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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -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 

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

هل ميكن ان يصدر قانون 
املسيحيوفوبيا 

نحن نعرف قانون االسالموفوبيا الذى تبنتة 
حكومة السيد ترودوا والذى اقترحتة عضوة 
لحماية  ميسيساجا  عن  الكندى  البرلمان 
الجالية المسلمة في كندا من االعمال العدائية 
عدائية  اعمل  اية  اعلم  ولست  افرادها  ضد 
حدثت لها مع ان اخوتنا المسلمون يعيشون 
عليها  نحسدهم  المسيحيون  نحن  بأريحية 
فكل حقوقهم محققة من قبل ان يطالبون بها 
وال يجروء انسان كان من كان ان يمس اى 
فرد من افراد الجالية المسلمة في كندا ألن 
للغاية  قوية  يمتلكونها  التي  اإلعالمية  االلة 
بل ومؤثرة بشكل كبير في المجتمع الكندى 
كما انهم لحقيقة األمور منظمون جدا لديهم 
الداخلية  امكانياتهم  يستخدمون  اذكياء  قادة 
الجالية  لمصلحة  ويطوعونها  والخارجية 
المسلمة بذكاء وحكمة تحسب لهم وليس ادل 
على انهم ال يتعرضون لظلم داخل او خارج 
االمريكى  الجندى  قاتل  مع  حدث  ما  كندا 

ذلك  قتل  بأنة  اعترف  الذى  أفغانستان  في 
لكونة  ولكن  التهمة  لتلك  وعوقب  الجندى 
رفع  الكندية  الجنسية  يحمل  كندى  مواطن 
قضية على الحكومة الكندية التي حكمت لة 
بتعويض ١٠ مليون دوالر وهذا يعنى انة ال 
تمييز ضد المسلمين على أساس دينى ولكن 
يحميهم  قانون  لهم  يصدر  ان  يستحقون  من 
هم المسيحيون الذين في عهد حكومة السيد 
ترودوا يعيشون اسواء حاالت التمييز على 
فالسيد  كندا  في  مسبوق  غير  دينى  أساس 
ترودوا ال يفوت مناسبة حتى يظهر فيها نقمتة 
وتمييزة ضد المسيحيين ففي فترة حكمة ال 
يقولون عيد ميالد سعيد ولكن يقولون أعياد 
سعيدة  أعياد  فترة  أو  سعيدة  السنة  رأس 
لمشاعر من هم غير مسيحيين هذا  مراعاة 
يحدث في بلد مسيحى وليس في تورا بورا 
مشكلة  عن  قالها  التي  تصريحاتة  ان  كما 
أطفال السكان األصليين ومحاولة نفى التهمة 
بالكنيسة  وإلصاقها  الكندية  الحكومة  عن 
االرثوذوكسية  بل  فقط  الكاثوليكية  ليست 
أدت الى اشعال النيران في هذا الكم الهائل 
الكنائس الذى لو حدث في اى بلد اخر  من 
رئيس  وقدم  الفور  على  الحكومة  الستقالت 
الى  المهزلة  تلك  عن  والمسؤليين  الحكومة 
المحاكمة ولكن مرحى فانت في عهد حكومة 
البد  دينية  مناسبة  كل  في  ت��رودوا  إخ��وان 
لسيادتة ان يذهب الى تلك الطائفة او األخرى 
الدينية  المناسبات  اال  والمباركة  للتهنءة 
المسيحية لم ولن يشارك فيها عمدا وتمييزا 
ت��رودوا  عهد  في  الكندى  البوليس  اصبح 
يطارد المبشرين الذين يحاولون إيصال كلمة 
حق االنجيل وقد رأينا على الميديا كيف هدد 
أعضاء البوليس الكندى ثالثة من المبشرين 
يستحق  إذا من  بالقبض عليهم في مونتلاير 
التمييز على  لحمايتة من  قانون  لة  يسن  ان 
هم  الكنديين  المسيحيين  أليس  دينى  أساس 
األولى بقانون المسيحيوفوبيا حتى يستطيعوا 

ان يوقفوا الفارق في التمييز ضدهم
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اهمال مصر الذي يهمله 
السيسي

 

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

الطرق  اهمال  ان  السيسي  الرئيس  قال 
سببا  كان  الدعم  وتقليص  والمشروعات 

للخراب الذى حل بمصر لسنوات طويلة.

يهمه  ال  ان��ه  يقول  ان  يريد  والسيسي 
ونحن  اإلص��اح،  سبيل  في  البعض  رضاء 

نشيد بالرئيس في هذا.

بناء  وقانون  للكنيسة  السيسي  وزي��ارة 
الكنائس كانا أيضا من األمور المهملة التي 

أصلحها الرئيس السيسي.

ولكننا نريد توجيه الرئيس ال همال ربما 
متابعته  الرغم من  لمسامعه، على  ال يصل 

ألحداث الطرق في مصر.

عندما تختفي فتاة قاصر او مريضة نفسيا 
وتظهر بعدها في فديو وهي محتقنه العينين 
بعدم  أهلها  األمن  يتوعد  ثم  اسامها  تعلن 
السكوت  طال  اهمال  فهذا  عنها،  السؤال 

عليه منذ أيام السادات ووجب إصاحه.

فقط  تغير  الذي  الدولة  امن  يذهب  عندما 
او  رجل  على  للقبض  الوطني  لألمن  اسمه 
فهذا  اإلسام  ترك  ألنه  شيبا  ام  شابا  أمرة 
حرية  تبيح  التي  العالمية  للقوانين  اهمال 

االنسان طال السكوت عنه.

القصص كثيرة في هذا المجال والذي يريد 
لمنصات  يذهب  ان  عليه  وأسماء  تفاصيل 
تيوب  اليو  وبرنامج  االجتماعي  التواصل 
على األخص، وللقنوات الفضائية التي تبث 

من خارج السيطرة األمنية المصرية.

بكل  المصرية  المشروعات  نتابع  نحن 
اعتزاز بل أقول اننا من الخارج نشارك في 
دعم اخوتنا المحتاجين في مصر عن طريق 
اموالها  تذهب  ال  عديدة  قبطية  منظمات 
نشاط  او  إره��اب  تمويل  او  ساح  لشراء 
وهذه  السياسي،  لنظامها  او  للدولة  معادى 
دقة  بكل  امنيا  وتراقب  مرخصة  النشاطات 

من الدول التي نحن فيها.

ال  أنك  تماما  نعلم  نحن  الرئيس،  سيدي 
أي  بداية  ولكن  القلوب،  اصاح  تستطيع 

اصاح يبدأ من اصاح القانون.

الشعب  مجلس  ان  تماما  نعلم  نحن 
المصري ال يمثل الشعب، بل يمثل ما تراه 
القيادة السياسية ومن السهل إعطاء الضوء 

األخضر الحد أعضائه لبداية أي قانون.

واإلرشاد  النصح  جلسات  بعودة  نطالب 
الغاها  ثم  إسماعيل  الخديوي  أقامها  التي 
الوزير حبيب العادلي الذي لم يكن ال بحبيب 

وال بعادل، بل كان المعكوس من اسمه.

وربما هذا اإللغاء تم بإمضاء مبارك دون 
اإلعان عنه ألن األمر الصادر من الرئاسة 

ال يلغيه وزير.

في  االقباط  هدية  هو  هذا  يكون  ان  نريد 
المياد وليس هديتهم هو فديو اسلمة  عيد 

من فتاة قاصر او معاقة ذهنيا.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

األدوية ليست مثل طلبات املنزل

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

أرسل الصيدلي فاكس يطلب تكرار االدوية 
بالسكر  المصاب  المريض  يتناولها  التي 
الكوليسترول  وزيادة  الدو  ضغط  وارتفاع 

والتي يقال عن هذا ميتابولك سيندروم.

لفترة  للعيادة  لم يكن يحضر  المريض  هذا 
لفترة  فحوصا  اجرى  قد  يكن  ولم  طويلة، 
أيضا متعلال بانتشار مرض كورونا، بالرغم 
طريق  عن  له  الفحوصات  طلب  ارسال  من 
لطلب  أيضا  المريض  يستجب  ولم  االيميل. 

السكرتيرة بضعة مرات للمتابعة.

االدوية  ان  له  وقلت  بالمريض  اتصلت 
مختلفة عن طلبات المنزل فال تقول اننا فرغنا 
من السكر او العدس وانه يلزم شراء المزيد 

تكررا  أستطيع  ال  انى  له  وشرحت  منهما، 
الممكن  من  انه  حيث  متابعة  بدوم  االدوية 

تغيير الجرعة المناسبة لحالتك.    

الصيدلي الذى يلح لتكرار االدوية لمريض 
أيضا يعلم تماما انه من الممكن ان الجرعات 
الحالية ال تناسب المريض ولكنه تحت الحاح 

المريض فأنه يرسل طلب التكرار.

هذا الحوار يتكرر مع العديد من المرضى 
من  البعض  ولكن  واحد  مريض  مع  وليس 
يلزمهم  انه  الكافي  الوعى  لديهم  المرضى 

المتابعة قبل طلب تكرار االدوية.

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

السيسي 
صادرات مصر تخطت 3١ مليار دوالر 
وال  ونرجعوا  خالقاتنا  نلموا  بقي  يعني 

نستوا كمان شوية؟؟. 
كيروش 

دماغهم  اللي  بس  الصعايدة  فاكر  كنت 
ناشفة أتاري البرتغالي كمان ممكن دماغة 

تبقي جرانيت يا عنيد. 
حنان ترك 

يا ستي حد قالك عيدي علينا ال عايزينك 
نعكر  عايزين  وال  معايدتك  عايزين  وال 

جو االحتفاالت بقضايا دعارة. 
بيدن 

قولت  سنين  األربع  هيكمل  مش  بيقولوا 
يبقي  كورونا  موجات  أربع  عليه  عدت 
ترامب  يجيله  لما  في عمرة  ربنا هيطول 

ويخلص تاره منه. 
بوتين 

كورونا  من  خلصناش  ما  لسه  يعني 
مع  كمان  حرب  تعلمنا  ناقصة  وبالويها 

أوكرانيا يا أخي أهدي شوية. 
ترامب 

مع بداية السنة الجديدة كل اللي إنتخبوك 
بس  الخازوق  علي  قعدوا  أنهم  هيحسوا 

لألسف هنقعد كلنا معاهم. 
عمر الغبرة 

قوية  بقت  المصرية  الجالية  بعيد  إلعب 
شوفت  وأديك  هينفعك  ماحدش  ومرعبه 
العلقة اللي اخدتها بعد وقف رحالت مصر 

للطيران. 
فورد 

خليك ثابت واحنا معاك مستعدين نتحمل 
أي شئ لكن قعاد في البيت تاني بالش هللا 

يخليك. 
الحكومة الكندية 

في  دوالر  مليار  بتكلفنا  كورونا  أن  بما 
اليوم طيب ما نضاعف سعة المستشفيات 

ونتفادي اإلغالق وخربان البيوت. 
مجدي أفشه  

ميدو قال قبل ما كيروش ييجي أن مجدي 
كيروش  لعب  طريقة  في  هيتظلم  أفشه 

وحصل فعال.  
أبي أحمد  

إللي يستعين بجيش أرتيريا علشان يقتل 
للسالم  يبقي عار علي جايزة نوبل  شعبه 

وعلي كل إللي حصلوا عليها. 
موسيماني  

زمان كان الزمالك يكسب الفرق الكبيرة 
كده  الترام  الكروم,  المنيا,  من  ويخسر 
يعني... دلوقتي وعلي يدك بقت دي عادة 

األهلي. 
داليا يونس 

ترانيم  الكنايس  في  ترنم  مصرية مسلمة 
لألسف  لكن  أجمل  وال  أحلي  وال  الميالد 
بقينا نعرف األشكال الو.... ونتناسي ورد 

بالدنا الجميل. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

العديد من مالك المنازل يعتقدون انه اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع فإنه يمكن تخفيضه في وقت 
الحق اذا لم يباع. ولكن عندما يتم تسعير 
كافي  اهتمام  يجد  ال  فانه  مرتفعا  المنزل 
ان  البائع  يضطر  تدريجيا  المشترين.  من 
ولكن  السوقية  القيمة  إلى  السعر  يخفض 
بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى السوق 
الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة 
الى  السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي 
قد  يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل 
بأقل  المنزل  يباع  النهاية  وفى  صبره  نفذ 
من قيمته الحقيقية. وقد يعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل قد ال يجد 
يبحثون  الذين  وأولئك  بحثه.  فى  المنزل 
انهم  سيدركون  السعرى  النطاق  ذلك  فى 
أفضل  قيمة  على  الحصول  يستطيعون 
المنزل  سعر  كان  إذا  أخرى.  منازل  في 
حتى  طويال  وقتا  يستغرق  فلن  فية  مبالغ 
يفقد اهتمام المشتري الجاد. وبحلول الوقت 
الذي ينخفض فيه السعر يكون قد فقد اهتمام 
فترات  ان  المؤكد  من  الجادين.  المشترين 
العرض الطويلة فى السوق لها تأثير سلبى 

على عملية بيع المنزل. 

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
حتريم تهنئه املسيحيني بأعيادهم                         

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

كل  من  التوقيت  هذا  مثل  وفي  كالعادة 
عام تخرج علينا بعض اآلراء المتعفنة التي 
المسحيين  الي  التهنئة  تقديم  بتحريم  تنادي 
بأعيادهم وتحذر كل من يقدم التهنئة لهم فهو 
محشور معهم في النار ال محاله ويفرد كل 

اآلراء  هذه  أصحاب  من 
العديد من االسانيد واألدلة 
ويقدم  موقفه  تؤيد  التي 
هؤالء البراهين التي يري 
ان  واالولي  االصح  انها 

تتبع.

ان  االمر  واقع  وفي 
على  تكن  لم  مصر 

كان  بل  القريب،  الماضي  في  الحال  هذا 
التهنئة  يقدمون  انتمائهم  بكافة  المصريين 
اعيادهم،  مختلف  في  المسحيين  ألخواتهم 
وكان المسلمين باختالف أعمارهم، او على 
االجتماعي،  او  العلمي،  مستواهم  اختالف 
الي  التهاني  تقديم  في  يتبارون  المادي  او 
الجغرافي  الموقع  يكن  لم  أيضا  المسحيين، 
يعوق تقديم التهاني من المسلمين للمسحيين 
فكان يحدث هذا في المدن والقري واالرياف 

أيضا في ربوع صعيد مصر.

عبر  الحال  هذا  على  مصر  وظلت 
حدث  ان  الي  والحديث  القديم  تاريخها 
انقالب عام ١952 وبداية انتشار التعصب 
الوهابي  الفكر  وبداية غزو  األعمى  الديني 
يؤمن  ال  الذي  المصرية  األراضي  الي 
بالتعدد او االختالف بل ويكفر كل من ليس 
الناصر  عبد  ورعي  مذهبه  او  دينه  علي 
بنفسه انتشار هذا الفكر في مصر مع تأييده 
وتعضيده لجماعه االخوان المسلمين لتكون 
الجماعات  النتشار  االولي  والبذرة  النواه 
علي  الحال  واستمر  العالم  حول  اإلرهابية 
السادات  حكم  فتره  طيلة  المنوال  هذا 
عهده  في  الجماعات  شوكه  قويت  الذي 
الجماعات  السادات استخدم  ان  والمعروف 
اإلرهابية كراس حربه لمحاربه الشيوعية، 
واعطي السادات الفرصة لقيادات اإلرهابية 
التطرف  ليزيد  الشعب  بين  سمومها  لبث 
التي  السموم  بين  من  وكان  واكثر،  اكثر 
انتشرت من الشيوخ والدعاة هي عدم جواز 
ال  انه  وبدأوها  بأعيادهم،  المسحيين  تهنئه 
بعيد  المسحيين  تهنئه  شرعا  وحرام  يجوز 
القيامة النهم ال يؤمنون بقيامه السيد المسيح 
ولكن ال بأس من تهنئتهم بعيد الميالد النهم 
الوضع  واستمر  عيسي،  بميالد  يؤمنون 
هكذا الي ان ارتفعت أصوات مطالبه بعدم 
جواز تهنئه المسحيين حتي بعيد الميالد ألنه 
عيد ميالد ابن الرب وهو ما ال يجوز قبوله 
علي االطالق ومن يؤمن بهذا الفكر يعتبر 

كافر من وجهه نظرهم.
ولكن يثور هنا تساؤل هام وهو هل هذه 
األفكار هي مجرد اراء لفقهاء جدد او في 
هذا العصر الحديث ام هو منهج ديني ارساه 
علماء وائمه المسلمين األوائل، ولكي نجيب 
سوي  امامنا  يوجد  ال  التساؤل  هذا  علي 
الذين  األربعة  المذاهب  على  الي  االرتكاز 
بعد  للمسلمين  الرئيسي  المرجع  يعتبروا 

القرآن والسنه النبوية.
وللتذكرة نورد من هم االئمه األربعة لكي 

يقف القارئ علي ناصيه األمور وهم: -

ثابت،  بن  النعمان  حنيفة  أبو  اإلمام   -
ومذهبه  ١5٠ه�/767م(،   - )8٠ه�/699م 

الحنفي، تأسس المذهب في العراق بغداد

- اإلمام مالك بن أنس، )93ه�/7١5م - 
تأسس  المالكي،  ومذهبه  ١79ه�/796م(، 
المدينة  الحجاز  المذهب في 

المنورة

- اإلمام محمد بن إدريس 
)١5٠ه�/766م  الشافعي، 
ومذهبه  2٠4ه�/82٠م(،   -
الشافعي تأسس المذهب في 
بغداد، ثم زاد فيه في مصر

- اإلمام أحمد بن حنبل، )١64ه�/78٠م 
تأسس  الحنبلي  ومذهبه  24١ه�/855م(،   �

المذهب في بغداد

وسنستعرض هنا ماذا قالوا هؤالء االئمه 
األربعة في مسألة تهنئه المسحيين بأعيادهم:

تهنئه  تحريم  الي  ذهبوا  الحنفية:  -مذهب 
غير المسلمين في اعيادهم، لحديث لرسول 

اإلسالم )من تشبه بقوم فهو منهم(.

- مذهب المالكية: حيث أفتوا بانه ال يحل 
من  شيئا  للنصارى  يبيعوا  لن  للمسلمين 
مصلحه عيدهم، ال لحما، وال ادما وال ثوبا 
وال يعارون دابه وال يعانون على شيء من 

دينهم.

- مذهب الشافعية: قالوا بمعاقبه من يهنئ 
غير المسلمين بأعيادهم بالتعزير.

- مذهب الحنابلة: قالوا بحرمه تهنئتهم في 
اعيادهم الن ذلك يعتبر تعظيما لهم كالسالم.
هذا  في  األربعة  االئمه  رأي  هو  هذا 
كل  اجتمع  فقد  ذلك  الي  باإلضافة  الشأن 
تهنئة  المحذور في  ان  علماء اإلسالم علي 
الفرحة  إظهار  هو  أعيادهم  في  النصارى 
على  والموافقة  المجاملة  وإبداء  لهم، 
صنيعهم، ولو كان في الظاهر دون الباطن، 
شكل  أي  لهم  أظهر  فيَمن  وارٌد  فالتحريم 
كالهدية،  والموافقة،  المشاركة  أشكال  من 
العمل،  عن  واإلجازة  القولية،  والتهنئة 
وصنع الطعام، والذهاب إلى أماكن األلعاب 
المخالفة  والنية  العيد،  عادات  من  ونحوها 
الجواز،  إلى  الحكم  تنقل  ال  اللفظ  لظاهر 
فظاهر هذه األعمال كاٍف في القول بالتحريم 
ومعلوم أن أكثر الناس المتساهلين في هذه 
النصارى في  األمور ال يقصدون مشاركة 
المجاملة حينا،  إليها  يدفعهم  وإنما  شركهم، 
والحياء أحيانا أخرى، ولكن المجاملة على 
الباطل ال تجوز، بل الواجب إنكار المنكر 

والسعي في تغييره.
اإلسالم  شيوخ  اراء  بعض  الي  وننتقل 
وائمتهم فقد قال ابن تيميه ال يحل للمسلمين أن 
يتشبهوا بهم في شيء، مما يختص بأعيادهم، 
وال  اغتسال،  وال  لباس  وال  طعام،  من  ال 
إيقاد نيران، وال تبطيل عادة من معيشة أو 
عبادة، وغير ذلك، وال يحل فعل وليمة، وال 
اإلهداء، وال البيع بما يستعان به على ذلك 
ألجل ذلك، وال تمكين الصبيان ونحوهم من 

اللعب الذي في األعياد، وال إظهار زينة،
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البيت العربي  واإلنرتنت  
وحكايات جدتي !!

 بقلم عبدالواحد محمد

وسمو  رسالة  العربي  البيت 
اآلباء  يحسن  عندما  وتربية 
النبيلة  القيم  كل  غرس  واألمهات 
)الجدة  األجداد  حكايات  خالل  من 
والجد( علي مسامع األطفال بعفوية 

وإبداع !!

)عبدالواحد محمد روائي عربي(

الذي  العربي  البيت  رحم  ومن 
كان عتيقا نعيش معا في قلب عالم 
كبير ومختلف بفعل اإلنترنت اليوم 
والذي حول عقل الطفل والمراهق 
عبثية  ثقافة  إلي  الصغير  والشاب 
في مجملها تفوق عقله بمراحل بدت 
مزعجة وطاردة للنوم من جفون لم 
تعد يغمض لها رمش وسط ليل دائم 

ونهار قصير !!

وهل من عالج فعال للبيت العربي 
حقيقة في ظل تردي عالم اإلنترنت 
عبر  انتشرت  بعدما  كبير  بشكل 
وسائطه اإللكترونية تطبيقات شاذة 
حولت الثقافة إلي سلعة ترتدي ثوب 
المباشرة  صورها  اعم  في  عاري 
وسطورها التي تحتوي علي سموم 
علنية في سردها الضعيف الذي فاق 
من  السابقة  الضعف  عصور  كل 
تجني علي اللغة العربية بكل قسوة 
في  يضعنا  وهذا  منهجي  وانتقام 
الممكن  من  هل  مفتوحة  تساؤالت 
من  العربي  البيت  دور  استعادة 
خالل األب واألم الذين هما بالقطع 
األجوف  التأثير  هذا  لهما  حدث 
غير اإليجابي في زمن مزعج بكل 
سطوته الثقافية غير المناسبة لثقافتنا 
مثل طائر ال  بدا  قالب  في  العربية 
ملمح له وال طول له وال عرض فيه 
سوي شعارات بدت هالمية بأسماء 

وزة بطة سنارة اسطي الخ .

وهذا ما يجعلنا جميعا في تساؤل 
ترتيب  إعادة  نستطيع  هل  مفتوح 
العربية  الرواية  خالل  من  البيت 
الجد  لسان  علي  تحكي  كانت  التي 
كانوا  عندما  واألب  األم  والجدة 
الكل  الكلمة  بمعني  واحدة  عائلة 
وفراش  واحد  طعام  علي  يجتمع 
واحد واألطفال من حولهم يستمعون 
البريء  واللهو  السمر  إلي حكايات 
بل  عبثية  حكايات  تكن  لم  لكنها 
الرغبة  فيه  وطن  حكايات  كانت 

الدائمة في االبداع والنهوض بالعقل 
من مستوي األلف إلي كل مستويات 
الذي  البناء  األبجدية(  )الحروف 
ينعكس علي سالمة واستقرار البيت 
وقدرة  نجاح  كل  عنوان  هو  الذي 
علي احتواء االزمات صغيرة كانت 
رفيعة  وأخالق  بمهارة  كبيرة  أو 
كانت من سمات كل من خرجوا من 
والعالم  الشارع  إلي  العربي  البيت 

الكبير في الداخل والخارج ؟! .

هكذا كانت حكايات البيت العربي 
ثقافة  تجسد  اإلنترنت  زمن  قبل 
مؤشرات  كل  للعقل  وتعطي  جادة 
تفاعالت  مع  التدريجي  العلو 
حتي  الطفولة  سنوات  منذ  الحياة 
نفسي  وسالم  بأمن  والزواج  العمل 
ووطني  واقتصادي  واجتماعي 
عقل  قوة  فيه  وارهاب  تطرف  بال 
تشكلت بفعل حكايات البيت الطيب 
أعمق  كانت  التي  ورواياته  جدا 
ثورة  في  حتي  الحب  معاني  بكل 
كانت  والخصام  والعتاب  الغضب 
اللغة حكيمة ومتزنة ال تعرف تهور 
والتقاليد  العادات  علي  وخروج 
لذا  العربي  الوجدان  في  الراسخة 
وطالق  جريمة  بال  البيت  كان 
تسجلها محاضر  كثيرة  وانحرافات 

الشرطة إال فيما ندر!!

وال  الكبيرة  المجتمعات  وال   
ما  فيها  نري  العربية  أوطاننا 
المؤثرات  تلك  بفعل  اليوم  نراه 
اإللكترونية التي جنحت بالعقل إلي 
الفكرية  الشذوذ  صور  من  كثيرا 
عابر  الصاروخ  بسرعة  المهد  منذ 
حكاوي  بال  البيت  ليصبح  القارات 
واغاني  ترند  الحكاية  بل  عائلية 
وحدب  صوب  كل  من  مبتذلة 
في  والكبير  الطفل  مسامع  تفسد 
هو  ليتحول  دافئا  كان  الذي  البيت 
مع  الكتروني  صوت  إلي  اآلخر 
هاتفهما الذكي الذي حل مكان مائدة 
وكل  واألب  واألم  والكتاب  الطعام 
مع  غرباء  أصبحوا  العائلة  افراد 
بعضهم البعض في بيت مليء بكل 

متناقضات زمن اإلنترنت؟!

ونجد  حولنا  يدور  ما  نفهم  فهل 
عالج فعال ولقاح مثل لقاح كورونا 
تماما  ننسي  أن  قبل  العربي  للبيت 

أننا بال كتاب عربي وتاريخ !!

قضايا وآراء

حينما التقينا مرتني

نيفني سامى

تهنئه  تحريم  مقال  بقية 
المسيحيين بأعيادهم« ص 4 

يخصوا  أن  لهم  ليس  وبالجملة 
بل  شعائرهم،  من  بشيء  أعيادهم 
المسلمين  عند  عيدهم  يوم  يكون 
المسلمون  يخصه  األيام ال  كسائر 
إذا  وأما  خصائصهم.  من  بشيء 
كره  فقد  قصدا،  المسلمون  أصابه 
والخلف.  السلف  ذلك طوائف من 
ذكره  تقدم  بما  تخصيصه  وأما 
قد  بل  العلماء.  بين  فيه  نزاع  فال 
كفر  إلى  العلماء  من  طائفة  ذهب 
من يفعل هذه األمور، لما فيها من 
طائفة  وقال  الكفر،  شعائر  تعظيم 
يوم عيدهم  ذبح نطيحة  منهم: من 

فكأنما ذبح خنزيرا.

فيما ذهب عمرو بن العاص الي 
وصنع  األعاجم،  ببالد  تأسى  من 
بهم  وتشبه  ومهرجانهم،  نيروزهم 
حشر  كذلك،  وهو  يموت،  حتى 

معهم يوم القيامة.

اما عمر بن الخطاب فقد اشترط 
دار  في  أعيادهم  يظهروا  ال  أن 
يعملونها  وإنما  المسلمين،  ]بالد[ 

سرا في مساكنهم.

تهنئة  فقال  القيم  ابن  وعن رأي 
الكفار بأعيادهم الدينية حراماً ألن 
فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر 
كان  وإن  لهم،  به  ورضى  الكفر، 
لنفسه،  الكفر  بهذا  يرضى  ال  هو 
لكن يحرم على المسلم أن يرضى 
بها غيره،  يهنّئ  أو  الكفر  بشعائر 
ألن هللا تعالى ال يرضى بذلك كما 

قال هللا تعالى:” إن تكفروا فإن هللا 
غني عنكم وال يرضى لعباده الكفر 
وقال  لكم{  يرضه  تشكروا  وإن 
دينكم  لكم  أكملت  اليوم  تعالى:} 
ورضيت  نعمتي  عليكم  وأتممت 
بذلك  ديناً{،وتهنئتهم  اإلسالم  لكم 
مشاركين  كانوا  سواء  حرام 
وإذا  ال،  أم  العمل  في  للشخص 
نجيبهم  ال  فإننا  بأعيادهم  هنئونا 
لنا،  بأعياد  ليست  ألنها  ذلك  على 
وألنها أعياد ال يرضاها هللا تعالى، 
وإما  دينهم  في  مبتدعة  إما  ألنها 
مشروعة لكن نسخت بدين اإلسالم 
الذي بعث هللا به محمداً إلى جميع 
غير  يبتغ  فيه:}ومن  وقال  الخلق، 
اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في 
وإجابة   ،} الخاسرين  من  اآلخرة 
المناسبة  بهذه  دعوتهم  المسلم 
حرام، ألن هذا أعظم من تهنئتهم 
بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها 
. ومن االدلة على تحريم مشاركة 
بأعيادهم  االحتفال  النصارى 

كالكريسمس والفصح وما شابه

علينا  قدم  مالك  ابن  انس  وعن 
يومان  ولهم  المدينة  هللا  رسول 
هذان  ما  فقال:”  فيهما.  يلعبون 
فيهما  نلعب  كنا  قالوا:  اليومان؟ 
في الجاهلية. فقال رسول هللا “إن 
منهما:  خيراً  بهما  أبدلكم  قد  هللا 
ووجه  الفطر  ويوم  األضحى  يوم 
الداللة: إنهم كانوا يحتفلون بيومين 
بل  النبي،  يقرهما  فلم  جاهليين 
قال:” إن هللا فأبدلكم”. واإلبدال من 
منه،  المبدل  ترك  يقتضي  الشيء 

إذ ال يُجمع بين البدل والمبدل منه. 
قال تعالى: }فبدل الذين ظلموا قواًل 
]البقرة: 59[  لهم{  قيل  الذي  غير 
ولم يجمعوا بين القولين فقوله” إن 
هللا قد أبدلكم” يقتضي ترك الجمع 
وقوله”  وأعيادهم،  أعيادنا  بين 
االعتياض  يقتضي  منهما”  خيراً 

بعيدينا عن أعياد النصارى.

في  تشددا  األحاديث  أكثر  اما 
كل  به  يتمسك  والذي  االمر  هذا 
لهم  مرجعا  ويجعلونه  المتشددين 
هو حديث عن ام سلمي فقالت كان 
النبي يصوم يوم السبت ويوم األحد 
أكثر ما كان يصوم من األيام ويقول 
فأنا  للمشركين  عيد  يوما  إنهما 
أحب أن أخالفهم، وفي هذا الحديث 
كان  النبي  أن  األولى:  فائدتان: 
يحب مخالفة اليهود والنصارى-ال 
سيما يوم عيدهم- فهل الذي يحتفل 
صلى  بالنبي  مقتد  ويهنئهم  معهم 
هللا عليه وسلم أم أنه مخالف له؟!! 
بالنبي صلى هللا  متأسياً  كان  فمن 
عليه وسلم فليبغض مشاركتهم في 
الثانية:  فيها  وليخالفهم  اعيادهم 
مشركون  والنصارى  اليهود  أن 
والقرآن  النبي،  بذلك  نعتهم  كما 
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األصوات  فان  وتقدم  سبق  مما 
ليست  التهاني  بتحريم  تنادي  التي 
وليده اآلونة األخيرة، بل هي منهج 
بدايته. نسأل  إسالمي متأصل منذ 

هللا ان ينير العقول والقلوب. 

كان حلما؟؟ 

أم حقيقه؟؟ 

ال أدري !

ثالثون يوماً!!!

بعمري كله ….. 

نعم بالعمر كله !!!

لم اكن اعلم ان تلك االيام هي 
االخيره … لم تخبرني .. 

و اال كنت اغلقت النوافذ و االبواب و 
تيارات الهواء …

لم تخبرني ..
و اال كنت امسكت عقارب ساعتي 

عن الدوران …

جاءت بابتسامتها املعهودة مع فيض 
من املشاعر و احلب..

ضحكنا و بكينا و حتدثنا عن املاضي 
و احلاضر .

يا لسعادتي 

و يا لتعاستي 

نعم تلك هي مشاعري …

استقبلتها مرتني 

وودعتها مرتني 

فهل كان ذلك قدرا 

ام ترتيبا سماوياً

كانت فرحتي ال توصف حينما 
التقينا و استقبلتها في اليوم االول 
من الثالثني .. ثم يأتي اليوم الثالثون 
حينما ودعتها بالدموع  و امتزجت 

دموعي مع دموعها …

لم يكن في خيالي ابدا 

انه سيكون هناك استقبال اخر 

نعم فقد كان 

حينما التقيتها داخل صندوق 
خشبي استقبلتها هناك 

ثم ودعتها ايضا هناك علي بعد 
ساعات من االستقبال ..

استقبلتها تلك املره دون ان اراها .

و و دعتها دون ان احتضنها …
فيا عجباً!!!!!

فقد علمت و تيقنت كم هي ثمينه 
جدا تلك االحضان 

احضان اللقاء

و احضان الوداع 

علمت ذلك حينما لم استطع ان 
احتضنها عند اللقاء

و ال عند الوداع ..

 فقد كان ذلك الصندوق اللعني 
حاجزا لعينا ً بيننا 

حينما التقينا 

و حينما افترقنا عند الوداع …

سالماً ! 

و الي لقاء
سوف يجمعنا بال فراق 

هناك لن مينعني عنك اي حواجز   

سوف القاكي ايتها الروح الباقيه 

اذكريني 

الي ان نلتقي حبيبتي !!!!!
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اله تشويش 
د. روز غطاس

او  كوفيد١9  او  كرونا  جائحة  ايام  األيام،  هذه 
او  أمن  لقاح  يوجد  انه  نثق  نعد  لم  وغيره  اومكرون 
طريقة إليقاف هذا الوباء. ان كل شيء اصبح مشوشا 
غير واضح المعالم، كما لو كان عاصفة ثلجية او رملية 
هبت فجاءة وصارت تنشر رزازها يميناً ويسارا وفوق 
عزيزي  افقدتك  حتي  االتجاهات  كل  في  اي  وتحت 
اتزانك و صوابك والقدرة علي التفكير واجهدت عقلك 
ما  بكل  تشويش  عاصفة  وجسدك،  وروحك  ونفسك 
تحمله الكلمة من معاني... هل تري الصور مزدوجة... 
هل تشتم رائحة الموت في كل ما تسمع... هل تسمع 
األصوات في راسك مزعجة وغير محتملة... قف انت 
نعيشها  التي  الشيزوفرانيا  تجتاحك  او  بمجنون  لست 
من  المتضاربة  المعلومات  من  التشويش  أصوات  انها 
حولنا التي تجعلنا في قلق وصراع حتي الياس وطلب 
الموت. ارتبطت كلمة تشويش بموجات اذاعة الراديو، 
فكلمة تشويش تشمل العديد من المعاني التي تعبر عن 
الحاضرين  يشغل  الفرد  ان  فمنها  ومغزاها،  جوهرها 
الحاضرين  تتبع  دون  تحول  وموشوشات  بحركات 
لما يقال، او كل حركة من شانها احداث ضوضاء او 
ضجيج. وشوش تعني بلبلة واختالط في السمع، وشوش 
اي  بينهم  شوش  اي  ملتبسا،  وجعله  خلطه  اي  االمر 
فرق وأفسد وأحدث اضطرابا وانقساما، وعندما نطلق 
القول: عبارة مشوشة اي انها غير مستقيمة في التركيب 
او المعني، وعندما تطلق علي الكالم فهي تعني كالم 
التباس  فيه  مبهم، غير مرتب،  غير واضح، غامض، 
في  يعقوب  الرسول  أكده  ما  وهذا  واختالط.  واختالل 
رسالته إصحاح 3 وعدد ١6 وكذلك بولس الرسول في 
 : الثانية ١2  وكرونثوس   33: األولي ١4  كورنثوس 

2٠ عندما أشاروا الي ان الرب االله ليس اله تشويش 
بل اله سالم، جميعهم أكدوا انه حيثما التفرقة والخصام 
مقيما  الها  التشويش  يكون  والتحزب  والحسد  والنميمة 
مرفوعا علي عرشه رافعا راية الشر والفناء والموت 
فاله هذا الدهر اعمي االذهان لئال يؤمن االنسان بوجود 
الخالق الذي ابدع هذا الكون فصوره في احسن صورة 
للرب  المجد  يعطي  لم  انه  واجمل صنيع. شوش حتي 
االله بل لكل شيء اخر سواه، فهذا التشويش يستخدمه 
مما سبق  اذا  ثماره.  فهذه  ويهلك  ويقتل  ليذبح  السارق 
رديء،  فعل  وكل  التشويش  اله  هو  ابليس  ان  نستنتج 
الخداع واالضطراب والكالم غير  قادر علي بث  فهو 
الواضح المبهم غير المرتب الذي فيه التباس واختالط 
الموت والحياة،  او  الخير والشر  بين  تميز  فال يجعلك 
الكثير؛  او  القليل  والمزيف،  الحقيقي  والبركة،  اللعنة 
لذلك نري الكثير من الشباب الجميل الصغير وقع فريسة 
االنتحار او عدم تحديد الكينونة والهوية او المخدرات 
به  يمر  الذي  العقلي  التشويش  من  هربا  والكحوليات 
عالمنا اليوم، نعم لم يعد البشر يصدقون او يثقون في اي 
شيء من حولهم لكثرة التشويش الذي خيم علي الحقائق 
فلم تعد واضحة بل غامضة، اصبح عالمنا يعاني من 
االخر  يخون  كل  االسري،  والتفكك  االجتماعي  الظلم 
وال يصدق ما يقول او يفعل، وهذا التشويش عزيزي 
او  النوم  قادر علي  دائم وغير  قلق  القارئ يجعلك في 
االكل او التفكير والتركيز او حتي التعامل مع اآلخرين 
ونفسك  بل  حولك  فيمن  الثقة  فقط  ليس  فقدان  بجانب 
ايضا. فالتشويش اداة مخربة للعقل والنفس والجسد فقلة 
النوم وعدم االكل يؤثر علي صحتك، لذلك كما ذكرت 
في جميع ما كتبته سابقا علينا ان نرجع لخالقنا صانعنا 
حتي يعيد ضبط موجات الراديو علي موجته فال نخضع 

ونكون عبيد إلله التشويش اي ابليس.

على  حصل  فام  عبده  محب  د. 
 – اإلنشائية  الهندسة  بكالوريوس 
الشرف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير 
– من جامعة القاهرة عام ١988، 
الهندسة  فى  الماجستير  ودرجة 
عام  القاهرة  جامعة  من  المدنية 
الدكتوراه  درجة  ثم   ،١992
جامعة  من  المدنية  الهندسة  فى 
 – أونتاريو  مقاطعة   – »ووترلو« 

كندا عام ١996.

فور تخرجه عام ١988 تم تعيينه 
بكلية  المدنية  الهندسة  بقسم  معيداً 
الهندسة – جامعة القاهرة فى اكتوبر 
١988، وفور حصوله على درجة 
الماجستير عام ١992 تم تعيينه فى 
وظيفة مدرس مساعد بقسم الهندسة 
جامعة   – الهندسة  بكلية  المدنية 
بعد   .١992 ديسمبر  فى  القاهرة 
الدكتوراه عاد  حصوله على درجة 
فى  تعيينه  وتم  الوطن  أرض  إلى 
وظيفة مدرس بقسم الهندسة المدنية 
بكلية الهندسة – جامعة القاهرة فى 

يناير ١997.

معامل  فى  زمالئه  عنه  شهد 
واألساسات  التربة  ميكانيكا  أبحاث 
القاهرة،  جامعة   – الهندسة  بكلية 
فى  ومتفانياً  أدائه  فى  متميزاً  كان 
إليه من مهام. كما ُعرف  ما يوكل 
عنه دماثة األخالق وُحسن التعاون 
وسعاً  يدخر  ال  كان  زمالئه.  مع 
أنشطة  به فى  المساهمة  يمكن  فيما 
ومؤتمرات  ندوات  من  المعمل 
حريصاً  كان  كما  قومية.  وأبحاث 
على تطوير مستواه العلمى بأبحاث 
أساس  لها  فائدة  ذات  ثرية  علمية 
مثااًل  بحق  كان  لقد  سليم.  نظرى 
وقدوة  األكاديمى  الباحث  للعالِم 

يُحتذى بها.

فقد  الكنسية،  خدمته  مجال  فى 
شارك والده المبارك المهندس عبده 
بشغفهما   )2٠٠١  –  ١928( فام 
واألديرة  الكنائس  بتعمير  الشديد 
من  الكثير  الشئ  عليها  وصرفا 
من  الكثير  عليها  وأوقفا  أموالهما 
ليضمنا  وعقاراتهما  أراضيهما 
رحيلهما  بعد  حتى  عليها  الصرف 

من هذا العالم.

كما خدما سوياً فى منطقة مصر 
كثيرة  خدمات  الخليج  وفم  القديمة 

متميزة إذ كانا ناظرين على أغلب 
كثيرة  بيضاء  أياٍد  ولهما  كنائسها 
باقية  أثارهما  مازالت  عليها. كذلك 
محبتهما  تحكى  األديرة  بعض  فى 

لألديرة والرهبان.

مجلس  أعضاء  أحد  عنه  يذكر   
وأمين  الخليج  بفم  مارمينا  كنيسة 
)على  المقدسة:  العائلة  اجتماع 
فى  خدمته  فترة  قصر  من  الرغم 
كبيراً  تأثيراً  ترك  أنه  إال  الكنيسة 
فى كل خدمة يخدمها سواء ابتدائى 
دائماً  وكان  ثانوى  أو  أعدادى  أو 
هادئ الطباع ومبتكر باذل معطاء. 
لم  الدكتوراه  على  حصل  أن  وبعد 
بل  فى شخصيته  تغيير  أى  نالحظ 
زاد من اتضاعه وبساطته .. اتعلمنا 
منه الكثير فى الخدمة وحياته كانت 
وهدوئه،  بتواضعه   .. منير  مثال 
كان فعاًل استاذاً كبيراً وكان له من 

الكل احترام وُحب وتقدير(.

كنيسة  بمجلس  آخر  وعضو 
عنه:  قال  الخليج  بفم  مارمينا 
»ال  اآلية  عليه  تنطبق  محب  )د. 
أحد  يسمع  وال  يصيح  وال  يخاصم 
فى الشوارع صوته« – انجيل متى 
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قرأت لك 
جنوى غاىل

لن أهبك كرهي
منقولة عن خطاب أنطوان لرييس لقاتل زوجته

عدة  منذ  حدثت  قصة  تحكي 
ال  جدا  ثري  رجل  ان  سنوات 
البط  لصيد  ذهب  هللا  يعرف 
سام  المسيحي  تابعه  معه  واخذ 
العربة  تعطلت  الطريق  واثناء 
يقوم  وبينما  ليصلحها  فنزل سام 
بجرح  يدة  أصيبت  بالتصليح 
بكلمات  وتلفظ  بشدة  فصرخ 
أدرك  ما  سرعان  ولكنه  سيئة 
انه أخطئ هلل فركع علي ركبتيه 
ان  ويطلب  يصلي  الطريق  في 
به  تفوهت  ما  علي  هللا  يسامحه 
شفتاه ، وعندما رآه الثري يفعل 
هل  ماهذا  قائال  فيه  ذلك صرخ 
تظن ان هناك إِله يسمعك ولماذا 
؟  الصفح  ِبطلب  نفسك  تٌضني 
أفعل  فيما  مشاكل  لدي  ليس  أنا 
ساطلق  أنا  ها  وأنظر  اقول  أو 
منه،  وسأنال   ، البط  علي  النار 
ولم يستطيع سام أن يجيب الثري 
طارت  الوقت  هذا  وفي  بشئ,  
بطتان في الهواء وأمسك الرجل 
النار  أطلق  و  بمسدسه  الثري  
واصاب  واحدة  فقتل  عليهما 
أالخري وصاح علي سام ليمسك 
عرف  وهنا   ، المصابة  بالبطة 
هو  أنا  للثري  فقال  االجابة  سام 
هو  أنت  ولكنك  المصابة  البطة 
قاله زوج  ما  وهذا  الميتة  البطة 
السيدة التي قتلها االرهابيون في 
في  باتكالن(   ( الحفالت  قاعة 
هناك  تعمل  كانت  حيث  باريس 
وتصفيف  المكياج  وضع  في 
الرسالة  هذه  كتب  وقد  الشعر 
زوجته  مقتل  من  أيام  ثالثة  بعد 
عاما   35 العمر  من  تبلغ  التي 
ووضع رسالته علي الفيس بوك 
ولم يوجه الرسالة الي أحد معين 
او مجموعة ما من الناس وكتب 
متحدثا لقاتل زوجته يقول ؛ في 
حياة  مني  أخذت  الجمعة  ليلة 
استثنائية – أخذت حب حياتي – 
تتمكن من  لن  أبني ولكنك  أم  و 
زرع الكره في قلبي ولن أعطيك 
أعرف  ال  أنا   ، الفرصة  هذه 
من أنت وال أريد أن أعرف !، 
قتلت  كنت  وإذا  ميتة  روح  أنت 
ألجل هللا بجهل وعدم وعي فاهلل 
صورته  علي  صنعنا  الذي  هو 
أخترقت  رصاصة  فكل  وشبهه 
جسد زوجتي هي جرح أضيف 
الي جروح قلبه ولهذا فلن أضمن 
 , تريده  ما  فهذا  الكره  هدية  لك 
والغضب هو  بالكره  الرد  ولكن 
نفس  في  تقع  الضحية  يجعل  ما 
أنت  ما  منك  جعل  الذي  الجهل 
أخافك  أن  تريدني  أنت   ، عليه 
وتريدني اال أثق في أبناء وطني 
أن  وتريدني  منهم  وارتاب 

أضحي بحريتي ألجل أالمان – 
زوجتي  رأيت  لقد   ، واهم  أنت 
هذا الصباح أخيرا بعد أيام وليال 
كما  جميلة  وكانت  أالنتظار  من 
رايتها عندما غادرت المنزل يوم 
يوم  مثل  جميلة   ، مساء  الجمعة 
رايتها ووقعت في حبها منذ أكثر 
من ١2 عاما مضت ، بالطبع لقد 
دمرني ألم الفراق وهذا سيعطيك 
ولكن  االنتصار  سعادة  من  قليل 
االلم لن يدوم طويال ، وأنا أعلم 
وأننا  يوم  كل  معنا  ستكون  انها 
سوف نلتقي معها مرة أخري في 
يكون  لن  والتي  النعيم  فردوس 
االن  فقط  أننا   ، فيها  مكان  لك 
أقوي من  أبني وأنا ولكننا  أثنين 
كل جيوش العالم ، وسأكتفي االن 
استيقظ  الذي  بابني  اللحق  بهذا 
من  يبلغ  الذي  وهو  غفوته  من 
ياكل  وسوف  شهرا   ١7 العمر 
للعب  وسنذهب  كالمعتاد  وجباته 
طول  ابني  وسيظل  كالعادة  معا 
سيكون  النه  لك  تهديد  حياته 
تستطيع  لن  وألنك  وحرا  سعيدا 
ابدا ان تمالء قلبه بالكراهية . ) 
االرهاب  رصاصات  تركت  لقد 
ولكن  القلب  مجروح  الزوج 
مات  فقد  الرصاص  اطلق  من 
قلب  يمتلئ  ولن  وروحا  جسدا 
االثمة  بكراهية  االبن  أو  الزوج 
االثم  سيكرهون  بالطبع  ولكنهم 
ان  يسوع  الرب  من  وسيطلبون 
يغير قلوب المعتدين وينزع منها 
شهوة القتل والتدمير وأن يعرفوه 

هو هللا الحقيقي(

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

)١١0( د. حمب عبده فام )١٩٦٦ – 200١(
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )106(
أنقلب السحر على الساحر 

 ادوارد يعقوب

امللك حسني يستعيد سيطرته على مملكته

نقل املليشيات الفلسطينية املوجودة في مصر لتدعيم 
الفلسطينيني ضد امللك حسني

البوليسية: تهريب عرفات من  األفالم  مثلما يحدث في 
األردن الى القاهرة

وحدثت مغامرة مثيرة أخرى!

هي  احلنجورية،  وشعاراته  أفكاره  كانت 
السبب الرئيس لكل ما حل بالفلسطينيني من 

كوارث

بعد ان عقرته: قرر التخلص من األفعى التي 
رباها ورعاها بنفسه 

تمكن الملك حسين من السيطرة على كل األردن 
والقضاء على المليشيات الفلسطينية اإلرهابية بعد 
غزو  حاولت  التي  السورية  القوات  انسحبت  ان 
حربها  في  الفلسطينية  المليشيات  لتعزيز  األردن 

وخسارة  اإلسرائيلي  الطيران  ومساندة  األردني  الجيش  مع 
سوريا في ثالثة أيام ١5٠ دبابة. مارست الكثير من األنظمة 
العربية المتعاطفة مع المليشيات الفلسطينية مع تيارات شعبية 
غير قليلة من التي سبق لها التعرض لعمليات غسل مخ من 
ضد  عسكريا  للتدخل  وطالبته  الدعائية  الناصر  عبد  أجهزة 
الجيش األردني وهذا التيار ظهرا جليا في جلسات ما سمي 
وقف  لمحاولة  القاهرة  في  عقد  الذي  العربي  القمة  بمؤتمر 
القتال بين المليشيات الفلسطينية اإلرهابية والجيش األردني.  
والتقاذ منظره وحفظ ماء وجهه امام عباده، أرسل عبد الناصر 
امدادات عسكرية ومالية للفلسطينيين ولدرجة ايضا انه نقلها 
هناك،  اإلرهابيين  مليشيات  لتقوية  األردن  الي  بالطائرات 
ذلك رغم موقفة الرسمي المؤيد للملك حسين ورفضة التدخل 
مدي  نري  وهنا  الفلسطينيين.  لمساندة  المباشر  العسكري 
ازدواجية عبد الناصر وحرصه على منظره امام عباده رغم 
النتقادهم  الفلسطينية  المليشيات  لزعماء  الشخصية  كراهيته 
لسياساته وتحميله مسئولية هزيمة حرب يونية.  تمكن ياسر 
عرفات القائد العام للمليشيات الفلسطينية في حربها ضد جيش 
األردن، تمكن من الهرب الي القاهرة بعد مغامرة مثيرة اليكم 
رئيس  النميري  ذهاب  العربي  القمة  مؤتمر  قرر  تفاصيلها: 
كال  الى  يضم  موسع  وفد  رأس  على  األردن  الى  السودان 
الملك  الشافعي، والدكتور رشاد فرعون مستشار  من حسين 
السودان ووزير  أبو عيسى وزير خارجية  وفاروق  فيصل، 
فور  الملك حسين  مع  الوفد  هذا  اجتمع  وقد  الكويتي.  الدفاع 
وصوله، واتفق على توجيه دعوة الى ياسر عرفات بالراديو 
لتحديد مكان ووقت الجتماع يعقد مع الوفد - ووصل الرد من 
راديو اللجنة المركزية الفلسطينية من دمشق، وفيه يحدد ياسر 
عرفات زمن اللقاء ومكانه بطريقة أشبه بما يحدث في األفالم 
البوليسية فقد حدد زمن اللقاء في الساعة الواحدة ليال، حيث 
ينتقل الوفد بسياراته عبر الطريق الموصل من فندق الكرفان 
اللوبيدة، حيث  جبل  في  السفارة  مقر  الى  عالية  مدرسة  الى 
مقر  الى  الوفد  ليرافق  المقاومة  من  فلسطيني  مندوب  يصل 
االجتماع. وقد كانت النتيجة الوحيدة لرحلة هذا الوفد مشابهة 
أيضاً لما يحدث في األفالم البوليسية! حيث قام الوفد بخطف 
ياسر عرفات ويمعنى أدق تهريبه معه الى القاهرة!  ففي أثناء 
مقابلة الوفد له في مقر قيادته، طلب وزير الدفاع الكويتي، من 
سكرتيره أن يخلع دشداشته )عباءته(، ويعطيها لياسر عرفات، 
الذي ارتداها ودخل المطار متنكرا مع الوفد، وتمكن بذلك من 
السفر الى القاهرة.  وقد كان في هذا الجو الحافل بالمغامرات 
محمد  بطلها  كان  أخرى  مثيرة  مغامرة  حدثت  أن  واالثارة، 
داود، رئيس الوزارة العسكرية األردنية الذي قدم الى القاهرة 
موفداً من الملك حسين لحضور مؤتمر الرؤساء العرب. فقد 
قدم استقالته إلى الملك حسين من القاهرة، وقبلها الملك حسين 
ان  استقالته  داود في  أورد محمد  بساعتين. وقد  اذاعتها  بعد 
حكومته حملت بما ال ذنب لها فيه، وأنه يريد أن يفسح المجال 
الى  السالم  تعيد  أن  تستطيع  مدنية  وطنية  حكومة  لتشكيل 

إطالق  وقف  احترام  فيها  يمكن  ظروفاً  تخلق  وأن  األردن، 
النار«. وقال في استقالته انه ال يريد أن يفيض اآلن في شرح 
التجربة التي عاشها، ولكنه يؤثر الصمت انتظاراً لتطورات 
األمور في األردن، وأن من بين العوامل التي تلزمه بالصمت 
حرصه على الوحدة الفلسطينية األردنية، الى جانب حرصه 
الجنرال  أن  هيكل  أورد  وقد  بلده.  في  النظام  تماسك  على 
تتلقى  كانت  التي  ابنته،  الحاح  تحت  قراره  اتخذ  داود  محمد 

العلم في بيروت، وأنها عندما سمعت أن والدها كان مشتركا 
ينضم  أال  وناشدته  القاهرة،  الى  جاءت  القاهرة،  مؤتمر  في 
شدد  كما  الفلسطينيين.  ضد  اجراءاته  في  الملك  جانب  الى 
انضمت  قد  داود  منى  وكانت  الطلب.  هذا  في  القذافي  عليه 
فيه  ناشدت  بياناً  بصوتها  وأذاعت  الفلسطينية،  المقاومة  الى 
والدها االستقالة والتضامن مع الفلسطينيين. وعندما استجاب 
في  المصرية  السفارة  من  استقالته، حصلت  وأذيعت  والدها 
القاهرة.  الى  لدخول مصر، وحضرت  تأشيرة  على  بيروت 
الجنسية  ومنح  ليبيا،  الى  ذلك  بعد  داود  الجنرال  سافر  وقد 
الفلسطيني وما حل به من كوارث  الليبية. ان مأساة الشعب 
ترجع في المقام االول الي تصرفات وسياسات عبد الناصر 
المتهورة. فهو الذي أعاد النعرة اإلسالمية األصولية بمعاداة 
من  يقرب  ما  مدى  علي  اإلعالمية  اجهزته  واخذت  اليهود 
الكراهية والحقد والعداء ضد  العشرون عاما تردد شعارات 
الدولة العبرية ويدعو الي تدميرها ومن ثم اخذ يسلح وينمي 
الشعارات  نفس  تبنت  التي  اإلرهابية  الفلسطينية  المليشيات 
ورفض وهي وراءه تتبعه، رفضوا معا كل الحلول السلمية التي 
عرضتها إسرائيل والكثير من دول العالم والتي تدعو الي حل 
المشكلة وإقامة صيغة سلمية للتعايش بين الشعب الفلسطيني 
واإلسرائيلي وكل ذلك ليزيد رصيد عبد الناصر من الشعبية 
بخلق قضية افتراضية حماسية مغطاة بشعارات دينية تعطيها 
قدسية غير قابلة للمناقشة وتدغدغ مشاعر الجماهير وفي نفس 
الناصر  تلهيهم عن مشاكلهم ومعاناتهم من نظام عبد  الوقت 
الديكتاتوري القمعي. بل ال ابالغ اذا قلت ان أفكار عبد الناصر 
وشعاراته الحنجورية حول ما اسماه بالقضية الفلسطينية هي 
السبب الرئيس لكل ما حل بهذا الشعب من كوارث ولعل ابرز 
مظاهر هذا الخلل أن المليشيات الفلسطينية نفسها لم تصدق 
الوحدة  ابرزها  الناصر ومن  لها عبد  التي صنعها  شعاراتها 
العربية والتي كان من المفروض ان تطبقها أوال على نفسها، 
فلم يحدث في أي وقت منذ انشائها أن وحدت صفوفها لتحقيقه! 
مختلفة  متصارعة  متنافسة  متشرذمة  منقسمة  بقيت  بل   ،
أيديولوجياً يخون بعضها بعضاً على الدوام، وقد تنافست مع 
األنظمة العربية التي تناصبها العداء في ممارسة التصفيات 
الجسدية فيما بين قياداتها! بل مارست هذه التصفيات الجسدية 
بين الفلسطينيين أنفسهم، بتهمة العمالة للعدو، حتى بلغ عدد 
الشعبية«  »الجبهة  ب  المسماة  ميليشياته  من  وحدة  عمليات 
ضد الفلسطينيين أنفسهم والذين تطلق عليهم اسم عمالء، ما 
يفوق عدد عملياتها ضد إسرائيل!  مما أثلج صدر وزير الدفاع 
بقوله:  متشفياً  ذلك  على  وعلق  ديان«،  االسرائيلي »موشى 
التصفية  ذروة  وكانت  نفسه«!   على  االرهاب  انقلب  »لقد 
الجسدية، التي تمارسها فرق المليشيات الفلسطينية فيما بينها، 
في طرابلس )لبنان(، وأسفر عن خروج ياسر عرفات وأربعة 
وبتدخل  المتحدة  األمم  علم  حماية  تحت  أنصاره  من  آالف 
 ! مصرية  ومساعدة  يونانية،  سفن  وعلى  أمريكي،  فرنسي 
ويستطيع المتابع لما حدث بين منظمتي فتح وحماس في غزة 

عندما استولت األخيرة على حكم القطاع وقيامها بالمذابح 
ومازالت  فتح،  منظمة  وافراد  اتباع  ضد  الالإنسانية 
الخالفات بين المنظمتين والتناحر قائما الى اآلن! هناك 
في  الناصر  عبد  وفاة  سبب  ان  يقول  من  المحللين  من 
نفس يوم توقيع اتفاق وقف النار بين الفلسطينيين والملك 
حسين هو تأثره الشديد مما اعتبره خيانة من الفلسطينيين 
يونية  حرب  في  هزيمته  بعد  بوادره  بدأت  ما  وهو  له 
وتزايد مع قبوله لقرار األمم المتحدة بوقف إطالق النار 
والذي يعترف ضمنا بحق إسرائيل في الوجود وأخيرا 
أدى  فهذا  ذلك.  بعد  فشلها  لمبادرة روجرز رغم  قبوله 
الي انقالب زعماء المليشيات الفلسطينية علية وتجرأهم 
معهم  تاريخه  في  مرة  ألول  شخصيا  ومهاجمته  عليه 
بل وصل االمر الي اتهامه بالعمالة وشتيمته مما اثاره 
ضدهم وقرر بينه وبين نفسه االنتقام منهم والتخلص من 
األفعى التي رباها ورعاها بنفسه فحاولت عضه وبذلك 

انقلب السحر علي الساحر كما يقول المثل.

 -2 رمضان   العظيم  عبد  اآللة:  تحطيم   -١ المراجع: 
مذكرات   -3 هيكل  حسنين  محمد  رمضان:  الى  الطريق 

هنرى كيسنجر 4- مذكرات موشي ديان
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 فهو صورة واضحة لوالده المهندس عبده فام. اتذكر أنه 
منذ صغر سنه كان يقول لى أحد األصدقاء أن د. محب هو 
م. عبده طريقة التفكير والسلوك واالهتمامات. اذكر أننا قمنا 
بحديث معه بأسقفية الشباب كأحد الشخصيات الشابة الناجحة 
كتفوق  التفوق  إلى  أنظر  لم  حديثه:  من  النقاط  بعض  فأذكر 
أكمل  على  بواجبى  أقوم  أن  يجب  اننى  أشعر  كنت  ولكننى 
وجه، ولذلك نفس المجهود الذى كنت أبذله فى الثانوية العامة 
منير  أخى   .. الطلبة  أوائل  من  كنت  لذلك  الجامعة  فى  بذلته 
ساعدنى كثيراً ألنه أوضح لى نقاط كثيرة فى دخولى الجامعة 
.. كنت دائماً أشعر أننى أقوم بما علّى وهللا بالتأكيد سيعطينى 
ما استحق .. فترة دراستى فى الجامعة كانت أكثر فترة اخدم 
فيها وشعرت ببركة هللا فى حياتى نتيجة الخدمة – لم أشعر 
ابداً اننى اضيع وقتى بل بالعكس كنت أنتظر يوم الجمعة يوم 
الخدمة فى كنيسة مارمينا بفم الخليج بشغف وكنا دائماً نتقابل 
لنتفق على وسيلة األيضاح وما  يوم آخر فى وسط األسبوع 
هى الطريقة التى سنّقدم بها الدرس .. لم اشعر أبداً أن هناك 
تعارض بين الخدمة والدراسة بل أن الخدمة هى بركة الحياة(. 
عرفته  الذى  فام  عبده  محب  د.  هو  )هذا  قائاًل:  يضيف  ثم 
الماضى شئ  األسبوع  األصدقاء  أحد  لى  قال  معه.  وخدمت 
واحد اريد أن أكتبه عن د. محب أنه منذ عامين حدث خالف 
كبير بين مجموعة من الخدام وأمناء الخدمة وكان د. محب 
دائم األتصال بهذا الصديق للبحث عن حلول سالم فى الخدمة 

ويطلب الصالة ألجل الخدمة(.

وفى يوم األثنين 7 مايو 2٠٠١ – وعلى أثر حادث سيارة 
أليم – رحل عنا د. محب عبده فام مع والده المهندس عبده فام. 
وقد ُشيعت الجنازة يوم األربعاء 9 مايو 2٠٠١ من الكاتدرائية 
الثالث  البابا شنودة  أن علم  بالعباسية. وما  الكبرى  المرقسية 
قداسته  مقابلة  فى  وذلك   – »خسارة«  قال  رحيلهما  بخبر 

لألسرة بعد انتقالهما. 

وقال عنهم م. منير بانوب عبده: )لقد بذلوا ذواتهم من أجل 
الرب وكنيسته. بذلوا من وقتهم وعلمهم ومالهم لخدمة الكنيسة 
.. فبعد انتقالهم نظرت أرشيف الكنائس ومبانى الخدمات، التى 
أدركت  تنفيذها عن طريقهما،  على  واإلشراف  تصميمها  تم 
المجاهدة  الكنيسة  فبإنتقالهما خسرت   .. الخدام  عظمة هؤالء 
خسارة كبيرة وربحت الكنيسة المنتصرة ربحاً عظيماً(.        
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   ١2� يدعي أنصار عبد الناصر أنه أول من 
ولإليضاح  والمهنية.  الُعمالية  النقابات  قّوى 

نرصد الحقيقة في عجالة: 

    ١� تسلسل الحركة العمالية والنقابية في 
الحرب  قبل  بدأت  مصر 
بزمن،  األولى  العالمية 
حيث ظهر عدد كبير من 
كان  التي  القوية  النقابات 
نضاالت  نتاج  معظمها 
أسسه  وبعضها  العمال 
الحركة  لتعبئة  الوطنيون 
وكانت  خلفهم.  العمالية 
نقابة  هي  النقابات  أقوى 
والصنائع  الترام  عمال 
السجائر  وعمال  اليدوية 

والمطابع والمخابز.

   بعد الحرب العالمية األولى ومع نشأة الطبقة 
العاملة المصرية بدأت سلسلة من النضاالت 
لهم.  المال  استغالل رأس  العمال  فيها  واجه 
على  تحركاتها  أولى  العاملة  الطبقة  وبدأت 
الشركات  في  قبل ١9١9م  الخصوص  وجه 
الخدمات مثل  المملوكة لألجانب وفي قطاع 
مطالب  وتركزت  والكهرباء.  الترام  شركة 
األجور  زيادة  على  الفترة  تلك  في  العمال 
الفصل  ومقاومة  العمل  ساعات  وتخفيض 
إجازة  على  الحصول  في  والحق  التعسفي 
مدفوعة األجر والحد من الجزاءات وتحسين 
واالعتراف  المالحظين  قبل  من  المعاملة 
عنهم.  نيابة  للتفاوض  شكلوها  التي  بنقاباتهم 
في  األجانب  العمال  كان  الفترة  هذه  وخالل 
في  خبراتهم  ونقلوا  العمالية  الحركة  طليعة 
صفوف  إلى  النضاالت  وخوض  التنظيم 
لفافي  نقابة  وكانت  المصريين،  العمال 

السجائر أحد النماذج البارزة لهذا الدور.

   في ١9٠3م أضرب لفافو السجائر بالقاهرة 
ولم يستجب أصحاب العمل لمطالب العمال، 
وقاموا بتخفيض األجور واستعانوا بالبوليس 
العمال  يشترك  لم  اإلنتاج.  عجلة  لتسيير 
مما  اإلضراب  في  والسوريون  المصريون 
بسبب  اليونانيين  العمال  هزيمة  إلى  أدى 
إلى  العمال  دفعت  الهزيمة  هذه  انعزالهم. 
بعد  السجائر.  عمال  كل  تضم  نقابة  تكوين 
إضراب ناجح في القاهرة في أكتوبر ١9٠8م 
“االتحاد  نواة  وأصبحت  النقابة  هذه  توسعت 
بالقاهرة”  والورق  السجائر  لعمال  الدولي 
وكانت مفتوحة لجميع الجنسيات كما ضمت 
وصلت  الصناعة.  في  المهرة  غير  العمال 
عضوية النقابة في القاهرة ألكثر من ١5٠٠ 
المتبادلة  للمساعدة  صندوقا  وكونت  عضوا 

من اشتراكات األعضاء.

عمال  أرسل  ١9٠8م  أكتوبر   ١3 في     
في  الشركة  مدير  إلى  خطابا  القاهرة  ترام 
مطالبهم  فيه  يذكرون  الصحافة  وإلى  مصر 
المطالب  شملت  باإلضراب.  ويهددون 
تخفيض ساعات العمل وزيادة األجور وإعادة 
العمال  من  لجنة  وتكوين  المفصولين  العمال 
والتعويض  الجزاءات  في  للتحقيق  واإلدارة 
عن إصابات العمل، كان العمال يعانون من 
األجانب  والمالحظين  المفتشين  سوء معاملة 
ورفضت  الترقي.  في  ضدهم  والتمييز  لهم 

الشركة التفاوض مع مندوبي العمال، فبدأوا 
إضرابا كبيرا شارك فيه ١6٠٠ عامل جلسوا 
ال  حتى  الترام  عربات  أمام  القضبان  على 
تتحرك. استطاعت الشركة بمساعدة الشرطة 
انهاء اإلضراب ولكنها في النهاية وافقت على 
يتكرر  ال  حتى  مطالبهم 
مارس   8 في  اإلضراب. 
١9٠9م شكل عمال الترام 
والمحصلون  )السائقون 
المصريين(  من  وغالبيتهم 
مفتوحة  وكانت  لهم.  نقابة 
بصرف  الترام  عمال  لكل 
كان  جنسيتهم.  عن  النظر 
١9١١م  في  الترام  عمال 
الطبقة  طليعة  يشكلون 
عمال  بهم  واقتدى  العاملة 
مكاسب  وأحرزوا  أخرى  مهن  في  كثيرون 

كبيرة بالنسبة لغالبية العمال المصريين. 

في  األولى  العالمية  الحرب  اندالع  مع     
أوعمالي  سياسي  نشاط  أي  توقف  ١9١4م 
قانون  ُفرض  العام،  األمن  يهدد  أن  يمكن 
)التجمهر( الذي حرم اجتماع أكثر من خمسة 
والرقابة  العرفية  األحكام  وأعلنت  أشخاص 
على الصحف. وفي ديسمبر ١9١4م أعلنت 
وبدأت  مصر.  على  البريطانية  الحماية 

الحركة العمالية تدخل فترة من الخمود.

الغذائية  المواد  في  الشديد  النقص  كان     
 %2٠٠ إلى  وصلت  بنسبة  األسعار  وتزايد 
األجور  وانخفاض  ١9١9م،  عام  بحلول 
إحياء  إلى  دفعت  التي  العوامل  من  الحقيقية 
النشاط العمالي بعد نهاية الحرب. عاد عمال 
السجائر إلى اإلضرابات عام ١9١8م وبثوا 
ثم  أنشأوها قبل ذلك،  التي  نقابتهم  الحياة في 
بداية  ومع  الترام.  عمال  قليلة  بشهور  تالهم 
عام ١9١9م بدأت الحركة النقابية في الظهور 

من جديد مع صعود الحركة العمالية.

في  الصناعة  بدأت  ١9١9م  مارس  في     
وارتفعت  البطالة  وتزايدت  االنكماش 
مع  ذلك  وتزامن  جنونيا،  ارتفاعا  األسعار 
بالوفد  االعتراف  البريطانية  الحكومة  رفض 
والقبض  باالستقالل  المطالب  المصري 
جاءت  مالطة.  إلى  ونفيه  زغلول  سعد  على 
الثورة الوطنية ١9١9م لتهز نظام االحتالل، 
واستطاع العمال تنظيم أنفسهم بسرعة والقيام 
والسكك  الترام  عمال  وكان  باإلضرابات. 
الحديدية في طليعة الحركة العمالية من جديد.

موجة  انطلقت  ١9١9م  مارس   ١٠ في     
من المظاهرات في المدن المصرية ووجهت 
 ١١ في  الشرطة.  قبل  من  الوحشي  بالقمع 
إلعالن  نتيجة  الترام  عربات  توقفت  مارس 
بتأييد كبير من  الذي تمتع  العمال اإلضراب 
الجمهور. استمر إضراب عمال الترام طوال 
شهر مارس وجزء من إبريل وتمت التسوية 
بتلبية مطالب العمال بزيادة األجور وتخفيض 

ساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة. 

   في الشهور األولى من عام ١9١9م كان 
عمال عنابر السكة الحديد قد قدموا مطالبهم 
بمضاعفة األجور والحد من عمليات الفصل 
مدفوعة  الحج  وإجازة  والجزاءات  التعسفي 
األجر، رفضت الشركة مطالب العمال ونقلت 

بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 

اجلمهورية الثانية - اجلزء الثامن 

فاروق عطية

اإلضراب  العنابر  عمال  أعلن  منهم.  سبعة 
فتوقفت أعمال الصيانة وقطع العمال خطوط 
السكك الحديدية بالقرب من امبابة. في اليوم 
إليها  انضم  ضخمة  مظاهرة  نظموا  التالي 
سكان  من  والعديد  األميرية  المطبعة  عمال 
منطقة بوالق وساروا يحملون أعالما متجهين 
العال  أبو  كوبري  وقرب  المدينة.  قلب  إلى 
أطلقت القوات البريطانية النار على المظاهرة 
فانضم عمال الحركة إلى اإلضراب. ولم يعد 
العمال إلى العمل إال بعد إطالق سراح سعد 
زغلول وتلبية مطالبهم. كما قام عمال مصنع 
الحوامدية للسكر بإضرابهم الذي وقف أعيان 
البلد والبوليس في وجه محاولة المتظاهرين 
أربعة شهور  المصنع. وبعد مرور  الحتالل 
التي  المطالب  كانت  مارس،  أحداث  على 
فقدم  التراجع.  في  بدأت  قد  العمال  أحرزها 
بالمطالب  قائمة  الترام  شركة  في  العمال 
لهم  جديدة  بنقابة  االعتراف  على  أصروا 
العمال  مع  المصريون  العمال  فيها  اشترك 

األجانب جنبا إلى جنب.

   في أغسطس ١9١9م بدأت موجة جديدة 
من اإلضرابات صاحبها إحياء نقابات قديمة 
جديدة  نقابات  وتكوين  العمال  قد شكلها  كان 
عدد  كان  وفي ١92١م  القطاعات.  لمختلف 
في   33 القاهرة،  في  نقابة   38 النقابات 
السويس،  قناة  مدن  في   ١8 و  اإلسكندرية، 
وكانت أقوى النقابات هي نقابات المرافق مثل 
شركة الترام والغاز والكهرباء والماء. ظهر 
أول اتحاد لنقابات العمال عام ١9١2م وذلك 
قبل ظهور قانون نقابات العمال )القانون 85 
الدولية  لالتفاقية  واالنضمام  لسنة ١942م(، 
للحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١948م.

  2� تم تأسيس العديد من النقابات المهنية قبل 
أقدم  المحامين  نقابات  تعد  ١952م.  انقالب 
النقابات المهنية في مصر حيث تأسست عام 
١92١م. »كان يوجد في مصر نقابة للمحامين 
أمام المحاكم المختلطة وأخري للمحامين أمام 
المحامين«.  لكتبة  الشرعية وأخري  المحاكم 
١94١م،  عام  الصحفيين  نقابة  تأسست  كما 
١946م،  عام  المهندسين  نقابة  وتأسست 
البشريين،  األطباء  نقابة  من  كل  وتأسست 
ونقابة  الصيادلة  نقابة  األسنان،  أطباء  نقابة 
عام  الزراعيين  ونقابة  البيطريين  األطباء 

١949م.

    3� مما سبق ايضاحه نرى أن كفاح العمال 
مطالبهم  تحقق  لهم  قوية  نفابات  وتأسيس 
اصابات  وتعويضهم عن  الكريمة  الحياة  في 
الناصر  عبد  لجمال  وليس  قديما  كان  العمل 
هو  أنه  تأكيد  يمكننا  بل  إنشائها.  في  ريادة 
من أضعف النقابات العمالية واستغل العمال 
لتحقيق مطامعه السياسية لالنفراد بالحكم في 
لتكون مع  النقابات  أبشع ديكتاتورية، وحول 

النظام وضد مصالح العمال.

   � في ١2 أغسطس ١952م بعد مرور شهر 
واحد من االنقالب، قامت ادارة مصنع كفر 
من  مجموعة  بنقل  والنسيج،  للغزل  الدوار 
العمال من مصانع كفر الدوار إلى كوم حمادة 
بدون إبداء أسباب، مما أثار العمال وأعلنوا 
اإلضراب عن العمل وقاموا بوقفة احتجاجية 
العمال  نقل  بحركة  منددين  مطالبهم  إلعالن 
ساعات  األجوروتخفيض  برفع  ومطالبين 
أن أصيب  بعد  وتوفير رعاية صحية  العمل 
الكثير منهم بالربو واألمراض الجلدية بسبب 
العمل. ظن العمال أنه بقيام حركة الجيش قد 
أصبح الجو العام مناسبا لتحقيق مطالبهم ونيل 
حقوقهم. اجتمع ستة آالف عامل بفناء المصنع 
مضربون عن العمل، سرت شائعة بأن اللواء 
أيام  منذ  الحكم  تولى  الذي  نجيب«  »محمد 
هتافات  فاشتعلت  شكواهم؛  ليسمع  سيأتي 
العمال »يحيا اتحاد العمال« »مطالب العمال 

القائد  »يحيا  نجيب«  محمد  »يعيش  عادلة« 
العام«. وصل صدى هذه المظاهرات لمراكز 
الشرطة وقوات الجيش بالمدينة. خرج العمال 
المصانع  من  عمال  إليهم  لينضم  للشوارع 
ترعة  إلى  الحشد  وصل  وعندما  األخرى، 
مجهول  من  رصاصة  خرجت  المحمودية، 
العساكر،  أحد  ليسقط  الجيش  قوات  تجاه 
وتحول المشهد إلى ما يشبه الصدام بين قوات 
الجيش والشرطة من جهة، والمتظاهرين من 
وتبدأ  العمال  من  العديد  ليسقط  أخرى؛  جهة 
للعمال  توجه  التي  واالتهامات  االعتقاالت 
بل وقيادة  الجيش  بالتخريب ومهاجمة قوات 
البكباشي  وكان  الحركة،  تستهدف  مؤامرة 
ذلك  في  للداخلية  وزيرا  الناصر  عبد  جمال 
هذه  في  للمتسبيين  محكمات  أعقبها  الوقت. 
حق  في  اإلعدام  النيابة  وطلب  األحداث؛ 

المتهمين.    

و»محمد  خميس«  مصطفى  كان»محمد     
لهما دورا  كان  الذين  البقري«  الرحمن  عبد 
أساسيا في قيادة المظاهرات ضمن المقبوض 
عليهم. لم يكن عمر »خميس« أو »البقري« 
في  صدر  عندما  عشرة  التاسعة  تجاوز  قد 
حقهما حكما عسكريا باإلعدام شنقا بعد أربعة 
سبتمبر   7 في  تحديدا  المحاكمة،  من  أيام 
نادي  في  علنية  المحاكمة  كانت  ١952م. 
كفر الدوار الرياضي، الذي تجمع فيه ١5٠٠ 
من عمال المصنع ليشاهدوا األحكام في حق 
بالخونة،  الصحف  وصفتهم  ممن  زمالئهم 
ما  الشاقة  باألشغال  آخرين  على  الحكم  وتم 
أعوام و١5 عاما في محاكمة هزلية  بين 8 
دنشواي  لحادثة  اإلنجليز  محاكمة  تحاكي 
الحكم،  على  القيادة  مجلس  وافق  الشهيرة. 
وصّدق نجيب عليه بعد أن أقنعه عبد الناصر 
بضرورة ردع التمرد حتي ال يجرؤ أحد على 
تكرار ما حدث رغم اقتناعه ببراءة الرجلين 

البائسين.

   � أزمة مارس ١954م بين الرئيس األسبق 
هي  البرلمانية  اعتبر  الذي  نجيب  محمد 
األساسي  الدور  وأن  للحكم  األمثل  الطريق 
األمن  على  الحفاظ  هو  العسكرية  للمؤسسة 
السياسة،  عن  بعيدا  الوطن  عن  والدفاع 
استمرار  تبنى  الذي  الثورة  قيادة  ومجلس 
البرلمانية.  الحياة  بعيدا عن  العسكري  الحكم 
في 24 فبراير ١954م قرر نجيب االستقالة 
اليوم  وفي  الثورة،  قيادة  مجلس  رئاسة  من 
التالي أعلن مجلس القيادة تعيين عبد الناصر 
جميع  من  نجيب  واستقالة  للوزراء  رئيسا 
مناصبه. استبعاد نجيب أدى الشتعال الموقف 
المطالبة  المظاهرات  وخرجت  السياسي، 
بعودته، شاركت األحزاب والقوى التي سعى 
النظام إلى تصفيتها، وأهمها الوفد واإلخوان 
والشيوعيون، في هذه الحركة بكل ما أوتيت 
عبد  باتخاذ  مؤقتا  األزمة  وانتهت  قوة.  من 
الناصر قرارا »بناء على تفويض من مجلس 
قيادة الثورة« بعودة نجيب رئيسا للجمهورية. 
حاشدة  تأييد  بمظاهرات  نجيب  قوبل  وقد 
آنذاك. غير أن هذا التطور لم يحسم النزاع، 
فقد قامت قوات الشرطة باعتقال العشرات في 
أيام المظاهرات المطالبة بعودة نجيب واأليام 
بإطالق  نجيب  للحكم. وطالب  لعودته  التالية 
سراح المعتقلين والتحقيق في وقائع االعتداء 

على المتظاهرين.

الواسع  الشعبي  التأييد  نجيب على  اعتمد     
ويتصل  الجماهيرية  اللقاءات  يعقد  وظل 
بالنقابات المهنية واألحزاب والقوى المطالبة 
بالديمقراطية. كان االتجاه الغالب لدى القوى 
حركة  تصفية  هو  بالديمقراطية  المطالبة 
السياسية  الحياة  من  كليًة  وخروجه  الجيش 

والعودة إلى الثكنات.
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غصن الزيتون 52
علي مفيش         ريش … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

 النهارده االحد 26 من ديسمبر… 
كل سنه وانتم طيبين.. يعني ده تاني 
اللي  او  الكريسماس…  بعد  يوم 
وانا   … داي  بوكسينج  ال  بنسميه 
الحقيقه مش عارفه ايه سبب التسميه 
ان  أساس  علي  مثال  هل  دي… 
الناس من كتر الزحمه… والزق في 
الموالت… بتضرب… بالبوكس… 
طبعا ده هزار … وغالبا ان التسميه 
ترجع الي ان كميات الشراء كبيره 
اللي  الحاجات  بتحط  والناس  جدا  
في  الشوبنج….  او  بتشتريها… 
كبيره…  كراتين  او  بوكسات.. 
اقرب.  ده في تصوري …  عموما 
علي  الحقيقه…  من  مايمكن  الي 
ماجينا  ساعة  من  احنا  العموم 
نخوض  مافكرناش  غالبا  كندا… 
تجربة البوكسينج داي ده… او نقدر 
نقول معركة البوكسينج داى دى… 
وفي  بالكتير…  تالته  مرتين  غير 
االخر مع زحمة الموالت… وركن 
قررنا  االرصفه…  فوق  العربيات 
التجربه مره  الخوض في هذه  عدم 
تانيه… وقلنا توبه… الشئ الغريب 
فعال … ان الموالت والمحالت… 
زحمه…  ولسه  قدرتها…  بكامل. 
والناس متكدسه في أماكن معينه… 
وحتي في الكازينوهات… وصاالت 
القمار… لكن زي مابيتقال في المثل 
لباليبهم…  بينقرصوا من  البلدي… 
ناحيه  بييجي  الموضوع  لما 
الكنايس… وادينا اهوه بنعاني تاني 
علي  اكثر  قيود  بتتوضع  ولسه   …
سبحان  العباده…  وأماكن  الكنايس 
هللا… تقولش يااخي الكورونا… او 
المتحور الجديد … االوميكرون… 
بالميكروكروم…  بدلعه..  انا  واللي 
فين…  بيروح  هو  عارف  تقولش 
او بينشن علي مين… علي العموم 
ان  بيقول  دلوقتي  السائد  الكالم 
كده…  دلوقتي  ده  االوميكرون 
نشاطه عالي جدا. من ناحية العدوي 
هو  النهايه  في  بس  السريعه… 
بيعتبر كده زي دور البرد العادي… 
انا طبعا هنا ال اقلل من شانه… لكن 
انا برضه مع توخي الحذر… ولبس 
الكمامه… بس خالص … مش مع 
ده  الموضوع  ووضع   … الرعب 
علي  يكتم  كابوس  كانه  الناس  قدام 
نفسهم طول الوقت … الزم الحياه 
في راي … وراي الكثيرين ترجع 
وخصوصا   .… األول  زي  تمشي 
اتاثرت  كتير  بيزنس  أماكن  فيه  ان 

 … عنكم  بعيد   … كتير  وناس 
تاثير  من   … بيوتهم  اتقفلت 
الفزاعه… والخوافه … الموضوع 
النهارده   … وممل  متكرر  بقي 

ستاف  القيه  مش  مستشفيات 
… تشتغل  دكاتره  او.   …
الن معظمهم عنده الكوفيد…

من  اكثر  برضه  النهارده 
الفين ومتين )22٠٠ ( رحلة 
ان  بسبب   … تتلغي  طيران 
والمضيفين   … الطيارين 
انا  كورونا..  عندهم   …
الفيروس  استخدام  ضد  بس 
بيها  بيرعبوا  كفزاعه… 
الناس كل يوم… احنا اه الزم 
الحياه…  بس  بالنا…  نخلي 
ماهي  الدنيا  زي  تستمر… 
معينة…  أماكن  في  سهله 
لكن مقفوله ومعقده في أماكن 
النهارده  والحقيقه  اخري… 
عدد…   52 من  اكثر  بقالنا 

أسابيع…  من ١٠4  اكثر  ييجي  او 
كده…  قبل  ماقلت  زي  لسه  واحنا 
بنكتب  ولسه  مالطه..  في  بندن 
نمسك  نرجع  كده  ونفسنا  لنفسنا… 
الجريده كده بايدينا… حتي لو أيدينا 
األسود..  الحبر  من  اتعاصت  كده 
برضه  ده…  الحبر  من  واتوسخت 
لبيوتنا…  الفاليرز  كل  وصول  مع 
الحكمه في  ايه  لسه مش عارفه  انا 
عدم طبع الجريده.. بدال مانتصفحها 
الكترونيا … وكان الجرنال معمول 
بس للي بيكتبوا فيه… … مش باقي 
خلق هللا… ندخل بقي في الموضوع 
المقاله…  موضوع  األساسي…. 
بالجائزة  فاز  اللي  الفيلم  عن  وهو. 
 … »كان«  مهرجان  في  الكبرى 
علي  اتفرجت  كالمعتاد..  وطبعا 
الفيلم.. قبل مااكتب عنه ….وبرضه 
يدخل  الواحد  لما   … يعني  وماله 
اون الين …ويشوف نبذه عن الفيلم 
 … قرات  ما  نصوص  واليكم   …
وبعدين نتكلم عن راي الشخصي… 
المخرج  الفيلم  كتب  ريش…  فيلم 
أحمد  الكاتب  بمساعدة  الزهيري 
من  مجموعة  بالبطولة  وقام  عامر، 
األشخاص الذين لم يسبق لهم التمثيل 
من قبل. يتناول الفيلم في إطار من 
على  تُجبر  عائلة  والخيال،  الدراما 
أن  بعد  الذاتي  االكتشاف  من  فترة 
االسرة  رب  بتحويل  ساحر  يقوم 
خالل  دجاجة  إلى  الخطأ  بطريق 
لألطفال…رجان  ميالد  عيد  حفلة 

في   74 دورته  في  السينمائي  كان 
الفيلم في  ١3 يوليو 2٠2١. شارك 
النقاد  ألسبوع  الرسمية  المسابقة 
فعاليات  ضمن  المقامة  الدولي 
مهرجان كان السينمائي في النسخة 
لمسابقة  الكبرى  بالجائزة  وفاز   74
الفيلم  وهو  الدولي  النقاد  أسبوع 
المصري األول الذي يفوز بالجائزة 
مهرجان  نقاد  أسبوع  في  الكبرى 
)كان(. يعود المخرج عمر الزهيري 
بعد 7  )كان(  لمهرجان  العمل  بهذا 
بالمهرجان.  مشاركته  من  سنوات 
وده ملخص لبعض كلمات النقد اللي 
قيلت عن الفيلم … أوليفييه بيليسون 
أبارت  باند  الفرنسي  الموقع  على 
عمر  »كتب   :Bande à Part

كأول  التاريخ،  في  اسمه  الزهيري 
طوياًل  فيلًما  يقدم  مصري  مخرج 
للتو  فاز  حيث  النقاد،  أسبوع  في 
بجائزة نسبريسو الكبرى في الدورة 
عن  بسيطة  قصة  إنها  الستين... 
تغطية  أجل  من  تكافح  عادية  عائلة 
نفقاتها والبقاء على قيد الحياة... كل 
الكتابة.  من  البناء،  في  جيد  شيء 
إلى  المجموعات  من  التمثيل،  إلى 
المونتاج. هي كوميديا عبثيه جامدة. 
االجتماعية  الدراما  بطريقة  يبدأ 
في  يتم  الذي  النوع  من  الواقعية، 
تجري  حيث  المتهالك  المكان 
األحداث وتبقى الشخصيات مجهولة 
الضوء على حقيقة  تسليط  أجل  من 
أن هذه قصة يمكن أن تحدث في أي 
وقت وفي أي مكان وال مكان... مع 
موقع  إلى  ينظر  فإنه  الفيلم،  تطور 
المرأة في العمل والمجتمع. المصنع 
السماح  السابق  في  رفض  الذي 
للنساء بالعمل فيه يغير سياسته. تبدأ 
تتحدث،  وبالكاد  بالوداعة  الزوجة 
يروي  التغيير.  إلى  تحتاج  وسوف 
الزهيري كل هذا دون المساومة على 
المكافآت  تأتي  السرعة.  أو  اإلطار 
التي  الجادة  الطريقة  خالل  من 
شيء..  كل  الشخصيات  بها  تعامل 
الدغيدي،  إيناس  المخرجة  هاجمت 
حالًيا  يشارك  والذي  “ريش”،  فيلم 
في مهرجان الجونة السينمائي بسبب 
ضعف مستواه الفني، مشيرًة إلى أنها 
ال تعرف كيف فاز هذا الفيم بجائزة 

خالل  اضافت،  كان.  مهرجان  في 
التصريحات الصحفية، إن فيلم ريش 
ضعيف على كل المستويات، وأنها 
أحد  آراء  على  تحجر  ال  كمخرجة 
لكننا كنا ننتظر عمال فنيا ذو قيمة. 
االنسحاب  النجوم  من  عدد  قرر 
ضمن  »ريش«  فيلم  عرض  من 
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، 
من  النجوم  انسحاب  قرار  ويأتي 
بأنه  للعمل،  رؤيتهم  نتيجة  الفيلم 
مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد 
المجتمع  في  السلبية  الجوانب  من 
ويركز عليها بشكل رئيسي وال يلقي 
إيجابية،  جوانب  أي  على  الضوء 
وكان من أبرز النجوم الذين قرروا 
بعد  الفيلم،  ينسحبوا من مشاهدة  أن 
عرضه بنصف ساعة تقريبا المخرج 
منير  وشريف  العزيز  عبد  عمر 
رزق.  وأحمد  الباقي  عبد  وأشرف 
قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، 
ضمن  »ريش«،  فيلم  شاهدت  إنها 
فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، 
موضحة لموقع تلفزيون »الشرق«، 
أنها لم تفهم بعض أجزاء العمل، ولم 
أّن  ببعضها«، موضحة  تقتنع 
عمل  الزهيري  عمر  المخرج 
الحالة  الفقر وتدني  على ربط 
االقتصادية لألسرة بالقذارة... 
دهشتها  شاهين،  إلهام  وأبدت 
الفيلم  بأن  البعض  رأي  من 
يُسيء للدولة المصرية، قائلة: 
غالبية  أفهم  لم  إنني  »رغم 
ضد  أنني  إال  الفيلم،  مشاهد 
للعمل  ُوجهت  التي  االتهامات 
مصر،  صورة  يُشوه  بأنه 
عمل  أمام  النهاية  في  ألننا 
ل  بقي  بنيجي  سينمائي… 
تقريبا  انا  الشخصي…  راي 
شايفه نفس راي الفنانه »الهام 
اتفرجت  فعال  انا   « شاهين 
أقول  واقدر   … الفيلم  علي 
الستاره …او  نزول  حتي  اني … 
بمعني اخر.. الن دي مش مسرحيه 
… انما حتي نزول كلمة النهايه … 
تقريبا لم افهم كلمه … وباللغة اللي 
أقول   اقدر  استخدمها..  بحب  دايما 
تعريفه  بتالت  ماطلعتش…  اني 
مصريه  بعيله  بيبدا  الفيلم  لب… 
فقيره.. ومعرفش ليه فعال مطلعينهم 
قذرين متسخين … مع ان فيه بيوت 
كتير صغيره فقيره … ونظيفه في 
كده  معايا  …افتكروا  الوقت  نفس 
عيلة سناء جميل وعمر الشريف في 
فيلم »بدايه ونهايه« وافتكروا كلمة 
»الفقر  بيقول  وهو  الشريف  عمر 
كان  فعال  لكن   …  « عضمنا  دق 
المكان او الشقه الصغيره نظيفه… 
ريش…  لل.  تاني  نرجع  المهم.. 
رب االسره او االب… بيعمل حفله 
الحفله  وغالبا  ابنه..  ميالد  عيد  في 
الحصول  بغرض  بيعملها…  دي 
او  نقديه  علي شوية هدايا… سواء 
غيره  وبيعزم مديره في الشغل… 
ويحدف عليه الواد… صاحب عيد 
الميالد … لغاية مايدي له اللي فيه 
النصيب … المهم … ان الراجل ده 
بيكون جايب كده ساحر … نص لبه 
كده … عشان يعمل. عرض كده… 
وبيطلب   … الحاضرين  يسلي 
الساحر من الحاضرين… ان واحد 
صندوق…  جوه  يدخل  منهم… 
حد  فيه  ومكانش  سقفت…  الناس 

الدخول  لموضوع  قوي  متحمس 
الفيلم..  بطل  المهم  الصندوق..  في 
قرر انه يغامر … ويدخل صندوق 
 … للنبي  سقفه  وطلب  الساحر… 
ودخل… والناس مستنيه… والوقفة 
طالت … والساحر يقول … كمان 
جوه  الراجل  ولسه  للنبي …  سقفه 
الصندوق… وبعد طول انتظار … 
مايطلع  وبدل  الصندوق…  اتفتح 
فرخه   بقي…  ايه  طلع  الراجل… 
الصراع…  او  الفيلم…  بدا  هنا 
بتحاول   … الراجل  مرات  الست 
مع الساحر … يرجع لها جوزها… 
برضه  تحاول  مجيب…  من  وما 
بمعني  تاكل  الفرخه…  تاكل 
الفرخه…  هي  تاكل  مش  تطعم 
العيال  والمحيص…  وتكلمها… 
تحاول  والست  تجوع…  بدات 
تروح تخرج للشغل… والدنيا تتقفل 
األبواب…  وكل  هي  وشها…  في 
جوزها  بتاع  الشغل  تروح  تحاول 
أي  او  مرتبه  صرف  وتتطلب 
معاش… وطبعا بيطلبوا أي أوراق 
ومفيش  مات…  انه  اثباتات  و  ا 
في  النه  أوراق…  طبعا  معاها. 
الحقيقه لم يمت… انما بقي فرخه… 
المصنع وبرضه  تحاول تشتغل في 
صعب  ده  الشغل  الن  بيطردوها 
علي الستات.. وتحاول بكل الطرق 
للدخل..  وسيله  أي  علي  الحصول 
صاحب  ويهددها   … وماتقدرش 
في  اتاخرت  عشان  بالطرد  البيت 
قاسي  مشهد  وفي  االيجار …  دفع 
تركب سياره واحد صاحب جوزها 
لمحاولة الوصول الي حد يساعدها.. 
 … اغتصابها  يحاول  ده  الشخص 
 … الحقيقه  جدا  ضلمه  مشاهد 
وفي  نور…  بصيص  ومفيهاش 
االخر مافهمتش. هي عملت ايه … 
عشان  الفرخه…  دبحت  هي  هل 
تاكل وتاكل عيالها وطفلها الرضيع 
… وال عملت ابه… كل اللي طلعت 
طبعا  هي  دراما صعبه…  بيه … 
الست في االخر  حالها يصعب علي 
الكافر… بس ك متعه في الفرجه…
او تمتع بالحوار والسيناريو…. كل 
ده في االخر بيطلع… ريش.. ريش 

… علي مفيش.. 

وناس   … تتبغدد  ناس  الدنيا  في   
يادوب بتعيش 

وناس تعوم في العسل … وفلوسها 
بالتهبيش 

وغيرها ياكل دقه …يادوب ب لقمة 
عيش 

دي  يتقال   … غيتونا  تصرخ  ولما 
ناس مهابيش 

ومعاه   … داندي  بتاكل  ناس  فيه 
كباب او شيش 

عليه  يرموا  يحتاج …  الفقير  ولما 
الريش 

لكن  وشطاره…  ذكاوه  ناس  فيه. 
ياحظ مفيش 

ياخدوا  ويجروا…  يسعوا  ومهما 
يادوب بقشيش 
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بصــــــراحة
وداعا مالك كنيسة مارجرجس بتورنتو  

 مدحت عويضة

بينما كنت أقلب حسابي 
التواصل  شبكة  علي 
بخير  وإذا  االجتماعي 
فقد  ؛  ومفاجئ  حزين 
األصدقاء  أحد  نشر 
الصيدلي  رحيل  خبر 
سارعت  روفائيل.  أبرآم 
ببعض  باالتصال 
أكدوا  الذين  األصدقاء 
وامتلكتنى  الخبر  لي 

حالة من الحزن الشديد  وشريط طويل من 
اإلنسان  هذا  عن  رأسي  في  دار  الذكريات 
كان  الذي  القلب  متواضع  الُمحب،  الوديع، 

يعيش كمالك في وسطنا. 

قبل أن أتشرف بمعرفته، كنت أذهب لكنيسة 
المناسبات  في  يورك  بنورث  مارجرجس 
بدعوة كريمة من الدكتور رأفت جندي وفي 
كل إحتفال يكون في القاعة كنت أجد شخص 
طيب هو وزوجته يقومون بخدمة الحاضرين 
ولم أكن أتوقع أن من يقومون بخدمة جميع 
الحضور فى هذه المناسبات هما من صفوة 
فى  المصرية  الجالية  رموز  ومن  المجتمع 
كندا وكبار الداعمين للكنيسة. وعرفت أنهما 
محبة  بكل  الخدمة  بهذه  ويقومان  صيادلة 
شفيعها  في  وحبا  وشعبها  للكنيسة  وعطاء 

الشهيد العظيم مارجرجس.

وتقربت  جدا  نظري  في  اإلنسان  هذا  كبر 
إليه ألتعرف عليه أكثر. 

من دردشتنا األولي عرفت أنه من المراغة 
وقريب لزوجة خالي المحامية مرڤت إبراهيم 
طهطا.  في  »أرميا«  العظام  دكتور  وشقيق 
هي  وكما  أبرآم.  يا  دنيا صغيرة  من  ويالها 
فهموا  فانية وقليلون من  أيضا  صغيرة فهي 
قليلة والبد أن  فيها  أننا غرباء وأيامنا  مثلك 
نتركها. ثم كانت انتخابات مقاطعة أونتاريو 
ليجمعنا عمل مشترك مع إبرآم فقد كان داعما 
واصف  وفريد  شنودة  بن  الصيادلة  لزمالئه 
.ويبدو أنه ورفاقه قاموا بتقسيم العمل بينهم 
فكان نصيبه العمل مع بن شنودة الذي كنت 
أعمل أنا ايضا لمساعدته فكانت فرصة لنلتقي 

أكثر ونتكلم أكثر ونتقارب أكثر. 

وكنا  الكالم  وقليل  جدا  بسيط  أبرآم  كان 
من  كل  كان  يتكلم.  ما  نادرا  نجلس  عندما 
لسماع  وينتظرون  حكمته  في  يثقون  حوله 
برأيه  يبدي  أن  منه  يطلب  الكل  فكان  رأيه 
يؤيد  الجميع  تجد  قليلة  بجمل  يتكلم  وعندما 
شئ  فى  المجتمعون  اختلف  وإن  يقوله  ما 
الفيصل.  ليكون  أبرآم  رأي  الجميع  ينتظر 
كان الحكيم الوديع الصامت الذي يستمع للكل 
يحتل  كان  رأيه.  لسماع  الكل  يتشوق  بينما 
بهذا التواضع والهدوء والوداعة مكانة كبيرة 
جدا في كنيسة مارجرجس بل وبين أوساط 

الجالية كلها. 

كنيسة  في  الخدمة  رفقائه  مع  أبرآم  أسس 
أحب  للكنيسة  مطيعا  أبنا  وكان  مارجرجس 
شعب  وأحب  جدا,  عوض  رويس  القمص 
ومن  الكنيسة.  في  الخدمة  وعشق  الكنيسة 
خدمة  هي  أبرآم  أسسها  التي  الخدمات 
والصيادلة  لألطباء  التعليمية  الدروس 
االقادمين  فكان  مارجرجس.  كنيسة  في 
تورنتو  فى  للكنيسة  يحضرون  منهم  الجدد 
التي  التعليمية  الدروس  ومسيسوجا لحضور 
تساعدهم في الحصول علي رخصة ممارسة 
ظل  في  وشاق  طويل  مشوار  وهو  المهنة 

المواصالت  زحمة 
إمكانيات  وضعف 
فأسس  الجديد.  المهاجر 
كنيسة  في  الدروس  لهم 
لهم  يدعو  لهم  قريبة 
لهم  ويجهز  المحاضرين 
والمواد  الدرس  قاعات 
وكان  بالمجان  التعليمية 
الشاي  لهم  يحضر 
وبعض  والقهوي 
األكالت الخفيفة في كل مرة يحضرون فيها. 

وهنا أقص قصة حضرتها في صورة عتاب 
نسي  فقد  المالك  هذا  حقيقة شخصية  تُظهر 
واألكالت  والشاي  القهوي  يشتري  أن  مرة 
وعرفت  الطالبات  أحدي  فخرجت  الخفيفة. 
أنه المسؤل عن أحضار هذه األشياء وعندما 
وكان  نسيت!  أسف  أنا  قالها:  عنها  سألت 
ويقول  لها  يعتذر  كيف  له  أصدقائه  عتاب 
تركب  أن  لها  ويقول  عليها  يرد  ولم  نسيت 
سيارتها لتحضر القهوي والشاي هذه المرة. 
ويقول  بشده  رأيهم  يرفض  إبرآم  كان  بينما 
دي بنتنا بكرة  هتخدم وتعرف أنها غلطت، 
لكن كان الجميع غاضب منه بسبب عدم رده 
الجميع  من  غاضب  هو  كان  بينما  عليها، 
أن  يريد  من  وقال  أهانته.  أنها  يرون  النهم 
يخدم عليه أن يتحمل فال إهانات في الخدمة 

بل هو عمل من أجل المسيح. 

يحب  الذي  الحكيم  الشخص  أبرآم  كان 
الجميع ويحتوي الجميع ويطبطب علي الكل 
ولم تفارق االبتسامة وجهه حتى فى الضيقات 
واألالم. عندما كان يزور أبونا مكاري يونان 
في  كندا  في  وجوده  فترة  يقضي  كان  كندا 
بيت أبرآم وكان المنزل مفتوح لكل من يريد 
أخذ بركة أبونا. كنت أذهب له من مسيسوجا 
بركة  لنأخذ  وبناتي  وكريستينا  أنا  لماركهام 
كبيرة  مجموعات  هناك  أري  وكنت  أبونا. 
مفتوحا  البيت  وكان  أبونا  أجل  من  تحضر 
وكرم  وبشاشة  وترحاب  حب  بكل  للجميع 

أهل سوهاج. 

عاش وديعا خادما أمينا كل حياته ورحل في 
هدوء. وعندما ذهبت لواجب العزاء وجدت 
الكنيسة ممتلئة رغم ظروف كورونا تكريما 
تكريما  يوما  يطلب  لم  الذي  المالك  لهذا 
من  به  يقوم  عمل  علي  شكرا  او  حياته  في 
كبيرة  خسارة  أبرآم  رحيل  الكنيسة.  أجل 
كان  والذي  مارجرجس  ولكنيسة  كجالية  لنا 
ولكنه  أبرآم  رحل  إدارتها.  بمجلس  عضوا 
عاش حياته شاهدا لسيده في وداعته وسالمه 
الداخلي وخدمته للكل ومحبته للجميع فقد كان 
كسيده يجول يصنع خيرا. نعزي انفسنا جميعا 
وكل أصدقائه ومحبيه علي فقدان أخ وصديق 
عزيز سنفتقده كثيرا. كما أعزي شعب كنيسة 
وكل  عوض  رويس  وأبونا  مارجرجس 
الكهنة والخدام. أقدم تعزياتنا القلبية لزوجته 
مارينا  وأبنائه  ماري  الصيدالنية  السيدة 
وميخائيل ويوستينا. وأقول لهم لقد ترك لكم 
بها  تفتخرون  ستظلون  عطرة  سيرة  أبرآم 
أنتم وأوالدكم لقد كان رجال عظيما. عزاؤنا 
أمينا  كان  والذي  األمين  الخادم  أن  جميعا 
أحضان  في  بالكثير  اآلن  يتمتع  القليل  علي 
كل  وخدمه  وكنيسته  شعبه  واحب  أحبه  من 
لك أيها العبد المخلص واألمين  حياته. نعماً 
وستظل  النعمة  عرش  أمام  أبرآم  يا  أذكرنا 
في قلوبنا إلي أن نلقاك فصلي من أجلنا لكي 

يعيننا الذي أعانك.

عبري حلمي تكتب
يف عامل التنوير...

االكتشاف املرير

اكتشف نفسك
اكتشف قدراتك 
اكتشف المجتمع
اكتشف القانون

اكتشف الحقوق والواجبات
اكتشف الصدق من الكذب

اكتشف الماضي بما فيه  والحاضر بما عليه 
والمستقبل الخفي وما يحويه

اكتشف خرافات متنوعة و شائعات ُمغرضة
اكتشف سلوكيات تهوي إلى الجحيم 

واكتشف أسرار عالم اآلثار وعلم التنجيم 
اكتشف خبرات الحياة بمفاهيم صحيحة 

وغيرها خاطئة
وكم وكم من االكتشافات والمفاجآت 
والتحاليل واالستراتيجيات ....إلخ 

وبعد كل ذلك تقف أمام نفسك لتسأل  أين 
أنت من عالم االفتراضات ؟

وأين أنت من الحقائق المؤكدة أو الزائفة  ؟

وهل كل ما يُقرأ ويسمع حقيقي وله إثبات 
علمي أو مجرد تخمين

ال ننكرر دور العلم والعلماء بالنظريات 

العلمية واالكتشافات الحقيقة واالختراعات 
المفيدة المؤكدة للتطور في شتى المجاالت

وكيف َتّمت بعد مجهود ال حصر له ؟

ومع ذلك كل التقدير ونحن نبحث في 
عالم التنوير بكل الثقافات والحضارات 

على مر العصور . نكتشف الحقيقة المرة 
وهي للزوال . هكذا تمر األيام والشهور 

والسنوات ،

عهد يخلفه عهد

وقرن يتلوه قرن

وحضارة بعدها حضارات 

ولكن كل ذلك إلى أين؟

االكتشاف الحقيقي والصورة الوحيدة المؤكده 
بنسبة مائة في المائة هى كل نفس ذائقة الموت 
ومهما طالت األيام وتطور العلم واالكتشافات 
وتحققت اإلنجازات واالنتصارات ،كله  ذلك 
الدائمة  الحقيقية  الحياة  بعدها  وتبدأ  سينتهى 
عصر  أو  الصالحة  باآلخرة  الخلود  عصر 
حسب  وكله   ، هللا  قّدر  ال  بالجحيم  الفناء 
إخالصه وأمانته مع معطيات الحياة وعطايا 
عليها  حافظنا  وكم  وبركات  نعم  من  لنا  هللا 
وفيما تم استخدامها للخير أم للشر اكتشف كما 
أهم حقيقة  لكن  االكتشافات  أنواع  بكل  تشاء 
الحياة  حقيقة  هي  وتصدقها  اكتشافها   يجب 
اكتشافها  وتم  حياة  هناك  بالفعل  الموت  بعد 
من أيام الفراعنة البعث والخلود ...لنسعى أن 

نحيا في خلود
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 
الكائنات الحية

)2( تابع الكلب و أفضل صديق لإلنسان ومثال 
الوفاء

 

                  

شيواوا                داشهند              البرادول

يستعمل اإلنسان الكالب في الحراسة والصيد وجر العربات. 
وكانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل. وهناك 
الكالب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل 
المنزلي كتنبيه الصم لجرس الهاتف أو الباب أو قيادة األعمى 
للتجول داخل البيت أو عبور الشارع. وبعض أنواع الكالب 
تتسم بحاسة شم قوية. ولهذا تدرب على مهام أخرى كالكشف 
الفارسي  والنمل  والديناميت  والمفرقعات  المخدرات  عن 
في  المفقودين  عن  البحث  يمكن  باألعماق.  بالماء  والغرقى 
على  التنصت  يمكنها  الكالب  وبعض  والحرائق  الزالزل 
األصوات التي ال يسمعها اإلنسان بأذنيه، حتى إن الكلب يقدر 
على سماع دقات الساعة على بعد 4٠ قدما. والكالب المنزلية 

تختلف في الشكل والمظهر والحجم واللون.
ورغم هذه االختالفات في كل فصائل الكالب إال أنها جميعها 
العظمي  الهيكل  فعدد عظام  التشريحية.  الناحية  متطابقة من 
32١ عظمة. وتختلف السالالت في أعداد عظام الذيل. لكن 
قفصها الصدري يتكون من ١3 زوجا من األضالع ويتكون 
العمود الفقري من 7 فقارات في الرقبة و١3 فقرة في الصدر 
و7 فقارات قطنية و3 فقارات في العجز. والرجلين الخلفيتين 
في  مخالب  وتوجد  أصابع.  وأربعة  4مخالب  منهما  كل  في 
أربعة أو خمسة أصابع بها. وللجرو 28 سنا مؤقتة لكن بعد 

عمر 6 شهور تستبدل ويصبح عددها 42 دائمة.
وتعيش كل فصائل الكالب في كل قارات العالم ماعد القطب 
الجنوبي وفي األحراش والغابات بالمناطق المعتدلة والمطيرة 

وبالصحراء والجبال والتندرا.
آكلة  وهي  األليفة.  الكالب  أسالف  الرمادية  الذئاب  وتعتبر 
واآليل،  والخرتيت  كالجاموس  الكبيرة  الحيوانات  للحوم 
تسطيع  والكالب  والفئران.  كاألرانب  الصغيرة  والحيوانات 
شاسعة  مناطق  لحراسة  التجول  شمها  وحاسة  سمعها  بحدة 
من الذئاب أو للبحث عن الطعام. وتتزاوج الذكور مع اإلناث 
إلى 6 جراء ترضعها  يناير، وتلد بعد ذلك من 5  في شهر 
األم من حلمات ثديها. وتشاركها في الطعام بعد الفطام. تولد 
الجراء عمياء وتكون غير قادرة علي الوقوف. وتقضي %9٠ 
من وقتها نائمة. وبقية الوقت ترضع فيه. وال يمكن للجراء 
الدموية،  دورتها  نضح  عدم  بسبب  العالية،  البرودة  مقاومة 
لهذا تلتصق الجراء بأمها للحصول على التدفئة. وتنظف األم 
بينما ال  الثدييات،  إناث  الجراء وتقوم برعايتهم كغيرها من 

يقوم األب بأي دور في تلك المهمة .
كاب الزينة او الكاب المنزلية

والكثير   ، ما  نوعا  الحجم  بأنها صغيرة  الزينة  تتميز كالب 
تتمتع به من روح  لما  المنزل  تربيتها في  الناس يفضل  من 
التدريب  في  إلى جمال مظهرها وسرعتها  باإلضافة  مرحة 

ونستعرض فيما يلي بعض األمثلة التالية :
كلب فارس الملك شارل

كلب فارس الملك شارل من سالالت الكالب الشهيرة المسلية 
والودودة للغاية، وهو إحدى أفضل أنواع الكالب التي يمكن 
تربيتها بالمنزل، وتعد واحدة من أكبر سالالت الدمية الصغيرة 
)اسم يطلق على ساللة الكالب صغيرة الحجم(. وكذلك من 
سالالت الكالب المحبة لإلنسان. على الرغم من االعتراف 
الرسمي بكلب فارس الملك شارل فقط من نادي بيت الكلب 
األمريكي في عام ١995؛ كما أن لديهم ساللة طويلة ونبيلة 
 ١٠ من  عمره  ومدى  المتحدة،  الواليات  المنشأ  بلد  النسب. 
إلى ١4عام. منذ عام 2٠٠٠ ويتراوح طوله من ١2 إلى ١3 
بوصة أي ما يعادل 3٠ إلى 33 سنتيمتر ويصل وزن الكلب 
البالغ بين ١3 إلى ١8 رطاًل أي 5.9 - 8.2 كجم وفراؤه 
وتحتل  المتحدة  الواليات  في  شعبيتها  نمت  وناعم.   طويل 
المرتبة التاسعة عشر بين السالالت النقية األكثر شعبية في 
الواليات المتحدة. لها طبقة حريرية وناعمة وذيل ناعم غير 
بلينهايم  ألوان:  أربعة  على  التكاثر  معيار  يتعرف  ملتصق. 
)كستنائي وأبيض(، وثالثة ألوان )أسود / أبيض / تان(، أسود 
وتان، وروبي. الساللة ودودة بشكل عام وهادئة وجيدة مع 
األطفال والحيوانات األخرى؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب الكثير 
من التفاعل البشري. نظًرا ألنها كالب عائلية، فمن المستحسن 
الواحدة. وهو  المرة  في  لفترات طويلة  بمفردها  تركها  عدم 
للغاية وصديق ومحب لإلنسان خاصة األطفال،  كلب ودود 
ليس عدوانًيا يحتاج أحياناً إلى تمرين كما إنه مرح ولديه طاقة 

عالية، متوسط الذكاء يميل إلى النباح قلياًل.
لون السالة والحظ

كافالييرز،  تُعرف  بها.  معترف  ألوان  أربعة  لديها  الساللة 
التي تتميز بعالمات كستنائية غنية على خلفية بيضاء لؤلؤية، 
باسم بلينهايم تكريًما لقصر بلينهايم، حيث قام جون تشرشل، 
أسالف  صيد  في  للمساعدة  بتربيته  األول،  مارلبورو  دوق 
كالب  بعض  في  يوجد  الخاص.  اللون  بهذا  كافاليير  ساللة 
بلينهايم بقعة كستنائية في منتصف الجبهة: تسمى هذه البقعة 
»بلينهايم«. تُعرف بقعة بلينهايم أيًضا باسم عالمة »طباعة 
سارة  بأن  القائلة  األسطورة  إلى  استناًدا  الدوقة«،  إبهام 
عودة  أخبار  تنتظر  كانت  بينما  مارلبورو،  دوقة  تشرشل، 
زوجها بأمان من معركة بلينهايم، ضغطت على رأس السد 
المنتظر. إبهامها ، مما أدى إلى ظهور خمسة كالب تحمل 
أنباء انتصار المعركة. األسود والتان هما  عالمة الحظ بعد 
كالب ذات أجسام سوداء مع إبرازات تان، خاصة الحاجبين 
باسم  وتان  إلى بالك  يشار  الذيل.  والساقين وتحت  والخدين 
»الملك تشارلز« في الملك تشارلز سبانيال. يجب أن يكون 
روبي كافالييرز كستنائي بالكامل في كل مكان. على الرغم 
من أن البعض يمكن أن يكون لديه بعض اللون األبيض في 
التشكل  عرض  قواعد  بموجب  خطأ  يعتبر  والذي  معاطفهم 
نادي بيت الكلب األمريكي. يُعرف اللون الرابع باسم الساللة 
ذات االلوان الثالثة وهو أبيض وأسود مع عالمات تان على 
الخدين وداخل األذنين وعلى الحاجبين وداخل الساقين وعلى 
الجانب السفلي من الذيل. يشار إلى هذا اللون باسم »األمير 

تشارلز« في الملك تشارلز سبانيال.

كلب فارس الملك شارل،لونه    كلب فارس الملك شارل لونه بني مع        كلب 
فارس الملك شارل يقف فوق حاجز

بني وابيض                        القليل من االبيض في منتصف الوجه

ثالثة ألوان من ساللة كلب فارس الملك شارل                      
كلب فارس الملك شارل                                        

شيواوا
والية  اسم  على  ُسمي  العالم،  في  الكالب  أنواع  أصغر  هو 
الكالب  ساللة  من  األصل(  )مكسيكي  المكسيكية  شيواوا 
الصغيرة من )مجموعة الكالب اللعبة( وهو اسم يُطلق على 
 ١2 إلى  حياته  مدة  تصل  الحجم،  صغيرة  الكالب  سالالت 
ثالثة  يزن  بينما  سنتيمتر   23 إلى   ١5 مابين  وطوله  سنة، 
كيلوغرامات فقط. كلب الشيواوا كلب في حالة تأهب شجاع 
وسريع مما يجعل منه كلباً ممتازاً للحراسة وال يجب التنقيص 
من قوته فإن هذا الكلب على الرغم من صغر حجمه إال أنّه 
الكالب  من  النوع  هذا  شراسة  وتعتمد  ممتاز  حراسة  كلب 
الكلب  اختيار  يجب  لذلك  المالك،  سلوك  على  كبير  حٍد  إلى 

الشيواوا  فراء  ويعتبر  سابق.  مالك  من  شرائه  عند  بعناية 
خفيفا ليتالئم مع حر المكسيك. تعتمد الطريقة التي يتصرف 
الجيني آلبائهم وأجدادهم وحجمها  الطابع  الشيواوا على  بها 
الصغير يجعلها حساسة ومعرضة لإلصابات والهجمات من 
الحيوانات الكبيرة. فهم شأنهم شأن كل الكالب يستفيدون من 
إلى  شيواوا  وتميل  المناسبين.  والتدريب  االجتماعية  التنشئة 
الجيدة  مثل  التعلم بشكل أفضل عندما تكافأ على تصرفاتها 
تحتاجه  الذي  المناسب  التدريب  مع  المداعبة.  أو  المعاملة 
شيواوا، يمكن لهذا الكلب أن يكون ذكيا للغاية. والطريقة التي 
يدرب بها الكلب ستؤثر في سلوكه.فالشيواوا ضعيفة ويمكن 
للمنازل  عموما  مالئمة  غير  هي  كذلك  بسهولة.  تخاف  أن 
التي بها أطفال صغار. ويميل هذا النوع إلى الوالء الشرس 
لشخص معين، وقد يصبح في بعض الحاالت شديد الحماية 
للشخص وال سيما حول أشخاص آخرين أو حيوانات أخرى 
. ويميل إلى أن يكون له طابع »التعصب لنوعها« وغالبا ما 
يفضل رفقة شيواوا مثله على الكالب األخرى وهذه الصفات 
ليسوا  أطفال  لديها  التي  لألسر  عموما  مناسبة  غير  تجعلها 
فإنهم  بسهولة  برودة  تزداد  شيواوا  وهادئين.وألن  صبورا 
في  أنفسهم  يضغطون  ما  وغالبا  أوكارهم  حب  إلى  يميلون 
تحت  أو  الغطاء  تحت  توجد  ما  وغالبا  والبطانيات.  الوسائد 
يعتبرونه وكرا  ما  أمان هذا  الظالم وفي  السرير. في عمق 
لهم. كما ان شيواوا تستمتع بالوقت في ضوء الشمس.أحيانا 
تتصرف شيواوا كالقطط وتتسلق إلى أعلى نقطة على األريكة 
وعادة على قمة الوسادة وتتلف على شكل الكرة. ان شيواوا 
ال  الحذر.  إلى  يميلون  إنهم  كما  بها  الخاصة  الشخصية  لها 
ساللة  أنها  من  الرغم  وعلى  عادة  الخوف  الشيواوا  تبدي 
أصغر، فإنها ال تعتبر حجمها عائقا. يوجد نوعان من كالب 
الشيواوا.  النوع األول هو ذو الفرو الناعم القصير والنوع 
اآلخر ذو الفرو الطويل. الشيواوا كلب يقظ دائماً، يملك عقلية 
قضاء  ويحب  يريد.  بما  إخبارك  دائماً  ويستطيع  استقاللية، 
وقت كبير مع صاحبه، وفي األغلب ينتمي بشكل قوي الي 
شخص معين في العائلة. ويتميز كلب الشيواوا بأنه جيد مع 
القطط و فراؤه ال يتساقط وال ال يسبب الحساسية إلى جانب 
أنه ذكي جداً و قابل للتأقلم و فراؤه ناعم والمع و كلب ممتاز 

للعيش في الشقة الصغيرة.

     

شيواو أبيض طويل الشعر          صورة لجرو شيواوا        
شيواو قصير الشعر     جرو شيواوا

     

كلب جاك راسل
الصغيرة  الكالب  سالالت  من  ساللة  هو  راسل  جاك  كلب 
الجذاب  الجميع بسبب شكلها  بالشجاعة ويحبها  التي تتصف 
والمميز. تم تربية كالب جاك راسل في انجلترا منذ حوالي 
»جاك  باسم  أيضاً  تعرف  وهي  الثعالب،  لصيد  عام   2٠٠
راسل تيرير«، وهي نابضة بالحياة ومستقلة وتتمتع بالذكاء، 
طول  يصل  وتدريبها.  إدارتها  الممكن  ومن  ودودة  وهي 
إلى 27  إلى 3٠ سنتيمتر، واإلناث  الساللة  تلك  الذكور في 
البعض يقص ذيل هذه الساللة بطريقة ما  سنتيمتر، كما أن 
تجعل الجزء المتبقي من الذيل رأسي ومستقيم حتى ال يكون 

عامل ضعف له.

كلب جاك راسل

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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الناصر  بقية مقال »جمال عبد 
الثانية«  الجمهورية  رئيس 

ص8
 وهنا ظهر مجددا لجناح عبد الناصر 
دور  نهاية  تعني  البرلمانية  عودة  أن 
العسكريين. اجتمع مجلس قيادة الثورة 
في 25 مارس وبعد مناقشات عاصفة 
حسم الموقف بصدور قرارات تضمنت 
مجلس  وحل  األحزاب  بقيام  السماح 
قيادة الثورة في 24 يوليو »يوم انعقاد 
السماح  وعدم  المرتقب«  البرلمان 
إعالن  وفور  حزب.  بتشكيل  للمجلس 
المعتقلين،  عن  اإلفراج  تم  القرارات، 
المسلمين ومرشدهم  وخاصة اإلخوان 
العام، الذي زاره عبد الناصر في منزله 
فور اإلفراج عنه. وكانت هذه الزيارة 
اإلخوان،  موقف  تغيير  في  حاسمة 
باستئناف نشاطهم في  لهم  حيث سمح 
مقابل اتخاذ موقف الحياد من األزمة.

هو  للضباط  الغالب  االتجاه  كان      
للحفاظ  الثكنات،  إلى  العودة  رفض 
المتميزة.  الجديدة  أوضاعهم  على 
مارس   25 قرارات  صدور  عقب 
بتخطيط  الحربية  )المخابرات  رتبت 
محمد  صاوي  مع  الناصر(  عبد 
عمال  اتحاد  عام  سكرتير  صاوي 
خوف  بزعم  باعتصام  القيام  النقل 
الثورة  مكاسب  فقدانهم  من  العمال 
وساندت  التعسفي.  الفصل  منع  بشأن 
قام  حيث  التوجه.  هذا  التحرير  هيئة 
النقابات  ممثل  طعيمة  أحمد  الصاغ 
بالنقابات  باالتصال  التحرير  هيئة  في 
لدعوتها لالعتصام دفاعا عن الحركة. 

بشل  الصعيد  نقابات  اتحاد  أبناء  وقام 
إلى  ونزلوا  المواصالت،  حركة 
الشارع في مظاهرات تطالب بسقوط 
واشتركت  مارس.   28 في  الحرية 
قوات الحرس الوطني وهيئة التحرير 
البوليس  جنود  وقام  المظاهرات.  في 
الحربي بارتداء مالبس مدنية وشاركوا 
)ال  شعار  رافعين  المظاهرات،  في 
تنظيم  في  لينجحوا  للديمقراطية( 
االعتصام األضخم منذ ثورة ١9١9م 
علي  صفعة  إلى  الديمقراطية  لتتحول 

وجه نجيب وأنصاره.

   � في إطار سعي النظام إلى السيطرة 
النقابات  تقويض  تم  النقابات،  على 
المستقلة والعمل على إحاللها بنقابات 
بفرض  األمر  وانتهى  للنظام.  موالية 
النقابات  هذه  على  سيطرته  النظام 
من  النقابات  رؤساء  تعيين  خالل  من 
أن  ذلك  على  وساعد  الثورة،  مجلس 
والقادة  الشيوعيين  من  كبيرة  أعدادا 
إقرار  ثم  السجون.  في  كانوا  النقابيين 
العمال  منازعات  في  التوفيق  قانون 
التعسفي  الفصل  منع  مبدأ  دشن  الذي 
حرم  لكنه  النقابي،  النشاط  بسبب 
العمال من حق اإلضراب أو االمتناع 
الرأي  وكان  شكل.  بأي  العمل  عن 
السائد داخل مجلس القيادة هو أن رأس 
المال األجنبي يحتاج إلى الضغط على 
االستثمار  تشجيع  أجل  من  العمال 
أصبحت  وعندما  االستقرار.  وتحقيق 
الحركة النقابية جزء من أجهزة الدولة 
سمحت الدولة بوجود اتحاد عام للعمال 
الحركة  فقدت  أن  بعد  ١957م  عام 

العمالية حريتها النقابية.

آتي  
امليالد
ممدوح 

داود

متفردا..من عذراء تقية

متحديا..الطبيعة البشرية

محققا..الوعد نسل المرأة 
يسحق رأس الحية

متجسدا ..كلمة هللا حل بيننا

مشابها..الناس في كل شئ ما 
عدا الخطية

مضيئا..نورا أضاء في الظلمة 
العتية

فحين يسألونك عن الميالد فقل 
لهم:

بشارة مالك لفتاة عذراء

نجم في المشرق ظهر في 
السماء

رعاة سهاري في الخالء

عاقر تصير أعظم من ولدت 
النساء

بداية حب ونهاية شقاء

دفئ وسط برد شتاء

بل شهوة انتظارها االباء

فصرنا نحن الغرباء النزالء

في التجسد شركاء وأحباء

 
ما أروع سر التجسد في 

الميالد 

في كل عيد ميالد بحب أقول 
لكم كل سنة وانتم طيبين
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عنوان األزمنة
Oliver كتبها

-نحن ال نخش الزمان إذا أسرع.و ال نستمد منه قوة إذا 
أبطأ. أوالد هللا ليسوا عبيدا للزمان.نحن ال نؤمن بالقدر بل 
باهلل الذى مشيئته كلها صالحة.نعرف أن الزمان يعزف 
كافة األلحان على أوتار السنين و الشهور و األيام.بعض 
ألحانه يرقص لها الفؤاد و بعضها دامية  حزينة تجلب 
الدموع من المآقى .فالزمن ماهر فى إستخراج الدرر من 
العيون.قد يصير خصماً فى لحظة و قد يكون نصيراً فال 

ننخدع به.

إلهية  أداة  األوقات.فهى  و  األزمنة  يعرف  الحكيم   -
جعلها في سلطانه أع١: 7و أعطانا أن نحسن إستخدامها 
هو  و  قدامه  بثبات  فقف  خائف  خالصنا.الزمن  ألجل 
الزمن  نخش  ال  ١.لذا  أى24:  القدير  خشية  من  يختبئ 
الخائف بل نغزل باألوقات ثوب رحمة فتكون لنا رحمة 

حين يمض الزمان.

عند  لكن  الزمن  نفس  يصنع  الفلكى  النظام  أن  مع   -
زمناً  ليست  و  أزمنة  دعيت  أنواع.لذلك  األزمنة  البشر 
لسرعة  وفقاً  لألحداث  إنسان  كل  رؤية  ً.تختلف  واحدا 
الزمن قدامه.كان علماء الفيزياء يقيسون األبعاد بالطول 
و والعرض و اإلرتفاع لكن العالم إينشتاين أضاف البُعد 
المنسى و هو الزمن. قاس بالزمن كل شيء فى نظرية 
الزمن.لكن  تتمحور حول  كلها  الطبيعة  أن  النسبية.وجد 
يبقى  زمن الحب أحلى األزمنة.حز١6: 8. زمن الحب 

ال تصنعه األفالك بل هللا كلى المحبة.

على  تضحك  الحب  زمن  من  شبعت  التى  القلوب   -
الزمن اآلتى أى وقت تكثر تهديدات إبليس و ضيقاته التي 
يتوعد بها أوالد هللا. هذه النفوس صامدة  ألجل عريسها.

مثل محبة الزوجة الحكيمة التى تكرم زوجها هكذا يفرح 
المسيح بالنفوس التى تمجده و تنسب إليه العز و البهاء و 

السلطان.أم3١: 25.

-و مع أنه توجد أزمنة الضيق مز9:9 و ١٠: ١  و 
يوجد زمن السوء مز37: ١9 توجد أزمنة الجهل أع١7: 
3٠ و زمن الشيخوخة ) الروحية( مز7١: 9.توجد أزمنة 
صعبة 2تى3: ١ لكن كل هذا ال يفقدنا سالمنا ألننا أبناء 
2١.فيتحول  ألجلنا.دا2:  األزمنة  و  األوقات  يغير  الذى 
زمن الفقد و الخسائر و الترك و الكسر إلى أزمنة ) رد 
في  ليسوا  لمن  الديون  سداد  2١.زمن  أع3:  كل شيء( 
المسيح  و إسترداد الحقوق و التعويضات و األكاليل و 

التعزيات و المجد لمن هم فى المسيح يسوع رو8: ١.

إلهنا,نعيش  - فى نهاية جزء من هذا الزمان نثق فى 
رجاء األبدية .بقوة محبته يغفر و يقبل تضرعاتنا للتوبة و 
ملكوت السموات,تمضى السنون حسب رسمها أما نحن 
فشيئاً  شيئاً  السمائى  الدرج  القدس  الروح  بنعمة  فنصعد 
لوجه .هناك تتغير نوعية  حتى نصير قدام الرب وجهاً 
األزمنة كلها و تصير أزمنة أزلية تى١: 2.فكلما مضى 
المؤقت نقترب من األبدى.الخسارة من أجل المسيح ربح 

عظيم.

- العام الجديد يكون جديداً إذا تجدد القلب.تجدد الرجاء 
.تجددت المحبة.تجددت اإلرادة و التوبة.

- لنضع فى قلوبنا كنيسة القديسين.أى األخوة المحتاجين.
هؤالء الذين نتسلق فوق أكتافهم إلى محبة المسيح.يحملنا 
إذا حملنا هؤالء األصاغر فى قلوبنا.محبتنا للفقراء تغير 
عنوان أزمنتهم من زمن الضيق إلى زمن الرحمة.لهذا 
لفظاً  ليس  و  حقيقياً  معاشاً  حياً  الحب  زمن  فينا  فليكن 
نتغني به كأننا نملكه ألنفسنا ألن زمن الحب زمن العطاء 
و  المصالحة  الكرازة.  و  اإلنجيل  الصفح.زمن مسيح  و 

األحضان األبدية.

بيدك  حر  مخلوق  أزمنتنا.أنت  عنوان  تضع  أفعالنا   -
فيما هو صالح.لسنا  يسندك  أزمنتك.الرب  عنوان  تكتب 
أبدية.لساعة خالص  بل ألزمنة  مخلوقين ألزمنة مؤقتة 

صرت موجوداً. رو2: 4 , رؤ2: 2١

- كل يوم أنظر فوق رأسك سائاًل ما عنوان يومك و 
شهرك و سنتك ؟هل تخدم خدمة تغيير عنوان األزمنة؟ 
الجهل  أزمنة  فى  الذين  ألخوتك  الزمن  عنوان  تغير 
فيعيشوا زمن معرفة المسيح؟ هل زمن خدمتك زمن نعمة 
لمجد هللا؟ الذين أكملوا زمن خدمتهم بالصالح مضوا إلى 
البيت األبدى بفرح. زمن البر مفتاح الكنوز السمائية. من 
ال يحب ليس لزمانه عنواناً. كأنما لم يوجد بعد .ال تنشغل 
بفضيلة قدر المحبة ألنها ينبوع كل الفضائل بعمل الروح 
القدس فينا.لذا ضع المحبة عنوان زمانك ألن الحب لكل 
للكل  مباركة   جديدة  سنة  لتكن   . و جمال  تاج  األزمنة 

نحسن فيها إختيار أفضل ما فيها 

تهنئة قلبية لكم أخواتي و أخوتي المحبين و المتابعين 
الذى  الجديد  العام  لكل عائالتكم بعطية  الصفحة و  لهذه 

منحه لنا هللا مجاناً لنمجده كل األيام. 
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
مئات االطباء يف أونتاريو يوقعوا علي 

رسالة مفتوحة يطلبون فيها من فورد أبقاء 
املدارس مفتوحة

وقع أكثر من 5٠٠ طبيب في جميع أنحاء أونتاريو علي رسالة مفتوحة 
موجهة الي رئيس وزارء المقاطعة دوج فورد ووزير التعليم ستيفن ليتشي وكبير االطباء الدكتور كيران مور 
تطلب منهم عدم أغالق المدارس بسبب )ألضرر ( الذي يمكن ان يصيب االطفال – وقالت الرسالة » نحن 
مجموعة من االطباء الذين يشعرون بقلق عميق إزاء القيام باغالق المدارس في المقاطعة للسيطرة علي انتشار 
كوفيد ١9 , ولقد تعرض االطفال والشباب الضرار كبيرة منذ مارس 2٠2٠ بسبب أغالق المدارس لفترات 
طويلة – وعلينا االن أعطاء االولوية الحتياجات االطفال والشباب » ويعتمد هؤالء االطباء في توصيتهم علي 
عدة حجج منها الصحة العقلية والنفسية لالطفال وانخفاض الخطر المتعلق بكوفيد ١9 علي االطفال – وقال 
االطباء »إنه علي الرغم من أن البديل )أوميكرون ( هو اكثر قابلية لالنتقال , اال أنه لم يتبين بعد انه أكثر ضراوة 
من الفيروس االصلي , وإن الخطر االساسي لكوفيد ١9 علي االطفال ال يزال منخفضا مقارنة بالبالغين , ودعوا 
حكومة أونتاريو الن تعتبر المدارس ) خدمة أساسية ( ويجب أن تظل مفتوحة – وقد قررت المقاطعة تاجيل بدء 
الدراسة في المدارس الي 5 يناير وذلك حتي تتمكن من وضع 3 االف  جهاز  مرشح ومنقي للهواء في الفصول 

الدراسية وتوفير أقنعة طبية للعاملين في المدارس .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مع إنتهاء فرتة  جتميد 
اجيارات املساكن , قامت 
اونتاريو بتحديد نسبة 

الزيادة القصوي لالجيارات 
لعام 2022

قد يدفع مستأجروا المساكن في أونتاريو قريبا المزيد بعد ان قررت 
المقاطعة النسبة المئوية للزيادة  في االيجارات وهي ١,2% لعام 2٠22  
, واصدرت المقاطعة مبدأ توجيهي للحد االقصي للزيادة والتي يمكن 
المستأجرين خالل عام 2٠22 دون أخذ  العقار رفعها علي  لصاحب 
التوجيهية  المبادئ  وتنطبق   ) والمستأجرين  المالك  )مجلس  موافقة 
هذه علي معظم الشقق المستأجرة والسكنية والمنازل والبيوت المتنقلة 
والعقارات  الشاغرة  السكنية  للوحدات  االستثناءات  هناك بعض  ولكن 
السكنية المجتمعية والوحدات التجارية - وهذه المبادئ التوجيهية لعام 
2٠22 في نسبة الزيادة اليجارات المساكن هي أقل من الزيادة التي 
شهدتها االيجارات عام 2٠2٠ وكانت بنسبة 2,2% ,  وبعدها اصدرت 
المقاطعة تكليفا بتجميد االيجارات عام 2٠2١ خالل جائحة كورونا , 
وقال موقع )رينتال( أن متوسط االيجارات في منطقة تورنتو الكبري 
ومن   , الماضي  نوفمبر  في   , الشهر  في  دوالر   2١67 حوالي  بلغ 

المتوقع ان يبلغ 2495 دوالر في الشهر بحلول عام

قواعد االختبار والعزل لكوفيد 19 تغريت 
يف أونتاريو واليك ما حتتاج ملعرفته

في  الطبيين  المسؤولين  كبير  أعلن 
عن  مور  كيران  الدكتور  الصحة 
الصحي  العزل  في  محدثة  ارشادات 
مؤتمر  كوفيد ١9 خالل  اختبار  واخذ 
 – ديسمبر   3٠ الخميس  يوم  صحفي 

بفيروس  االصابة  فيه  أرتفعت  الذي  الوقت  في  الجديدة  القواعد  وتأتي 
كورونا المتحور )أوميكرون ( الي درجة ترهق موارد الصحة العامة 
وقال الدكتور كيران ؛أنه أعتبارا من يوم 3١ ديسمبر ستقتصر أختبارات 
كوفيد ١9 ) بي سي آر (  الممول من القطاع العام في أونتاريو  علي 
في  والعاملين  المرضي  هذا  ويشمل  كبير  لخظر  المعرضين  االفراد 
المستشفيات واالشخاص الذين يعيشون او يعملون او يقدمون الرعاية 
السكان  مجتمعات  في  او  التجمع  أماكن  في  غيرهم  او  االجل  طويلة 
االصليين – ولن يطلب من معظم االشخاص الذين ثبت اصابتهم بكوفيد 
١9 من خالل أختبار سريع اجراء اختبار ) بي سي آر ( الثبات المرض 
,  وقالت المقاطعة أن االفراد الذين يعانون من اعراض كوفيد ١9 الذين 
ال تنطبق عليهم شروط اخذ  أختبار )بي سي آر ( يجب أن يفترضوا 
أنهم مصابون بعد اخذ االختبار السريع الذي جاء إيجابي , وعليهم ان 
يتبعوا أرشادات العزل الذاتي  الجديدة وهي ؛- العزل لمدة ال تقل عن 
خمسة أيام بعد التاريخ الذي بدأت فيه أعراض المرض – وهذا ينطبق 
علي االشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل واالطفال تحت سن ١2 سنة 
المقيمين معهم في المنزل العزل  المرضي بكوفيد ١9 – ويطلب من 
بجانبهم – وإذا تحسنت االعراض خالل 24 ساعة يمكن إنهاء العزل – 
ولن يضطر اشخاص المصابون بكوفيد ١9 المطعمين بالكامل والذين ال 
تظهر عليهم اية أعراض الي العزل الذاتي وينصحوا بمراقبة االعراض 
وعدم االختالط بالجمهور او االفراد الضعفاء والمسنين لمدة ١٠ ايام 
– وقال الدكتور كيران مور ؛إن هذه التغييرات تستند الي أدلة متزايدة 
كورونا  بفيروس  والمصابين  عام  بشكل  االصحاء  االشخاص  أن  من 
هم االكثر نقال للعدوي خالل اليومان السابقين والثالثة ايام بعد ظهور 
االعراض , وسيظل االفراد الغير مطعمين او المطعمين جزئيا مطالبين 
بالعزل لمدة ١٠ أيام , ويتعين علي العاملين في مجال الرعاية الصحية 
الذين تظهرعليهم االعراض ان يتغيبوا عن العمل لمدة ١٠ أيام , وإذا 
اخذوا اختبار ) بي سي آر ( وجاءت نتيجته سلبية فيمكنهم العودة للعمل 
بعد 7 أيام – وايضا يمكنهم العودة للعمل اذا اخذوا اختبارين سريعين 

لكوفيد ١9 في اليوم السادس والسابع وتكون النتائج سلبية

مقاطعة كيبيك تفرض حظر جتول ليال بداية 
من ليلة رأس السنة بسبب ارتفاع االصابات 

بكوفيد19
مونتلاير ؛ حذر رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت من أن المستشفيات قد تعج قريبا بمرضي كوفيد ١9 
ولهذا فرض سلسلة من القيود الجديدة يوم الخميس 3٠ ديسمبر بما فيها حظر التجول من الساعة العاشرة مساء 
وحتي الخامسة صباحا , لفترة غير محدودة من الزمن , وقال رئيس الوزراء ؛أن فرض حظر التجول هو 
أجراء متطرف وانه عندما يتم السيطرة علي معدل انتقال المرض فان الحكومة ستزيله -وقال أيضا انه بداية 
من يوم الجمعة 3١ ديسمبر يجب علي المطاعم اغالق غرف الطعام الداخلية وسيتم حظر التجمعات الخاصة 
واغالق صاالت االلعاب الرياضية والبارات , واماكن الترفيه االخري , ولن يعاد فتح المدارس والكليات 
والجامعات امام الفصول الشخصية حتي يوم ١7 يناير علي االقل , وسيتعين أغالق اماكن العبادة يوم الجمعة 
3١ ديسمبر اال القامة الجنازات والتي ستقتصر علي 25 شخص فقط . ويختلف خبراء الصحة حول ما إذا 
كانت هناك حاجة لحظر التجول البطاء انتشار الفيروس في المقاطعة , وقال أستاذ علم االحياء في جامعة 
كبيك السيد بنوا باربو  » أن المشكلة في حظر التجول هي ان هناك دراسات تشير الي عدم نجاحه وهو ال 
يسيطر علي انتقال العدوي , وإن افضل التدابير التي تمنع انتقال العدوي , هي منع الناس من التعامل مباشرة 
مع بعضهم البعض كما هو الحال في المطاعم والمتاجر ومراكز التسوق » ولكن الدكتور كريستوفر البوس 
طبيب القلب والحاصل علي ماجستير في علم االوبئة قال » ان حظر التجول ضروري وانه من الصعب تقييم 

فاعلية حظر التجول النه لم يستخدم اال خالل الجائحة ومع تدابير صحية أخري »

العمال غري املطعمني الذين يفقدون وظائفهم 
سيكونوا غري مؤهلني للحصول علي مزايا )تأمني 

العمل (
الكنديون الذين يرفضون الحصول علي تطعيم كوفيد ١9 وبسبب هذا يفقدون وظائفهم , لن يستطيعوا الحصول 
علي )تآمين العمل ( – وفي حديث الي الصحافة الكندية حذرت وزيرة العمل الفيدرالي السيدة كارال كوالترو 
, أنه طالما ان هناك حالة طوارئ صحية عامة فإن العمال غير المطعمين الذين يفقدون وظائفهم قد  ال بكونوا 
مؤهلين للحصول علي مزايا تامين العمل – وقالت أيضا إن هذه السياسة  تهدف الي أبقاء أماكن العمل مفتوحة 
وخالية من المرض وايضا تشجع علي أخذ اللقاح ,« هذا وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية الكندية 
إشعارا الصحاب العمل    بتنفيذ سياسة الزام العاملين باخذ اللقاح حتي يتمكنوا من ملئ سجالت العمالة وهي 
وثيقة ضرورية لتقديم طلب للحصول علي استحقاقات ) تامين العمل ( وإذا امتنع الموظف عن الذهاب الي 
العمل او تم ايقافه او فصله بسبب عدم اخذ اللقاح , فان صاحب العمل عليه ان يشير الي ذلك وهذا سيحرم 
الموظف  من جميع الفوائد المالية لتامين العمل , كما يحدد االشعار عدة عوامل يمكن النظر فيها مثل – هل 
قامت المؤسسة او الشركة بابالغ  سياسة االلتزام باخذ اللقاح بوضوح  للموظفين , وهل هناك أعفاءات محتملة 
الخذ اللقاح  , هذا وقد وسعت الحكومة الفيدرالية اعانة تامين العمل للكنديين لتوفير دعم مؤقت للعمال الذين 
تاثر مكان عملهم باالوامر الصحية من تقليل القدرة االستيعابية ب 5٠% خالل الجائحة , وقد يحصل العمال 
المؤهلين ) للتامين علي العمل ( علي 27٠ دوالر بعد الضرائب اسبوعيا إذا فقدوا 5٠% او أكثر من دخلهم 

نتيجة لتقليل القدرة االستيعابية للمتاجر والشركات وغيرها.
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ألدين والدولة فى السعودية 
)5(

توفيق مرتي مينا

نشأة اإلخوان والسيطرة عليهم

عام  األولى  السعودية  الدولة  انهارت  عندما 
العشائرية  النزاعات  الى  البدو  إرتد  م   ١8٠٠
والممارسات الخرافية مما جعل الشيخ محمد بن 

يعتقد ان مذهبه  الوهاب  عبد 
زالت  قد  الوهابية  ودعوته 
ابن  وأدرك   , نجمها  وأفل 
سعود أهمية إيجاد وخلق أداة 
وسيلة لتحريك البدو وإقناعهم 
بتشكيل قوات مسلحة قوية , 
وهكذا أصبحت الوهابية هى 
هو  والجهاد  األيدولوجية 
جند  هم  واإلخوان  الوسيلة 
توطين  واثناء  سعود,  آل 
على  سعود  ابن  ركز  البدو 
الروح الوهابية النضالية وقام 
الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
المعتقدات  منظومة  بوضع 
لتثقيف  استخدمت  التى 
حماس  وإلهاب  وعقلتة 
الشيخ  وقام  االخوان  حركة 

ابن  واهداف  الوهابية  المبادىء  بين  بالموائمة 
الواجب  كتاباته على  السياسية وركزت  سعود 
ومحاربة   , الحاكم  وطاعة  هللا  بطاعة  الدينى 

الكفار وعلى شرور البدع.

   ذهبت وفود الرسل والدعاة الى القبائل لتعليم 
مشايخ  سعود  ابن  واستدعى   , البدو  وتثقيف 
القبائل الى الرياض وخطب فيهم قائاًل: قبائلكم ال 
دين لها وجاهلة باإلسالم,,,, ثم امرهم باالنتظام 
فى مدرسة العلماء الملحقة بالمسجد الكبير فى 
الرياض , ودعاهم لبناء منازل لهم فى الرياض 
وذلك جزء من خطة السيطرة عليهم .   أُقيمت 
أول مستوطنة لإلخوان فى ديسمبر ١9١2 فى 
القبيلة  منطقة نفوذ قبيلة المطيرى إلجبار هذه 
أُضيفت  ثم   , العشائرية  طبيعتها  باإلقالع عن 
منطقة  فى  معظمها  أُقيم  أخرى  مستوطنة   22
نجد وفى أطراف الحجاز وبذلك اصبح الوجود 
المادى لحكم ابن سعود ملموساً ووفر له قواعد 

عسكرية ومراكز إمداد وتجمعات دينية .

والعوامل  االسباب  المعلوم  غير  من 
االجتماعية التى دفعت بالمطوعين الى الظهور 
على سطح المجتمع , وكانوا يخضعون مباشرة 
اتباع  فرض  ووظيفتهم  الرياض,  علماء  المر 
مستوطنة  ولكل  للوهابية  العامة  المبادىء 
القضاة  ابن سعود وينتمى معظم  يعينه  قاضى 
الحياة  تكريس  ويتم   , الشيخ  آل  عائلة  الى 
اليومية فى المستوطنات ألداء الصالة ودراسة 
الدائم  واالستعداد  األرض  وزراعة  التوحيد 
للحرب وينظر سكان المستوطنات ) األخوان ( 
الى العالم نظرة فى إطار الدين , فالعالم ينقسم ) 
فى نظرهم ( الى مؤمنين ) أى االخوان انفسهم 
( وغير المؤمنين الذين يجب هدايتهم بالسيف 
الذى فى ايديهم ,, بذلك تحقق البن سعود تبرير 

سياسته فى التوسع .

فى  عسكرية  كقوة  االخوان  ظهور  أدى      
جذرى  تغيير  الى   ١9١4  ) جراب   ( معركة 
القوة  وخلقت   , المنطقة  فى  القوى  توازن  فى 
لإلخوان  المتصاعدة  والعسكرية  السياسية 
لم يوجد  افرادها  بين  باإلنتماء  شعوراً جماعياً 
بين قوات الشريف حسين أو آل الرشيد , وفى 

قادة  مع  سعود  ابن  اجتمع   ١924 يونيو   5
االخوان وشيوخ القبائل ووجهاء المدن وابلغهم 
ان الشريف حسين منع االخوان من اداء فريضة 
فتوى بشأن شرعية شن  العلماء  الحج فاصدر 
الحرب التاحة حق المؤمنين فى اداء فرائضهم 
الدينية ,,, وارندى 4 آالف من رجال االخوان 
وهاجموا  سالحهم  وحملوا  االحرام  مالبس 
كل  ودمروا  لحاميتها  بمذبحة  وقاموا  الطائف 
يتعارض  انه  رأوا  شىء 
الوهابية  مبادىء  مع 
وسقطت مكة بعد الطائف 
, وُطبقت مبادىء الوهابية 

الصارمة . 

***********

الوهابى  التعصب  نهاية 
والسيطرة عليه

إكتمل  الحجاز  بغزو 
بناء مملكة ابن سعود ولم 
يعد بحاجة لإلخوان كقوة 
تعصبهم  وأصبح   , مقاتلة 
وتهديداً  خطراً  الدينى 
لقد   , محتماًل على نظامه 
يحتاجه  كان  ما  وهذا  الدينى  حماسهم  أشعل 
اصبح  ذلك  له  تحقق  وعندما  مملكته  لبناء 
بحاجة إلخماد تعصبهم , وهكذا استدعى علماء 
الرياض المطوعين من مستوطناتهم وأوصوهم 
دين  اإلسالم  ان  على  دعوتهم  فى  بالتركيز 
المادية  الراحة  او  الثروة  يعارض  وال  الوسط 
والرفاهية وذلك بهدف دفع االخوان الى التخلى 
لزراعة  تفرغهم  على  والعمل  التعصب  عن 
االرض وكسب الثروة , لكن االخوان رفضوا 
دعوتهم  بعد  وأغضبهم  لالسالم  التفسير  هذا 
للجهاد ضد االردن الكبير والعراق والكويت ان 
قائدهم يتفاوض مع البريطانيين , وزاد من حدة 
صراعهم ضد ابن سعود , وللتأكيد على االيمان 
بالغ  مسلم  لكل  وملزم  واجب  كفرض  بالجهاد 
التقى االخوان فى ديسمبر ١929 واستهجنوا  
المناطق  ضد  للقتال  سعود  ابن  مواصلة  عدم 
المجاورة ووجهوا اللوم إلمامهم الرسال ابنائه 
الى مصر ولندن , وإدخال التلغراف والهاتف 
وسائل  من  وهى  االسالم  ديار  الى  والسيارة 
الشيطان , وفرضه الضرائب على المسلمين , 

والتسامح مع الشيعة.

فى  محايداً  موقفاً  الرياض  علماء  إتخذ     
والهاتف,  والبرق  والتلغراف  التليفون  قضية 
وتدمير  الوهابية  باتباع  الملك  نصحوا  لكنهم 
به  يتبرك  الذى  الرسول  عم  الحمزة  مسجد 
الى  المصرى  المحمل  دخول  ومنع   , الشيعة 
الشيعة  وإجبار   , والمدينة  مكة  المقدسة  المدن 
الى  فتواهم  وانتهت   , لإلسالم  الخضوع  على 
ان إعالن الجهاد مسؤلية الحاكم وحده,,,, لكن 
العلماء وشنوا غارات  فتوى  االخوان رفضوا 
افراده  كل  وذبحوا  على مخفر شرطة عراقى 
فتدخلت  والكويت  االردن  فى  االمر  وتكرر 
القوات البريطانية إليقاف هذه المذابح , وحتى 
دعا  االخوان  ترويض  من  سعود  ابن  يتمكن 
الى عقد اجتماع عام فى 6 نوفمبر ١928 فى 
زعماء  من   8٠٠ من  اكثر  الرياض  حضره 
والوجهاء  القبائل  وشيوخ  والعلماء  االخوان 
المجتمعون  يختار  ان  بشرط  استقالته  وقدم 
خليفة له من آل سعود . ُرفضت االستقالة وأيد 

المجتمعون سياساته.

   أدرك االخوان ان الطريق الوحيد لخلع ابن 

سعود هو حشد المواطنين من غير القوات 
مستوطنات  بين  رأيهم  ونشروا  المسلحة 
عن  المدافعون  فقط  انهم  وأكدوا  االخوان 
الوهابية وشن قادتهم غارات على الكويت 
ابن سعود فى 3١  بهم  واألردن واصطدم 
مارس ١929 فى معركة ) سبيال (وتمكن 
من اإلنتصار على االخوان وتأكدت دعائم 
حكمه وتم تجريد المستوطنات من اسلحتها 
وتسريح اهلها وضمهم الى الحرس الوطنى.

   جدد ابن سعود اعتبار الوهابية ايديولوجية 
تطبيق  تتولى  دينية  مؤسسات  وانشأ  دولته 
دعوتها ونظم ابن سعود االخوان وزودهم 
بعقيدة وهابية مناضلة لتطبع توسيع حكمه 
الوهابية,  للدعوة  نشر  وكأنه  نفوذه  وبسط 
وبحفاظه وتمسكه بالتحالف التقليدى بين آل 
سعود وآل الشيخ أظهر حكمه كأنه استمرار 
للدولة السعودية األولى,,,  وال يثير الدهشة 
ان ابن سعود فى بداية حكمه قد أقام مؤسسة 
وأمدها بالدعم والحماية ثم انقلب عليها فى 
المرحلة المتأخرة فالتحدى الذى واجهه هو 
دولة  كأيديولوجية  الوهابية  استمرار  كيفية 
وفى نفس الوقت تطوير وبناء دولة حديثة 

,لقد جرد العلماء من تراثهم التقليدى فكان 
وكان  الدولة  فى  السلطات  كل  هو مصدر 
لزاماً على السلطات الدينية ان تؤدى دورها 
وفقاً لحاجات ابن سعود واهدافه السياسية .

فى  العلماء  واندماج  الدولة  نفوذ  إتساع 
مؤسساتها

عبد  الملك  ظل   ١953 عام  حتى     
شخصياً  حكماً  يحكم  سعود  آل  العزيز 
توسعاً  وحقق  رسمية  غير  دارجة  بطريقة 
وارتفعت  البترول  استخراج  صناعة  فى 
الدخول الحكومية وبدأ يزداد تعقيد الجهاز 
 ,,, الدولة  نفوذ  الحكومى واتساع  اإلدارى 
ولم يعقب وفاة ابن سعود عام ١953 إنهيار 
 , مملكتها  أنشأها ووحد  التى  الدولة  جهاز 
جهاز  إقامة  فى  خلفاؤه  واستمر  بقيت  بل 
حكومى حديث ) سعود ١953  – فيصل 
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المرجع: د. ايمن الياسينى

                                                    
يتبع                                         

آدم الثانـــى 

بني ألوف شاول وربوات داود 
زمان و ألي  اآلن !

وجدى خليل

 ١ جليات  مع  داود  معركه  انتهت  عندما 
األسرائيلي  الشعب  فرح   ١7 صموئيل 
بسقوط جليات الفلسطيني الذي عير شعب 
الرب ولم تتمالك بنات اسرائيل أنفسهن من 
الفرحه فطفقوا يصفقون ويطبلون ويغنون 
ربواته«  وداود  الوفه  شاول  ضرب   «
عشره  هي  والربوه   7  :١8 صموئيل   ١
االف  قتل  الملك  شاول  أن  والمعني  أالف 
فقد قتل  الغنم  أما داود راعي  في حروبه  
عشرات االلوف ! والحقيقه أن تاريخ الكتاب 
عشرات  قتل  داود  أن  يذكر  لم  المقدس 
اآللوف علي األقل فيما يخص هذه الواقعه 
اليهودي ذكر  المؤرخ  ولكن »يوسيفوس« 
الشهيره  الموقعه  في  جليات  مقتل  بعد  أنه 
أمام  من  الفلسطيني  الجيش  كل  هرب 
منهم  وقتلوا  فطاردوهم  أسرائيل  جيش 
ماكان  وكل  أمتعنتهم  ونهبوا  ألفا  ثالثون 
لهم ويبدو أن النصر كله قد تم نسبه لداود 
جدا  أرتعبوا  ورجاله  الملك  »شاول«  ألن 
من جليات وصمتوا علي تعييره حتي جاء 
داود وحدث ماحدث . أغنيه بنات أسرائيل 
جلبت متاعب ال حصر لها لداود  وأدخلته 
في معارك مع شاول الملك لم تكن أبدا في 
! شاول  جليات  قتل  و  تقدم  حسبانه عندما 
الملك الذي كانت اسرائيل كلها تاتمر بأمره 
لم يحتمل أن يكون نصيب داود راعي الغنم 
عشرات االلوف ونصيبه هو الوف حتي في 
أغنيه من أغاني بنات اسرائيل! أنها الغيره 
عندما يترك لها العنان فتنطلق وتفتك بنفس 
صاحبها كما فعلت بشاول الملك وتفعل بنا 
زياده  ان  اعتبر  شاول   ! اليوم  حتي  هكذا 
نقصان  هي  الشعب  أعين  في  داود  مكانه 
نختبرها  التي  الكبري  المعضله  وهنا  له 
طرف  شعر  أذ   ! خدمتنا  وفي  بيوتنا  في 
أو  أكثر  ينال تطويبا  الحياه  أن شريكه في 
حبا أكثر يعتبر أن في هذا نقصان له ! أنه 
ال  أحدا  يستثني  ال  الذي  البشري  الضعف 
داخل البيت وال داخل الكنائس . بين الزوج 
والزوجه وبين الخادم والخادم األخر ! وال 

حكمه  وأكثر  وأكبر  أعظم  انه  أحدا  يظن 
ألن  البشري  الضعف  هذا  في  الوقوع  من 
قامات روحيه عاليه قد سقطت فيه . أنظر 
السسيد  له  قال  الرسول عندما  الي بطرس 
المسيح » أتبعني« يوحنا 2١: ١9 وعندما 
هب أن يعمل هذا وجد يوحنا يتبعهم أيضا 
فاستدار وقال للسيد المسيح »يارب، وهذا 
ما له؟ » يوحنا 2١: 2١ يتسامح ربنا مع 
هذا الضعف البشري وهو محتمل ومفهوم 
في  كلها  الخطوره  ولكن  بشر  مجرد  ألننا 
أن يتحول هذا الضعف البشري الي خطيئه 
عظيمه عندما يشعر أحد أن نقصان األخر 
هو زياده له ! أنه عكس ماحدث لشاول أذ 
أعتبر زياده داود هو نقصان له وهو أمر قد 
يتسامح فيه ربنا ولكن أن يعتبر شاول ان في 
نقصان داود هو زياده له تصبح هذه الطامه 
الكبري والخطيئه والخطأ كلها مجتمعه في 
قلب أنسان واحد  ألنه حينئذ يتمني األنسان 
فيفرح  يتطور األمر  لغيره بل وقد  النقص 
بسقوطه  بل ويسعي ألذيته كما حدث تماما 
داود  مطارده  عن  يتوقف  لم  الذي  لشاول 
ليقتله ! أذا يوما شعرت في خدمتك أن هناك 
من تشعر بالغيره منه فالحل األمثل أن تقف 
وتصلي ألجله . التدع صاله تمر دون أن 
يزيده  أن  ربنا  من  وتطلب  ألجله  تصلي 
بركه فوق بركه . أصنع هذا ألجل شريكك 
في الحياه وأصنع هذا مع زميلك في العمل 
وكلما صليت ألجلهم سيفتح لك ربنا أبواب 
السماء وستنال هنا علي األرض بركات لم 
تكن في الحسبان  . ما أعظم القديس يوحنا 
وقال  المسيح  للسيد  أشار  عندما  المعمدان 
انا  واني  يزيد  ذلك  ان  ينبغي    « للجموع 
انقص » يوحنا 3: 3٠  ردد هذا القول في 
قلبك وفي عالقتك مع األخرين  »  ينبغي 
ان ذلك يزيد واني انا انقص » كن معمدانا 

وليس شاوال !
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نحتفل في هذا األيام المقدسة بعيد 
عيد  المسيح  يسوع  مخلصنا  ميالد 

التجسد اإللهي .
تجسد هللا الكلمة هو العمل الفريد 
العمل  هو  بل  البشرية  تاريخ  في 
أجل  من  هللا  تجسد  حيث  االعظم 

خالص البشر .
الخطية  موت  من  خالصهم 
الذي  االبدي  الهالك  من  خالصهم 
اسنحقه اإلنسان بعد سقوطه وطرده 

من الفردوس .
المسيح  ليموت  التجسد  فكان 
نيابة عنا ويخلصنا من حكم الموت 
الفساد  نالها  التي  طبيعتنا  ويجدد 
انسان  كل  وورث  الخطية  نتيجة 
من ادم الخطية وعقوبتها التي هي 
كنا في صلب  الموت والفساد الننا 
وسقط  الشجرة  من  اكل  وقتما  ادم 
الفردوس واستحق حكم  وطرد من 
الموت وجميعنا فيه نالنا كل من نال 

ادم!!!
نقاط  على  يقوم  االلهي  والتجسد 
هامة من خاللها نفهم عمل التجسد 
اآلونة  في  وأنه  خاصة  االلهي 
التعاليم  بعد  انتشرت  األخيرة 
هللا  عمل  من  تقلل  التي  الغريبة 
الخالصي من خالل التجسد االلهي 
وابتعد هؤالء عن التسليم الرسولي 
وتعليم الكنيسة وفي مقدمته الكتاب 
بتعاليم  ينادون  وراحوا  المقدس 
كنيستنا  إيمان  عن  غريبة  وافكار 
مثل بدعة التجسد غير المشروط أو 
بدعة إنكار العمل الكفاري في موت 
هو  التجسد  أن  األدعاء  أو  المسيح 
حب فقط لذلك نوضح هذه المفاهيم 

الهامة في التجسد االلهي .
فالتجسد االلهي له محاور أربعة 

يقوم عليها وهي :
سبب التجسد - الدافع الي التجسد 
وبركات  نتائج   - التجسد  هدف   -

التجسد .
األربعة  المحاور  هذه  فهمنا  وان 
ندرك جيدا فساد هذه التعاليم الغريبة 

التي يعلم بها البعض!!!
اوال - سبب التجسد .

----------------------------
فما هو سبب تجسد هللا ؟!

السبب هو سقوط اإلنسان وكسره 
لوصية هللا ونالحظ أن أول نبؤة عن 
اإلنسان  سقوط  بعد  كانت  التجسد 

مباشرة كانت :
اْلَمْرأَِة،  َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  َوأََضُع 
َيْسَحُق  ُهَو  َوَنْسلَِها.  َنْسلِِك  َوَبْيَن 
َعِقَبُه". )تك  َتْسَحِقيَن  َوأَْنِت  َرْأَسِك، 

)١5 : 3
وهذه النبؤة كما فهمتها وشرحتها 
وفداء  التجسد  عن  كانت  الكنيسة 
المسيح على الصليب وقد كانت بعد 

السقوط مباشرة .
خطية  هو  التجسد  سبب  إذن 
عقوبة  من  تبعها  وما  اإلنسان 
الهالك   - الموت  حكم  مثل  ونتيجة 
االبدي - فساد الطبيعة البشرية لذلك 

من  اإلنسان  لخالص  التجسد  كان 
كل نتائج وتبعات السقوط .

وفي صالة القداس االلهي والذي 
يتضح  الخالص  قصة  فيه  نصلي 

نصلي  عندما  المفهوم  هذا 
قائلين :

غرس واحد نهيتني ان آكل 
منه هذا الذي قلت ال تأكل منه 
وحده فأكلت بإرادتي وتركت 
عني ناموسك برأيي وتكاسلت 
عن وصاياك أنا أختطفت لي 

قضية الموت"
الموت  حكم  يتضح  وهنا 
وكان  اإلنسان  استحقه  الذي 
سبب في تجسد هللا لخالصه .
أيضا في القداس الباسيلي :

وخلقنا  جبلنا  الذي  إلهنا  الرب 
ووضعنا في فردوس النعيم وعندما 

خالفنا وصيتك
الحياة  من  سقطنا  الحية  بغواية 

األبدية و
نفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا 
عنك أيًضا إلى افنقضاء بل تعهدتنا 
أخر  وفي  القديسين  بأنبيائك  دائًما 
األيام ظهرت لن نحن الجلوس في 

الظلمة
الوحيد  بإبنك  الموت  وظالل 

الجنس ربنا
وإلهنا ومخلصنا يسوع .

سبب  كان  اإلنسان  سقوط  إذن 
الكتاب  من  يتضح  كما  هللا   تجسد 
المقدس والليتورجيا وليس كما يعلم 
البعض اليوم بما يسمى التجسد غير 

المشروط .
 النقطة الثانية وهي

 2- الدافع الي التجسد .
هللا  محبة  هو  التجسد  الي  الدافع 

لإلنسان .
تريد  لم  التي  هي  المحبة  فهذه 
في  سقوطه  بعد  اإلنسان  هالك 
الموت  حكم  واستحقاقه  الخطية 
الروحي  أو  الجسدي  الموت  سواء 
أو االبدي وفقد اإلنسان الخلود في 

الحياة األبدية .
وكما قال رب المجد :

َحتَّى  اْلَعالََم  أََحبَّ هللاُ  هَكَذا  أَلنَُّه   
ُكلُّ  َيْهلَِك  اَل  لَِكْي  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل 
اْلَحَياُة  لَُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن 

اأَلَبِديَُّة. )يو 3 : ١6(
وكما يقول بولس الرسول أيضا :

أَلنَُّه  لََنا،  َمَحبََّتُه  َبيََّن  هللاَ  َولِكنَّ   
اْلَمِسيُح  َماَت  ُخَطاٌة  َبْعُد  َوَنْحُن 

أَلْجلَِنا. )رو 5 : 8(
تجسده  الي  الدافع  هي  هللا  محبة 
لخالص اإلنسان من الهالك وموت 
الخطية ومحبة هللا أيضا هي الدافع 
لخلقة هللا لإلنسان بل والخليقة كلها  
ويمتليء الكتاب المقدس بالكثير من 
المحبة  لنا هذه  التي توضح  اآليات 

اإللهية
هدف  هي  الثالثة  النقطة  أما 

التجسد ..

هدف  ثالثا 
فداء   هو  التجسد 
اإلنسان وخالصه

خالص  هو 
الذي  اإلنسان 
بموته  هللا  صنعه 
الصليب  على 
التجسد  فهدف 
االلهي هو الفداء وهدف القداس هو 
حكم  من  خالصه  اإلنسان  خالص 
سلطان  ومن  الهالك  ومن  الموت 

الخطية ..
في  المقدس  الكتاب  لنا  ويوضح 
هذا  وااليات  المواضيع  من  كثير 

المفهوم على سبيل المثال :
اَعِة؟.  ِني ِمْن هِذِه السَّ أَيَُّها اآلُب َنّجِ
هِذِه  إِلَى  أََتْيُت  هَذا  أَلْجِل  َولِكْن 

اَعِة )يو ١2 : 27( السَّ
الصليب  ساعة  هنا  الساعة 
والموت نيابة عن البشر وهنا الرب 
أنه لهذه الساعة اتى  يسوع يوضح 
الموت  أجل ساعة  أتى من  أنه  أي 

على الصليب وخالص العالم. .
أيضا عندما يقول بكل وضوح :

َحتَّى  اْلَعالََم  هللاُ  أََحبَّ  هَكَذا  أَلنَُّه 
ُكلُّ  َيْهلَِك  اَل  لَِكْي  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل 
اْلَحَياُة  لَُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن 

اأَلَبِديَُّة. )يو 3 : ١6(
محبة هللا هي التي دفعت األب أن 

يبذل ابنه.
بموت  اإلنسان  يهلك  ال  السبب 
الخطية أي السقوط ونتائجه فيكون 
بذل األب لالبن وموت االبن على 
اإلنسان  لخالص  الصليب  خشبة 
من موت الخطية ونتيجته التي هي 

الهالك االبدي.
هي  الحقا  يوضح  كما  والنتيجة 

الحياة األبدية .
لنا  توضح  المقدسة  اآلية  فهذه 
بشكل  جوانبه  بكل  التجسد  مفهوم 

واضح جدا .
أيضا عبارة بولس الرسول :

َخَطاَياَنا،  أَلْجِل  َنْفَسُه  َبَذَل  الَِّذي 
يِر  ّرِ الّشِ اْلَحاِضِر  اْلَعالَِم  ِمَن  لِيُْنِقَذَنا 
َحَسَب إَِراَدِة هللاِ َوأَِبيَنا، )غل ١ : 4(

الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجلَِنا، لَِكْي َيْفِدَيَنا 
َشْعًبا  لَِنْفِسِه  َر  َويَُطّهِ إِْثٍم،  ُكّلِ  ِمْن 
ا َغيُوًرا ِفي أَْعَمال َحَسَنٍة. )تي  َخاصًّ

)١4 : 2
أيضا

في  اثناسيوس  القديس  قال  وكما 
كتابه تجسد الكلمة :

ولما كان من الواجب وفاء الدين 
بينا  كما  اذ  الجميع  على  المستحق 
سابقا كان الجميع مستحقين الموت 
المسيح  جاء  الغرض  هذا  فالجل 
بيينا وبعدما قدم براهينا كثيرة على 
الجسد  في  اعماله  بواسطة  الوهيته 
فاسلم  الجميع  عن  ذبيحته  قدم  فانه 

هيكله للموت عوضا عن الجميع .(
ونالحظ عبارة القديس اثناسيوس 
عن  موته  أي  الغرض   هذا  ألجل 

الجميع .
أيضا في قانون االيمان.

البشر  نحن  اجلنا  من  الذي  هذا 
ومن أجل خالصنا نزل من السماء 
وتجسد من الروح القدس ومن مريم 

العذراء تأنس وصلب عنا .
أي أن نزول المسيح من السماء 
وتجسده كان هدفه خالص اإلنسان 
كيف بموته على 

الصليب .
في  أيضا 
القديس  قداس 
س  سيليو با

نصلي
هذا الذي أحب 
الذين  خاصته 

في العالم
ذاته  وأسلم 
تملك  الذي  الموت  إلى  عنا  فداًءا 
به  ممسكين  كنا  الذي  هذا  علينا 
إلى  نزل  خطايانا  قبل  من  مبيعين 

الجحيم عن طريق الصليب .
 احب خاصة -  الدافع -

 واسلم ذاته فداء عنا -  الهدف -
خطايانا   قبل  من  مبيعببن  كنا 

السبب . .
الي  والنزول  الصليب  أيضا 
اللتي  الوسيلة  كانت   الجحيم 

استخدمها الرب لصنع الخالص.
آيات  من  جدا  قليل  هذا  بالطبع 
وأقوال اباء وليتورجيا توضح لنا أن 
اإلنسان  خالص  هو  التجسد  هدف 

بموت المسيح الكفاري.
النقطة الرابعة

رابعا نتائج أو بركات التجسد .
التي وهبها هللا  البركات  ما اكثر 

لنا من خالل التجسد 
الخالص من حكم الموت والهالك 
هذه  األبدية  الحياة  وفقدان  االبدي 
من  اإلنسان  استحقها  التي  العقوبة 

السقوط في الخطية .
هذا  المجد  رب  لنا  وضح  وقد 

عندما قال
لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل 

تكون له الحياة األبدية .
بركاته  أو  نتائجه  من  فالتجسد 
من  بالخالص  اإلنسان  تمتع  هي 
الهالك  من  والخالص  الموت  حكم 

االبدي ونوال الحياة األبدية .
سواء  الخطايا  غفران  أيضا   
الخطية الجدية أو الخطايا الشخصية 
وايضا الطبيعية الجديدة التي ننالها 

من خالل المعمودية .
الخالص  كان  ما  التجسد  فلوال 
األسرار  خالل  من  نناله  والذي 
المعمودية  سر  وأولها  المقدسة 

والميالد الجديد
وكما يقول بولس الرسول

ِباْلَمِسيِح  اْعَتَمْدتُْم  الَِّذيَن  ُكلَُّكُم  أَلنَّ 
َقْد لَِبْستُُم اْلَمِسيَح: )غل 3 : 27(

وأيضا في قانون االيمان .
لمغفرة  واحدة  بمعمودبة  نؤمن 

الخطايا .
أيضا

َمْدُفوِنيَن َمَعُه ِفي اْلَمْعُموِديَِّة، الَِّتي 

َعَمِل  ِبإِيَماِن  َمَعُه  أَْيًضا  أُِقْمتُْم  ِفيَها 
هللاِ، الَِّذي أََقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت.

َوإِْذ ُكْنتُْم أَْمَواًتا ِفي اْلَخَطاَيا َوَغلَِف 
لَُكْم  ُمَساِمًحا  َمَعُه،  أَْحَياُكْم  َجَسِدُكْم، 

ِبَجِميِع اْلَخَطاَيا، )كو 2 : ١3(
من  نناله  التي  الخطايا  غفران 
خالل المعمودية من بركات ونتائج 

التجسد االلهي .
أيضا

المسيح من خالل  بالسيد  االتحاد 
الرب  أسسه  الذي  االفخارستيا  سر 

ليلة صلبه .
ننال  اصبحنا  باالفخارستيا  فنحن 
غفران الخطايا وايضا أن نتحد من 
خالل االفخارستيا يجسد الرب ودمه 
بل وننال الحياة األبدية والثبات في 

المسيح وهو يثبت فينا .
َدِمي  َوَيْشَرْب  َجَسِدي  َيْأُكْل  َمْن 
 )56  :  6 )يو  ِفيِه.  َوأََنا  ِفيَّ  َيْثبُْت 
ولوال التجسد االلهي وموت المسيح 

الكفاري ما أخذنا هذه النعم .
أيضا

وبنيه  ادم  عاد  أيضا  بالتجسد 
الي رتبته األولى .وكما نصلي في 

التسبحة .
الرب  سر  حزين  هو  بينما  ادم 
أن يرده االي رئاسته اشرق جسديا 
حتى  بشر  زرع  بغير  العذراء  من 

خلصنا ) ثؤطوكية يوم االثنين ١(
االنبياء  مدينة  لحم  لبيت  السالم 
التي ولد فيها المسيح ادم الثاني لكي 
يرد ادم االنسان االول الترابي الي 
الفردوس )ثؤطوكية يوم االثنين 7(
التجسد  بركات  من  أيضا 
المصالحة وكما يكون معلمنا بولس 

الرسول :
اْلَمِسيِح  ِفي  َكاَن  هللاَ  إِنَّ  أَْي 
َحاِسٍب  َغْيَر  لَِنْفِسِه،  اْلَعالََم  ُمَصالًِحا 
َكلَِمَة  ِفيَنا  َوَواِضًعا  َخَطاَياُهْم،  لَُهْم 

اْلُمَصالََحِة. )2كو 5 : ١9(
أيضا بالنجسد عرفنا محبة هللا لنا 
وعرفنا التعاليم السامية التي عرفنا 
الرب  المجد كذلك اعطانا  بها رب 
بتجسده النموذج المثالي الذي نقتدي 
رب  حياة  خالل  من  حياتنا  في  به 

المجد .
أَْيًضا  أََنا  َكَما  ِبي  ُمَتَمثِّلِيَن  ُكونُوا 

ِباْلَمِسيِح. )١كو ١١ : ١(
من  والعديد  العديد  جانب  الي 
بركات ونتائج التجسد التي لم نكن 
ممكن أن ننالها اال بتجسد هللا الكلمة.
الشواهد  من  العديد  هناك  بالطبع 
سواء من الكتاب المقدس أو تعاليم 
اقتبسنا  ولكننا  الليتورجيا  أو  اآلباء 
المفاهيم  هذه  إليضاح  فقط  القليل 

حول التجسد.
وهكذا  يجب أن يكون أمامنا هذه 
عن  نتحدث  ونحن  األربعة  النقاط 

التجسد .
والنتيجة  الهدف  والغاية  السبب 
وعندها سيكون واضح أمامنا تعليم 
الكنيسة السليم وعدم قبول أي افكار 
للتجسد  النقي  التعليم  تشوه  غريبة 
االلهي وتشوش على أفكار المؤمنين 

بتعاليم غريبة عن كنيستنا.
مستمتعين  ونحن  عام  وكل 
االلهي  التجسد  ونتائج  ببركات 
المجد  الذي صنعه رب  والخالص 

عنا .

مفاهيم حول  التجسد االهلي 
وخالص اإلنسان .

عصام نسيم
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United Pharmacy Group
UPG

wishes to express its deepest condolences 

for the departure of

Pharmacist / Abraam Rofael
 May God give peace to the departed soul and courage to 

the bereaved family to bear the irreparable loss

جمموعة

United Pharmacy Group - UPG

يودعون
الزميل العزيز الصيدلي / ابرام روفائيل 

عزاء لزوجته الصيدالنية / ماري روفائيل
واالبناء / مارينا و ميخائيل و يوستينا

كما نعزي القمص رويس وكهنة ومشامسة وخدام وخادمات وشعب
 كنيسة مار جرجس واألنبا رويس بتورنتو كندا 

خالص العزاء جلميع أفراد األسرة في كندا ومصر
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عصفور احلرية    
بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

عندما تراه تجد عينيك تتجه نحوه كل بضع دقائق، 
وفى كل مرة تكتشف شيئاً جديداً.....طائر صغير....

جميل....وضعيف...حبيساً لقفص حديدى، فى وسط 
الجمال ترى حزناً دفيناً مؤكد ينبعث من عينيه....
الم  الحرية....  من  الحرمان  حزن  شك  وبال  انه 
الجسد المحبوس وانين العقل المحصور بين جدران 
اربعة صماء.                                                                                  

هكذا قلت لنفسى وانا اردد مجموعة من الكلمات 
فى  وتتفنن  تتغنى  التى  المأثورة  واالقوال  الشهيرة 
وصف الحرية و انا اراها تمر برأسى وتتجسد أمام 
اتجاه  فى  تصب  وكلها  الحالمة   بموسيقاها  عيناى 
وحيد وتدور حول معنى واحد....« الحرية ال تُقدر 
بثمن«. لم أدر كم مرة نظرت نحو الطائر الحزين، 
لكنى وجدته ينظر نحوى نظرة اعتقدت أننى فهمتها 
جيداً فمددت يدى - دون تردد - فاتحاً باب القفص 
آخره...لم  عن  الباب  الصغير.....فتحت  للعصفور 
أفكر فى صاحب القفص..أقصد صاحب العصفور 
ولم أهتم بالغضب الذى سينتابه عندما يرى القفص 
فارغاً  فقط انصب اهتمامى على أن ينال العصفور 
الطائر  فعل  رد  منتظراً  الضائعة....ووقفت  حريته 
الجمته،  الدهشة  وكأن  ساكناً  يقف  به  فاذ  الصغير 
ابتعدت خطوات مرتداً الى الخلف متعمداً ان امنحه 
االمان لعل رهبته تتبدد....ووقفت بعيداً اترقب.....

وماهى اال ثوان حتى بدأ العصفور الصغير فى القفز 
يحرك  بدأ  ثم  القفص،  داخل  قفزات رشيقة...  عدة 
يختبرهما  لعله  لنفسى  فقلت  الصغيرين   جناحيه 
من  اقترب  لحظات  وبعد   - انتظار  طول  بعد  من 
باب القفص المفتوح ووقف امامه متردداً ثم بعدها  
الغرفة  أنحاء  فى  القفص محلقاً  انطلق بخفة خارج 
اطلق  اشعر  ان  دون  ووجدتنى  كاملتين  لدورتين 
صيحة مشجعة للعصفور الصغير و حبست انفاسى 
وقف  الحجرة...  نافذة  نحو  يتجه  وجدته  عندما 
العصفور على حافة النافذة ناظراً نحو األفق البعيد، 
مازلت  وانا  مرات  عدة  ويساراً  يميناً  رأسه  حرك 
انفاسى لكن صوتى ارتفع  على حالى اترقب كاتماً 
بينما  بالصياح من جديد  بعدما طار الطير خارجاً 
اسرعت و طللت من النافذة  وانا اودعه واشير اليه 
مشجعاً ،ظلت عيناى تتابعانه فرأيته يحلق طائراً فى 
المبنى  خلف  مختفياً  انطلق  بعدها  قصيرة  دورات 

الكبير.. 

وترددت  أساريرى  وانفرجت  االرتياح  غمرنى 
الشعور  جمال  عن  تعبر  كلها  بداخلى  شعارات 
لشعورى  توقعى  فاقت  سعادة  وغمرتنى  بالحرية 

بأننى قدمت صنيعاً طيباً لمخلوق ضعيف

يحلق  وهو  حريته  منحته  الذى  الطائر  متخياًل 
ويرفرف بجناحيه فى كل األنحاءلكن فجأة انفتح باب 
غرفة المكتب التى كنت انتظر بها حيث دخل رجل 
األعمال الكبير السن والمقام والذى كنت بانتظاره. 
دخل الرجل مرحباً بى فهو يعرفنى منذ كنت طفاُل 
عابرة  نظرة  نظر  لألسرة.  قديماً  صديقاً  باعتباره 
مقعد  على  ليجلس  يتجه  وهو  الخالى  القفص  نحو 
ان  وتوقعت  انتباهه  القفص  فاسترعى خواء  مكتبه 
فبادرته  اختفى عصفوره  الذى  القفص  يسألنى عن 
مع  فعلته  وما  حدث  ما  له  شارحاً  يتساءل  أن  قبل 
يتناسبان مع  بفلسفة وثقة ال  اتحدث  وانا  العصفور 
تدخلى فيما ال يعنينى وتصرفى فيما ال املك. لكن 

وابتسامته  للرجل  المفاجئ  الفعل  رد 
والغير  الحقيقية  ثقته  وايضاً  الغامضة 
كافية  كانت  امور  كلها  بنفسه  مصطنعة 
الن تبدد الثقة المصطنعة التى اظهرتها 
شعرتها  للحظات  صامتاً  الرجل  ...ظل 
الصمت  مساحة  اتسعت  وكلما  ساعات 
ثقتى  سقطت  بعدما  ارتباكى  زاد  كلما 

بنفسى فى جب عميق.

نحو  رأساً  واتجه  الكالم  الرجل  بدأ   
الموضوع الذى اتيت اليه من اجله، فانا 

الذى اتصلت به طالباً 

مشورته وانا فى مقتبل حياتى العملية 
من  ليفيدنى  االعمال  ادارة  مجال  فى 
انتبه  المجال.  هذا  فى  وخبرته  علمه 
وانتبه  تركيزى  وعدم  الرتباكى  الرجل 
ايضاً لعيناى المتجهتان رغم ارادتى نحو 

القفص الخالى.      

طالباً  وأتيتنى  المشورة  سألتنى  لقد 
ادارة  مجال  فى  مستفادة  دروساً 
لم  عالية  بنبرة  لى  قال  هكذا  األعمال« 
اعرف سببها أجبته »هذا صحيح« قال 
يبدو-  -فيما  لكنك   « مستطرداً  الرجل 

أردت أن يكون درسك األول درساً فى 
الحياة » لم أجد ما أرد به عليه وأنا أنظر 
اليه مندهشاً سألنى » أتعتقد أنك منحت 
الطائر الصغير حريته؟« أجبته بسرعة 
» بكل تأكيد« ابتسم الرجل فى سخرية 
فوق  من  عينيه  ثبت  ثم  أستسغها  لم 
كتفى نحو النافذة وخرجت كلماته هادئة 
فى  خلفك  بالنظر  عليك  اذاً   « متباطئة 
هدوء«.....التفت خلفى -كما أمرنى-....

يقف  الصغير  الطائر  أرى  أن  وهالنى 
كل  فى  رأسه  محركاً  النافذة  حافة  على 
الدخول  فى  يستأذن  وكأنه   - االتجاهات 
الى الغرفة - ثم طار الى الداخل محلقاً 
على  مستقراً  هبط  بعدها  واحدة  لدورة 
حافة باب القفص المفتوح ثم قفز للداخل 
ملتقطاً بعض الحبوب الملقاة فى أرضية 
القفص  من  يخرج  أن  القفص..وتوقعت 
اتسعت  يفعل!!!!!!  لم  لكنه  أخرى  مرة 
عيناى فى دهشة بينما ارتفعت ضحكات 
محدثى وهو يقول لو أنه يملك يدان ألغلق 
القفص بارادته« قالها وهو يغلق القفص 
على الطائر. أصابنى الوجوم.....شعرت 
بالهزيمة....وضع الرجل يده على كتفى 
وقال » قبل أن تتكلم عن الحرية عليك 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
أن تسأل نقسك - يا مانح الحرية للضعفاء- 
كيف يجد الطائر الصغير طعامه فى الخارج 
فى  ليعيش  ُخلق   الجوارح......لقد  وسط 
حدود ذلك القفص ال ليتصارع مع األقوياء« 
قلت له مبرراً » لكن الحرية هى الحرية فى 
كل مكان ولكل الكائنات« قاطعنى فى حسم 
وهى  بالقدرات  ترتبط  مقاييس  للحرية   «
عند االنسان تختلف عن الكائنات األخرى، 
الكائنات  لحرية  فاالنسان مثاًل يضع حدوداً 
التى تعيش حوله حتى الطليق منها.« قلت 
حدوداً  يضع  أيضاً  واالنسان   « مضيفاُ 
 « تامة  جدية  فى  رد  آخر«  انسان  لحرية 
هنا تبرز القدرات....على االنسان أن يضع 
حدوداً مناسبة لنفسه وال يدخل فى صراعات 
من  تطلب  بها....يا عزيزى ال  له  طاقة  ال 
شاعر أن يعزف لحناً شجياً وال تسأل طبيب 

ان يرسم لوحة زيتية.

اشعر  دقائق  خالل  فى  الثانية  وللمرة 
بالهزيمة  لكننى ايضاً لم اشعر باالحباط فقد 
شعرت ان الكثير من الشعارات والعبارات 
البراقة قد ال تكون مناسبة للتطبيق فى بعض 
تكون  ان  او  المواقف    بعض  او  االوقات 
غير متناسبة مع من يطبقها...وخلصت انه 
ال يوجد فى الحياة شىء مطلق فكل االمور 

نسبية.   

بالخروج..... ألهم  أنهض  وأنا  ابتسمت 
ولم  ستذهب  هل  مندهشاً....  الرجل  فقال 
 « امتنان  فى  قلت  بعد؟  األول  درسنا  نبدأ 
لكنك علمتنى الدرس األول فى الحياة بل وقد 
يكون الدرس االهم فى حياتى....وعلى اآلن 
...وكيف ستطبق  أن أطبقه. سألنى ضاحكاً 
الدرس االول الذى تعلمته؟ اجبته بسرعة....

بان ابحث عن قفص يناسبنى. 

عظيم هو سر التقوى هللا ظهر فى 
الجسد )1تى16:3(

يسوع  ومخلصنا  وإلهنا  ربنا  ميالد  إن 
للخليقة  سنه 55٠8  حدث  بالجسد  المسيح 

)أى منذ أدم(
فى  القيصرى  يوسابيوس  رواية  وبحسب 
كتابه )تاريخ الكنيسة( فقد ولد المخلص فى 
الثانية واالربعين من حكم أغسطس  السنة 

قيصر 
الميالد  بعيد  االحتفال  تاريخ  عن  أما   ++

المجيد فى مصر فمر بعده مراحل : ـ

أوال: أصل العيد :-
كتاب  فى  الميالد  عيد  عن  ورد  )ما   

الدسقولية »أى تعاليم الرسل«(
ورد فى الدسقولية الباب الثامن عشر : ـ

ال�ىت  االعياد  أيام  �ىف  تحفظوا  أخوه  يا   «
الخامس  �ىف  وكملوه  الرب  ميالد  عيد  ىه 
ىف 

ان�ي ين من الشهر التاسع الذى للع�رب والع�رش
الشهر  من  والعشرين  التاسع  هو  الذى 

الرابع الذى هو للمصريين )كيهك( (

ثانيا : املرحلة الثانية )حىت 

 : امليالدى(  اخلامس  القرن 
االبيفانيا  بعيد  يعيد  كان  الفترة  تلك  فى  ـ+ 
تحويل  ومعجزة  والغطاس  الميالد  لتذكار 

الماء إلى خمر فى عرس قانا الجليل معا 
البابا  أوردها  ال�ىت  االعياد  قائمة  ف�ىف   +
373م(  ـ  )256م  الرسولى  أثناسيوس 

يذكر عيد االبيفانيا )الظهور االلىه(.
+ ح�ىت زمن البابا ثاؤفيليس ال� 23)384م 
– 412م( يرد �ىف قوانينه ذكر عيد االبيفانيا 
مستقل  كعيد  الميالد  عيد  إلى  يشر  ولم   ،

قائم بذاته .
فى  عاش  وقد   ، كاسيان  يوحنا  يخبرنا   +
مصر  أساقفه  أن  )385-4٠٠م(  مصر 
وبعيد  المسيح  ميالد  بعيد  يحتفلون  كانوا 
القديم  بالتقليد  عمال  واحد  يوم  فى  عماده 

السائد فى الشرق .
)االبصلمودية  كتاب  �ىف  نص  +هناك 
الثانية  الذكصولوجية  المقدسة(  السنوية 
لعيد الغطاس نجد تنائية االحتفال بالعيدين 
معا تظهر واضحة اذ نقرأ )مبارك أنت يا 
سيدنا المسيح االبن الوحيد الذى تجسد من 

العذراء وأعتمد فى االردن ( .

ـ   : الثانية  املرحلة   : ثالثا 

الفصل بني العيدين : ـ+ فى 
بعضهما  عن  العيدان  ينفصل  لم  مصر 
الميالد والغطاس ( إال فى القرن  )عيد 

الخامس الميادى .
+ وقد وردت أول إشارة تفيد إستقالية 
عيد المياد فى العظة التى ألقاها بولس 
الحمصى حول عيد الميالد سنه 432م 
الكبير  كيرلس  القديس  حضرة  فى 

االسكندرى يوم أن زار االسكندرية 
بالفصل  التعجيل  �ىف  السبب  وكان   +
ىف عيدى الميالد والغطاس بسبب ظهور 

ب�ي
االتحاد  مع�ىف  لتأكيد  النسطورية  الهرطقة 
ومجمع  المسيح  شخص  �ىف  االقنوىم 
العذراء  واعالنه  431م  المسكو�ىف  أفسس 

والده االله 
لم   : أنه  يقول  رأى  هناك   + مالحظة   +
إال  الغطاس  عيد  عن  الميالد  عيد  ينفصل 
بعد أن عرف عيد الميالد كعيد مستقل فى 
بالعيد  االحتفال  انتقل  ومنه   ، أوال  الغرب 
مستقال عن الغطاس فى الشرق ولكن ببطء 

ملحوظ .

رابعا : عيد امليالد فى القرن 
احلادى عشر : ـد

من  بديار مرص  يزل  ولم   ( المقريزى  ون 
أيام  فيه  ُيفرق  فكان  المشهورة  المواسم 
من  الرسوم  أرباب  على  الفاطمية  الدوله 
األستاذه المحنكين واالمراء وسائر الموالى 
من الكتاب وغيرهم : الحاجات من الحالوة 
القاهرية والسميذ وقربان الجالب والزالبية 

والسمك المعروف بالبورى(

البقية ص 19

++مقال عيد امليالد اجمليد 
تارخييا / طقسيا

اعداد ابيذياكون / مينا قصدي جوهر 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

التوتر ومشاكل العيون
يعرف  منا  الكثير   
التوتر  يؤثر  كيف 
اجهزة  على  العصبى 
فالمعروف  الجسم، 
يؤدى  كيف  والشائع 

وكيف  واالرق،  العصبى  االرهاق  الى  التوتر 
الغدة  الصماء وخاصة  الغدد  امراض  فى  يساهم 
الشهرية وما يعقبها من  الدورة  الدرقية ومشاكل 
عدم القدرة على االنجاب، ونحن نعلم مدى تأثير 
فى  يساعد  وكيف  الهضمى  الجهاز  على  التوتر 
حدوث مرض القولون العصبى، ولكن هل يمكن 

ان يقود التوتر الى امراض العيون؟

التوتر العصبى او زيادة نشاط الجهاز العصبى 
السيمباثاوى يمكن ان يؤدى الى مرض فى العيون 
يسمى االلتهاب المركزى الشبكى واختصاره سي 
من  اكثر  الرجال  يصيب  وهو مرض  اس سي، 
النساء فى السن ما بين 2٠-4٠ وهو عادة يصاحب 
التوتر العصبى وكثرة االرق مع استخدام عقاقير 

ستيرويدز التى تساعد الشباب لبناء العضالت.

واعراضه هى زغللة فى االبصار تصيب احد 

اضطراب  مع  العينين 
االحجام  رؤية  فى 
كما  االلوان،  ورؤية 
االحجام  تبدو  ان  يمكن 
تتعذر  واحيانا  صغيرة 
فى  تنميل  ذلك  يصاحب  ان  يمكن  كما  الرؤية، 
جانب الوجه والفك، وهذا يحدث بسبب االلتهاب 
منطقة  عند  الناتجة  السوائل  تجمع  يسبب  الذى 

الماكوال فى شبكية العين.

بصفة  يحدث  ذلك  ان  الحظ  حسن  من  ولكن 
 6 الى  شهر  خالل  فى  التحسن  ويحدث  مؤقتة، 
اشهر، ولكن حوالى 2٠-3٠% يمكن ان تعاودهم 

االعراض مرة اخرى فى خالل ١2 شهر.

اشعة  طريق  عن  هى  العالج  طريقة  عن  اما 
الليزر والفوتوثيرابى وذلك لتخفيف كمية السوائل 

فى العين.

اما فى الطب الطبيعى فيمكن استخدام المكمالت 
وعالج  االلتهاب  من  للحد  الهوميوباثيك  الغذائية 

التوتر.

من عيادة الطب الطبيعى

Panic Attack بانيك اتاك
سيدة  انا  س: 
من  العشرين  فى 
من  واعانى  العمر 
اضطراب فى الدورة 
ولكنى  الشهرية, 
وبدون  فجأة  شعرت 
بسرعة  انذار  سابق 

حادة فى ضربات القلب مع شعور قريب 
باالختناق  شديد  واحساس  االغماء  من 
وعندما  التنفس،  على  القدرة  وعدم 
التحاليل  وعمل  المستشفى  الى  اخذونى 
الالزمة اخبرونى انها بانيك اتاك فما هو 

البانيك اتاك؟

الحاد  العرض  هو  اتاك  البانيك  ج: 
ان  بد  ال  والمريض  العصبى،  للتوتر 
يكون تحت ضغوط نفسية يشعر فيها ان 

اموره خارج السيطرة والتحكم.

واعراضه تحدث فجأة وهى زيادة فى 
خفقان القلب لدرجة تؤدى الى االغماء، 
احساسا  تعطى  التنفس  فى  وسرعة 
القدرة  وعدم  الصدر  وضيق  باالختناق 
االكسجين  نقص  بسبب  التنفس  على 
القلب،  الناتج عن زيادة معدل ضربات 
القدرة  بعدم  المريض  يشعر  ان  ويمكن 
واحيانا  الرعشة  وتنتابه  الحركة  على 
زيادة  مع  والحلق  الفم  وجفاف  دوخة 
يمكن  الناس  وبعض  اليدين،  فى  العرق 
او  الحلق  فى  شىء  بوجود  يشعر  ان 

وجود شىء متحرك فى المعدة.

او  لثوانى  تستمر  االعراض  وهذه 
دقائق، ويخطئها البعض على انها ازمة 
االحساس  من  عادة  تنتج  ولكنها  قلبية، 
العام بالتوتر العصبى والقلق، ويصاحبها 
فى  وتغير  مزعجة  واحالم  ارق  احيانا 

الشهية مع ضعف عام.

ان  ذكرت  وكما 
بدون  تأتى  االعراض 
تحدث  ولكن  سبب 
توتر  فيها  فترات  فى 
او  حزن  بسبب  شديد 
العمل،  فى  توترات 
ومن المهم عدم تجنب 
الى  باللجوء  اخفائها  ومحاولة  المشكلة 

الكحوليات.

اتاك  البانيك  بين  عالقة  توجد  كذلك 
يمكن  وهى  الدم  فى  الالكتيت  ومستوى 
ان تنتج من استهالك الكافيين، فالكافيين 
وخصوصا  العصبى  الجهاز  تهيج  مادة 
من  بسرعة  يتأثرون  الذين  الناس  عند 
حدوث  على  يساعد  ومما  المادة،  هذه 
البانيك اتاك هو نقص مستوى السكر فى 

الدم.

وعالجه  السبب  معرفة  المهم  من  لذا 
على  تحتوى  التى  المشروبات  وتجنب 
والكاكاو  والشاى  القهوة  الكافيين: 
الغازية،  والمشروبات  والشوكوالتة 
المنقاة  الكربوهيدرات  تجنب  ينبغى  كما 
االبيض،  والسكر  االبيض  الدقيق  اى 
الخضروات،  تناول  على  والحرص 
والكالسيوم  بى  فيتامين  وتناول 

والمغنسيوم لصحة االعصاب.

التى  االعشاب  من  كثير  توجد  كما 
الباشون  مثل  العصبى  الجهاز  تساعد 
وسانت  والالفندر  واالشواجاندا  فالور 
تساعد  وكلها  والفاليريان  وارت  جون 
عالوة  ذلك  االعصاب،  ارتخاء  على 

على الهوميوباثيك.

د.تباسيم جندي

المجيد..  الميالد  “عيد  مقال  بقية 
تاريخيا وطقسيا” ص 18:

القرن  فى  امليالد  عيد   : رابعا 
احلادى عشر : 

الميالد  )وأدركنا   �  : المقريزى  أيضا  ـوكتب 
بالقاهرة ومصر وسائر أقاليم مصر موسما جليال 
الجميلة  باالصباغ  المزهرة  الشموع  فيه  تباع   ،
والتماثيل البديعة ، فال يبقى أحد من الناس أعالهم 
وأدناهم حتى تشترى من ذلك الوالده وأهله وكان 
االسواق  فى  يعلقونها  وكان  الفوانيس   يسمونها 
والحوانيت )الدكاكين( ويتنافس الناس فى أحمائها 
مبلغ  عملت   candle شمعه   أدركت  لقد  حتى 
مصروفها ألف درهم وخمسمائه درهم فضه ...(

القرن  فى  امليالد  عيد   : خامسا 
الرابع عشر :

ـيشير يوحنا بن سباع فى الجوهرة النفيسة : �
 ، يومان  وهو   ، المجيد  الميالد  عيد  يتلوه  ثم   (
ين من كيهك ويوم التاسع وعشرين  الثامن والع�رش
 ، معا  اليومين  بتعيد  السنكسارى  بذلك  شهد  وقد 
والعشرين  الثامن  فى  ولد  المجد  له  المسيح  الن 
التاسع  فى  إال  ينظروا  فلم  المغارة  نوره  ومال 
لذلك عيدوا   ... بالخرق  ملفوفا  والعشرين طفال 

ىف معا ..
له اليوم�ي

ويجب أن يكون له برمون وهو صوم يوما إلى 
تمجيد  ذلك   ، مبكرا  فيه  القداس  ويكون  المساء 

العيد ( )الباب 99 من الجوهرة النفيسه(
يعيدون  االقباط �ىف مرص كانوا والزالوا   +
التقويم  وهو  كيهك   29 �ىف  الميالد  عيد 
القبىط الذى ترتبط به كل أعيادهم وحياتهم 

الكنسية والمدنية والزراعية .
عيد امليالد طقسيا

+ نصىل عيد الميالد 29 كيهك بالطقس الفرايحى 
ونصلى به إلى عيد الختان 6 طوبه .

+ برمون عيد الميالد يكون أما يوم أو أثنين أو 
ثالثة أيام تعامل معاملة أصوام الدرجة االولى ال 

يؤكل سمك ويصام إنقطاعى للغروب 
)أحد /أو سبت وأحدا أو/ جمعة وسبت وأحد (

+ � وقت أختيار الحمل يقدم الحمل فى قداس 
عيد الميالد بدون صالة مزامير النها قرئت فى 
لحن  بل  كيرياليسون  تقال  وال  البرامون  قداس 

)الى القربان (
سجود  بتذكار  كيهك   30 يوم  الكنيسة  تعيد   +

المجوس لمخلص العالم .
القسمه  تقبل  أى  السنه كبيسه  تكون  عندما   +
الوضع  الحالى 2٠2٠م وهذا  العام  على 4 مثل 

يحدث كل أربعه أعوام .
+ نحتفل بعيد المياد يومى 28 ،29 كيهك .

حتى تكون مدة الحبل االلهى من عيد البشارة 29 
برمهات للميالد 29 كيهك ثابته 275 يوم ولكن 
 28 فيكون  أيام   6 النسئ   شهر  السنه  هذه  الن 
يوم فتحتفل 28 كيهك ،29  تمام 275  كيهك 

كيهك .
)هذا  واالربع  الثاثاء  يومى  االحتفال  ويكون 
يتكرر كل 4 سنوات واالربعاء الواقع 29 كيهك 
باالكل  ومسموح  كامل  فطار  بل  صوم  ليس 
الفطارى ونقرأ فصول الميالد يومين متتالين 28 

،29 كيهك
كل عام 

وأنتم بخير
عام جديد 

سعيد وعيد 
مياد مجيد

املراجع

+ االنبا ايسيذورس : الخريدة النفيسه فى تاريخ 
الكنيسة 

+ القس منسى يوحنا : تاريخ الكنيسة القبطية 
+ يوسابيوس القيصرى : تاريخ الكنيسة

+ ابن كبر: مصباح الظلمة فى ايضاح الخدمة 
فى  السيدية  االعياد  طقوس   : بنيامين  االنبا   +

الكنيسة القبطية
البتولى  الميالد  المقارى:  أثناسيوس  الراهب   +

والظهورااللهى
+ رابطة مرتلى الكنيسة القبطية: مشتهى النفوس 

فى ترتيب الطقوس



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


