كل الوالية , وفي االيام 
كان  الجماعية  الصالة  تلت  التي 
الجو  دافئ فبدأ بيض الجراد يفقس 
أربعة  بعد  ولكن  يرقات  واصبح 
الي  الحرارة  إنخفضت  فقط  أيام 
درجة التجمد فقتلت كل اليرقات , 
وأستطاع المزارعين التخلص من 
ثانية   محاصيلهم  وزراعة  الجراد 
خالق  ,ربنا  االلهي  التدخل  بسبب 
الوجود ، أنت كونت العالم وكل ما 
فيه.نرجوك ان تعيد الرجاء للعالم 

و تحفظ شعبك، الذي تحبه.

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

)106( د. وصفى رياض مرقص )1927 – 2005(

 قدام البحر 
العظيم

ممدوح داود

قدام البحر العظيم 

يفتح طريق و سكة 

القلب يهتف و يرنم 

يترسم علي الوش ضحكة

وسط االتون تالقيه

معاك مش قاعد علي الدكة

نفسك من الحبس تخرج 

تفلت رجلك من الشبكة 

و لو تعبت طول الليل 

و صيدك خاب 

هتالقي عنده السمكة 

دهنة زيت و حفنة دقيق 

يعمل بيهم احلي كعكة 
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القس فلوباتري.... واسرار مذحبة ماسبريو 

ادوارد يعقوب

في 
اسرار  عن  عيان  كشاهد  كشف  فلوباتير  للقس  جديد  فيديو 
بمناسبه مرور عشر سنوات  وذلك  ماسبيرو.  لمذبحة  جديدة 
على هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الجيش المصري في 
حق مواطنيه االقباط. وهذا الفيديو هو توثيق تاريخي لجريمة 
القس  يعرفون  ال  وللذين  معالمها.  طمس  لالن  تحاول  دوله 
فلوباتير فهو بجانب كونه كاهن قبطي ارثوذكسي فهو مدافع 
حقوقي شجاع عن االقباط له كتابات عديدة ومواقف جريئة 
تدعم قضية حقوق االنسان القبطي في مصر. وللتذكرة أيضا 
سأعطي ملخص سريع عما حدث في ماسبيرو. في يوم االحد 
على  احتجاجا  سلمية  بمسيرة  االقباط  قام   2011 أكتوبر   9
هدم الكنيسة القبطية في قرية الماريناب بمحافظة اسوان وتم 
هدم الكنيسة بمساندة وتخطيط أجهزة الدولة األمنية ومحافظ 
اسوان. بدأت المسيرة من شبرا وانتهت بمجزرة في منطقة 
ماسبيرو بالقاهرة حيث امر المجلس العسكري بقيادة المشير 
امر  الوقت،  ذلك  في  للبالد  الفعلي  الحاكم  وهو  طنطاوي 
النار  وإطالق  االقباط  المتظاهرين  بدهس  الجيش  مدرعات 
عليهم بعد اعداد حملة إعالمية كاذبة بقيادة التلفزيون المصري 
تتهم االقباط بمهاجمة الجيش!!!  )لمزيد من التفاصيل راجع 
مقاالتي بعنوان: »تأمالت في ذكرى مذبحة ماسبيرو« و »في 
يفتح ملف مذبحة ماسبيرو« و »رامي  الثامنة متى  الذكرى 
األمور  مجريات  وبتحليل  ماسبيرو«  مذبحة  ومجرمو  كامل 
يتضح ان المجزرة كان مخططا لها من قبل المجلس العسكري 
الذي كان من أبرز أعضاءه اللواء عبد الفتاح السيسي مدير 
المخابرات الحربية حينذاك. وهذا ما يفسر إصرار السلطات 
لالن على عدم فتح ملف المذبحة بل مالحقة كل من يحاول ان 
يفتحه وآخرهم الناشط القبطي رامي كامل المحبوس احتياطيا 
منذ سنتين دون ان أي جريمة ارتكبها، فقط ألنه بدأ يتكلم عن 
المذبحة كشاهد عيان.  ومن المضحك ان السلطات تتهمه انه 
عضو في جماعة االخوان اإلرهابية. وقد كشف القس فلوباتير 
المسئولين  أحد  اتهم  في عام 2014  انه  األخير،  الفيديو  في 
االمنيين القس فلوباتير انه الذي خطط المسيرة مع األخوان!! 
ان  ادعائة  هو  األمنجي  هذا  به  الذي صرح  الألوقح  ان  بل 
القتلة سرقوا من الجيش المدرعات التي دهست المتظاهرين!! 
المدرعات!   سرقوا  الذين  هم  االقباط  ان  يدعي  ان  وناقص 
رددت  التي  االتهامات  بطالن  فلوباتير،  القس  أيضا  وكشف 
ضده والتي تتهمه باالشتراك في المسيرة ضد رغبة قيادات 
الكنيسة واكد ان بعض القيادات الكنسية هي التي طلبت منه 
تنظيم المسيرة وان البابا شنودة كان على علم بكل الخطوات 
ولم يحدث اطالقا ان حذره او طلب منه وقف المسيرة والدليل 
على ذلك )حسب تصريحات القس فلوباتير( ان البابا شنودة 
أوقف المحاكمة الكنسية التي كان مزمعا ان تجرى له اعتقادا 
المظاهرة.  في  باشتراكه  أخطأ  انه  الكنيسة  قادة  بعض  من 
وكشف القس فلوباتير ألول مرة عن المؤامرات التي حيكت 
تهم  وتلبيسة  ألدانته  كمحاولة  العسكرية  السلطات  من  ضده 
امام محكمة عسكرية  مثوله  محاولتهم  مثل  منها.  بريء  هو 
وعندما رفض تم محاكمته امام محكمة مدنية ورغم محاوالت 
له  وضعت  اإللهية  العناية  ان  اال  ضده  مدبرة  تهم  الصاق 
قاضيا نزيها غير قابل للتسييس ولم يخضع ألراده السلطات، 
فلم يجد أي ادلة تدينه فأسقط كل التهم الموجهة له. وأوضح 
واسرته  حياته  عل  حفاظا  مصر  لمغادرة  اضطر  انه  أيضا 
البابا شنودة  تنيح  بعد  بذلك  الكنيسة  قادة  أحد  ان نصحه  بعد 
وذلك بعد ان تبين إصرار السلطات على مالحقة كل شهود 
او رموز المسيرة اما بتصفيتهم جسديا كما حدث من تسميم 
الناشط القبطي وجيه حلمي يعقوب ألنه تجرأ برفع قضية على 
الدولة متهما المجلس العسكري بتدبير المذبحة او اعتقالهم كما 
حدث للكثيرين من النشطاء الذين شاركوا في المسيرة. انني 
أطالب االقباط المهتمين بالقضية القبطية ان يروا هذا الفيديو 
توثق  التي  الفيديوهات  معظم  مع  حدث  كما  حذفه  قبل  االن 
https://www.youtube.com/  :للمذبحة واليكم الرابط

watch?v=B5rvV9PpSYQ

إن النظام الحالي في مصر وعلي راسه الرئيس السيسى، 
مسئول عن جريمة ماسبيرو ومهما حاولت ابواقه اإلعالمية 
ضد  الباطلة  واالتهامات  األكاذيب  بحمالت  عليها  التغطية 
نشطاء االقباط فستظل أيادي الكثيرين من المسئولين الحاليين 
من  وغيرهم  المذبحة  شهداء  بدماء  ملطخة  رحلوا  الذين  او 
ضحايا الهجمات اإلرهابية ضد االقباط المسيحيين بعد ثورة 
الممتد  الديكتاتوري  يناير الى اآلن. ان الحكم العسكري   25
لهو سبب تخلف مصر ومعناة  الناصر لآلن  منذ جمال عبد 
اقباطها المسيحيين من االضطهاد الديني الممنهج، بل ان الواقع 

الحالي بقول ان مصر تعاني االن من أسوأ حكم بوليسي قامع 
للحريات وفساد ادارى مستشرى في كل مفاصل الدولة وهناك 
تقارير حقوقية تشير الي وجود األالف من المعتقلين السياسيين 
اآلن في مصر. لقد تقهقرت مصر الي حالة أسوأ من قبضة 
كله  فاألعالم  نصر.   صالح  مخابراته  ومدير  الناصر  عبد 
موجهه من قبل السلطة وال يسمح بصوت أي معارض وحتى 
دخولهم  بمجرد  يعتقلون  الخارج  في  المصريين  المعارضين 
ان  اال  اإلعالمية  وابواقه  السيسي  دعايات  كل  رغم  مصر. 
عصره هو األسواء لألقباط منذ عصر محمد علي. فلقد شهد 
االعتداء  وظاهرة  الكنائس  وهدم  من حرق  هائل  عدد  عهدة 
على االديرة من قبل الجيش التي ظهرت ألول مرة في عهد 
المسيحيات وجرائم  البنات والسيدات  السيسي وكذلك خطف 
قتل المجندين المسيحين في الجيش وحوادث عنصرية لم يكن 
لها مثيل من قبل ضد المسيحين مثل تعرية سيدة الكرم وطالبة 
الصفر وتحول محافظات بأكملها الي واليات إسالمية أصولية 
مثل محافظة المنيا.   بل ان السيسي نفسه تفضح افعاله، كرهه 
الدفين للمسيحيين وسأكتفي بذكر مثالين على ذلك: 1- امره 
المباشر بفصل المستشار هشام هيكل بعد ان طالبه في رسالة 
بالتدخل إلنقاذ القبطية محاسن لوقا التي تعرضت لالضطهاد 
مكانها  لتأخذ  الترقية  في  تخطيها  وتم  المسيحي  دينها  بسبب 
عدوانا على القانون موظفة من اإلخوان المسلمين. ولم يكتف 
بالفصل التعسفي، بل سحب جواز سفره دون أي سند قانوني 
لكي يسكت صوته تماما. 2- قتل االنبا ابيفانيوس مباشرة بعد 
ارساله شكوى للسيسي بخصوص استيالء السلطات زورا على 
500 فدان من أراضي دير أبو مقار ثم تلفيق تهم القتل لراهب 
وذلك بطرق غبية وفجة.  وقتل الراهب زينون بالسم لتجرأه 
بالشهادة بالحقيقة وهي براءة الرهبان وتآمر سلطات اآلمن. 
وباإلضافة الى سحل االقباط في ماسبيرو كما وضحنا من قبل 
وبغرض اسكاتهم تماما وارهابهم لكيال يسمع لهم أي صوت 
وتخويفهم  المهجر  اقباط  نشطاء  مراقبة  غير  هذا  عهده.  في 
وأطالق حمالت التشهير ضدهم ومحاولة دس عمالء للنظام 
بينهم ومنهم يا لألسف بعض االقباط المجندين من قبل النظام. 
العنصري  السيسي  ولعل ما يفضح في اآلونة االخيرة نظام 
»ريش«.  وفيلم  الجونة  مهرجان  في  حدث  ما  االقباط  ضد 
بعد ان أصبح مهرجان الجونة من أشهر مهرجانات السينما 
على مستوى العالم فانه يتعرض لهجوم عنصري من سلطات 
الدولة فقط الن أصحابه من عائلة ساويرس القبطية المسيحية 
الدولة  الي اضطهاد  الدين،  بسيب  العائلة  هذه  تعرضت  وقد 
يناير والى االن، رغم  ثورة 30  استيالء االخوان على  منذ 
ان عميدها رجل االعمال المليادير نجيب ساويرس هو رجل 
االعمال المصري الوحيد الذي ينفق جزء كبير من ثروته في 
مشروعات ثقافية وسياسة واجتماعية لخدمة المجتمع المصري 
ويثبت كل يوم حبه وإخالصه هو وعائلته لبلده مصر. فبعد 
تنحي الرئيس مبارك وظهور سراب اآلمال لتحول ديمقراطي 
حقيقي أنشأ حزب جديد يقوم على أسس المساواة والديمقراطية 
الحزب  النظام  سرق  ما  سرعان  ولكن  الحقيقية،  القيم  وكل 
انشائه  على  الدوالرات  من  الماليين  مئات  انفاقه  رغم  منه 
التلفزيونية  المحطات  مع  السيناريو  نفس  حدث  ذلك  وبعد 
والمشروعات اإلعالمية الحرة التي اسسها وأنفق عليها بضع 
مئات آخري من الماليين. ورغم كل ذلك وابتزاز النظام له 
ولعائلته وتحملهم دفع أموال طائلة إلرضاء النظام، لم تنسحب 
العائلة وتهرب بأموالها خارج مصر مثل ما فعل العديد من 
وابتزازه  النظام  صداع  لتجنب  المصريين  االعمال  رجال 
مصر  دعم  في  ساويرس  ال  استمر  العكس  على  بل  لهم، 
وخدمتها ومن ضمن انجح مشاريعهم السياحية الثقافية الفنية 
هو مهرجان الجونة الفني السينمائي الذي حقق شهرة عالمية 
لمصر وأصبح ينافس أشهر المهرجانات العالمية والذي يقام 
سنويا في أكبر قرية سياحية بمصر وهي الجونة. ولكن النظام 

العنصري المصري الحالي لم يطق هذا النجاح باعتبارهم 
مسيحيين وليس باعتبارهم مصريين حسب فكرهم المتخلف 
حريقا  ودبروا  المهرجان  افتتاح  عرقلة  يحاولون  واخذوا 
الجهد  ولوال  المهرجان  افتتاح  قبل  األساسية  القاعة  التهم 
الخارق لشركات نجيب ساويرس للمقاوالت ألعاده ترميم 
النجاح  وبعد  المهرجان.  أللغي  قياسي،  زمن  في  القاعة 
اخذوا يخترعون االباطيل لمحاربة هذا النجاح مثل اتهامه 
بتشجيع العري واإلساءة الي القيم اإلسالمية، ورغم ان فيلم 
ريش حصل على خمس جوائز عالمية من ضمنها جائزة 
الجونة وأهمها جائزة مهرجان »كان« للنقاد،  فأنه  لم ينجو 
اإلسالميين  المتطرفين  وتحريضها  الدولة  أجهزة  من حقد 
المجندين بأجهزة النظام األمنية من محاميين لرفع دعاوى 
قضائية ضد المهرجان و الفيلم، و أيضا أمنجية النظام من 
الصحفيين والممثلين الذين خططت لهم األجهزة المحرضة 
لعرض  األولى  الدقائق  خالل  المهرجان  من  ينسحبوا  ان 
الممثلين هم  انهم كانوا يعرفون ان جميع  الفيلم خصوصا 
مسيحيين مما هيجهم اكثر ضد الفيلم. أنني ورغم انجازات 
الناعم  وكالمه  واإلرهاب  االخوان  محاربة  في  السيسي 
مع االقباط اال ان أفعاله وسياساته لم تقدم أي شيء جديد 
بتجاهل  له  تأييدهم  وقابل  احتقرهم  بل  مصر،  لمسيحي 
واستعمل  المواطنة  وحقوق  المساواة  في  العادلة  مطالبهم 
بالفتات  يكتفوا  وان  وابتزازهم  ألساكتهم  االخوان  فزاعة 
الذي يلقيه لبعضهم من وقت الى آخر. واستعجب لموقف 
يؤتوا  ان  واتحداهم  السيسي  يعبدون  الذين  األقباط  بعض 
بأي انجاز تحقق في عهدة اعطي خطوة واحدة لألمام في 
طريق جهاد االقباط واحالمهم في المساواة والحصول على 
المعسول وحركات  الوعود والكالم  الكاملة غير  المواطنة 

لالستهالك الخارجي.

أسرة حترير األهرام اجلديد

 

مدحت موريس

تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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بصــــــراحة
فيلم ريش وعنجهية الستينات 

 مدحت عويضة

والذي  الزهيري  عمر  للمخرج  ريش  فيلم 
شارك ايضا في كتابته مع السينارست أحمد 
عامر. المخرج قرر أن يكون فيلمه بالكامل 
مع  األولي  الوهلة  من  جديدة.  وجوه  من 
شاب  أمام  أنك  تشعر  الممثلين  أسماء  قراءة 
الفيلم  أبطال  يختار  أن  فقرر  جرئ  مصري 
من أشخاص ليس لهم تجارب فنية سابقة, بل 
انهم أول مرة يقفون أمام الكاميرا.فأي شجاعة 
أيضا  تميز  الزهير  الشاب.  يمتلكها هذا  كان 
بأنه منفتخ العقل والقلب فأختار الممثلين علي 
أساس قدراتهم ومواهبهم فكان عدد كبير منهم 
أقباط. تحرر من الطائفية التي كثيرا ما قتلت 
مواهب مصرية وحرمت مصر من مواهب 
ليس في المجال الفني فقط, بل وفي الرياضي 
كل  وفي  والسياسي  والعلمي  واإلعالمي 
واقع  يصور  الفيلم  إستثناء.  بدون  المجاالت 
بدون كذب وال تضليل وال  المصرية  الحياة 
ليعكس  المصرية  خداع يصور حياة األسرة 

حياة الغالبية العظمي من سكان مصر. 

 لفيلم فاز كأول فيلم عربي ومصري بجائزة 
ألف   15 وقيمتها  كان  بمهرجان  نسبريسو 
يدخل  أن  الجونة  مهرجان  قرر  ثم  يورو 
بجائزة  الفيلم  وفاز  الرسمية  المسابقة  الفيلم 
دوالر.  الف  عشرين  وقدرها  المهرجان 
ظهرت دميانة نصار المصرية التي ال تجيد 
لتثبت  الفيلم بشكل رائع  القراءة والكتابة في 
أن في ريف مصر مواهب عديدة لو أخذت 

فرصتها ألبدعت في كل المجاالت.  

أتركها لرجال  فنية عديدة    وهناك نواحي 
الفن ونقاده فلست بناقد فني. ولكن ما يهمني 
هي الضجة التي أثيرت حول الفيلم من بعض 
يشوه  الفيلم  ان  بزعم  والسياسيين  الفنانين 
أكتب  أن  قررت  ولهذا  مصر!!!!.  سمعة 
مقالي عن تشويه سمعة او صورة مصر. هذه 
الجملة من ميراث عصر الستينات وما أدراك 
وعنجهيتها  ثقافتها  ظلت  فقد  الستينات  ما 
وكذبها مسيطرة علي عقول المصريين حتي  
بعد إنتهاء عقدين من قرنا جديد. فمن مقولتنا 
الشهيرة سنلقي أسرائيل في البحر وسنحارب 
وصوال  حتي  أسرائيل  وراء  ومن  إسرائيل 
لبيانات أحمد سعيد ومقولته الشهيرة طائرات 
بحيرة  فوق  كالذباب  فوق  تتساقط  العدو 
البالح. ثم إستيقظنا علي خبر الهزيمة المهينة 

والمرة والقاسية في 67.  

لم  مبارك  السابق  الرئيس  أن  يقال  الحق   
تكن لديه هذه العنجهية. أما الرئيس السيسي 
ونبرة صوته خبرته  فسيطرت علي سياستة 
التصريحات  فرأينا  السابقة كرجل مخابرات 
غربية  دولة  من  تخرج  وكأنها  المصرية 
له  كان  الليبية  األزمة  ففي  سياسيا.  متمرسة 
تصريح من جمله واحدة سرت والجفرة خط 
القرن  في  كلمات  أربع  أقوي  لتصبح  أحمر. 
الجديد أطلقها سياسي بل تخمد حرب إشتعلت 
علي مدار أكثر من ثماني سنوات. وفي أزمة 
المصريين  قلق  من  وبالرغم  النهضة  سد 

كانت  بينما  هادئة  المصرية  السياسة  ظلت 
أثيوبيا تقوم بما كنا نحن نفعله في الستينات. 
وفي الملئ الثاني لم يستطع أبي أحمد حجز 
أكثر من 3 مليار متر مكعب وبهدوء وبدون 
تصريحات عنترية قد تقلب العالم علينا بل أن 

هدوئنا أكسبنا إحترام العالم كله.  

البسيطة  الحياة  صور  الذي  للفيلم  نعود 
والسؤال  حياتها.  بتفاصيل  مصرية  ألسرة 
هل ما عكسه الفيلم موجود بالفعل أم هو من 
خيال صناع الفيلم. الحقيقة الذين يسكنون في 
في  يقضون صيفهم  والذين  العاجية  األبراج 
الساحل الشمالي وأوربا قد ال يرون هذا, وقد 
ال يشعرون بهؤالء الناس وربما ال يدركون 
عندما  البنزين  لمحطة  أحدهم  يدفعه  ما  أن 
دخل  يعادل  قد  الفارهة  سيارته  بتمويل  يقوم 
أسرة بالكامل في ريف مصر وقد ال يدركون 
أن ثمن سهرة واحدة له مع أصحابة او أسرته 
هم  سنة.  لمدة  بالكامل  أسرة  دخل  يكون  قد 
يعيشون في مصر أخري. مصر المليونيرات 
إلي  أكثر من خمسة  تتعدي  ال  التي  والنسبة 
ولكنهم  يدركون  ربما  أو  المائة.  في  عشرة 
يخشون أن مثل هذه األفالم قد تقودهم يوما 
ما للمشاركة المادية من جيوبهم الخاصة ومن 
أموالهم التي جمعوها من عرق ودم الشعب 

لتطوير هذه القري وتحسين حالة هؤالء. 

بال  فقراء  يوجد  العالم  في  مكان  كل  في 
الحقيقة أن في مصر  سكن وال مأوي ولكن 
ونتيجة للتهرب الضريبي وعدم دفع األعنياء 
للضرائب التي يجب أن يدفعوها للدولة تجد 
تحت  يعيشون  المصريين  من  كبيرة  كمية 
تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  رغم  الفقر.  خط 
الدولة عن طريق دفع مرتبات لهؤالء ولكن 
ما زالت مرتبات حياة كريمة ال تكفي األسرة 

أسبوعا واحدا.  

فيلم »ريش«  ألف شكر ألسرة  النهاية  في 
مهمشة  مصرية  طبقة  حياة  عكست  ألنها 
ومنسية. وأعطت الفرصة لبسطاء للتعبير عن 
الفيلم فرصة الظهور علي  مواهبهم ومنحهم 
شاشة السينما. وربما يكون فيلم »ريش« سببا 
في تغيير حياة هذه الطبقة عن طريق التركيز 
حياتهم  لتحسين  مساعدتهم  ومحاولة  عليهم 
تفعله  ما  وهو  قراهم  في  الخدمات  وتحسين 
الدولة. ولكن ربما يكون لرجال الفكر واألدب 
األهلية  المجتع  ومؤسسات  األعمال  ورجال 
دور في المساهمة لمساعدة الدولة في تطوير 
هذه القري وتحسين حياة أكثر من نصف عدد 
المصريين. ربما يحتاج ذلك لعقود لكن ليكن 

فيلم ريش نقطة البداية. 
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اكتوبروده  من  االحد31  النهارده 
اليوم اللى بنحتفل فيه بالهالوين … 
 … كنيستنا  في  مابنسميه  زي  او 
عيد كل القديسين ..  وطبعا زمان 
… من ييجى اكتر من عشرين سنه 
العيد  كان   .. كندا  ماجينا  اول   …
وماكناش   كلنا …  علينا  ده غريب 
قبل  مصر  في  واحنا  عنه  بنسمع 
دلوقت  طبعا  لكن  هنا …  مانيجى 
مع النت والفيس بوك … أصبحت 
كده  مابيقولوا  زى   … حاجه  كل 
… زى هنا زى هناك .. ويقى فيه 
 … حاجه  بكل  دلوقتى  احتفاالت 
تالقى  فاالنتين   … تالقى  هالويين 
ان  والغريبه   … موجود  كله   …
بيهم  وبتلف  والدها  واحده  الناس 
برضه ع البيوت ... عادى خالص 
 ... .. وكان مفيش كوفيد والغيره 
عموما الدنيا اتغيرت  يعني  دلوقتى 
الحقيقه الواحد لما بيتفرج على اى 
مسلسل مصري … بيحس ان احنا 
.. ونشوف ناس  هنا متاخرين جدا 
عايشه في قصور … طبعا صحيح 
التمثيليات دى بتمثل شريحه محدوده 
من الناس … بس برضه موجوده 
اكتر  بقالنا  النهارده  احنا  المهم   …
من 44 عدد … او اكثر من  88 
أسبوع … واحنا لسه بنجتر  مرارة 
الكورونا … ولسه برضه مخنوقين 
برضه  ولسه    … بالماسكات 
القدره  التجمعات  واماكن  الكنايس 
فيها على االستيعاب هي 33 ولسه 
من  محرومين  برضه  لسه  برضه 
امساك الجريده الورقيه  … ولسه 
الكترونيا…  النسخه  بنقرأ  برضه 
يعني اون الين … ده طبعا لو كان 
لسه فيه ناس متابعه قراءة الجريده 
تنزاح  والغمة  كده  يسهل  ربنا   …
كنا  لما   … تانى  من  ونرجع   …
 … الكوفيد  قبل   … زمان  علية 
المهم ندخل بقى في الموضوع … 
وموضوعنا النهارده  عن الكبرياء 
بالذات  الشديد  اإلحساس  او   …
… وطبعا فيه فرق كبير بين الثقه 
 … الكبرياء  او  والتكبر  بالنفس 
الكتاب  راى  على  سريعه  وبنظره 
الكبرياء   او  الغرور  عن  المقدس 
تصرف  بدون  مايلى …  نجد   …
فيها  يذكر  مرة  كل  فى  منى ….  
الكتاب المقدس الغرور أو الكبرياء 
أو  سلوك  أنه  نجد  العجرفة،  أو 
يقول  هللا.  لدى  مكروه  قلب  إتجاه 

الكتاب المقدس أن المغرورين، من 
لدى  مكرهة  هم  متكبر،  قلب  لهم 
ُمَتَشاِمِخ  ُكلُّ  ِبّ  الرَّ »َمْكَرَهُة  هللا: 
أُ« )أمثال 16:  اْلَقْلِب. َيداً لَِيٍد اَل َيَتَبرَّ
سبعة  المقدس  الكتاب  يذكر   .)5
»العيون  وأولها  هللا  يكرهها  أشياء 
المتعالية« )أمثال 6: 16-19(. قال 
الرب يسوع نفسه: »إِنَّ الَِّذي َيْخُرُج 
اإِلْنَساَن«،  ُس  يَُنِجّ َذلَِك  اإِلْنَساِن  ِمَن 
للذين ال  ثم يذكر ثالثة عشر صفة 
يرضى عنهم هللا، ومن بينها الكبرياء 
إلى جانب النجاسة األخالقية والقتل 

)مرقس 7: 23-20(.

كلمتين  المقدس  الكتاب  يستخدم 
الحديث عن  في  اليونانية  اللغة  في 
نفس  الكلمتان  وتحمل  الغرور، 
 Huperogkos كلمة  المعنى. 
وتعني »تضخم« أو »تعظيم« كما 
)بطرس  ِبَعَظاِئِم«  »َيْنِطُقوَن  في 
 .)16  :1 يهوذا  18؛   :2 الثانية 
 phusiosis هي  األخرى  الكلمة 
أو  الروح«  »إنتفاخ  بمعنى 
)كورنثوس  الكبرياء«  »التعالي، 
على  ويتوجب   .)20  :12 الثانية 
المؤمنين إدراك أن الغرور أو تعالي 
)بطرس  التقوى  مع  يتناقض  القلب 
ليس  فالغرور   .)7-5  :1 الثانية 
ألهميته  الشخص  إستعراض  إال 
وهو   .)2  :3 الثانية  )تيموثاوس 
يشابه العقلية التي تقول لنفسها »أنا 
   .)24  :21 )أمثال  العالم«  محور 
اكتر حاجه  ايه  فكرنا معا  … ولو 
الكبرياء  او  الغرور  الى هذا  تؤدى 
… نالحظ ان اهم هذه األسباب هو 
النجاح الزايد … او الشهره الزايده 
االنسان … طاير  بتخلى  اللى   …
االخر ….  ع  منفوخ  او  فوق … 
 .… قوى  زمان  من  افتكر  يعنى 
منطقه  في  الصيف  بنقضي  كنا 
اسكندريه … طبعا  في  قوى  شيك 
انها  على  تعامل  أصبحت  دلوقتي 

منطقه شعبيه … ومن بلكونة الشقة 
في  واقف  اللى  جارنا  ان  الحظنا 
المطرب  كان   … التانيه  البلكونه 
محرم فؤاد … وبصراحه انا كنت 
كنت  عمرى  وال  كفنان  بحبه  مش 
مغرمه بيه قوى … بس يعني … 
من باب انه فنان … سابقا طبعا … 
قلنا نشاور له  ونحييه … وساعتها 
فماذا   … صغيرين  األوالد  كان 
االالطه  منتهى   … فعله  رد  كان 
والكبرياء … وبص لنا من طرف 
ع  بصينا  لو  اننا  مع   … مناخيره 
نالقى   … بصراحه  الموضوع  
انه كان في الوقت ده … كبر جدا 
… وبعد عن موضوع الغناء والفن 
نرفع  بنحاول  كنا  تقريبا  واحنا   …
روحه المعنوية … باننا نشاور له 
ومعلش  األول …   م  ونعبره  كده 
وماتعتبروش   .. سامحونى  برضه 
ده غرور او تكبر منى …  برضه 
الحالي  الوقت  في   … بنتى  كانت 
مش وهى طفله … بتحضر درس 
االحد  مدارس  في  الوالد  عشان 
للوالد  تحكى  عاوزه  وكانت   …
واالحوال   … الشذوذ  خطية  عن 
فيها   عايشين  أحنا  اللى  الملعبكه 

 … أطفال  ل  بيتقال  وازاى   …
انت  البيضه …  م  ماطلعوش  لسه 
الحاجه  انت  بت …  وال  واد  مش 
اللى بتحسها … يعني لو انت ولد 
حمام  تستعمل  عاوز  انك  وحاسس 
حمام  ادخل  جدا …  عادى  البنات 
البنات … بل ان فيه أماكن كتيره 
… أصبحت فيها الحمامات مشتركه 
… واهوه كل واحد واحساسه بقى 
… ح تقولوا لى بقى … طب ايه 
الغريبه  والمواضيع  الشذوذ  عالقة 
الحظت   … بالكبرياء   … دى 
بنتى أيضا ان شعار هوالء الشواذ 
نفس  برايد …  ال  او  الكبرياء  هو 
خالص  األول  م  اللى   … الخطيه 
وتمرد   … الشر  ظهور  أساس 
الشيطان … على الخالق … النه 
اتمال   … جدا  عظيم  انه   احس 
يرحمنا … غريبه  ربنا  كبرياء… 
فعال انهم اختاروا هذا الشعار  … 
ليكون عالمه لهم … احنا بنصلي 
لكل هوالء ومش بنكرههم … الن 
اعداءنا …  نحب  لنا  بيقو  مسيحنا 
بس مش معنى كده اننا نصاحبهم او 
نوافقهم على اراءهم … هما كمان 
يفرضوه  ماليهم راى عاوزين  زى 
ع العالم  كله … مفروض يفهموا 

غصن الزيتون 49
اال….انا 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

… ويستوعبوا … ويعترفوا ان فيه 
مختلفين   … عاديين  بشر  برضه 
افه  الكبرياء   … الفكر  في  عنهم 
وتجعله   … صاحبها  تدمر  ممكن 
ياما  ربنا  االخرين …  من  مكروه 
زناة …  توبة  وقبل  امراض  شفى 
بس ماشفناش قبل كده انه قابل حد 
خطيه  هي   … الشواذ  هؤالء  من 
في  أدت   … الرب  من  مكروهه 
وعموره  سدوم  حرق  الى  النهايه 
وعلينا  والدنا  على  يستر  ربنا   …
… من كل غرور وتكبر … ويبعد 
عنا حب االنا … وعلى راى كلمه 
»ربنا  زمان  كتير  بسمعها  كنت 
 … نفوسنا  ويطوى   … يعلينا 

لينا  جدا  واضحه  الصوره  وتكون 
… ونبقى شايفين كل اللي حوالينا 
متقوقع  يكون  الواحد  بس  … مش 
على نفسه … مش بس مش شايف 
نفسه … وباصص على طول  اال 
وفرحان   … نفسه  مراية  في   …
حد  شايف  ومش   … قوى  بيها 
حواليه … وفرحان قوى بنفسه .. 
وعمال يقول … كلهم في كوم … 
وانا في كوم تانى . الكل في ناحيه 
اهم   … تانى  ناحيه  في  وانا   …
حاجه هي نفسى … اال … انا ....

عدم اهتمام املريض

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بقيئ  مصابة  للمستشفى  ذهبت 
انها  الفحوصات  اشارت  شديد 
ووجد  األمعاء  في  بانسداد  مصابة 
القولون  فى  سرطاني  ورم  بعدها 

ومتأخر.

قليلة  سنوات  منذ  مريضتي  هي 
عمرها،  من  الخمسينات  وفى 
رفضت ان أرسلها لمنظار القولون 
 3 منذ  أجرته  انها  وقالت  الوقائي 
او  المكان  تتذكر  ولكنها ال  سنوات 
االسم ولم يكن لها طبيب عائلي من 
قبل، بل كانت تذهب للطواري عند 

الحاجة.

)ف  البراز  تحليل  لها  أرسلت 
ي ت ( الحديث ولكنها لم ترجعه. 
أيضا  السكر  بمرض  كانت مصابة 
ولكنها لن تهتم بالمراجعة او متابعة 

االدوية.

لها  رتبت  االعراض  بداية  في 
ووافقت،  القولون  لمنظار  ميعاد 
ولكن االعراض تفاقمت قبل الميعاد 
فطلبت منها الذهاب للمستشفى حيث 

تم اكتشاف األمر.

سببا  أجد  هذه  مثل  حالة  كل  في 
الوم نفسي عليه، هل لم أكن حازما 
القولون  لمنظار  أرسلها  لكي  جدا 

بالرغم من رفضها؟

اعنفها  ان  الواجب  من  كان  عل 
ألنها لم ترجع تحليل البراز؟

تكن  لم  المريضة  ان  بالتأكيد 
يملك  ال  الطبيب  ولكن  بهذا  مهتمة 

القوة إلجبار المريض.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

»ثور«يدخل موسوعة جينيس بأطول قرنني 
يف العامل
أالباما  بوالية  مزرعة  في  ثور  دخل 
األميركية موسوعة جينيس لألرقام العالمية 
العالمي  الرقم  محطما  الضخمين،  بقرنيه 

السابق بأكثر من 3 سنتيمترات.
"بونتشو"،  الثور  قرني  امتداد  يبلغ  أنه  "صن"  صحيفة  ذكرت  وبحسبما 
أمتار   3.23 حوالي  القرنين،  طويل  لونجهورن  تكساس  فصيلة  من  وهو 

البريطانية.
ويعيش "بونتشو"، ذو السبعة أعوام، بمزرعة في منطقة "جوود ووتر" في 
أالباما، بالقرب من محطة مترو بيرمنجهام، وتمتلكه عائلة "بوب" منذ كان 

عمره 6 شهور.
وفي مقابلة أجرتها موسوعة جينيس لألرقام القياسية مع مالك الثور جيرال 
أنه من  بوب قال "التف قرنا بونتشو والتويا وامتدا إلى الخارج"، مضيفا 

الجيد رؤية االختالفات والتنوع في كتلة القرن وكيفية نموها.
وأوضح بوب أن القرون التي تظهر وتمتد مباشرة، مثلما الحال مع بونتشو 

"تجعلها أكثر إثارة لإلعجاب من حيث الطول الكلي للقرنين".
وكان بوب الحظ إمكانية تحطيم ثوره الرقم القياسي العالمي أول مرة عندما 

بلغ بونتشو عامه الرابع.
مع  العادة  في  يحدث  ما  جانبيا بخالف  قرنيه  امتداد  أنه الحظ  إلى  وأشار 
الثيران، األمر الذي يشير إلى أنهما سيحققان طوال أكبر بكثير من قرون 

الثيران األخرى.
ويقال أن بونتشو عبارة عن ثورعمالق وديع يستمتع بتذوق التفاح والجزر 

وحلوى الخطمي )مارشيمللو(.
وقال بوب إن بونتشو أصبح نجما عمالقا حيث أن كثيرا من الناس كل عام 
يتوقفون لرؤيته ورؤية قرنيه ويقدمون له الجزر والتفاح وغيرها وأصبح 

حيوانا أليفا عمالقا.
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الربدي حول العامل

فرعونيــات

 Papyrus البردي  نبات  كان 
أو  الدلتا  مستنقعات  في  بكثرة  ينمو 
 Drymoi على شواطئ النيل الرطبة
للكتابة تسمى  المعدة  البردية  وكانت 
المكتوبة  والبردية   Chartes
 Teuchos اللفافة  و   Bibilos
وعندما تلصق بردية باالخرى تسمى 

. Kollemata أو صفحات Tomoi لفافات

 Nat . Hist في كتابة Plinius ويشرح لنا المؤرخ
المصريون في  أتبعها  التي  الطريقة   82 – 74  XIII
صناعة أوراق البردي ويبدأ بقولها أن المصريين كانوا 
حادة  مدية  بواسطة  البردي  نبات  ساق  بفتح  يقومون 
ال ستخراج اللباب الليفي الداخلي ثم تقطع الى شرائح 
توضع جنبا الى جنب أفقيا على أن تتالمس حوافها ثم 
رأسية  أي  عكسية  بطريقة  أخرى  طبقة  فوقها  يوضع 
ثم يضاف اليها قليل من ماء النيل الذي يقوم مع المادة 
التي تخرج من اللبابة بعمل المادة الصمغية المساعدة 
حتى  المتراصة  السيقان  على  يضغط  ثم  اللصق  على 
تلتصق بعضها ببعض ثم توضع تحت الشمس لتجف .

قطعة  كل  تلصق  االوراق  تسوية  يتم  أن  وبعد 
باالخرى لتكون لفافة بردية تعرض في االسواق للبيع 
وكانت غالبا ما تتكون من 20 قطعة أي ما يعادل 20 
االملس  الناعم  النوع  هو  الجيد  النوع  كان  و  صفحة 
في  يستخدم  كان  و  الساق  منتصف  من  المستخرج 
أطلق  ثم   Hieratica سمي  لذلك  الدينية  االغراض 
زوجته  الى  نسبة   Livia ثم   Augustus أسم  عليه 
الثالثة  الدرجة  على  يطلق   Hieratica أسم  وأصبح 

من االوراق . 

تمتد  حيث   Recto يسمى  البردية  وجة  وكان 
الشرائح أفقيا وعليها تسهل الكتابة ، أما ظهر البردية 
فكان يسمى Verso ، وغالبا ما كان يترك خاليا بدون 
كتابة اال أذا أعيد أستعمال البردية مرة أخرى لغرض 
أخر و بالتالي يكون تاريخ تحريرها متاخرا عن تاريخ 
تحرير وجة البردية بعدة سنوات  و استعمل المصريين 
على  عثر  فلقد   ، التاريخ  فجر  منذ  البردي  أوراق 
لفافة بردية غير مكتوبة في أحدى المقابر التي يرجع 
العصور  ومنذ   . ق.م  عام 300  حوالي  الى  تاريخها 
البردي  أوراق  تصدير  في  بدأت مصر  أيضا  القديمة 
ألى دول العالم المتحضر القريبة منها ، حيث يذكرون 
أثناء  أنه  ق.م.  حوالي 1100   Wen Amon أمون 
رحلته الى فينيقيا أخذ معه حوالي 500 لفافة بردية . 
وتؤكد لنا الوثائق أن الشرق االدنى قد أستخدم الحبر 
واوراق البردي بدال من الكتابة المسمارية على الطين 

أبتداء من القرن الثامن ق.م. 

اما عن تواجد أوراق البردي في العالم االغريقي فأنه 
تتم  كانت  التي  التجارية  العالقات  من  استنتاجه  يمكن 
بين كريت و مصر الفرعونية في القرن الثاني ق.م. و 
لقد عثر على رسوم لنبات البردي على جدران عصور 
الحضارة المنيوية في هذه الجزيرة ، ولكن ليس لدينا 
حتى االن دليل على أنهم قد أستخدموا أوراق البردي 
في الكتابة و يعتقد أغلب العلماء أنه كانت توجد عالقة 
بين مصر وبالد االغريق في العصر الهومري اذ أنه 
يوجد ذكر » حبل من البردي » في االوديسا . ومن 
المعروف أن الفينيقيين قد زاروا أيضا العالم الهومري 
حاملين معهم أدوات الكتابة سواء أوراق البردي الحبر 
دليل  تقديم  الصعب  من  أنه  الخاصة  أعمالهم  ليسجلوا 
يحدد الوقت الذي بدأ فيه االغريق الكتابة على أوراق 
البردي و لكن على أيه حال يبدو أن العالم االغريقي 
السادس  القرن  من  أبتداء  البردي  أوراق  يستخدم  بدأ 

بداية  في  أنه  ،حيث  ق.م. 
المرتزقة  قام  القرن  ذلك 
استخدمهم  الذين  االغريق 
الثاني  بسماتيك  الفرعون 
بالكتابة   Psamatic
أبو  معبد  جدران  على 
الى  باالضافة  و  سمبل 
االغريقية  المدينة  بأنشاء  االغريق  التجار  قام  ذلك 

ناوكراتيس Naucratis كمركز تجاري لهم .

هذين الحدثين يبرزان لنا العالقة الوثيقة التي قامت 
بين مصر و بالد االغريق في تلك الفترة . كما أن مدينة 
ناوكراتيس ظلت كما يبدو متصلة أتصاال وثيقا بالمدن 
االغريقية في أسيا الصغرى و كذلك الجزر المجاورة 
كما  كبيرا  دورا  تلعب  البردي  تجارة  كانت  و   . لها 
يتضح لنا من المصادر االثرية حيث تبدأ صور لفافات 
االغريقية  االواني  الظهور مرسومة على  في  البردي 

أبتداء من القرن السادس ق.م.

بلوكراتيس  االغريق  الطغاة  من  أثنين  أشتهر  كما 
في ساموس و بيسستراتوس في أثينا بتأسيس مكتبات 
ضخمة . وأكد المؤرخ اإلغريقي هيرودوتس أن البردى 
وصل الجزر اليونانية ودعي بالجلد أو الرق. واستعمل 
الخامس  القرن  من  بدءاً  واسع  نطاق  على  أثينا  في 
األناجيل  أول  وهو  يوحنا،  إنجيل  ووجد  الميالد.  قبل 
، على   ) يوحنا 31:18 – 34، 38-37   ( المكتوبة 
ورق البردى. وتعود هذه الوثيقة الدينية المهمة جداً إلى 
القرن الثاني بعد الميالد وأكتشفت هذه المخطوطة في 
معظم  ويؤرخها  1935م  سنه  بمصر  الفيوم  صحراء 
فحصت  وعندما  135م  إلى   117 سنه  بين  العلماء 
هذه المخطوطة فى بداية األمر بواسطة ) سى . ه� . 
روبرت ( الذى حدد تاريخ كتابتها فى الفترة من 100- 
الحديثة  األبحاث  ولكن  المسيح  السيد  ميالد  بعد   125
عليها أكدت أنها تعتبر أقدم مخطوطة تم العثور عليها 
التاريخ الذى  حتى االن ويرجع تاريخها إلى أقدم من 

ذكره روبرت .

ومنذ سنة 1935 وعلماء المخطوطات والذي يطلق 
أجزاء  ويدرسون  يفحصون  البرديات  علماء  عليهم 
أقدم مخطوطات ألنجيل  العثور عليها من  تم  صغيرة 
جامعة  مكتبة  فى  اليوم  المخطوطة  هذه  وتوجد  يوحنا 
جون ريالند ويطلق عليها أسم مخطوطة جون ريالندز 

من  وريقات  ثالث  أكتشفت  م   1901 سنة  فى  و 
 , بمصر  األقصر  فى  متى  أنجيل  من  البردى  اوراق 
البرديات  إنتباه علماء  ولم تجذب هذه الثالث وريقات 
والمخطوطات لمدة أكثر من 50 سنة حتى نشرها سى 
. ه� . روبرت فى سنة 1953 م , وفى التقدير األولى 
بتاريخ كتابتها قال العلماء أنه يرجع تاريخها إلى القرن 
ولكن  200م  سنة  آخر  أو  الميالدى  الرابع  أو  الثالث 
يرجع  تاريخها  بأن  آخرون صرحوا  روبرت وعلماء 
إلى سنة 64 م , وهذه المخطوطة توجد فى بارسيلونا 

بالقرب من صفحة كاملة من أنجيل لوقا فى باريس

بيتر  األلمانى كارستن  العالم  قام  م  فى سنة 1995 

باألجهزة  البردية  بدراسة  ثيويد 
بعد  ثيويد   , حديثاً  المخترعه 
ومقارنتها  المخطوطة  هذه  دراسة 
معروف  البردى  من  بمجموعات 
البردية  تاريخ  أن  وجد  تاريخها 
يرجع إلى القرن األول الميالدى أو 
قبل ذلك أى ما بين 70 - 100 بعد 
الميالد , وأكد أنها قد قورنت بأثنين 
سنة  فى  كتبت  البردى  أوراق  من 
كتبت  أيضاً  فهى  م وعلى هذا   64

فى نفس السنة

فى سنة 1930 م أكتشفت كميات 
غالبيتها  البردى  أوراق  من  كبيرة 
بالقرب  الرسول  بولس  رسائل  من 
من الفيوم فى مصر مع مخطوطات 

وهى  األعمال  وسفر  األنجيل  من 
موجودة فى دبلن وأجزاء فى جامعة 
المخطوطات  هذه   ، ميتشيجان 
بواسطة  م   1936 سنة  فى  طبعت 
أنها  ذكر  الذى  كانيون  فريدريك 
القرن  بداية  فى  كان  كتابتها  تاريخ 
عالم  ولكن   , الميالدى  الثالث 
البرديات يولريتش ولكون ذكر أن 
تاريخ كتابتها سنة 200 بعد الميالد 
األخيرة  النتيجة  العلماء  أعتمد  وقد 
حتى هذا الوقت , ولكن بعد خمسين 
كي  كي  يونج  العالم  فحصها  سنة 
بواسطة  صينى(  عالم  انه  )يعتقد 
النتيجة  وكانت  الحديثة  األجهزة 
يرجع  أنها  إألى  إليها  توصل  التى 
تولى  قبل  وذلك  م  إلى 64  كتابتها 
قارن  وقد   , دومتيان  األمبراطور 
وأوراق  وإنحنائاتها  الخطوط  كيم 
تلك  تشبه  أنها  فوجد  نفسها  البردى 
التى كتبت فى القرن األول الميالدى 
وبعيدة كل البعد عن التى كتبت فى 

القرن الثانى الميالدي 

الرومان  معرفة  بداية  عن  أما 
ألوراق البردي فيعتقد بعض العلماء 
الى  نقلت  قد  البردي  لفائف  أن 
العصر  بداية  في  مصر  من  روما 
طريق  عن  وذلك  تقريبا  البطلمي 
يتكلمون  الذين  االسكندرية  تجار 
الرومان  أطلق  ولقد  األغريقية 
االسم الالتيني Charta على لفافة 
البردية في البداية ، ولكنها أصبحت 
لفافة  سواء  البردية  تعني  ذلك  بعد 
مكتوبة  سواء   ، كتان  أو  قطعة  أو 
أو غير مكتوبة ، وأخيرا تعني أي 
ورق  أو  جلد  سواء  مكتوب  شئ 
االمبراطورية  لتوسع  نتيجة  و   .
صناعة  أيضا  أنتشرت  الرومانية 
كمادة  أستعماله  و  البردي  أوراق 
للكتابة ودخلت بالد جديدة لم تدخلها 

من قبل .

أوراق  أنتشرت  بذلك  و 
حوض  في  للكتابة  كمادة  البردي 
وظل  المتوسط  االبيض  البحر 

سقوط  بعد  طويلة  قرون  أستعمالة 
االمبراطورية الرومانية .حقيقة أن 
قد   Parchment الرق«الجلد« 
زاد أستعمالة في العصور االخيرة 
التخلص  يعني  ال  ذلك  أن  اال   ،
كمادة  البردي  الورق  أستعمال  من 
العربي  الفتح  بعد  وحتى   . للكتابة 
لمصر عام 641 م لم تتوقف تجارة 
البردي ولكن في نهاية القرن السابع 
الميالدي منع الخليفه تصدير أوراق 
البردي عقابا لالمبراطور البيزنطي 

ولكن ذلك كان لفترة محدودة .

السابع  و  السادس  القرن  وأثناء 
والثامن كانت أوراق البردي تصدر 
الى مارسيليا و منها الى بالد الغال 
وفيرة  بكميات  شرائها  يمكن  حيث 
كبار  بدأ  م   677 عام  بعد  ولكن 
موظفي الدولة في فرنسا يستخدمون 
في  يستعمل  البردي  وظل  الرق 
جميع أنحاء فرنسا حتى عام 787 
م أما عن كبار موظفي الفاتيكان في 
أوراق  يستخدمون  ظلوا  فلقد  روما 
المستوردة من مصر حتى  البردي 
عام 981 م و ربما عام 1087 م .

أعلن  م   2005/2/20 يوم  فى 
المجلس االعلى لالثار المصرية أن 
بعثة بولندية تعمل في القرنة ، وهى 
منطقة قرب البر الغربي في مدينة 
االقصر )710 كلم جنوب( عثرت 
أثناء تنقيبها في مقبرة فرعونية على 
ثالثة كتب من ورق البردي تتضمن 
القرن  من  )مهمة(  قبطية  كتابات 

السادس ميالدي.

الرهبان  يقيم  ما  كثيرا  كان  وقد 
عن  البعيدة  الفرعونية  المقابر  فى 
الذى  من اإلضطهاد  العمران هرباً 
لحقهم فى العصور الرومانية الوثنية 
البيزنطية  العصور  فى  وحتى 

المسيحية

ثاني  أنه  االكتشاف  هذا  ويعد 
بعد  مصر  في  قبطي  اكتشاف  اهم 
العثور على نصوص نجع حمادي 
داخل اناء من الفخار مدفون فى أحد 
الطارق  جبل  في  القديمة  الكهوف 
شمال  واحد  كيلومتر  مسافة  على 

الواقعة  قنا  في  حمادي  نجع  شرق 
هذا  أهمية  وسيتحدد   , الصعيد  في 
لما هو موجود فى  اإلكتشاف طبقاً 
المخطوطات الثالثة التى تم العثور 

عليها 
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   5� يقول أنصار عبد الناصر أنه هو الذي 
أنهي عقودا طويلة من الجهل بإقراره مجانية 
متعلمي  علي  الفضل  صاحب  وأنه  التعليم، 
ولواله  اليوم،  وحتي  عاصرته  التي  األجيال 
األمراء  أبناء  علي  مقتصرا  التعليم  لظل 

والباكوات  والباشوات 
ومن  األثرياء  وأبناء 
استطاع إليه سبيال، ولظل 
معظمهم  الشعب  أبناء 
جهالء  هم  كما  فقراء 

أميين حتي يومنا هذا. 
ذلك  في  ونري     
العيار  من  مغالطة 
فالتاريج ال يكذب  الثقيل، 
أن  ويذكر  يتجّمل،  وال 
المجانى  التعليم  مبادئ 

كانت  التعليمية  الفرص  وتكافؤ  واإلجبارى 
واحدة من أهم أهداف الحركة الوطنية كجالء 
ثورة  منذ  تماما  والديمقراطية  المستعمر 
1919م. وبالفعل نص دستور 1923م على 
مجانية التعليم األولًى وكان إجباريا، وفى عام 
اإلبتدائى،  التعليم  مجانية  تقررت  1944م 
وفى 1950م تقررت مجانية التعليم الثانوي. 
الُكتب  كل  بتقديم  تلتزم  المدارس  وكانت 
وكراسات  والكشاكيل  والكراسات  المدرسية 
واللغة  العربي  بالخط  خاصة  ودفاتر  الرسم 
واألساتيك  الرصاص  وأقالم  االنجليزية، 
وريش الكتابة وأسنانها المختلفة )بسط ونسخ 
مثبتة  دوايات  في  الحبر  ويوضع  ورقعة( 
بالتَُخت، والطالب ال يشتري شيئا خالل مدة 
يقومون  كفاءة  ذوي  والمعلمون  الدراسة. 
بواجباتهم التعليمية علي خير وجه وال مجال 
التعليم  حتي  الخصوصية.  للدروس  مطلقا 
الجامعي قبل االنقالب كانت مصروفاته غير 
باهظة، ثماني جنيهات سنويا للكليات النظرية 
وإثنى عشر جنيها للكليات العملية يعفي منها 
أو  وكليا  رياضيا،  أو  علميا  المتفوقون  كليا 

جزئيا الفقراء الذين يقدمون ما يثبت ذلك. 
   والغريب أن فى زمن الجهل المزعوم ظهر 
أفزاز مصر العظام أمثال طه حسين وعباس 
العقاد وسالمة موسى ونجيب محفوظ وتوفيق 
الحكيم وبنت الشاطئ، وسيد درويش ومحمد 
عبدالوهاب وأم كلثوم وبيرم التونسى وزكريا 
رفعت  محمد  والشيخ  والسنباطي،  أحمد 
والشيخ على عبدالرازق وغيرهم الكثير من 
عصره  في  يظهر  ولم  والمفكرين،  األفزاز 

الزاهرغير اإلمعات والمزمرين والمطبلين.
إنهاء عقود     6� يقولون أن له الفضل في 
طويلة من مخاطر الفيضان ببناء السد العالي. 
في  الفضل  الناصر  عبد  لجمال  كان  حقيقة 
إلى  أشار  أول من  العالي ولكن.  السد  إنشاء 
بن  الحسن  العربي  العالم  هو  السد  هذا  بناء 
الهيثم والذي لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته 
الالزمة  اآلالت  توفر  عدم  بسبب  وذلك 
إنشائه  في  فكر  من  أول  عصره.  في  لبنائه 
وزير  محرم  باشا  عثمان  هو  االنقالب  قبيل 
إنشاء  فبعد  الوفد.  وزارات  كل  في  الري 
عام  األولى  مرتين  تعليته  ثم  أسوان  خزان 
الخزان  كان  والثانية عام 1933م،  1912م 
يقوم بمهمته التخزينة لمدة عام واحد، وكان 
مياه  لتخزين  مشروع  فى  التفكير  من  البد 
الفيضان، لعدد من السنين لمواجهة السنوات 

العجاف التي يقل فيها اإليراد، ووقاية البالد 
من الغرق في سنوات الزيادة المفرطة.

   تداول العلماء الفكرة، بعضهم فكر بأن يتم 
هذا التخزين إما فى بحيرة تانا حيث ينبع النيل 
فيكتوريا  بحيرة  فى  وإما  وعطبرة،  األزرق 
األبيض  النيل  منابع  حيث 
فيه  تصب  التى  والفروع 
لذلك  معظمهم  وتحمس 
التخزين  هو  التفكير  وكان 
ورفض  مصر.  خارج 
باشا  عثمان  الوفد  وزير 
محرم فكرة التخزين خارج 
أرض مصر، وصمم على 
رأيه ودافع كثيًرا عن فكرة 
األرض  داخل  التخزين 
على  وأصر  المصرية، 
أن يكون إنشاء السد العالى في موقع جنوب 
داخل  الجنوبى  جزءه  يكون  حتى  أسوان 
المملكة  من  جزأ  السودان)كانت  أراضى 
األرضي  داخل  الشمالى  وجزءه  المصرية( 
المصرية، وتم االنقالب قبيل البدء في التنفيذ.
اليوناني األصل  المصري  المهندس  تقدم     
1952م  انقالب  قيادة  إلي  دانينوس  أدريان 
لحجز  أسوان  عند  سد ضخم  لبناء  بمشروع 
طاقة  وتوليد  مياهه  وتخزين  النيل  فيضان 
المشروع  دراسة  بدأت  منه.  كهربائية 
وزارة  ِقبل  من  1952م  أكتوبر   18 في 
األشغال العمومية وسالح المهندسين بالجيش 
الجامعات  أساتذة  من  منتقاة  ومجموعة 
قادر  المشروع  أن  علي  الرأي  استقر  حيث 
وُطرح  المائية  مصر  احتياجات  توفير  علي 
1954م  عام  أوائل  في  عالميا.  المشروع 
تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم 
بمراجعة  دولية  لجنة  قامت  وقد  للمشروع، 
هذا التصميم وأقرته في ديسمبر 1954م كما 
طلبت  التنفيذ.  وشروط  مواصفات  وضع  تم 
المشروع.  تمويل  الدولي  البنك  من  مصر 
من  سلسلة  وبعد  1955م،  16ديسمبر  في 
عبدالمنعم  الدكتور  بها  قام  الدولية  الزيارات 
أجرى  والتجارة،  المالية  وزير  القيسوني 
التي أسفرت  المفاوضات،  العديد من  خاللها 
بأن  األمريكية،  الخارجية  أعلنته  اتفاق  عن 
الواليات  الدولي،  )البنك  من  كل  يتولى 
المتحدة األمريكية، بريطانيا(، تمويل مشروع 

السد العالي بتكلفة 1.3 مليار دوالر.
   وأعلنت الواليات المتحدة أن تمويل السد 
لن يتم دفعة واحدة، ولكن على مراحل ثالث، 
 56 مبلغ  المتحدة  الواليات  تقدم  األولى: 
مليون دوالر، وتقدم بريطانيا مبلغ 14 مليون 
قروضا  الثانية  المرحلة  في  تُقدم  ثم  دوالر، 
الدولي،  البنك  مليون دوالر من  بقيمة 200 
كقرض  دوالر  مليون   130 إلى  باإلضافة 
من الواليات المتحدة األمريكية، و80 مليون 
دوالر قرضا من بريطانيا، على أن يتم سداد 
هذه القروض بأقساط سنوية بفائدة 5% على 
المرحلة  في  وتتحمل مصر  مدى 40 عاما. 
الثالثة باقي المبلغ بالعملة المحلية، يضاف في 
الواليات  من  األولى  منحتان،  المرحلة  هذه 
والثانية من  جنيه،  مليون  بقيمة 20  المتحدة 
المليون  ونصف  ماليين   5 بقيمة  بريطانيا 
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فاروق عطية

بقية مقال »استمرار ازدياد ارتفاع االسعار في مصر« ص 4

تراوحت توقعات محللين ببنوك استثمار لمتوسط معدالت التضخم خالل العام القادم بين 
5.5 و7.5% وذلك رغم مخاطر الضغوط التضخمية العالمية التي قد تنعكس بشكل ما على 
األسعار في مصر مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% متأثراً باإلنفاق الموسمي فضال 
المعتدلة ضمن  السنوية  التضخم  معدالت  استيعاب  محاوله  مع  للوقود  الجديدة  األسعار  عن 
نطاق مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أعلن في بيان له األحد قبل الماضي، ارتفاع 
السنوي إلجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس  التضخم  معدل 
الماضي وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خالل سبتمبر مقابل %5.7 
في أغسطس كما سجل معدل التضخم العام الشهري خالل سبتمبر 1.6% إلجمالي الجمهورية 
مقابل معدل سالب 0.1% خالل أغسطس، وفقا لإلحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 
0.1% في أغسطس ، ويتوقع االقتصاديون ارتفاع معدالت التضخم إلى بين 8 و8.5% خالل 
االشهر القادمه في حالة استمرار الوضع الحالي لألسعار العالمية مع نهاية العام الجاري ليصل 
متوسط معدل التضخم السنوي خالل الربع األخير من 2021 إلي 7 بالمائه كما ان هناك زيادة 
في هذه التوقعات بنسبة من 1 إلى 1.5% فوق ما كان متوقعا من قبل، وذلك بسبب الزيادات 
الجديدة في أسعار العديد من السلع العالمية باالضافه الي وصول معدل التضخم السنوي في 
المدارس  البنزين وموسم  أسعار  إلى حدود 6% مع رفع  الجاريين  نوفمبر وديسمبر  شهري 
واستمرار تأثر السلع المحلية بارتفاع أسعار العديد من السلع عالميا و سجلت أسعار الطاقة 
والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع والبضائع في الفترة الماضية حيث وصل 
سعر برميل خام البترول برنت فوق مستوى 85 دوالرا للبرميل، ولكن الزيادة في الطلب 
تحولت إلى نقص في اإلمدادات مسببة أزمة طاقة كما واصل مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة »الفاو« ألسعار األغذية ارتفاعه في سبتمبر وذلك بنسبة 32.8% على أساس 
النباتية  الزيوت  في  المفاجئ  االرتفاع  عكس  ما  وهو  شهري،  أساس  على  و%1.2  سنوي 
والحبوب والسكر كما تواصل أسعار الشحن ارتفاعها مع زيادة أزمة االختناق والتكدُّس في 
الموانئ العالمية تدهوراً، مع تفاقم أزمة العرض الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وهناك 
مزايدة  إلغاء مصر  منها  ما  بشكل  العالمية على مصر  الضغوط  تزايد  منها  مخاوف عديده 
لشراء القمح مؤخرا بسبب ارتفاع األسعار، في حين أن الرؤية المستقبلية ألسعار القمح تشير 
إلى أنها قابلة للمزيد من االرتفاع بسبب مشكالت المناخ التي تؤثر على المخزونات واإلنتاجية 
في عدد من الدول كما أن أحد المخاطر التي ينظر إليها أيضا احتمالية الضغط على أسعار 
الصرف في األجل الطويل مع ارتفاع عجز الميزان الجاري لمصر وزيادة تكلفة االستيراد، 
إلى جانب التضييق المتوقع من االحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة هناك، 

وهو ما قد يغذي الضغوط التضخمية أيضا.

وما نأمل فيه ان تستعيد مصر توازنها االقتصادي مره اخري.
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
مستعمرات النمل

         نمل                          دبور               نحل

قبل البدء عزيزي القارئ  في استعراض احدى مصنوعات 
هللا التي يعجز العقل البشري إدراكها في كيفية خلقها وحياتها 
للمفاهيم  نتعرف  ان  بنا  يحسن  فإنه  وتواصلها  األجتماعية 

التالية :-

الحشرات

 طائفة )أو صنف( من الحيوانات الالفقارية في شعبة مفصليات 
األرجل، وتعتبر الحشرات التصنيف األكثر انتشاراً واألوسع 
المجموعة  الحشرات  تشكل  األرجل.  مفصليات  شعبة  في 
فهي  األرض  سطح  على  الحية  الكائنات  من  تنوعا  األكثر 
من  أكثر  –أي  وصفها  تم  نوع  مليون  على  يزيد  ما  تحوي 
غير  الفصائل  عدد  يُقّدر  حيث  الحية  الكائنات  جميع  نصف 
المصنفة بقرابة 30 مليونا، أي أنها تشكل أكثر من 90% من 
في  الحشرات  تتواجد  األرض.   على  الحياة  أشكال  مختلف 
جميع البيئات تقريًبا، إال أن عدًدا ضئياًل منها قد اعتاد على 
الحياة في البيئة المائية، أي نوع المساكن الذي تسيطر عليه 

طائفة أخرى من مفصليات األرجل وهي القشريات.

 االجتماعية العليا

التنظيم  مستويات  أعلى  إلى  لإلشارة  يستعمل  مصطلح  هو 
العليا  االجتماعية  تتسم  هرمي.  تصنيف  في  االجتماعي 
باالعتناء االستيالدي التعاوني وبتقسيم األعمال بين مجموعات 
تناسلية ومجموعات التناسلية )جزئياً(. ما يشابهها في بعض 
المجتمعات البشرية، هو مجموعات األفراد المختصين التي 

تسمى أحياناً بالطبقة الوراثية االجتماعية.

مستعمرة النمل

هي المكان الذي يعيش فيه النمل تحت األرض ويحتوي على 
طريق  عن  بعض  مع  بعضها  متصلة  الحجرات  من  سلسلة 
التي  الحجرة  للحضانة وهي  فهناك حجرات  أنفاق صغيرة، 
تعيش فيها ملكة النمل، وحجرات لتخزين الطعام وحجرات 
للتزاوج ومن يبني المستعمرة النمل العامل. هناك أنواع أخرى 
من المستعمرات حيث يبني النمل المستعمرة على شكل تالل.
امتداد  مدى  ُتظهر  للنمل  مستعمرة  داخل  مصبوبة  قصارة   

المستعمرة

                                                                

                                                        

مدخال هو  سيناء  بجنوب  محمد  رأس  محمية  في  نمل   تل 
  للمستعمرة

ملكة النمل       

كل  في  النمل،  من  التكوين  كاملة  أنثى  هي  النمل  ملكة 
مستعمرة نمل تكون هناك ملكٍة واحدة )إال في بعض الحاالت 
تكون هناك أكثر من ملكة(، الملكة هي المسؤولة عن التكاثر، 
وتستمر ملكات النمل في وضع البيض َطوال العام، كما أن 
عمر ملكة النمل يكون أطول من غيرها ويصل عمر بعض 
الملكات إلى 30 عاماً، ملكات النمل تتزاوج مع إحدى الذكور 
العديد  مع  تتزاوج  الملكات  وبعض  أخرى،  مستعمرات  في 
من الذكو. يتم تخصيص إحدى غرف المستعمرة للملكة مع 

البيوض من ِقبل الشغاالت.

              

ملكة النمل األخضر           ورقي المسكن الزمردي

ورقي المسكن الزمردي

النمل  الحائك،  النمل  النمل األخضر،  الشائعة:  ومن اسمائها 
الشجر األخضر و نوع من النمل الشجري الموجود في آسيا 
االستوائية وأستراليا. يبني هذا النمل مستعمرات ذات أعشاش 
متعددة في األشجار، كل عش مصنوع من أوراق ُمخيطة مًعا 
باستخدام الحرير الذي تنتجه يرقات النمل. ويستخدم مسحوقه 
وجميع  الهند  من  مناطق  في  كبهار،  ابالكاري  خلطها  مع 
ويرقاته  بيضه  يستخدم  تايالند  وفي  وتايالند.  بورما  مناطق 

وحشراته الكاملة في طبق يسمى يوم كهاي.

التكاثر

في  التزاوج حيث تطير عالياً  النمل في طيران  تذهب ملكة 
الهواء في حشود هائلة حيث يتم التزاوج. وخالل التزاوج، 
يودع الذكر النطاف )خاليا الذكر الجنسية( بداخل جسم الملكة. 
وقد تتزاوج الملكة الحديثة مع واحد أو أكثر من الذكور، حيث 
تستقبل خالل طيران التزاوج كل ما يلزمها َطوال حياتها من 
بتخصيب  تقوم  ثم  المعدية،  المنطقة  في  التي تخزن  النطاف 

البيض حال وضعه.

   وبعد التزاوج، يهبط كل من الذكور والملكات إلى األرض، 
حيث تتجول الذكور قليال ثم تموت. أما الملكات فتتخلى عن 
أجنحتها وتبحث كل منها عن مكان مناسب إلنشاء مستعمرتها. 
إلى  المخصبة  الحديثة  الملكة  تعود  الحاالت،  بعض  وفي 
كملكة  ُتَقبل  حيث  أخرى؛  مرة  فيها  نشأت  التي  مستعمرتها 
الحديثة  الملكة  فتحتل  الطفيلية  النمل  أنواع  في  أما  إضافية. 
المخصبة عشا لنوع آخر من النمل، حيث تعتمد على أفراد 
ذلك النوع من النمل في العناية بها وببيضها. ولكن الشائع أن 

بة حديًثا عشا خاًصا بها. تؤسس كل ملكة مخصَّ

وبعد أن تعد الملكة المخصبة حديًثا عًشا، فإنها تحكم إغالق 
مدخله، وبعد قليل تبدأ في وضع البيض، وتعيش الملكة خالل 
تلك المدة على مخزون جسمها الدهني، وتحصل أيضا على 
التي أصبحت بال  أجنحتها  تّحلل عضالت  الغذاء من  بعض 
تدخل  مغذية  مواد  مكونة  العضالت  تلك  تذوب  فائدة، حيث 
إلى مجرى الدم، وقد تأكل الملكة أيضا بعض بيضها. وللملكة 
الخيار في وضع بيض مخصب بوساطة النطاف التي جمعتها 
خالل طيران التزاوج وخزنتها في جسمها، أو تحبس النطاف 
البيض فتضع بيًضا غير مخصب. وينشأ عن  عن إخصاب 
البيض غير  ينتج  بينما  وملكات،  المخصب شغاالت  البيض 

المخصب ذكوراً.

الكائن الخارق

أبيض  نمل  بمستعمرة  خاص  تل 
الكاتدرائية  نمل  بواسطة  صنع 

األبيض

الكائن الخارق أو الكائن الفائق هو 
المتفاعلة  الكائنات  من  مجموعة 
من نفس النوع. ويسمى مجتمع من 

الكائنات الحية المتفاعلة من األنواع المختلفة. يستخدم مصطلح 
»كائن خارق« في معظم األحيان لوصف وحدة اجتماعية من 
الحيوانات االجتماعية، حيث تقسيم العمل هو درجة عالية من 
قيد  على  البقاء  على  قادرين  غير  األفراد  حيث  التخصص، 
الحياة بمفردهم لفترات طويلة. النمل هم أفضل مثال معروف 
بأنه  الخارق   الكائن  تعريف  يمكن  خارق.  كائن  يسمى  لما 
التي يمكن أن تعمل بشكل متضافر  العوامل  »مجموعة من 
إلنتاج الظواهر التي تحكمها الجماعة. لظواهر هي أي نشاط 
»ما يتطلب لخدمة الخلية« مثل النمل يجمع الغذاء ويتجنب 
الحيوانات المفترسة، أو النحل يقوم باختيار موقع عش جديد. 
القانون  القوة،  التوازن،  إظهار  إلى  تميل  العظمية  الكائنات 

،التحجيم، وعدم التوازن المستمر والسلوكيات الناشئة.

تندرج  التي  االجتماعية  الحشرات  من  فصيلة  هو  النمل 
وهي  األجنحة  غشائيات  رتبة  من  النمليات  فصيلة  تحت 
نفس الرتبة التي ينتمي إليها كل من الدبابير والنحل. يشكل 
النمل مستعمرات تتكون من عشرات األفراد المفترسة التي 
منظمة  مستعمرات  في  صغيرة  طبيعية  تجاويف  في  تعيش 
جدا والتي قد تحتل مساحات شاسعة من األراضي، وتتألف 
من ماليين األفراد، وتتكون المستعمرات الكبيرة في الغالب 
من إناث عقيمات غير مجنحة والتي تشكل طبقة “عامالت” 
في  ويوجد  أخرى،  متخصصة  مجموعات  أو  “جنود”،  و 
ويوجد  للتلقيح  الذكور  بعض  أحياًنا  النمل  جميع مستعمرات 
للتلقيح وتسمى  فيها أيًضا أنثى واحدة أو أكثر تكون جاهزة 
“الملكة”، وتوصف المستعمرات بالكائن الخارق؛ ألن النمل 
وقد  المستعمرة.  لدعم  جماعي  وبشكل  موحد،  ككيان  يعمل 
القطبية  القارة  إال  تقريبا،  األرض  بقاع  كل  النمل  استعمر 

الجنوبية وبعض الجزر النائية أو الغير مسكونة.

لدى مجتمعات النمل تقسيم عمل، وتواصل بين أفراده، وقدرة 
المجتمعات  مع  التشابه  هذا  كان  المعقدة  المشاكل  حل  على 
طويلة،  فترة  منذ  للدراسة  وموضوع  إلهام  مصدر  البشرية 
وقد استفادت بعض الثقافات البشرية من النمل في المطبخ، 
في  كعامل  كبير  دور  األنواع  ولبعض  والطقوس،  والطب، 
مكافحة اآلفات بيولوجيا، ومع ذلك فقد تؤدي قدرة النمل في 
استغالل الموارد بأن يصبح في صراع مع البشر؛ ألنها قد 
تضر المحاصيل وتغزو المباني، وتعتبر بعض األنواع مثل 
النمل الناري األحمر المستورد أنواعا مجتاحة، وتستقر في 

المناطق التي تم إدخالها إليها بالخطأ.

     

نمل النار األحمر المستورد      نمل ناري السع

                                                                                                

نمل النار األحمر المستورد 

والمعروفة أيًضا باسم نمل النار أو ريفا، هو نوع من النمل 
النمل  جنس  من  عضو  وهو  الجنوبية  أمريكا  في  األصلي 

الناري من ُفصيلة نمالوات شمعية.

النمل الناري 

هو أحد أنواع النمل الالسع، تقوم كل مستعمرة ببناء تلة كبيرة 
تستطيع  والبذور،  النباتات  تتغذى على  مفتوحة،  مناطق  في 
مهاجمة الحيوانات وقادرة على قتلهم، ولها لسعة قوية مؤلمة 
لإلنسان. تعد النملة النارية أحد أنواع النمل التي تسبب لسعتها 
ألم وحرقة، توجد 5 أنواع منها في جنوب الواليات المتحدة. 
تبني بيوتها الرتفاع 60 سم، تتراوح ألوانها ما يبن األحمر 

والبني.
البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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أنت تعلم يا رب
Oliver كتبها

-قام الرب يسوع و ظهر لسمعان بن يونا سأله أتحبني.و هو 
سؤال األبدية كلها.إجابته تحدد مصير اإلنسان. كان بطرس 
التلميذ متحيراً فى إجابته.فهو منذ يومين قال عن المسيح ال 
أعرف الرجل.أنكره قدام جارية.الذى قال إن أنكرك الجميع 
ال أنكرك أنا هرب و إختفي.بماذا يجيب؟السؤال سهل جداً و 
أحبك؟ صوت  نعم  يقول  قلب بطرس.هل  في  معقدة  اإلجابة 
أنا ال أحبك ؟ال يمكن أن  الديك يفضحه.هل يقول ال  صياح 

تكون هذه مشاعر بطرس الرسول.

- إنه لم يعد يعرف نفسه لذلك كانت أجابته األولى و الثانية 
بين  و  الجارية  بين  متخبط  أعلم.أنا  ال  رب.أنا  يا  تعلم  أنت 
القيامة.أنا متأرجح بين الحماسة المندفعة و الجبن المنسحب.
أنت تعلم أننى ال أعلم نفسى.لن أدع حماستى تورطنى قدامك 
من جديد.أنا أترك نفسى لك أنت تعلمنى من أنا.سأتروى و 
لن أجيب مسرعاً أننى أحبك.خيانتى قدام عينى و فى أذنى ما 
اللعن فى شخصك فهل أقول  زالت زالت اإلنكارو الشتم و 

أنى أحبك؟

النوم  بين  - كما يكون اإلنسان غير منتبه فى لحظات ما 
و اليقظة هكذا تكون روحه فى لحظات بين التوبة و خطايا 
الماضى.ال يدر هل تغير القلب .هل صار تائباً؟ هل ما زالت 
الخطية و نتائجها تطبق على إرادته؟ فيقول حينها للرب أنت 
تعلم يا رب أنا ال أعلم.كنت أود أن أجيب بسرعة أننى أحبك 
لكن خطيتى قدامى وعيون الذين عاينوا زالتى تحجب عنى 
اليوم أن أقول أنت تعلم يا رب و غداً  شجاعة الحب.يكفنى 

أقول أنى أحبك.

لسؤال  كهذا  توقيت  تختار  يسوع.لماذا  ربي  يا  عجيب   -

على  حزناً  دموعه  الضعف.تنهمر  يغلبه  إنسان,حين  كل 
حاله.مقهورمن الهزيمة قدام الصليب.فعل ما لم يتصور أنه 
هذا  فلماذا  أتحبنى؟  سائاًل  تأتيه  أخطاء.حينها  من  سيرتكب 
التوقيت.أما جرحتك و أنكرتك و تجاسرت على اإلسم الحسن 
الذى أفتخرت به كثيراً.لماذا تسألني في قمة ضعفى إن كنت 
أحبك؟ أنت تعلم حالى اآلن التى ال تسمح لى باإلسترسال فى 

وصف حبي لك. أنت تعلم حالى فلماذا تسألنى؟

- ألن رب المجد يريدنا خليقة جديدة.يشجع الضعيف فى 
يحب  أن  قادر  فيجعله  أحبك  إني  للمسيح  يقول  أن  ضعفه 
أن محبة  للناس  إبليس يصور  المسيح فى جميع حاالته.ألن 
بعد خطاة. أحبنا و نحن  المسيح متوقفة على حبنا.بينما هو 

نحن نحبه و نحن بعد خطاة.ليس ألننا نريد الخطية لكن ألن 
محبتنا للمسيح هى باب التوبة و إسترداد قوة هللا الفعالة لحب 

ال ينتهى.

- أنت تعلم يا رب ما ال أعلمه.أنا أنكرت نعم.جدفت عليك 
نعم.ال أعلم من عثر بسببى.هل أنا سبب إغالق باب اإليمان 
ال  الذين  التالميذ  أخوتي  حيرة  سبب  أنا  هل  الجارية؟  قدام 
يدرون هل ما زلت تلميذاً أم صرت خصماً لك و لهم؟ أمور 
كثيرة عن نتائج الخطية ال أعلمها.أنا فقط أتذكر كلمات جارفة 
مميتة قلتها قرب الصليب لكنى ما علمت أين ذهب صداها و 
كيف أثرت فى كثيرين.أنت تعلم يا رب أنا ال أعلم.لكننى فى 

هذا و ذاك ذنبي عظيم فهل أقول أنى أحبك؟

-أنت تعلم يا رب أن أحداث خطاياى تمت دون ترتيب منى.
لم أقصد ما قلت و ال ما فعلت.أنت تعلم أننى إنتويت أال يمسوا 
مسيحى .أنا إستليت السيف و قطعت أذن عبد رئيس لكهنة.

أنا كنت متأهباً ألدافع عن مسيحى لكننى فجأة وجدتني أنكره 
تصدر  أنها  يوم  ذات  أفكر  لم  كلمات  لسانى  على  وإنسابت 
منى.قلت لعنات على مصدر البركة.أنا لم أكن أعلم أن نفسى 
هشة هكذا من الداخل و أن الخطية تمرق فيها كالسهم فتمزق 

محبتي لك.أنت تعلم ماذا حدث تلك الليلة.

أنها تحب  تعلم  -السامرية فى قمة ضعفها كانت هكذا .ال 
المسيح حتى قابلته.ال تعلم نفسها حتى وجدت نفسها قدامه.

- المرأة التى ضبطت فى ذات الفعل كانت هكذا.تحبه و هى 
مغلوبة من نفسها.لن تجرؤ أن تعلن حبها لكن المسيح بغفرانه 
أعلن حبه لها.كم من نفوس ال تجرؤ أن تقول للمسيح أنا أحبك 

لكنه يقترب و يطمئنها بنفسه أنه يحبها.

-حين بات المسيح فى بيت زكا لم يكن زكا يحب المسيح 
و ال حلم أن يبيت المسيح فى بيته دوناً عن كل الجموع.لم 
يكن يعلم قيمة نفسه و بيته عند المسيح لكن المسيح يعلم و 
قد أتاه ليخلصه و حصل خالص للبيت كله.ليجرؤ أهل البيت 

أن يقولوا بعدها أنت تعلم يا رب أننا لم نكن نعلم أننا نحبك.

- الحب الساكن فينا قد يكون صامتاً أول األمرثم ينمو فى 
القلب ليظهر فى العينين .فى لغة اللسان .يهيمن على الجسد و 
النفس و الروح.فيصبح اإلنسان محاصراً من الحب ,لكن قبل 
أن تكتمل تلك الدورة يبق اللسان عاجزاً عن النطق بشجاعة 
للرب قائاًل أنت تعلم إنى أحبك.ألن اإلنسان مثل أرض تنمو 

عليها الثمار و هى ال تدرى أى ثمر سيكون فيها.

- تجزأة إجابة بطرس المختصرة إلى شقين هو فى الحقيقة 
مرحلتين للحب.حب نعجز عن التصريح به فنقول أنت تعلم 
يا  أحبك  أنى  قائلين  به  الشهادة  على  نجرؤ  حب  رب.و  يا 
سبب  بال  منهمر  تجزأ.كسيل  ال  فهى  المسيح  محبة  رب.أما 
يتدفق فيمحو آثامنا و يردنا سالمين إلى حضن اآلب الصالح 
.حب ال ينتظر إجابتنا بل هو قد هيأ لنا عودة قيمتنا فى المسيح 
بطرس  رد  .أتحبنى؟فالذى  األبدى  سؤاله  نجيب  أن  قبل  من 
إلى رتبته ليس ألجل كلمة قالها أنه يحب المسيح بل ألجل أن 
المسيح هو الذى يحبنا و يحب لنا أال نفقده مهما كانت بشاعة 
يا  تعلم  الرسول.أنت  بطرس  بإتضاع  له  نقول  خطايانا.لذلك 

رب.أنت تعلم يا رب.أنت تعلم أنى أحبك.
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صلبان اخلدمة

Oliver كتبها

كان  لكنه  الجلجثة  عند  بتمامه  ظهر  المسيح  -صليب 
مالحقاً للمسيح فى كل يوم بأنواع و صور شتى.كل صلبان 
الحياة مشتقة من صليب المسيح لذلك حين يقول الرب لمن 
إسمه  تبارك  فهو  صليبه  يحمل  أن  تلميذاً  يكون  أن  يريد 
يقصد أن نحمل شيئاً من صليب المسيح .جزءاً يشبه آالمه.
قدراً بسيطاً مما تحمله الرب يسوع ألجلنا.لهذا فإن من ال 
يرى صليب المسيح فى آالمه يعتاز و يتعثر أما من يجد 
المسيح المصلوب قدامه فتشبعه التعزيات و يثمر ألن شبه 

المسيح يلبسه و شركة آالمه تسنده .

يكون من جيل  مولده.و هكذا  منذ  المسيح  بدأ صليب   -
الصليب.يولد  يتقدمك  للخدمة  تقدمت  جيل.متى  إلى  و 
طريق  بذاته  هو  الخالص  طريق  تلميذاً.ألن  والدتك  مع 

الصليب.و المخلص هو بشخصه المصلوب.

أن  الصلب.الغريب  أشكال  كل  أخذ  المسيح  صليب   -
أخوته أول من صلبوه.سواء أخوته بالجسد أو أخوته  حسب 
الجنسية أى اليهود رو9: 3..صلبوا نفسيته و كسروا قلبه 
حين لم يؤمنوا به.يو7: 5.لذلك أوص من يريد أن يتبعه أن 
ال يحب أخوته أكثر منه.لو14: 26.لكي ال يقع تحت نير 
صليب أخوته.و هكذا ربما تنشأ المقاومات من أهل البيت 
تك13: 8.مت10: 36.رو11: 28. صليب األقرباء أكثر 

مرارة من صليب الغرباء.بدءاً من التقريع حتي يسلم األخ 
أخاه للموت النفسي و المعنوي و الجسدي أحياناً مت10: 

21.لو21: 16.

-هروب المسيح هو صليب مصنوع بيد السلطة الزمنية 
فى  بالهروب  يبدأ  16.الخادم  مت2:  كهيرودس  أحياناً 
من  تهرب  المواجهة.ال  فيبدأ  ينمو  ثم  الروحية  الحروب 
الخدمة بل من الشر.فكل الضغوط تهدف إلى التخلص من 
المسيح الذى تمثله. الضيقات لألبرياء سبب فرح ألنها من 

أجل هللا.

- كان صليب المسيح فى البرية أكثر ضراوة من صليبه 
بكل  لوجه  وجها  الشيطان  يصارع  كان  اليهودية.ألنه  في 
أفكاره و حيله.لهذا خدام البرية حاملى صليب المسيح  أكثر 

حاجة إلى مسيح الصليب.مت4

- ال تنخدع و لو خرجت المدينة كلها إلستقبالك.ألن دقائق 
مت8:  تخومهم  عن  تمضي  أن  منك  يطلبون  ثم  ستمض 
34.ال تنصدم من تقلب الناس السريع.لقد كان موكبهم من 
المسيح  تبعية  فى  وجدوا  الشوك.فإذا  إكليل  ضافر  إعداد 
خسارة ) و لو قطيعاً من الحنازير( فهيئ نفسك للطرد من 

مدينتهم و ال تتفاجئ بتغيير المعاملة.

الكتبة  هناك  قديسون.ستجد  الهيكل  فى  من  كل  -ليس 
العجائب.ألنهم  و  اآليات  تعجبهم  ال  الفريسيين.والذين  و 
3و4.لكن  يسوع.مت9:  المسيح  فى  ال  الشر  فى  يفكرون 

تعزي ألن هناك ستجد من يتعجب و يمجد هللا مت9: 8.

ماتت.إمزج  إبنته  ألن  يطلبونك  من  ستجد  تُعلم  فيما   -
هذا بذاك.فالخدمة ليست على هواك.بل حيثما يقودك الروح 
تنقاد.إفتقد الموتى و ِعظ األحياء. الذين بين الموت و الحياة 
هم النير الذى تحمله بفرح ألنه نير المسيح.مت 11: 30 
صليبك أال تترك الموتى أمواتاً و أال تترك األحياء من غير 

كلمة الحياة.مت 9.

- صليبك من صليب المسيح الذى منح تالميذه سلطاناً و 
قوة.بهذه القوة يخرج من المخدومين روح العناد و العصيان.
يتبدل قلبهم كأنك أقمت الموتى.معجزاتك فى جذب الهالكين 
للحياة بكل الطرق.و صليبك هو هذه المسئولية الجسيمة.ال 
تقل ال أقدر فليست بقوتك تتم الخدمة بل بقدرة رب الجنود 
مسئوليات  تحت  تنهار  لئال  المسيح  قوة  عن  تتغافل  .فال 
الخدمة.ليكن روح هللا مصدرقوتك و حكمتك و خدمتك و 

نعمتك.مت10

-فى الخدمة ستقابل الذين ال يعجبهم المسيح ألنه يأكل و 
ال يعجبهم المعمدان ألنه يصوم.ال يرقصون إذا زمرت و ال 
ينوحون إذا لطمت.فتضيق الدنيا في وجهك و ال تعرف ماذا 
تفعل.يقاومونك على الشيء و عكسه؟ ال تبتئس ألن المسيح 
يحتاجون  لمن   يقودك  هللا  روح  فيك  أن   علمنا  و  سبق 
التوبيخ و التأديب و كذلك من يحتاجون التعليم و التشجيع.
يقومهم هذا و ال ذاك فستكون من  الذين ال  مت  11.أما 

دمهم بريئاً .

- و نستكمل بنعمة الروح القدس مزيداً من صلبان الخدمة 
فى مقال الحق.
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
أونتاريو ستنفق 20 مليون دوالر لتوظيف 193 مفتش جديد لدور 

الرعاية طويلة االجل
أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو يوم الثالثاء 26 أكتوبر عن إنها ستنفق 20 مليون دوالر هذا العام لتوظيف 
193 مفتش جديد لدور الرعاية طويلة االجل وأطالق برنامج للتفتيش المسبق في هذه الدور , وكانت المقاطعة 
قد أوقفت عمليات التفتيش المسبقة هذه قبل الجائحة , حيث أظهرت بعض التقارير أن تسعة فقط من اصل 626 
من هذه الدور  تلقوا بالفعل ما يسمي بعمليات تفتيش مسبقة لجودة المسكن عام 2019 – وقد دمرت جائحة كوفيد 
19 قطاع الرعاية طويلة االجل وكشفت تقارير من القوات المسلحة الكندية عن مشاكل كبيرة في المرافق التي 
تهدف لرعاية السكان االكثر ضعفا في المقاطعة , واالتفاق الجديد سيضاعف من عدد مفتشي الرعاية طويلة 
االجل في أونتاريو بحلول خريف 2022 , بنسبة واحد لكل اثنان من هذه المساكن , وسوف يكون هناك عدد 
كاف من المفتشين لزيارة كل مسكن بشكل استبقائي كل عام مع مواصلة التفتيش علي أساس الشكاوي , وقالت 
رئيسة جمعية أونتاريو للرعاية طويلة االجل , »أن الجمعية مسرورة لرؤية المقاطعة تستخدم عمليات التفتيش 

للمساعدة في تحديد الموارد التي تساعد العاملين في هذا القطاع »

تشكيل حكومة ليربالية جديدة مع تغيريات كبرية يف 
احلقائب الوزارية

أشرفت الحاكمة العامة السيدة ماري سيمون علي مراسم إداء اليمين الدستوري 
للوزراء الجدد  صباح يوم الثالثاء 26 أكتوبر في قاعة ريدو , وضمت قائمة 

الوزراء 39 وزير بما فيهم ترودو , وهذا العدد أكبر قليال مما سبق , وقد تم انشاء حقائب وزارية جديدة 
وادخال تغييرات كبيرة - وقد أحتفظت السيدة كريستيا فريالند نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية بوظيفتها 
وايضا احتفظ وزير النقل السيد عمر الغبرا بوظيفته وال تزال السيدة ماري كلود بيبو وزيرة للزراعة واالغذية 
واحتفظت السيدة ديان ليبوثيلير بوظيفتها كوزيرة االيرادات الوطنية,  وظل السيد لورانس ماكوالي في منصبه 
كوزير شؤون المحاربين القدامي ,  والتزال السيدة كارال كواتر وزيرة للتوظيف وتنمية القوي العاملة , وادماج 
ذوي االعاقة وبقي السيد فرانسوا شمبان وزيرا لالبتكار والعلوم والصناعة وبقي السيد ديفيد ال ميتي نائبا عاما 
ووزير للعدل – وقد تولت السيدة أنيتا أناند ) وزيرة الخدمات والمشتروات سابقا (  ترقية كبيرة وتولت منصب 
وزير الدفاع بدال من الوزير السابق هارجيت ساجان – وبهذا تصبح ثاني أمرأة في التاريخ الكندي بعد السيدة 
كيم كامبل في التسعينيات  تتولي هذا المنصب واسندت للسيد هارجيت ساجان وزارة التنمية الدولية , وعينت 
السيدة فيلومينا تاسي وزيرة للخدمات العامة والمشتروات – واسندت للسيد أحمد حسين وزارة االسكان والتنوع 
والشمول , وتسلم السيد جان ايف دوكالس وزارة الصحة بدال من السيدة باتي هدجو التي عينت وزيرة لخدمات 
السكان االصليين وعينت السيدة كارولين بينيت وزيرة للصحة العقلية واالدمان ومساعدة لوزير الصحة ,  
وعينت السيدة كارينا جولد وزيرة لالسرة والتمية االجتماعية , واما وزير السالمة السيد بيل بلير فقد أصبح 
رئيسا لمجلس الملكة الخاص وتسلم دورا جديدا كوزير للتأهب لحاالت الطوارئ وتسلم السيد ماركو مينديشينو 
وزارة السالمة العامة , واصبحت المذيعة السابقة مارسي إين وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين 
والشباب , وعينت السيدة باسكال سانت وزيرة للرياضة ومسؤولة التنمية االقتصادية الكندية لمناطق كيبيك 

وعين السيد سيان فريزر وزيرا للهجرة والالجئين والمواطنة 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

شركة طريان وست جت تعلن عن عودة رحالتها ايل ما 
يقرب من 100 وجهة

أعلنت شركة طيران وست جت الكندية عن عودة رحالتها الي 100 وجهة وسوف  
تستأنف رحالتها في ديسمبر حتي يتمكن الكندييون من الهروب من الثلوج الي االماكن المشمسة , وقال الرئيس 
التجاري للشركة في بيان صحفي » أننا نركز علي استعادة شبكتنا العالمية الجوية للوصول الي اكثر من 100 
وجهة واالستمرار في التركيز علي تخفيف حواجز السفر الحالية علي ضيوفنا » ومن تورنتو يمكن ان يسافر 
الفرد الي ميامي او ميناء اسبانيا او سان خوان او رواتان وجراند كايمان وكيلونا ومن كالجاري يمكن للفرد السفر 
الي هاواي وفورت لودرديل وبونتاكانا ومن وينيبيج يمكن للفرد السفر الي اورالندو او كانكون ومن إدمنتون 

يمكن للفرد الذهاب الي هونولولو بدون توقف

البابا فرانسيس يوافق علي 
زيارة كندا للمساعدة يف جهود 
املصاحلة مع الشعوب االصلية

الفاتيكان ؛ قال الفاتيكان أن البابا فرانسيس 
الشعوب  مع  المصالحة  جهود  في  للمساعدة  كندا  زيارة  علي  وافق 
معاملة  اساءة  في  الكاثوليكية  الكنيسة  دور  عن  الكشف  بعد  االصلية 
االطفال من الشعوب االصلية في المدارس الداخلية التي كانت الكنيسة 
تشرف علي إدارتها ,  و  اصدر الفاتيكان بيانا يوم االربعاء 27 أكتوبر 
للقيام  البابا  دعا  قد  الكاثوليك  لالساقفة  الكندي  المؤتمر  أن  ؛  فيه  يقول 
مع  للمصالحة  االمد  طويل  الرعوي  العمل  سياق  في  كندا  الي  برحلة 
الشعوب االصلية , وإن البابا فرانسيس أبدي أستعداده لزيارة كندا , في 
موعد يحدد الحقا , ومن غير المرجح ان يحدث هذا في العام الحالي 
, وقبل بضعة أشهر وافق البابا فرانسيس علي االجتماع بقادة الشعوب 
أعتذار  لتقديم  دعوات  وسط  الداخلية  المدارس  من  والناجين  االصلية 
بابوي عن دور الكنيسة الكاثوليكية في إدارة المدارس الداخلية , وسوف 
يستقبل البابا ثالثة مجموعات تمثل الشعوب االصلية في الفاتيكان في 
الفترة من 17 ديسمبر وحتي 20 ديسمبر , وسيرأس البابا فرانسيس بعد 

ذلك المؤتمر الختامي يوم 20 ديسمبر.

أربعة أطباء يف الربتا يرفعون دعوة قضائية 
ضد سياسة  هيئة الصحة هناك بالزام 

العاملني أخذ لقاح كوفيد 19

برفع  البرتا  في  أطباء  أربعة  قام 
الصحة  هيئة  ضد  قضائية  دعوي 
الزام  بسبب  ورئيسها  االقليمية 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 
بأخذ لقاح كوفيد 19 – ورفع االطباء 
محاكم  مركز  في  الدعوي  هذه 

كالجاري  , وهؤالء االطباء منهم اثنان من أطباء االسرة وطبيب تخدير 
البرتا تشارك في  الخدمة الصحية في  وطبيب أعصاب يقولون ) أن 
االعتداء علي الناس وذلك النها تلزمهم باخذ التطعيم , وأن أي أجراء 
الي مستوي  يرقي  المستنيرة  موافقته  طبي يجري علي مريض دون 
المتعمد  الفصل  الي  ترمي  االلزامية  التطعيم  سياسة  وأن   – االعتداء 
-  النها تغير عقود العاملين في الرعاية الصحية وذلك بتهديدهم بانهاء 
خدماتهم او االيقاف عن العمل بدون أجر إذا لم يحصلوا علي التطعيم 
الكامل لكوفيد 19 (  , وينطبق شرط التطعيم علي جميع العاملين في 
االقسام الصحية والمختبرات واعضاء الطاقم الطبي والقابالت وأخرين 
– وقالت أيضا  الدعوي القضائية التي رفعها المحامي جيفر راث نيابة 
عن االطباء ) أن سياسة اللقاح تنتهك السرية والخصوصية حيث انه 
في اللحظة التي يوقف فيها الطبيب عن العمل في أجازة غير مدفوعة 
بسبب عدم اخذ اللقاح - فإن جميع الناس سيعرفوا ذلك علي الفور وهذا 
وإن  نفسيا –  ويسبب ضررا  المهنية  الطبيب  بسمعة  الضرر  سيلحق 
سياسة هيئة الصحة في البرتا تنتهك الحق في أمن الشخص المكفول 
الدعوي  وقالت  والحريات  الحقوق  ميثاق  من   7 رقم  المادة  بموجب 
أيضا , أن رئيسة الهيئة الصحية ورئيس وزراء البرتا جيسون كيني 
ومسؤولين حكوميين أخرين أدلوا بتصريحات كاذبة بأن غير المطعمين 
هم المسؤولين عن الوباء وأكتظاظ المستشفيات  ( وقال المحامي الذي 
يمثل االطباء إنه سيقدم طلبا الصدار أمر قضائي ألجبار هيئة الصحة 
في البرتا علي وقف سياسة التطعيم االجباري حتي يتم النظر في هذه 
الدعوي – وقال متحدث بأسم هيئة الصحة )إنهم لم يتلقوا بعد أي أشعار 
بدوام  الهيئة  لدي  العاملين  , وإن 94% من  القضائية  بالدعوي  يتعلق 
كامل أو جزئي قد التزموا بالفعل بالسياسة وقدموا دليال علي حصولهم 
علي جرعتان من اللقاح  ,وإن المدعين الذين رفعوا الدعوي القضائية 
يمثلون أقل من 1,% من عدد االطباء البالغ 9000 في البرتا , وأن هيئة 
أداة  االلزامي وهي  التطعيم  سياسة  واثقة من صحة وسالمة  الصحة 
مهمة لضمان سالمة موظفينا وأطبائنا ومرضانا , وكانت هيئة الصحة 
يوم 30  االجباري حتي  للتطعيم  النهائي  الموعد  مددت  قد  البرتا  في 

نوفمبر , هذا وقد أستقال 61 موظفا من مناصبهم بسبب هذه السياسة

أونتاريو تسهل علي املهاجرين العمل يف مهنتهم
تورنتو : من المقرر أن تقدم أونتاريو تشريعا من شأنه أن يسهل علي المهاجرين 
الجدد الحصول علي ترخيص للعمل في مهنة تتناسب مع مجاالت خبرتهم – 

وقال وزير العمل السيد مونت ماكنوتون أن التشريع الجديد سيمنع العديد من الهيئات التنظيمية من  مطالبة 
المهاجرين الجدد الحصول علي خبرة عمل كندية للحصول علي ترخيص العمل , كما انه سيوحد متطلبات 
االختبار باللغة االنجليزية ويضمن معالجة طلبات ترخيص العمل بشكل أسرع وهذه التغييرات ستساعد علي 
إزالة الحواجز التي يواجهها المهاجرون الجدد في كثير من االحيان عند محاولة العمل في مهنتهم , وقال 
الوزير أيضا ؛ إنه من الظلم أن تعرف أن 25% فقط من المهاجرين في أونتاريو يعملون في وظائف ومهن 
تدربوا عليها , واالمر كلة يتعلق بتحسين حياتهم وضمان حصولهم علي رواتب اكبر وحماية عمالية افضل 
, وإن أونتاريو تواجه نقصا في العمالة , حيث أن هناك حوالي 293 الف وظيفة شاغرة في جميع أنحاء 
المقاطعة , وسينطبق التشريع المقترح علي هيئات الترخيص التي تتعامل مع المهندسين المدنيين  والمهندسين 
المعماريين والمعلمين والمحاسبين واالخصائين االجتماعيين واخرون غيرهم – ولكن لن يؤثر هذا التشريع 
علي أولئك الذين ينظمون المهن الطبية بما في ذلك تراخيص االطباء والممرضين – ومن شأن هذا التشريع 
أيضا أن يساعد العمال المدربين دوليا في 23 مهنة ومنها الكهربائيون والسباكون ومهندسوا الروافع , وقال 
الوزير ؛ إن هيئات الترخيص ستظل قادرة علي التقدم بطلب للحصول علي أعفاءات  من طلب خبرة كندية 
ولكن سيحتاج ذلك الي موافقة الحكومة , واضاف الوزير قائال ؛ إنه يأمل أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ 
خالل عامين – وهذا التشريع الذي من المتوقع ان يقدم فورا , سوف يساعد شخص مثل السيد حنا حداد 
الذي هاجر الي كندا في وقت سابق من هذا العام , وله خبرة ست سنوات في العمل الدولي كمهندس مدني , 
)وفي الوقت الحالي تعترف هيئة التراخيص للمهندسين في أونتاريو باربعة سنوات خبرة دولية  كحد أقصي 
, ولكن هناك حاجة ايضا لسنة واحدة علي االقل من الخبرة الكندية في مجال العمل , ويتعين علي المهندسين 
المهاجرين العمل لمدة عام تحت أشراف مهندس كندي مرخص الكتساب تلك الخبرة( , ويبحث السيد حنا 

حداد عن عمل منذ شهر أغسطس في مجاله الكتساب الخبرة الكندية ولكن لم يتم توظيفه بعد.
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ألدين والدولة فى السعودية

توفيق مرتي مينا

الدين  بين  العالقة  مشكلة  الكتاب  هذا  يتتبع 
مسار  تتبع  خالل  من  اإلسالم  فى  والدولة 
الوهابية كدعوة إسالمية  الذى نشأ بين  الحلف 
عنه  ونشأ   , السعودية  األسرة  وبين  سلفية 
التى  السعودية  فى  اآلن  يحكم  الذى  النظام 

نموذجاً  المسلمين  معظم  يعدها 
 , اإلسالمية  األصولية  للدولة 
إبان  بينهما  العالقة  كانت  وإذا 
القرن الثامن عشر عالقة توافق 
وارتباط وثيق فإنه بعد استقرار 
بدأ  للتحديث  وسعيها  الدولة 
التى  فالدولة  بينهما,  التناقض 
لن  والموارد  السلطة  تحتكر 
مستقل  دينى  بوجود  تسمح 
ينافسها ويزاحمها على اإلنفراد 
عن  تتردد  ولن  الشعب  بوالء 
إذا  الدينية  المؤسسات  قمع 

تحدت سلطتها .
    وبسبب ذلك وقع الصدام 
الشباب  ان  بل   1929 عام 
آل  أيّد  الذى  التعليم  علمانى 

سرعان  الدين  علماء  مع  فى صراعهم  سعود 
ما انتهى الى جيل سعودى شاب يطالب بإلغاء 
الملكية وإقامة نظام اشتراكى ,,,, وهنا يُطرح 
سؤال: كيف يمكن التوفيق بين الثراء المفاجىء 

والتحديث السريع وبين االلتزام بالوهابية؟
   مؤلف الكتاب دكتور أيمن الياسينى فلسطينى 
االصل كان يعمل استاذاً للعلوم السياسية بجامعة 
الدكتوراة  بكندا والتى حاز منها على  ماكجيل 
عن أطروحته هذه , له دراسات عديدة فى الدين 
بالتدريس  العربى , وقام  الوطن  والسياسة فى 
بكندا,,,  وكونكورديا  الرياض  جامعات  فى 
وهذا كل ما نّوه عنه الكتاب عن سيرته الذاتية, 
لكنى بالبحث فى جوجل صدمتنى مفاجأة  فلم 
او  اىة معلومات عن ميالده  لنا  صفحته  تقدم 
نشأته , فقط فيديو الهالى )العيزرية( بفلسطين 
يستقبلون االسير المحرر د. ايمن الياسينى عام 
بسجون  عاماً  إثنى عشر  قضائه  بعد    2020
الشهير  مؤلفه  ان  اإلسرائيلى¸ولوال  االحتالل 
يتحدثون  بانهم  العتقدت  الفيديو  بجانب  ظهر 

عن شخص آخر له نفس االسم . 
كندا فى  الياسين ترك  ايمن  ان  يعنى     هذا 
أُودع  الى وطنه فلسطين وانه  تاريخ ما وعاد 
بسجون االحتالل عام 2008 وأُفرج عنه عام 
 ,,, السجن  فى  قضاها  عاماً   12 بعد   2020
من  شىء  على  تنطوى  قد  المآسى  حتى  لكن 
البهجة فاثناء سجنه شاهد على التلفاز مظاهرة 
تطالب  غزة  فى  االحمر  الصليب  مبنى  امام 
االسرائيلية  بالسجون  االسرى  عن  باالفراج 
تحمل  فتاة  المتظاهرات  بين  عيناه  ولمحت 
صورته هفا إليها قلبه,, حدث ذلك عام 2018 
وعرف  الفتاة  هذه  عن  المعلومات  تقصى   ,,
اسمها , فاتن اسماعيل من غزة وانها تتظاهر 
اسبوعياً امام مقر الصليب االحمر بغزة مطالبة 
باالفراج عن االسرى من سجون االحتالل ,, 
حين زارته امه طلب منها ان تخطب له فاتن , 
تمت الخطوبة وهو قابع فى سجنه إنتظاراً ليوم 
ولعلهما   ,,, الزواج  ويتمم  الحرية  الى  يخرج 

اآلن عروسين.. فإلى محتوى الكتاب.
ال يمكن تصور الفصل بين الدين والسياسة فى 
الدولة االسالمية ,, كان الخليفة أميراً للمؤمنين 
وتطبيق  العدل  بإقامة  إليه  يعهد  للنبى  وخليفة 

إبعاد  الدين  علماء  وبدأ   , الشريعة  احكام 
قدر  على  للحفاظ  الدولة  سلطان  عن  انفسهم 
االمبراطورية  وبانهيار  الذاتى   استقاللهم  من 
وحدة  اكبر  ضاعت  وتفككها   العثمانية 
وواجهت  إسالمى  إتحاد  شكل  سياسية جسدت 
المجتمعات االسالمية حضارة الغرب واندفعت 
إلنشاء دولتهم الحديثة ,, واصبح السؤال : ما 
هى التغييرات التى يُرجى إدخالها على العالقة 
والدولة  الدين  بين 
الجديد مع  الواقع  لتالئم 
الدولة  ان  على  التأكيد 
اى  مع  تتسامح  لن 
نشاط دينى مستقل عنها 
على  مزاحمتها  خشية 
الشعب,,  والء  كسب 
الدولة  بسطت  هكذا 
النشاط  على  سلطانها 
القيم  ووظفت  الدينى  
سلطتها  لتقوية  الدينية 
وشرعيتها , ولن تتردد 
المؤسسات  قمع  فى 
اعترضت  إذا  الدينية 

وتحدت سلطتها   .
تالئم  االفكار  هذه     
السعودية من حيث العالقة بين الدين والدولة ) 
أو كما جاء عنوان الكتاب عند طباعته بالقاهرة 
عام 1990 _ اإلسالم والعرش -( حيث يستند 
الموروثة  والممارسات  المبادىء  على  نظامها 
وتستند شرعية حكم آل سعود على مزيج من 
القبلية  العشائرية  والمالمح  المدنية  المبادىء 
وتُعتبر فى رأى معظم المسلمين دولة أصولية 
قوانينها  مصدر  والشريعة  دستورها  القرآن 
ثالثينات  فى  البترول  اكتشاف  ومع  ونظمها., 
القرن العشرين حدث التغيير فى مجال التعليم 
وبدأت  والبيروقراطية  والصناعة  والتحضر 
القيم  على  للحفاظ  سعيها  السياسية  النخبة 
 , المادى  التطور  تحقيق  تحاول  بينما  التقليدية 
دور  بين  الخالفات  تتزايد  التساؤل: هل  وكان 
كل من الدين والدولة ؟ إعتمدت االجابة على 
االفكار  من  منظومة  باعتباره  للدين  الرؤية 
والمؤسسات يفترضها االيمان بوجود هللا , كما 
ان النظام السيايى يتكون من افكار ومؤسسات 
السياسية  القرارات  بها  تُصنع  التى  والوسائل 
.والنظام يهتم أكثر من الدين بالمعايير والقوانين 
لتحقيق  السلطة  يستخدم  ومن  كيف  تحدد  التى 
السلطة  الستخدام  الحكومة  ولجوء  االهداف 
التوازن  على  للحفاظ  ضرورى  امر  القهرية 

االجتماعى. 
*****

االسالم بين التظرية والواقع
ال يعترف االسالم بالفصل بين الدين والدولة, 
هللا  وعبيد  رعايا  األّمة(   ( المسلمين  فجماعة 
وجيشهم  ملك هللا,  وممتلكاتهم  مقدسة  قوانينهم 
جيش الرحمن, واعداؤهم اعداء هللا, , وتجىء 
الشريعة  على  للحفاظ  دنيوى  لحاكم  الحاجة 
وطاعته واجبة , ,,,  واجهت االمة االسالمية 
بعد وفاة النبى محمد )632 م.( ثالث أزمات 
لعدم ترتيب وتحديد خليفة الرسول  1 – ظهور 
إلصرار  واالنصار  المهاجرين  بين  الصراع 
بطونها.  من  الخليفة  تنصيب  كل جماعة على 
2 – لجوء بعض زعماء القبائل لالستقالل عن 
للرسول  والءهم  ان  وذريعتهم  الجديد  الخليفة 
إنتهى بوفاته. 3 – نشوء حرب أهلية بين على 

ومعاوية .

االمة االسالمية والصراع على السلطة 
الدولة الرسولية بدأت بهجرة الرسول الى 
يثرب ) 622 م.( واتسمت بطابع مزدوج 
سياسية  جماعة  وهى  دينية  جماعة  فهى 
وضع  الذى  الدولة  رجل  محمد  يترأسها 
حداً بين إدارته المور الحياة ودوره الدينى 
تبعاً للوحى. وبعد وفاة النبى إنتهى صراع 
 ( بكر  أبى  باختيار  واالنصار  المهاجرين 
الصديق ( واصبح رمز الوحدة االسالمية 
وأميراً للمؤمنين ,,,, إختار ابو بكر خليفته 
عمر بن الخطاب ) 634 – 644 م .( الذى 
الشريعة  تطبيق  فى  ملحوظة  قدرة  اظهر 
من  االحكام  استنباط  على  والته  وشّجع 
يجعلوا  وان  االجتهاد  ومن  والسنة  القرآن 

العقل قائدهم .
*******

الحكم  ونشأة  اإلسالمية  الفرق  ظهور 
الوراثى

أُختير عثمان  الخطاب  بن  بعد وفاة عمر 
فقد  وورعه  تقواه  ورغم  خليفته  عفان  بن 

اقاربه  عليه  سيطر  متردداً  ضعيفاً  كان 
وانتشر الفساد بين عماله وتصاعد السخط 
ضد حكمه وجاء وفد من مصر الى المدينة 
عن  عثمان  بتخلى  طالبوا   . م   655 عام 
فى  األولى  للمرة  معلناً  رفض  لكنه  الحكم 
الحق  اعتباره  يمكن  ما  االسالمى  التاريخ 
معارضيه  ابلغ  عندما  الحكم  فى  االلهى 
 ) إياه  هللا  البسنى  الذى  الرداء  أخلع  لن   (
واُغتيل عثمان, أُختير على خليفة للمسلمين 
زوج  وعائشة  سفيان  ابى  بن  معاوية  لكن 
الرسول رفضا إعطائه البيعة ونشبت حرب 
اهلية دامية انتهت بانتصار معاوية وإقامة 
دولة االمويين ) 661 - 675 م( واصبحت 
استيالء  بعد  زال  دنيوياً  ملكاً  الخالفة 
الحكم  ظل  فى   . السلطة  على  العباسيين 
االسالمية  الحضارة  إزدهرت  العباسى 
ذلك  ومع   , لإلسالم  الذهبى  العصر  وكان 

انقسمت االمبراطورية االسالمية.
والعرش  االسالم  والدولة  الدين  المرجع: 

فى السعودية                         
    يتبع            

آدم الثانـــى 
عني بعني

وجدى خليل

« بل »  ليس فقط » َعْيًنا ِبَعْيٍن، َوِسنًّا ِبِسّنٍ
، َوُجْرًحا ِبُجْرٍح« َوَكيًّا ِبَكّيٍ

آله العهد القديم ..هذا اآلله العنيف القاسي!
هذه من اآليات التي أختلف البعض حولها 
في  اآليه  هذه  وتسببت  تفسيرها  وحول 
أتهام آله العهد القديم كونه آله عنيف قاسي 
وكأنه يختلف عن آله العهد الجديد والكتاب 
وال  تغيير  عنده  ليس   « بقوله  يصف هللا 
نؤمن  نحن  يعقوب 1: 17  دوران«  ظل 
بآله واحد هو منذ األزل الذي أوحي روحه 
القديم  بعهديه  المقدس  بالكتاب  القدوس 
والجديد وهو ال يتغير في كينونته ال يبدل 
وال يستبدل كلماته ولكن الذي تغير ويتغير 
يتغير  األنسان  علم   . نفسه  األنسان  هو 
وفهمه يتطور  وظروف الحياه تتبدل ومن 
الخطأ والخطوره أن يستخدم أحدا الوصايا 
اآللهيه ليخدم اغراضه الدنيويه  .  أختلف 
 . اآليه  هذه  تفسير  في  القديم  في  اليهود 
اليهود  من  مجموعه  وهم  الصدوقيين 
تفسيرها  يتم  أن  يجب  اآليه  أن  يقولون 
»سن«  بكسر  تسبب  من  أن  أي  حرفيا 
جرح  ومن  له   »سنا«  كسر  فيتم  أحدا 
اليهود  بقيه  أما   . يتم جرحه وهكذا  غيره 
فيقولون بأنه اليمكن تفسير اآليه حرفيا بل 
المقصود هو روح اآليه ومعناها الحقيقي  
والحقيقي  األصوب  هو  الثاني  والرأي 
الكتاب  في  واحده  حادثه  هناك  فليس   .
المقدس كله منذ أن أستلم »موسي« هذه 
الوصيه نسمع أنه تم تطبيق هذه الوصيه 
حرفيا , لم نسمع عن أحدا تم »قلع« عينه 
ألنه »قلع« عين خصمه في مشاجره أي 
كانت! ليس مره واحده منذ زمن«موسي« 
قاضيا  أن  نسمع  المسيح  السيد  زمن  الي 
واحدا في العهد القديم قد عمل بهذه اآليه 
اذا  فلماذا  واحده  مره  وال  ليس  حرفيا 
لها  الحرفي  التفسير  علي  البعض  يصر 
بل ويتمادي البعض في أتهام ربنا بقسوه 
اليه  ذهب  الذي  المعني  مبرره؟  غير 
الكثير من المفسرين اليهود )وهو يحسب 
المادي  التعويض  هو  المقصود  أن  لهم( 
للمجني عليه ألنه ماذا يستفيد الذي خسر 

خصمه  عين  بقلع  يقوم  بأن  عينيه  أحدي 
مستقبال  حياته  علي  ذلك  سيؤثر  كيف  ؟ 
وماذا   ! األطالق  علي  شيئا  يستفيد  لن  ؟ 
ففقد نصف  غيره  أحدهم عين  لو ضرب 
البصر.  كل  وليس  العين  هذه  في  بصره 
أنه  األعتداء  يرد  عندما  سيضمن  كيف 
ثلث  وليس  عدوه  بصر  نصف  سيصيب 
بالعمي  فيصيبه  البصر  كل  أو  البصر 
العدل  اآليه  تفقد  هنا  العين؟  لهذه  الكامل 
وتفقد  بل  اآللهي  الوحي  اليه  يصبو  الذي 
معقوليتها! وماذا لو كان المعتدي هو في 
األصل صاحب عبن واحده أي »أعور« 
الباقيه له  السليمه  العين  فرد األعتداء في 
به  ينتهي  وقد  أعمي  أنسان  الي  سيحوله 
األمر الي ماهو أسوأ حيث سيجد صعوبه 
جمه في العنايه بنفسه وعائلته وقد ال يجد 
فيستطيع  األخر  أما  ذلك  بعد  يعوله  من 
حياته  الي  أقرب  بصوره  الحياه  مواصله 
ألنه  عينيه  أحد  يخسر  أن  قبل  الطبيعيه 
واألنفاق  العمل  علي  قادرا  يظل  سوف 
علي نفسه وعائلته ! هنا أيضا تتوه العداله 
المرجوه!  أما لماذا أوصي الوحي االلهي 
، َوَيًدا  بهذه اآليه » ََعْيًنا ِبَعْيٍن، َوِسنًّا ِبِسّنٍ
ِبَيٍد، َوِرْجاًل ِبِرْجل« خروج 21: 24 كان 
الغرض منها أوال هو الترهيب ومنع وقوع 
حاد  كان  األول  األنسان  وألن  األعتداء 
الطبع ووحشيا في ااألعتداء علي غيره و 
في رد األعتداء بعشره أضعاف أو أكثر 
) حيث لم يكن هناك شرطه أو قانون أو 
المجتمع(  قضاه يضمنون حمايه وصيانه 
لذا فقد أمرهم ربنا ان اليكون رد األعتداء 
تهذيب  يتم  حتي  هذا  وأستمر  منه  بأكثر 
وأصبح  المجتمع  وتطور  األول.  األنسان 
أحكاما  ويصدرون  يحكمون  قضاه  هناك 
ضد المعتدي ورد أعتبار الضحيه ..عين 
المجني عليه  تعويض  يتم  أن  معناه  بعين 
ماديا بقيمه ماتساويه هذه العين وتعويضه 
ماديا  وتعويضه  عالجه  فتره  عن  ماديا 
عن الفنره التي أقعدته األصابه عن العمل 
المحاكم  في  يطبق  هذا  ومازال  وهكذا 

المدنيه حتي يومنا هذا.
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اال  هى  فما  المناسب  الوقت  فى  المطار   وصل 
..لديه  ووزنها  الحقائب  تسلم  فى  وسيبدأون  دقائق 
سريعاً  افطاراً  لتناول  يكفى  ما  الوقت  من  ايضاً 
آخر  واخرج  جيبه  تحسس  المطار،  كافيتريا  فى 
الى  اجنبية وبنظرة سريعة  لديه من عملة  تبقى  ما 
قائمة المشروبات طلب »كرواسون« و فنجاناً من 
التى  التركى  للقهوة  البديل االمثل  »االسبريسو« - 
يعشقها و ُحرم من مذاقها خالل رحلته التى امتدت 
الكثير  فيها  تعلم   ، موفقة  رحلة  كانت  ايام.  عشرة 
مدير  لمنصب  الترقى  اعتاب  على  وهو  سيما  ال 
يعمل  التى  المالبس  بشركة  االنتاج  تخطيط  ادارة 
للتدريب  بارساله  صنعاً  الشركة  احسنت  وقد  بها. 
الجديدة  االنتاج  فخطوط  االم  االيطالية  الشركة  فى 
تحت  ستكون  المصنع  فى  تركيبها  سيتم  والتى 
اشرافه مباشرة وها هو قد رأى وتدرب على مثيلها 
فى المصنع االيطالى. اخترقت اذنيه كلمات باللغة 
العربية تأتى من بعيد يحملها صوت انثوى رقيق، 
تلقائية نحو مصدر الصوت فرأى امرأة  التفت فى 
الرابع من عمرها وهى  العقد  منتصف  فى  حسناء 
وهى  واضح  بانفعال  الخاص  تليفونها  فى  تتحدث 
تحاول ان تخفض من صوتها الذى اختنق بالدموع. 
لم يشأ ان يكون فضولياً فاعتدل فى جلسته وبدأ فى 
افطاره  الى  بالعودة  افطاره وهو يمنى نفسه  تناول 
وبيض  ساخنة  وطعمية  ...فول  الشهير  المصرى 
االبيض.  جميلة هى  الجبن  مسلوق مع قطعة من 
اين  الصناعية...لكن  المدينة  تورينو  وايضاً  روما 
القاهرة واالسكندرية اجمل بقاع االرض،  هما من 
ال  وايضاً  االيطالية  المدن  تلك  عراقة  ينكر  ال  هو 
يمكن ان ينكر جمال واصالة اآلثار التى رآها فى 
ايطاليا ولكن اين هذا من اآلثار المعجزة فى مصر 
ناهيك عن جمال الطبيعة هبة هللا لمصر. بدأ ركاب 
الطائرة المتجهة من روما الى القاهرة فى االنتظام 
فى صفوف وزن الحقائب - ومع تحركه فى نفس 
االتجاه - عاد صوت المرأة يخترق اذنيه من جديد 
ببعضها  الكلمات  يربط  فاكثر..بدأ  اكثر  ويقترب 
االجنبية... نقودها  حافظة  فقدت  لقد  االمر  ويتفهم 
الوطن  ارض  الى  مثله  عائدة  فهى  المشكلة  وما 
فى  نحوها  التفت  المصرية،  للعملة  اال  تحتاج  ولن 
اللحظة التى اغلقت فيها تليفونها ولم تصل الى حل 
لمشكلتها بعد. عفواً سيدتى...اسمحى لى ان كنت قد 
فقدت نقودك فانا تحت امرك واستطيع توصيلك الى 
الوصول  القاهرة بعد  اى مكان ترغبينه من مطار 
ثم  وشكرته  اياه  مجاملة  ابتسمت  هللا.  بسالمة 
اضافت...المشكلة فى وزن الحقائب، انا عارفة انى 
ح ادفع وزن وكنت عاملة حسابى لكن مش عارفة 
يبدو ان حافظة نقودى وقعت او ان احدهم سرقها 
من حقيبتى. ابدى اهتماماً زائداً وخرج من الصف 
تفرغ  ان  فيه  تستطيع  مكان  اقرب  الى  بها  واتجه 
حقيبة يدها وتبحث مرة اخرى، انصاعت لما طلبه 
منها وبدأت فى اخراج كل ما فى الحقيبة وهو يتابع 
معها محتوياتها وبعد دقائق قليلة ظلت المشكلة كما 
يساعدها  ان  يحاول  بجوارها  حل...ظل  دون  هى 
وهو يخشى ان تطلب منه اية مبالغ نقدية ال يستطيع 
اجنبية   عملة  يملك  كان  لو  انه  والحقيقة  تدبيرها 
العطاها لها فى الحال فالشهامة تجرى فى عروقه 
الساحر  صوتها  قطع  اصيل.  مصرى  بلد  كابن 

حيرته وهى تسأله » هو حضرتك معاك 
 « بااليجاب  عليها  رد  واحدة«؟  شنطة 
واخرجتنى  كبير  جميل  لى  عملت  تبقى 
اليها  نظر  فيها«  انا  اللى  الورطة  من 
حضرتك  ممكن   « فاكملت  تساؤل  فى 
تأخذ حقيبة من حقائبى؟..فى الحالة دى 
ال انا ح ادفع وزن وانت كمان مش ح 
وهو  بيده  جبهته  ضرب  حاجة«  تدفع 
الفكرة  بالى  على  ماجتش  »ازاى  يقول 
ووقفت  حقائبها  احدى  ناولته  دى؟« 
خلفه فى الصف وبدأ عملية الوزن وتلته 
الى  وصعدا  بسالم  االمور  مرت  هى، 
لكن  المقعد  تجاوره  ان  وتمنى  الطائرة 
الطائرة...بعيداً  خلفية  فى  مقعدها  جاء 
وتطبيقاته  التدريب  فى  يفكر  عاد  عنه. 
الذى  والتطوير  سيقدمه  الذى  والتقرير 
فكره  طار  بالمصنع...ثم  يتم  ان  يجب 
ليحلق فى سماء الوطن الذى اشتاق اليه 
وقرر ان يسافر الى االسكندرية ليقضى 
يومين لالستجمام فيها. نظر الى الخلف 
ابتسامة  فمنحته  الحسناء  المرأة  لينظر 
رقيقة. حلقت الطائرة فى الجو ثم مضى 
بعض الوقت، نهض من مقعده متحججاً 
بالذهاب الى دورة المياة وهو فى الحقيقة 
ينوى التحدث مع حسناء المطار، توقف 
تشعر  كانت  ان  وسألها  مقعدها  بجوار 
كانت  التى  المشكلة  انتهاء  بعد  بتحسن 
واسمعته  بخير  انها  فاخبرته  تخشاها 
اراد  ما  واالطراء  الشكر  كلمات  من 
يبدو  اال  محاواًل  يسمعه...سألها  ان  هو 
متطفاًل »بقالك كتير فى ايطاليا« اجابت 
للنوم  ميلها  تظهر  وهى  اختصار  فى 
اختى«..شعر  بازور  »اسبوع....كنت 
بالحرج وقد ابدت له انها مرهقة فانهى 
انا  بسالمة هللا  نوصل  لما  قائاًل  الحوار 
ترغبينه«  مكان  الى  اوصلك  ممكن 
...« اشكرك لكن ابن خالى سيكون فى 
انتظارى« انسحب عائداً الى مقعده وهو 
االمل. اغمض عينيه وهو  بخيبة  يشعر 
واحد  اسبوع  لمدة  سفرها  عن  يتعجب 
تعمل  لعلها  ذلك،  فى  العجب  وما  فقط، 
اسبوع  من  اكثر  تنال  ان  تستطيع  وال 
زيارة  فى  كانت  انها  اجازة...ثم  واحد 
بثالثة  عائلية...اسبوع واحد فقط وتعود 
الغريب  امراً غريباً. وما  اليس  حقائب؟ 
سواء  السرتها  هدايا  لعلها  االمر  فى 
منها او من شقيقتها المقيمة فى ايطاليا. 
يبدو  امر  لكنه  شنطة  تاجرة  لعلها  او 
للمخاطرة  مجال  هناك  يعد  فلم  مستبعداً 
ان  ثم  مالبس  تهريب  لمجرد  والبهدلة 
الكثير من  افضل من  الوطنية  الصناعة 
بحكم  هذا  يقول  المستوردة  المالبس 
المالبس.  تصنيع  مجال  فى  خبرته 
قديمة.  موضة  اصبح  المالبس  تهريب 
رفع ظهره المسترخى على ظهر المقعد 
والتفت للخلف نحو حسناء المطار التى 
راحت فى غفوة....«مهربة؟«  يا نهار 
اسود ...تهريب مجوهرات مثاًل؟ ...أو..

ابتلع  أو...مخدرات...بودرة...هيروين. 
اسود..... نهار  يا  بصعوبة....  ريقه 

نزوله  بمجرد  حقيبتها  سيسلمها  ال...ال 
فيها.  نفسه  المطار....اى مصيبة وضع 
تكدست االفكار برأسه لم تكن بينها فكرة 
سوداء،  افكار  كانت  طيبة...كلها  واحدة 
تمنى لو تأخرت الطائرة قلياًل لكى ينظم 
تحداه وهو  الطيار  ولكن صوت  تفكيره 
يعلن عن دخول الطائرة للمجال الجوى 
للهبوط   الحزام استعداداً  المصرى..ريط 
الذى  قلبه  معها  وهبط  الطائرة  وهبطت 
الجوازات  طابور  فى  يتوقف.  ان  كاد 
هو  اما  دورها،  انتظار  فى  واقفة  كانت 
انها  ادهشه  آخر،  فى صف  واقفاً  فكان 
لم تبحث عنه ولم تلتفت نحوه وكأنها ال 
تعرفه ...اال تخشى ان يذهب بحقيبتها؟ 
انها  ام  الحقيبة؟  فقدان  على  تخشى  اال 
تتنصل من ملكيتها لها؟ اصابته االفكار 
بالرعب - ال سيما بعدما انهت اجراءات 
وصول  صالة  الى  وخرجت  الخروج 
بينما  ناظره  عن  واختفت  الحقائب 
الحركة.  البطىء  الصف  فى  هو  بقى 
عن  غائبة  وهى  اكثر  او  ساعة  نصف 
نظره، تسلم جواز سفره ومشى راكضاً 
الوحيدة  حقيبته  بل  حقائبه....ال  الستالم 
قبل  اليها  فسيعيدها  االخرى  الحقيبة  اما 
كل  فى  نظر  االمر.  كلفه  مهما  التفتيش 
االتجاهات باحثاً عن حسناء المطار....
ياهلل لقد اختفت تماماً، تالشت كالدخان فى 
الهواء. تقدم نحو سير الحقائب....سيأخذ 
حقيبته فقط وسيترك الحقيبة الملعونة...

وبالفعل التقط حقيبته من فوق السير وهم 
تم  الذى  الرقم  ان  تذكر  لكنه  بالمغادرة 
الحقيبة هو رقم مقعده على  لصقه على 
الطائرة ومسجل بالكمبيوتر بل ان هناك 
كاميرات فى كل مكان سواء فى مطار 
القاهرة...سيصلون  مطار  فى  او  روما 
ستصور  الكاميرات  حتماً...ولكن  اليه 
تعطيه  وهى  الملعونة  المرأة  تلك  ايضاً 
اى  الكاميرا  تثبت  حقيبتها....ال..ال...لن 
الذكاء  من  كانت  فقد  المرأة  ضد  شىء 
بحيث ان حقيبتى وحقائبها الثالث حولنا 
حقيبة  احمل  ان  منى  طلبت  وعندما 
وتركت  بحقيبتين  امسكت  حقائبها  من 
الثالثة لى وهكذا يبدو االمر طبيعياً لكل 
حقيبة  تركت  فقد  وبالطبع  يشاهده  من 
المخدرات فى متناول يدى. لم يكن امامه 
بد من ان يعود الى سير الحقائب ويلتقط 
وغادر  كثيراً  االخرى...تأخر  الحقيبة 
التفتيش.  صالة  الطائرة  ركاب  معظم 
موظف  نحو  وارتباك  بطء  فى  تقدم 
الجمارك الذى فحص جواز سفره وسأله 
فترة مكوثه خارج  التقليدية عن  االسئلة 
البالد وعما اذا كان معه اجهزة كهريائية 
امام  الحقيبتين  وضع  اليكترونية.  او 
الموظف فى ارتباك واضح بل انه شك 
فى موظف الجمرك قد سمع دقات قلبه 
الذى غطى على صوته فلم يعد يسمعه...

ايه....ياهلل  قفل  القفل؟  افتح  فضلك  من 
عليها  وضعت  الملعونة  المرأة  حقيبة 
ضاع... القفل  ....مفتاح  قفل؟....ضاع 

حركة  فى  جيوبه  يتحسس  وهو  قالها 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

تمثيلية فاشلة اشعلت الريبة فى نفس الموظف 
ولفتت انتباه موظفى الجمرك اآلخرين الذين 
تم تحطيم  باعينهم.  الموقف  بدأوا فى متابعة 
فيها..فى  مبالغ  بعناية  الحقيبة  وتفتيش  القفل 
دقائق شعر فيها بالدوار وانه سيسقط مغشياً 
كركبة  فى  مصارينه  صوت  وارتفع  عليه 
صوتية غير منظمة بل واالدهى من ذلك انه 
كان على وشك ان يصرخ باعلى صوته من 
اجل ان يحملونه لدورة المياة. اخرج موظف 
الجمارك كل محتويات الحقيبة والتى لم تكن 
ورخيصة  مستعملة  نسائية  مالبس  سوى 
تحسس  فى  الجمارك  بدأرجل  الثمن..بعدها 
هو  استعد  بينما  الداخل  من  الحقيبة  وفحص 
للسقوط مغشياً عليه عندما يعلن العثور على 
منه  يخرج  ثم  الحقيبة  داخل  سرى  جيب 
سيساق  الذى  السبب  اهون  الهيروين...ما 
بسببه لغرفة االعدام. انهى الموظف التفتيش 
على  هللا  قائاًل«حمد  سفره  جواز  وسلمه 
ان  يريد  وهو  ..قالها  يسلمك  السالمة«...هللا 
يحتضن موظف الجمرك ويقبله. لملم حاجيته 
بالكاد  وساقيه  بطيئة  خطوات  فى  وخرج 
تحمالنه. بحث عن الحسناء يريد ان يصرخ 
واقفة  كانت  لعنة،  الف  ويلعنها  وجهها  فى 
هناك بابتسامة بدت له خبيثة لكنه مع اقترابه 
منها وجد معها ابن خالها المزعوم قوى البنية 
بيد  جامد  بوجه  اليه  ينظر  العضالت  مفتول 
االخرىيصافحه  وباليد  المرأة  حقيبة  يأخذ 
المطار  حسناء  يودع  وهو  شاكراً....ابتعدا 
فهو  اخرى  مرة  يلتقيها  اال  ويتمنى  بنظراته 
تحمل  كانت  الحسناء  حقيبة  بأن  تماماً  متأكد 

مالم يكتشفه موظف الجمارك.  
اعالم« ص  بقية مقال »البردي حول 

10
للمجلس زاهي حواس:  العام  االمين  وتوقع 
لممارسات  توضيحات  الكتب  هذه  تقدم  ان 
كما  الدينية  طقوسهم  االوائل  المسيحيين 
أوضحت نصوص نجع حمادي اسماء االناجيل 

االربعة » لوقا ومتى ومرقص ويوحنا«
غوريك  توماس  البولندية  البعثة  رئيس  أما 
المخطوطات  هذه  على  العثور  تم  أنه  فقال 
في   1152 رقم  المقبرة  في  بالرمل  مدفونة 
القرنة والتي شيدت من الطوب اللبن وأضاف 
الكتاب االول لم تعرف عدد صفحاته بعد  ان 
اال ان غالفه خشبي مربع الشكل بطول 5ر22 
سم وعرض 17 سنتم وارتفاع ثالثة سنتم كما 
ان الغالف مزين من الداخل بكتابات يونانية . 

اما الجزء الخارجي فال نقوش له.
غالفه،  صفحة   50 من  الثاني  والكتاب 
بدوائر  المزخرف  الجلد  واحدة، من  من جهة 
صغيرة في حين ان الكتاب الثالث يحوي 50 
صفحة أيضا لكن حاله غير جيدة وغالفه من 
الجلد كما ان فوقه قطعة خشبية تحمل بعض 

الزخارف
وأوضح غوريك ان اعضاء البعثة يقومون 
حين  الى  الالزمة  الترميمات  باجراء  االن 
من  النوع  هذا  في  ترميم  خبراء  حضور 
واالطالع  لدراستها  تمهيدا  والكتب  االوراق 

على ما تتضمنه من معارف 
حتى  البردي  أستعمل  فقد  باريس  في  أما 
نهاية القرن الحادي عشر الميالدي وفي أسبانيا 
يرجع أخر نص مكتوب على بردي ألى عام 
على  مكتوبة  بابوية  نشرة  أخر  و  م   1017
عام  الثاني  فيكتور  الى  ترجع  البردي  أوراق 
1012 م ولقد أستعمل أكبر موظفي الفاتيكان 

البردي طيلة ربع قرن بعد ذلك التاريخ . 
أما في جزيرة صقلية و جنوب أيطاليا فان 
الحادي عشر  القرن  استعمل حتى  قد  البردي 
توجد  أنه  كما  ميالدي  عشر  الثاني  وربما 
أدلة على أن أوراق البردي قد أستخدمت في 
القسطنطينية حتى عام 110 م وبعد ذلك التاريخ 
بدأ أستعمال أوراق البردي يقل تدريجيا في كل 
 Papyrus مكان وأصبحت الكلمة الال تينية
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موضوعات 
متناثرة

 
السادس من أكتوبر 

والذكريات  الوطنية  العزة  بني 
الشخصية:  

 
العيني،  بقصر  نائًبا  أعمل  وقتها  كنت 
إلي  الحرب  وقت  تحول  والذي 
كل  عليه  وتوافد  عسكري  مستشفي 
رموز المجتمع لزيارة مصابي الحرب 
للتخفيف عنهم ومنهم رحمها هللا السيدة 

جيهان السادات.

النواب جميًعا في نوال  وتسابق وقتها 
النار  خط  علي  للعمل  التطوع  شرف 
من  ضمن  وكنت  الطبية  القوافل  مع 
حاز هذا الشرف في منطقة بورسعيد.  

 - هذا  يومنا  إلي  مخيلتي  تبرح  ولم 
باذن هللا -  العمر  وستظل وحتي أخر 
لحظة أن عبرنا قناة السويس من خلف 
 ، الفيروز  أرض  إلي  المسلحة  قواتنا 
ودون إتفاق مسبق سجدنا جميًعا شكرا 
هلل ولتقبيل تراب تلك األرض المقدسة 
الغالية والتي تم تحريرها وروتها دماء 
ومعها  الباسلة  المسلحة  قواتنا  شهداء 
دماء زمالئنا من شهداء األطباء، وذلك 
العدو  قبل  من  إحتاللها  طال  أن  بعد 

اإلسرائيلي ولستة أعوام.  

وأشعر بالفخر واإلعتزاز في كل مرة 
األطباء  هؤالء  أسماء  علي  عيني  تقع 
علي  نور  من  بحروف  كتبت  وقد 
ساحة  داخل  لهم  التذكاري  النصب 

قصر العيني. 

شهداء  لكل  وتقدير  إجالل  فتحية     
شهداء  ومعهم  الباسلة  المسلحة  قواتنا 
األطباء ممن شاركوا في تحرير أرض 

سيناء .   

فأسألك اللهم أن تجازيهم خير الجزاء 
النبيلة  أرواحهم  من  قدموه  ما  لقاء 

لرفعة شأن مصرنا. 

وأسالك اللهم أن تحفظ مصرنا العزيزة 
سالمة غانمًة.

 

الفسيولوجي وجائزة نوبل : 

 

جائزة نوبل في الطب تمنح في األغلب 
لعلماء قدموا إكتشافات هامة في مجال 

الفسيولوجي.

 

التي  القاطرة  هو  الفسيولوجي  فعلم 
المحال  ومن  الطبية،  العلوم  كل  تقود 
تفهم  أن  دون  متميًزا  طبيًبا  تكون  أن 
العام  هذا  الفسيولوجي.وفي  علم  جيدا 
2021 ذهبت جائزة نوبل إلي  العالمين 
اردم  و  جوليوس  دافيد  األمريكيين 
الفسيولوجي  بحثهما  عن  باتابوتيان 
والقوي  الحرارة  مستقبالت  مجال  في 
ادراك  من  تمكننا  والتي  الميكانيكية، 
وهذا  معه.  والتكيف  حولنا  من  العالم 
االكتشاف سوف يفتح مجااًل جديًدا في 

عالج األلم المزمن .  

هوامش : كان من المتوقع فوز العلماء 
مرسال  لقاحات  إلي  توصلوا  الذين 
ضد   mRNA النووي  الحمض 

 . COVID19 فيروس

في  نوبل  جائزة  حول  حقائق  خمس 
الطب : 

الجائزة  علي  حصل  من  أصغر   -  1
الطبية لنوبل هو فريدريك بانتينج - 32 
عاما - كندي الجنسية في عام 1923 
عن إكتشافه لهرمون األنسولين والذي 
السكر.  مرضي  عالج  أمكن  بسببه 
ويوجد  أونتاريو  لندن  في  منزله  ويقع 
 The عليها  كتب  منزله  علي  الفتة 

 birth place of insulin

2 - بدأ تقديم جائزة نوبل في الطب في 
أثناء الحرب  عام 1901 وتوقفت في 

العالمية األولي والثانية. 

3 - عدد جوائز نوبل التي تم الفوز بها 
في مجال الطب 112 .

في  نوبل  بحائزة  الفائزين  عدد   -4
الطب  بلغ 224.

التي فاز بها  عدد الجوائز  في الطب 
شخص واحد 39 و 34 جائزة تشاركها 

عالمان و39 تشاركها ثالثة علماء. 

5 - عدد النساء الفائزات بجائزة نوبل 
في الطب 12.

 

األغلي    هو  أنت  اإلنسان  عزيزي 
واألغني. 

 

أغلي  هو  من  بمعرفة  اإلنسان  ينشغل 
العب كرة قدم في العالم ؟ وبالمناسبة 
هو  الالعب الفرنسي »كيليان مبابي« 
من  تسويقية  قيمة  أعلى  صاحب  هو 
بين العبي العالم، إذ تبلغ 160 مليون 

يورو.

 

أغنياء  أغني  هو  من  بمعرفة  وينشغل 
العالم ؟ وبالمناسبة هو جيف بيزوس، 
بلغت  ثروة  وبصافي  أمازون  مؤسس 

177 مليار دوالر. 

 

ذاته األغلي واألغني؛  أنه هو  وينسي 
ذلك بما أنعم هللا عليه من نعم سأكتفي 
نعم  وهي  فقط  منها  واحدة  بذكر 
والتي  البشري  الجسم  فسيولوجيا 
ال  منها  وكل  عددا،  تقديرها  يستحيل 

يمكن تقديرها ثمنا.  

فادعوك أخي اإلنسان أن تفكر بها أو 
األغلي  إنك  لتتأكد  منها  بواحدة  حتي 
واألغني وتحمد هللا كثيرا علي عظيم 

نعمه.

د. ناجي اسكندر

رئيس  الناصر  عبد  »جمال  مقال  بقية 
الجمهورية الثانية« ص11 

   لم يسر العرض )األمريكي – اإلنجليزي( لتمويل 
الدولتان  وضعتها  شروط  قيدته  بل  بسالسة،  السد 
دخلها  ثُلث  تحويل مصر  أولها هو  االتفاق،  لتنفيذ 
القومي لمدة 10 سنوات لبناء السد العالي، وفرض 
األخرى،  االقتصادية  المشروعات  على  رقابة 
واإلنفاق  التضخم  زيادة  من  للحد  ووضع ضوابط 
أيضا،  وبريطانيا  أمريكا  واشترطت  الحكومي. 
فرض رقابة على مصروفات الحكومة المصرية، 
الخارجية،  الديون  أو  األجنبية  االتفاقيات  وعلى 
اتفاقيات  تعقد  أو  أخرى  قروضا  مصر  تقبل  وأال 
الدولي، وكان  البنك  في هذا الشأن إال بعد موافقة 
آخر االشتراطات، االحتفاظ بحق إعادة النظر في 
سياسة التمويل تجاه المشروع المصري في حاالت 

الضرورة.
عبد  غضب  »المانحة«  الدول  شروط  أثارت     
الناصر، إال أنه رغم الغضب استقبل عبد الناصر 
مصر،  في  الدولي  البنك  رئيس  بالك«  »يوجين 
وبعد مفاوضات وافق عبد الناصر على أن يكون 
للبنك الدولي حقوق »معقولة« في تفقد اإلجراءات 
التي ستتخذها مصر للحد من التضخم، وُعقد على 
1956م،  فبراير   8 في  إعالنه  تم  اتفاق  ذلك  إثر 
يقدم البنك بموجبه قرًضا قيمته 200 مليون دوالر، 
مع  آخر  اتفاق  إلى  التوصل  على  تنفيذه  ويتوقف 
لندن وواشنطن حول شروطهما التي أعلناها لتقديم 
المساعدة. وبعد 5 شهور من إعالن االتفاق لتمسك 
خبرته  وعدم  القرار  اتخاذ  بفردية  الناصر  عبد 
السياسية في التعامل مع الغرب إضافة لعدم كفاية 
وحنكة المفاوضين، تحديدا في ظهر يوم 19 يوليو 
1956م، أصدر المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
سحب  فيه  أعلن  وايت”بيانا  “لينكولن  األمريكية 
العالي،  السد  مشروع  لتمويل  األمريكي  العرض 
داالس«،  فوستر  »جون  األمريكي  الرئيس  وأبلغ 
حسين،  أحمد  المتحدة  بالواليات  المصري  السفير 
خالل إذاعة البيان، أن الواليات المتحدة لن تساعد 
سحب  قررت  بالده  وأن  العالي،  السد  بناء  في 
عرضها ألن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا 
المشروع. في 1956/7/19م سحب البنك الدولي 
عرضه. كان رد جمال عبدالناصر الفردي المتسرع 
هو قرار تأميم قناة السويس الذي أعلنه ظهر يوم 
السبت 21 يوليو 1956م ، ثالث أيام عيد األضحى 

المبارك، مما أدى للعدوان الثالثي علي مصر.
   عندما علم االتحاد السوفيتي بذلك، أعلن سفيره 
لدى مصر في 18 ديسمبر 1956م عن رغبة بالدة 
في المساهمة في المشروع. في 1958/12/27م تم 
توقيع اتفاقية بين االتحاد السوفيتي ومصر إلقراض 
مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة األولي من  
المشروع. في مايو 1959م قام الخبراء السوفييت 
بعض  واقترحوا  السد  تصميمات  بمراجعة 
موقع  تغيير  أهمها  كان  التي  الطفيفة  التحويرات 
غسيل  في  خاصة  تقنية  واستخدام  القوي  محطة 
وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد. في 
ديسمبر 1959م تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان 
السد بين مصر والسودان. في 9 يناير 1960م بدأ 
شملت  السد،  من  األولي  المرحلة  تنفيذ  في  العمل 
بالخرسانة  وتبطينها  واألنفاق  التحويل  قناة  حفر 
وبناء  الكهرباء  محطة  أساسات  وصب  المسلحة 

السد حتي منسوب 130 مترا.
علي  التوقيع  تم  1960م  أغسطس   27 في     
االتفاقية الثانية مع االتحاد السوفيتي إلقراض مصر 
500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية 
من السد. في منتصف مايو 1964م تم تحويل مياه 
النهر إلي قناة التحويل واألنفاق وإقفال مجري النيل 
المرحلة  بدأت  بالبحيرة.  المياه  تخزين  في  والبدء 
الثانبة وتم االستمرار في بناء جسم السد حتي نهايته 
التُربينات  وتركيب  الكهرباء  محطة  بناء  وإتمام 
وخطوط  المحوالت  محطات  إقامة  مع  وتشغيلها 
نقل الكهرباء. في أكتوبر 1967م انطلقت الشرارة 
األولي من محطة كهرباء السد العالي وبدأ تخزين 

العالي منذ عام 1968م،  السد  أمام  بالكامل  المياه 
في منتصف يوليو 1970م اكتمل صرح المشروع
   ولكن مع كل اآلمال التي بنيت على فكرة إنشاء 
خطر  من  مصر  سيحمي  أنه  وكيف  العالي  السد 
كما  الحاجة  لوقت  الزائدة  المياه  ويوفر  الفيضان 
سيولد الطاقة الكهربية، إال أنه كانت له العديد من 
اآلثار الجانبية السلبية على نهر النيل وأكثرها تكلفة 

أهمها: 
السد قرى نوبية كثيرة في مصر  � غمرت بحيرة 
بما سمي  أهلها  لترحيل  أدى  مما  السودان  وشمال 

بالهجرة النوبية.
النيل  نهر  خصوبة  تقليل  إلى  العالي  السد  أدى   �
النيل  طمي  من  الزراعية  األراضي  وحرمان 

المغذي للتربة.
البر  ورأس  دمياط  في  المصبات  تعويض  عدم   �
بالطمي مما يهدد بغرق الدلتا بعد نحو أكثر من مائة 
عام وبسبب بعض العوامل األخرى مثل االحتباس 

الحراري وذوبان الجليد.
� كمية التبخر في مياه البحيرة كبيرة جدا لتعرض 
المناج  في  الشمس  لحرارة  الشاسعة  المساحة  تلك 
الشديد الحرارة، إضافة إلى انتشار بعض النباتات 
مزيد  وبالتالي  النتح  بعملية  وإسهامها  النيل  كورد 

من خسارة المياه.
الزراعية والتي  المناطق  السد الطمي عن  � حجز 
التربة  لتخصيب  المزارعون في  يعتمد عليها  كان 
أدى  مما  للزراعة  أكثرصالحية  الزراعية وجعلها 
لسد  الخارج  من  واالستيراد  المحاصيل  لنقص 

الفجوى بين االستهالك واالنتاج.
لمصر  يوفر  وفيضانه  النيل  نهر  جريان  كان   �
السمكية وباألخص سمك  الثروة  هائل من  نصيب 
السردين، ولكن إنشاء السد تسبب في حجز كميات 
كبيرة من األسماك خلفه أو ربما في رجوعها عكس 
التيار مرة أخرى؛ مما حرم مصر من أنواع عديدة 
أو  النيل  نهر  في  عددها  قل  سواء  األسماك  من 

انقرضت لألبد.
النيل بسبب  إلي مجري  المتدفقة  المياه  قلة كمية   �
تخزينها وحفظها لوقت الحاجة، ولتعويض النقص 
الحادث في مياه الري لجأت مصر إلى استخراج 
في  واستخدامها  األرض  باطن  من  الجوفية  المياه 
ري األراضي الزراعية البعيدة عن نهر النيل ولكن 
باهظة  تكلفة  مثّل  ونقلها  الجوفية  المياه  استخراج 

وعبء ثقيل على ميزانية الدولة.
� زيادة ملوحة األرض الزراعية لعدم غمر األرض 
الصوديوم  امالح  لتراكم  أدي  وغسلها  النيل  بمياه 

والبوتاسيوم والكالسيوم الضارة.
صناعة  في  يستخدم  كان  الذي  الطمي  ترسب   �
الطوب خلف السد وعدم انسيابه إلى مجري النهر، 
أدى لتجريف األرض الزراعية من طبقتها الخصبة 
وبيعه بأسعار مغرية ألصحاب قمائن الطوب أدى 
وعدم  الزراعية  األراضي  من  الكثير  لتدهور 

صالحيتها .
� إنتشار مرض البلهارسيا الذي لم يكن معروفا في 
في  تعيش  التي  انتشارالقواقع  بسبب  مصر  صعيد 

نظام الري الذي أنشأه السد العالي.
� زيادة النحت المائي حول قواعد المنشآت النهرية.
إذ  لمصر،  عسكريا  تهديدا  العالي  السد  يشكل   �
السد  جسم  تفجير  تم  إذا  النتائج  تصور  يصعب 
وقري  مدن  يكتسح  سوف  الذي  الفيضان  وحجم 

مصر الواقعة على مسار النهر.
� يشتبه في أن إنخفاض المغذيات التي تنقلها المياه 
إلى البحر المتوسط هو السبب في إنخفاض أعداد 

األنشوجة في شرق البحر األبيض المتوسط.
.......

الناصر  عبد  انجازات  باقي  وتفنيد  مناقشة  نكمل 
من وجهة نضر أتباعه والمنتفعين من عصره في 

المقال القادم إذا كان في العمر بقية.  
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الرياضة
وقاية وعالج 

يدرك  ال  اليوم  أحدا  تجد  ال 
وفوائدها  الرياضة  أهمية 
صاالت  تجد  اذ  الصحة،  على 
مكتظة  والجيم  الرياضة 
يجوب  من  او  بمرتاديها، 
الشوارع عدوا، او من يمارس 
الهواء  في  الرياضات  بعض 
وركوب  اليوجا  مثل  الطلق 
ألن  وهذا  وغيرها،  الدراجات 

الكل قد أدرك تأثير الرياضة على حياته الصحية 
والمعنوية، ولو كانت الرياضة كبسولة لتناولناها 

جميعا بدون تردد.

وعالج  منع  في  تساهم  الرياضة  ان  والواقع 
وهذا  ببالك،  يخطر  ان  يمكن  مرض  كل  تقريبا 
ليس مبالغة فكل الدراسات البيئية والعلمية تشير 
كلينيك-  مييو  في  الباحثون  أشار  فلقد  ذلك،  الى 
وهو أحد المراكز الطبية الشهيرة في أمريكا-الى 
كل الفوائد الطبية للرياضة سوف نشير الى أهمها:

-       الحيوية وتأخير الشيخوخة:

افراز  على  يساعدان  الكافى  والنوم  فالرياضة 
العضالت  بناء  على  يساعد  الذى  النمو  هرمون 

والتخلص من الدهون ويجعلك تبدو أصغر سنا.

-       مرض األلزهايمر:

وجد العلماء ان رياضة المشى 10 دقائق كل 
يوم تخفض من نسبة اإلصابة بمرض االلزهايمر 
لك  يوفر  ان  يمكن  عقارا  تجد  بنسبة 32%، وال 

ذلك.

-       التهاب المفاصل:

النسوة  ان  ووجد  العضالت،  تقوى  الرياضة 
الالتى يمارسن الرياضة لهم عضالت أقوى في 
بالتهابات  اإلصابة  من  يقى  وهذا  الفخذ،  منطقة 

الركب األكثر شيوعا بنسبة %30.

-       الربو الشعبى:

االنتظام في الرياضة مدة 3 شهور يخفض من 
أعراض المرض في 50% من مرضاه.

-       األورام السرطانية:

تكون  تمنع  الرياضة  ان  على  األبحاث  دلت 
من  تخفف  كما  وتكرارها  السرطانية  األورام 
لعقاقير األورام، فهى تساعد  الجانبية  االعراض 
في تخفيض اورام البروستاتا بنسبة 35% وأورام 
 %16 بنسبة  الثدى  وأورام   %23 بنسبة  الرحم 
من  والموت   %56 بنسبة  الثدى  اورام  وعودة 
سرطان القولون او اى سرطان آخر بنسبة %53.

-       مرض االجهاد المزمن:

من  وتقلل  الطاقة  مستوى  من  ترفع  الرياضة 
االجهاد بنسبة %23.

-       االكتئاب والتوتر:

الرياضة تعمل كمضاد لالكتئاب كما تساهم في 
تخفيف التوتر العصبى.

-       مرض السكر:

المنتظمة تخفض من خطر اإلصابة  الرياضة 
األبحاث  تشير  كما  بنسبة %40،  السكر  بمرض 
السكر  نسبة  تخفيض  في  الرياضة  فاعلية  الى 

بالمساواة بالعقاقير.

-       السقوط واالصابات:

أثبت البحث ان رياضة المشى 
والتاى  القوة  وتمارين  والرقص 
تشى كلها تساعد في حفظ توازن 
السقوط  من  والوقاية  الجسم 
كبار  عند  بالكسور  واالصابة 
السن فوق سن 65 الذين يكونون 
منهم  و%10   %30 بنسبة  للسقوط  عرضة  أكثر 

تكون اصاباته خطيرة.

-       مرض الفايبرومايلجيا:

الرياضة المنتظمة تقلل من األلم والمعاناة.

-       امراض القلب والجلطات الدماغية:

المنتظمة تخفض من خطر اإلصابة  الرياضة 
باألزمات القلبية بنسبة 27% وحتى الرياضة بعد 
بنسبة  الموت  خطر  من  تخفض  االزمة  حدوث 
31%، كما وجد ان المشى السريع نصف ساعة 
من  يخفض  األسبوع  في  مرات   6 اليوم  في 

الجلطات الدماغية بنسبة %30.

-       ارتفاع ضغط الدم:

او  تريدميل  او  مشى  كانت  سواء  الرياضة 
تمارين مقاومة كلها تساعد في خفض ضغط الدم.

-       الجهاز المناعى:

اظهر البحث ان الذين يزاولون رياضة المشى 
نصف ساعة كل يوم 5 مرات في األسبوع تقل 
لديهم نسبة اإلصابة بالبرد واالنفلونزا بنسبة %43 

فالرياضة تحفز خاليا المناعة.

-       هشاشة العظام:

الرياضة خاصة تمارين المقاومة ورفع االثقال 
تساعد على تحسين كثافة العظام وتمنع الكسور.

-       السمنة وزيادة الوزن:

كلما انتظمت في الرياضة كلما ساهم ذلك في 
المحافظة على الوزن الذى نقص منك، والرياضة 
المنتظمة مع األطعمة الصحية تساعد في انقاص 

الوزن.

-       أعراض سن اليأس:

مثل  اليأس  سن  أعراض  من  تخفف  الرياضة 
الهبات الساخنة.

-       النوم:

الرياضة ينامون أسرع ممن ال  من يمارسون 
يمارسونها بنسبة 55%، وساعات االستيقاظ اثناء 

النوم اقل بنسبة %30.

-       حصوات المرارة:

على  مشهورة  طبية  مجلة  في  نشر  بحث  في 
60,000 سيدة وجد ان السيدات الالتى مارسن 
ركوب  او  المشى  مثل  منتظمة  بصفة  الرياضة 
بسبب  للجراحة  عرضة  اقل  كانوا  الدراجة 
الحصوات المرارية بنسبة 31%، وفى بحث آخر 
التلفزيون  امام  يجلسون  الذين  الرجال  ان  وجد 
أكثر  كانوا  األسبوع  في  ساعة   40 من  أكثر 
عرضة لإلصابة بألم المرارة 3 اضعاف مقارنة 

بمن يشاهدونه اقل من 6 ساعات في األسبوع.

من عيادة الطب الطبيعى

الذاكرة والرتكيز
س: أبلغ من العمر 
في  ولكن  سنة   24
األحيان  من  كثير 
يسمى  بما  اشعر 
فأجد  المخ  ضباب 

نفسى غير قادرة على التركيز وتخوننى 
الذاكرة فما السبب؟ وماذا أفعل؟

تعانى من أي مرض  اذا كنت ال  ج: 
وضعف  التركيز  على  القدرة  وعدم 
ان  فعليك  الوحيد  العرض  هي  الذاكرة 
ان  يمكن  األسباب،  بعض  عن  تبحث 
يكون عدم كفاية في النوم، فالجسم يحتاج 
لو  يوميا، وحتى  نوم  بين 7-9 ساعات 
او مرتين  أكبر مرة  بنوم  ذلك  عوضت 

في األسبوع فهذا غير كاف.

في  األفراط  هو  السبب  يكون  أحيانا 
المنبهات  او  السكريات  او  الكحوليات 
يكون  األحيان  بعض  وفى  كالقهوة. 
الفيتامينات  بعض  في  نقص  هو  السبب 
 B12 او  B1 فيتامين  مثل  المعادن  او 
المغنسيوم. وعموما األفراط  او عنصر 
في الكحوليات والسكريات يسببان نقص 

الفيتامينات.

السبب  يكون  األحيان  بعض  وفى 
حساسية  مثل  األطعمة  لبعض  حساسية 

في  الموجود  الجلوتين 
والشعير  والراى  القمح 
الكازين  حساسية  او 
فالحساسية  األلبان،  في 
زيادة  الى  تؤدى 

الهيستامين الذى يسبب ضبابية المخ.

وقد يكون السبب هو هبوط في سكر 
ويأتي  معمليا،  اكتشافه  ويصعب  الدم، 
المنقاة  الكربوهيدرات  تناول  بسبب 
خبز  من  األبيض  الدقيق  منتجات  مثل 
البروتين  اهمال  مع  ومعجنات  وبيتزا 

والسلطات.

التعرض  هو  السبب  يكون  وأحيانا 
األجهزة  من  المنبعثة  لإلشعاعات 
والتليفون  الكمبيوتر  مثل  اإللكترونية 
المحمول واآلى باد وغيرها مما يسبب 

خلال في النوم.

والمغنسيوم   B فيتامين  تناول  ويمكن 
جرعة  على  تحتوى  التي   3 واالوميجا 
عالية من DHA، ومن المهم ان يكون 
التي  الرياضة  من  يومى  برنامج  لك 
تساعد على تدفق الدم واألكسجين للمخ.

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


