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1670 Dufferin St، Toronto، ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -67

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

االسالموفوبيا وضياع اهلوية 
الكندية 
مناقشة  الغاء  يكون  لم 
السيدة  اللفتة  الذى  الكتاب 
االيزيدية نادية مراد الحائزة 
والتي  نوبل  جائزة  على 
ألعالم  بالد  كل  في  كرمت 
مناقشة  ان  بدعوى  تقريبا 
هذا الكتاب قد يخلق نوع من 
االسالموفوبيا ضد الطالب 
يجرح  ق��د  او  المسلمين 
االمر  ولحقيقة  مشاعرهم 
ما حدث من رئيسة مجلس 
ما  تورونتو  في  المدارس 

الكندى  الليبرالى  الحزب  سياسة  نتاج  آال  هو 
وزعيمة رئيس الوزراء السيد ترودوا فنتيجة 
كل  على  طائفة  تمييز  في  الخاطئة  لسياستة 
طوائف المجتمع الكندى وإصدار قانون يحمى 
فج  دينى  تمييز  آال  هو  ما  المجتمع  من  جزء 
فاليبراليون  والعواقب  األسباب  مدروس  غير 
المجتمع  من  الغالى  الجزء  ب��أن  يزعمون 
الكندى اقصد االخوة المسلمون يحتاجون الى 
بسبب  يحميهم النهم معرضون لالزى  قانون 
ولحقيقة  وخارجها  كندا  في  داعش  تصرفات 
القانون والمخاوف هي فقط في  االمر ان هذ 
عقلية الحزب الليبرالى الحاكم وان هذ القانون 
يفعلة  ما  وكل  المسلمون  وليس  داعش  يخدم 
السيد ترودوا انة يحاول أن يرد الجميل للجالية 
يكون  ان  يمكن  كان  ما  لوالها  التي  المسلمة 
ال  القانون  هذ  آذن  كندا  لدولة  وزراء  رئيس 

على  بل  الكنديين  المسلمون  مصالح  يخدم 
دايرة  في  يجعلهم  ألنة  بهم  يضر  هو  العكس 
االتهامات ويقسم المجتمع الكندى على أساس 
لكندا  المميزة  الشخصية  تضيع  وهنا  دينى 
والعيش  دينى  أساس  على  التمييز  عدم  وهى 
اصولة  اختالف  رغم  الكندى  للشعب  االمن 
كانوا  الذين  الطالب  ان  وانتماءاته  ودياناتة 
المناضلة ضد  مع  يتناقشوا  ان  المفترض  من 
الهمجية والعبودية نادية مراد هم ٦٠٠ طالب 
وطالبة يمثلون مستقبل كندا فكيف يحدث مثل 
مناقشة  ونلغى  لة  عالج  ال  الذى  الخطاء  هذ 
كتاب، والكتاب عبارة عن فكرة اذا نحن نعلم 
شبابنا ان هناك حجر على األفكار وان مناقشة 
والظلم  لالستعباد  الخضوع  يرفض  كتاب 
أشخاص  من  حدثت  مأساة  للعالم  ويوضح 
باكملة ال يجوز  يبيدو عرقا  ان  أرادوا بجهل 
لقانون االسالموفوبيا،ان هذ  في كندا احتراما 
ممكن ان يحدث في الصومال وليس في كندا 
والمسؤول عن تلك المهزلة البد ان يحاكم ،ان 
أسوياء  اشخاص  كندا  في  المسلمين  االخ��وة 
ال��م��ج��االت  ك��ل  ف��ي  مبدعين 
الكندى  المجتمع  مع  ومتفاعلين 
وياخذون  واجباتهم  كل  يؤدون 
المجتمع  ب��اق��ى  ح��ق��وق  نفس 
إلى  يحتاجون  ال  ه��م  الكندى 
قوانين تحميهم من باقى المجتمع 
يعيشون  ببساطة  النهم  الكندى 
يعرف  متحضر  مجتمع  ف��ي 
المتطرفون  بين  يفرق  ان  جيدا 
المسلمين  والمعتدلين  الدواعش 
الكنديين  ك��ل  م��ن  لهم  ال��ذي��ن 
كل  على  والتحية  االح��ت��رام 
الكندية  االمة  لخدمة  مايقدموة 
ان مثل ذلك القانون يفتح الباب لبقية الديانات 
فمثال  لالسالموفوبيا  مشابة  قانون  لها  ليكون 
بسبب  كندا  في  يضطهدون  االن  المسيحيون 
رئيس الوزراء السيد ترودوا الذى تهكم على 
العشاء الربانى بلبسة لتيشيرت هو واحد اقاربة 
يدعم بة المثليين  كما ان تصريحاتة عن مشكلة 
لحرق  الباب  فتحت  األصليين  السكان  أطفال 
الكنائس وفى المدارس والجامعات يمكنك ان 
تتكلم عن اى دين إال السيد المسيح ،اعتقد ان 
للديمقراطية والحرية هو الحجر  النهاية  بداية 
كنًدا  دافع  على األفكار تحت اى مسمى واى 
هي بوصلة العالم في الحرية والعدل واحترام 
البالد  االخر فكريا وانسانيا كندا هي من اهم 
التي ترمز الى التعايش السلمى رغم االختالف 
واحترام االخر ما حدث فضيحة للسيد ترودوا 
تم  لو  العالم حتى  لكل  عليها  يعتزر  ان  يجب 

تداركها ال للتمييز على أساس دينى 
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لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

1674 Dufferin street، Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

أجرام املستشار عبده ماهر

 

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

المستشار عبدة ماهر فجر قنبلة فكان البد 
ان يحاكم بأمن الدولة طواري.

القنبلة التي فجرها 
انه وثق  ماهر  عبده 
يخفيه  ما  كتاب  في 
فضائح  من  االزه��ر 
ويدرسه  العامة  عن 

لطلبته.

عبده ماهر كان يريد ان يجمل ما ال يجمل 
فاظهر القبح كله، وهذا القبح هو ما يقتات 

به رجال االزهر.

مفكر  كاتب  بين  هو  قام  ال��ذي  الصراع 
وغول االزهر، وأثبتت الدولة الدينية العميقة 

في مصر ان لها انياب ومخالب.  

ببطولته  قام  اسمه  اذكر  ال  مسلسل  في 
يخيف  كان  سليمان  جمال  السوري  الممثل 
الناس بغول يخفيه، وكان هذا المسلسل له 
الحاج  أوال  مسلسل  مثل  اإلسالمية  داللته 

متولي الذي قام ببطولته نور الشريف. 

وعندما سألت صديقة مسلمة

تستهويك؟  متولى  الحاج  شخصية  هل 
قالت ال.

قلت لها هل تتخذيه قدوة 
ومثال؟ قالت ال.

هل تنتخبينه؟ قالت ال.

وفى كل هذا كانت تقول 
ولكنه ليس بكريه

هذه  يمثله  م��ن  لها  افصحت  وعندما 
األول  وزواج��ه  لتنشئته  متتبعا  الشخصية 
ولكنى  بالى  على  يخطر  لم  قالت  وخالفه، 

اآلن فقط فهمت.

الفضائية  والقنوات  الفكر  يعاند  األزهر 
الى أي  التواصل االجتماعي، في  ومنصات 

مدى يستطيع الصمود

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

ذهبت للعامل اآلخر وعادت

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

متابعا  وكنت  لسنوات  مريضتى  كانت 
لمشاكلها مع شريك حياتها األول )بوى فرند( 
فى العشرينات من عمرها ولم تشأ أن تحمل 
منه ألنه كان سكيرا بما يتبعه هذا من فقدان 
متعدد لوظائفه ومن سوء سلوك تجاهها وعدم 
ايضا.  المنزل  وبأمور  وبها  بنفسه  مباالة 
هذه  استمرارية  عدم  حتمية  تخشى  فكانت 
للمولود  رعايته  عدم  احتماالت  ومن  العالقة 
انتهاء  بعد  مرارة  بها  كانت  منه.  أنجبت  لو 
العالقة به ألنها أكتشفت ايضا انه على عالقة 

بأخريات.

وكانت  الثانى  ارتباطها  مع  نفسيا  ارتاحت 
ايام  تابعتها  عمرها.  من  الثالثينات  بدأت  قد 
حملها األول حتى قربت ايام والدتها فأرسلتها 
نعرف من  كنا  الوالدة.  بها وقت  يعتنى  لمن 
 18 عند  لها  اجريت  التى  الصوتية  األشعة 
واختارت  ذكر  المولود  أن  حمل  اسبوع 

»أنتونى« اسما له.

الصوتية  األشعة  ان  هنا  بالذكر  الجدير 
المبكرة عن 18 اسبوع حمل ال تستطيع تحديد 
جنس المولود والتى يتاخر أجراءها عن 18 
اسبوع ال نقدر على األستنتاج منها ايضا ألن 
النظر  بالبطن ويصعب  مكدسا  يكون  الجنين 

فيما بين رجليه.

الوقت  واستغرقت  طبيعية  والدتها  كانت 
الوالدة  انتهاء  بعد  األمور،  هذه  فى  العادى 
غيبوبة  فى  دخلت  الحديث  للمولود  ورؤيتها 
ألسعافها  الطبية  الجهود  وتضافرت  مفاجئة 
وقيل لها بعدها أن قلبها قد توقف لثوانى ولكنه 
الصوتية  األشعات  باألسعافات.  للوقت  عاد 
للمخ وجدت انه يوجد نزيف بسيط فى منطقة 

حساسة بالمخ ومتابعتها فى المستشفى اثبتت 
شفاءها التام قبل خروجها من المستشفى.

اتت بعدها لعيادتى ولم تكن تقارير المستشفى 
الطبية قد وصلتنى بعد ولم يكن لى دراية بما 
حدث. قصت لى ما حدث لها واضافت  بأنها 
قد ذهبت للعالم اآلخر وعادت منه، واضافت 
أن الذى لم يره أحد فى المستشفى أنها شعرت 
الجسد  من  ومتحررة  خفيفة  وهى  بنفسها 
ووجدت نورا باهر وصوت يكلمها ولكن لم 
الصوت،  لهذا  قالت  تماما،  كالمه  تستوضح 
انجبته  الذى  انتونى  اترك  كيف  اعود  دعنى 
الصوت  اجابها  يحتاجنى،  هو  لوحده.... 
افاقت من غيبوبتها  ثم  عودى ألنتونى اآلن، 
والممرضات  األطباء  اصوات  على  بعدها 
سوى  يستغرق  لم  األمر  لى  قالت  حولها. 

ثوانى معدودة وعدت بعدها.

هى من اكوادور بأمريكا الجنوبية ومهذبة 
كانت تتصرف كما  ولكنها  والتصرف  الفكر 
الوقت فى حدود األخالق  يتصرف أهل هذا 
البشرية المهذبة التى ال تقتل وال تسرق وال 
حياتها  امور  فى  بعدها  تدقق  بدأت  تكذب. 
فكان أول شئ تفعله هو اقناع زوجها بأن يتم 
مباركة كنسية لزواجها حيث أن زواجها كان 
علمانيا فقط وبلغة اهل هذا الوقت )كمن لوو( 
وجدت بها تغيرا بعض الشيء فصارت اكثر 
احتماال وصبرا لوقت انتظار دورها عن ذي 
قبل، ومر حملها الثانى ووالدتها الثانية بدون 
مشاكل تذكر، الغريب الذى الحظته ايضا أنها 
اطالقا من  متخوفة  تكن  لم  الثانى  فى حملها 

تكرار ما حدث لها فى الحمل األول.

موعدنا فى العدد القادم أن شاء الرب          
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
كل  ووسط  شهور  ستة  من  أقل  في 
األزمات والمشاكل مصر تنجح في إبهار 
طريق  أفتتاح  في  أسطوري  بحفل  العالم 

الكباش, برافو.  
أبي أحمد  

الثالث  الملئ  مفاوضات  متأكد  مش 
هتبقي مع أثيبوبيا الشرقية وال الغربية وال 
هيقطعالك  شكله  الجنوبية...  وال  الشمالية 

مية حته.  
ترودو  

الموجه  في  الحدود  حماية  في  فشلت 
يا  والرابعة  والثالثة  والثانية  األولي 
أو  المتحور  من  البلد  تحمي  هتقدر  تري 

ميكرون؟؟.  
فورد  

الحقيقة بحس أن لو معانا واحد زيك في 
الفيدرال كنا حلينا كل مشاكل كندا.  

 رشوان توفيق  
كانش  ما  صدقني  علينا  الغالي  عمنا  يا 
بنتك  بقضية  ميديا  السوشيال  تشغل  الزم 
والبيوت يا ما فيها وياما الحيطان بتداري.  

مرتضي منصور  
أنت  بصراحة  رجوعك  من  مبسوط  أنا 
زمن  في  وأحنا  جدا  ومسلي  بتضحكني 

الضحك فيه بقي نادر جدا.  
نجيب ساويروس  

بيكا  بهاني شاكر وحمو  مالك  أنت  ياعم 
والكل  قضيتك  مش  ليه  نفسك  شاغل 

منتظرلك غلطة وهات يا هري.  
أحمد عبدة ماهر  

محبط جدا من الحكم عليك بالسجن خمسة 
أعوام وحاسس بسبب كتاب إضالل األمة 

في فكر األئمة أن مافيش فايده.  
إبراهيم عيسي  

عليه  مختلف  برنامج  في  عليك  بتفرج 
إلبراهيم  الحرية  نكتب  قريب  وخايف 

عيسي.  
الساعدي القذافي  

ترشحك  أوراق  قبول  لعدم  زعلت  وهللا 
للرئاسة الليبية يعني مش هنسمع يلال ثورة 

تاني يا خسارة.  
أوردغان  

تاني   ليبيا  انتخابات  في  السيسي  هتقابل 
وهتاخد علي القفي تاني يا تري ده هيبقي 

القلم رقم كان أنا نسيت من كترهم.  
بيدن  

بدل ما تطلب من رعاياك مغادرة أثيوبيا 
شروط  بقبول  أثيوبيا  علي  أضغط  فورا 

مصر واألمن هيستب فورا.  
الخطيب  

الحقيقة فوزك بانتخابات األهلي أسعدني 
وحاجات  وتاريخ  وعطاء  لقيم  فوز  ألنه 
جميلة كتير خايفين عليها تختفي من بلدنا.  

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Location, Location,
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من اهم االشياء التى ينبغى ان تؤخذ فى 
االعتبار عند البحث عن منزل هى الموقع 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك.عند  لك  مناسبا  ويكون  والراحة 
اختيار الموقع عليك ان تأخذ فى الحسبان 
متوسط  هى  التى  للحى  العقارية  القيمة 
اسعار المنازل فى المنطقة. ومن االفضل 
فيه  ترتفع  حى  فى  منزال  تشترى  ان 
االسعار بدال من حى تنخفض فيه االسعار 
او تكون ثابتة. غالبا ما يعتمد اختيارك فى 
تحديد الموقع الذى ترغب العيش فيه على 
مكان العمل وقربه من المواصالت العامة 
اطفال  لديك  كان  اذا  السريعة.  والطرق 
فابحث عن حى بالقرب من مدرسة جيدة. 
تختارها  التى  المنطقة  ان  من  تأكد  ايضا 
تحتاجها  التى  الخدمات  معظم  فيها  يتوفر 
خاصة اذا لم يكن لديك سيارة. على سبيل 
المثال ان تكون قريب من المتاجر وأماكن 
كان  وإذا  العبادة.  دور  و  الطبية  العناية 
الحى غير معروف لك فاقضى وقت كافى 
فى التجول فى كل انحاء المنطقة للتعرف 

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار.

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
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بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

في  بحث  في  السابق  العدد  مقال  في  بدأنا 
جذور الفنته الطائفيه في مصر وكيف بدأت 
ومراحل تطورها وانتشارها وفي هذا المقال 
نستكمل في كيفيه تغلغلها في نسيج المجتمع 

المصري.

الحاد  الخالف 
المسيحيين  بين 
والمسلمين بدأ يظهر 
في  واضح  بشكل 
أواخر عصر الحكم 
العثماني لمصر، في 
الدول  كانت  وقت 
تسعى  األوروبية 

إلى اقتطاع أجزاء منها عقب دعوة السلطان 
الجامعة اإلسالمية،  الثاني إلنشاء  عبدالحميد 
فيه  تذوب  بدأت  الذي  الوقت  نفس  وهو 
حارات النصارى. وكان جمال الدين األفغاني 
)1838-1897( من الذين دعوا إلى الحفاظ 
على وحدة العالم اإلسالمي، وأن مصر تستمد 
خلق  ما  وهو  اإلسالم،  حضارة  من  قوتها 
دعوات مضادة من جانب المسيحيين األقباط 
، ويعدد جمال بدوي أسباب الخالف في كتابه 
»إن  يقول:  مصر«،  في  الطائفية  »الفتنة 
الفكر اإلسالمي يرى أن مصر تستمد قوتها 
الحضارية من اإلسالمية، أما الفكر المسيحي 
القديم،  المصري  العنصر  سليل  أنه  فيرى 
سبب  وهو  الحضارة،  تلك  يُحيي  أن  وعليه 
خفي للمواجهة«. رأي بدوي ربما يفسر سبب 
اختيار المسلمين ألسماء لها طابع عربي، في 
التراث  من  أسماء  المسيحيون  يختار  حين 
البريطاني  االحتالل  جاء  ،وعندما  القبطي 
في  األقباط  وضع   ،1882 عام  مصر  إلى 
مأزق جديد أشبه بمأزق قدوم الحملة الفرنسية 
أيًضا.  الديانة  بسبب  الصليبية،  والحمالت 
يقول المؤرخون  إن االحتالل نجح في خلق 
روح التوتر بين االثنين، وبدأت الصحف تتخذ 
طابًعا طائفًيا، وطفحت بالمقاالت من الجانبين 
التي غطت على  ثورة 1919،  اندالع  حتى 

كل تلك الصراعات.

الجانبين  بين  العالقة  تخُل  لم  بعد 1919م 
األفكار  جانب  إلى  السياسة،  منغصات  من 
محمد  تولي  وعقب  الفريقين،  من  المتطرفة 
أية  مصر  تشهد  لم  البالد،  رئاسة  نجيب 
حوادث طائفية حتى عصر السادات ،  ففي 
البالد،  حكم  السادات  الرئيس  تولى   197٠
شنودة  المعظم  البابا  قداسه  نال  بعام  وبعدها 
الثالث لقب البطريرك، واستهل أعماله بنشاط 
واسع، ما بين محاضرات عن إسرائيل وبين 
مقاالت حملت أفكاًرا جديدة قوبلت بانتقادات 
بيّن  والمسيحية«  »القرآن  منها  كان  كثيرة، 
فيه نقاط االلتقاء بين الديانتين، وربما كان هذا 
النشاط الواسع سبب نقمة الجميع على قداسه 
كما   ، نفسه  السادات  فيهم  بمن  شنودة  البابا 
كان خروج بعض أفراد الجماعات اإلسالمية 
المتشددين من السجون وبااًل على العالقة بين 
الطرفين، ففي عام 1972 ظهرت منشورات 
يقوم  شنودة  البابا  أن  اإلسكندرية  في  توزع 
مباشر  صدام  ذلك  أعقب  تبشيرية،  بحركة 
 ، الخانكة  في  الكنائس  إحدى  بمحاولة حرق 
وفي عام 1978 ألقى البابا شنودة كلمة أمام 
السادات، اقترح خاللها تأليف كتب مشتركة 
تتناول حب  األزهر،  ومشايخ  القساوسة  بين 
والتطرف،  اإللحاد  ومقاومة  والتسامح  هللا 

جيدة،  البابا  اقتراحات  كانت  الواقع  وفي 
لكن ما حدث هو مزيد من الكتب والمقاالت 
فعل  كرد  أيًضا،  الطائفية  الفتنة  تناولت  التي 
وعقب   ، ذلك  بعد  توالت  التي  لألحداث 
والمسيحيين،  المسلمين  بين  عدة  مواجهات 
خطابه  السادات  ألقى 
الشعب  مجلس  أمام 
في 14 مايو 198٠، 
المسيحيين  متهًما 
إنشاء  بمحاولة 
منفصلة  عاصمة 
أسيوط،  مقرها 
الكنيسة سلطة  وجعل 
وهو  الدولة،  داخل 
وبحسب  أكثر.  الصراع  أجج  الذي  األمر 
الخطاب نقطة تحول في  المؤرخين فإن هذا 
مجرى األحداث، فخالل الفترات السابقة كان 
الصراع مقصوًرا على العناصر المتشددة من 
الجانبين، ولم يلبث هذا الصراع أن يتالشى، 
أما بعد خطاب السادات اتسعت دائرة الشقاق 
كان  ذلك  ان  المؤرخين  من  الكثير  ويعتبر 
بعد  خاصة  اإلسالمي،  التيار  لتصاعد  بداية 
الجماعات  عن  باإلفراج  السادات  قام  أن 
يمكن  و  الناصر  عبد  سجون  من  اإلسالمية 
أو  الحوادث  بدأ   1972 عام  منذ  أنه  القول 
وأخذت  الظهور،  في  الطائفية  المشاحنات 
على  أو  محدود،  مستوى  على  سواء  تتكرر 
ذلك  في  السبب  ولعل  ومعلن،  كبير  مستوى 
المشكالت من  تلك  معالجة  التكرار هو عدم 
 1972 الخانكة  كنيسة  حادثة  ففي  جذورها. 
هو  الرئيسي  السبب  كان  المثال،  سبيل  على 
محاولة بعض األقباط تحويل منزلهم بالخانكة 
إلى كنيسة، مما أدى لمواجهات مع المسلمين، 
فتم إرسال وفداً كنسياً إلقامة الشعائر الكنسية 
السادات  اعتبره  ما  النزاع،  محل  بالمنزل 
تحدياً مباشراً له، حيث كانت العالقة متوترة 
تقصى  بلجنة  األمر  انتهى  آنذاك.  بينهما 
حقائق شكلها البرلمان برئاسة الدكتور جمال 
العطيفي، زارت أماكن األحداث، والتقى مع 
ذلك  في  األزهر  شيخ  الفحام  محمد  الشيخ 
الوقت والبابا شنودة الثالث، وأصدرت تقريراً 
األزمة  احتواء  استطاع  عملها  نهاية  في 
ووصلت  الفتنة  أحداث  توالت  ثم   ، بسالم 
الزاوية  أحداث  في  بالخطر  التهديد  لمرحلة 
أعقاب  في   1981 في  بالقاهرة  الحمراء 
زيارة السادات للقدس، وتوقيعه معاهدة كامب 
كل  مع  بصدام  األحداث  بدأت  حيث  ديفيد، 
فيهم  بمن  والدينية،  السياسية  مصر  رموز 
بعد  ُعزل  الذى   ، الثالث  شنودة  البابا  قداسه 
ذلك فيما عرف بأحداث سبتمبر 1981، ولم 
تتراجع االحتكاكات، وتعددت مواقع الصدام 
لنشاط  مضطرداً  نمواً  وعكست  واتسعت، 
في  واضحة  وزيادة  المتطرفة،  الجماعات 
وتيرة استحالل أموال المسيحيين وممتلكاتهم، 
المملوكه  الذهب  محالت  على  السطو  فتم 
لالقباط ، وصحب ذلك سقوط قتلى وجرحى 
من االقباط والتي كان من ابشعها ما حدث في 
قرية الكشح بالصعيد، واستفحل األمر منذ أن 
أصبح ملف الفتنة ملفاً أمنياً، يختص به جهاز 
أمن الدولة، مع أنه ملف وطنى وسياسى من 

الدرجة األولى, 

البقية ص 9 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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مقهي ريش، والرواية العربية!!

 بقلم عبدالواحد محمد

)للحب نكهة  سحرية وللوطن 
حكايات مع مقهي ريش 

في وسط العاصمة املصرية 
القاهرة  بلد  األمن والسالم 

والقلب الكبير والعروبة والتاريخ  
حفظها اهلل  شعبا وجيشا 

وقيادة  (

روائي عربي( )عبدالواحد محمد 

حكايات  من  فلسفي  مزيج  هو 
والثقافية  الفكرية  أبعاده  بكل  وطن 
البعد  ذات  واألدبية  واالجتماعية 
اإلنساني الذي جعل من مقهي ريش  
في وسط القاهرة مدينة األلف مئذنة    
من  التكوين  في  مختلفة  شخصية 
ومبدعي   مثقفي  ارتباط  خالل 
فيها  بلغة  العربي    والعالم  مصر 
في  بالرغبة  الدائم  والحنين  البوح 
عالم  وسط  التقليدي   غير  االبداع 
ويقين  شك  بين  دوما  الكلمة  فيه 
بين حلم وتساؤالت مفتوحة  تؤمن 

بالوطن !

تنتهي   ال  حكايات  ريش  ولمقهي 
والفن  والساسة   األدباء  عالم  بين 
الذين كتبوا أعمق مفردات  العربي 
وسطور  السرد  والسارد  الروائي  
الضمير  في  المتأصل  البعد  ذو 
بالحواجز   الذي ال يعترف  الجمعي 
الفكرية بين يمين ويسار  شك ويقين  
لتصبح  وغياب  حلم  وقمر   شمس 
التاريخي  سمات رواد مقهي ريش 
الشخصية  تلك  القاهرة    في وسط 
قنوات  عبر  بسخاء  تعطي  التي 
تلفزيون  اذاعة  المختلفة  اإلعالم 
لحظه  تتبني  وفضائيات   صحافة  
من   العربية  الرواية  خروج  ميالد 
بحق   جامعة  هو  الذي  ريش  مقهي 

فيه الكل ينشد قصيدة وطن

الثقافية  ريش  جامعة  رواد  ومن 
والعالمي  العربي  الروائي  العربية 
هو   محفوظ  نجيب  استاذ   الكبير 
ورفاق عالم الرواية العربية  يوسف 
واألديب  الغيطاني   جمال  القعيد  
اطال  سلماوي  محمد  استاذ  الكبير 
الذين  وحرافيش،ريش  عمره  في 
يكتبون قصائد وطن ومنهم امل دنقل  

األبنودي  محمود درويش،  معين 
بسيسو  وأساتذة جيل بين عالم الفن 
واألدب والسياسة وحكايات الرواية 
سرحان  شكري  العقاد   العربية  
السادات  عبدالناصر  محمد حسنين 
إحسان  زهيري،  كمال  هيكل  
بليع  مظهر   أحمد  عبدالقدوس  
المالخ   كمال  فوزي  مفيد  حمدي  
عبدالوهاب مطاوع   انيس منصور  
غادة السمان  حنا مينا  الجواهري  
نزار قباني وآخرون كتبوا بضمير 
عربي كيف تصبح الرواية العربية  
أوطان  ضفاف  بين  خلود  شمس 
شادية  وردة   حمدي  لبليغ   تغني  
وحليم   الوهاب  وعبد  كلثوم   وام 
الساهر  كاظم  الغزالي   وناظم 
فيروز  وديع الصافي   الشيخ سيد 
مكاوي  بيرم التونسي  عبدالوهاب 
محمد   سيد حجاب  علي الحجار 
صفحاتهم   كانت  ممن  وغيرهم 
حطمت  التي  األفكار  بكل  حبلي  
أضعفت   التي  القديمة   التقاليد  كل 
المملوكي  الزمن  في  والفن  االدب 
المحتل  أزمنة  وكل  والعثماني   
االنجليزي لينفرد سكان مدينة ريش 
تشبه  بطقوس  غيرهم  عن  الثقافية 
في  القديمة  األندلس  مدن  طقوس 
روعة البناء والخلق الرفيع  والذوق 
بكل   تتغني  مازالت  والتي  العام  
االبداع  ان  العربية  اللغة  مفردات 
الغائب  و  المتكلم   بضمير  عربي 
وجدتي  جدي  وحكايات  والحال   
طالق   حياتهم  تعرف  لم  الذين 
والعواصف   االزمات   كانت  مهما 
الدعابة   بكلمات  حتي   لو  الطارئة 
التي تصدر احيانا بحسن نيه وسط 

هزل  محمود ؟؟ .

فالطالق  بدا  دخيال  علي عالم 
هجره  بعدما   اليوم  الثقافية   ريش 
مع  آخر  عالم  الي  االدب  فرسان 

كورونا التي  نأمل أن تختفي تماما 
كل  استدعاء  وهو  الحياة  لقاح  مع 
خالدة  مازالت  التي  الوطن  اغاني 
امير  كتبها  التي  الوطن  كل قصائد 
الشعراء احمد شوقي حافظ ابراهيم 
بدر شاكر السياب الجواهري  نزار 
عصام  عبدالحر    منذر  قباني   
البرام  احمد عبد المعطي حجازي   
بين  كانوا  وطن  أدباء  من  وكوكبة 
يكتبون  الثقافية   ريش  أحضان 
يعرف  من  بوعي  روائية  رسائل 
األستاذ  القاتلة   التدخين  أضرار 
انيس منصور  عبدالوهاب مطاوع  
وكاتب  خشبة    سامي  حسين  طه 
الروائي  المتواضعة  السطور  تلك 
انور  د  محمد   عبدالواحد.  العربي 
الرميحي   محمد  د  العسكري  
الدكتور  أحمد عمر هاشم   الشيخ 
محمد متولي الشعراوي  د مصطفي 
محمود   وحكايات الرواية العربية 
عبر مجلة العربي العريقة الكويتية  
ذات آلشأن  الفكري الراقي  والتي 
كانت  تقرا   ومازالت تقرأ من رحم 
المحيط  من  الممتدة  العربية  ثقافتنا 
ريش  منصات  عبر  الخليج  الي 
اإللكترونية   والتي مازالت تؤمن 
العربية  الصادقة  الكلمة     بقيمة 
كانت  مهما  األخضر   اللون  ذات 
ال  فهي  داكنة  تبدو  احيانا  السحب 

ريب  عابرة !!

لكل  ترجمة   هو  العربي  فالفن  
كل  في  العربية  الرواية  مفردات 
أبواب  وعلي   الوطن  أزمنة  

المحروسة حفظها هللا  .

يقينا تصبح  الرواية العربية بين 
نيل  زمن وأزمان  اخري  قصيدة 
وفرات  وليطاني وعاصي   وشمس 

تنير  كل درب عربي،.

قضايا وآراء
ياحبييب ليه توعدنا
..................................

الشاعرة اإلمارتية  
زينة الكندي

...............................

ياحبيبي  ليه توعدنا

وتنتهي فيها حكايتنا

وازاي البعد يفرقنا

يوم واثنين يبعدنا

ياحبيبي ليه توعدنا

وتنتهي فيها حكايتنا

..........................

قال الزمن غدر بيه

قالوا الحب ماكانش ليه

دا الحب نسمه طياره

في بحور عنيه

ياحبيبي ليه توعدنا

وتنتهي فيها حكايتنا

...........................

 ياسالم على الشوق لما

ينده عليه

 دا الحب غنوه  تحلى

وترسم في خطاوينا

شوق ومحبة ليه

ياحبيبي ليه توعدنا

وتنتهي فيها حكايتنا

............................

كل يوم  اشتاق واقول

يمكن يرجع يمكن يشتاق

يمكن الليالي يفتكرها

كنا تسهر  وكنا  ننده

على القمر كل يوم

ياحبيبي ونحاكيه

باحبيبي ليه توعدنا

وتنتهي فيها حكايتنا

...........................

مسافر يركب فى حجرة عجل اهلبوط بالطائرة 
للوصول للواليات املتحدة

تسلل لشاب بالغ من العمر 28 عاما إلى 
حجرة في طائرة أمريكية أقلعت متجهه 
الشرطة  قوات  ثرت  و  ميامي،  إلى 

االمريكية على ذلك الشاب عقب وصول الطائرة وظهرت عليه عالمات 
الخوف والرعب والذهول .

وفقا لما نشرته صحيفة " الجارديان"، فإن الشرطة االمريكية في مطار 
الحجرة  في  مختبأ  كان  جواتيماال  من  على شاب  ميامي عثرت  مدينة 

الخاصة بعجل الهبوط في الطائرة من مدينة جواتيماال إلى ميامي .

وبحسب التقارير فإن الششرطة األمريكية قامت بإحتجاز الشاب وإيداعه 
بالمستشفى للتاكد من صحته العقلية، و ذلك بسبب ما قام به من مجازفة 

ومخاطرة بحياته من خالل ركوبه في حجرة عجل الهبوط بالطائرة.

كأي  انه  أوضح  والذي  الشاب  مع  بالتحقيق  االمريكية  الشرطة  قامت 
شاب في جواتيماال يحلم بالفرار للوصول إلى الواليات المتحدة بحثا عن 

حياة افضل وفرصة عمل.

والخوف  الذهول  مالمح  عليه  تبدو  كانت  الراكب  أن  بالذكر  جدير 
والرعب، ولكن رغم مكانه الذي عرض حياته للخطر إال ان الطائرة 

هبطت في ميامي و لم يصب بأي أذى يذكر أو حتى إصابات طفيفة.
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جيل  من  فؤاد  عزت  األستاذ 
فى  بالقاهرة  الكنسية  التربية  خدام 
من  والستينيات  الخمسينيات  فترة 
القرن العشرين. بدأ خدمته بالكنيسة 
كلية  فى  تخرجه  قبل  البطرسية 
التجارة سنة 1957، ثم خدم بكنيسة 
للكنيسة  المجاورة  رويس  األنبا 
كنيسة  فى  وأيضاً  البطرسية، 
إلى  إضافة  بالظاهر،  مارجرجس 
كان  حيث  بالقاهرة  عديدة  كنائس 
يتوجه للحديث مع الشباب والخدام.

يحمل  فؤاد  عزت  األستاذ  كان 
كان  مكان  كل  فى  اإلنجيل  رسالة 
يلتقى  إنسان  أى  ومع  فيه  يتواجد 
كان  التى  رمسيس  كلية  ففى  به، 
يعمل بها رئيساً للحسابات منذ سنة 
19٦٠ ولمدة أربعين سنة كان يقوم 
الموظفين  وبعض  الطالبات  بجمع 
عن  ويحدثهم  بالمدرسة  والعاملين 
الكفارية  وأعماله  المسيح  محبة 
كل  يخلُص  لكى  إنسان  كل  ألجل 
من يرجع إليه بالتوبة واإليمان. وقد 
للتأثير  الكلية  العاملين فى  شهد كل 
عزت  األستاذ  كان  الذى  القوى 
يتركه فى كل من تعامل معهم، فكان 
بالحقيقة نوراً ساطعاً وإشعاعاً منيراً 
لمن حوله. وبسبب إخالصه وأمانته 
جددت له الكلية سنتين بعد بلوغ سن 
المعاش رغم رفضه، وكانت إدارة 
الكلية ترغب فى التجديد له أكثر من 
ذلك ولكنه أصر على عدم التجديد. 
لقب  الكلية  فى  عليه  يطلقون  كانوا 

»الراهب« أو »الُمكّرس«. وقامت 
له  تكريم  حفل  بعمل  الكلية  إدارة 
به  وأحتفى  بها،  العمل  تركه  عند 
والمدرسات  والمدرسون  المديرون 
الشديد  تأثرهم  شدة  عن  معبرين 

لمغادرته الكلية.

األستاذ  أنضم   1975 سنة  فى 
التكريس«  »بيت  أسرة  إلى  عزت 
حياة  حياته،  وكانت  بالقاهرة، 
بساطة ووداعة وُزهد حقيقى. عاش 
فى شركة ُحب مع إخوته المكرسين 

حياة تسودها المحبة والصفاء.

كان ملبسه بسيطاً، وعندما أهداه 
بعض األحباء قمصان وبنطلونات، 
فقط  واحد  بقميص  لنفسه  أحتفظ 
على  الباقى  ووزع  واحد  وبنطلون 

أخوة الرب الفقراء.

كان لألستاذ عزت شقة فى منطقة 
أن  قبل  والديه  شقة  وهى  الظاهر 
عرض  التكريس.  بيت  إلى  ينضم 
يعطيه  أن  العمارة  مالك  عليه 
عن  يتخلى  لكى  جنيه  ألف  ثالثون 
من  أكثر  تستحق  أنها  )رغم  الشقة 
ذلك(، ولكن األستاذ عزت لم يناقش 
المالك فى المبلغ بل أستلم الثالثون 
منهم  ألف  ألف جنيه، وأعطى 27 
ألحد األقرباء المحتاجين، وأستبقى 

لنفسه 3٠٠٠ جنيه فقط.

أنه ورث عن إحدى  حدث أيضاً 
عماته – وكان هو الوارث الوحيد 
ألف  وثالثون  أربعة  مبلغ   – لها 
لم  الذين   – أقربائه  فجمع  جنيه، 
يكن لهم فى الميراث حسب القانون 
ألف  ثالثين  مبلغ  عليهم  ووزع   –
جنيه، وأعطى لشقيقته مبلغ 2٠٠٠ 

جنيه، وأستبقى لنفسه 2٠٠٠ جنيه 
الذى  األخير  المبلغ  وهذا  فقط، 
فقيرة  ألرملة  أعطاه  لنفسه  أستبقاه 
كانت  ألنها  سكن  على  للحصول 

ُمعّرضة للطرد من المنزل.

للقراءة  محباً  عزت  األستاذ  كان 
يقضيه  وقته  من  جزء  وكان  جداً، 
واألدبية  الروحية  الكتب  قراءة  فى 
واإلنجليزية.  العربية  باللغتين   –
الكتب  مئات  بها  كان  ومكتبته 

معظمها باإلنجليزية.

كانت  وإن  موهوباً،  كاتباً  كان 
كتاباته قليلة. كنا نستمتع بالمقاالت 
التى يكتبها للنشر بمجلة »مرقس« 
أنبا  القديس  دير  عن  تصدر  التى 
له  وكان  النطرون.  بوادى  مقار 

أسلوبه المتميز فى الكتابة.

وبعد ظهر 7 يناير 2٠٠٦ – فى 
أستودع  المجيد –  الميالد  يوم عيد 
الرب  يدى  فى  الطاهرة  روحه 
تاركاً  قلبه،  كل  من  أحبه  الذى 
العيد  أفراح  ليًكمل  الفانى  عالمنا 
كان  الفردوس.  فى  السمائيين  مع 
صباح يوم العيد نشيطاً جداً ويتصل 
وهم  بالعيد  ويهنئهم  باألصدقاء 
يتصلون به ليهنئونه. وحوالى ظهر 
يوم العيد أكتشف أخوته المكرسين 
فى بيت التكريس أنه نام فى هدوء 
النوم األبدى دون أن يصدر منه أى 

صوت أو أنين.

لإلنسان  رائعاً  نموذجاً  كان 
بوصاياه،  المتمسك  للرب  الُمحب 
وله محبة للجميع. وذكرى الصديق 

تدوم إلى األبد.    

قرأت لك 
جنوى غاىل

كن أمينا وخملصا حيت النهاية

الباص  المسيحي  الخادم  أستقل 
ليذهب الي الكنيسة واعطي السائق 
تذكرة  لشراء  كبيرة  مالية  ورقة 
الباقي  السائق  فأعطاه   , للرحلة 
بجنيه  المفروض  يزيد عن  وكان 
المسيحي  الخادم  وأخذ   , واحد 
يفكر في نفسه قائال ؛ هل سيدرك 
؟   اكثر  جنيه  اعطاني  انه  السائق 
هل أذهب العطيه الجنيه الزائد ؟ 
 ! مجنون  يظنني  أعدته  إذا  ربما 
بنقص  يتأثر  لن  انه  ايضا  وربما 
جنيه واحد ! وظلت االفكار تلعب 
برأس الخادم وال يستطيع أن يقرر 
سائق  صاح  حتي   , يفعل  ماذا 
أستاذ(  يا  الكنيسة   ( قائال  الباص 
الباص  من  لينزل  الخادم  فنهض 
له  يقدم  وهو  للسائق  قال  ولكنه 
اكثر  جنيه  أعطيتني  لقد  ؛  الجنيه 
بالخطأ  مع الباقي من  النقود – 
فابتسم سائق الباص وقال : أل  يا 
 , أمانتك  اختبر  كنت  لقد  أستاذ 
والنك انسانا أمينا فقد ارسلك هللا 
سأعود  بانني  وعدته   النني  الي 
اليه اذا صادفني أنسانا أمينا حيث 
الناس  في  االمانة  أعهد  لم  إنني 
واصبحت ملحدا  , ولكني عرفت 
الي  وأعاد  افتقدني  هللا  ان  اليوم 
اعود  وسوف  وبالناس  به  ثقتي 
للذهاب الي الكنيسة , ونزل الخادم 
بالخجل  يشعر  وهو  الباص  من 
يسوع  ياربي  ويقول  نفسه  من 
واحد  بجنيه  سابيعك  اليوم  كنت 
 ( أمناء  نكون  بأن  يطالبنا  أهلل   –
فسأعطيك  الموت  الي  أمينا  كن 
إكليل الحياة ( رؤية 2-1٠ وهذا 
أختبار  هي  كلها  حياتنا  ان  يعني 
يجتاز  ومن  واالخالص  لالمانة 
الحياة  أكليل  سينال  االختبار  هذا 
,  ولكن  كيف تبرهن علي أمانتك 
هلل  ومخلصا  امينا  كن  أوال   -1 ؟ 
باإلخالص  يبدأ  هلل  اإلخالص  ؛ 
في  واإلخالص  العائلة،  تجاه 
عملنا، واإلخالص في التعامالت 
المالية. ال يمكننا االنتظار إلظهار 
شخص  بنا  يثق  حتى  إخالصنا 
نكون  أن  ويجب  كبير.  بشيء  ما 
مخلصين اآلن مع كل ما أوكل لنا 
يتركون  أناسا  لقد رأيت   . بالفعل 
خدمة هللا بسبب احتياجاتهم الغير 
هللا  كان  إذا  ؛  يقولون  وهم  ملباة 
 , زوجة  يعطني  أن  يستطيع  ال 
او زوج او طفل او وظيفة فلماذا 
اي  سيفعل  الشيطان  ان  ؟  أخدمه 
 , هللا  خدمة  تترك  ليجعلك  شئ 
وأسأل نفسك هل يمكنك ان تظل 
عما  النظر  بغض  هلل  وأمينا  وفيا 
امينا  انت  ستبقي  وهل  يحدث 
للنهاية إذا لم يعطيك هللا ما تريده 
؟, وهل ستظل تخدمه مهما زادت 
الضغوط العالمية عليك ؟ ام انك 
أوقات  في  حقيقتك  علي  ستظهر 
الضغوط ؟  علينا أن ندرك أن هللا 
النه  نخدمه  ولكننا  الينا  يحتاج  ال 
اله قدير وال معني للحياة بدونه . 

2- كن أمينا ومخلصا في الصالة 
: الصالة هي دم المؤمنين – فإذا 
كنت ال تصلي فلن يكون لديك قوة 
يحثنا  المقدس  والكتاب   , روحية 
وأمناء  مخلصين  نكون  أن  علي 
)صلوا  االية  فتقول  صالتنا  في 
أمينا  كن   -3  ) تملوا  وال  دائما 
والكنيسة  القداسات  حضور  في 
علي  المقدس  الكتاب  ويحثنا  ؛ 
وكان  الكنيسة  حضور  مداومة 
الي  يحضر  يسوع  الرب  سيدنا 
نفعل  باستمرار ويجب أن  الهيكل 
نفس الشئ فال نذهب الي الكنيسة 
فقط عندما نشعر بالرغبة في ذلك 
اصدقائنا  مع  لنجتمع  نذهب  او 
دائما  فهناك  هللا  لنمجد  نذهب  بل 
حضور  عند  ننالها  وبركة  نعمة 
والبركة  النعمة  وهذه   , القدسات 
 , الجسدية  بالعين  التري  روحية 
البركات  كمية   ندري  ال  ونحن 
نحصل  التي  الروحية  والهبات 
عليها من وجودنا في حضرة هللا 
باسمي  او ثالثة  اثنان  أجتمع  )إذا 
مت   ) وسطهم  في  اكون  فهناك 
عندما  انكم  واعلموا   2٠-18
القداسات  حضور  عن  تتوقفون 
بانتظام تكون هذه عالمة التراجع 
عن محبة هللا , وبداية االنجراف 
بعيدا عنه 4- يجب أن نكون أمناء 
كل  من  الرب  :)أكرم  العطاء  في 
نعطي  وال  امثال 9-3     ) مالك 
الفائض عنا  بل البكور والعشور 
امناء  نكون  أن  يجب   -5 , بفرح 
الزوجة   : االسرية  عالقاتنا  في 
والزوج  وعائلتها   لزوجها  وفية 
مخلصا لزوجته وعائلته  , ) لتكن 
محبتكم بعضكم لبعض شديدة آلن 
 ) الخطايا  من  كثرة  تستر  المحبة 
1 بط 4-8  -االخالص واالمانة 
شرط مسبق للحصول علي النعمة 
دائما  العدو  يتحدي  سوف  ولهذا 
واالخالص  واالمانة   , اخالصك 
المسيح  في  لنثبت  أساسيا  شرطا 
غير  كنا  »إذا  له   أبناء  ونكون 
أن  يقدر  لن  أمينا  يبقي  فهو  أمناء 
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)108( عزت فؤاد )1935 – 2006(

موظف يف حكومة اونتاريو ضمن اثنان قاما 
باخرتاق أمين ملعلومات االفراد الذين حصلوا 

علي لقاح كوفيد 19

تورنتو : قامت شرطة مقاطعة أونتاريو بالتحقيق في اختراق لمعلومات امنية لالفراد الذين حصلوا علي 
تطعيمات كوفيد 19 او الذين قاموا بطباعة شهادات التطعيم من علي االنترنت , وقد تلقت شرطة المقاطعة 
الذين  االفراد  الحكومة من بعض  الي  تقرير  بعد وصول  نوفمبر  يوم 17  للتحقيق في هذا االختراق  طلب 
علي  الحكومي  الموقع  من  التطعيم  شهادات  بطباعة  قاموا  او   19 كوفيد  تطعيمات  لتلقي  مواعيد  حجزوا 
االنترنت - تفيد انهم تلقوا رسائل نصية علي هواتفهم المحمولة موجهة اليهم او الي أطفالهم وهذه الرسائل 
ذات طبيعة مالية  واستخدم المخترقون االسماء الكاملة والصحيجة  من قائمة اسماء االفراد الذين حجزوا 
مواعيد الخذ التطعيمات من الموقع الحكومي للصحة , وقال السيد مايك برايماو المقيم في أوتاوا ؛ أنه تلقي 
رسالة نصية علي هاتفه تقول )أن ابنه ارسل اليه مبلغ 1٦3,3٦ دوالر وطلب منه الرد علي الرسالة ليرسل له 
المبلغ ( وأفاد عدد اخر من االشخاص بانهم تلقوا رسائل نصية تحمل أسماء  أطفالهم  بالكامل غير ان الطلبات 
اختلفت في هذه الرسائل , وفي بيانا صحفي يوم الثالثاء 23 فبراير قال المحققون في هذا االختراق أنهم 
قاموا بالتفتيش والتحقيق في كيبيك وفي أوتاوا وعثروا علي عدة اجهزة كمبيوتر  واجهزة الكترونية ونتيجة 
للتحقيق تم ضبط كال من أيوب سيد 21 سنة ورحيم عبدة 22 سنة ووجهت لهما تهمة االستخدام لمعلومات 
غير مسموح بتداولها , ويعمل أيوب سيد في جهاز خدمات المستهلك في اونتاريو وفي مركز االتصاالت 
الخاص باللقاحات ولم تثبت التهم الموجه اليهما حتي االن في المحكمة , ومن ناحية أخري قال مكتب المدعي 
العام للجمهور بانهم يجب ان يكونوا علي حظر من اي رسائل نصية تطلب معلومات مالية او خاصة  ويجب 
علي  اي شخص يشتبه في  نشاط احتيالي  االبالغ عنه الي المركز الكندي لمكافحة االحتيال عبر االنترنت. 

أو عن طريق االتصال على1-888-495-8501 
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الســيسـي واألزهـر واخلديوي أمساعيل

 ادوارد يعقوب

اخلديوي إسماعيل محرر العبيد في مصر!

العلماء. فما  بإلغاء هيئة كبار  األزهر، وهدد   َعَزَل شيخ 
كان منهم إال املثول واالنصياع له

فيها ان الدين يوظف حلماية احلاكم وزمرته وهو الواضح 
في كتب التراث اإلسالمي

مواجهة الفكر بالقذف والشتم والتشهير بدال من الفكر 
املضاد!

تقدمي  في  يد  له  ليس  السيسي  ان  من  يقال  ما  حول 
املستشار ماهر للمحاكمة

بكثير  اعلى  الدينية  القيم  بتاعت  املرتبة  السيسي:   
من القيم اإلنسانية!!

جنح في تقليد اخلديوي إسماعيل من ناحية اغراق مصر 
بالديون وسقط في تقليده من ناحية تنمية العقل املصري

ال  ولمن  مصر،  اسماعيل  الخديوي  حكم   18٦3 عام  فى 
كثيرا  وتأثر  بفرنسا  درس  إسماعيل  الخديوي  فان  يعرف 
والحريات.  االنسان  حقوق  وخصوصا  الفرنسية  بالثقافة 
كانت مصر ومنذ الغزو العربي الهمجي تمارس فيها تجارة 
الرقيق، وأسواق النخاسة )بيع وشراء العبيد( منتشرة بطول 
وعرض البالد وكان أشهرها »سوق باب زويلة« وكان من 
الجنسين )رجال أو إمرأة( أن  الرقيق من  المعتاد عند شراء 
مثل  أجسادهم  لمعاينة  أمهم،  ولدتهم  كما  تماماً  تعريتهم  يتم 
معاينة أي سلعة قبل الشراء. وكان هذا كله يتم بعلم ومباركة 
مشايخ األزهر، وذلك باعتبار أن اإلسالم يقر تجارة الرقيق 
)حسب تراثهم الديني حيث يوجد 29 أية قرآنية تتحدث عن 
المليئة بالكثير  حق امتالك العبيد غير كتب التراث األخرى 
من االحكام والروايات التي تسير في نفس االتجاه(. وفي عام 
187٠ أصدر الخديوي إسماعيل امرا الى حكمدار السودان 
)كانت السودان تخضع للتاج المصري( بتعقب تجار الرقيق 
العبيد  كان معظم  تجارتهم حيث  بالقوة من ممارسة  ومنعهم 
الخديوي،  أوامر  الحكمدار  ونفذ  والسودانيين.  االحباش  من 
وقام بضبط 7٠ سفينة مشحونة بالرقيق، واعتقل التجار الذين 
جلبوهم، وأطلق سراح العبيد وسمح لهم بالعودة لبالدهم.  وفى 
بريطانيا  مع  المصرية  الحكومة  وقعت   1877 أغسطس   4
اتفاقية “اإلسكندرية” التي نصت على محاربة تجارة الرقيق 
ومنع استيراد أو تصدير العبيد وفرض عقوبات مشددة على 
تجارة العبيد. ثار مشايخ األزهر بقيادة شيخ االزهر »محمد 
واتهموه  إسماعيل  الخديوي  على  عارمة  ثورة  المهدى« 
بالخروج على الشريعة اإلسالمية وأصدر شيخ األزهر فتوى 
قال فيها: »إن الرق باق مع بقاء الجهاد إلى يوم الدين«. قام 
شيخ  وعزل  وعنف  بصرامة  بمواجهتهم  إسماعيل  الخديوي 
األزهر عن منصبه، وهدد بإلغاء هيئة كبار العلماء. فما كان 
عن  والتراجع  اإلجراءات  لهذه  واالنصياع  المثول  إال  منهم 
آرائهم مرغمين. وربما ما يحدث في السعودية اآلن بين ولي 
العهد )وهو ما يمسك بزمام الحكم( وبين القادة الدينين هناك 

هو مماثل لما رويته.

اإلسالمية  المجتمعات  ومعظم  اإلسالمي  التاريخ  فجر  منذ 
ان  حيث  الدينية  والقيادات  السلطة  بين  التحالف  على  قائمة 
فالدين  والدين.   السلطة  بين  يفرق  ال  االصولي  اإلسالم 
يوظف لحماية الحاكم وزمرته وهو الواضح في كتب التراث 
لتعزيز  الدينية  والروايات  الفتاوي  توظف  حيث  اإلسالمي 
سلطة الحاكم المطلقة وتبرير استبداده وكل تصرفاته وللقضاء 
لقتلهم.  على معارضيه، بل يصل االمر الى تكفيرهم تمهيدا 
وبالمقابل يقوم الحاكم بحماية رجال الدين طالما هم منصاعين 
له ويستخدمهم أيضا للسيطرة على الشعب عن طريق تغييب 
عقولهم في متاهات من اإلغراق في الغيبيات المؤيدة بنصوص 
تراثية محاطة بهالة من القدسية من الصعب التجريء بنقضها 

او حتى كشفها للعامة وهو ما نشاهده حتى االن.

ان  األعزاء  لقرائي  امهد  ان  الطويلة  المقدمة  بهذه  اردت 
بالذكر  الكثير من االحداث األخيرة وسأخص  يفهموا اسرار 
بطرس  زكريا  القمص  علي  الشرس  الهجوم   -1 حادثتين:  
بقيادة رجال االزهر ومعهم رجال السلطة واعالمها الموجه 
الذي  تراثهم  القراءة في  القمص زكريا هو  فعله  الن كل ما 
يقدسونه وكشف فسادة والتساؤل عن مدى توافقه مع المنطق 
اإلجابة  بالفكر و  الفكر  السوية وبدال من مواجهة  واألخالق 
المواضيع  تجاهل  تم  ذلك  من  بدال  التساؤالت،  الموثقة علي 
المثارة و قذف وشتم القمص زكريا والتشهير به زورا والحض 
علي قتله كما حدث من اعالمي شهير يعتبره البعض صوت 
المستشار   -2 السلفية.   شيوخ  من  وغيرة  مصر  في  للنظام 
احمد عبده ماهر ويعتبره البعض مصلحا إسالميا كرس حياته 
او  اإلسالم  يمس رسول  ما  اإلسالمي من كل  التراث  لتنقية 
ومبادئ  الغربية  القيم  الي  بالقياس  اإلسالم  سمعة  الي  يسئ 
حقوق االنسان وألنه تجرأ على فضح ما يدرس باألزهر من 
)راجع  واإلنسانية  األخالقية  القيم  بعضها ضد  يعتبر  مناهج 
مقالتي الثالث المأخوذة من ابحاث المستشار ماهر عن مناهج 
االزهر بعنوان » بالغ الى السلطات.. مدعما بالمستندات«(. 
الكتابات  تلك  بحذف  االزهر  ماهر،  المستشار  طالب  وقد 
المسيئة لإلسالم )علي حد قوله( ولما لم يستجب له احد اقام 
3 قضايا ضد االزهر و لكن السلطة السياسية قامت بتقديمه 
امن  »محكمة  ب  سميت  صنعها  من  استثنائية  محكمة  الي 
دولة طوارئ« وللعلم فان هذه المحكمة أنشئت مع سن قانون 
اال  امامه  للمحاكمة  يقدم شخص  ان  يمكن  وانه ال  الطوارئ 
بتصريح السلطات وموافقة رئيس الدولة بل ان البعض يؤكد 
المتهم بأمر من الرئيس شخصيا ألنها سخرت في  انها تقدم 
األصل كأداة لقمع المعارضين للرئيس وزمرته فال يصح ما 
يقال ان السيسي ليس له يد في تقديم المستشار ماهر للمحاكمة. 
ماهر.  المستشار  علي  سنوات   5 بالسجن  الحكم  تم  وأخيرا 
ويعلق المستشار الشجاع على الحكم في البرنامج اليوتيوبي 
اإلسالمي  الدين  بازدراء  االتهام ضدة  ان  بقوله  سام«  »مع 
فقه  في  األمة  »اضالل  كتابه  في  ذكره  ما  أساس  على  قائم 
األئمة« الذي يقع في 31٦ صفحة وان الكتاب شاهدة القاضي 
النيابة  من  تقديمه  تم  حيث  القضية  عرض  اثناء  مرة  ألول 
القاضي مع 3٠٠  المفترض ان يقرأه  في جلسة الحكم ومن 
الدفاع مع المستندات والمذكرات كل هذا  صفحة اخري من 
في خالل ساعة واحدة استغرقتها المداوالت وطبعا ال يعقل ان 
القاضي قرأ شيء من هذا على االطالق مما يؤكد ان الحكم 
وهو  المحاكمة  اجراءات  قبل  من  للتجهيز  وسابق  سياسي 
المعتاد في كل القضايا المسيسة. اننا امام سيناريو متكرر عبر 
الناصر ورجوع  عبد  انقالب  منذ  الحديث  المصري  التاريخ 
الهمجي  العربي  الغزو  منذ  المعتاد  السياسي  الديني  التحالف 
بالرجوع ان  على مصر والذين شرحته في مقدمتي واقصد 
اسرة محمد علي كانت قد خطت خطوات جريئة كبيرة للحد 
انقالب عبد  الحكم، ولكن  الدينين في شئون  القادة  من تدخل 

قبل عصر  ما  أي  الصفر  نقطة  الي  الحكم  ارجع  الناصر 
محمد علي. ان السيسي ونظامه هو تكرار لنفس السيناريو: 
تغييب  باألزهر الستمرار  يستعين  ديكتاتوري مستبد  حكم 
السيسي  من  تماما  موجهه  ميديا  وبمساعدة  المصريين 
النظام ألخراص  وزمرته وامن وقضاء محكوم تماما من 
أي أصوات معارضة او تهدد هيبة األزهر الالزمة لتنويم 

المواطنين لتأمين النظام.

بعد  واستنتجته  ما سبق  االحداث  تثبت  يمر  يوم  ان كل 
اول حكمه  في  السيسي  ادعاءات  تصديق  من  استفقت  ان 
وما كانت توحي به صداماته مع االخوان من انه علماني 
)راجع مقاالتي عن السيسي(. ان السيسي بحكم تكوينه مثل 
»يبطن  التقية  منهج  يتبع  النشأة  اخواني  هو  الناصر  عبد 
عكس ما يعلن« فكل تصرفاته تفضح احتقاره وكرهه لغير 
المسلمين وتمسكه بالكثير من األفكار السلفية وهو ما ظهر 
عندما  »ماكرون«  الفرنسي  الرئيس  مع  حواره  في  جليا 
صرح ان القيم الدينية لها األولوية عن قيم حقوق االنسان. 
ألراهبهم  للمحاكمة  المسلمين  المصلحين  تقديمه  وايضا 
وبغرض أخراص االخرين في نفس الوقت الذي يعلن فيه 
ان  يمكن  هل  الديني.  اإلصالح  الي  ويدعو  االزهر  انتقاد 
يصدق محلل محايد ان السيسي ال يمكنه ان يفعل مثلما فعل 
الخديوي إسماعيل في تطويعه لشيوخ االزهر؟، على حد 
ادعاء المدافعين عن السيسي انه ال يقدر ان يطوع االزهر 
الخديوي  تقليد  في  فقط  نجح  انه  ام  يريد!!  لما  وقياداته 
في  حدث  )ما  بالديون  مصر  اغراق  ناحية  من  إسماعيل 
على  بأفراط  بالصرف   )18٦9 عام  السويس  قناة  افتتاح 
تجميلها من الخارج على حساب المشروعات االقتصادية 
المنتجة واألخطر على حساب النهوض بفكر ووعي وثقافة 
االخوان  من سنن  وأيضا  المصري!!    االنسان  وتحضر 
توجد  وال  البعض  بعضهم  بقتل  يتحاورون  انهم  المسلمين 
لديهم لغة الحوار العقلي وهو ما حدث بين السيسي وزمرة 
محمد مرسى من االخوان مثلما حدث بين زمرة عبد الناصر 
االخوانية وزمرة تنظيم االخوان الرسمي في زمن ناصر.

متي تشفى مصر من الحكام المستبدين المستغلين للدين 
ومؤسسته »االزهر« الستمرار تحكمهم في الشعب؟ متى 
ينفصل الحكم ومؤسساته عن الدين واالزهر؟ متي تنتصر 
وحقوق  التحضر  وقيم  واالبداع  الفكري  التحرر  أفكار 
االنسان والحداثة؟ هل هناك امل في المستقبل القريب ان 

يحدث هذا، دون عنف او حروب أهلية او سفك دماء؟

ان حراك التاريخ يشي بان المستقبل للمصريين سيكون 
لألحسن حتما وان الخير في النهاية هو المنتصر على الشر 
التي  األمم  عن  وشجاعة  ذكاء  يقلون  ال  المصريين  وان 
سبقتهم في التحضر. انها مسالة وقت ربما تطول، ولكني 

اتمني ان ال يكون الثمن فادحا.

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 
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أول  أنه  الناصر  عبد  أنصار  يقول   �1٠    
من أصدر قوانين جديدة للعمل تفيد العاملين 
العمل  وصاحب  الموظف  حقوق  وتضمن 
الحّد  بتحديد  قام  كما  بينهم.  العالقة  وتنظيم 
ساعات  عدد  بتحديد  وقام  لألجور،  األدنى 

اليوم، وخفض  في  العمل 
للعمال.  الساعات  عدد 
والحقيقة أن حقوق العمال 
ومحددة  معروفة  كانت 
وقبل  الملكي  ألعهد  في 
لتوقيع  نتيجة  االنقالب 
قرارات  علي  مصر 
الدولية  العمل  منظمة 
اإلنسان  حقوق  ومنظمة 

والعمل بها.

   تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919م 
كجزء من عصبة األمم لحماية حقوق العمال، 
وبعد ذلك أُدِمجت المنظمة في منظومة األمم 
المتحدة، كما أكدت األمم المتحدة نفسها حقوق 
اإلعالن  في  فقرتين  بإدراج  وذلك  العمال 

العالمي لحقوق اإلنسان وهما:

� المادة 23: )1( لكل شخص الحق في العمل، 
وله حرية اختياره بشروط عادلة ُمرِضية كما 
أن له حق الحماية من البطالة. )2( لكل فرد 
دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. 
)3( لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل 
مرض يكفل ¬¬¬¬¬له وألسرته عيشة الئقة 
اللزوم(  )عند  إليه  تضاف  اإلنسان  بكرامة 
للحماية االجتماعية. )4( لكل  وسائل أخرى 
شخص الحق في أن ينشئ وينّضم إلى نقابات 

حماية لمصلحته.

المادة 23: لكل شخص الحق في الراحة،   �
معقول  تحديد  ولفي  للفراغ،  أوقات  وفي 
لساعات العمل وفي عطالت دورية مدفوعة 

األجر. 

النظام  ظل  في  متعددة  قوانين  صدرت     
قانون  منها:  العمل  عالقات  لتنظيم  الملكي 
حلج  معامل  في  األحداث  تشغيل  يمنع 
قانون  تاله  19٠9م،  عام  صدر  األقطان 
الصناعة  في  األحداث  تشغيل  لمنع  أشمل 
النساء  تشغيل  ينظم  وقانون  1933م،  عام 
في الصناعة والتجارة عام 1933م، وقانون 
الصناعات  لبعض  العمل  ساعات  بتحديد 
العمل  إصابات  بشأن  وقانون  عام 1935م، 
عام 193٦م، وقانون للتأمين اإلجباري عن 
الفردي  العمل  بعقد  وقانون  العمل،  حوادث 
عام  الموظفين  ديوان  وإنشاء  1944م،  عام 
1951م. وكانت ساعات العمل في الشركات 
والمصالح  الصناعية  والمؤسسات  التجارية 
الحكومية محدة بثمان ساعات يوميا لستة أيام 
مدفوعة  رسمية  عطلة  السابع  واليوم  عمل 

األجر.

   أما بخصوص تحديد الحد األدنى لألجور: 
بالنسبة  محددة  االنقالب  قبل  األجور  كانت 
وظيفية  درجات  حسب  الحكومية  للمصالح 
منها على سبيل المثال الدرجة السابعة الفنية 
الدرجة  وهي  جنيها   15 الشهري  وأجرها 
الدرحة  الجامعات،  خريجي  لتعيين  الدنيا 
التاسعة وأجرها الشهري تسع جنيهات وهي 
المؤهالت  يعين عليها خريجي  التي  الدرجة 

المتوسطة )الثانوية العامة والمعاهد المختلفة  
ومدارس الصنائع(، الدرجة العاشرة وأجرها 
الشهري سبع جنيهات يعين عليها الحاصلين 
)بدون  والحرفيين  االبتدائية  شهادة  علي 
مؤهل(، العّمال يعينون باألجر اليومي الذي 
يوميا.  قروش  بعشر  يبدأ 
التجارية  الشركات  في  أما 
الصناعية  والمؤسسات 
كادرها  شركة  لكل  فكان 
الخاص باألجور وال تعتمد 
الوظيفية  الدرجات  علي 
)خريجي الجامعات راتبهم 
بين 3٠-٦٠ حنيها شهريا، 
المتوسطة  المؤهالت 
جنيها  بين 15-3٠  راتبهم 
يعينون  والعمال  شهريا، 
باألجر اليومي ويتراوح أجرهم بين 15-4٠ 
قرشا يوميا(. وبعد االنقالب ظل الحال علي 
ما هوعلية حتي عام 19٦1م حيت تم تأميم 

الشركات وتطبيق القوانين االشتراكية.

الوظيفية  الدرجات  تطبيق  تم  التأميم  بعد     
الحكومية علي الشركات التجارية والمؤسسات 
الجامعات  خريجي  تعيين  صار  الصناعية، 
 2٠ شهري  ب�مرتب  السابعة  الدرجة  علي 
الجنيه،  جنيها وعالوة دورية جنيها ونصف 
علي  المتوسطة  االمؤهالت  خريجي  وتعيين 
حنيها   12 شهري  بمرتب  التاسعة  الدرجة 
العامل  وتعيين  قرشا،   75 دورية  وعالوة 
المستجد علي الدرجة العاشرة بمرتب شهري 
وتم  قرشا.   5٠ دورية  وعالوة  جنيهات   ٦
وعمال(  )موظفين  العاملين  قدامى  تسكين 
العمل  في  أقدمياتهم  على  بناء  درجات  على 
المثال  سبيل  علي  بالنابل،  الحابل  فاختلط 
كان المهندس في أقسام الصيانة أو الكيميائي 
بالمعامل قبل التأميم يرأس العاملين معه مهما 
كانت أقدمياتهم ومرتباتهم دون غضاضة ألنه 
من يضع خطة العمل وطرق تنفيذها علميا. 
بعد التأميم وتطبيق الدرجات الوظيفية أصبح 
المهندس أو الكيميائي حديث التخرج بالدرجة 
السابعة يرأس مساعدين وعمال علي درجات 
جعل  مما  والخامسة  السادسة  كالدرجة  أكبر 
المنطق مقلوبا ومشاكل العمل مستمرة. وكان 
الثورة  أعياد  من  عيد  كل  في  الناصر  عبد 
من  العامل  أجر  رفع  بأنه  ُخطبه  في  يفخر 
كذا لكذا رغم أن رفعه لألجور دون تخطيط 
وزيادة  المحلي،  للناتج  حقيقي  ارتفاع  ودون 
طبع النقود دون رصيد يؤدي للتضخم وزيادة 
األسعار التي تلتهم ما زاده وجزءا كبيرا مما 

كان يحصل عليه قبل الزيادة.

أول  أنه  الناصر  عبد  أنصار  يقول   �11    
من أدخل العمال والفالحين للبرلمان وإعطاء 
في  المرأة  وإشراك  التصويت،  حق  المرأة 
الحكم بتعيين حكمت أبو زيد وزيرة للشؤون 
الملكية  مصر  كانت  وللتوضيح  االجتماعية. 
لدستور  وفقا  ممتازة،  نيابية  بحياة  تحظى 
من  يتكون  المصري  البرلمان  كان  1923م 
مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما 
المساواة في الصالحيات  الدستور مبدأ  تبنّى 
أن  على  الدستور  ونص  المجلسين.  في 
النواب منتخبون ومدة  جميع أعضاء مجلس 
الشيوخ  أما مجلس  العضوية خمس سنوات. 

بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 

اجلمهورية الثانية - اجلزء السابع 

فاروق عطية

فكان ثالثة أخماس أعضائه منتخبون  ويعين 
عضوا   319 النواب  مجلس  كان  الُخمسين. 
حتى  النحو  هذا  على  واستمر  195٠م  عام 

انقالب 1952م.

النواب  مجلس  عضو  في  يشترط  كان     
قبل االنقالب: أوال � أن يكون مصريا وسنه 
ثالثين سنة ميالدية كاملة على األقل. ثانيا � 
يكون  أن   � ثالثا  والكتابة.  القراءة  يعرف  أن 
المديرية  في  االنتخاب  بجدول  مدرجا  اسمه 
أال   � رابعا  فيها.  يُنتخب  التي  المحافظة  أو 
يكون من الضباط المستودعين وال من الجنود 
يكون  أن   � الحرة. خامسا  الذين في اإلجازة 
ح نفسه في إحدى  مالكاً في المديرية التي يُرّشِ
عليها  مفروضة  ألطيان  االنتخابية  دوائرها 
ضريبة عقارية للحكومة قدرها ثالثون جنيهاً 
من  ويُحسب  األقل.  على  السنة  في  مصرياً 
حصة  على  األموال  من  يُدفع  ما  الضريبة 
وينقص  الموقوفة،  العقارات  في  المرشح 
الحد األدنى للضريبة على كل حال إلى الثلث 
إحدى  من  لدبلوم  حائزاً  كان  لمن  بالنسبة 
الكليات أو المدارس العالية، وأن يودع خزانة 
مبلغ  الترشيح  وقت  المحافظة  أو  المديرية 
مائة وخمسين جنيها مصريا ويخصص هذا 
المبلغ لألعمال الخيرية المحلية في المديرية 
إذا  االنتخابية  للدائرة  التابعة  المحافظة  أو 
عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في االنتخاب 
عشر ما أعطى من األصوات الصحيحة على 
النصف لمن  إلى  المبلغ  األقل. ويخفض هذا 
يرشح نفسه من أهالي مديرية أسوان، وإلى 
التابعة  الجهات  من  نفسه  يرشح  لمن  الربع 
بالترشيح  يرفق  أن  الحدود. ويجب  لمصلحة 
الحزب  فيه  يبين  المرشح  من  إقرار  أيضا 
إليه في ترشيحه أو  التابع له أو الذي ينتمي 
يبين فيه أنه مستقل. وتقيد الترشيحات بحسب 
تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها 
إيصاالت. أُمراء األسرة المالكة ونُبالؤها ال 

يُنتخبون نوابا. 

   كانت الحكمة في اشتراط النائب أن يكون 
مالكا ألطيان، ودفعه 15٠ حنيها )تخصص 
يكون  لن  أنه  من  التأكد  الخيرية(  لألعمال 
طامعا فيما سيناله من مقابل العضوية، وأن 
عواقب  من  الخوف  دون  بحرية  رأيه  يقول 
كما  اإلقطاع  لتكريس  وليس  النظام،  مخالفة 

يروج االنقالبيون.

   � في عام 195٦م أًعلِن عن الدستور الجديد 
الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 
عضوا   35٠ بعضوية  1957م  يوليو   22
منتخبا. وظل ساري المفعول حتى 1٠ فبراير 
 - المصري  االندماج  تم  عندما   ، 1958م 

السوري وإلغاء دستور 195٦م.

   � تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية 
وتم   ، 1958م  مارس  في  المتحدة  العربية 
تعيين  وتم  مشتركة،  وطنية  جمعية  إنشاء 
من   2٠٠ و  مصر  من   4٠٠( أعضائها 
يوليو   21 في  مرة  ألول  اجتمعت  سوريا(. 
19٦٠م واستمرت حتى 22 يونيو 19٦1م. 
تم انفصال مصر وسوريا في وقت الحق في 

28 سبتمبر 19٦1م.

   � في مارس 19٦4م تم اإلعالن عن دستور 
وطنية  جمعية  ولدت  حيث  إضافي،  مؤقت 
منتخبة من 35٠ عضًوا، نصفهم على األقل 
القوانين  على  رًدا   - والغالحين  العمال  من 
)يوليو 19٦1م(  الوقت  ذلك  في  االشتراكية 
باإلضافة إلى 1٠ أعضاء تم تعيينهم من ِقبل 

رئيس الجمهورية.

في  النواب  مجلس  عضو  في  يشترط     
الدستور المؤقت لعام 19٦4م: أوال: ان يكون 
مصري الجنسية ومن اب مصري. ثانيا: ان 
االنتخاب  جداول  احد  في  مقيدا  اسمه  يكون 

واال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء 
من  بالغاً  يكون  ان  ثالثا:  للقانون.  طبقا  قيد 
يوم  األقل  على  ميالدية  سنة  ثالثين  العمر 
والكتابة.  القراءة  أجادة  رابعا:  االنتخاب. 
خامسا: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو 
اعفى من ادائها طبقا للقانون. سادسا: أاليكون 

قد اسقطت عضويته من قبل.

نصف  انتخاب  على  الجبر  لكارثة  نعود     
أعضاء البرلمان من العمال والفالحين وهذا 
والمنطق.  والعرف  للدستور  مخالف  النص 
حقيقة أن العمال والفالحون هم قطاع عريض 
من الشعب، لكن هناك قطاعات آخرى ال بد 
البرلمان  داخل  العادل  التمثيل  لها  يُكفل  أن 
أيضا، فتحديد نسبة بعينها لقطاع شعبي بعينه 
أمر يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين 
المواطنين التي نص عليها الدستور، ويتجاهل 
المجتمع من تطور زمني من  به  يمر  قد  ما 
)السكانية(،  الديموغرافية  التركيبة  تغيير في 
للمجمتع  الديموغرافية  التركيبة  أن  شك  وال 
المصري منذ انقالب يوليو 1952م في تغير 
إذا قمنا بتوعية حقيقية ألفراد المجتمع  دائم. 
ككل فيهم العامل والفالح وتمكينهم من اإلدالء 
أية مؤثرات  تامة دون  قناعة  بأصواتهم عن 
فسوف يسهم ذلك في إفراز مرشحين يعبّرون 
وبصدق عن مطالب المجتمع بفالحيه وعماله. 
وإذا وضعت قواعد شفافة تكفل التمثيل العادل 
العدل وبذلك  تمام  فهذا  المجتمع  أطياف  لكل 
يكون البرلمان معبراً وبحق عن إرادة الشعب 
حقيقياً  تجسيداً  ويحمل  وآماله  وطموحاته 

للشعب بكافة ميوله وتوجهاته.

العمالية  النقابات  أخري  ناحية  ومن     
والزراعية منطقيا هي المنوطة بحماية هؤالء 
وليس البرلمان. أما أن نعطي زمام المؤسسة 
الشريحة،  لهذه  البلد  في  العليا  التشريعية 
السياسة  في  لهم  خبرة  وال  أميون  ومعظمها 
أو التشريع فهذا أمر غير مقبول وغير فعال. 
فيه  يفترض  تمثيلي  مجلٌس  الشعب  فمجلس 
الشعب،  إرادة  تمثيل  علي  األقدر  يقدم  أن 
وليس بالضرورة األضعف الذي يريد حماية 
كلها  الشرائح  أن  ننسي  وال  هو.  مصالحه 
تقوم بعملية االنتخاب ولها أن تختار من تراه 
ارتأت  فإن  مصالحها،  على  للحفاظ  األصلح 
في فالح ما أو عامل ما أنه األفضل لتمثيلها 
فلها الحق. أما أن نجبرهم علي أن يختاروا 
بذات  حقوقهم  فيضيّع  ضعفهم  فيه  ضعيفا 
الذي أرادوا عالجه فذلك ما ال جدوى  الداء 
يحدث  -كما  اللئام  تسلل  عن  ناهيك  منه. 
الكوتة،  مناطق  في  المريحة  للمنافسة  دائما- 
وكبار  األموال  رؤوس  أصحاب  تري  بأن 
مقدمات  وبدون  فجأة  والموظفين  المديرين 
في أفرول العمال واألثرياء ومالك األبعديات 
في جلباب الفالحين، وهو ما حدث فعال لعدم 
شفافية تعريف من هو العامل ومن هو الفالح 

بواقعية وحيادية فاختلط الحابل بالنابل.

   أما بخصوص حقوق المرأة فقد كانت ثورة 
تحررت  التي  األولى  الشرارة  هي  1919م 
السياسية  الحياة  بها  واقتحمت  المرأة  بها 
والنضال الوطني واستمرت »هدى شعراوي 
و«صفية زغلول »أم المصريين« في حمل 
لواء النضال من أجل تحقيق الحرية للشعب 
وقامت  اإلنجليزي،  االحتالل  من  المصري 
أول مظاهرة نسائية مصرية يوم 1٦ مارس 
1919م. وفى عام 1938م ُعقد أول مؤتمر 
نسائى عربى فى القاهرة، بعده أسست فاطمة 
اسم  تحت  للمرأة  سياسي  حزب  أول  راشد 
1942م،  المصري«عام  »النسائي  الحزب 
كما تأسس االتحاد النسائى العربى فى القاهرة 

عام 1944م. 
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األقصر.. 
رحلة يف تاريخ الفراعنة

فرعونيــات

التاريخ  عبر  ألقاب  بعدة  ُعرفت  التي  األقصر،  مدينة 
و»المعبد  الحضارة«  و»مدينة  القديمة«  »طيبة  فهي 
المفتوح« كلها أسماء تعكس روح األقصر التي تجمع 
واالستجمام  والهدوء  البساطة  مع  والحضارة  التاريخ 
يحيط  الذي  النيل،  نهر  على  المطلة  الخالبة  بالطبيعة 

بالمدينة من جميع أنحائها

 

معبد الكرنك

تروي  التي  المعابد  من  بمجموعة  األقصر  وتشتهر 
تاريخ وحضارة الفراعنة، أشهرها: معبد الكرنك كونه 
أحد أقدم المعالم األثرية في العالم، ويسبقه طريق شهير 
يُعرف ب�»طريق الكباش« حيث يتواجد على الجانبين 
تماثيل مصغرة للكباش، ويقام في المعبد مساء كل يوم 
تاريخ  للزوار  تشرح  التي  والضوء  الصوت  عروض 

المعبد في عصر الفراعنة.

معبد األقصر

أما معبد األقصر، الواقع بالقرب من معبد الكرنك، 
األقصر،  مدينة  في  األثرية  المعالم  أشهر  أحد  فهو 
المعبد،  جانبي  على  الثاني  رمسيس  بتمثالي  ويتميز 
من  العديد  جانب  إلى  المدخل،  في  كبيرتين  ومسلتين 

األعمدة البردية القيمة واألحجار المميزة.

وإلى معبد وادي الملوك، الواقع على الضفة الغربية 
لنهر النيل، فيضم ٦4 مقبرة لألسر الفرعونية، أهمها 
المعبد  جدران  وتتميز  أمون،  عنخ  توت  الملك  مقبرة 
بنقوش رائعة. وفي سياق متصل حول المقابر، فيعتبر 

وادي الملكات، الواقع في جنوب البر الغربي لنهر النيل، 
واألمراء،  واألميرات  الحاكمة  األسر  لسيدات  مدفناً 

ويضم مقابر شهيرة منها مقبرة الملكة نفرتاري.

متحف األقصر

يعد  النادرة،  األثرية  والقطع  المتاحف  محبي  وإلى 
متحف األقصر متحفاً فريداً الحتوائه على نحو 37٦ 
مصر،  ملوك  ألهم  ومومياوات  نادرة  أثرية  قطعة 
ويتكون من طابقين: األول يضم القطع األثرية، والثاني 

يحتوي على التماثيل واألواني األثرية وقطع الحلي.

بقية مقال »جذور الفتنه الطائفيه في مصر« ص 4 
وقد واكبت أحداث الخانكة بروز محمد عثمان إسماعيل أحد مساعدي 
السادات، والذى كان على إتصال بالمرشد العام الثالث لإلخوان المسلمين 
للتصدى  اإلخوان  دفع  التلمساني  من  طلب  حيث  التلمساني  عمر  الشيخ 
الصهيونية،  الدولة  ضد  الحرب  شعار  ترفع  وقتها  وكانت  للمعارضة، 
وإزالة آثار العدوان، إال أن الشيخ التلمساني رفض قبول المهمة. فما كان 
من محمد عثمان اسماعيل إال أن أخذ المهمة على عاتقه، وتبنى فكرة إنشاء 
والتسليح،  والتدريب  التمويل  لها  ووفر  الجامعات  في  إسالمية  جماعات 
على  وأطلقها  الحديدية،  واللكمات  البيضاء  واألسلحة  والسنج  بالجنازير 
الطلبة المعارضين, وقد عقد االجتماع األول للترويج لهذه الفكرة في مقر 
اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكي العربي، على كورنيش النيل بالقاهرة، 
نسميه  أن  يمكن  ما  السبعينيات  مع  نشأ  كما   ، السادات  حكم  بدايات  في 
بالمسألة القبطية، والتى تدور حول حق بناء الكنائس، ونسبة التمثيل في 
األجهزة الحكومية، وعدم التمييز بين األقباط والمسلمين في الوظائف. أياً 
كان األمر فإن مثل هذه المشاكل يمكن مناقشتها في المجتمعات المدنية من 
خالل األحزاب على سبيل المثال وأن يشارك فيها الجميع، ولكنها تحولت 
إلى مطالب مرفوعة من الكنيسة التى يجب على المسيحيين على عكس 
إنقسام  إلى  شيخ األزهر الذى ال تلزم طاعته المسلمين مما يؤدى عملياً 
البلد إلى حزبين كبيرين، حزب مسيحي أرثوذكسي بقيادة البطريك وحزب 

إسالمي بقيادة رئيس الجمهورية.

ويمكن القول ان حقبة السبعينيات حملت واقعاً مختلفاً للعالقات اإلسالمية 
المسيحية، فقد أطلت التوترات الدينية برأسها، وأُضيف مصطلح »الفتنة 
القاموس السياسى واإلعالمى، فيمكن القول بداية إن هذا  الطائفية« إلى 
العقد قد شهد بروز االختالفات القائمة بين المسلمين واألقباط فى مصر 
على الساحة العملية بصفة )خالفات(، ربما ليس لكونها خالفات فعلية أو 
ليس ألن ما ظهرت به خالل السبعينيات هو حجمها أو عمقها الحقيقى فى 
نسيج المجتمع المصري؛ وإنما ألن هذا العقد حمل معه موجة تغيير شاملة 
كانت أشبه بطوفان ضرب مختلف مفردات تركيبة وتكوين هذا المجتمع، 
ولم يكن هناك بد من تأثر العالقة بين المصريين بهذا الطوفان، وتأثرت 
إلى  الدينى  الجانب  أن يخضع  الطبيعى  فكان من  المستويات،  كافة  على 
تلك التأثيرات بصورة أو بأخرى، فاقتصادياً تأثرت العالقة بين الطبقات، 
العالقات  تأثرت  وسلوكياً  المهن،  أصحاب  بين  العالقة  تأثرت  ووظيفياً 
المصرى  اإلنسان  نظرة  تأثرت  ونفسياً  وداخلها،  والعائالت  األسر  بين 
لذاته ولآلخرين من حوله، ودينياً تأثرت بالضرورة العالقة بين أصحاب 

الديانات المختلفة.

وكما ذكرنا سابقا فقد شهدت مرحلة السبعينيات حدثين مهمين، كان لهما 
العديد من التأثيرات السلبية على مجمل العالقات بين المسلمين واألقباط، 
التالية، وهما حادث  المراحل  ولكن خالل  المرحلة  هذه  فقط خالل  ليس 
الخانكة، وأزمة قداسه البابا شنودة الثالث مع الرئيس السادات ، ثم توالت 
التهديد  لمرحلة  فوصلت  الثمانينيات،  عقد  خالل  الطائفية  الفتنة  أحداث 
بالخطر فى أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة فى 1981، وذلك فى أعقاب 
زيارة السادات للقدس المحتلة، وتوقيعه لمعاهدة كامب ديفيد، حيث بدأت 
األحداث بصدام مع كل رموز مصر السياسية والدينية، بمن فيهم قداسه 
سبتمبر  بأحداث  عرف  فيما  ذلك  بعد  ُعزل  الذى   ، الثالث  شنودة  البابا 
1981، ولم تتراجع االحتكاكات بل تعددت مواقع الصدام واتسعت فيما 

بعد.

اسرتاليا حتظر سري القطط بالشوارع
اتخذ مجلس محلي فريمانتل بغرب أستراليا قرًرا غريبا وهو منع القطط من 
السير في األماكن العامة والحدائق، وأصر على أن "القطط المتجولة ستكون 

شيًئا من الماضي".

وخطط لها المجلس في فريمانتل ب� غرب أستراليا ، ب� حظر القطط المتجولة 
بالشارع من جميع المناطق التي يملكها المجلس بما في ذلك األدغال والطرق، 

بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم تقديم المقترحات من قبل المستشار أدين النج ، الذي قال إنهم سيحمون الحياة البرية التي تلجأ إلى حواف العشب، وقال 
أيًضا إن هذه الخطوة ستقلل من خطر دهس القطط.

تمت الموافقة على المقترحات اآلن بعد تصويت أعضاء المجلس، وقال المراقب "النج":"في السبعينيات كانت الكالب 
تجوب شوارعنا وأتوقع أن تصبح القطط المتجولة أيًضا شيًئا من الماضي".

كما أضاف :"بينما لدينا مناطق محظورة في أدغالنا الطبيعية ، ال تزال القطط تدخل، كحد أدنى ، تحتاج مناطق األدغال 
لدينا إلى منطقة عازلة محظورة، فالعديد من حدائقنا األصلية التي تعمل أيًضا كمالذ للحياة البرية تحتاج أيًضا إلى الحماية 
من القطط".وقد وضع الحجج التي تجعل أصحاب القطط يجب أن يحتفظوا بحيواناتهم األليفة في المنزل، فهناك سببان جيدان 
إلبقاء قطتك في المنزل، وهي إن الضغط الذي تمارسه القطط المنزلية المسموح لها بالتجول على الحياة البرية في المناطق 
الحضرية ، وثانًيا ، العلم الذي يقول إن القطط المنزلية التي ال يُسمح لها بالتجول تعيش لفترة أطول وتتمتع بصحة أفضل.

وأشار إلى أن القطط تقتل الحيوانات البرية 3٠ مرة أكثر من القطط البالغة في األدغال، وكان مسؤولو المجلس مستعدون 
اآلن لصياغة التغييرات المقترحة في القواعد.
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بصــــــراحة
املرأة عورة حيت يف األرثوذكسية 

 مدحت عويضة

ال أحب الكالم في المواضيع الدينية, بل في 
النقاش الديني ال أحب المشاركة رغم قرائتي 
بها  التام  علمي  ورغم  المقدسة.  الكتب  لكل 
سواء يهودية  أو مسيحية أو إسالمية. ولكن 
أستفزني جدا موضوع أثار جدال واسعا علي 
السويشال ميديا في األيام األخيرة وهو قراءة 
أن  ألكتشف  الكنيسة.  داخل  للسنكسار  سيدة 
السلفية المسيحية ال تختلف كثيرا عن السلفية 
اإلسالمية في النظر للسيدة علي أنها عورة. 
وال يحق للمرأة أن تقرأ السنكسار أو تشارك 

في صالة القداس.  

يتجرأ  ولم  األمر  بهذا  وسلمنا  كبرنا  تربينا 
تتكلم  فعندما  الموضوع.  مناقشة  علي  أحد 
نفسك  علي  تفتح  فأنت  كهذا  موضوع  في 
أبواب جهنم. فالمسيحيين يعشقون المفكرون 
ولكن  المسلمين  والمنفتحين  التقدميين 
الفكر  وتحديث  الفكر  لتطوير  يسعون  الذين 
اإلسالمي. ولكن أن تحاول أنت كمسيحي أن 
تتكلم في ثوابت كنسية وحتي أن كانت ظالمة 
والطائفة  الملة  من  إلخراجك  مستعدين  فهم 

والدين كله أن أمكن. 

المقدس  الكتاب  وبحسب  أن  تماما  أعلم 
تمارس  بأن  للمرأة  يسمح  ال  القديم  والعهد 
عمل داخل الهيكل. وأعلم جيدا أن وبحسب 
رسالة بولس الرسول  األولي ألهل كورنثوس 
الكنائس, ألنه  في  نساؤكم  لتصمت   34-14
ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما 
يقول الناس أيضا. وأنا أقدس كل النصوص 
الدينية لكل األديان. ولكن ألم تتطور الشريعة 
أخته  األخ  يتزوج  ألم  العصور؟؟  مر  علي 
في وقت ما ثم منع زواج اإلخوات. بل أن 
أبناء  زواج  تحرم  مسيحية  طرائف  هناك 
العم والخال والعمة والخالة. أليس هذا تغير 
في الناموس؟؟. ألم تعطي الشريعة اليهودية 
الحق في تعدد الزوجات ثم أتي المسيح وأقر 
الفكر  تطور  ثم  الواحدة...  الزوجة  شريعة 
اإلسرائيلي  الدستور  ومنع  ذاته  اليهودي 
هدم  العبرية. هل  الدولة  في  الزوجات  تعدد 
أنهم  أم  اليهود ديناتهم بمنع تعدد الزوجات؟ 
أثبتوا للعالم كله أنهم دولة متحضرة محترمة 

تساوي بين الرجل والمرأة في كل شئ. 

من  نحط  مصري  كمجتمع  أننا  جيدا  أعلم 
قد  األن  حتي  حقها  نعطيها  ولم  المرأة  قدر 
المسلمين  بين  كثيرا  آأو  قليال  األمر  يختلف 
كأقباط  نحن  أيضا  ولكن  والمسيحيين. 
نظلم  المجتمع  بثقافة  متأثرين  مسيحيين 
المرأة. فعلي مدار ما يقرب من 14 قرن ظل 
اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  يقاومون  األقباط 
عليهم وظلوا يقاومونها بكل الطرق الممكنة. 
ولكن وبالرغم من رفضهم لها فأن غالبيتهم 
تطبيق  أعجبهم  كلهم  أقول  وال  العظمي 

الشريعة اإلسالمية في توزيع الميراث. فهي 
مجتمع  أنه  األنثيين.  حظ  مثل  للذكر  تعطي 
كان  لو  يناسبه حتي  ما  ينتقي  ذكوري ظالم 

بحسب شريعة ال يؤمن بها. 

ولنا  العالم  لكل  كنيستنا  أمتدت  وقد  واألن 
أوالد ولدوا في مجتمعات غربية تؤمن تماما 
شئ.  كل  في  والمرأة  الرجل  بين  بالمساواة 
بل أن في بلد ككندا تتمتع المرأة بمميزات قد 
تفوق الرجل في أمور عديدة. هؤالء األوالد 
هم أمتداد للكنيسة وهم مستقبلها ونحن نعاني 
بعد  الكنيسة  يهجرون  أنهم  من  األساس  في 
التخرج من الجامعة بنسبة كبيرة جدا. النسبة 
األكثر  فهن  الفتيات  عن  الشباب  في  تزيد 
فكيف  والكنيسة.  واألهل  باألسرة  أرتباطا 
نقنع فتاة ولدت في الغرب بأنها تصمت في 
بالحضور  باإلستمرار  ونطالبها  بل  الكنيسة 
ونكلب منها أن تحضر أطفالها معها لتربطهم 
االبتعاد  الثاني  الجيل  يفضل  ربما  بالكنيسة. 
عن الكنيسة بدون ثرثرة أو كتابة عن سبب 
بعدهم ولكن ليس معني هذا أنهم بعدوا بدون 

سبب بل أكيد لديهم أسبابهم. 

الكنائس  وبعض  الكاثوليكية  الكنيسة  تسمح 
النساء  تشارك  بأن  األخري  األرثوذكسية 
الكنائس  أما  الطقوس.  بعض  في  والفتيات 
هذا  في  مشكلة  لديها  فليس  البروستانتية 
للكنائس  حدث  فماذا  اإلطالق.  علي  األمر 
الفتيات  بممارسة  سمحت  التي  الطقسية 
إنحلت  هل  هدمت؟؟  هل  الطقوس؟؟  لبعض 
الكنائس  نعتقد أن كل  نعم نحن  وإنحرفت؟؟ 
الذين  األقباط  سوي  هناك  يعد  ولم  إنحرفت 
أن  بل  السليم  المسيحي  النهج  يسيرون علي 
البعض منا يؤمن أن ال خالص خارج الكنيسة 
يأتي  لم  المسيح  وكأن  األرثوذكسية  القبطية 
لكل العالم وينسوا رؤيا يوحنا الالهوتي9-7 
» من كل القبائل والشعوب واأللسنة وأقفون 

أمام العرش. 

من  هي  المرأة  واخوتي  أبائي  ويا  سادة  يا 
حملت جوهر األب في أحشائها هي من ولدت 
المسيح كلمة هللا كيف يقبل عقل في القرن ال 
بقراءة  لها  المرأة غير مسموح  أن هذه   21
السنكسار أو الوقوف علي المذبح والمشاركة 
التمسك  لماذا نصر علي  القداس.  في خدمة 
بالنص حرفيا كالفريسيين. قليال من التحديث 
ولن  يقتل  وال  يضر  ال  وألفكارنا  والتجديد 
قد  بالعكس  بل  األرثوذكسية  علي  يقضي 
يكون سببا في أن ال يبتعد أوالدنا في المهجر 
قد  الجامعة.  من  تخرجهم  بعد  الكنيسة  عن 
ونعمة  لكنيستنا  أكثر  نمو  في  سببا  يكون 
التفكير  ترفض عقولهم مجرد  التي  الوالدنا 
شئ  أي  في  الرجل  من  أقل  المرأة  أن  في 
أعذروني  وأخوتي  أبائي  عفوا  أمرأة.  ألنها 
فأمي وأختي وبناتي ليس بعورة المرأة لست 

بعورة في المسيحية.

مكسيكي يدخل موسوعة جينيس إلمتالكه أكرب عدد 
من كرات القدم

في  القدم  كرة  مشجعي  أحد  جنح 

المكسيك في دخول موسوعة جينيس 
لألرقام القياسية من وراء شغفه بجمع 

الكرات.

وحسب الموقع اإللكتروني لموسوعة 
جينيس لألرقام القياسية فإن رودريجو 

روميرو تمكن من تحطيم رقم قياسي عالمي بجمع 123٠ كرة قدم بأشكال وألوان مختلفة 
في منزله.

وأوضح الموقع اإللكتروني لموسوعة جينيس أن روميرو تفوق على الرقم القياسي السابق 
البالغ 8٦1 كرة قدم والذي سجله جامع الكرات األرجنتيني فرناندو فوجليني.

للمرة  بالكرات  االحتفاظ  في  بدأ  أنه  إلى  رودريجو  أشار  للفوز،  تحضيره  تفاصيل  وعن 
األولى عند حضوره نهائيات كأس العالم في ألمانيا عام 2٠٠٦، عندما اشترى كرة واحدة 

ليلعب بها هو وأصدقاؤه أثناء االستماع بمتابعة مباريات البطولة.

ولفت إلى أن مجموع الكرات نما لديه بصورة متسارعة إذ واصل شراء الكرات من متاجر 
مختلفة في المكسيك، ثم انتقل لشراء الكرات عبر اإلنترنت من أماكن مختلفة حول العالم، 

وانضم لمجموعات من هواة جمع الكرات عبر منصات التواصل.

وأكد »روميرو« في حديثه لموقع الموسوعة: »أتمنى أن يكون رقمي القياسي مصدر إلهام 
لآلخرين، وأريد أن تصلهم رسالتي بأن كل شيء ممكن إذا عقدت العزم على تحقيقه«.

وتابع أن الحظ ال يأتي من تلقاء نفسه، بل عليك أن تعمل لتجده، وإذا تيقنت من ذلك وقاتلت 
من أجل أحالمك، فإن الطريق يسهل وتُفتح األبواب أمامك.

الجودة  تلبي معايير  العثور على كرات جديدة  تمكنه من  تزايد صعوبة  الرغم من  وعلى 
والتنوع الذي يميز مجموعته الحالية، يأمل رودريجو في االستمرار في توسعة مجموعته.

مواقع  عبر  التقاهم  الذين  الكرات  جمع  هواة  مجموعات  من  كبيرة  مساندة  اليوم  ويتلقى 
التواصل االجتماعي من أجزاء مختلفة من العالم مثل كندا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
تابع انواع النمل

نمل العسل وابداعات هللا

التسمية  هذه  وسبب  العسل  نمل  يدعى  النمل  من  النوع  هذا 
على  المتطفلة  الحشرات  بعض  فضالت  على  تتغذى  أنها 
األوراق النباتية وتكون فضالت هذه الحشرات غنية بالمواد 
السكرية وتحمل هذه النمالت ما مصته من فضالت سكرية 
وغريب.الن  عجيب  أسلوب  في  وتخزنها  مستعمرتها  إلى 
كمخزن  جسمه  يستخدم  العامالت  النمالت  هذه  من  البعض 
للمواد السكرية. وتقوم العامالت الالتي حملن المواد السكرية 
الحية  المخازن  أو  العامالت  أفواه  داخل  حمولتهن  بتفريغ 
السكر  بهذا  السفلية من بطونها  تمأل األجزاء  بدورها  والتي 
حتى تنتفخ بطونها ويصبح حجمها في بعض األحيان بحجم 
حبة العنب. ويوجد من هذه العامالت في كل غرفة من غرف 
الخلية عددا منهن يتراوح بين 25٠ نملة ملتصقات بواسطة 

سيقانهن بسقف الغرفة في وضع مقلوب.

ولو تعرضت إحداهن للسقوط تسارع العامالت األخريات إلى 
الذي تحمله كل نملة  إلصاقها من جديد. والمحلول السكري 
موسم  نفسها.وفي  النملة  من وزن  مرات  بثماني  أثقل  يكون 
المخازن  هذه  بزيادة  النمالت  باقي  تقوم  الشتاء  أو  الجفاف 
حيث  اليومي.   - السكر   - الغذاء  من  احتياجاتها  الحية ألخذ 
تقوم  وعندئذ  المنتفخة  النملة  بفم  فمها  الجائعة  النملة  تلصق 
أختها. فم  إلى  واحدة  قطرة  بطنها إلخراج  بتقليص  األخيرة 
ومن المستحيل ان يقوم النمل بتطوير هذه المخازن وابتكارها 

بهذه الطريقة العجيبة ومن تلقاء نفسها. 

النملة  بها  تتسم  التي  والتضحية  التفاني  ذلك  إلى  وإضافة 
مرات  بثماني  وزنها  من  أكثر  هو  ما  تحمل  حيث  المنتفخة 
ودون  جدا  مدة طويلة  وبالمقلوب  ملتصقة  بقائها  فضال عن 
مقابل. وان هذا األسلوب المبتكر وفقا لبنية تلك النملة ليس من 
الصدفة وحدها. ألن هناك نمل تطوع ليصبح مخزنا حيا في 
كل جيل جديد وطيلة أجيال سابقة والحقة.بال شك أن سلوكها 
هذا من تأثير اإللهام اإللهي فالذي خلقهن وسواهن هوالرب 

يسوع له المجد.

وقد أظهر بعض الدارسين أسبابا أخرى لعدم تحرك هذا النمل 
من الغرف األرضية العميقة من أهمها أن ال تسرق مخازن 
الطعام الخاصة بالمستعمرة والمتمثلة بهذه النمالت وأيضا أن 
الطعام  الطعام إستهالك  لنمل خزن  الكثير  الحركة  ال تسبب 
الذي في بطونها فتحافظ قلة حركتها على اإلستهالك األدنى 

للطعام.

العسل  نمالت  أجواف  ملئ  عن  المسؤول  هو  العامل  النمل 
قرون  بضرب  يقمن  العامالت  تجوع  عندما  حيث  وتفريغها 
بإخراج  الطعام  نمالت  لتقوم  بنمل  الخاصة  االستشعار 

المخزنة فيها من فمها والعكس صحيح عند أوقات  السوائل 
وفرة الغذاء فإن النمل عامالت النمل يقمن بجمع الطعام من 
الخارج وإعادة إطعامه لنمل الطعام. فهذه النمالت تقدم خدمة 
و تضحية عظيمة لمجتمع النمل فهي تحمل أضعاف أوزانها 
جعل  مما  الجوع  من  األخريات  النمالت  لحماية  جوفها  في 
مجتمع نمالت العسل مطمعا ألنواع النمل والحشرات األخرى 
موطن  هي  والتي  القاسية  الصحراوية  البيئة  في  خاصة  و 
مجتمعات  كسائر  العسل  نمل  مجتمع  النمل.  من  النوع  هذا 
تتطور  فيه  و  التنظيم  و  الدقة  من  عال  مستوى  على  النمل 
النمل ذو األحجام الكبيرة لتصبح خازنات للطعام بينما النمل 
التنظيف.  وألعمال  الملكة  لحماية  القرية  في  يبقى  الصغير 
السوائل األخرى  العسل و  الخاصية في خزن  تطورت هذه 
فهي  فيها  تعيش  التي  البيئة  طبيعة  بسبب  النمل  أجواف  في 
تتوطن صحاري أمريكا الجنوبية و أستراليا حيث يندر الغذاء 
في بعض المواسم، وال يشكل هذا النمل مصدرا للعسل ألنواع 
النمل األخرى فقط وانما لإلنسان أيضا فهذا النمالت هو من 
أفضل مصادر السكر بالنسبة للسكان األصليين في أستراليا 

حيث تندر المصادر األخرى.

إذا من أين تأتي كميات العسل هذه المخزنه في بطون النمل 
المراقب  لذهن  يتبادر  الطعام؟ إن أول ما  المخصص لخزن 
لهذا النمل هو أن عامالت النمل يقمن بسرقته من خاليا قريبة 
التي  الدراسات  أثبتت  هذا غير صحيح.. حيث  ولكن  للنحل 
أجريت على هذا النوع من النمل أنه يقوم بجمعه تماما كما 
المناطق  في  الشحيحة  األمطار  مواسم  فبعد  النحل..  يفعل 
الصحراوية، تقوم عامالت النمل بجوب الصحراء بحثا عن 
األزهار المتفتحة ويقمن بجمع رحيق هذه األزهار وحمله إلى 
بيوتهن حيث يقمن بتجميعه داخل بطون نمالت خزن الطعام 
مشكلة كميات العسل هذه التي تجذب انتباه كل من يراقب هذا 
المجتمع الغريب!! والمثير لالهتمام أن نوع العسل المتشكل 
بجانبها  التي  األزهار  نوع  حسب  يختلف  مستعمرة  كل  في 

تماما كما هو الحال بالنسبة لنحل العسل.

النمل المجنون و النمل المجنون طويل القرون

النمل المجنون                   النمل المجنون طويل القرون

نمل مجنون جنس نمل من فصيلة نمليات. يحتوي على ستة 
أنواع، أحدها، النمل المجنون طويل القرون و هو آفة منتشرة 
على نطاق واسع و النمل المجنون الطويل القرون هو نوع 
من الحشرات الصغيرة الداكنة اللون من فصيلة النمل، وهو 
منتشر على نطاق واسع، في المناطق المدارية وشبه المدارية، 
وفي المباني السكنية في المناطق األكثر اعتداال، مما يجعلها 
العالم و يبلغ طوله  انتشاًرا في  النمل  واحدة من أكثر أنواع 
بين 2.2-3 مم، يمتاز بلونه األسود وأرجله الطويلة جًدا مع 
قرون االستشعار، تعيش في البيئات الرطبة والجافة، وتبني 
بيوتها في النباتات، التربة، النشارة، والقمامة، كما يُعثر عليها 
المنزلية،  النباتات  تحت السجاد وفي فراغات الجدران وفي 
يُسمى  منه  نوع  وهناك  المتحدة،  الواليات  في  بكثرة  ينتشر 

بالنمل المجنون القوي

نملة األرجنتين

الجسم،  دقيقة  القد،  صغيرة  نملة  ِزْقِزق  أو  اأَلْرَجْنِتيِن  َنْمُل 
صدرها  الحنطية.  السمرة  إلى  ثوبها  مم.   3 نحو  تطول 
الكاملة  النملة  وبطنها.  رأسها  من  سمرة  أقل  وجرامزها 
تقيم زباهافي أي صدع  المجنحة، تطول نحو ٦ مم.  الشق، 

المنازل أم خارجها. جراثيمها كبيرة. عدادها  أن كان داخل 
الحركة،  النشط. سريعة  ثالث سنوات. عامالتها شديدة  بعد 
تسطو على معظم انواع التمول. صغر قدها يمكنها من ولوج 
جميع األماكن لذلك فنهابها ال حد له ألنه يشمل جميع المواد 
الغذائية وأخصها اللحوم والمواد السكرية. يقال أنها أنتقلت من 
األرجنتين إلى بعض موانئ أوروبا منذ ثالثة أجيال. وانتقلت 
من أوروبا إلى موانئ الشرق األوسط بنفس الطريقة. وهي 

اآلن من حشرات سواحل حوض البحر األبيض المتوسط.

تواصل النمل

كيميائية  مواد  وهي  للتواصل  الفيرمونات  النمل  تستخدم 
صغيرة يضعها النمل في خط مساره لتتبعها المجموعات في 
نفس المسار وهذا ما يُفسر سير النمل في طوابير متتالية، ويُعد 
هذا التواصل الكيميائي معقد جًدا لكنّه طريقة تواصل النمل 
تتواصل  النمل  من  نوًعا  يُقارب 2٠٠  ما  وهناك  األساسية، 
النمل هذه  من خالل الصوت أو إحداث الضوضاء، ويلتقط 

اإلشارات ويتعّرف على زمالئه من خاللها.

غذاء النمل

كأي  تماًما  الحياة  قيد  ليبقى على  والغذاء  للماء  النمل  يحتاج 
كائن حي آخر، ويُعد النمل من آكالت اللحوم والنباتات وهذا 
يعني أنها تتناول معظم األشياء القابلة للهضم، كما أنّه يستفيد 
التي يجدها أمامه لتخزين الطعام وإطعام  من كافة األطعمة 
التي  الغذائية  العناصر  أهم  يأتي  وفيما  المستعمرة،  أفراد 

يفضلها النمل:

الغنية  الحشرات  جميع  في  النمل  يجده  والذي  البروتين: 
بالبروتين، وتكمن أهميته بأنه يُغذي النمل بشكل كافي للنمو 
واالنتشار، فاليرقات وملكة النمل تتغذى عليها، ويقوم عمال 
لليرقات  إطعامها  ثم  ومضغها  األطعمة  بتقطيع  المستعمرة 
ماليين   ٦ الواحدة  النمل  مستعمرة  وتستهلك  وتكبر،  لتنمو 
حشرة على مدار العام، سواء كانت ميتة أو حية من خالل 

محاوطتها وتغطيتها وقتلها ثم أكلها.

السكر والكربوهيدرات: وهذه العناصر تمّد النمل بالطاقة كما 
أنه يُحب السكر ويُفّضله، ويحصل عليه من تناول العصير، 
بكميات  وتتناوله  بالسكر،  الماء  ومحلول  والسكر،  والعسل، 

متوازنة تجنًبا للموت

الماء: وهو العنصر األساسي للبقاء على قيد الحياة، فالنمل 
يستطيع العيش بدون طعام لفترة طويلة إال أنّه ال يستطيع ذلك 
بال ماء، فعلى سبيل المثال يحصل النمل االستوائي على الماء 
من ندى األوراق في الصباح الباكر، أو عن جدران األعشاش 
دائًما عن مصدٍر  يبحث  كما  عليه،  الرطوبة  تتجمع  أن  بعد 

وفيٍر للماء يكون كافياً وثابتاً.

القضاء على النل المنزاي

وذلك  النمل  علي  للقضاء  الطبيعية  الطرق  من  العديد  يوجد 
التي  الخضروات  او  النباتات  و  االعشاب  بعض  بأستخدام 
والنعناع  والخل  والكمون  الليمون  عصير  النمل مثل  يكرها 

وقشر الخيار والسمسم.

لحظة من فضلك

عزيزي القارئ حاول ان تأ خذ بعضا من الوقت وتتأمل في 
اضعف  خلق  في  يسوع  الرب  قدرة  في  يسوع  الرب  قدرة 
والتخطيط  والقوة  القدرة  ويمنحها  النملة  مثل  الحية  الكائنات 

والذكاء ويضمن لها العيش والحياة في امان.

البقية ص16 
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 ما هي الكنيسة ؟!
عصام نسيم

هي  الشامل  بمفهومها  الكنيسة 
جماعة المؤمنين .

الي  تنقسم  المؤمنين  جماعة 
تضم  معا.  والشعب  االكليروس 
واالحياء  األرض  على  األحياء 
والصغار  الكبار   . الفردوس  في 
الكنيسة  الكل.  والسيدات  والرجال 
او  سقف  كان  مهما  شخص  ليست 
الكنيسة   . خادم  او  قس  او  قمص 
عن  منفصل  الشعب  ليست  أيضا 
 . معا  االثنين  فهي  االكليروس 
صلوات القداس تتكون من صلوات 
وال  والشعب  والشماس  للكاهن 
 . بهم  إال  الصالة  تكتمل  أن  يمكن 
اختيارهم  يتم  والخدام  االكليروس 
فالكاهن   ) العلمانيين   ( الشعب  من 
من  اوال  كان  والخادم  والراهب 
 ( لالكليروس  انضم  ثم  العلمانيين 
لم  وأن   ) والكهنة  للرهبان  بالنسبة 
بمحبة  مملوء  علماني  وهو  يكن 
وعقيدتها  روحانيتها  و  الكنيسة 
بعد  والعثرة  الفشل  مصيره  فيكون 
عن  يخبرنا  كنيستنا  وتاريخ   ! ذلك 
دور الشعب ) العلمانيين ( في خدمة 
الكنيسة والحفاظ على إيمان الكنيسة 
ضد البدع ومساندة االكليروس في 
كل وقت . بل ونجد أن البطاركة حتى 

القرن الخامس كان يتم اختيارهم من 
العلمانيين )مديري وطالب مدرسة 
نهاية  وفي   ) الالهوتية  اإلسكندرية 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 
في  االكليروس  حال  كان  العشرين 
نتيجة   ( الشديد  الضعف  من  حالة 
إرادته  خارج  كانت  كثيرة  عوامل 
بالكنيسة مرة أخرى  ( ومن نهض 
ونهضة  وإنشاء  التعليم  في  سواء 
الكنائس  بناء  في  او  األحد  مدارس 
وتعمير األديرة ) الجمعيات القبطية 
العلمانيين  من  كانوا   ) األهلية 
المحبين لكنيستهم . إذن دور الشعب 
بل  وتاريخي  هام  دور  الكنيسة  في 
كما  لالكليروس  بديل  احيانا  كان 
حدث في حركة مدراس األحد في 
العشرين  القرن  من  األول  النصف 
جرجس  حبيب  القديس  يد  على 

ومجموعة مدارس األحد .

ليست  الكنيسة  الخالصة   
فقط  الشعب  وال  فقط  االكليروس 

بدون االكليروس .

 الشعب له دور هام في الكنيسة 
وديعة  على  والحفاظ  ونهضتها 

اإليمان كما يخبرنا التاريخ .

وحدانية  حفظ  عن  مسؤل  الكل   
واإليمان  والعقيدة  والمنهج  الروح 

في الكنيسة ، 

اقتناها  الذي  هللا  كنيسة  فالكنيسة 
بدمه الكريم ، كنيستنا جميعا وليست 
الحفاظ  واجب  األخرى.  دون  فئة 
و  ومسؤولية  دور  اإليمان  على 
لديه  الكنيسة  في  فرد  كل  واجب 
قدرة او نعمة او موهبة لذلك . كل 
عضو في الكنيسة خادم وكل خادم 
فجميعنا   . الكنيسة  في  عضو  هو 
على  سنحاسب  وجميعنا  مسؤولون 

الوزنة التي اؤتمنا عليها . 

الشعب  شعبية  كنيسة  كنيستنا 
كل  في  دائما  ومتفاعل  عامل 
األحداث والتاريخ يشهد ان الشعب 
االكليروس  يعضد  كان  الذي  هو 
وايضا  واالضطهاد  الضيقات  في 
دور  في  الشعب  مع  الكنيسة  كانت 
البدع  أيضا واجه  الشعب   . متبادل 
والهرطقات في وقت ضل فيه بعض 
وقت  أو  اريوس  مثل  االكليروس 
خلقدونية  ومجمع  الون  طوماس 
في  شريك  الشعب  وكان  المشؤوم 
االالم واالضطهاد بل والقتل أيضا 
وغالبية  بل  اإليمان.  على  حفاظا 
في  األمين  الشعب  من  الشهداء 
اإليمان  الحفاظ على  إيمانه وأخيرا 
ليس حكرا على أحد وال توجد في 
او عصمة  غفران  كنيستنا صكوك 
المسيح  ألحد . كنيستنا في وسطها 

وسط شعبه بكل فئاته .

بقية مقال »جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الثانية« 
ص8

تعديل  بضرورة  1947م  عام  في  المصري  النسائي  االتحاد  طالب 
قانون االنتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة 
المحلية  المجالس  وعضوية  السياسية  الحقوق  جميع  للمرأة  يكون  أن 
والنيابية. تأسس »اتحاد بنت النيل« برئاسة درية شفيق عام 1949م، 
الذي دعا الى تعديل القوانين من أجل دعم مكانة المرأة فى المجتمع، 
194٦م  عام  المصريات  بالعامالت  خاص  نقابي  تنظيم  أول  وكان 
هو”رابطة عامالت القطر المصري“، للدفاع عن حقوق المرأة العاملة، 
والمطالبة بتحسين ظروف العمل للمرأة، لمساعدتها على تحقيق التوازن 
12مارس  وفي  واإلنتاج،  العمل  في  ودورها  األسري  دورها  بين 
1953م اعتصمت مجموعة من سيدات اتحاد “بنت النيل” في مبني نقابة 
الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة، 
وإنطالقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة. 

   وقد أعطي دستور 195٦م المرأة المصرية حق التصويت، حيث 
أشار في المادة األولى منه »على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني 
عشر سنة ميالدية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي 
الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص  الذي يجري لرئاسة  في االستفتاء 
عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب، ومجالس 
الشورى والمجالس الشعبية المحلية. والالفت للنظر أن دولة السودان 
قد سبقت مصر في إعطاء النساء حق التصويت في االنتخابات وكان 

ذلك عام 1954م. 

........

نكمل مناقشة وتفنيد باقي انجازات عبد الناصر من وجهة نضر أتباعه 
والمنتفعين من عصره في المقال القادم إذا كان في العمر بقية.
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زكريا الصامت وأليصابات 
الشاهدة

Oliver كتبها

- سالم لزكريا الكاهن الذى صمت كهنوته قدام تجسد 
سكون  كان  مثلما  للصامت  األعظم.سالم  الكهنة  رئيس 

النبوات لثالثمائة عام قبل مجئ الرب 
عند  وجد  الذى  للرجل  العظيم.سالم 
المالئكة جبرائيل   البخور رئيس  درج 

ونال  بشارة لمالك العهد يوحنا.

- سالم إلليصابات األم التي إجتازت 
العار القديم و رأت المجد الجديد.سالم 
شيوخ  كان  فيما  بالبر  إحتفظت  للتى 
الكهنة و العارفين بالناموس يحترفون 
يأخذها  رداءاً.لم  الرياء  و  مهنة  الشر 
مناجاتها  عن  بعيداً  القديم  العهد  عقم 
اليومية هلل العارف القلوب.سالم للعتيقة 
إبنة هرون رئيس الكهنة الرمز  التي 
صارت جديدة فى المسيح رئيس الكهنة 

الحقيقي.

- سالم للذى إنتظر نوبته ليقدم العبادة هلل فصار دوره 
أعمق من أن يقدم بخوراً قدام المذبح بل أن يصير بخوراً 
قدام هللا.صار رائحة للمسيح الذى حل في بيته  و هو فى 

بطن أمه.سالم لزكريا الكاهن صاحب الرؤية بعد إنقطاع 
الرؤى.ألنه سمع من السماء كالماً فى زمن لم يكن فيه 
صوت و ال كالم.ليس صدفة أن وقعت القرعة عليك لكي 

تصير أب و شاهد لشاهد المسيح و معمدانه.

صمت  نفسه  .فالهيكل  صامتاً  الهيكل  من  خرجت   -
عن الصالة خرجت من الهيكل الحجرى إلى لقاء الهيكل 
ذاته. الرمز  كالهيكل  صوت  دون  يومئ  .ظل  األبدى. 

و  القديم  لغز.الهيكل  فى  يصرح.يكشف  أن  دون  يشير 
زكريا الكاهن قد تشابها فى أمور كثيرة.

إلليصابات  سالم   -
تمسكت  التى  الشيخة 
حين  اللحمى  قلبها  بشباب 
و  الكتبة  قلوب  تحجرت 
بيتها  فى  الفريسيين.كانت 
الهيكل  في  الذين  و  تصلى 
بالتجارة. منشغلين  كانوا 

صارت  الزاهدة  أليصابات 
نبى.و  من  األعظم  أم 
فاقت  التى  لألم  شهدت 
الخليقة و شهدت  نساء  كل 
بطن  في  الجنين  لربها 
ما  باإليمان  رأت  ألنها  أليصابات   للبارة  العذراء.سالم 

عجز البصر عن رؤيته.

- سالم لزكريا زوجها المحبوب ألنه إشتاق أن تأتى 
نوبته فيقدم للرب بخورا ليصعد للسماء فإذا رب السماء 

ينزل و يقبله منه.قال له المالك هللا تحنن فدعا إبنه يوحنا.

يتغافال  الشر.لم  فى زمن  البر  عاشا  لزوجين  - سالم 
عن وصية من وصايا الرب فطوباكما.حل الروح القدس 
البطن فصرتما مؤهلين لمعرفة أسرار  على الجنين في 
الملكوت.لهذا عرفا أن إبنهما ليس لهما بل هو للرب منذ 
أبواه  ألنه  السجود  عرف  الجنين  البطن.يوحنا  فى  جاء 

داوما السجود للرب فى الهيكل كثيراً و في القلب أكثر.

- سالم للذين تركا الرب يربى إبنهما و هو فى البطن 
لم يزل.

الخالص.كنتما  عن  كلها  البشرية  عقم  مثال  كنتما   -
إشارة لكل جيل سبق المسيح متجسداً.لم يكن العقم لكما 
وحدكما.كل اآلباء ماتوا و نزلوا إلى الجحيم.كل األنبياء 
المبشر  أنبأكم  هلكوا.حتى  األبرار  و  تبعوهم.األشرار 
أن زمان مخلص ما قد هلك جاء أوانه.و من سكونكما 
يأتى الذى يعد الطريق قدام الكلمة.آمنتم ففرحتم بخالص 

عظيمز

- كانت الحيرة و الفرحة ممتزجان.التأديب و البشارة 
مجتمعان.فى أليصابات و زكريا الكاهن صار العهدان.
فى بطنها يوحنا مالك العهد الجديد قدام صانع المالئكة 

فى بطن العذراء.

- سالم لزوجين لم يتعجال األيام بل خضعا حتى جاء 
ملء الزمان.لم يشتكيا طول أناة الرب بل مجدا هللا بفرح 
بهذين  الكهولة  تباركت  القلوب.لقد  وسط  تفجر  عظيم 

البارين.ثم تباركت الخليقة بمجئ مخلصنا.
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
كندا حتث املواطنني الكنديني يف أثيوبيا 
علي العودة فورا ايل كندا وتقول )أرحلوا 

فورا(
قدمت الحكومة الكندية نصيحة جديدة للكنديين في أثيوبيا وهي )أرحلوا 
الشؤون  وزيرة  وحثت   , هناك  االضطرابات  تفاقم  وسط   ) الفور  علي 

الخارجية السيدة ميالني المواطنين الكنديين علي الخروج االن بينما ال يزالوا قادرين علي ذلك بأمان , وبينما 
ال تزال الخطوط الجوية  التجارية متوفرة , وقالت في بيانا ) إن كندا قلقة للغاية إزاء الوضع االمني المتدهور 
بسرعة في أثيوبيا , وإنه منذ يوم 18 نوفمبر نطلب من الكنديين تجنب السفر الي أثيوبيا , ونحن نحث الكنديين 
الموجودين هناك بالفعل ان يغادروا علي الفور , اذا كان ذلك آمنا واذا أستمر الوضع في التدهور فقد تصبح 
الرحالت الجوية محدودة , , وحذرت الكنديين في أثيوبيا من أن يعتمدوا علي رحالت االخالء الجوية إذا ساءت 
االمور , وأضافت الوزيرة قائلة ؛ في النهاية أن الكنديين في الخارج مسؤولون عن سالمتهم ويتعين عليهم أتخاذ 
أفضل القرارات لهم ولعائالتهم بناء علي اوضاعهم الفردية ( هذا وال تزال السفارة الكندية في العاصمة االثيوبية 
أديس أبابا مفتوحة , ولكن المساعدة القنصلية محدودة , وكان مسؤولون كنديون قد حذروا في وقت سابق من 
أن الوضع االمني يتدهور بسرعة في المنطقة حيث أشتد القتال بين الحكومة وقوات المتمردين وسط توترات 
أقليمية وعرقية منذ فترة طويلة , وهناك إدعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق االنسان ضد طرفي النزاع , وتقدر 

االمم المتحدة بان هناك ما يقرب من 2 مليون شخص قد شردوا نتيجة لذلك .

لالعالن باجلريدة اتصل على:  ahram.teeba@gmail.com  اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

أوتاوا تفتتح كلية جديدة لتخريج 
مستشارين  للهجرة واملواطنة

أوتاوا ؛ أفتتحت حكومة كند رسميا كلية جديدة لتخريج مستشارين للهجرة 
التنظيمية  الهيئة  من  اقوي  سلطات  وأعطتها   , نوفمبر   23 يوم  والمواطنة 

للهجرة السابقة , وغاليا ما يعتمد الماليين من المهاجرين والالجئين الجدد علي االستشاريين لمساعدتهم علي 
التنقل والعمل مع االنظمة الكندية , وبينما يعمل هؤالء المستشارين جميعهم بأمانة فإن  هناك بعض منهم عديمي 
الضمير ويستغلون النظام والناس , والهدف من الكلية الجديدة هو أستئصال هذه الفئة وجعل جميع المستشارين 
مرخصين وفي وضع جيد مطابق لقواعد الكلية ليمكنهم تلقي رسوم الخدمات التي يقدمونها , وقال وزير الهجرة 
»أننا ملزمون بحماية الذين يرغبون في القدوم الي بالدنا ونعمل لتحقيق هذا , والكلية الجديدة سوف تضمن 
للكنديين الطموحين الحصول علي المشورة  المهنية الصادقة التي يستحقونها , وسوف تعزز نظام الهجرة لدينا 
حتي نتمكن من مواصلة بناء مستقبل  كندا » , وسيكون لدي الكلية القدرة علي طلب أوامر قضائية لمالحقة 
الجهات غير المرخصة التي تقدم المشورة بشأن الهجرة او الجنسية بدون إذن , ودخول مكاتبهم لجمع االدلة 
وأجبار الشهود علي االدالء بشهادتهم امام لجنة االنضباط , وستكون الكلية الجديدة مسؤولة ايضا عن تنفيذ 
معايير جديدة لسلوك المستشارين وهذه المعايير اكثر الزاما ويتعين علي جميع االستشاريين المرخصين االلتزام 
بها او يكونوا عرضة للمسائلة امامها , والمستشارين الذين سبق قبولهم من قبل الهيئة التنظيمية للهجرة سيتم 
اعطاؤهم ترخيص علي الفور من قبل الكلية ولكن سيحتاجو الي استكمال تقييمات الممارسة السنوية والتطوير 

المهني .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أوامر الطوارئ يف أونتاريو قد تبقي حتي نهاية شهر مارس 2022
من المحتمل أن تبقي أوامر الطوارئ في أونتاريو حتي نهاية شهر مارس 2٠22 وذلك بعد أن وافقت حكومة 
المقاطعة علي أقتراح بتمديدها  , ولكن يتعين علي مجلس وزراء المقاطعة الموافقة علي االقتراح , وهذا االقتراح 
يوسع من سلطة الحكومة لالوامر الصحية الموجودة حاليا, وكانت الحكومة قد أعلنت عن انها تعتزم رفع تدابير 
الصحة العامة والسالمة في أماكن العمل بحلول 28 مارس , وفي الوقت نفسه توقفت عن المزيد من الفتح في 
البيئات ذات المخاطر العالية التي تتطلب اثبات الحصول علي التطعيمات مثل المالهي الليلية وحفالت الزفاف 
ونوادي التعرية والحمامات وغيرها ,وقد أعادت بعض المناطق في أونتاريو فرض تدابير الصحة العامة بسبب 

أرتفاع عدد االصابات بكوفيد 19 فيها

)أحصائية( عدد الكنديني 
الذين ذكروا ان هلم أنتماءات 

دينية يف أدني مستوي له 
علي االطالق

تورنتو ؛ ذكر تقرير جديد صدر الشهر الماضي  عن هيئة االحصاءات 
الكندية )أن الكنديين أصبحوا أقل تدينا (

ففي عام 2٠19 كان هناك فقط ٦8% من الكنديين البالغين من العمر 
التي  االولي  المرة  هي  وهذه   , ديني  إنتماء  لهم  فوق  فما  عاما   15
يبلغ فيها عدد الكنديين المتدينين أقل من 7٠% منذ عام  1985 حين 
بدات هيئة االحصاءات الكندية في تتبع البيانات , وبين عامي 2٠٠٠ 
و2٠17 تراوحت نسبة الكنديين المنتمين لدين ما بين 77 و 82%  قبل 
ن تنخفض الي 75% عام 2٠18 , وأفاد 23% فقط من الكنديين عام 
2٠19  انهم يحضرون انشطة دينية جماعية مرة واحدة علي االقل في 
الشهر – كما وجدت التقارير )أن الدين أصبح أقل أهمية بالنسبة لمزيد 
من الكنديين ( وبلغت النسبة المئوية لالشخاص الذين أبلغوا  عن أهمية 
المعتقدات الدينية والروحية بالنسبة لهم – الي حد ما  أو اهميتها الشديدة 
– 54% عام 2٠19   وكانت هذه النسبة حوالي 7٠% عام 2٠٠٠ , 
وايضا انخفضت نسبة االنشطة الفردية مثل الصالة والتأمل , فقد أفاد 
واحدة  مرة  االنشطة  هذه  في  يشاركون  بانهم  الكنديين  من  فقط   %3٠
علي االقل في االسبوع , مقارنة بنسبة 4٦% عام 2٠٠٠ – ووجدت 
فقد  الرجال  لدي  التدين  من  أقوي  النساء  لدي  التدين  أن  االحصاءات 
بلغت نسبة النساء المنتمين لدين ما  7٠% مقارنة ب ٦4% من الرجال , 
كما ان النساء يصلين اكثر ويمارسن أنشطة دينية شخصية مرة واحدة 
علي االقل في االسبوع – بنسبة 18% من النساء الي 14% من الرجال 
, وتحدثت التقارير ايضا عن االختالفات العمرية , فكان االنتماء الديني 
هو االعلي للكنديين المولودين بين عامي 194٠ و 1959  بنسبة %85  
مقارنة بنسبة 32% لمن ولدوا بين عامي 198٠ و 1999  - وبالنسبة 
للفئة العمرية االصغر سنا  وجد أن ٦2% من المولودين خارج كندا لهم 
انتماء ديني مقارنة ب 39% من االفراد المولودين في كندا – وكانت 
االختالفات بين المولودين خارج وداخل كندا أقل وضوحا في الفئات 
العمرية االكبر سنا , وقد أختلفت االرقام أختالفا كبيرا ما بين المناطق 
, فسكان كيبيك علي سبيل المثال لديهم نسبة عالية من االنتماء الديني 
المحتمل تماما  الدينية و من  ولكن نسبة مئوية منخفضة من االنشطة 
لتجمع  وذلك  المستقبل  فى  النمو  فى  االقليمية  االختالفات   تستمر  ان 

المهاجرين في مناطق معينة

أونتاريو توسع 
برنامج التدريب هلؤالء 
الباحثني عن مهارات 
جديدة او مهنة جديدة

قد  المقاطعة  ؛أن  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  فورد  دوج  قال 
توسعت في برنامج التدريب الولئك الذين يبحثون عن عمل في مجال 
مختلف عن مجالهم , وكان هذا البرنامج قد صمم في البداية للعاطلين 
البرنامج سيتم  , ولكن  تم تسريحهم من وظائفهم  الذين  او  العمل  عن 
توسيعه ليشمل أولئك الذين لديهم خبرة ضئيلة او معدومة واولئك الذين 
يعملون في وظائف مؤقتة والعاملين لحسابهم الخاص وهذا البرنامج 
سيوفر تمويل للرسوم الدراسية للفرد المتدرب لمدة 52 اسبوعا او أقل 
المعيشة  لنفقات  الف دوالر  الي 28  ما يصل  يتلقي  ان  للفرد  ويمكن 
أن هناك  فورد  ثانية – وقال دوج  يتدرب علي وظيفة  بينما  والتعليم 
3٠٠ الف وظيفة متاحة في الوقت الحالي ولذا نحتاج الي المزيد من 
العمال لشغل هذه الوظائف , وتقترح أونتاريو تمديد اإلعفاء الضريبي 

للتدريب لمدة عام  لمن  يتطلعون لزيادة مهاراتهم. 

كندا حتظر دخول مجيع الرعايا االجانب الذين 
سافروا عرب جنوب افريقيا مع تزايد املخاوف بشأن 

متغري جديد لفريوس كورونا
يوما  ال 14  أفريقيا خالل  الذين سافروا عبر جنوب  االجانب  الرعايا  كندا دخول جميع  : ستحظر  أوتاوا 
الماضية مع تز ايد المخاوف بشأن المتغير الجديد لفيروس كورونا )أو ميكرون (  وفي مؤتمر صحفي عقد 
يوم الجمعة 2٦ نوفمبر قال وزير الصحة السيد جان إيف دوكلوس :أن أي شخص سافر عبر دول جنوب 
أفريقيا خالل ال 14 يوما الماضية سيطلب منه الحجر الصحي االن وأخذ أختبار كوفيد 19-  ويتعين علي 
هؤالء البقاء في الحجر الصحي حتي يحصلوا علي نتيجة سلبية لالختبار  وتشمل هذه الدول في جنوب أفريقيا 
: موزمبيق و زيمبابوي و نامبيا و بوتسوانا و ليسونو وأسواتيني . وقال وزير النقل الفيدرالي عمر الغبرا » 
انه ال توجد حاليا رحالت مباشرة من هذه الدول الي كندا » وعلي الكنديين وغيرهم المقيمين الدائمين العائدين 
الي كندا من هذه الدول او من خالل بلد اخر أن يأخذوا اختبار كوفيد 19 في البلد الثالث ويكون )سلبي( 
وسيتم أيضا أختبارهم لدي وصولهم الي كندا , وقال وزير الصحة الفيدرالي  »أن وزارة الشؤون العالمية 
ستصدر تحذيرا بشأن السفر تطلب فيه من جميع الكنديين عدم السفر الي دول  جنوب أفريقيا – ووفقا لكبيرة 
مسؤولي الصحة في كندا الدكتورة تريزا تام ؛ فإنه ال يوجد ما يشير الي وجود هذا المتغير داخل كندا حتي 
االن , ويراقب المسؤولين في الصحة هذا الوضع – وتأتي هذه االنباء بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية 
المتغير البديل لفيروس كورونا واطلقت عليه أسم )أو ميكرون ( ويعتقد أنه نشأ في أفريقيا وتم االبالغ عنه 
الول مرة يوم 24 نوفمبر وهو مثير للقلق , وقد ازدادت اعداد المصابين به في جميع المقاطعات تقريبا في 

دول جنوب أفريقيا.
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ألدين والدولة فى السعودية 
)3(

توفيق مرتي مينا

منطقة  فى  وأقامت  بلدتها  عائلته  تركت 
اخرى تركها ايضاً وتوجه الى الحجاز وهناك 
تيمية  ابن  بافكار  المعجبين  احد  يد  على  تتلمذ 
)الحنبلى( وشعر بالحاجة الى إصالح الوضع 
وبقية  نجد  فى  للمسلمين  واالجتماعى  الدينى 

يتخذ  وبدأ  االسالمى  العالم 
موقفاً أكثر عنفاً من العلماء , 
زار مدينة البصرة فى العراق 
حيث تعمق فى دراسة الحديث 
والفقه , وتعرف على علماء 
لكنهم رفضوا دعوته  الشيعة 
االسالمى  العالم  إلصالح 
المنطقة  وأُرغم على مغادرة 
فى  وبدأ  اسرته  الى  عاد   ,
الشرك  واعمال  البدع  انتقاد 
مريراً  حاداً  نقده  وجاء  باهلل 
من  قوية  بمعارضة  وقوبل 
جانب العلماء , بل ومن والده 
, ألّف )كتاب التوحيد( ايضاً 
وانتشرت نسخه بسرعة فلى 
توفى   1741  ,,, نجد  اقليم 
خطاً  يتبنى  والشيخ  والده 

أكثر تشددا ويعلن الحرب على الذين ينتهكون 
باقوالهم وأفعالهم عقيدة التوحيد ً فبدأت حركته 
مسقط  الى  وعاد  نفوذه  وانتشر  وتُدعم  تقوى 
رأسه تحت حماية حاكمها وتزوج من عمة هذا 

الحاكم .
الخطاب(  بن  )زيد  ضريح  بتدمير  قام     
ومقابر باقى الصحابة والتى كانت هدفاً للتفديس 
والتبرك , وأحيا القانون االسالمى برجم الزناة 
قاضى  واتهمه  العلماء,  هاجم   , الموت  حتى 
الرياض بانه احرق كتاب )دالئل الخيرات( ألن 
مؤلفه اشار الى النبى باعتباره )سيدنا وموالنا( 
, وأحرق كتاب )روض الرياحين(, ولم يؤمن 
بل  رحمة  األئمة  بين  الرأى  فى  الخالف  بأن 
للسلطان  الدعاء  واستنكر   , مصيبة  اعتبره 
الجمعة  يوم  النبى  على  الصالة  ان  واعتبر   ,
بدعة .,,,,, هاجم العلماء واتهمهم بالخوف من 
الفتاوى  مقابل  يتقاضون  وانهم  فقدان وظائفهم 

والنصائح واالحكام .
الحكام  وطالبوا  العلماء  هجمات  إشتدت     
الشيخ  واتهموا  الوهابية  نهاية الخطار  بوضع 
بالتحريض على التمرد على السلطة وعصيان 
القيادة الراهنة , وبناء على رغبة احد زعماء 
القبائل فى القضاء على الحركة قام حاكم المنطقة 
بنقض تحالفه مع الشيخ وطرده من المدينة فلجأ 
الى )الدرعية( وقد تبنى بعض وجهائها عقيدة 
الشيخ بن عبد الوهاب ومن بينهم إخوان وابناء 
ومنحه  زاره  الذى  الدرعية  حاكم  سعود  بن 
الحماية مقابل 1 – عدم مغادرة الدرعية , 2 
– عدم اعتراضه على الضرائب التى يفرضها 
على مواطنى االمارة ,, هكذا تم التحالف بين 
السلطة  بإسناد   . الوهاب  عبد  وبن  سعود  بن 
المدنية لمحمد بن سعود والسلطة الدينية لمجمد 

بن عبد الوهاب ,,,,.  
   فى العامين التاليين بعث برسائل ال  الحكام 
العربية  الجزيرة  فى  القبائل  وقادة  والعلماء 
ورفض  البعض  بالحركة  والتحق  فانضم 
آخرون ,, فى عام 174٦ اصبح الوقت مالئماً 
تحقيقه  عن  عجز  ما  لتحقيق  القوة  الستخدام 
بوسائل الدعوة واكتسب الشيخ وجاهة واصبح 
الناس ينظرون الى معارضى الدعوة باعتبارهم 

واالستيالء  قتالهم  ويجب  لالسالم  معارضين 
على امالكهم واعلن بن سعود وبن عبد الوهاب 
الجهاد على خصومهم وتوالى سقوط االمارات 
وفى عام 1773 سقطت إمارة الرياض ونُقلت 

خزائنها ضمن امالك بن سعود.
   بعد وفاة محمد بن سعود وتولى إبنه عبد 
العزيز عام 17٦5 , ركز الشيخ جهوده على 
التعليم والعبادة حتى وفاته 
توسعت   ,,,,  1791 عام 
باإلستيالء  الجديدة  الدولة 
جديدة  إمارات  على 
والمديمة  مكة  وإخضاع 
استيالئها عليهما عام  بعد 

18٠5  و  18٠٦ . 
الوهابية  العقيدة       
 \ التوسل   \ التوحيد   :
التكفير   \ القبور  زيارة 
اإلجتهاد   \ البدعة   \
والتوحيد  والتقليد       
فى  المحورية  الفكرة  هو 
الحركة الوهابية واعتبرها 
دين  انها  الوهاب  عبد  بن 
والعبادة   , ذاته  االسالم 
هلل وحده وال ينبغى عبادة 
النبى محمد بل هو رسول يجب طاعته ويجب 
التفريق بين هللا الخالق والنبى العبد المخلوق , 
وان النبى محمد إحتل – بفضل نبوته – مكانة 
   . الخطأ  من  معصوم  وهو  البشر  كل   تفوق 
إال  يمنحها  فال  والشفاعة  التوسل  وعن   ,,,,,
يدعوه طالباً  الذى  الشخص  هللا وبرضائه عن 
إياها فالشفاعة ممنوعة عدا شفاعة النبى محمد 
الوهابيون ان  ,,,    واعتبر   . امام هللا  للبشر 
على  ملزم  واجب  واألضرحة  المقابر  تدمير 
القبور  تكون  ان  على  وأكدوا  المسلمين  كل 
بمستوى االرض وتجنب الكتابة او الزخرفة او 
الزينة عليها.  ,,, ويرى الوهابيون ان مجرد 
كافيا  ليس  بالشهادتين  والنطق  االسالم  اعتناق 
اعتباره  يجب  الشرك  يمارس  يظل  الذى  وان 
كافراً ويجب قتاله .  ,,,, أما البدعة فقد عرفها 
الشيخ بانها )أى اعتقاد او سلوك ال يقوم على 
الثقاة(  بالصحابة  اإلستشهاد  أو  والسنة  القرآن 
ذكرى  إحياء  ومنها  البدع  الوهابيون  ورفض 
مولد الرسول .  ,,,,  طالب الوهابيون بااللتزام 
التأويالت  ورفض  والسنة  بالقرآن  الكامل 
االربعة  المذاهب  طرحتها  والتفاسيرالتى 
)الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة( بما فيها 
لم  إذا  الوهابيون  يتبعه  الذى  الحنبلى  المذهب 
يكن متسقاً مع القرآن والسنة ,, وعن االجتهاد 
االجتهاد  ابواب  غلق  فكرة  الوهابيون  رفض 
وحتى المذهب الحنبلى الذى يتبعونه لم يتقبلوا 
احكامه بشكل نهائى فالقرآن والسنة هما اساس 

القانون االسالمى . 
   دافع الوهابيون عن اإلسالم السلفى بأسلوب 
جديد وعنف ال يقبل المساومة ونجحت الحركة 
تحالف  عندما  دولة  ايديولوجية  الى  وتحولت 
آل  من  الدرعية  حكام  مع  الوهاب  عبد  بن 
اإلمارات  على  هجماتهم  برروا  الذين  سعود 
لتقليد  بتنفيذهم  عليها  واالستيالء  المجاورة 
الوهابية  تعاليم  وُوظفت  والقتال  التكفير  مبدأ 
سعود  آل  لسيطرة  الدينية  الشرعية  الضفاء 
العربية فقد جاء فى  واستيالئهم على الجزيرة 
والصبر  الحكام  طاعة  وجوب  الشيخ  تعاليم 
على الطغيان وأدان التمرد المسلح ضد الحكام 
الطغاة , وطالب الحكام بتحقيق العدل وتطبيق 
الشريعة بالتعاون مع العلماء , واعتمد بن عبد 

لنموذج  تيمية  ابن  تعريف  على  الوهاب 
الدولة الدينية بأن يعتمد الحكام على مشورة 
لكنه  االسالمى  بالقانون  لمعرفتهم  العلماء 
مزايا  أو  كهنوتية  صفة  العلماء  يمنح  لم 
يتلقى  الوهاب  خاصة .  ,,,, كان بن عبد 
آل  من  والعوائد  والصدقات  الغنائم  خمس 
سعود ليستخدمها كما يشاء , وكان هو الذى 
يتخذ قرارات الحرب والسلم ورغم تنازله 
عن بعض سلطاته البن سعود عام 1774  
النظام  وظل  يستشيره  سعود  بن  ظل  فقد 

القضائى والتعليمى تابعاً له .
الذين  المطوعين  جماعة  الشيخ  أنشأ     
المتخلفين  اعتقال  فى  الشرطة  يستخدمون 
عن الصالة فى المساجد او انتهاك مبادىء 
تعيين  وتم   , لمعاقبتهم  وتقديمهم  الشريعة 
بالمعروف  لألمر  سكنى  حى  لكل  مطوع 
على  الجمهور  إلجبار  المنكر  عن  والنهى 
كشرب  المعاصى  ارتكاب  ومنع  الصالة 

وارتداء  والتبغ  السجائر  وتدخين  الخمر 
المالبس الحريرية أو الذهب والمجوهرات 
او عزف الموسيقى او االستماع لها ,, كان 
المطوع يحتفظ بقائمة بها اسماء كل افراد 
الحى وفى المسجد عند الصالة ينادى على 
األسماء ويزور المتخلفين عن الصالة فى 
بيوتهم بصحبة إمام المسجد وبعض وجهاء 
المجتمع لمعرفة سبب تغيبهم ويلقون عقابهم 

عالنية بحضور باقى افراد الحى .
   لقد وصل الخلفاء العباسيين والفاطميون 
الدينية  الحركات  بيارق  تحت  السلطة  الى 
المتسقة  العالقة  هو  للدهشة  المثير  لكن   ,
والمتناغمة بين الدين والدولة فى الجزيرة 
دعم  فى  الطرفين  كال  ساهم  فلقد  العربية 

ووجود وبقاء كليهما
المرجع: د. أيمن الياسينى

                                                         يتبع

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

آدم الثانـــى 

» ال تطبخ جديا بلنب امه »  خروج 23: 19 
ال زمان وال اآلن !
وجدى خليل

مرات  ثالث  الوصيه  هذه  تكررت 
توراه  في  وبالتحديد  القديم  العهد  في 
اآليات  لهذه  اليهودي  الفهم  "موسي". 
كان حرفيا فكانوا ال يطبخون اللحم في 
اللبن وال يطبخون أي طعام يمتزج فيه 
اللحم واللبن معا والي يومنا هذا ال يسمح 
أو  طبخه  تم  طعاما  ياكل  أن  لليهودي 
أي  أو  مصنع  أو  مطبخ  داخل  صناعته 
نفس  في  واللبن  اللحم  فيه  يتواجد  مكان 
الوقت ! في زمن العهد القديم كانت األمم 
والشعوذه  السحر  أعمال  تزاول  الوثنيه 
الممارسات  هذه  أحدي  وكانت  بكثره 
اللحم  مزج  هو  السحر  في  المستخدمه 
واللبن معا وهو ما فسره بعض دارسي 
الكتاب أن السبب الرئيسي لهذه الوصيه 
يبتعد  أن  هو  مرات  ثالث  وتكرارها 
قد  ممارسه  أي  عن  اليهودي  الشعب 
تجذبهم الي عادات الشعوب الوثنيه من 
حولهم . لكن الحقيقه أن التفسير الروحي 
والحقيقي لهذه اآليه هو سبب ماقاله السيد 
جئت  اني  تظنوا  ال   " المجد  له  المسيح 
جئت  ما  االنبياء.  او  الناموس  النقض 
النقض بل الكمل " متي 5: 17 وألن 
فالمقصود  كامال  ومازال  كان  الناموس 
أكمال  أو  تكميل  هو  الكمل"   " بكلمه 
الوصيه  أو  للناموس  البشر  نحن  فهمنا 
أبدا ناقصه في  ألن وصيه ربنا لم تأت 
العهد القديم لكي يكملها السيد المسيح في 
العهد الجديد . فأذا كان الفهم األول هو 
لدينا  يوجد  فال  السحر  أعمال  مايخص 
في  الجديد-  العهد  كنيسه  نحن   - سببا 
 . اليوم  الي  حرفيا  الوصيه  هذه  تطبيق 
أنه  هي  الوصيه  هذه  تفسير  أن  الحقيقه 
اليزال  صغيرا  جديا  يذبح  أن  اليجب 
فقد  هذا  فعلت  أن  ألنك  أمه  من  يرضع 
كسرت الوصيه وطبخته في لبن أمه! آله 
العهد القديم )كما يسمونه( لم يرتض أن 
كان  وأن  حتي  ابنها  من  أم  حرمان  يتم 

"جديا" ألن للحيوانات دوره حياه يجب 
أن تكتمل كما أرادها هللا والتدخل العنيف 
القاسي من قبل األنسان لكسر هذه الدوره 
هو تعدي علي اراده هللا . ونحن اليوم في 
كنائسنا قاده وخدام تسببنا لسبب أو أخر 
كثيره  "جداء"  ل  الحياه  دوره  قطع  في 
فهم  علي  بناء  جدي-  -جمع  جداء    -
وتفسيروفهم  للوصايا  وخاطئ  مغلوط 
المقدس  الكتاب  آيات  لبعض  دقيق  غير 
وحياه   رعايه  ألسلوب  البعض  وتبني 
للمسيحيه  األولي  القرون  في  أتباعه  تم 
ألنه  األولي  الرهبانيه  الحياه  وخاصه 
يومنا  والي  الكنائس  بعض  في  زال  ال 
الواحد والعشرون  القرن  هذا ونحن في 
الرهبان"  "بستان  مثل  بكتاب  يتأثر  من 
والخدام  الخدمه  علي  مايقرأه  ويطبق 
وتسببت هذه القراءآت والممارسات في 
الخدام  بعض  علي  ثقيله  أحمال  وضع 
الممارسات في  ظنا منهم أن نجاح هذه 
القديم كفيله بأن تنجح أيضا اليوم . هذه 
الممارسات قد قطعت دوره الحياه لخدام 
قبل أن تكتمل وخاصه الذين هم صغارا 
يكتمل  ولم  الروحيه  والخبره  السن  في 
كما  الروحي  باللبن  وتغذيتهم  تعليمهم 
يجب للكنائس أن تفعل . غادرت بعض 
فتم  الكنائس  الصغيره  "الجداء"  هذه 
ذبحها وهي الزالت بلبن امها "الكنيسه" 
الكنيسه  "لبن"  أن  وجد  االخر  والبعض 
أختلط  أخر  لبنا"   " واستساغ  الطعم  مر 
وبعضها  صالح  بعضها  غريبه  بتعاليم 
الرهبان"  "بستان  كتاب  أن   . طالح 
كثيرين  وقيام  لسقوط  وضع  قد  هذا 
و"لجداء" تذبح وتطبخ بلبن أمهاتهم وقد 
لمراجعه  الروحانيين  للقاده  الوقت  حان 
الحديثه  الوسائل  وتبني  الخدمه  اساليب 
النفوس  وأستيعاب  والشرح  التعليم  في 

بمختلف توجهاتهم . 
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اللص الربىء      
بقلم/ مدحت موريس 

(voicy2005@yahoo.com( 

عقد الكوفية حول رأسه ليتجنب برودة الفجر، 
لم يستعد نشاطه وحيويته بعد فلم يكن نومه مريحاً 
ينوى  عندما  عادته  هى  وتلك  الماضية  ليلته  فى 
السفر مبكراً.... الظالم مازال يحجب نور الفجر 
بدء  ليعلن  البعيد  االفق  فى  الظهور  يحاول  الذى 
فى  يؤدى  واسع  شارع  فى  يسير  جديداً.  يوماً 
نهايته الى موقف اتوبيس المحافظات ، كان يظن 
اصوات  االعتبار  فى  االخذ  مع  وحيداً  يسير  انه 
الضالة  والكالب  القمامة  العابثة بصناديق  القطط 
لكن  الجانبية  الشوارع  رؤوس  على  تتجمع  التى 
سعال الصباح وحشرجة الحناجر التى  تأتى من 
يشاركونه  آخرين  وجود  عن  تعلن  وهناك  هنا 
السير فى الشارع الفسيح لكن الظالم ال يسمح له 
على  بشدة  تقبض  ويمناه  سيره  واصل  برؤيتهم، 
كل  حوت  التى  الصغيرة  السامسونايت  حقيبته 
االوراق والمستندات التى تثبت شخصيته وتثبت 
بلدته  فى  الصغيرة  االرض  لقطعة  ملكيته  ايضاً 
والتى هو اآلن فى طريقه الى بيعها ليكمل بثمنها 
االسنان  لعالج  عيادة  تأسيس  فى  حي\\اته  حلم 
شىء  كل  على  االتفاق  اتم  الكبرى.  بالقاهرة 
وماهى اال ساعة او ساعتين يتمم فيها اجراءات 
البيع ويعود بعدها الى القاهرة لكنه سيعود بتاكسى 
االرض  ثمن  ليودع  رأساً  البنك  الى  مخصوص 
باالتوبيس  العودة  المخاطرة  فمن  حسابه  فى 
اصوات  ارتفعت  الجنيهات.  آالف  وبحوزته 
الجانبية  الشوارع  احد  من  اتت  يتبينها  لم  غريبة 
التى كان يجتازها فى طريقه لكنه سمع بوضوح 
صياح رجل يسب ويلعن ثم اصوات اقدام كثيرة 
بغية  بتلقائية  خطواته  وتقترب.....اتسعت  تجرى 
بعيد... من  القادم  الصوت  مصدر  عن  االبتعاد 
اجتاز الشارع الجانبى وسار بسرعة اكبر ثم ....

بدأت خطواته تتسع اكثر فأكثر كلما كانت االقدام 
ابن  يا  اسيبك  ح  منه، » مش  تقترب  تعدو  التى 
ال.....« كان هذا الصوت االكثر وضوحاً والذى 
االشخاص-  او  الشخص-  اقدام  ان  ايضاً  اوضح 
اكثر  الرئيسى واصبحت  الشارع  فى  قد صارت 
قرباً منه وبدون ان يشعر، ودون ان ينظر خلفه 
انتقلت ُحمى الجرى اليه فاحتضن حقيبته واطلق 
عندما  يجرى  وهو  الرعب  انتابه  للريح.  ساقيه 
تأكد بأن الخطوات الراكضة خلفه هى لشخصين 
ادمن  الذى  اليوم  ولعن  بالذات  هو  تقصده  وانها 
قوته  وخانته  انفاسه  لهثت  عندما  التدخين  فيه 
لحيظات  تلمسه.  تكاد  الراكضة خلفه  والخطوات 
وشعر بجسد قوى يرتطم بظهره ويطرحه ارضاً 
من  الحقيبة  لتنتزع  يدان  امتدت  بينما  قسوة  فى 
زادته  انحاء جسده  فى  ركلتين  او  ثم ركلة  تحته 
الماً... ثم يكتمل المشهد باضواء سيارة تقف على 
مقربة منه ينادى قائدها على ضاربيه فيذهبا معه 
بحقيبته. شعر بجسده كله يتألم، لملم بقاياه وتكوم 
على االرض ونظر حوله فلم يجد احداً!! الم يلفت 
مشهد المعركة نظر احد فى الشارع؟ بالفعل كان 
احدهم  لفضول  مثيراً  يكن  لم  المشهد  ان  غريباً 
المارة  ليقترب حتى كمتفرج !! تمنى لو ان احد 
التى  السيارة  رقم  ويعطيه  مواسياً  منه  يقترب 
اللصوص ولكن هيهات ويالسلبية هؤالء  استقلها 
البشر. نهض وهو يتأوه وشعر بطعم الدماء على 

شفتيه كان قد اقترب من موقف اتوبيس 
المحافظات فاتجه رأساً الى دورة المياة 
الملحقة بالكافيتيريا نظر فى المرآة الى 
وشفتيه  بالسحجات  الممتلىء  وجهه 
الماء  صنبور  فتح  ثم  بالدماء  المغطاه 
ووضع رأسه تحته متحماًل برودة الماء 
فى  وجلس  خرج  ثم  تماماً  افاقته  التى 
الكافيتيريا وطلب كوباً من الشاى وبدأ 
وكيف  يفعل  ان  عليه  فيما  التفكير  فى 
يتصرف....محضر بقسم الشرطة وهل 
او  اللص  سيفعل  مجدياً...ماذا  سيكون 
والمستندات؟  االوراق  فى  اللصوص 
بالطبع سيأخذون النقود...ليس مهماً....
ُرزمة من االوراق المالية فئة الخمسون 
تقريباً  جنيهاً  مائتى  منها  سحب  جنيهاً 
ولكن ال يهمه فقدان النقود لكنها االوراق 
والمستندات والتى سيمضى وقتاً طوياًل 
حتى يستخرج لها بدل فاقد. هل يستقل 
ليعتذر  بلدته  الى  ويذهب  االتوبيس 
تليفونياً  بمكالمته  يكتفى  ام  للُمشترى 
متضاربة  وافكار  عديدة  تساؤالت  ؟ 
االطالق  على  اهمها  كان  راودته 
اللص  سيكون  وهل  االوراق  مصير 
بالنقود ثم يضع  »ابن حالل« ويكتفى 
الحقيبة بما تحويه من أوراق ومستندات 
الحقيبة  فى اى مكان؟ وهل من سيجد 
وماذا  صاحبها؟  الى  باعادتها  سيهتم 
جسم  من  التخلص  فى  اللص  فكر  لو 
الحقيبة  من  بالتخلص  ويقوم  الجريمة 
الهى... ....يا  او  بحرقها  والمستندات 

غادر  امامه  مرت  االفتراضات  آالف 
بعدها الكافيتيريا عائداً الى منزله. بعد 
زيارة  على  رأيه  استقر  دافىء   حمام 
امجد صديقه ضابط الشرطة ليستشيره 
فى االمر فارتدى مالبسه وخرج قاصداً 
امل  اى  امجد  يمنحه  لم  الشرطة.  قسم 
واستعادة  اللصوص  على  القبض  فى 
الحقيبة خاصة وليس لديه اى معلومات 
وقد  اللصوص  تخص  عالمات  او 
تحدث  الحوادث  هذه  مثل  ان  منه  فهم 
عشرات المرات فى اليوم الواحد لكنه 
بموجبه  ليتمكن  محضر  بعمل  نصحه 
مستنداته  لكل  فاقد  بدل  استخراج  من 
واوراقه الشخصية. امضى اليوم بقسم 
شيئاً  فكان  القديم  صديقه  مع  الشرطة 
جديداً بالنسبة له حاول من خالله نسيان 
واقعة السرقة وان كانت قد تركت آثاراً 
الغروب  عند  جسده.  انحاء  فى  مؤلمة 
سمع  عندما  منزله  فى  يجلس  كان 
طرقات على الباب نهض متثاقاًل متألماً 
غريباً  شخصاً  امامه  فوجد  الباب  فتح 

ضخماً يبتسم له فى بشاشة لكنه تجاهل 
يده  على  عيناه  وقعت  عندما  هذا  كل 
المسروقة...اطلق  بحقيبته  اليه  الممتدة 
الحقيبة  يحتضن  وهو  فرح  صيحة 
هذه  بمثل  اليه  تعود  ان  يتوقع  لم  التى 
السرعة....شكراً هلل شكراً هلل قالها وهو 
الحاح  فى  يدعوه  الشخص  بيد  يمسك 
مضض.  على  الرجل  ودخل  للدخول 
كيف واين وجدتها؟ سأله قبل ان يفطن 
لكن  اواًل  انه يجب عليه مضايفته  الى 
الرجل اعتذر فى لطف الرتباطه بموعد 
هام وبادره الرجل بالحديث بانه بالطبع 
االسم  على  وتعرف  الحقيبة  فتح  قد 
على  ممتناً  فشكره  هو  اما  والعنوان 
احضارها بنفسه وكان يكفيه ان يتصل 
حقيبته  ليتسلم  حضوره  ويطلب  به 
الدنيا بخير قالها وهو  بنفسه...مازالت 
البالستيكى  الملف  فوجد  الحقيبة  يفتح 
شاكراً  وابتسم  اوراقه  كل  حوى  الذى 
الرجل الذى نهض بسرعة مودعاً اياه. 
تعاظمت فرحته حتى انه قفز فى الهواء 
محتضناً  ورقص  عال  بصوت  وغنى 
المرة  هذه  وتنبه  ثانياً  وفتحها  الحقيبة 
موجودة!!!!  مازالت  النقود  ُرزمة  بأن 
بسرعة  هذا...اندفع  لص  اى  الهى  يا 
وفى  السلم  درجات  وقفز  الباب  فاتحاً 
الشارع تلفت يميناً ويساراً فوجد الرجل 
مفتاح  ادار  وقد  بالحقيبة  اتاه  الذى 
باصابعه  ونقر  مسرعاً  فجرى  سيارته 
الرجل  السيارة...ابتسم  نافذة  على 
سيارته  باب  له  وفتح  خفيفة  ابتسامة 
فجلس بجواره »عفواً سيدى ال اريد ان 
اعطلك« حكى له عن واقعة الضرب 
كما  النقود  وجد  انه  وكيف  والسرقة 
هى فى الحقيبة وسأله فى الحاح كيف 
واين وجد حقيبته. نظر اليه الرجل فى 
هدوء وحكى له ما اراد » كنت خارجاً 
ابنى  ومعى  اسكنها  التى  الفيلال  من 
وكانت معى ايضاً حقيبتى السامسونيت 
كان  الدوالرات،  آالف  حوت  التى 
بسيارته  اخى  يأتى  ان  المفترض  من 
خاصة  صفقة  البرام  جميعاً  لنذهب 
فوجئت  الظالم  وفى  وفجأة   . بعملى 
بشبح يخطف الحقيبة من يدى ويجرى 
فجريت خلفه انا وابنى حتى وصلنا الى 
علينا  اختلط  الظالم  وفى  الشارع  قمة 
محتضناً  يجرى  شبحاً  ووجدنا  االمر 
حقيبة سامسونيت فهجمنا عليه ...ثم...
واظنك  قائاًل  اليه  ينظر  وهو  ابتسم  ثم 
تعلم بقية القصة.                                                                   

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
وابداعات  العسل  »نمل  مقال  بقية   

هللا« ص 11 
خمسة  نسبته  ما  تحمل  ان  النملة  تستطيع 
نوع  وهناك  بحجمها.  مقارنة  مرة  آالف 
للنملة من حمل  يمكن  اآلسيوي  النمل  من 
ما يعادل مائة مرة من وزنها، وهي تقف 
الزجاج.  من  لوح  على  عقب  على  رأسا 
تحمل  االميركية  الحقل  نملة  فإن  كذلك 
وأكبر  وزنها.  ضعف  مرة  آالف  خمسة 
النمل وجدت في االرجنتين  مستعمرة من 
على مساحة تصل الى 375٠ ميال. ويعتقد 
للحاويات.  بسفن  هنا  الى  وصلت  بأنها 
السوبر  المستعمرة  هذه  ويقدر عدد سكان 
بحوالي مليار نملة، وهي تعيش في بيوت 
ومن  اآلخر.  منها  كل  يحد  »اعشاش« 
فإن  المجموعات  هذه  بين  التنسيق  خالل 
هذه الحشرات تعتبر االكثر ذكاء في مملكة 
الواحدة  النملة  دماغ  ان  علما  الحيوان. 
يحتوي على 25٠ ألف خلية، ونملة العسل 
9٦٠ ألفا وقرابة مائة مليار بالنسبة لدماغ 
البشر. لكنها بصورة جماعية تنشئ نظاما 
اجتماعيا غاية في التطور يعمل فيه ماليين 
األفراد بتناغم تام. اجرت جامعة اريزونا 
وتبين  النمل  من  مستعمرة  حول  دراسة 
لها ان مجموعات استكشافية تقوم باختيار 
وفي  »السكان«  اليه  سينتقل  الذي  المكان 
حال تم اتخاذ قرار بالموافقة »باألغلبية« 
إشارات  »فيرمونات«  ارسال  خالل  من 
الجمع  يعمد  البعض،  لبعضها  كيمائية 
ان  استراليون  علماء  ووجد  الرحيل.  الى 
للسيطرة  حيوية  مضادات  يفرز  النمل 
على االمراض في المستوطنة وهذه يمكن 
بالنسبة  فعالة  فهي  للبشر  مفيدة  تكون  ان 
في  الخشب  نمل  وعن  القالع.  لمرض 
صحية  مدنا  يبني  فإنه  الجنوبية،  اميركا 
لقتل  الراتنغ  اشجار  باستخدام  وأعشاشا 
النمل  بعض  ويعمد  والفطريات.  البكتيريا 
الى الحجر الصحي الذاتي من خالل عزل 
اصابته  حال  في  المجموعة  عن  نفسه 
النمل  ولدى  طفيلية.  فطرية  بالتهابات 
ايضا نظام خدمات االسعاف. فقد اكتشف 
العلماء االلمان ان نوعا من النمل االفريقي 
على  يعمل  االبيض  النمل  يصطاد  الذي 
في  منهم  مقاتليه وسحب من يصاب  انقاذ 
استدعاء  الى  يعمد  حيث  المعركة  ساحة 
الطوارئ  وحدات  من  المساعدة  وطلب 
موجودة  فيرمونات  ارسال  خالل  من 
واحدة  معدتان  لها  والنملة  الفك.  غدد  في 
لآلخرين.  وواحدة  لنفسها  الطعام  لتخزين 
منه  نوع  وهناك  بصحته.  النمل  ويهتم 
القيلولة  هذه  ويكرر  واحدة  لدقيقة  ينام 
قدرة  النمل  ولدى  اليوم.  في  مرة   25٠
الشمس  ويستخدم  به  خاصة  »مالحية« 
النمل  وعمل  بيوته.  الى  للعودة  والذاكرة 
البشر،  من  طويل  وقت  قبل  الزراعة  في 
طعام  مخازن  اميركيون  علماء  واكتشف 
للنمل تحت االرض. وهناك حوالي مائتي 
النمل  وطور  الزراعي.  النمل  من  نوع 
ايضا وسائل وأسلحة بارعة، ويهاجم نمل 
بورينو اعداءه »بفرق انتحارية« باستخدام 
اسلحة كيماوية ويفجر نفسه الطالق مادة 
لزجة تغلف وتطوق اولئك االعداء. ويتميز 
نمل الرصاصة في غابات اميركا الجنوبية 
النحل  اقوى ثالثين مرة من  المطيرة بسم 
يتعلموا بعض  ان  يمكنهم  البشر  ان  ويقال 

خدع ومكائد النمل في شن الحرب.

إعداد/د. شاكر اسطفان
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

االكثار من املفيد
من  االكثار  هل 
مفيد؟  المفيدة  االشياء 
فى  المبالغة  مثال  هل 
مفيد؟  البدنية  الرياضة 
تناول  فى  االسراف  هل 

االخيرة  اآلونة  فى  مفيد؟  والمعادن  الفيتامينات 
شراء  على  بكثرة  اقبلوا  قد  الناس  ان  الحظت 
اى شىء  مثل  ولكن  الغذائية،  المكمالت  وتناول 
المبالغة فى اى شىء يمكن ان ينقلب الى الضد، 
التى  الكبيرة  الكالسيوم  جرعات  هنا  ويحضرنى 
سنة   2٠ حوالى  من  االسواق  فى  تظهر  بدأت 
االبحاث  بدأت  ثم  العظام،  هشاشة  على  للتغلب 
تشير الى ان ذلك يمكن ان يزيد ترسيب الكالسيوم 
تصلب  يسبب  مما  الدموية  االوعية  جدر  فى 
الشرايين او ترسبه فى االعضاء االخرى مسببا 

مشاكل عدة.

كلنا  فنحن  البدنية،  بالرياضة  هنا  ابدأ  سوف 
والشرايين  للقلب  البدنية  الرياضة  اهمية  نعرف 
تساعد على  القلب، وكيف  امراض  والوقاية من 
فقد الوزن، وكيف تساعد العضالت والمفاصل، 
حتى مريض العمليات الجراحية ينصحه االطباء 
الجلطات  من  نفسه  يقى  حتى  فورا  بالحركة 
الدموية التى تحدث بسبب عدم الحركة، ونعرف 
من  التخلص  فى  الرياضة  تساعد  كيف  ايضا 
الدم  ضغط  خفض  فى  وتساعد  العصبي  التوتر 

وتخليص الجسم من السموم.

ولكن المغاالة فى الرياضة البدنية يمكن ان تؤدى 
الى انقطاع الدورة الشهرية للفتيات وما يتبع ذلك 
االصابة  وزيادة خطورة  العظام  فى  من هشاشة 
الرياضة  صحب  اذا  وخاصة  القلب  بامراض 
التحديد فى تناول السعرات الحرارية اذ يؤدى الى 
حالة من نقص هرمون االيستروجين، لذا ينصح 
العنيفة  الرياضات  بالتراجع عن  الفتيات  االطباء 
الدهون  وخصوصا  الحرارية  السعرات  وزيادة 

حتى تعود الدورة الشهرية الى سابق طبيعتها.

كذلك نسمع كثيرا عن الرياضيين الذين يموتون 
تستحق  ظاهرة  وهى  المفاجئة  القلبية  بالسكتة 
الدراسة ومعرفة اسبابها، فالرياضة عموما يجب 
صحية،  بأطعمة  ومصحوبة  تدريجية  تكون  ان 
او  الشديد  وااللم  بالضعف  تشعر  ان  يجب  وال 
صعوبة التنفس مع الرياضة، لذلك ينصح خبراء 
الرياضة بعملية السترتش للعضالت قبل التمارين 
وهى عبارة عن تحريك بطىء للعضالت، كذلك 
 1٠ التمارين  من  التدريجى  باالقالل  ينصحون 
الم للعضالت  دقائق قبل االنتهاء حتى ال يحدث 

او تقلصات.

اذ  الغذائية،  المكمالت  عالم  هو  آخر  وعالم 
الفيتامينات  اقتناء  على  الناس  تسابق  الحظنا 
ومعدن   D,C,A فيتامينات  وخاصة  والمعادن 
الزنك وذلك بعد ان ثبت من االبحاث اهميتها فى 

الوقاية من مرض كورونا.

من  للوقاية  هام   D3 فيتامين  ان  صحيح 
فوائده  الى  باالضافة  هذا  الفيروسية،  االمراض 
العديدة فى مرض هشاشة العظام ومرض السكر 
والوقاية  العصبى  والتوتر  الجلدية  واالمراض 
ولكن  الكثير،  وغيرها  السرطانية  االورام  من 
الجرعات العالية من فيتامين D يمكن ان تؤدى 
كبيرة  بنسبة  الكالسيوم  امتصاص  فى  زيادة  الى 
للكالسيوم  ترسب  مع  والدم  البول  فى  وظهوره 
فى الشرايين واالوعية الدموية مما يسبب تصلب 
الجسم  اعضاء  فى  الكالسيوم  وترسب  الشرايين 

االخرى ومايعقبه من مشاكل.

الجمع بين  التغذية يعتقدون ان  وبعض خبراء 

بجرعة   D,A فيتامين 
على  يساعد  كبيرة 
بعض  ويشير  التسمم، 
الى  التغذية  خبراء 
التسمم الذى يكون سببه 
فيتامين D2 الذى يضاف الى اللبن الحليب فهو 
فيتامين مصنع، وصحيح انه قلل من لين العظام 
ولكنه يمكن ان يكون سببا فى ترسيب الكالسيوم 
فى الشرايين واالصابة بتصلب الشرايين، فالكمية 
المضافة للتر اللبن او اقل قليال هى حوالى 4٠٠ 
طبيعية  بصفة  الموجود  من  اكثر  وهى  وحدة 
بحوالى 15 مرة. حاول ان تكون جرعتك من هذا 
تحليل  وبموجب  الطبيب  اشراف  تحت  الفيتامين 
معملى. واتذكر هنا احدى مريضاتى التى تناولت 
كان على صورة  النه  كبيرة  بجرعات  الفيتامين 
هذا  عن  فنتج  وحدة   1٠٠٠ قطرة  كل  قطرات 
زيادة فى مستوى الفيتامين ونصحت بالتوقف عن 

تناول الفيتامين حتى تصل للمستوى المناسب.

هذا ويجب التنويه هنا ان اغلب الناس  فى كندا 
يعانى من نقص فيتامين D والعكس غير شائع.

اما عن فيتامين A صحيح ان هذا الفيتامين له 
فوائد عديدة بالنسبة للوقاية من االمراض البكتيرية 
والبصر  المناعة  جهاز  وتحسين  والفيروسية 
والوقاية  لالكسدة  وكمضاد  الجلد  والنمو وصحة 
فى  االفراد  من  ان %25  االورام، وصحيح  من 
الواليات المتحدة االمريكية يتناول اقل من الكمية 
المحددة ب RDA وهى الكمية التى اذا قل عنها 
الفيتامين فهو يصاب بامراض النقص مثل العشى 
الزيادة  ولكن  وغيرها،  المناعة  وضعف  الليلى 
فى هذا الفيتامين مثل 5٠-1٠٠ الف وحدة على 
وينبغى  التسمم،  الى  يؤدى  ان  يمكن  شهر  مدى 
التنويه هنا الى ان كبد الحيوان يحتوى على كمية 
كبيرة من فيتامين A فمثال كبد البقر يحتوى على 
 A 15,٠٠٠ وحدة فى كل اونس، ولكن فيتامين
والفواكه  الخضر  من  كاروتين  بيتا  صورة  فى 
والتى يحولها الجسم الى فيتامين A ال تسبب هذا 
النوع من التسمم ولكنها تعطى لونا برتقاليا للجلد 

غير مضر.

الى  يؤدى  فهو   A فيتامين  بسبب  التسمم  اما 
تورم فى المخ مما يثير الصداع والغثيان والقىء 
الشعر  وسقوط  والتوتر  البطن  والم  والدوخة 
العادة  واضطراب  الكبد  وتضخم  الشهية  وفقدان 
الحذر  ويجب  والنزيف،  النمو  وتوقف  الشهرية 
من الكميات الكبيرة منه مع الحوامل النه يؤدى 

الى تشوهات الجنين.

و فيتامين C اكثر من 1٠ جم فى اليوم يمكن 
ان  يمكن  هذا  من  واكثر  االسهال  الى  تؤدى  ان 

يؤدى الى تكسير كرات الدم الحمراء.

كذلك الزنك وهو عامل هام فى جهاز المناعة 
البروستاتا  ومشاكل  الجلد  التئام  على  والمساعدة 
يمكن ان تؤدى الجرعات الكبيرة اكثر من 1٠٠ 
واسهال  وغثيان  هضمية  اضطرابات  الى  مجم 
ضربات  واضطرابات  المناعة  جهاز  وضعف 

القلب ودوخة وزيادة فى العرق وهلوسة.

بافراط،  تستخدم  التى  االشياء  من  عينة  هذه 
االفراط  الن  القارىء  عزيزى  تتنبه  ان  وعليك 
فى االشياء المفيدة يمكن ان يعطيك نتائج عكسية، 
المحال  فى  الغذائية  المكمالت  ان  الحق  ولكن 
اال  انت  وعليك  آمنة  جرعات  تستخدم  الطبيعية 
على  او  الطبيب  ارشادات  اتبع  بل  المزيد  تأخذ 

االقل االرشادات الموجودة على العلب.

من عيادة الطب الطبيعى

التعب واالجهاد
في  سيدة  انا  س: 
العمر  من  الستين 
بإجهاد  أشعر  وبدأت 
أي  بذل  عند  واعياء 
هذا  فهل  مجهود، 
او  السن  في  تقدم 
آخر؟  سبب  يوجد 

وهل يجب ان أخضع للفحوصات؟

كثيرة  أسباب  له  بالتعب  الشعور  ج: 
يمكن  فمثال  منها،  البعض  نذكر  سوف 
وهذا  االنيميا،  هو  السبب  يكون  ان 
ان  كاف  وليس  معملى،  لفحص  يحتاج 
بل يجب معرفة سببها  األنيميا  تشخص 
عن طريق الطبيب المختص، فيمكن ان 
يكون السبب نقص في الحديد او فيتامين 
الجسم  داخل  نزيف  بسبب  او   B12
بسبب اورام سرطانية او أسباب أخرى، 
للدم  المعملى  بالفحص  يتضح  هذا  وكل 

للقولون  وعمل فحص 
بالموجات  واألشعة 

الفوق صوتية.

يكون  وأحيانا 
افراز  قلة  هو  السبب 
ويمكن  الدرقية،  الغدة 
عن  أيضا  هذا  معرفة 

طريق فحوصات الدم.

في  واضحا  سببا  تجد  ال  وأحيانا 
يكون  ان  يمكن  وهنا  الفحوصات،  كل 
االجهاد سببه قلة العناصر الغذائية مثل 
الغير  األطعمة  تناول  او   B فيتامين 
صحية التي تفتقر الى العناصر الغذائية، 
الحركة  قلة  او  الكافى،  النوم  عدم  او 
يكون  واحيانا  الرياضة،  ممارسة  وعدم 

السبب هو االكتئاب او التوتر الشديد.

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


	_GoBack

