




.. ج  و  س   ×  2020 األمريكيـة  االنتخابات 
تأجيـل  يمكن  هل  االنتخابات؟..  تبدأ  متى 

موعدها؟.. تغيري  أو  االنتخابات 
 من هم املرشحون؟.. 

هل يمكن حصول التعادل؟.. كيف يتم اختيار 
الرئيس؟.. 

منصبه؟ الفائز  يتوىل  ومتى 
يرتقب العامل حدًثا مهًم من املقرر أن جيرى ىف 
3 نوفمرب املقبل، يتمثل ىف االنتخابات الرئاسية 
األمريكية، التى جترى هذا العام يف ظل ظروف 
وجيهل  كورونا،  جائحة  خلفتها  استثنائية 
األمريكي  االنتخايب  النظام  طبيعة  كثريون، 
الذي  الرئيس،  اختيار  وآلية  نوعه،  من  الفريد 
يمكن أن يتوىل مسئولية البيت األبيض حتى حال 
حصوله عىل أصوات ناخبني أقل من منافسيه
االنتخابات  ىف  األمور  سري  عن  نعرفه  ما  إليك 
احلاسم  هو الدور  وما  األمريكية،  الرئاسية 
املرشح. فوز  ىف  االنتخابى  املجمع  يلعبه  الذى 

متى تبدأ اإلنتخابات؟
جتري  أن  جيب  األمريكي  للقانون  وفًقا 
شهر  من  ثالثاء  يوم  أول  يف  دائم  االنتخابات 
نوفمرب، ويصادف هذا العام يف الثالث من الشهر 
الواليات  املذكور، ومع ذلك يصوت كثريون يف 
املتحدة قبل ذلك بأسابيع قليلة عن طريق الربيد
عىل  أكرب  إقباال  العام  هذا  يشهد  أن  يتوقع  إذ 
التصويت بالربيد بسبب وباء كورونا، ومن املهم 
أيًضا اإلشارة إىل أن هناك الكثري من االنتخابات 
وقت  نفس  يف  جتري  التي  األخرى  املهمة 
السباق الرئايس، إذ سيختار الناخبون هذا العام 
األمريكي  النواب  جملس  أعضاء  مجيع  أيضا 
والبالغ  عامني  ملدة  مناصبهم  يتولون  الذين 
عددهم 435 نائًبا، كذلك سيتم التصويت يف بعض 
الشيوخ  جملس  أعضاء  اختيار  عىل  الواليات 
سنوات. ست  ملدة  خيدمون  الذين  األمريكي 

متى تنتهي اإلنتخابات؟
اإلجابة املخترصة هي يف نفس يوم االنتخابات 
تنتهي  هي  األفضل  اإلجابة  لكن  نوفمرب(،   3(
عندما يتم االنتهاء من عد األصوات، وبالنظر إىل 
احتمل زيادة نسبة التصويت عرب بالربيد نتيجة 
وباء كورونا، فمن املحتمل أن يستغرق حتديد 
يوم. من  أكثر  العام،  هذا  االنتخابات  يف  الفائز 

أو  اإلنتخابـات  تأجيل  يمكن  هل 
تغيري موعدها؟

نتيجة  العام  هذا  كثرًيا  السؤال  هذا  طرح  تم 
انتشار فريوس كورونا املستجد، لكن نظًرا ألن 
القانون بموجب  حتديده  تم  االنتخابات  يوم 
الكونجرس  من  قراًرا  األمر  يتطلب  فقد 
املوعد تغيري  أو  لتأجيل  الرئيس،  وموافقة 
اآلن. حتى  مستبعًدا  يبدو  احتمل  وهو   

من حيق له التصويت؟
وفًقا للدستور األمريكى، كل من بلغ سن الـ 18 
حيق له اإلدالء بصوته، أما السجناء فال حيق هلم 

ذلك سوى يف واليتي ماين وفريمونت، باإلضافة 
مواطنني  البورتوريكيون  يعترب  ذلك،  إىل 
يف  أصوات  له  ليس  اإلقليم  لكن  أمريكيني، 
املجمع االنتخايب، لذا فإن األشخاص املسجلني 
الرئاسية. االنتخابات  يف  رأي  هلم  ليس  هناك 

كيف يتم إختيار الرئيس؟
بالرضورة فليس  اليشء،  بعض  معقد  األمر 
كم ذكرنا سابقا، أن يكون املرشح احلاصل عىل 
الرئيس الشعبي هو  االقرتاع  األصوات يف  أكثر 
بل إن الفوز حيدده احلصول عىل أغلبية أصوات 
االنتخايب  املجمع  ويضم  االنتخايب،  املجمع 
العاصمة  وعىل  الواليات  عىل  تقسم  عضوا   538
واشنطن طبقا لعدد السكان واستنادا إىل متثيل 
كل والية يف الكونجرس، يمثل الواليات الصغرى 
وهي  كاليفورنيا  والية  يمثل  بينم  أعضاء  ثالثة 
واشنطن،  العاصمة  أما  عضوا.   55 والية  أكرب 
أساس  عىل  الكونجرس  يف  ممثلة  غري  وهي 
مثل  مثلها  أعضاء  ثالثة  فيمثلها  انتخايب، 
انتخابات  يف  الفائز  حيتاج  الصغرى،  الواليات 
املجمع  يف  صوتا   270 عىل  احلصول  إىل  الرئاسة 
االنتخايب الذي يعلن أعضاؤه والءهم ملرشح أو 
آخر، لكن ال يوجد قانون احتادي يقيدهم بذلك.
أصوات  كل  تذهب  والعاصمة  والية   48 يف 
الوالية  يف  للفائز  االنتخابى  املجمع  ىف  ممثليها 
عدا  الواليات  كل  عىل  النظام  هذا  ويطبق 
االنتخايب  واليتني تقسم فيهم أصوات املجمع 
واليتا  ومها  التصويت،  يف  الفوز  نسبة  حسب 
الذين  املجمع  أعضاء  وينتخب  ونرباسكا،  مني 
الرئيس ونائب  الرئيس  أحزاهبم  ختتارهم 
كبري  عدد  عىل  حيصل  أن  يمكنه  املرشح  وألن 
خيرس  ثم  الواليات  بعض  يف  األصوات  من 
حيصل  ال  قد  أخرى،  واليات  يف  بسيط  بفارق 
املستوى  يف  األصوات  من  عدد  بأكرب  الفائز 
الشعبي، عىل أغلبية أصوات املجمع االنتخايب.

مرات  أربع  يف  االنتخايب  املجمع  وانتخب 
وهم  الشعبي.  التصويت  خرس  الذي  املرشح 
اجلمهوريون راذرفورد هيز عام 1876 وبنجامني 
 2000 عام  بوش  وجورج   1888 عام  هاريسون 
والرئيس احلايل دونالد ترامب يف 2016، وجيتمع 
والياهتم  عواصم  ىف  االنتخابى  املجمع  أعضاء 
اثنني  يوم  ونائبه، يف  الرئيس  للتصويت الختيار 
الشعبي  االنتخاب  بعد  ديسمرب  شهر  بداية  يف 
إىل  النتائج  وينقلون  نوفمرب،  يف  جيري  الذي 
احلكومة االحتادية. وجتدول األصوات يف جلسة 
مشرتكة للكونغرس يوم السادس من يناير من 
الشخص  أن  هذا  يعني  وباختصار،  التايل،  العام 
الشعبي  االقرتاع  يف  يصوت  عندما  العادي 
ملرشح ما، فإنه يصوت يف انتخابات جتري عىل 
مستوى الوالية بدال من املستوى الوطني العام.
واضعو  إليه  توصل  الفريد  النظام  هذا 
عرش  الثامن  القرن  يف  األمريكى  الدستور 
انتخابات  يريدون  من  بني  وسط  كحل 
إعطاء  يريدون  من  وبني  مبارشة،  شعبية 
الواليات. يف  الترشيعية  للمجالس  احلق  هذا 

هل يمكن حصول التعادل؟
أي  حصول  عدم  املرشحني، أو  تعادل  حالة  يف 
منهم عىل األغلبية يف املجمع االنتخايب، خيتار 
جملس النواب الرئيس من بني ثالثة مرشحني 
عىل  األصوات،  من  عدد  أعىل  عىل  حاصلني 
بالنسبة  أما  صوت واحد،  والية  كل  يمثل  أن 
أي  حصول  عدم  حالة  يف  الرئيس،  لنائب 
مرشح عىل األغلبية خيتار جملس الشيوخ من 
عدد  أعىل  عىل  حاصلني  اثنني  مرشحني  بني 
يف  مرتني  النواب  جملس  وبتَّ  األصوات،  من 
 1800 عام  انتخابات  يف  بالرئاسة  الفائز  اختيار 
اختيار  الشيوخ يف  1824، كم بت جملس  وعام 
.1836 عام  انتخابات  يف  واحدة  مرة  النائب 

من هم املرشحون؟
السيايس  النظام  عىل  فقط  حزبان  هييمن 
اجلمهوري  احلزب  مها  املتحدة،  الواليات  يف 
إىل  الرئيس  وينتمي  الديمقراطي،  واحلزب 
أحدمها، مرشح احلزب اجلمهوري هذا العام هو 
الرئيس احلايل دونالد ترامب )74 عاما(، أما احلزب 
السابق  الرئيس  نائب  رشح  فقد  الديمقراطي 
االنتخابات. يف  للمنافسة  عاما(   78( بايدن  جو 

متى يتوىل الفائز منصبه؟ 
أن  املقرر  من  احلالية،  االنتخابات  يف 
يوم  األبيض  البيت  إىل  الفائز  يدخل 
.2021 يناير   20 املصادف  األربعاء 

من هو جو بايدن
 Joe Biden؟

كنائٍب  وعمل  سبق  أمريكي،  وحماٍم  سيايٌس 
أهنى  أن  بعد  أوباما،  باراك  األمريكي  للرئيس 
الشيوخ كسيناتور،  الطويلة يف جملس  مسريته 
كم أنه عضو يف احلزب الديمقراطي األمريكي.

نبذة عن جو بايدن
جو بايدن سيايٌس وحماٍم أمريكي، وعضو بارز 
يف احلزب الديمقراطي األمريكي، شغل مناصب 
الرئيس  نائب  أبرزها:  مسريته  خالل  بارزة 
أوباما(،  )باراك  واألربعني  السابع  األمريكي 
تاريخ  يف  منتخب  سيناتور  أصغر  وسادس 
جملس  يف  انتخابه  أعيد  كم  املتحدة  الواليات 
إضافة  بعدها،  مرات   6 )كسيناتور(  الشيوخ 
السابق. يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  لرئاسته 
املتحدة  الواليات  لرئاسة  نفسه  بايدن  رشح 
إجراءها  املقرر  االنتخابات  ضمن  الثالثة  للمرة 
من  ويعد   ،2020 لعام  نوفمرب  أواخر  يف 
الرئيس  مقابل  الرئاسة  عىل  املنافسني  أقوى 
نفسه  رشح  الذي  ترامب  دونالد  احلايل 
جديدة. رئاسية  بوالية  ليحظى  اآلخر  هو 

بدايات جو بايدن
املعروف  االبن  بايدن  روبينيت  جوزيف  ُولد 

بنسلفانيا  بوالية  سكرانتون  يف  بايدن  جو  باسم 
 -  20 بتاريخ  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
نوفمرب - 1942، والده جوزيف بايدن وأمه هي 
أبناء. أربعة  بني  األكرب  وهو  أوجينيا،  كاثرين 
انتقلت أرسته عندما كان يف العارشة من العمر 
إىل كاليمونت بوالية ديالوير، حيث خترج عام 
حصل  كم  فيها،  أريشمري  أكاديمية  من   1961
وعلم  التاريخ  يف  مضاعفٍة  جامعيٍة  شهادٍة  عىل 
السياسة من جامعة نيوارك، ثم التحق بجامعة 
سرياكوس للقانون وفق منحٍة دراسيٍة نصفية 
كرة  )العب  رباعي  ظهري  لكونه  عليها  حصل 
قدم أمريكية(، وخترج منها بإجازة يف املحاماة 
.1969 يف  القضائي  السلك  إىل  وانضم   ،1968 عام 



إنجازات جو بايدن
عمل جو بايدن كمحاٍم متدرٍب يف ويلمنجتون
جملس  قنصل  ليكون  انُتخب  ثم  ديالوير،   
1972 وحتى   1970 من  كاسل  نيو  مقاطعة 
الشيوخ  جملس  النتخابات  الرتشح  قرر  حيث 
األمريكي بسبب موائمة الفرصة لبايدن نتيجة 
املرشح  اجلمهوري  بوجز  جايمس  تنحي 
الرغم  عىل  باالنتخابات  بايدن  ففاز  للفوز، 
من  بدعوة  لنفسه  بوجز  ترشيح  إعادة  من 
نيكسون(،  )ريتشارد  آنذاك  األمريكي  الرئيس 
عىل  تركز  التي  االنتخابية  محلته  ساعدته  كم 
محاية البيئة، ومعاجلة قضايا اهلجرة، والتأمني 
من  واالنسحاب  املدنية،  واحلقوق  الصحي، 
جعلته  التي  القضايا  من  وغريها  الفييتنام، 
الناخبني. التواصل مع  أقرب وأكثر قدرة عىل 
حيث   1973 عام  كسيناتور  ولقبه  مكتبه  تسلم 
سادس  وبالتايل  عمره،  من  الثالثني  يف  كان 
املتحدة الواليات  تاريخ  يف  سيناتور  أصغر 
إعادة  عرب  املجلس  يف  استمراريًة  وأكثرهم 
6 مراٍت متتالية، منترًصا عىل جايمس  انتخابه 
1984 عام  بوريس  وجون   ،1987 عام  باكسرت 
كالتورثي  ورايموند   ،1990 يف  برادي  جاين  ثم 
يف  األصوات  من   60% وبأغلبية   ،1996 عام 
يف  مرة  آلخر  بعدها  انتخابه  وُأعيد   ،2000
املجلس. يف  عضو  أكرب  رابع  كان  حيث   2008
بايدن  جو  كان  كسيناتور  دوراته  مجيع  خالل 
جملس  يف  اخلارجية  العالقات  للجنة  رئيًسا 
الشيوخ، وُيعترب -وفق توجهاته السياسية وآرائه 
عن القضايا التي تم طرحها أثناء تلك الفرتة- من 
الليبرياليني املعتدلني بشكٍل عام، والتي شملت:
دعا  لكنه   1991 عام  اخلليج  حلرب  معارضته 
التدخل  إىل  األطليس  شمل  وحلف  بالده 
امتدت  التي  واهلرسك  البوسنة  حرب  يف 
قصف  وأيد   ،1995 و   1994 عامي  بني 
كوسوفو. حرب  خالل   1999 يف  رصبيا 
الذي أذن بشن  القرار  باملوافقة لصالح  تصويته 
الرئيس  معترًبا   2002 عام  العراق  عىل  حرٍب 
جيب  هتديًدا  حسني(  )صدام  آنذاك  العراقي 
إرسال  عارض  لكنه  وسيلة،  بأي  منه  التخلص 
باعتبار   2007 عام  العراق  إىل  القوات  من  املزيد 
أنه كان قراًرا خاطًئا حينها، ودعم فكرة تقسيم 
مرجعيٍة  عىل  تعتمد  أقاليم  ثالثة  إىل  العراق 
عليها القبول  بحصد  فشل  لكنه  طائفيٍة، 
.2001 عام  أفغانستان  غزو  لصالح  صوت  كم 
تأييده اخليار الدبلومايس مع استخدام العقوبات 
الواليات  إذا استدعى األمر، فيم خيص عالقة 
املتحدة مع إيران، معارًضا اعتبار احلرس الثوري 
اإليراين منظمًة إرهابية. كم أيد منح تأشريات 
للعمل الزائرين فيم يتعلق باهلجرة، لكنه يدعم 
الواليات واملكسيك. بناء جدار عازل بني  فكرة 
دولتني  إىل  فلسطني  تقسيم  فكرة  تأييده 
بتأييده  معروف  وهو  والفلسطينيني،  لليهود 
البيئة  حلمية  ودعوته  إلرسائيل.  الشديد 
عارض  حيث  املناخي،  التغيري  بخطر  مندًدا 
أالسكا  حمميات  يف  النفط  عن  التنقيب 
بديلة. طاقة  مصادر  عن  البحث  مفضاًل 
االثني  الشخصيات  كأحد  الكونغرس  عّينه 
السياسات  يف  فرًقا  أحدثوا  الذين  عرش 
عدة  لتسلمه  إضافًة  األمريكية،  اخلارجية 
مرًة  ترأسها  التي  القضائية  اللجنة  يف  مهاٍم 
العديد  بصياغة  خالهلا  شارك  حيث  وحيدة، 
فيها  بم  الفيدرالية،  اجلريمة  قوانني  من 
والتحكم  التسلح،  من  احلد  قضايا  عىل  الرتكيز 
القانون  تطبيق  وإجراءات  العنف  جريمة  يف 
لعام 1994 املعروف ب"قانون بايدن للجريمة".
املرأة  ضد  العنف  قانون  هو  األبرز  القانون  أما 
1994 أيًضا، والذي يتضمن  التارخيي الصادر يف 
العديد من اإلجراءات للحد من العنف املنزيل، 
الفيدرالية  لألموال  الدوالرات  مليارات  مزوًدا 
اجلنس  عىل  املبنية  للجرائم  التوصل  أجل  من 
الذي   "2000 "أطفال  ترشيع  أصدر  كم  وحلها، 
واإلنرتنت واملدرس،  احلاسب،  تأمني  يضمن 
 ودورات التقوية وغريها مما قد حيتاجه طالب 
واملشرتك. واخلاص  العام  القطاعني  يف  املدارس 
الشيوخ  جملس  يف  عمله  فرتة  خالل  قام 
بتدريس مادة القانون الدستوري بكلية القانون 
من  بدًءا  ديالوير  بواليته  ويدينري  جامعة  يف 
عمله  أثناء  للوالية  الكثري  قدم  حيث   ،1991
ونيو  اجلوية،  دفر  قاعديت  دعم  كم  كسيناتور. 
التي  املشاريع  من  وغريها  العسكريتني،  كاسل 
حلمالت  إضافًة  الدوالرات،  ماليني  هلا  رصد 
أثرها  عىل  ويعد  هبا  قام  التي  التربعات  مجع 
الوالية تاريخ  يف  للتربعات  مجًعا  سيناتور  أكثر 
ذاته  العام  يف  سابًقا  نفسه  بايدن  جو  رشح 
ليصبح  منه  سعًيا  الرئاسية  لالنتخابات 
جون  منذ  املتحدة  للواليات  رئيس  أصغر 
صحٍي  لعارٍض  تعّرض  لكنه  كينيدي، 
إثره. عىل  االنتخابية  محلته  أوقف 
سبعة  بعد  الكونغرس  يف  عمله  استأنف 
استقالته  حتى  الدماغية  إصابته  من  أشهر 

األمريكي  للرئيس  نائًبا  عني  حيث   ،2009 عام 
أقوى  ثاين  ليصبح  أوباما،  باراك  آنذاك 
الرئيس. بعد  املتحدة  الواليات  يف  شخصية 
بدأ بايدن عمله يف منصبه اجلديد كنائب للرئيس 
أن  بعد  أوباما،  باراك  املتحدة  للواليات   47 الـ 
الرئاسية  االنتخابات  يف  ضده  ترشح  قد  كان 
ملنافسيه  نظًرا  باالنسحاب  قام  لكنه   ،2008 عام 
البارزين هيالري كلينتون وباراك أوباما، وفشله 
يف حشد الناخبني إىل جانب بضع تعليقاٍت أدىل 
بشكٍل  اإلعالم  وتركيز  محلته،  إليذاء  أدت  هبا 
بالني. سارة  األالسكية  املرشحة  عىل  رئييس 
أوباما  باراك  مع  رسي  بشكٍل  اجتمعه  تالها 
يشغل  أن  األخري  من  رغبًة  رئيًسا  انتخابه  إثر 
العالقات  ضعف  رغم  نائبه،  منصب  بايدن 
السياسات  جلنة  يف  مًعا  عملهم  أثناء  بينهم 
بايدن  انتخاب  فتم  الكونغرس،  يف  اخلارجية 
الوحيد  السيناتور  ليكون  للرئيس  نائًبا 
املنصب. هذا  حيتل  الذي  ديالوير  بتاريخ 
رئيًسا  االنتخابات  من  وجيزٍة  فرتٍة  بعد  ُعنّي 
ثم  أوباما،  املنتخب  للرئيس  االنتقايل  للفريق 
اختار مساعده رون كالين ليكون رئيس أركانه
كم شارك بكافة التعيينات الوزارية التي متت يف 
الفرتة االنتقالية، ثم استقال من الكونغرس بعد 
أن كان قد تم انتخابه لواليٍة جديدٍة يف 2008، وقام 
برحلة إىل العراق وأفغانستان كآخر مهمٍة له يف 
جلنة السياسات اخلارجية، مودًعا بعدها جملس 
الشيوخ بخطاٍب مؤثر بعد أن قضى فيه 35 عاًما.
الكواليس وراء  مهٍم  مستشاٍر  دور  بايدن  توىل 
أوباما منافيس  مع  النزاعات  فصل  منها 
العديد  يف  الشيوخ  جملس  دعم  عىل  واحلصول 
التحفيز"  "حزمة  منها  أوباما،  ترشيعات  من 
املستمر  الركود  فعال  بشكل  واجهت  التي 
وقانون  للعمل،  عديدة  فرًصا  وخلقت 
وغريها. الصحية  والرعاية  املرضى  محاية 
كبرية  أمهيًة  نظره  وجهات  فحققت 
داخله  اجلميع  جعلت  األبيض  البيت  يف 
وحظي  باسرتاتيجياته،  النظر  يعيد 
اللسان  زالت  من  الرغم  عىل  كبريٍة  بثقٍة 
أحياًنا. يدليها  كان  التي  املتهورة  والترصحيات 
موافقة  عىل  للحصول  ناجحًة  جهوًدا  قاد 
اجلديدة،  "ستارت"  معاهدة  عىل  الكونغرس 
بني  النووي  التسليح  خفض  عىل  تنص  التي 
2010، أما خارجًيا  روسيا وأمريكا بدًءا من عام 
من  العديد  يف  املتحدة  الواليات  مثل  فقد 
خلق  داعًم  عاملًيا،  اهلامة  والفعاليات  املناسبات 
عالقاٍت اقتصاديٍة جديدة باألخص مع روسيا، 
كم دعا للتدخل العسكري بقيادة الناتو يف ليبيا 
تنفيذ  الفرتة  تلك  خالل  وعارض   ،2011 عام 
مقتل  عن  أسفرت  التي  العسكرية  العملية 
فشلها. تداعيات  من  ختوًفا  الدن  بن  أسامة 
الرئيس  نائب  منصب  يف  ثانية  لواليٍة  انُتخب 
يف  بايدن(  )أوباما-  تذكرة  وفق  األمريكي 
2012 متغلبًة عىل تذكرة )رومني-  نوفمرب عام 
لالنتخابات  الرتشح  يف  نيته  سبقتها  ريان(، 
الذي  أوباما  لكنه تراجع عنها لصالح  الرئيسية، 
أنشأت  التي  العنف"،  "ضد  ملنظمة  رئيًسا  عينه 
البالد. املتفاقمة يف  املسلح  العنف  ملعاجلة ظاهر 
الرضائب  لدافعي  اإلعفاء  قانون  بتمرير  قام 
يف  البالد  سقوط  ملنع   2012 لعام  األمريكي 
ما رفع  ماليٍة وفق صفقة مع ماكونيل،  هاويٍة 
معدالت الدخل وجعل الكثري من التخفيضات 
ترشيع  مترير  يف  فشل  لكنه  دائمة،  الرضيبية 
مناقشات  أثناء  عزله  وتم  التسليح،  خفض 
 ،2013 لعام  الدين  سقف  ألزمة  الكونغرس 
.2014 لعام  املستمرة  املخصصات  وقانون 
ُأعيد تفويض قانون بايدن للعنف ضد املرأة يف 
2013 وضم العديد من التطويرات، كم قام بإلقاء 
خطاب حول الوعي باالعتداء اجلنيس يف حفل 
غاغا. ليدي  مع   88 الـ  األوسكار  جوائز  توزيع 
كنائٍب  الثانية  واليته  فرتة  خالل  قام 
لعام  الرئاسية  للحملة  باالستعداد  للرئيس 
أكرب  يكون  أن  املمكن  من  كان  حيث   2016
انخفاض  مقابل  التنصيب،  تاريخ  يف  رئيس 
ليرتاجع  األمر،  بدا  كلينتون  هيالري  شعبية 
كانت  التي  لكلينتون  دعمه  وُيعلن  الحًقا، 
التي  االنتخابات  يف  ترامب  دونالد  تواجه 
بايدن  والية  معها  وانتهت  األخري،  ربحها 
ترامب. سياسات  معاريض  أبرز  يعد  الذي 
 2017 يف  أوباما  لوالية  األخرية  األيام  يف  تسلم 
أعىل وسام مدين يف البالد "وسام احلرية"، الذي 
البيت  يف  أقيم  حفٍل  خالل  أوباما  إياه  منحه 
األبيض، عمل بعدها أستاًذا يف جامعة بنسلفانيا.
ترشحه   2019 عام  منتصف  يف  أعلن 
املقرر  األمريكية  الرئاسية  لالنتخابات 
احلزب  عن   2020 عام  نوفمرب  يف  إجرائها 
يعده  الذي  ترامب،  مواجهة  يف  الديمقراطي 
املعارص التاريخ  يف  أمريكٍي  رئيٍس  أسوء 
للسباق  املتأخر  بايدن  انضمم  من  الرغم  وعىل 
املرشحني. أقوى  من  يعد  أنه  إال  الرئايس 

أشهر أقوال جو بايدن
إطالًقا  هبا  اهتم  مل  التي  األشياء  أحد 

الناس. بأحوال  اهتممي  عدم  هي 
ال  أمر  حياتك  من  ما  مرحلة  يف  الفشل 
يغتفر. ال  أمر  االستسالم  لكن  جتنبه،  يمكن 
دون  سعيًدا  رجاًل  أموت  أن  أستطيع 
لكن  املتحدة،  للواليات  رئيًسا  أصبح  أن 
للرئاسة. الرتشح  من  هذا  يمنعني  لن 
إطالًقا  هبا  اهتم  مل  التي  األشياء  أحد 
الناس. بأحوال  اهتممي  عدم  هي 
ال  أمر  حياتك  من  ما  مرحلة  يف  الفشل 
يغتفر. ال  أمر  االستسالم  لكن  جتنبه،  يمكن 
دون  سعيًدا  رجاًل  أموت  أن  أستطيع 
لكن  املتحدة،  للواليات  رئيًسا  أصبح  أن 
للرئاسة. الرتشح  من  هذا  يمنعني  لن 
إطالًقا  هبا  اهتم  مل  التي  األشياء  أحد 
الناس. بأحوال  اهتممي  عدم  هي 

حياة جو بايدن الشخصية
وأنجبا  هانرت،  نيليا  من  كان  األول  بايدن  زواج 
من  الثانية  تبلغ  تكد  مل  وحيدة  وفتاة  ولدين 
بحادث  والدهتا  مع  توفيت  حتى  عمرها 
أخوهيا  مع  للتسوق  ذهاهبم  أثناء  أليم  سيارة 
عرضية.. بإصابات  احلادثة  من  نجيا  اللذان 
جيل  من  ثانيًة  مرًة  بايدن  جو  تزوج 
وحيدة. ابنة  ولدهيم   ،1977 عام  جايكوبس 
بايدن جو  عن  رسيعة  حقائق 
عانى يف 1988 بعد انطالق محلته الرئاسية للعام 
يف  الدماغية  األوعية  يف  متدد  إصابة  من  نفسه 
اجلهتني اليمنى واليرسى والتي تطلبت عمليتني 
شديديت اخلطورة، متاثل بعدها للشفاء دون أي 
بعد  الكونغرس  يف  عمله  إىل  وعاد  مضاعفات، 
سبعة أشهر وختىل عن محلته الرئاسية آنذاك.
عن  التارخيي  للقانون  متريره  من  الرغم  عىل 
أنه  إال   2013 يف  تطويره  ثم  املرأة  ضد  العنف 
اتصال  قام بحركات  بكونه قد  اهتامات  يواجه 
التقطها  جسدي غري مالئمة يف عدة مناسبات 
الكامريات، وهو ما يرفضه باعتبار نواياه مرشفة 
عنه. كلًيا  وبعيدة  خاطئة  بطريقة  ومفهومة 
يعترب جو بايدن من الطبقة املتوسطة مادًيا، ما 
أثار التساؤالت حول قدرته عىل إقامة احلمالت 
يتم  أنشأ مجعية  لذا  بدخٍل متوسط،  االنتخابية 
خالهلا  من  فحقق  حلملته،  التربع  خالهلا  من 
دوالر. مليون   1.8 إىل   1 بني  تراوحت  ثروة 
 "Amtrak" وُعرف عنه أنه كان يستقل قطار
يومًيا ملدة 90 دقيقة ذهاًبا وإياًبا بني ويلمنجتون 
شواء  حفالت  مستضيًفا  الكونغرس،  ومبنى 
التي  القطار  رشكة  يف  العمل  لطاقم  وغريها 
7 آالف رحلة  بأكثر من  لقيامه  بتكريمه  قامت 
بضعة  تنتظر  كانت  التي  قطاراهتا  متن  عىل 
بايدن. وصول  موعد  تأخر  حال  يف  دقائق 

من هو دونالد ترامب
Donald Trump 

اخلامس  الرئيس  هو  ترامب  جون  دونالد 
منذ  منصبه  شغل  املتحدة،  للواليات  واألربعني 
كونه  إىل  وباإلضافة   .2017 الثاين  كانون   20
وشخصية  ناجح  أعمل  رجل  فهو  سيايس، 
التلفزيونية. الربامج  من  العديد  يف  ظهرت 

نبذة عن دونالد ترامب
مستشفى  يف   1946 حزيران   14 ترامب  ولد 
عقارات  ماّلك  ابن  وهو  بنيويورك،  جامايكا 
بنسلفانيا  بجامعة  وارتون  كلية  ارتاد  ثري، 
عائلته. أعمل  مسؤولية  يتوىل  أن  قبل 
ذو  ومدير  ذكي  أعمل  رجل  بصفته 
وجتديد  ببناء  قام  خاصة،  كاريزما 
وأبراج  والكازينوهات  الفنادق  من  العديد 
فرتاكمت  املهنية،  مسريته  خالل  املكاتب 
املليارات. إىل  لتصل  الصافية  قيمتها 
جمال  دخل  طموحاته،  آفاق  توسيع  وبغية 
السياسة الوطنية يف أوائل العقد األول من القرن 
الرئايس.  املكتب  عىل  عينيه  ووضع  املايض، 
وكسيايس، كانت حياته املهنية مشوبة بمزاعم 
تلقى  أنه  كم  اجلنيس،  السلوك  بسوء  تتعلق 
الكثري من االنتقادات بسبب نمط حياته الباهظة 
من  املهاجرين  بشأن  للجدل  املثرية  وتعليقاته 
الدائر  اجلدل  من  الرغم  عىل  اإلسالمية.  الدول 
حوله، فقد ترشح ترامب لالنتخابات الرئاسية 
احلزب  عن  مرشًحا  باعتباره   2016 عام  يف 
اجلمهوري فهزم املرشح الديمقراطي هيالري 
ترامب  دونالد  مفاجئ.  انتصار  يف  كلينتون 
خدمة  دون  الرئاسة  يتوىل  شخص  أول  هو 
السبعني  وبعمر  سابقة،  حكومية  أو  عسكرية 
املنصب. يتوىل  سًنا  شخص  أكرب  أيًضا  يعد 

بدايات دونالد ترامب
فريدريك  والده  نيويورك،  مدينة  يف  ولد 
ماكلويد.  ماري  وزوجته  ترامب 
أطفال. مخسة  من  واحد  وهو 
فورست كيو  مدرسة  يف  األويل  تعليمه  تلقى 
عرشة الثالثة  سن  يف  نيويورك.  هل،  فورست 

أرسله والداه إىل األكاديمية العسكرية يف نيويورك 
)نيم( يف شمل والية نيويورك حيث كان يؤدي 
كنجم  فنشأ  وأكاديمًيا.  اجتمعًيا  جيًدا،  أداء 
ريايض وزعيم للطالب حتى خترج يف عام 1964.
ارتاد جامعة فوردهام ملدة عامني قبل انضممه 
بنسلفانيا جامعة  يف  املالية  وارتون  كلية  إىل 
.1968 عام  يف  االقتصاد  كلية  من  خترج  حيث 

 
إنجازات دونالد ترامب

انضم إىل رشكة والده
 "Elizabeth Trump and Son"
يف  عمله  ارتكز  الكلية.  يف  يزال  ال  كان  حينم 
البداية عىل الطبقة املتوسطة أسوة بوالده وذلك 
وستاتن  وكوينز  بروكلني  يف  املساكن  باستئجار 
ال  كان  بينم  مشاريعه  أول  من  واحدة  آيالند. 
يزال طالًبا يف الكلية كانت إحياء املجمع السكني 
سكني  جممع  وهو   )Swifion village(
 1200 وحتويل  أوهايو،  بوالية  سينسينايت،  يف 
 % 100 66 ٪ إىل  وحدة سكنية، من نسبة سكنها 
يف غضون سنة. وعندما باعت مؤسسة ترامب 
املجمع السكني )سويفن فيلج( بمبلغ 12 مليون 
دوالر، حصلت عىل أرباح بقيمة 6 ماليني دوالر.
ويف عام 1971 نقل ترامب مقر إقامته إىل ماهناتن
حيث كان عىل قناعة بكثرة الفرص االقتصادية 
يف املدينة، وعىل وجه التحديد مشاريع بناء كبرية 
يف ماهناتن والتي من شأهنا توفري فرص كبرية 
جاذبية  باستخدام  وذلك  عالية،  أرباح  لتحقيق 
هبا. العام  االهتمم  وكسب  املعمري،  التصميم 
عقار برشاء  قام   ،1985 عام  يف 
Mar-a-lago عىل شاطئ بامل، فلوريدا، وجدد 
ساوث. بارك  سينرتال  و100  باربيزون  فندق 
يف عام 1988، اشرتى فندق بالزا يف مدينة نيويورك.
يف عام 1989، اشرتى أسطواَل من طائرات بوينغ 
لكن  اجلوي.  للنقل  ترامب  رشكة  لتشكيل   727
حتطم طائرة هليكوبرت قتل عىل أثره ثالثة مدراء 
تنفيذيني لكازينو ترامب أدى إىل مشاكل كبرية.
غري  السيئة  التجارية  القرارات  بعض  تركته 
الوفاء بمستحقات قرض لكنه مّول  قادر عىل 
لكن  به،  خاص  ثالث  كازينو  بناء  ما  بطريقة 
اإلفالس. إىل  املتزايد  الدين  دفعه  ما  رسعان 
املستقرة  املالية  مكانته  استعاد   ،1990 عام  يف 
ترامب  كازينو  وافتتح  وشهرته  السابقة 
وحصل  سيتي.  أتالنتيك  يف  حمل  تاج 
إلنشاء  موافقة  عىل  قريب  وقت  بعد 
الغريب. اجلانب  عىل  احلديدية  السكك 
ملكية  عىل  حصل   ،1996 عام  يف 
رعت  التي  الكون  مجال  ملكة  منظمة 
األخرى. اجلمل  مسابقات  من  العديد 
رشكة  يف  حصة  صاحب  أصبح   ،2003 ويف 
املنتج  أصبح  حيث   )NBC( الوطنية  اإلذاعة 
 NBC عىل  الواقع  برنامج  ومضيف  التنفيذي 
The Apprentice "" الذي حقق نجاًحا 
عرض إنتاج  يف  شارك  نجاحه،  بعد  كبرًيا. 

" The Celebrity Apprentice " بمشاركة 
بورنيت. مارك  الربيطاين  التلفزيوين  املنتج 
يف 21 ترشين األول 2004، أعلنت سلسلة ترامب 
هيكلة  إعادة  واملنتجعات  والكازينو  للفنادق 
الفردية  امللكية  ديوهنا مما أدى إىل ختفيض يف 
احلني  ذلك  ومنذ  املئة.  يف   27 إىل  املئة  يف   56 من 
لتقديم طلب محاية  اضطر فندق ترامب بالزا 
الفصل 11 لتجنب اإلفالس ووضع خطة للحمية 
الرشكة  لتعود  ديوهنا  دفع  عن  عجز  أن  بعد 
Trump Enter-  " باسم اإلفالس   من 
."tainment Resorts Holdings
كم قام بتسويق اسم ترامب عىل عدد كبري من 
Trump Finan�‘ ذل  يف  بم  كاملنتجات، 
cial’، ‘Trump Sales and Leas�
ing’، ‘Trump Entrepreneur initi�
 ative’، ‘Trump Restaurants’، ‘Go
TRUMP’، ‘Donald J. Trump sig�
 1.5 تلقى  كم  الخ،   ،‘nature collection
مليون دوالر لكل عرض قدمه ملدة ساعة لصالح 
رشكة " The Learning Annex ". كم 
 Donald'أن لديه لعبة حماكاة للتجارة تسمى
.' Trump’s Real Estate Tycoon
ففي  أيضًا.  سياسية  طموحات  لرتامب  كان 
2000 أعرب عن رغبته بالرتشح  انتخابات عام 
 2004 عامي  ويف  األمريكية.  الرئاسة  النتخابات 
للرئاسة  الرتشح  بشأن  أمااًل  وضع  و2008، 
2006 عام  وخالل  اجلمهوري،  احلزب  عن 
للحزب. كممثل  نيويورك  حاكم  منصب  توىل 
يف الفرتة ما بني 2012-2010، زادت مشاركته يف 
الرتشيح  يف  رغبته  عالنية  أعلن  عندما  السياسة 
بقضية  ارتباطه  لكن  أخرى.  مرة  للرئاسة 
راسًخا  اعتقاًدا  تعتقد  جمموعة  وهي  بريثر، 
املتحدة،  الواليات  يف  يولد  مل  أوباما  باراك  بأن 
تسبب باحلط من سمعته السياسية. لكنه استمر 
يف مواجهة أوباما يف خمتلف القضايا السياسية.

تأييده  أظهر   ،2013 الثاين  كانون  ويف 
بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  لرئيس 
اإلرسائيلية.  االنتخابات  خالل  نتنياهو 
العمل  مؤمتر  يف  بارزا  متحدثا  أيضا  وكان 



احلزب  عن  للرئاسة  ترشيحه  ترامب  أعلن 
اجلمهوري يف يونيو 2015. بشخصيته الصارخة 
ووجود  الناجحة  والتجارية  املهنة  واحلياة 
باعتباره  الدعم اإلعالمي رسعان ما برز  وسائل 
املرشح األول عن حزبه، وكان قد رشح رسمًيا 
.2016 اجلمهوري  الوطني  املؤمتر  يف  للرئاسة 
االنتقادات االنتخابية  أساليبه  من  العديد  تلقت 
إعالمية  تغطية  عىل  حصوله  ضمنت  أهنا  كم 
وزخرفة  بالكذب  اهتم  مثيل.  هلا  يسبق  مل 
وتلقى  االنتخابية  خطاباته  خالل  احلقائق 
الصحف  من  السلبية  ردود  من  الكثري 
"واشنطن  و  "بوليتيكو"،  مثل  الرئيسية 
بوست"، و "نيويورك تايمز"، و "لوس آنجلوس 
املحض. بالكذب  ترصحياته  واصفة  تايمز" 
تبنى  للرئاسة  كمرشح  محلته  وكانت 
بشكل  فأيد  للشعب  مؤيد  سياسًيا  موقًفا 
النقد  صندوق  الّتفاقية  الثاين  التعديل  كبري 
إىل  تدعو  الرضيبية  خطته  وكانت  الدويل. 
إىل  الرشكات  عىل  الرضيبة  معدل  خفض 
الصحية الرعاية  قانون  عن  واالستعاضة   15%
حرة  سوق  بخطة   )"Obamacare"(
خمتلفة قد جعلته حيظى بدعم من عدة أطراف.
غري أن محلة ترامب االنتخابية كانت حمفوفة 
بكثري من اجلدل. فظهرت عدة اهتامات بسوء 
سلوك جنيس ضده ووجهت إليه انتقادات من 
وسائل اإلعالم الستخدامه لغة مبتذلة وجنسية.
السلبية  الدعاية  وكل  منتقديه  من  الرغم  وعىل 
االنتخابات  يف  فائًزا  ظهر  به،  أحاطت  التي 
هزم  حيث   2016 الثاين  ترشين   8 يف  العامة 
هيالري كلينتون ليصبح رئيس الواليات املتحدة.
الرئيس  منصب  ترامب  دونالد  توىل 
املتحدة  للواليات  واألربعني  اخلامس 
.2017 الثاين  كانون   20 يف  األمريكية 

أشهر أقوال دونالد ترامب
معرفتك  هو  رابح  كونك  من  جانب 
جيب  األحيان  بعض  ففي  تكتفي.  متى 
طريق  يف  واملّض  املجاهبة  عن  التوقف 
إنتاجية. أكثر  ليشء  االنتقال  آخر. 
جدًا. طمعًا  تكون  أن  يمكنك  ال 
طاقة لديك  ليس  شغف  دون  من 
يشء. لديك  ليس  طاقة  دون  ومن   
عىل  بناًء  الناس  عىل  أحكم 
وجدارهتم. وصدقهم،  قدرهتم، 
معرفتك  هو  رابح  كونك  من  جانب 
جيب  األحيان  بعض  ففي  تكتفي.  متى 
طريق  يف  واملّض  املجاهبة  عن  التوقف 
إنتاجية. أكثر  ليشء  االنتقال  آخر. 
جدًا. طمعًا  تكون  أن  يمكنك  ال 
طاقة لديك  ليس  شغف  دون  من 
يشء. لديك  ليس  طاقة  دون  ومن 
عىل  بناًء  الناس  عىل  أحكم 
وجدارهتم. وصدقهم،  قدرهتم، 

حياة دونالد ترامب الشخصية
يف عام 1977، تزوج إيفانا زيلنيكوفا وحظي منها 
وإريك.  إيفانكا  االبن،  دونالد  هم  أطفال  بثالثة 
عندما   1992 عام  يف  زواجهم  الرشيكان  ألغى 
خارج  لرتامب  حب  عالقة  إيفانا  اكتشفت 
مابلز.  مارال  األمريكية  املمثلة  مع  الزواج  إطار 
بطفل  وحظي  مابلز  مارال  تزوج   ،1993 عام  يف 
زواجهم.  من  شهرين  قبل  تيفاين،  واحد، 
إىل  وصل  صاخب  طالق  حدث   ،1997 عام  ويف 
مليوين  مبلغ  ودفع   .1999 حزيران  يف  هنائيته 
ميالنيا  تزوج   ،2005 يناير   22 يف  ملابل.  دوالر 
رزقا  السابق.  العام  يف  هلا  تقدم  أن  بعد  كنوس 
من  أما  ترامب.    ويليام  بارون  يدعى  بابن 
حيث ديانة دونالد ترامب ومعتقداته وطائفته 
األصلية ، فقد ولد لعائلة مسيحية بروتستانتية.

حقائق رسيعة عن دونالد ترامب
املسكرات  عن  ممتنع  رجل  ترامب  دونالد 
املخدرات. تعاطى  أو  أبًدا  السجائر  يدخن  ومل 
لديه وسواس نظافة ويكره مصافحة. وعندما 
تقنية  لديه  فأن  منها  مفر  ال  مصافحة  يواجه 
يسحب  أنه  حيث  األمر،  لتجنب  مثرية 
جسده. من  مقربة  عىل  بقوة  اآلخر  الشخص 
ملايك  مايل  كمستشار  مرة  ذات  عمل 
ضد  تايسون  مباراة  واستضاف  تايسون 
سيتي. أتالنتيك  يف  سبينكس  مايكل 
أعمل  رجل  كان  ترامب  أن  من  الرغم  عىل 
الفرص  بعض  أهدر  قد  لكنه  جَدا،  ناجح 
أتيحت   ،1988 عام  ففي  الكربى.  التجارية 
كرة  فريق  باتريوتس،  لرشاء  الفرصة  له 
العرض  رفض  لكنه  حمرتف،  أمريكي  قدم 
أن  غري  جيًدا.  استثمًرا  ليس  أنه  عىل 
دوالر. ملياري  من  أكثر  يساوي  اآلن  الفريق 
لديه  الذي  الوحيد  الرئايس  املرشح  هو 
اللعبة. ترامب:  واسمها  به  خاصة  لعبة 
"وينجد  اجلولف  نادي  يف  وعضو  غولف  العب 
ويلعب  نيويورك،  مامارونيك،  يف  فوت" 

ويديرها. يملكها  أخرى  دورات  يف  بانتظام 
التي  "بريثر"  حركة  يف  نشًطا  عضًوا  كان 
أوباما. الرئيس  رأس  مسقط  يف  تشكك 
وجه ترامب الناقد الرصيح والدائم لباراك أوباما 
أي  عىل  وقت  أي  يف  الغولف  للعب  دعوة  له 
متسابق  مع  يملكها  التي  الغولف  مالعب  من 
مبكر. وقت  يف  واليته  أوباما  أهنى  واحد-إذا 

للدستور  وفقًا  املتحدة  الواليات  رئيس 
احلكومة.  ورئيس  الدولة  رئيس  هو  األمريكي 
لكل  التنفيذية  السلطة  رئيس  أيضًا  وهو 
األعىل  والقائد  الفيدرالية  احلكومة  فروع 
هو  الرئيس  منصب  يعد  األمريكي.  للجيش 
املتحدة  الواليات  يف  سياسية  سلطة  أعىل 
والنفوذ. القوة  ناحية  من  األمريكية 
سنوات   4 كل  األمريكي  الرئيس  انتخاب  ويتم 
املتحدة الواليات  يف  االنتخايب  املجمع  قبل  من 
ويف حالة عدم حصول أي مرشح عىل األغلبية 
النواب  جملس  قبل  من  االنتخاب  يتم  املطلوبة 
الدستور  يف   22 رقم  للتعديل  ووفقًا  األمريكي. 
تويل  رئيس  ألي  يمكن  ال   1951 لعام  األمريكي 
املنصب  توىل  وإذا  فرتتني،  من  أكثر  الرئاسة 
لفرتة تزيد عن عامني حتتسب كفرتة كاملة وال 
إال مرة واحدة أخرى، يف حالة  الرتشح  يمكنه 
خلو منصب الرئيس نتيجة الوفاة أو االستقالة 
مهام  بتوىل  الرئيس  نائب  يقوم  العزل  أو 
الرئاسية. الفرتة  انتهاء  حلني  رسميًا  الرئاسة 
يكون  أن  املنصب  هلذا  للرتشح  يشرتط 
عن  عمره  يقل  ال  أمريكيًا  مواطنًا  املرشح 
)ولد  املولد  أمريكي  يكون  وأن  عامًا   35
عاش  قد  يكون  وأن  أمريكية(،  أرض  عىل 
املتحدة. الواليات  يف  عامًا   14 من  أكثر 
املتحدة  الواليات  رؤساء  عىل  يمنع  أنه  يذكر 
انتخاهبم  منذ  العام  الطريق  يف  القيادة  من 
ملنصبهم. مغادرهتم  بعد  حتى  أيضا  ولكن 

سياسة الواليات املتحدة
تتوزع  فدرالية  مجهورية  املتحدة  الواليات 
والكونغرس  الرئيس  عىل  الصالحيات 
عليه  ينص  ملا  تبعًا  الفيدرالية  واملحاكم 
الفيدرالية  احلكومة  تتشارك  الدستور. 
الواليات. حكومات  مع  السيادة 

التنفيذية  السلطة  يف  منصب  أعىل  هو  الرئيس 
السلطتني  عن  رسمية  بصفة  منفصل  وهو 
الوزراء  جملس  يأخذ  والقضائية.  الترشيعية 
صفة مستشارين لرئيس البالد، ويشمل املجلس 
عىل نائب الرئيس ورؤساء الوزارات التنفيذية.

إىل  للكونغرس  الترشيعية  السلطة  تتفرع 
قسمني ومها جملس الشيوخ وجملس النواب. 
املحكمة  من  املتألفة  القضائية  السلطة  تقوم 
العليا واملحاكم االحتادية الدنيا بممرسة سلطتها 
وظيفة  القضاء  عاتق  عىل  يقع  القضائية. 
والقوانني  املتحدة  الواليات  دستور  تفسري 
الناشئة  اخلالفات  وحل  والتنظيمية،  الفيدرالية 
حيدد  والتنفيذية.  الترشيعية  السلطتني  بني 
األمريكية. الفيدرالية  احلكومة  بنية  الدستور 

هيمن احلزب اجلمهوري واحلزب الديمقراطي 
احلرب  منذ  البالد  يف  السياسية  احلياة  عىل 
احلزب  مثل  أصغر  أحزاب  توجد  كم  األهلية، 
الدستور. وحزب  اخلرض  وحزب  الليربتاري 
تربز عدة اختالفات كبرية بني النظام السيايس 
األخرى  السياسية  والنظم  املتحدة  الواليات  يف 
املتقدم العامل  دول  ديمقراطيات  معظم  يف 
أكرب  بصالحية  العليا  املحكمة  متتع  مثل 
والترشيعية  التنفيذية  السلطتني  فصل  ومدى 
حزبني  عىل  السيايس  القرار  صناعة  واقتصار 
األخرى  السياسية  األحزاب  متتع  ال  فقط. 
باملقارنة  املتحدة  الواليات  يف  سيايس  بتأثري 
ويرجع  املتقدمة  الديمقراطية  الدول  باقي  مع 
عدة. تارخيية  عوامل  إىل  ذلك  يف  السبب 

احلرب االستباقيه
- لقد اعتمدت الواليات املتحدة عىل نظرية احلرب 
العامل  عىل  اهليمنة  اسرتاتيجية  يف  االستباقية 
لالحتواء. أو  للردع  إما  العسكرية  األدة  باستخدام 

هبدف  وذلك  االستباقية  احلرب  عىل  اعتمدت   •
التحول من الردع إىل اهلجوم ملنع ظهور أى هجوم 

حمتمل.
عىل  للقضاء  صممت  احلروب  هذه  أن  كم   •

اإلرهاب والتنظيمت االرهابية.
احلرب  هذه  تستخدم  املتحدة  الواليات  بدأت   •
حدث  كم  إرهايب  تنظيم  هبا  التي  الدول  ملحاربة 
جيب  أنه  منها  اعتقادا  ذلك  وأفغانستان  العراق  يف 
تنظيمت  عىل  حتتوي  التي  الدول  مهامجة 
ال  االرهابية  التنظيمت  أن  باعتبار  وذلك  إرهابية 
تساعدها. دولة  إىل  حتتاج  ولكن  بمفردها  تنمو 

ويكيبيديا



حيَلَتْى:  عن  السابق  العدد  ىف  حتدثنا 
والتشويق. التجميل  ثانيًا:  املناَسبة،  أواًل: 

املفاجأة: عنرص  ثالثًا: 
وال  املناَسبة  بحيلة  ال  الشيطان  ينجح  مل  فإذا 
املجاهد،  إلسقاط  والتشويق  التجميل  بحيلة 
فرصة  الفرصة:  ينتهز  أن  عن  يكف  ال  فإنه 
املباغتة، إنه جيول دائًم كأسد زائر )ِمن يزأر( 
وقتًا  يتحني  )1بط8:5(  يبتلعه  َمن  ملتمسًا 
األحاسيس ِمن  بفيضان  املؤمن  هياجم  لكى 
مشاعره ويقّوض  عقله  يثري  لكى 
أو  األصوات  أو  املناظر  أو  الصور  ويستخدم 
تنتقل  وكلها  اللمس،  أو  الطعم  أو  الرائحة 
وىف  املخ.  ىف  وتتمكرز  العصبية  باإلشارات 
وحيبك  رِشاكه  العدو  د  يشّيّ قصرية  حُليظاٍت 
التخّيالت  ِمن  بجحافَل  العقل  وُيغِرق  حباله، 
وال  املشاعر،  ويشعل  اجلسد  يؤّجج  لكى 
أسلحته  إلستجمع  فرصًة  لإلنسان  يعطى 
عنها  ختىل  قد  هذا  يكون  أن  بعد  الروحية، 
أنه حاسبًا  وجيزة،  لفرتة  ولو  منها  َبُعد  أو 
أعداءه وحده! أن جيابه  النعمة- كفيل  بدون 
القدرة  فاقد  وكأنه  اخلطية  اإلنسان  ويبارش 
ُسباٍت ىف  وضمريه  هبا  يتلذذ  والوعى، 

مّمن  كثريين  فإن  ولذلك  غفلة!  ىف  وروحه 
الكذب  أو  الزنى  أو  الرسقة  أو  القتل  اقرتفوا 
أوقعهم  الذى  السبب  هو  املفاجأة  عنرص  كان 
عى لسلطة الشيطان، حتى إذا سألنا املجرم  رَصْ
ألجاب:  ذلك؟«  فعلَت  »كيف  مستنكرين: 
عقىل!« ىف  أكن  مل  أننى  أعتقد  أعرف..  »ال 
ولعل هذا ما حدا ببولس الرسول- عندما كان 
يتأّوه  أن  الناموس-  وطأة  حتت  يعيش  زال  ال 
اإِلْنَساُن  َنا  َأ ي  نتائج اخلطية: »َوحْيِ متوجعًا من 
امْلَْوِت؟  هَذا  َجَسِد  ِمْن  ُيْنِقُذيِن  َمْن   ! ِقيُّ الشَّ
 َّ َبِل الرشَّ ُأِريُدُه،  الَِّذي  الَِح  الصَّ َأْفَعُل  َلْسُت  أَلينِّ 
.)18 )رو17:7،  َأْفَعُل«  اُه  َفِإيَّ ُأِريُدُه  َلْسُت  الَِّذي 

والتحليل: التعميم  عنرص  رابعًا: 
ليست  التى  اإلنسان   حماربات  وتستمر 
ىف  الروحية  الرش  أجناد  مع  بل  ودم  حلم  مع 
املحيطة  اخلطية  ىف  حوله  وينظر  السمويات، 
وفسدوا  زاغوا  اجلميع  أن  كيف  ويرى  به، 
يعرض  إبليس  منه  ويدنو  اهلل،  جمد  وأعوزهم 
يعيش  أن  يبغى  يفرضها،  ال  ولكنه  بضاعته 
أن  حياول  وسلوكه،  أفكاره  ىف  ويعشش 
اخلطية  رويدًا  منه  وتقرتب  ويلوثها.  يلوهنا 
جوانحنا إليها  ومتيل  ميولنا  إليها  جتنح  التى 
لكى  وتغويه  إرادته،  لتسلب  تسبيه  أن  تسعى 
»الكل  بأن:  يقنعه  العدو  ويبدأ  عزيمته!  تلغى 
يستخدم  ويبدأ  تقاوم؟«.  فلمذا  ذلك..  يفعل 
اخلالص عن  للتعمية  التعميم  سياسة 
فاجرة فّجة  اخلطية  ُيقّدم  أن  عن  وينأى 
يغّلفها  لكى  يسعى  وإنم  فاضحة،  واضحة 
وسائل  ويستغل  واملسّميات،  األقنعة  بأمجل 
اإلثم تزيني  ىف  والتكنولوجيا  احلديثة  التقنية 
بصور  الشابَّ  الكذاب  وأبو  الكذاُب  فيحارص 
وخصوصًا  والفيلم-  واملجلة  الكتاب  ىف  إباحية 
تسلية  يسميها  ولكن  اإلنرتنت-  شبكة 
 Adult Entertainment للبالغني- 
تكشف  الئقة  غري  بمالبس  الشاّبة  ويقنع 
)املوضة(! ذلك  ى  وُيسمِّ تسرت،  مما  أكثر 
والفيديو  واألغانى  املوسيقى  ويستغل 
إّدعاء  حتت  الديسكو  وصاالت  كليب 
الرقص  أن  ويدعى  والرتفية(!  )الثقافة 
ويعلل  وحترض(!  )تسلية  املاجن  اخلليع 
والكحول  واملنشطات  املمنوعات  تعاطى 
كيموى  )تعّود  فقط  بأهنا  والعقاقري 
.)Chemical Dependence
اإلباحية  موجات  بالغرب  عصفت  لقد 

املجتمع  ىف  وتسترشى  ترسى  اجلنسية، 
والعوملة!  احلرية  باسم  اإلعالم،  وسائل  بكل 
قبل  اجلنسية  العالقات  تعد  مل  عامة  فبصورة 
معيبة  الزواج!  خارج  حتى  وأحيانًا  الزواج- 
األمراض  أنواع  كانت  أن  وبعد  خاطئة! 
اخلمسينات  ىف  الطب  كلية  كتب  ىف  التناسلية 
ثمنني  عددها  صار  فقط،  إثنان  عددها 
ويقول   !2010 عام  إحصائيات  بحسب 
سيستمر األرسى  التفكك  أن  اإلجتمع  علمء 
يتنبأون  أهنم  حتى  االنحدار،  ىف  يزيد-  بل 
األرسة  وجود  سيصري   2050 سنة  ىف  أنه 
)واحدة(  وزوجة  )واحد(  »زوج  التقليدية 
القاعدة! هو  وليس  الُندرة  أوالد«  واحتمل 
املاضى  ىف  كان  الذى  اجلنسى  الشذوذ  وحتى 
وكان  والتقزز،  االستهجان  يثري  البعيد  غري 
ثالثني  منذ  النفسية  األمراض  كتب  ىف  ُيذكر 
اجلنسية اإلنحرافات  كأحد  فقط  عامًا 
وصار  املِْثلية«،  »اجلنسية  ليصري  أسمه  ُعّدل 
يكفله  اإلنسان  حقوق  من  حقًا  الغرب  ىف 
املتظاهرون ىف جتمعات  به  ويتباهى  القانون، 
ويقول  يتجرأ  َمن  وُيدان   )Gay Pride(
األفكار  هذه  استرشت  وقد  خمالفًا!  رأيًا  فيه 
رّواد  بعض  عقول  حتى  وغزت  وانترشت، 
مؤخرًا  الصحف  طالعتنا  حتى  الكنائس، 
اإلنجليكانية  الكنيسة  ىف  أسقف  رسامة  بخرب 
ِمْثلية«  »جنسية  عالقة  ىف  زميله  مع  يعيش 
يطالب  البعض  وبدأ  عامًا!  عرش  ثالثة  ملدة 
وال  وأمثاهلم!  الشواذ  بني  »الزواج«  بتقنني 
التعميم  سالحّى  يوّحد  أن  اخلري  عدو  يفتأ 
خيلق  )بأن  والتعليل  عامًا(  الرش  يصري  )أن 
جذابة(  خفيفة  وأسمَء  مسبباٍت  للرش 
هو  والعرشون  الواحد  القرن  صار  حتى 
العلمية،  واالنتصارات  التكنولوجيا  قرن 
اخُلُلقى  االنحدار  قرن  أيضًا  أضحى  ولكنه 
دون  الُفْجر  وانتشار  األرسة  وتداعى 
وتبجح.  جسارة  وبكل  بل  حياء،  أو  خجل 
فرصة  الوصية-  عكس  عىل  احلرية-  وصارت 
)1بط16:2(. للرش  وسرتة  )غل13:5(  للجسد 
الطهارة  ُأعتربت   األخرى  الناحية  ومن 
عهود  من  قديًم  ومفهومًا  حضاريًا،  ختلفًا 
اآلونة  ىف  تطبيقه  يمكن  ال  غابرة  سحيقة 
احلضارى  التقدم  كان  لو  كم  احلديثة، 
اإلنسان  طبيعة  من  يغرّي  احلياة  إيقاع  ورسعة 
اجلنرال  َصَدق  لقد  ميوله!  أو  غزائزه  أو 
 1893-( برادىل  أومار   Omar Bradley
ىف  عملقة  رصنا  »لقد  قال:  عندما   )1981
وقد  األخالقيات«!  ىف  وأقزامًا  التكنولوجيا 
»كيف  اإلجتمع:  علم  باحثى  أحد  ُسئل 
أرسًة«. »أرسًة..  فقال:  املجتمع؟«  حتّطم 
ننسى  وتعليلها،  اخلطية  تعميم  وسط  وىف 
لنا  حمذرًا  للشيطان  املقدس  الكتاب  وصف 
ِقَتاٌل.  َوَقْلُبُه  َفُمُه،  ْبَدِة  الزُّ ِمَن  ْنَعُم  »َأ بأنه: 
ُسُيوٌف  َوِهَي  َكلَِمُتُه،  ْيِت  الزَّ ِمَن  َأْلنَيُ 
تعميم  شدة  ومن  )مز21:55(  َمْسُلوَلٌة« 
كثرة  ومن  اخلاطَئ،  الشيطاُن  ُيعمى  األثم 
اإلنسان  يمسى  حتى  يعّله،  اخلطية  تعليل 
مراغة  ىف  يتمرغ  الذى  كاخلنزير  اخلاطئ 
قيئه:  إىل  يعود  الذى  الكلب  أو  احلمأة، 
حاسبًا  الطني  ىف  ويعبث  يلهو  فاخلنزير   -
الطني  يثري  كيف  داِر  غري  فيحاء،  واحة  أنه 
مشاعر التأفف واالشمئزاز مّمن هم خارجه، 
عامل  غري  طعامًا  قيئه  خيال  والكلب   -
الغثيان  أحاسيس  القئ  يؤجج  كيف 
أمعاؤهم! صلحت  ملن  نفسه-  والتقيئ- 
لصاح  اللغة،  موهبة  للخنزير  أعطيت  ولو 
معى  اقفزوا  »هلموا  يدعوهم:  لألصحاء 
ولو  أنظفه«!  وما  أطيبه  ما  الطني،  إىل 

اآلخرين  لدعا  الكالم،  عطية  الكلب  ُوِهب 
هذه  شاركونى  »تعالوا  مشجعًا:  قيئه  إىل 
أشهاها«! وما  ألذها  ما  الفخمة،  املائدة 
للجسد  يسجد  بأن  باخلاطئ  األمر  وينتهى 
هو  إنم  ُيفّخمه  ما  أن  فاهم  غري  وشهواته، 
غري  وعاداته،  العتيق  لإلنسان  يتعّبد  وأن  فاٍن، 
حيب  ويفتأ  تستعبد.  إنم  العادات  أن  عامل 
راٍض  عنها  كثب،  عن  يتأملها  فيقف  اخلطية، 
السعادة  ىف  آماًل  إليها  خيتلف  َكلِف،  وهبا 
والعناء. التعاسة  فقط  ليحصد  واهلناء 
يمكث  والتعليل  التعميم  سالح  وحتت 
فيشفق  الروحية،  غيبوبته  ىف  اخلاطئ 
اإلشفاق  ىف  فيمعن  ضعفه،  ىف  لنفسه  ويرثى 
اآلخرين  عىل  وجيفو  يقسو  ولكن  والرثاء، 
واجلفاء! القسوة  ىف  فيبالغ  ضعفهم،  ىف 

والتيئيس: التخويف  عنرص  خامسًا: 
لكى  الرشير  ينصبها  التى  املكائد  أحد  وهذا 
خالقها  بمحبة  التمتع  عن  النفس  يعيق 
بعض  ىف  يبث  فيطفق  برمحته،  واالستمتاع 
احلنون األب  اهلل  عن  خاطئة  صورة  األدمغة 
شديد  جبار  منتقم  بأنه  للبعض  فيصّوره 
وهفواِت  أخطاَء  سمه  ىف  يرتّقب  البأس، 
جام  يصب  يبدأ  لكى  األرض  عىل  اآلدميني 
فإنه  املطلق  جلربوته  ونظرًا  عليهم!  غضبه 
كيفمء  هبا  يتفّنن  بل  العقاب،  وسيلة  خيتار 
يزيل  جاحمًا  فيضانًا  يرسل  فتارة  شاء، 
املنازل  يسّوى  عنيفًا  زلزااًل  أو  بأكملها،  مدنًا 
األخرض  عىل  يأتى  رشسًا  إعصارًا  أو  باألديم، 
ىف  اخلاطئ  الفكر  هذا  شاع  ولقد  واليابس، 
التأمني  رشكات  أن  حتى  العقول  بعض 
»أعمل واملصائب  األهوال  هذه  مثل  تسمى 
تنسبها  وال   Acts of Godالل
والكون! الطبيعة  قوانني  إىل 
اإلنسان  بمشاعر  املَُخادع  يعبث  وأحيانًا 
وهيّون  اخلطية،  أمهية  له  فيهّول  الساقط، 
اخلطية  تبدو  حتى  خالصه،  قيمة  عليه 
املوت  هى   وهى  النهاية-  ىف  للخاطئ 
احلياة،  كل  احلياة..  فيها  كان  لو  كم  نفسه- 
بدوهنا!  يعيش  أن  يستطيع  لن  اإلنسان  وأن 
العادة زنزانة  ىف  كاألسري  يضحى  وبذلك 
مكّمم  الرحى  حجر  يدير  كالبهيم  أو 
له!  إرادة  ال  وكأن  العينني،  معصوب  الفم 
اخلطية إحلاح  وطأة  حتت  أخرى  وأحيانًا 
وضعف  )رؤ9:12(،  القديمة  احلية  وتفانني 
ويعميه  املجاهد،  يرضخ  البرشية،  الطبيعة 
الدهر  هذا  إله  يرقص  وهنا  العصيان،  ملعان 
ىف  ضحكاته  وتتعاىل  فرحًا،  )2كو4:4( 
لكى  خططه  يعّدل  ويبدأ  الظالم،  غياهب 
مالت  التى  النفس  هبذه  مُمسكًا  يمكث 
اإلحساس  من  شحناٍت  فيها  ويبث  إليه، 
والقنوط،  واإلحباط  األمل،  وخيبة  باليأس 
ُتبتلع   « تكاد  حتى  الرجاء،  وقطع  والفشل 
ما  ليوّجه  دؤوبًا  ويعمل  املفرط«،  احلزن  من 
»الرضبة  بـ  املحنكون  القديسون  آباؤنا  سّمه 
صوته ونربة  هلجته  املُضل  يغرّي  الشملية«: 
يبدو  بم  املجروحة  ضحيته  عيون  وُيغشى 
املجاهد  ذهن  من  فيدنو  ورمحة،  إهتمم  أنه 
قائاًل:  بطئ  خافت  بصوت  وهيمس  املنهزم 
وها  وجاهدَت،  جاهدَت  لقد  فائدة..  ال  »إنه 
إنه  دربك،  ليس  الرّب  طريق  إن  سقطَت،  قد 
منترصين  يظلوا  أن  آخرين يستطيعون  إلناس 
لقد  فواأسفاه!  أنت..  أّما  الوقت،  كل 
حدث!  ماذا  أنظر  ولكن  وحاولَت،  حاولَت 
خيلقها  َأمْل  وطبيعتك،  غريزتك  تقاوم  وملاذا 
إستمع  عزيزى،  يا  معى  فابَق  فيك؟  اهلل 
وأنا  مصلحتك،  سوى  أبغى  ال  فأنا  ملشورتى، 

األرضية«! السعادة  طريق  أريك  بأن   كفيل 
يبيع  بأن  اليائس  اخلاطئ  أمر  وينتهى 
تذوق  أن  مقابل  عدس،   بأكلة  خالصه 
بلذٍة  سكرى  فتنتشى  اخلطية،  نفسه 
للمزيد! عطشى  إال  ترتكها  ال  عابرة، 

* * *
يشّيدها  التى  الشباك  عن  النظر  وبغض 
تستخدمه  الذى  اخلداع  أو  الشيطان، 
خجل،   ىف  رأسه  ُيطرق  املؤمن  فإن  اخلطية، 
ىف  يسرتجع  ويبدأ   أسف،  ىف  عنقه  وحينى 
املختلفة العدو   ِ وحماوالت  إيمءات  خميلته 
هادئة  جلسة  وىف  سقط،  أين  من  فيتذكر 
متّس  القدس  الروح  بأنات  حيس  نفسه  مع 
أذنيه ىف  هتمس  التوبة  ونداءات  قلبه، 
تلذذه  أيام  يقرأه  كان  ما  يستعيد  ويبدأ 
باألخص  ويتذكر  يسوع،  بحبيبه  بعالقته 
رصنا  »ألننا  الكبري:  مقاريوس  القديس  قول 
الرجوع  أن  لنا  يظهر  للخطايا،  مستعبدين 
من  خدعة  هو  الفكر  هذا  عسري.  أمر 
اخلالص« عىل  حلصولنا  وتعويقًا  الرشير، 
ُندان سوف  »نحن  آخر:  قديس  وقول 
توبتنا«. عدم  عىل  بل  خطايانا-  عىل  ليس 
فيبدأ  عينيه،  عن  السواد  غممة  وتنقشع 
قد  للمسيح-  كخروف  أنه-  كيف  يرى 
وأتاهه  احلظرية،  عن  بعيدًا  الذئب  خطفه 
ويفعل  به  ليستفرد  والقطيع  الراعى  عن 
بأن  بروحه  ويمّثل  به  ينّكل  ماشاء:  به 
والقائد!  املجموعة  مسرية  عن  يفصلها 
عيناه  اجلبني،  مطأطأ  املقهور  وجيلس 
قدميه  بجانب  ويلمح  ألسفل،   تنظران 
إليه  الذى  بأصله  تذّكره  الرتاب  من  كومة 
كل  أمامه  تتقّزم  وفجأة  يومًا،  سيؤوب 
ىف  ويراه-  حيله،  جيهل  ال  فإنه  إبليس،  مكائد 
خمالبه  منه  ُنزعت  قد  كأسد  القيامة-  ضوء 
من  فيضان  فيعرتيه  أنيابه!  وهتشمت 
بحجم  ال  مأخوذًا-  ويضحى  التأثر،  مشاعر 
وكثرهتا!  اهلل  بمراحم  بل  ووفرهتا-  خطاياه 
من  رشيط  بذاكرته  يمّر  كذلك  هو  وفيم 
جاهدوا  الذين  والقديسني  األنبياء  حياة 
حياة  بعد  باألبدية  وفازوا  الدم،  حتى 
نينوى أهل  النبى،  يونان  النبى،  داود  اخلطية: 
العشار زكا  السامرية،  الرسول،  بطرس 
موسى  الرسول،  بولس  اليمني،  اللص 
بيالجية،...  القديسة  القبطية،  مريم  األسود، 
يعرف  ال  وهو  تأمالته،  من  اخلاطئ  ويفيق 
هذه:  حالته  ىف  الوقت  من  عليه  مضى  كم 
منكرس وفؤاده   بالدموع،  مغرورتان  مقلتاه 
يبدأ  ذلك  برغم  ولكنه  جمروحة..  ونفسه 
الغامرة الغافرة  اإلهلية  بالنعمة  حيّس 
ُبعٍد  من  فريى  رويدًا،  رويدًا  رأسه  ويرفع 
أن  ويكتشف  داميًا،  خملصه  وعليه  الصليب 
ُمزق قد  خطيته  وصك  ُدفع،  قد  إثمه  ثمن 
الصليب  أقام  عند  خطاياه  كومة  له  وترتاءى 
املخّلص  دم  قطرات  وتبدأ  حالكة،  سوداء 
الثلج من  أكثر  تبيّض  هبا  فإذا  عليها،  تنحدر 
كالسحاب. وتزول  تتالشى  رويدًا  رويدًا   ثم 
َعرَبات  عينيه  وىف  بعنقه،  اخلاطئ  يرشئب 
وينفض  واقفًا،  ينتفض  بآن،  واالمتنان  التوبة 
احلثيث  سعيه  ويبدأ  جسده،  عن  اخلطية  غبار 
اخلطية  أهنكته  الذى  جسمه  الصليب:  جتاه 
عىل  تسّح  التى   ودموعه  بإرصار،  منه  يدنو 
وكلم  باستمرار،  تأمله  عن  تعيقه  ال  خديه 
وىّل  كلم  العار،  خشبة  من  قلياًل  املنترص  دنا 
األنظار... عن  أختفى  حتى  األدبار،  العدو 

* * *
حني! إىل  ولكن  الشيطان..  يفارقه  وهنا 





مترَّ  حتى  الرئايّس  موكَبه  أوقَف 
ُر  تتعثَّ وجدها  وملا  املُسّنة.  السيدُة 
ُرها ُيدثِّ الوهن  ودثاُر  ُخطوها،  يف 
بيدهيا، وسأهلا ما هبا؟  ترّجَل وأخذ 
املوجوع:  فضفضة  يف  فأجابته، 
وكبد وضغط  وسكر  قلب  “عندي 

ولدي!”  يا  مقبلتنيش  واملستشفيات 
وهي  سبيلها،  حلال  باملّض  ومّهت 
مهوَمها  إليه  بّثْت  َمن  أّن  تعّلم  ال 
ختفي  فالكمماُت  وطنها.  رئيُس 
عّم  ُتلهي  البدن  وأوجاُع  الوجوه، 
يرتكها  مل  الرئيس  لكّن  سواها. 
وتناول  جبيَنها،  َل  قبَّ متض، 
يدها من  الطبيبة  تقاريرها  أوراَق 
مرافقيه  إىل  أشار  ثم  تفحصها،   
سألته  املرصية.  األّم  تلك  حالة  بتويّل 
ولدي.  يا  خيليك  "شاهلل  براءة:  يف 
الرئيُس  هلا  فابتسم  فني؟"  أجيلكم 
وقال: “إحنا اليل هانجيلك يا أمي!” 
مثَله  نشاهُد  كّنا  اآلرس،  املشهُد  هذا 
األجنبية القنوات  شاشات  عىل 
يف  ُمتسائلني  ونتناقل  فُنسّجل 
مرَص  يف  حيدُث  “متى  حرسة: 
قطعت  راقية  دول  يف  حيدث  ما 
وها  اإلنسانية؟!”  ُسّلم  عىل  خطواٍت 
سنواٍت منذ  مرص  يف  حيدُث  هو 

وتتكّرُر الواقعُة املرشقُة من الرئيس 
اإلنسانية  القمشة  تنويعات  عىل 
من  يعانون  مواطنني  مع  الواسعة، 
التنّمر  أو  العوز  أو  اإلعاقة  أو  املرض 
ودائًم  احلياة.  وخزات  من  وغريها 
للمهزوم  السييس  الرئيس  ينترُص 
أن  أحالمنا  من  كانت  واملكسور. 
نجد رئيًسا يعترب  الفقراَء واملرضى 
املشاريع  أوائل  من  واملرّشدين 
أجهزُة  هلا  تتصدى  التي  القومية 
الدولة. فذاك هو املقياس الذي تتميُز 
املتخّلفة.  عن  املتحرضة  الدول  به 
لكي حتكَم عىل مدى حترّض جمتمع
املُسّن الطفل،  حال:  إىل  انظْر 
اخلاصة االحتياجات  ذوي  املرأة،  
سبق  ما  فجميُع  املرضى.  الفقراء،   
باألوطان  تعلو  قومي،  أمن  مسائُل 
ُأهينت.  إن  هبا  وهتبط  ارتقت،  إن 
تقوهُلا  ولدي"،  يا  ينّجيك  شاهلل  “إن 
السيدُة  قالتها  مثلم  للسييس،  مرُص 
عن  ترّجل  الذي  لالبن  البسيطة 
أوجاعها  إىل  لُينصت  سيارته، 
ويتعّهُد بعالجها. "إن شاهلل يراضيك 
مل  ولدي”.  يا  فيك  ويبارك  وينجيك 
تكن تدري أهنا تدعو ملرَص ولرئيس 
حتكي  وهي  صوهِتا  نرباُت  مرص. 
تلكؤ دون  باملض  وهتمُّ  وتشكو 
من  عادة  حيدث  ما  عكس  )عىل 
املسؤولني( أمام  احلاجات  أصحاب 
َمن تتحدث أهنا ال تعرُف مع  تؤكد 
والكمماُت ختفي املالمح. والتقطِت 
حلظٌة لُتخّلَد  هاتف،  عدسُة  املشهَد 
ا  يوميًّ تتكرُر  أهنا  عندي  شّك  ال 
وبسطاء  الرئيس  بني  عديدة  مّراٍت 
العدسات.  وراء  من  املواطنني، 
والدليُل هو ما أراه بعيني عىل أرض 

الواقع من مشاريع كربى تستهدُف 
واملرضَى.  واملرّشدين  البسطاَء 
الذي  الوحيد  الرئيُس  هو  السييس 
عىل  بالوعود(،  ال  )بالفعل  قضى، 
اإلنسان ببني  تليق  ال  عشوائياٍت 
ومنح ساكنيها أحياء نظيفة مبهجة 
أنيق،  بأثاث  مفروشة  وشقًقا 
اخلري وبشائر  األسمرات،  يف:  كم 
أوُل  السييس  وغريها.  التني  ورأس 
بالوعود( ال  )بالفعل  يطلُق،  رئيس 
١٠٠ مليون   " محالٍت قوميًة صحية 
حالة  تشخيص  تستهدُف  صحة"، 
الذين  مرص،  مواطني  "مجيع" 
عدة  سكان  جمموَع  تعداُدهم  يبلغ 
دول جمتمعة، وعالج املريض منهم 
محالت  يف  ذلك  شهدنا  ا”.  "جمانًّ
B وفريوس   ،C وفريوس  الكبد 
ومحالت الكشف املبكر لرسطانات 
احلملُة  وتستهدُف  وغريها.  املرأة، 
الُكىل.  أمراض  وعالج  كشَف  اآلن 
يتصّدى رئيس،  أول  السييس 
التعليم  ألزمة  بالوعود(،  ال  )بالفعل 
عقود.  منذ  مرُص  منها  تعاين  التي 
مسبوقة  غري  صحوًة  اآلن  فنشهُد 
لتواكَب  التعليمية  العملية  تطوير  يف 
بإذن اهلل مع السنوات الدوَل املتقدمة 
التطوير  ذلك  يف  واألهمُّ  التعليم.  يف 
ملحات  "مجيع"  من  املناهج  تنقيُة 
التي  والتنّمر،  والعنرصية  التطرف 
األطفال  كتب  يف  مدسوسة  ظّلت 
املدرسية عقوًدا طواال، حتى خربت 
أرواَح من لديه استعداد لتلك األدران 
احلذف  ذلك  مقابل  ويف  البرشية. 
املحمود ملا يصّدع أرواح النشء، يتم 
غرُس بذور القيم  واألخالق واحرتام 
املرصية  باهلوية  واالعتزاز  اآلخر 
الطفل  قدرات  وتنمية  القديمة، 
أجيااًل  لننشئ  واالبتكارية  الذهنية 
وتردد.  حتفظ  ال  و"ُتبدع"،  "تفّكر" 
الرئيس  قبل قبوله حكَم مرص قاهلا 
رصحية:  السييس  الفتاح  عبد 
“هاتتعبوا معايا، وهاتصحوا الساعة 
٦ الصبح!” فهو يدرك أن حكَم مرص 
ألن  ومرير.  وثقيل  صعٌب  مرياٌت 
اهلائلة  املسؤولية  بتلك  املضطلع 
طوال  عقود  مشاكَل  حيّل  أن  عليه 
والصدوع  األزماُت   فيها  تراكمْت 
والديون عىل جسد مرص الرشيف. 
عىل  قطعه  الذي  عهده  عند  وكان 
غرِسه  ثمَر  نجني  وبدأنا  نفسه 
ما  يرى  ال  وَمن  النبيل.  الوطني 
هنضات  من  اليوم  مرص  يف  حيدث 
التعليمي  املستوى  عىل  حقيقية 
والعمراين  واالقتصادي  والصحي 
والطفل  باملعيلة  واالهتمم  واملرور 
العالقات  وبناء  والعشوائيني 
فهو  الكثري،  وغريها  اخلارجية 
اللهم  كذوب.  حاقد  أو  القلب  أعمى 
احلاقدين  من  العظيمة  مرَص  احِم 
هنضَتها  الكارهني  احلاسدين 
املشهودة. اللهم امِحها من دول مددنا 
فقابلِت  فقِرها،  يف  باخلري  يَدنا  هلا 
"الديُن  واجلحود.  باخِلّسة  اإلحساَن 
الوطن”. حيبُّ  ملن  والوطُن  هلل، 
عن املرصى اليوم

غادرا  حني  مساء  التاسعة  حوايل  كانت 
يشقان  الرصيف  عىل  سارا  السينم.  نادي 
أدرك  متشابكتني.  بيدين  البرش  موج 
صمتها  ومن  مها،  رأس  طأطأة  من  مازن 
منفعلة. أهنا  املشتعلتني  ووجنتيها 
بعنقه  مال  اهلواء.  يف  عاليا  كفها  أرجح 
مازلت  غمغمت:"  "مابك؟".  ناحيتها: 
قصة  الفيلم.  يف  احلب  قصة  تأثري  حتت 
عىل  شدت  إليه.  التفتت  فعال".  مجيلة 
حتى  معا  نبقى  لو  أمتنى  بقوة:"  أصابعه 
أنفايس  يف  أنفاسك  تكون  وأن  النهاية، 
آخر  حتى  معي  الدنيا،  أودع  حني 
داخله.  نظرهتا  من  نور  شع  حلظة". 
ويتالشى  االنسان  يضيع  كيف  تساءل:" 
الدنيا  وداع  ابتسم:"مازال  نظرة؟".  من 
وال  شقة  ال  اآلن  حتى  لدينا  فليس  بعيدا 
ضحكت:"   !" عليه  من  العامل  نودع  رسير 
هلل  احلمد  أنت  يشء.  كل  لدينا  سيكون 
أمامي سوى  يبق  عثرت عىل عمل وأنا مل 
عامني أهني اجلامعة وأشتغل فأساعدك". 
يشء".  يفرقنا  أال  املهم  بعينيها:"  توسلت 
وتوقفت.  يسارها  إىل  نظرهتا  حولت 
لوازم  حمل  نحو  خطوات  قطعت 
دقائق  بعد  وخرجت  دخلت  مكتبية. 
أزرق.  صغري  مالحظات  دفرت  وبيدها 
الدفرت  هزت  هذا؟".  ضاحكا:"ما  تساءل 
حبنا  قصة  بتسجيل  سأقوم  اهلواء:"  يف 
الفيلم يف  البطلة  قامت  كم  يوم  بعد  يوما 
ذاكريت  وفقدت  عجوزا  أنا  رصت  فإذا 
حكاياتنا  يل  تقرأ  بجواري  أنت  جتلس 
بحبك".  قلبي  وخيفق  يشء  كل  فأتذكر 
عطرها: يتنشق  رأسها  يف  أنفه  فرك 
تناثرت  يشء".  كل  يذكرن  اجلميالت   "
ويف  املحالت  زجاج  يف  متألقة  سعادهتا 
األرض.  عىل  حتى  وبرقت  اهلواء  هبات 
جتمع  عند  توقفا  رمسيس.  ميدان  بلغا 
ينادي  سيارة  أقبلت  امليكروباصات. 
تراجع  عباسية".  "عباسية..  سائقها 
اىل  لتصعد  كوعها  حتت  يده  ووضع 
إيل  توجها  خلفها.  صعد  ثم  الدرجة، 
النافذة  قرب  أجلسها  األخرية.  الكنبة 
له: مهست  بجوارها.  وقعد  اجلانبية 
لو  مجيل  احللوة.  السهرة  عىل  "شكرا 
سمح لنا والدي باخلروج معا أكثر وأكثر". 
اخلناق  قال:" خطيبان ومع ذلك يشددون 
الرجل..  أنت  لكن  متتمت:"  علينا". 
يف  بحقنا  تطالب  أن  حتتج،  أن  يمكنك 
السهر واخلروج، أما أنا .. فتاة". ضحكت 
الرقابة  سنشدد  نتزوج  بخفوت:"عندما 
 ! بنا"  اآلباء  فعله  مما  انتقاما  أوالدنا  عىل 
عن  سألت  أنا  فكرة  قال:"عىل  ضحكا. 
ليس  املقدم  العبور،  مدينة  يف  الشقق 
معقولة".  الشهرية  واألقساط  ضخم 
ألعىل  رقبته  شد  نقدر؟".  تعتقد  قالت:" 
أضاف:"  سوانا؟".  ومن   " بثقة:  وأجاب 
الفتة  الشقة  باب  عىل  نثبت  أن  يف  أفكر 
مازن  األستاذ  يسكن  هنا   " نحاسية 
ضاحكة  بتودد  بقيضتها  زغدته  وقمره". 
:" قمر مرة واحدة؟". أكد هلا:" قمر ونص 
كفيها  إيل  ببرصها  هبطت  أرباع".  وثالثة 
بينهم.  األزرق  املالحظات  دفرت  تتأمل 
سارحني  بركاهبا  السيارة  مضت 
الالمبة  الضوء  حتت  خواطرهم  يف 
مل  الصالون.  سقف  يف  املثبتة  الضعيفة 
حديد  قرقعة  سوى  الصمت  خيرق 
الكابينة  يف  السائق  كان  وكلمت  السيارة 
التصقت  بجواره.  رشطي  إيل  هبا  يلقى 
نصل  قريبا  غمغت:"  بمزن،  مها 
السائق  زعق  اجلميلة".  السهرة  وينتهي 
أرحم  يا  ارمحنا  متوترة:"  بنربة  فجأة 
اآلخر  إيل  منهم  كل  تطلع  الرامحني". 
رقبته  السائق  عوج  مستفرسة.  بنظرة 
باحلالل.  أكرمنا  يارب  وزفر:"  اخللف  إيل 

الصياح:"رمحتك  وعاود  بس"،  باحلالل 
هدأ  الرزق".  تقطع  النجاسة  يارب. 
عىل  السيارة  ركن  رسعته.  من  السائق 
منها.  وهبط  الكابينة  باب  فتح  جنب. 
حتى  السيارة  جانب  بمحاذاة  سار 
مها  مقعد  عند  اجلانبية  النافذة  إىل  وصل 
قميصه.  كم  من  بدوائر  الزجاج  مسح   .
اخللف.  إىل  فارتدت  حلظة  هبا  حدق 
برسعة  وانطلق  الكابينة  إىل  ببطء  رجع 
بقبضته  يدق  راح  ما  ورسعان  جمنونة. 
باحلالل.  لقمتنا   "  : زاعقا  السيارة  مقود 
اعترصت  الء".  نجاسة  لكن  بس،  باحلالل 
مازن:"  وسألت  بقلق  الصغري  الدفرت  مها 
السفىل  شفته  مازن  مط  يرصخ؟".  ملاذا 
الصمت حتت عباءة  االثنان  لزم  متحريا. 
وهو  السائق  انفجر  والقلق.  التوتر  من 
أستاذ.  يا  أنت  بسبابته:"  مازن  إىل  يشري 
النجاسة  دخلت  إذا  لك  أقول  أنت.  نعم 
ما  كفاية  الربكة.  منها  خرجت  سيارة 
من  مها  ارجتت  اآلن".  حتى  فعلتمه 
مقعده  من  مازن  عليه  رد  نجاسة.  كلمة 
هذه  فعلناه؟  الذي  وما   ": مدهوشا 
السيارة  مكابح  السائق  داس  خطيبتي". 
هبط  مقاعدهم.  يف  الركاب  فارتج  بقوة، 
. فتح باب صالون الركاب. زعق يف مازن:
اركب  تعال  ياأستاذ.  عندك  من  "انزل 
مكاهنا".  يف  فتبقى  صاحبتك  أما  بجواري 
رأسه  واصطدمت  واقفا،  مازن  هنض 
السائق:"ماذا  يف  هتف  السيارة.  بسقف 
الباب  صاج  السائق  دق  جرى؟". 
أماكن  أعمى؟هناك  أنني  أتظن  املفتوح:" 
انزل  حمرتم.  يا  األشياء  هذه  ملثل  أخرى 
عىل  ببرصها  مها  جالت  بجواري".  اقعد 
رؤوس الركاب أمامها كأنم تستنجد هبم. 
ماعدا  اجلميع،  فوق  خيم  الصمت  لكن 
ذراعيه  عىل  ورأسه  نائم  كان  شخص 
رأسه  رفع  فقد  أمامه،  مسند  فوق 
السواق عنده حق". حترك مازن  ومتتم:" 
ترجوه:"  يده  من  مها  جذبته  ليهبط. 
معيبا".  شيئا  نفعل  مل  نحن  الهتبط. 
السواقون  خافت:"هؤالء  بصوت  مهس 
يدها.  من  ذراعه  ملص  بلطجية". 
الكابينة إىل  السواق  خلف  مشى  نزل. 
السائق  بني  حمشورا  جلس  وهناك 
خفيض:  بصوت  له  قال  الذي  والرشطي 
األول".  من  هنا  تقعد  األصح  كان   "
امليكروباص يف غمرة. هبط مازن  توقف 
وهرول إىل صالون الركاب. ظهرت مها. 
ونزلت  بعصبية  كفه  نرتت  يده.  إليها  مد 
امليكروباص  اندفع  نفسها.  عىل  معتمدة 
من  حلقات  وراءه  خملفا  الطريق  عىل 
عىل  ومها  مازن  وقف  األسود.  الدخان 
إليه  تتطلع  راحت  صامتني.  الرصيف 
ألول  آخر  شخص  إىل  تتعرف  كأنم 
فقط.  اآلن  إليها  يتعرف  أنه  أو  مرة، 
حتدق  وهي  باردة  نسمت  عليهم  هبت 
قليل؟  منذ  ماجرى  أتفهم  وتسأله:"  به 
بأمل،  رمقته  برصه.  خفض  أتفهم؟". 
جعلونا  أتفهم؟  متقطعة:"  بأنفاس  وقالت 
جرى  مما  اخلجل  سيبقى  واآلن  نجاسة! 
تبكي:"  تكاد  فمها  التوى  بيننا".  حاجزا 
برصنا  سنخفض  بعض  إىل  تطلعنا  وكلم 
إليه.  رصنا  وما  عليه  كنا  ما  نتذكر  ونحن 
أتفهم؟". كان يشعر بجرحها، لكنه مل جيد 
ما يقوله، فتطلع إليها برجاء. كورت مها 
عصبية.  بقوة  قبضتها  يف  الصغري  الدفرت 
عنه.  أصابعها  ترفع  وهي  تنهدت 
كالوداع  أخرية  نظرة  مازن  عيل  ألقت 
الطريق  تقطع  ومضت  ظهرها،  وأولته 
تلتفت  أن  دون  من  األخرى  اجلهة  إىل 
املباين بني  العتمة  يف  توارت  خلفها. 
اختفت، أما هو فلبث واقفا مكانه حيدق 
خفيف.  بمطر  املشبع  األسود  بالفراغ 
الثقافية الدوحة  جملة 



 11 الــ  الـوصـيــة 
أراد أحد األساقفة ىف اليونان أن يطمئن عىل 

الروحية ومدى فهم شعبه وتنفيذه  حالة رعيته 
بوصايا  يتعلق  فيم  وخاصة  اإلنجيل  لوصايا 
الفقراء واملساكني.  العطاء والرمحة عىل 

وخطر له أن يتنكر ىف زى أحد املساكني الذين 
لياًل  البيوت  البالية ويقرع عىل  يرتدون األسمل 

طالبًا إحسانًا ومساعدة. وقرر أن يبدأ ببيت أحد 
له زوجة  الباب فتحت  الكهنة، وعندما قرع 

التاىل: بينهم احلوار  الكاهن ودار 
- زوجة الكاهن: نعم .. ماذا تريد؟
- إحسان ... ساعدينى من فضلك.

- وملاذا ال تشتغل ... هل فيك عاهة .. ما أنت 
طويل وعريض وزى  

تاكل  العمل، فلمذا ال  "الشحط" وتستطيع   
...؟ بعرق جبينك 

- ال ياسيدتى فأنا مل أجد عماًل ... وأكون شاكرًا 
لو وجدت ىل عماًل.

- ما شاء اهلل ... شئ مجيل. أنا أترك عمىل 
وأفتش لك عن عمل ألن حرضتك 

ثم دعنى  البيوت.  اللف والدوران عىل  تستسهل 
أسألك سؤااًل: هل تعرف عدد  

11 وصية. الوصايا؟ نعم، 
- يا سالم .... هل حتى هذا السن مل تسمع عن 

!! العرشة  الوصايا 
ثم أندفعت السيدة غاضبة إىل الداخل وأحرضت 
واملالبس  املال  وبعض  العرش  الوصايا  عن  كتابًا  له 
التربم والعصبية:  له ىف شئ من  والطعام. وقالت 
هذا  من  العرش  الوصايا  وأحفظ  دول  خد 
مل  إذا  أخرى  مرة  وجهك  ترينى  وال  الكتاب 
فاهم؟!  ... العرشة  الوصايا  حفظت  قد  تكن 
أبنتى. يا  يباركك  ربنا   .... وأشكرك   ... فاهم   -
وقرع  املتنكر  األسقف  عاد  أسبوعني  بعد  ثم 
التاىل:  احلوار  بينهم  ودار  أخرى  مرة  باهبا  عىل 
عماًل؟ وجدت  هل  تانى؟  جيت  أنت   -

- ال ..... لألسف مل أجد.
الوصايا؟ - وهل حفظت 

حفظتها. نعم   -
- كم عددها

- 11 )إحدى عرش( يا سيدتى.
- تانى! أصلك غبى ... هل صعب عليك أن 

العرش؟ الوصايا  حتفظ 

أفكار  تتزامحني  الذبح،  مواسم  كل  يف     
الذي  املايض،  إىل  بعضها  يدفعني  مجة، 
وجيربين  كثرية،  ذكريات  وراءه  يطوي 
يمنة  متلفتًا  الوقوف  عىل  اآلخر  بعضها 
التي  االحتفاليات،  هذه  يف  متأماًل  ويرسة؛ 
العميم! احلزن  بطابع  تصطبغ  بأهازيج  تضج 
إن  القاسية:  احلقيقة  هذه  يف  نحيا  فنحن     
أضحيات  تقدم  دموية،  مجاعات  هناك 
املتشارهة،  مطامعها  مذابح  عىل  برشية، 
الذي  اهلل  ألن  خياهلم؛  يف  إال  يوجد  ال  إله  باسم 
أجل  من  باحليوان  ضحى  به،  ونؤمن  نعرفه، 
أجل  من  باإلنسان  فيضحون  هم  أما  اإلنسان، 
بداخلهم! يعيش  الذي  املتوحش  احليوان 
ليوم  املرموقة  املكانة  يستغل  بعضهم     
أيام  أفضل  ـ،  إسالميًا  ـ  باعتباره  اجلمعة، 
بفتوى   - فجعلوه  أليامه،  وعيدًا  األسبوع، 
أسبوعي! "أضحى"،  يوم:   ،- رشعية  دموية 
وهم  عليهم،  يمر  يوم  كل  أن  يرى  وبعضهم     
ويلقون.  البرشية،  الرقاب  فيه  جيزون 
الذئاب،  طرقات  عىل  بشغف،  هبا، 
ذاته! حد  يف  "أضحى"،  يوم:  هلو  والكالب: 
حدث،  فقد  ُيذكر؛  بالذنب  الذنب  وألن     
تعثرت،  أن  املبكرة،  طفولتي  أيام  أحد  يف 
فإذا  ـ،  مني  غفاًل  ـ  بالكريس  رأيس  فصدمت 
من  بداًل  القصاص،  الكريس  عىل  توّقع  بأمي 
واحرتس! لنفيس،  انتبه  لكي  أنا؛  معاقبتي 
يف  وجدت  إنني  لكم،  اعرتف     
للصعداء! متنفسًا  هذه،  فعلتها 
وحدي حكايتي  ليست  احلكاية  هذه  وألن     
فم  أطفاهلا؛  بثأر  تأخذ  أم  كل  حكاية  وألهنا 
أعمقنا يف  كائنة  الذنب  نقل  عملية  تزال 
والسالم الراحة  جيد  وقلبكم  قلبي  يزال  وما 

هنا  جتئ  وال  السالمة  مع  أتفضل   -
العرش.  الوصايا  حفظ  بدون  ثانية  مرة 
بشدة!! وجهه  ىف  الباب  وأغلقت 
أعلن  دورته،  األسقف  أستكمل  أن  وبعد 
هبا  خيدم  التى  الكنيسة  ىف  سيصىل  أنه 
زوجها الكاهن. وقال األسقف ضمن عظته اآلتى:
حتى  زالوا  ال  الناس  بعض  أن  العجيب  من   "
ىف  نعيش  بأننا  يعتقدون  النعمة،  عرص  ىف  اآلن 
تزال  ال  لنا  اهلل  وصايا  وأن  موسى  ناموس  ظل 
قال  املسيح  يسوع  الرب  أن  مع  فقط  عرشة 
حتبوا  أن  أعطيكم  أنا  جديدة  "وصية  برصاحة 
يعرف  هبذا   ... أنا  أحببتكم  كم  بعضًا  بعضكم 
35(. وأسمها   ، 34 اجلميع أنكم تالميذى" )يو13 : 
قباًل  موجودة  كانت  أهنا  مع  جديدة  وصية 
أحببتكم  "كم  هو  جديدًا  شيئًا  هلا  أضاف  ولكنه 
عدد  وصار  متامًا  جديدة  بذلك  فصارت  أنا" 
!!! عرش  إحدى  األقل  عىل  العرشة  الوصايا 
وأدركت  نفسها  من  جدًا  صاحبتنا  خجلت  وهنا 
باهبا  قرع  الذى  األسقف  كان  أنه  الفور  عىل 
وقالت  سيئة  بطريقة  معه  تعاملت  وأهنا  مرتني 
له كالمًا ال يليق، فذهبت أليه تعتذر بخجل شديد:
- أنا أسفة يا سيدنا ... ساحمنى، أنا أخطأت ىف حقك.
ألنك  أشكرك  أنا  أبنتى  يا  األسقف:  وأجاهبا   -
ذلك  من  وأكثر  اجلسد.  حاجات  أعطيتنى 
الروحية  وحياتى  نفسى  بخالص  اهتممت 
مشكلتك  ولكن  العرش.  الوصايا  كتاب  ىل  وقدمت 
العطاء. فلمذا  11 ىف  الـ  الوصية  أنك ينقصك روح 
القاسية  التوبيخ  بكلمت  اجليدة  عطاياك  تفسدين 
وبليد  وغبى  شحط  كلمت  مثل  والسخرية 
فعلتموه  "ما  املسيح  السيد  يقل  أمل  ومتسول؟ 
كنت  "هل  فعلتم  قد  فبى  األصاغر  بأخوتى 
عطائك  أقرنى  األسلوب؟  هبذا  الرب  ختاطبني 
.11 الـ  بروح املحبة ىف الوصية اجلديدة .. الوصية 
نعم ما أحوجنا إىل الوصية رقم 11 وإىل املحبة التى 
السوء  تظن  وال  تقبح  وال  حتتد  وال  وترفق  تتأنى 
... املحبة التى حترتم الصغري مثل الكبري والفقري 
لنا. التى تشبه حمبة املسيح  الغنى ... املحبة  مثل 

عىل  ونضعها  السوداء،  آثامنا  ننقل  حينم 
الشيطان.  هو  األخر  هذا  كان  ولو  حتى  آخر، 
رش كل  وراء  أنه  مجيعًا،  نتهمه،  ألسنا 
فنذبحه معنويًا، لنخرج من الذنب بال ذنب؟!
   وكم مّحلنا الرجيم، جرائمنا املبتكرة، مًحلنا 
أنانيتنا! ـ،  وحيوانًا  وطريًا،  برشًا،   � ذكوريتنا 
الوغى ساحة  إىل  ُيدفعون  فالرجال     
بينم  وقودًا،  احلروب  ضحايا  أكثر  ليكونوا 
والصون! احلفظ،  يف  بيوهتن  يف  النساء 
بذبح  هنتم:  فإننا  الطعام،  إعدادنا  وعند     
تبيض! ألهنا  الدجاجات،  وترك  الديكة، 
ألهنا  البقرات؛  عىل  واالبقاء  الثريان،  وبذبح 
بينم  اخلراف،  وبذبح  اللبن!،  تدر  وألهنا  تلد، 
أن  دون  احلياة،  بنعمة  لتتمتع  ُتطلق؛  النعاج 
املأمأة! يف  رشكائها  عىل  واحدة  دمعة  تذرف 
   قد يكون يف ذلك يشء من املنطقية، لكن العجيب
أن يتم فعل هذا الفعل، بمعرفة الذكور، وبيدهم!
أحيي  واإلمتحان"،  "اإليمن  عيد  يف  إنني     
أواين  يف  تنحر  تزال  ما  التي  األنعام،  كل 
الرموز  من  أصبحت  حتى  البرشي؛  التاريخ 
والفداء! والتضحية  والعطاء،  للبذل  املجيدة 
من  الكثري  خُتجل  تزال  ما  والتي     
مواسم  يف  يكّفون،  ال  الذين  البرش،  بني 
أعمق  من  عاليًا  اهلتاف  عن  الزلفي، 
متتابع صدى  يف  مرددين  احلناجر،  أعمق 
فالن"! يا  نفديك  بالدم  "بالروح  ومتواصل: 
وحتمية  الوفاء،  يوم  جاء  فإذا     
يبادر  من  أول  كانوا:  والعطاء،  البذل 
التخفي! عتمة  يف  واهلروب  باإلدبار، 
   صحيح أن الروح غالية جدًا "فيا روح ما بعدك 
روح".. لكن الصحيح كذلك: أال ُيقدم مثل هؤالء 
املرائني أرواحهم عىل طبق من كالم ـ ولو كان 
ـ؛ فالسكوت يف هذه احلالة ليس من  من فضة 
... وحياء!  حياة  ومن  بل  فحسب،  ذهب، 

علمتنى احلياة جرب اخلواطر
الدنيا علمتنى ان الكداب شكاك ودايًم بيشوف 
كل الناس كدابني زيه واخلاين بيشوف كل الناس 
خاينني زيه وإن الطيب مابيتعلمش من غلطه 
بيستوعب  مش  وحشة  ناس  قابل  مهم  إلنه 
فيهم. اخلري  يتوسم  وبيفضل  وحاشتهم 

يشتكي  من  اول  هو  الغلطان  ان  علمتنى 
املظلوم من  ثرثره  أكثر  الظامل  ان  وعلمتنى 
ونفس  رسول  للقلب  القلب  من  ان  وعلمتنى 
وعلمتنى  ليك  جوايا  الىل  هو  ليا  جواك  الىل 
الن  اخلساره  من  ومازعلش  البالء  عىل  اصرب 
باليل  بس  خرسته  الىل  من  باكرت  بيعوض  ربنا 
ىف  يغلط  حد  ملا  ان  وعلمتنى  أويل  شايفه  هو 
أزعل  لكن  منهم  مزعلش  عليا  يتبىل  أو  حقى 
أخد  عشان  ىل  سخرهم  ربنا  دول  وان  عليهم 
تانية. ناس  حقيقة  بيهم  وأكتشف  حسنات 

عىل  رد  افضل  السكوت  ان  علمتنى 
ىف  مايش  مادام  انى  وعلمتنى  السفهاء 
يقول  والىل  حد  ماهيمنيش  الصح  الطريق 
الصح  الوقت  ىف  احلقائق  بيبني  ربنا  يقول 
اخدته  قرار  اى  عىل  اندمش  ما  وعلمتنى 
منه اتعلَّم  و  نتيجته  واستحمل  غلط  لو  حتى 
واحد  وكالم  واحد  بوش  ابقي  علمتنى 
قد  و  كالمى  قد  ابقى  وعلمتنى  واحد  ورأى 
خري  معاه  تعمل  الىل  إن  وعلمتنى  وعدى 
الىل  بيجيله  حقري  الناس  قدام  منك  ويقلل 
وعلمتنى  مذلول  وراه  ويمشى  منه  يقلل 
و  بنفيس  احلقيقه  عىل  وادور  بعينى  اسمع 
بسمعه الىل  من  حد  عيل  وماحكمش  واتأكد 
ناس  فيه  إلن  الطرفني  من  اسمع  علمتنى 
ناس  وفيه  حقيقتهم  يبينوا  إهنم  من  أخبث 
أصحاب  إن  وعلمتنى  بيظلمهم  وضوحهم 
قلبه  والىل  نعمة  احلى  والقلب  الضمري 
وعلمتنى  معرفته  حتى  مايساويش  حجر 
انا  ما  زى  انا  ابقي  انى  ليا  الوحيد  املكسب  ان 
أكون عاوزين  حد  اي  ما  زى  مش  اكون  عايز 
علمتنى إن أحقر الناس هو الىل يستغل حبك له 
لفرتة ويستغنى عنك ىف حلظة عشان مصلحة 
فعاًل  حاجة  بيعمل  الىل  إن  واتعلمت  جديدة 
بترتدله بنفس الطريقة باملليل و اخريًا علمتني 
ان جرب اخلواطر سحر و السعاده اليل الواحد 
والوفاء  احلب  وإن  تقارن  ال  بعده  بيها  بيحس 
مضاعفة أضعاف  بريجعلك  بتقدمه  الىل 

ما  يا  كده  علشان  و  االصول  عيل  تربت  وال 
نعيش  عارفني  بقناش  ما  كتري  اتصدمنا 
!! معاهم  نعيش  ماليكة  عاوزين  الناس  وسط 
مش  الننا  موافقني  موافقني  برضه  بس 
و  نشتم  و  ندور  و  نلف  و  نغش  هنعرف 
اخلري  ونكره  نحقد  و  هناجم  و  نخاصم 
غري  نكون  هنعرف  مش   .. نتخانق  و 
!! للكل  اخلري  نقدم  و  نسامح  و  نحب  كده  
و  وحنني  كريم  رب  لينا  أن  قوي  مطمنا  اليل 
مضلل علينا بيالقيلنا حل وخمرج يف كل ضيقه 
وبيعوضنا  وتعبنا  مضايقنا  اليل  عنا  بيواجه 
!! نوايانا  حسن  بسبب  خرسناه  اليل  عن 
ومش  بأصله  بيعمل  واحد  كل  النهايه  ويف 
عيل  ضيف  بأصلنا  غري  نعمل  هنعرف 
ناس  عيل  بنسأل  انشغاالتنا  رغم  اننا  دول 
عليها السؤال  حتي  تستاهل  بقتش  ما 
ىف  تكتسبها  ممكن  الصفات  كل  صديقى  يا 
حياتك سواء احلسنة او السئية عدا صفة واحدة 
مرتبتش يا  عليها  اتربيت  يا  دى  وهى االصول 
نفسى احب  انى  احلياة  عملتنى 
اليل  اليوم  من  أمجل  فيش  ما 
هدية  فيه  لنفسك  تشرتي  تقرر 
أعملو  و  هدايا  ألنفسكم  إهدو  و  أنفسكم  حبو 
احلياة  ما فيش يف  بتحبوه صدقوين  أي يشء 
أنفسكم  من  ال  و  قلوبكم  من  أغىل  ال  و  أثمن 
ملا  السخيف  باملوروث  علينا  ضحكوا 
نفسك"  "إكبت  نفسك"  خالف   " قالو 
لك  بتحب  "نفسك  نفسك"  "حارب  
صدقناهم أحنا  و   ... تتبعها"  "إياك  اهلالك" 
من  النفس  حب  أن  قالو  ملا  علينا   ضحكوا 
و  أناين  تكون  "ال  نفسك"  حتب  "ال  األنانية 
 " باحلب  أوىل  "غريك  الناس"  و  املجتمع  ينبذك 
حب   " قاتل"  غرور  "هذا  نفسك"  حتب  "إياك 
 .. غريك"  عىل  نفسك  شايف  خيليك  النفس 
شوية  عىل  بالكدب  علينا  يتفننوا  مها  و 
العقل  سخيفة  ووعظ  حمارضات 

الشيك الناس  اعرف  احلياة  علمتنى 
الناس الشيك مش الىل بيلبسوا كويس او شكلهم 
اخلارجى يبهر الشياكه يعني احلاجه احللوه ناس 
شيك يف كالمها ناس شيك يف زعلها شيك يف حتي 
خصامها شيك يف تعلقها بيك شيك يف مغادرهتا 
والواجب  حاجه  الزعل  ان  عارفه  ناس  ليك 
واحد  االثنني  يبقي  مينفعش  تانيه  حاجه 
ناس شيك يف اخالقها يف اهتممها يف تقديرها

وأمتي  تتكلم  امتي  تعرف  اليل  الناس  اختاروا 
بنظره  تعاتبك  اليل  الناس  اختاروا  تسمعك 
من  زعل  كل  من  وتطلع  بابتسامه  وتساحمك 
اليل  الناس  اختاروا  بسيط  حتي  خدش  غري 
ظروفكم  ومجيع  أحوالكم  مجيع  يف  بتحبكم 
صوتكم  عيل  وتضحك  الرخيم  صوتكم  وحتب 
عيل  تطبطب  وتعرف  انفعالكم  مع  العايل 
نفسكم  عيل  بالكم  خلوا  وتقولكم  قلوبكم   
ختتاروا  ملا  الشيك  الناس  دول  مها 
دى الشيك  الناس  اختاروا  حلياتكم  رشكاء 

االصول والد  مع  أعيش  احلياة  علمتني 
احنا  أن  لدرجة  اتربينا  قوي  اتربينا  احنا 
اللف  اتعلمناش  !!ما  نعيش  عارفني  مش 
الكدابه  املظهره  وال  املالوعة  وال  الدوران  وال 
و  الواحدة  الكلمة  اتعلمنا  التزييف  وال 
!! الصدقه  والوعود  األمانة  و  الصدق 
نعرفش  ما  حد   اي  قبل  ربنا  نراعي  اتعلمنا 
نقول كلمة و نعمل عكسها ونخذل حد ونبخر 
وعود من كرت ما اتربينا بقينا نصدق كل حاجة 
و ما بنشوفش اي حاجة وحشة يف حد اي حد 
ممكن بكلمتني حلوين ممكن نصدقه و بعدين 
نكتشف حقيقته املرة ياما اختدعنا الننا شايفني 
كل الناس نقية عمرنا ما صدقنا أن فيه كدابني و 
نصابني و اندال بنعامل الكل عيل نياتنا البيضا !!
بنصدقش  ما  األخالق  عشنا  ما  كرت  من 
األخالق  رحية  عندهاش  ما  ناس  فيه  أن 

ربعها  يصدق  ال  و  يستوعب  قادر  مش 
بيتربمج  الباطن  العقل  مادام  يال  لكن 
ال  و  غرينا  نحب  اآلخر  يف  عرفنا  فال 
ناس  وسط  الطريق  ضيعنا  أنفسنا  نحب 
لسفينتها مرسى  القية  مش  ضايعة 
أكثر  علينا  ضحكوا  و  كثييري  قالو  و  خدعونا 
املشاكل  أصبحت  أنه  لدرجة  صدقناهم  و 
متعودين  حاجة  منها  نعاين  اليل  النفسية 
بوفرة و  مكان  كل  يف  موجودة  و  عليها 
لكن  احلق  احلب  متعلمناش 
للخوف معلمني  أحسن  بقينا 
إهتمنا غرينا باخليانة و اهلجر و بحثنا كتري عىل 
اليل صنعناه  النقص  الدمار و  حب يقدر يرمم 
بأيدينا لكن فشلنا يف اآلخر و إهتم غرينا بالفشل 
أخطائنا  لنربر  فقط   ! للحب  أهل  مش  انه  و 
حب  معنى  معرفناش  أننا  نتيجة  ده  كل 
معني  كويس  عرفنا  لكن  تقديرها  و  الذات 
اليل  االستحقاق  عدم  شعور  و  الذات  تدمري 
إحتياج  و  رفض  دائرة  يف  عايشني  خالنا 
بس   ! خارجي  معنوي  أو  مادي  يشء  لكل 
الداخل   يف  عايشينة  اليل  النقص  يكمل  عشان 
و  هيون  كله  تتصلح  حاجة  كل  لكن 
نتعلم  و  النوم  من  نصحى  املهم  يتنسى 
جديد  و  أول  من  نبني  و  نتغري  ازاى 
أسس  عىل  و  صح  نبني  دى  املرة  لكن  
حد  أي  ميجيش  عشان  قوية  و  صحيحة 
به  ينزل  مل  و  هو  سمه  مسمى  أي  بإسم 
بنيناه اليل  هيد  و  ليهدنا  سلطان  من  اهلل 
تصاحلوا  بأنفسكم،  إهتموا  و  أنفسكم  حبو 
معاها و إن كانت ضايعة فتشو عليها هتالقوها 
صدقوين  تالقوها  ما  بعد  و  تأكيد  بكل 
احلياة  يف  يشء  أثمن  و  أمجل  هتكتشفوا 
ساحميني   . آسف  قلها  و  نفسك  سامح 
دى.. املدة  طول  ظلمتك  ألين 
لوجودك  شكرًا   .. نفيس  يا  بحبك  أنا 
غلطاتى.. إستحملتي  ألنك  و  جنبي 
تتحروا  املهم  هبل  أي  أو  "اهلبونوبونو"  تعلموا 
االواعي.. العقل  يف  املتعششة  املعتقدات  من 

سبب  ماكنتش  لوحدها  اهلدية  عموما 
بنفيس  سعاديت  لكن  لسعاديت   وحيد 
حاجة  أي  من  بكتري  أكرب  كيانى  بني  اليل 
هدية  وأعظم  أمجل  ذاهتا  حد  يف  واليل 
والطيب  الرحيم  العظيم  العادل  ربنا  من 
أحبكم  هعرف  ومكنتش  كلكم  بحبكم  أنا 
نفيس. أحب  ازاى  عرفت  أين  لوال 



وشيكا؟  العامل  هالك  اصبح  هل 
نــعــــــم االجابة 

للمحيط  الرسيع  الذوبان  فمع 
بفعل  الشمىل  القطب  ىف  املتجمد 
االنسان  ورائها  ياتى  كثرية  عوامل 
وتتسابق  تتسارع  عظمى  ودول 
كبرية  مكاسب  عىل  للحصول 
املليئة  املنطقة  هذه  ذوبان  من 
كالبرتول  الطبيعية  بالثروات 
واملعادن واالسمك وغريها  والغاز 
جديدا  بحريا  طريقا  تعد  اهنا  كم 
الرشق  بني  االقرص  الطريق  يعترب 
بالطرق  املرور  دون  والغرب 
القديمة  التارخيية  البحرية 
السياسية  الناحية  من  وايضا 
اجلليد  ذوبان  فان  والسيادية 
هذه  ىف  واحلدودى  السياسى 
ىف  حتم  حروبا  سيوقع  املنطقة 
هذه  تقسم  مل  اذا  الشمىل  القطب 
واالقتصادية  االقليمية  املناطق 
الدوىل القانون  عليها  نص  كم 
اجلغرافية  الناحية  من  اما 
وضع  يتغري  ان  فممكن  السياسية 
اعقاب  ىف  سكانيا  املنطقة  هذه 
الغزو  وهو  اجليوسياسى  التغري 
املنطقة  هلذه  املحتمل  السكانى 
للبحث  الطبيعية  بالثروات  املليئة 
هذه  وتعمري  الثروات  هذه  عن 
كاستيعاهبا  اجلديدة  املناطق 
تصبح  ان  يمكن  اهنا  كم  لالجئني 
العامل  ىف  للهجرة  جديدة  نوافذ 

الرب ينجيه  الرش  يوم  ىف  املسكني،  عىل  يتعطف  ملن  )طوبى 
يسلمه  وال  مغبوطا،  االرض  ىف  وجيعله  وحيييه،  حيفظه  الرب 
االربعون( املزمور   - مرضه  رسير  عىل  يعينه  الرب  أعدائه،  أليدى 
بركات  للعطاء  الن  العطاء  حياة  عىل  يشجعنا  العميق  املزمور  هذا 
املتعطف  يطوب  منها،  انتقالنا  بعد  وايضا  االرض  عىل  هنا  ونحن  كثرية 
العيش  كيفية  له  ليس  الذى  املسكني  املسكني؟  هو  فم  املسكني!  عىل 
ملرضه  دواء  يومى،  غذاء  يسرته،  ملبس  فيه،  ينام  مكان  من  الطبيعى 
اجله  من  الصالة  عليه  االطمئنان  ونفسيًا،  روحيًا  رعايته  ملشاكله،  حل 
ما  بعد  املزمور..  هذا  ىف  اهلل  عنه  حيدثنا  الذى  املسكني  هو  هذا  زيارته، 
من  نأخذها  فوائد  من  كم  ابلغنا  املسكني،  عىل  التعطف  عىل  شجعنا 
وابلغنا  اهتم  التى  االنسانية  احلالة  هذه  املسكني،  عىل  التعطف  هذا 
ىف  مجيعا،  اليها  نحتاج  والتى  االوىل  الفائدة  املزمور،  هذا  ىف  اهلل  هبا 
وليس  يوميًا  للرش  نتعرض  نحن  يارب،  ياه  الرب،  ينجينا  الرش  يوم 
وضار  متغري  وطقس  وحرائق  زالزل  اىل  نتعرض  فنحن  معينا  يوما 
من  الرب  ينجينى  املسكني  عىل  اتعطف  فحني  مجيعا،  صحتنا  عىل 
ان  ونتدرب  نحاول  أن  البد  إهلى  وميزان  إهلية  معادلة  اهنا  رش،  اى 
وحييينا  حيفظنا  الرب  فيقول  املزمور  ونستكمل  ونحياهم،  نعيشهم 
ىف  الذى  اخلالق  القوى  اهلل  لنا،  حفظ  نوع  اى  بعده  ما  لنا  اهلل  حفظ 
االمان  اهلل  مع  االتى،  الضهر  وىف  االرض  عىل  هنا  حياتنا  االهليه  قبضته 
مغبوطا  االرض  ىف  ويكون  املزمور  يقول  ثم  والطمأنينة..  والسالم 
فرحا فاعطاه  حياته  من  املسكني  هم  نزع  النه  هم  وبال  سعيد  اى 
ان  مهم  شيئ  يقول  واملزمور  الرب(  حيبه  املرسور  املعطى  )الن 
باختالفهم  االعداء  كان  اى  اعدائه  اىل  يسلم  ال  املسكني  عىل  املتعطف 
من  ظاهرون  غري  واعداء  البرش  من  ظاهرون  اعداء  يوجد  الن 
املستقيمه  وطرقه  اهلل  معرفة  عدم  االنسان  حيثون  اللذين  الشياطني 
رسير  عىل  يعيننا  الرب  ان  املسكني،  عىل  التعطف  بركات  ومن 
وخاصة  ومرضا  صحتنا  ىف  يعيننا  ان  مجيعا  احوجنا  وما  مرضنا، 
املتعددة.. والفريوسات  االمراض  من  كثري  نواجه  نحن  االن 

)املسكني  باملسكني  لالهتمم  االهلى  وامليزان  اهلل  معادلة  ونستكمل 
عن  والبعيد  واحلريان  والغريب  واملكتئب  واحلزين  املريض  هو 
وال  يرصخ  ايضا  فهو  املسكني،  رصاخ  عن  أذنه  يسد  )من  اهلل(  طريق 
الرد  هذا  احلكيم  لسليمن  االمثال  سفر  ففى   )13:21 أم   - يستجاب 
يقبل  فال  املسكني  رصاخ  عن  اذاننا  سددنا  اذا  لنا،  وخميف  رصيح 
هذه  مثل  نحيا  وال  يرمحنا  ربنا  رصاخ،  كانت  لو  حتى  صلواتنا  اهلل 
علينا  دينًا  نسدد  مل  الننا  صلواتنا  تقبل  ال  احيانا  الن  الصعبة،  احلالة 
فننفذ  لنا،  تريد  كم  نحيا  اجعلنا  يارب  املسكني،  عىل  التعطف  وهو 
ىف  يثمر  وجعلته  خلقته  الذى  اهلل  انسان  جتعلنا  التى  املحيية  وصاياك 
االبدية. ىف  مكانا  لنا  سيكون  املحيية،  بوصاياك  نعيش  وحني  االرض، 

نقص  من  تعانى  التى  كالدول 
وحتتاج  السكان  عدد  ىف  شديد 
واملناطق  ايسلندا  مثل  العملة 
االسكندنافية الدول  من  الشملية 
عىل  الكبار  املتنافسون  اما 
الواليات  هم  املنطقة  هذه  ثروات 
والدول  وروسيا  وكندا  املتحدة 
القطب  عىل  املطلة  االسكندنافية 
الصني  وتدخل  وايسلندا  الشمىل 
الدول  كاحد  الرصاع  هذا  ىف 
بالتنقيب  الصناعية  الكربى 
والغاز  البرتول  عن  والبحث 
للصناعة الالزمة  اخلام  واملراد 
رحلة  بالفعل  بدات  فلقد 
بكاسحات  اهلالك  عن  البحث 
التى  العمالقة  الروسية  اجلليد 
لفتح  النووية  بالطاقة  تعمل 
املنطقة  ىف  جديدة  بحرية  طرق 
الدول  بعض  حذوها  وحذت 
بالتنقيب  املنطقة  هذه  عىل  املطلة 
القابعة  الثروات  عن  والبحث 
االكرتاث  دون  اجلليد  حتت 
ناسا  ووكالة  العلمء  بتحذيرات 
البيئى  بالتوازن  االخالل  بشان 
هذه  ىف  اجلليد  انصهار  فتسارع 
البحار  مياه  ارتفاع  يعنى  املنطقة 
هيدد  مما  العامل  حول  واملحيطات 
عىل  املطلة  الكبرية  الساحلية  املدن 
ختتفى  ان  يمكن  والتى  املحيطات 
مثل  باكملها  جزر  ستختفى  كم 
من  وغريها  ونيوزالندة  ايسلندا 

الكربى  الساحلية  واملدن  اجلزر 
انجلوس لوس  و  نيويورك  مثل 
هذه  ىف  العبث  ذلك  ويتزامن 
اجزاء  انصهار  مع  املنطقة 
اجلنوبى  القطب  ىف  بالفعل  كبرية 
كبرية  مساحات  اصبحت  حتى 
االن  مكشوفة  املنطقة  هذه  ىف 
البحرى  الطريق  اصبح  حيث 
هلذه  للوصول  االن  ممهدا 
عوائق  اى  دون  بسهولة  املنطقة 
النجاة  اراد  من  ان  معناه  وهذا 
سفينة  ظهر  عىل  فليعيش  بحياته 
اىل  يذهب  او  الطوفان  ايام  مثل 
االرض كوكب  غري  اخر  كوكب 
خطر  من  العلمء  حذر  وكم 
علمء  حذر  االجل  الغرق 
فعند  عاجل  خطر  من  اخرون 
الشمىل  القطب  ىف  اجلليد  ذوبان 
من  جديدة  انواع  ستظهر 
الكامنة  والفريوسات  البكرتيا 
واملرضة  اجلليد  سطح  حتت 
والتى  واحليوان  االنسان  بصحة 
السميك  اجلليدى  الغطاء  تعترب 
الن  امان  عنرص  املنطقة  هذه  ىف 
طبيعية  محاية  يعترب  التجمد 
امجع والعامل  املنطقة  هلذه  اهلية 
العامل  هالك  بعد  وماذا 
العامل  سكان  سينتظر  هل 
سريتادون  ام  غرقا  املوت 
عن  للبحث  الفضاء  مركبات 
للحياة. يصلح  اخر  كوكب 



)2( الرقم  عىل  الصغري  الساعة  عقرب  وقف  عندما   )1(
جحافل  انطلقت   ،)1 ( الرقم  اىل  الكبري  العقرب   ووصل 
املختزن  وارصارها  وقوهتا  مهتها  بكل  املرصية  األسود 
نزل  أعوام.  ستة  من  ألكثر  بتحقيقه  وحلمت  قلوهبا،  ىف 
ظلوا  التى  السويس  قناة  مياه  اىل  البواسل  مرص  جنود 
تنساب  التى  أمواجها  اىل  ينظرون   ، شاطئها  عىل  مقيمني 
كلثوم(  )أم  صوت  مع  يتنهدون  وهم  متالحقة،  أمامهم 
ينهون  الذى  لليوم  الطويل  انتظارهم  ملل  به  يكرسون  الذى 
يونيو1967.  نكسة  فيه  وضعتهم  الذى  الكابوس  هذا  فيه 
قائلة: تشدو  وهى  )الست(  مع  يغنى  بعضهم  وكان 

اكتفى  بينم  تطوهلا(،  عايزة  املوجة،  ورا  جترى  )املوجة 
فقط…  باالستمع  معظمهم    

القناة  تعرب  راحت  التى  اجلنود  موجات  وتوالت  تتابعت 
من  األرض  زلزل  واحد  صوت  ىف  مجيعا  يصيحون  وهم 
أعمق  من  هاتفني  فوقهم  من  الفضاء  وشق  حتتهم، 
معهم  الدبابات  أكرب(...وشاركت  أكرب...اهلل  )اهلل   : قلوهبم 
وصلت كثريا،  يطل  مل  وقت  وبعد   . وهتافاهتم  عبورهم 
 ، للقناة  الرشقية  الضفة  اىل  منهم  غريقليلة  أعداد 
ينظرون  املاضية  الست  السنوات  طوال  كانوا  والتى 
حتقيق  من  متكنهم  لعدم  باحلرسة  ممزوج  بشوق  اليها 
هلا... املغتصبني  من  وحتريرها  اليها  بالعبور  أملهم 

واملقاتالت  احلربية  الطائرات  كانت  بقليل،  عبورهم  وقبل 
تؤمن  حتى   ، الصهاينة  ومدفعية  مواقع  لتدك  سبقتهم  قد 
االنتحارية  املهمة  هذه  ىف  والنجاح  السالمة  هلم  وتضمن 
قد  املياه  مدافع  كانت  عبورهم  وقبل  املستحيلة.  وشبه 
أقامه  الذى  الرتابى  الساتر  ذلك  لتذيب  قوهتا  بكل  اندفعت 
بليل  واحتلوها  رسقوها  التى  الضفة  بطول  االرسائيليون 
وأن  لألبد،  أخذوها  قد  أهنم  ومتومهني  زاعمني  كلصوص 
خط  ب)  أسموه  ما  ورائه  ومن  اهلش  الرتابى  الساتر  هذا 
االحتفاظ  عىل  ويساعدهم  حيميهم  أن  يمكن  بارليف( 
وقت  .وبعد  اهلل  شاء  ما  اىل  فيها  والبقاء  األرض  هبذه 
املشاعر  بحساب  جدا  الزمن،وطويل  بحساب  جدا  قليل 
قد  الرتابى  الساتر  ذلك  األكربمن  اجلزء  واالنتظار،كان 
سيناء أرض  ورائه  من  وظهرت  األنظار،  عن  اختفى 
صدرها  تفتح  وهى   ، البرص  طول  عىل  مرتامية  الغالية 
قبل  قلوهبم  بشوق  اليها  العابرين  ألبنائها  وأحضاهنا 
العابرون  رأى  الساتر  ذلك  اهنيار  ...وبعد  أرجلهم  خطوات 
ترتعش وهى   ، بارليف(  خط  ب)  املسمة  التحصينات  تلك 
الرتابى… ساترها  به  أصيب  بم  تصاب  أن  من  خوفًا 

اآلالف  كان  الست،  الساعات  عن  كثريًا  يزد  مل  وقت  وبعد 
للقناة،  الرشقية  الضفة  اىل  وصلوا  قد  العابرين  من 
ما  وفوق  املنهار،  الرتابى  الساتر  من  بقى  ما  فوق  وصعدوا 
األعالم رفعوا  ما  ورسعان   ، بارليف  خط  من  وراءه  كان 
ترفرف  األعالم  فراحت   ، معهم  محلوها  التى  املرصية 
سيناء  معطرًابشذى  هواءًا  تستنشق  وهى  بفرح  وترقص 
ست  من  ألكثر  منه  حرمت  والذى   ، التاريخ  بعبق  املمتزج 
اجلنود كان  مبتهجة،  ترفرف  األعالم  سنوات...وبينم 
بأسلحتهم  يلوحون  وهم  معها  يرقصون  العابرين 
قلوهبم  من  الصادر  هتافهم  ويكررون   ، اهلواء  ىف 
أكرب(... اهلل  أكرب...  )اهلل  معًا:  وحناجرهم 

واستمرت  الكبري،  العبور  عمليات  وتواصلت 
سبقتها  قد  كانت   والتى  الطريان  طلعات  معها 
وواكبتها  الطريق،  هلا  لتمهد  الوقت  ببعض 
واملوجعة... املستمرة  برضباهتا  الثقيلة  املدفعية 

 
بال  ملصريهم  مستسلمبن  االرسائيليون  يقف  مل   )2(
انقاذه،  يمكن  ما  النقاذ  مرسعا  طرياهنم  جاء   . مقاومة 
اىل متوجهة  الثقيلة  ومدافعهم  دباباهتم  وهرولت 
موجات  لصد  و  يائسة  حماولة  ىف  القتال  ميدان 
يشبه  ما  اىل  املكان  وحتّول   ، املهامجني  العابرين 
أوار... هلا  يطفأ  ال  بالنارالتى  املشتعل  اجلحيم 

بني  املتبادلة  والرضبات  الغارات  آتون  زحام  وىف 

طائرة  تسللت   ، املذعورة  واملدافعة  املهامجة  القوات 
وأشعل  مرصيًا  موقعًا  أصاب  صاروخا  فألقت  غادرة 
ففى  بعملتها،  اجلبانة  الطائرة  تفلت  ومل  النار...  فيه 
اجلوى  الدفاع  قوات  عليها  أطلقت  اللحظة  نفس 
مقتل ىف  أصاهبا   ، للطائرات  مضادًا  صاروخًا  املرصية 
… األرض  عىل  حمطمة  وهوت  النريان  هبا  فأشتعلت 
الطائرة  صاروخ  أصابه  الذى  املرصى  املوقع  وىف 
الطفاء  املوقع  أفراد  كل  تسابق  الغادرة  االرسائيلية 
الطبية  الوحدة  وأرسعت  به،  اشتعلت  التى  النريان 
وعالج  املصابني  النقاذ  بواجباهتا   للقيام  باملوقع  املقيمة 
اىل  واحلرجة  الصعبة  احلاالت  واصطحاب  اجلرحى 
القوات  مستشفيات  احلال  وترحيل  امليدان،  مستشفى 
وأوفر.. أكرب  والعالجية  الطبية  االمكانيات  حيث  املسلحة، 
بأحد  واالسعاف  االنقاذ  رجال  جاء  املصابني،  بني  ومن 
وكانت  املبارشة،  واحلروق  الشظايا  ببعض  أصيبوا  الذين 
يقومون  األطباء  كان  وخطرية.وبينم  كبرية  كلها  اصاباته 
االداريني  املسؤولني  كان  وانقاذه،  لعالجه  بواجبهم 
واثبات  هويته  لتحديد  الالزمة  األوراق  تلك  يمألون 
من  عسكرى  مستشفى  أقرب  اىل  لنقله  متهيدا  شخصيته 
راحوا  ، منهم  املطلوب  بعملهم  وللقيام   … اقامته  حمل 
املوقع  من  به  جاءوا  الذين  زمالئه  يسألون 
ليعرفوا  امليدان  مستشفى  اىل  فيه  أصيب  الذى 
للعالج... به  لريسلوا  بياناته  ويكتبوا  هو،  من 

بحب  حيمله  كان  الذى  الطويل  اجلندى  ذلك  لوا  سأ  )3 (
صديق  والبد  أنه  منهم  ظنًا   ، يراه  من  عىل  خيفى  ال  ظاهر 

نته: قريب  زميل  أو  له 
اسمك؟؟  •

الكريم  عبد  حممود   •
؟؟ له ىف وحدته  أنت رفيق  هل   •

سارع  والتى   ، بوحدته  اخلاصة  الطبية  الفرقة  ىف  -أنا 
الطائرة  صاروخ  بسبب  أصيبوا  من  النقاذ  أفرادها 

… اجلبانة  االرسائيلية 
؟؟ املصاب  هذا  تعرف  • هل 

السنوات  ولطول  ...لكننى  شخصية  معرفة  أعرفه  • ال 
وقد   ، كثريًا  أراه  كنت   ، الوحدة  هذه  ىف  قضيتها  التى 

يكاد  وال  نفسه  عىل  منطويا  كان  ألنه   … قليال  معه  تعاملت 
تقريبًا.. أحد  مع  يتكلم 
؟؟ باسمه  ختربنا  • هل 

شوهت  قد  وجهه  أصابت  التى  واجلروح  احلروق  أن  • رغم 
الطيب  الشاب  ..ذلك  صليب(   ( أظنه  أننى  اال   ، مالحمه 

والذى  ، الكالم  قليل  اهلادىء 
بقليل.. أكثر  أو  سنوات  مخس  منذ  الوحدة  اىل  جاء   •

؟؟ الثالثى  اسمه  هو  وما   •
لكل  األول  االسم  من  أكثر  نعرف  نكاد  ال  الوحدة  ىف  نحن   •

.. جندى 
أو قرية هو ؟؟ أى مدينة  ومن   •

ألعرف  كثريًا  معه  أتكلم  ومل   ، به  وثيقة  صلة  عىل  أكن  مل   •
… ته بلد

؟؟ آخر عنه  أى شىء  هل تعرف   •
 ، وطيبًا جدًا  وكان هادئًا   ، أنه جندى شجاع  اال  أعرف  ال   •

ورغم
مساعدة  عن  يتأخر  يكن  مل   ، نفسه  عىل  الغريب  انطوائه 

زمالئه
.. املساعدة  منه  يطلبون  عندما 

... وحدتك  واسم  باسمك  هنا  وّقع   •
وخرج... جواره  اىل  توقيعه  ووضع  اسمه  قكتب 

أحد  كان  الذى  اآلخر  اجلندى  ذلك  االداريون  واستدعى   )4(
امليدانى.  للمستشفى  باملصاب  أتوا  الذين  جنود  الثالثة 

حياته  رغم  الوجه  بشوش   ، الطول  متوسط  شابا  كان 
والقتىل.وسألوه: اجلرحى  بني  وعمله   ، اخلشنة  العسكرية 

… هبا  ختدم  التى  والوحدة  وسنك  اسمك   -
بالوقع  الطبية  الوحدة  ىف  وأخدم  حنا(  )بطرس  اسمى   -

اجلبهة… ىف   750
به؟؟ أتيتم  الذى  املصاب  هذا  عن  تعرف  ماذا   -

باخلدمة  اللتحاقنا  األول  اليوم  منذ  اليه  تعرفت  لقد   -
وأنا  املدفعية،  ىف  جّند  هو  لكنه  واحدة،  دفعة  ..نحن 
كنا  ما  كثريًا  ...ولكننا  الطبية  اخلدمات  ىف  جندت 
والتأمل  التفكري  كثري  هو  معًا..وكان  ونتحدث  نلتقى 
مشكلة  من  يعانى  كان  جدًا.أظنه  الكالم  وقليل   ،
اآلآلخرين…  مع  والتعامل  الكالم  قليل  جعلته  قديمة 

اسمه؟؟ هو  -وما 
...) )هالل  باسم  ينادونه  سمعتهم   -

؟؟ أرسته  عنوان  تعرف  هل   -
ذكرته.. ما  غري  آخر  شيئًا  ألعرف  املناسبة  تأت  مل   -

… هنا  أقوالك  عىل  وقع  تفضل   -
وانرصف.  أقواله،  عىل  الوجه  البشوش  الشاب  ووقع 
جاءوا  الذين  ثالث  االداريون   67 يونيو  واستدعى 
جتاوز  شابًا  وكان  فدخل.  للمستشفى،  باملصاب 
الندوب  بعض  وجهه  وىف  تقريبًا،  عمره  من  الثالثني 
وقال  العميقة،  اجلروح  شفاء  بعد  باجللد  تبقى  التى 
باجليش  جمندًا  كان  عندما  طالته  اصابات  نتيجة  اهنا 
سألوه: قليال،  معه  تكلموا  أن  1967.وبعد  نكسة  بعد  ىف 

؟؟ به  جئتم  الذى  املصاب  هذا  عن  شيئًا  تعرف  هل   -
...كان  كثريا  أراه  كنت  ..لقد  بمعرفته  أترشف  مل   -
وكنت   ، الغروب  عند  القناة  شاطىء  عىل  املشى   هيوى 
أكم  ومل   ، األصل  سكندرى  ألننى  اهلواية  هذه  أدمن  أنا 
عند  ليس  البحر،  شاطىء  عىل  السري  من  أكثر  شيئًا  أهوى 
.. التمشية  هبذه  ىل  يسمح  وقت  كل  ىف  بل  فقط،  الغروب 

كثريًا؟؟ تقابلتم  بينكم،  املشرتكة  اهلواية  هذه  وبسبب   -
معا  نتحدث  مل  لكننا   … تقريبًا يوم  جدًا..كل  كثريًا  تقابلنا   -

كان  نادرًا جدًا..  اال 
أبكًم… لتظنه  حتى  الكالم،  قليل  اهلل  شفاه 

األقل ؟؟ اسمه عىل  أمل تعرف   -
جدًا.. النسيان  رسيع  ..ولكننى  عرفته  أكون  قد   -
… ىل  وأنتيًم  محيًم  صديقًا  يكن  مل  وأنه  خصوصًا 

توقع؟؟ أن  قبل  آخر  شيئًا  تقول  أن  تريد  -هل 
.. قلت  مما  أكثر  أقوله  ما  عندى  ليس   -

له  يدعو  وهو  انرصف  ثم  وامضائه،  باسمه  ووقع 
… ء لشفا با

حرية  شديدة،.  حرية  ىف  أنفسهم  االداريون  ووجد   )5  (
يتغلبون  كيف  يعرفوا  فلم  ملثلها،  تعرضوا  أن  هلم  يسبق  مل 

حياهلا. يترصفون  كيف  أو  عليها 
 

دكتور؟؟ يا  فيه  نحن  ما  رأيت  -هل 
رأيت  أن  ىل  يسبق  ومل  عامًا...  ثالثني  من  أكثر  منذ  -أعمل 

قبل... من  كهذا  شيئًا 
هذه  نمأل  أن  دون  للمستشفى  حتويله  يمكننا  وهل   -

ببياناته؟؟ األوراق 
… ال يمكن، ومل حيدث من قبل   -

نفعل؟؟ أن  يمكن  وماذا   -
... حياته  ننقذ  أن  شىء  كل  وقبل  جدًا  املهم  من   -

بياناته.. من  أهم  االنسان  حياة 
األقل؟؟ عىل  اسمه  عن  نقول  وماذا   -

وقال  )صليبا(،  اسمه  أن  قال  )حممودًا(  أن  تالحظ  أمل   -
اسمه  أن  نكتب  أن  يمكن  وال  )هالال(،  اسمه   أن  بطرس 

… معًا وهالل  صليب 
املشكلة؟؟ هذه  من  سنخرج  ترانا  وكيف   -

… - هناك حل واحد 
- وما هو ؟؟

اسمه فليكن  هالل،  أو  صليب  هو  هل  نعرف  ال  مادمنا   -
)بطل(...

- واسم األب ؟؟

 ... )بطل مرصى(  - مرصى … وهو حقًا 
املصاب  وأرسال   ، عليها ووقعا  اإلدارية  نات  لبيا ا ومأل 

عسكرى...  مستشفى  ألقرب 



ه ر و حيا من  فيشعر  ؛  ًا ر و حما و صحفيًا 
واألستاذ! التلميذ  بني  املسافة  يف  أنه 

يكتب   ، ء ا لشعر كا لكنه  ؛  ئيًا ا و ر و صًا  قا
! لشعر كا

انه:  نفسه،  عن  يقول  ولكنه  أدبية؛  قامة 
بلغة  معك  ث  يتحد و  ، " بسيط ن  نسا إ "

ملتواضعني! ا
"ستظل  املأثورة:  أقواله  ومن  بالكتابة؛  متّيم 
اإلنسانية  النفس  يف  العميق  تأثريها  للكلمة 

والعصور"! األزمنة  خمتلف  عرب 
قنديل! حممود  والروائي:  القاص  إنه 

مرص ب  كتا د  حتا ا ة  ر ا د إ جملس  عضو 
مديرًا  عمل  بالقاهرة،  القصة  نادي  وعضو 
بالقليوبية اإلقليمي  النرش  سلسلة  لتحرير 
تصدر  التي  "ضاد"  جملة  لتحرير  ومديرًا 
العامة  باهليئة  وحمارضًا  الكتاب،  احتاد  عن 
الفحص  بلجنة  وعضوًا  لثقافة،  ا لقصور 

للكتاب.  العامة  املرصية  باهليئة 

األدبية إصداراتك  عن  حدثنا  كسارد،   -
؟ لصحفية ا و

التي  األدبية،  اإلصدارات  من  العديد  يل   -    
املستوى  عىل  سواء  كبرًيا  احتفاًء  القت 
للقصة  املحب  القارئ  مستوى  عىل  أو  النقدي 
معظم  نفاد  يف  االحتفاء  هذا  متثل  وقد  والرواية، 
بعضها  وتدريس  يل،  صدرت  التي  الطبعات 
وخارجها( مرص  )داخل  اجلامعات  لطالب 
قوة  ومنحني  صدري،  أثلج  الذي  األمر 
شديد. بحمس  الكتابة  مواصلة  عىل  وقدرة 
النفق األحالم،  وأد  الروائية:  أعميل  ومن 
املدينة. أجواء  املحقق،  سيدي  عفًوا 
صدر  القصصية  املجموعات  وعن 
أصداء  القديم،  اخلوف  تداعيات  يل: 
الفتى.  سؤال  الصامتة،  الرتاتيل 
اجلزء  أصدرت  الصحافة  جمال  ويف     
حول  "حوارات  املوسوم  كتايب  من  األول 
احلوارات  من  جمموعة  ويضم  اإلبداع"، 
حول  والنقاد،  األدباء  كبار  مع  أجريتها  التي 
وغريها. والفكرية،  اإلبداعية،  جتارهبم 

حافظ  "حممد  السكندري  االديب  قال   �
فهل  أساتذة"،  بال  جيل  "نحن  رجب": 
ما  تأثر  من  بد  ال  أم  املقولة،  هذه  مع  أنت 

باألساتذة؟
مدرسة  ورائد  كبري،  أستاذ  رجب،  حافظ   -     
الستينيات،  فرتة  خالل  اإلبداعي  التمرد 
أن  سبق  وقد  محيمة،  عالقة  به  وتربطني 
بجريدة  ُنرشت  حوارات،  عدة  معه  أجريت 
وغريها. ونقد"،  "أدب  وجملة  "القاهرة"، 
   ومع كل ذلك، أراين أختلف مع الرجل، فاملبدع 
منها مفروغ  مسألة  وهي  ويتأثر،  يؤثر  احلقيقي 
يف   - لكنك  بعينه،  بكاتب  تأثر  هناك  يكون  ال  قد 
أدباًء ثمة  أن  إنكار  تستطيع  ال   - نفسه  الوقت 
فيك. وأثرت  هبا،  تأثرَت  إبداعية،  أعماًل  أو 
منهم تعلمت  أساتذة  لك  يكون  أن  البد  هنا  من     
واستفدت من خرباهتم، حتى وأنت ختوض غمر 
نفسه. إال  يشبه  ال  إبداع  صياغة  هبدف  التجريب، 

يشغلك؟ الذي  ما  تكتب،  عندما   -
النظر  برصف  عام،  بشكل  اإلنسان  يشعلني   -    
أحاول  ولونه،  ولسانه،  وجنسه،  دينه،  عن: 
وأحاسيسه  الغامض،  الكائن  هذا  مشاعر  رصد 
ذروة  يف  وهو  أغواره  سرب  إىل  أسعى  وانفعاالته، 
مساحات  عن   - بداخله   - أفتش  التأزم،  حلظات 
التناقض. وتضاريس  الدجى،  وأمكنة  النور، 
السمء رساالت  به  احتفت  الذي  اإلنسان،  هذا 
كتابايت. كل  يف  به  أحتفل  ألن  استحقاقه  أرى 

بلغة  أصحاهبا  يكتبها  الروايات،  بعض   -
ما  نفهم  بأن  يطالبوننا  ثم  مفهومة،  غري 

يصنع  برأيك  الغموض  هل  يكتبون.. 
أدًبا؟

هو  وما  غامض  هو  ما  بني  نفرق  أن  البد   -    
املتلقي  يستشعر  أن  الطبيعي  ومن  عميق، 
أعمق  يف  للغوص  الكاتب  يسعى  حني  غموًضا 
رؤية  اليسري  فمن  الفانتازيا،  حتى  أو  الواقع 
يل  تصف  أن  السهل  ومن  بوضوح،  اليم  سطح 
لكنك  وغريها،  والسفائن  والشواطئ  األمواج 
أدوات  إىل  حتتاج  فأنت  القاع  يف  تغوص  حني 
جيول  ما  رصد  من  تتمكن  لكي  وصعبة  كثرية 

بملكة  عالقة  هلا  الغموض  مسألة  إن  ثم  بالقاع، 
قراءة  اعتاد  الذي  فالقارئ  املتذوق،  لدى  التلقي 
ويوسف  عبدالقدوس  وإحسان  حمفوظ  نجيب 
رجب حافظ  لقراءة  متقبل  غري  تراه  السباعى 
وغريهم  طاهر،  وهباء  عبداهلل،  الطاهر  وحييى 
القصة والرواية. من املجددين، واملجربني يف فن 

يف  يتك  بجد أ عىل  ع  طال ال ا يمكننا  هل   -
يف  جتد  وهل  النقاد؟،  رأي  عن  بعيدًا  الكتابة، 
حروفك؟ غور  سربوا  اهنم  ألعملك  دراستهم 

أال  عىل  أحرص   - كتابايت  يف   - لعلني   -    
اخلاصة بصمتي  يل  تكون  وأن  غريي،  أشبه 
تعددت  ذلك:  سبيل  ويف  املختلفة،  ولغتي 
واالجتمع النفس،  وعلم  الفلسفة،  يف  قراءايت 
واألدب. التشكييل،  والفن  الرتاث،  ويف 
جرس  هلا  لغة  إجياد  يف  الفضل  له  كان  هذا  كل 
وإيقاع؛ أشبه باملوسيقا، وقد استلهمُت مناخ احللم
والصورة الرتاث،  واستدعيُت  الكابوس،  وجو 
اإلبداعي. عاملي  مساحات  إىل  واألسطورة، 
فكلها  كتابايت،  تناولت  التي  الدراسات  أما 
التميز  مواطن  عىل  الضوء  تسلط  أن  أرادت 
تفرس  أن  وحاولت  األساتذة،  يراها  كم 
داخل  واملعارف  والثقافات  األنساق  عالقات 
غالًيا. أثمنها  كبرية  جهود  وكلها  نصويص، 

أن  يمكنك  التي  الرواية،  أو  القصة،  ما   -
تشري إليها بالرضى واالعتزاز أكثر، وملاذا؟

أي  من  أتربأ  أن  يل  حيق  فال  لذا  أبنائي،  كلهم   -    
أعمله  عن  يرضى  ال   - غالًبا   - واملبدع  كتبته،  نص 
أن  ويود  دائم،  قلق  حالة  يف  وهو  مطلق،  بشكل 
لذا  األفضل،  تقديم  بغية  مستمر،  تطور  يف  يكون 
كثريًا. هبا  أعتز  كتابايت  كل  بأن  اجلهر  يمكنني 

 
- كصحفي بني األدباء وأديب بني الصحفيني.. 
يومك؟ يف  تأثرًيا  وأكثر  َهَوًا،  أكثر  أهيم 

فقد  مني،  قرًبا  األكثر  هو  األدب  أن  شك  ال   -    
كقاص  اإلبداع  طريق   - البدايات  منذ   - اخرتت 
فيه للسري  طريًقا  لنفيس  دَت  وعبَّ وروائي، 
وأصارحك القول أين وجدُت نفيس يف هذا العامل 
جانب  منها  اخرتت  فقد  الصحافة  أما  الرحب، 
اإلبداعي  املشهد  ختدم  التي  األدبية  الصحافة 
يسرب  األدب  كان  فإذا  الفكري،  وأيًضا  والنقدي 
التي  حوارايت  فإن  البرشية،  النفس  أغوار 
والنقاد  والشعراء  األدباء  عرشات  مع  أجريتها 
الكبار. هؤالء  عقول  إىل  الولوج  إىل  سعت 
   وإذا كان يل أن أذكر بعًضا من هذه اللقاءات، فقد 
العربية:  الصحافة  عملقة  مع  حوارات  أجريت 
صالح  ود.  عصفور،  جابر  ود.  أمني،  مصطفى 
حممد  والشعراء:  الرضا.  أبو  سعد  ود.  فضل، 
حجاج.  وفؤاد  كريم،  ومفرح  سنة،  أبو  إبراهيم 
وحافظ  سامل،  وسعيد  الشيخ،  أمحد  واألدباء: 
وغريهم. زيدان،  وأمينة  بكر،  وسلوى  رجب، 

للغة  ا عىل  الصحفية  للغة  ا تؤثر  هل   -
وبالعكس؟ األدبية، 

يكتبون  الذين  الصحفيني  بعض  هناك   -    
الصحافة  بلغة  والروايات  القصص 
مقومات  إىل  تفتقر  لغة  وهي  املعارصة، 
فنية وصور  حديثة،  بالغة  من  األدبية  اللغة 
آخره. إىل  ودالالت  وإحياءات  ورموز، 
كتابايت  مع  أتعامل   - اخلصوص  هذا  يف   - لكني     
الفنية. األدب  وبلغة  كأديب،  الصحفية، 

أم  القصة  فنًيا  األصعب  ما  خربتك،  من   -
وملاذا؟ الرواية، 

احلقيقي  املبدع  لدى  صعوبة  بوجود  أعتقد  ال   -    
من  هناك  الرواية.  أو  القصة،  كتابة  يف  سواء 
ماال  وهو  أصعب  القصرية  القصة  إن  يقول  كان 
بمدى  العربة  فإن  لك  قلت  فكم  عليه،  أوافق 
رؤاه. وحصافة  أدبه،  صياغة  عىل  الكاتب  قدرة 
هو  هل  األديب،  العمل  يف  الرمز   -
للفكر؟ استنطاق  أم  للمواجهة،  حتاٍش 
هروًبا  الرمز  يصبح  الشمولية  األنظمة  ظل  يف   -
لنسمت  الكارهة  السلطات  مع  الصدام  من 
من  أداة  يعد   - األحوال  كل  يف   - لكنه  احلرية، 
أدوات الكاتب الفنية، التي تعمل عىل إثراء النص 
الدالالت  تعدد  عىل  تعمل  كم  آفاقه،  واتساع 

نجد فنحن  لذا  الواحد،  للنص  والتفسريات 
يكتب  الديمقراطية،  املجتمعات  من  كثري   - اليوم 
عليه. وتتكئ  الرمز،  تستلهم  أعماًل  مبدعوها 

يقول  وكأنه  األديب،  يتنبأ  أن  يمكن  هل   -
"؟ من خالل سطوره: "إن هذا سيحدث غدًا
بوقوع  تنبأوا  األدباء  من  الكثري  هناك  بالفعل،   -    
بشكل  تأيت  النبوءات  وهذه  بعينها،  أحداث 
تلقائي متاًما، ودون تعمد من املؤلف، حدث هذا 
معي يف روايتي "وأد األحالم"، والتي صدرت عن 
النتفاضة  أرهصت  فقد   ،٢٠٠٣ عام  الكتاب  هيئة 
املدينة" "أجواء  روايتي  وكذلك   ،٢٠١١ يناير   ٢٥
وقعت.  وبالفعل  بعينها،  أحداث  بوقوع  تنبأت 
أصحاب  من  األدباء،  بعض  أن  األمر  يف  والغريب 
وقوع  إمكانية  عن  تسأهلم  كنت  حني  النبوءات، 
يستبعدون  كانوا   ،- به  تنبأوا  الذي   - األمر  هذا 
فنًيا! وقوعه  أكدوا  أهنم  رغم  واقعًيا،  ذلك 
األمر هذا  حول  وأرسار  خاصة،  كيمياء  هناك 
بتلقائيتها  األحداث  حركة  إن  أقول  دعني  ولكن 
املستقبل استرشاف  قادرة  األديب  النص  داخل 
الوقت ذاته أجد  اعتقادي، يف  باآليت. هذا  والتنبؤ 
عميقة  ثقافية  دراسات  إىل  حاجة  يف  املسألة  أن 
تساعدنا  بآليات  نخرج  علَّنا  األمر،  هذا  حول 
ما. نًصا  نقرأ  حني  املستقبل  إىل  السفر  عىل 

بالتحديد أهلذا  احلياة،  من  جزء  املوت   -
كتاباتك؟ أغلب  يف  حارًضا  املوت  نجد 
إنكارها، وهو طور  املوت حقيقة ال يمكن ألحد   -
طفولتي  ومنذ  األبدية،  اإلنسان  حياة  أطوار  من 
عيني  فتحت  فقد  وبقوة،  حارًضا  املوت  كان 
رصاخ  عىل  عمري  من  السابعة  يف  وأنا  مستيقًظا 
أصاب  مفاجئ  موت  بسبب  املدوي  اجلريان 
أخي  تويف  بعام  وبعدها  حيبها،  الكل  كان  لنا  جارة 
األصغر صبيحة أول أيام عيد الفطر املبارك، كانت 
الوفاة صدمة كبرية: يل، وألخويت، وألمي، وأيب.
ولسنوات  ا  منَّ نال  الذي  احلزن،  مدى  تعرف  ال 
تواسيني  البكاء،  يف  أنخرط  كنت  وعندما  طويلة، 
فأسأهلا:  ربنا،  عند  أخوك  يل:  وتقول  أمي 
القيامة يوم  سنراه  فتجيبني:  أراه؟،  متى 
فأرفع يدي إىل السمء داعًيا اهلل أن تأيت القيامة غًدا.
   لذا رأيتني - دون تعمد -، أستدعي عامل األموات 
وضعفه  اإلنسان  وهن  عن  كاشًفا  واملوت، 
خالل  من  أردت  وقد  اجللل.  احلدث  هذا  أمام 
تفاهة  وأرصد  نعيشها،  حقائق  أبني  أن  املوت 
األريض. كوكبنا  عىل  نحياها  التي  الرصاعات 
وعظمته املوت  عظة  أمام  أننا  القول،  خالصة 
آمال  أو  ضائعة،  أحالم  عىل  نبكي  أال  ينبغي 
أو  نتكاسل،  أن  يعني  ال  وهذا  تتحقق،  مل 
علينا  ولكن  األمور،  جمريات  مع  سلًبا  نتعاطى 
النتائج  وتبقى  نستطيع،  ما  أقصى  نبذل  أن 
املخلوق. سعي  رغم  اخلالق  إلرادة  خاضعة 

املصطلح  هذا  دقة  ما  األدب..  يف  التجريب   -
وفنًيا؟ لغوًيا، 

حماولة  هو  نظري،  وجهة  من  التجريب   -
والبحث  للفن،  التقليدية  األطر  عن  للخروج 
وهبذا  السابقون،  يرتدها  مل  بكر  مناطق  عن 
اإلتيان  بغية  كتابايت  معظم  صغت  املفهوم 
أن  باعتقادي  ألن  غريها،  تشبه  ال  بنصوص 
أن  عليه  متفرًدا؛  يكون  أن  أراد  إذا  الكاتب 
املختلفة. ورؤاه  اخلاص،  مذاقه  له  إبداًعا  يقدم 

"نقاًدا" لدينا  إن  نقول  أن  نستطيع  هل   �
عليهم؟ االعتمد  يمكننا  األدب،  عامل  يف 
له  صار  الراهن،  وقتنا  يف  النقد  لألسف،   -    
أسميه:  ما  اليوم  ترى  فأنت  ومآرب.  أهواء 
املصالح  ونقد  السبوبة،  ونقد  املجاملة،  بنقد 
الذكور  نقد  النقد  أنواع  أسوأ  ولعل  املتبادلة، 
لبواعث  املوهبة؛  ضعيفة  املرأة  إلبداعات 
الرشفاء  النقاد  بعض  أرى  لكني  أعرفها.  ال 
وجديدة  جادة  نصوص  عن  يكتبون  الذين 
إلثراء  اجلملية  القيم  إلبراز  سوى  ليشء  ال 
العريب  النقد  أمل  هم  وهؤالء  الثقايف،  واقعنا 
واالحرتام. التقدير  كل  ا  منَّ وهلم  املعارص، 

- عند تقييم عمل إبداعي، هل يتأثر التقييم 
بشخصية الكاتب، أم بفكرته، أم بأسلوبه؟
ناقد  يتناول  حني  حقيقي  حياد  ال  أنه  برأيي   -
للكاتب الناقد  فاختيار  بعينه،  لكاتب  نًصا  ما 
هذا  يف  التام  باحلياد  نقول  جيعلنا  ال  لنصه،  ثم 

رؤية  يف  متمثلة  احلقيقة  تبقى  لكن  الشأن، 
تنحي  كم  جانًبا،  الكاتب  تنحي  التي  التقييم 
اإلبداع  مع  التعامل  يف  وترشع  به،  الناقد  عالقة 
حد  يف  النقد  قيمة  من  تعيل  فنية  طرائق  عرب 
املناسب  املكان  يف  النص  وضع  يف  تسهم  كم  ذاته، 
األديب. اإلبداع  خريطة  عىل   - أترابه  بني   -

الرسد  إن  نقول  أن  نستطيع  هل   -
وملاذا؟ عاملية،  مكانة  أخذ  بالعربية، 
العلوم  يف  الريادة  أصحاب  العرب  نحن   -
عرب  العامل  به  اعرتف  ما  وهو  واإلبداع، 
بطبيعة   - والرسد  الكثري،  عنا  وأخذ  العصور، 
فوز  يف  ولنا  العاملية،  آفاق  عانق   - احلال 
حمفوظ  نجيب  العربية  الرواية  عمالق 
دليل. خري   ،١٩٨٨ عام  لألدب  نوبل  بجائزة 

مثل:  صحفية  أسمء  ملعت  املايض،  يف   -
توفيق  االدب:  ويف  أمني.  وعىل  مصطفى 
الكثري.  وغريهم  حمفوظ،  ونجيب  احلكيم 
وجود  مع  جيلنا،  يف  مثله  نالحظ  ال  ملاذا 
األسمء؟ تلك  عن  تقل  ال  وقدرات  مواهب 
منها  نذكر  ومتشابكة،  كثرية  األسباب  تبدو   -    
النت  وانتشار  واملتالحق،  الرسيع  العرص  إيقاع 
كثري  وانرصاف  االجتمعي،  التواصل  ومواقع 
العيش بأكل  واالهتمم  القراءة،  عن  الناس  من 
ذلك  ومع  الثقافة،  وإمهال  التعليم،  وتراجع 
صحيح  هذا.  عرصنا  يف  ملعت  كثرية  أسمء  هناك 
أمني  وعيل  مصطفى  بقوة  ليس  بريقها  أن 
واحلكيم وحمفوظ وإدريس، لكنها - عىل أي حال
العربية  الذائقة  تلفت  جيدة  بكتابات  تتمتع 
عنها. الكتابة  عىل  النقد  أقالم  وحترض  إليها، 

فلمذا  اجلوائز  من  الكثري  حصدت  لقد   -
ذلك؟ بعد  مسابقاهتا،  عن  ابتعدت 

األعمل  أن  يف  تتمثل  املوضوع،  هلذا  رؤيتي   -    
وأن  األعمل،  أفضل  هي  ليست  تفوز،  التي 
باملؤلفات  ليست  التوفيق،  جيانبها  التي  املؤلفات 
لذائقة  ختضع  وعدمه  الفوز  فمعايري  السيئة. 
آثرت  هنا  من  وأيديولوجيته.  وميوله  م  املَُحكِّ
ل  ُأفضِّ وأراين  باملسابقات،  االنشغال  عدم 
العميقة. النقد  بأقالم  كتابايت  تناول   - دوًما 

الكتاب  أم  الورقي،  الكتاب  تفضل:  أهيم   -
وملاذا؟ اإللكرتوين، 

رسيًعا  العودة  من  يمكنني  الورقي،  الكتاب   -
)بالقلم  خطوط  ووضع  سابقة،  صفحات  إىل 
وجيب  مهمة،  أراها  فقرات  عىل  الرصاص( 
وله  للعني،  راحة  أكثر  أنه  كم  أمامها،  التوقف 
كبرية.  متعة  يل  تسبب  يل  بالنسبة  خاصة  كاريزما 

معاجلة  يف  يساهم  أن  يمكن  األدب  -  هل 
وكيف؟ قضايانا، 

القصة يف  متنوعة  كتابات  يمثل  األدب   -
املرسحية.  والنصوص  والشعر،  والرواية، 
املشاكل  إىل  يشري  الذي  كاملقال،  ليس  وهو 
هلا. حلواًل  ويضع  املجتمع،  منها  يعاين  التي 
هي  بذلك،  معنية  ليست  األدبية  النصوص 
اللوحة  وترسم  فنية،  بطرائق  القضايا  تتناول 
حتث   - بذلك   - وهي  بمساوئها،  املتلقي  أمام 
األدب  املعتمة.  للمساحات  الرفض  عىل  القارئ 
تدعو  لكنها  ضبايب،  ملشهد  حلواًل  يقدم  ال 
واألدب  إخفاقات،  من  يراه  ما  تغيري  إىل  املتذوق 
وحريته. وإرادته،  اإلنسان،  فكر  حيرتم  بذلك 

"السلطة   : م عال إل ا ئل  سا و عىل  ن  -  يطلقو
عىل  ليطلقوا  اليوم؛  سيأيت  فهل  الرابعة"؛ 

األدب: "السلطة اخلامسة"، مثاًل؟
بمعناها  فالسلطة  سلطة،  أي  من  أكرب  األدب   -
املجتمع  حركة  يف  تتحكم  التي  تلك  هي  العام 
يمنح  األدب  لكن  والترشيعات،  القوانني  عرب 
به خاصة  رشائع  خيلق  أن  يف  احلرية  لإلنسان 
الرشائع  وهذه  جمتمعه،  إخفاقات  هبا  ليواجه 
إجيابيات  مع  تتعارض  وال  وإنسانية،  مثالية 
األديب حياته.  لشؤون  املنظمة  القوانني 
فاضلة مدن  بناء  شطر  وجهه  يويل   - دوًما 
الدعوة. هذه  مشاطرته  إىل  القارئ  ويدعو 



 )Avocados )باإلنجليزية:  األفوكادو  ثمر  تتمّيز  األفوكادو  ثمرة 
وُتعرف  الدافئة،  البيئة  ذات  املناطق  يف  وتنمو  الّدسم،  الكريمي  بقوامها 
)باإلنجليزية: التمساح  كّمثرى  مثل؛  أخرى  بأسمء  الفاكهة  هذه 
الفاكهة  أنواع  عن  ُيمّيُزها  ما  وإّن  الزبدة،  فاكهة  أو   )Alligator pear
املُشبعة  غري  الدهنية  األمحاض  من  جيدة  كمّية  عىل  احتوائها  هو  األخرى 
.)Monounsaturated fatty acids )باإلنجليزية:  األحادية 
بسبب  الفواكه  من  ُتصّنف  األفوكادو  ثمر  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بسبب  التوتّيات  فصيلة  إىل  حتديدًا  وتنتمي  األشجار،  عىل  نمّوها 
الكبرية. الفردية  والبذرة  السميك  الّلب  من  طبقة  عىل  احتوائها 

لألفوكادو: الغذائية  واملكونات  الفوائد 

الفواكه  باقي  عن  األفوكادو  فاكهة  تتمّيز  املشبعة:  غري  بالدهون  غني  مصدر   -
املُشبعة  غري  الدهون  ُتشّكل  حيث  الصحّية؛  بالدهون  غنّيًا  مصدرًا  بكوهنا 
 3% ُيقارب  ما  املتعددة  املُشبعة  غري  الدهون  ُتشكل  كم  منها،   15% األحادية 
للصحة. زة  واملُعزِّ الفريدة  بالعنارص  اجلسم  تزّود  الثمرة  هذه  فإّن  ولذلك  منها، 
األفوكادو  من  الواحدة  احلصة  إّن  حيُث  الفوليك:  بحمض  غني  مصدر   -
األفوكادو  من  غرامًا   50 ُيقارب  ما  أو  الواحدة  الثمرة  ثلث  تعادل  التي 
من  البالغ  للشخص  يومّيًا  بتناوهلا  املُوصى  الكمّية  من   15% حوايل  ُتغطي 
اخلاليا لُنمّو  رضورته  يف  الفوليك  محض  أمهية  وتكُمن  الفوليك،  محض 
زيادة  إىل  نقصه  يؤدي  قد  إذ  حتديدًا؛  احلمل  فرتة  خالل  رضورٌي  أّنه  كم 
العصبي. األنبوب  وعيوب  الفقري  العمود  بعيوب  اجلنني  إصابة  خطر 
- مصدر غني بالفيتامينات واملعادن: حيتوي األفوكادو عىل العديد من الفيتامينات 
وفيتامني  هـ،  لفيتامني  جيدًا  مصدرًا  الكاملة  األفوكادو  حبة  ُتعدُّ  حيث  واملعادن، 
يوفر  كم  ب5،  وفيتامني  ب3،  وفيتامني  ب2،  وفيتامني  ك،  وفيتامني  ج، 
واملنغنيز. والنحاس،  والبوتاسيوم،  املغنيسيوم،  منها؛  املُهّمة  املعادن  من  العديد 
- مصدر غني باأللياف الغذائية: يعّد األفوكادو مصدرًا غنّيًا باأللياف الغذائية التي 
ترتبط  أهّنا  كم  الدم،  يف  السكر  ارتفاع  رسعة  وتقليل  الوزن،  إنقاص  عىل  تساعد 
األفوكادو  من  غراٍم   100 وتزّود  األمراض،  من  بالعديد  اإلصابة  خطر  بانخفاض 
%27 من الكمّية املُوصى بتناوهلا يومّيًا من األلياف، ومن اجلدير  اجلسم بم ُيقارب 
بالذكر أّنه يوجد نوعني خُمتلفني من األلياف يف فاكهة األفوكادو، يتوزعان بنسبة 
%75 لأللياف غري القابلة للذوبان يف املاء. %25 لأللياف القابلة للذوبان يف املاء ونسبة 

ببعض  غنّيًا  بكونه  األفوكادو  يتميز  األكسدة:  بمضادات  غني  مصدر   -
ُيقلل  الذي   )Lutein )باإلنجليزية:  اللوتني  منها؛  األكسدة  مضادات  أنواع 
)باإلنجليزّية: بالسن  املرتبط  الُبقعي  التنكس  بمرض  اإلصابة  خطر  من 
عىل  وحيافظ   ،)Age Related Macular degeneration
)باإلنجليزية: العني  عدسة  إعتام  مرض  تطّور  من  ُيقلل  كم  اجللد،  نسيج 
األفوكادو  عىل  حيتوي  كم  العني،  يف  األبيض  باملاء  املعروف  أو   )Cataracts
)باإلنجليزية: الزيازانثني  مثل:  األخرى،  األكسدة  ُمضادات  بعض  عىل 
.)Glutathione )باإلنجليزية:  واجللوتاثيون   ،)Zeaxanthin

الفعالية  حمتملة  فوائد  الفعالية  درجة  حسب  األفوكادو  فوائد 
: Possibly Effective

خفض  عىل  األفوكادو  تناول  ُيساعد  قد  الكوليسرتول:  مستويات  خفض 
إحدى  بّينت  حيُث  اجلسم،  يف  الثالثية  والدهون  الكوليسرتول  مستويات 
 Archives of Medical Research جملة  نرشهتا  التي  الدراسات 
يف  األحادية  املشبعة  غري  الدهنية  باألمحاض  عاٍل  غذائي  نظام  اتباع  تأثري 
مصابًا  و35  األصحاء  من  شخصًا   15 عىل  الدراسة  أجريت  وقد  الدم،  دهنيات 
باألفوكادو غنيٍّ  غذائيٍّ  بنظاٍم  تزويدهم  تّم  حيُث  الكوليسرتول؛  بارتفاع 
تصل  بنسبٍة  الدم  يف  الثالثية  الدهون  مستوى  يف  انخفاضًا  الدراسة  نتائج  وبّينت 
وزيادًة   ،22% إىل  تصل  بنسبة  الضار  الكوليسرتول  ُمعّدل  يف  وانخفاضًا   ،22% إىل 
بالذكر  اجلدير  ومن   ،11% إىل  تصل  بنسبة  الدم  يف  املُفيد  الكوليسرتول  مستوى  يف 
الثالثية  الدهون  مستويات  خفض  يف  األفوكادو  فائدة  حول  الدراسات  ُمعظم  أّن 

األشخاص. من  قليل  عدد  عىل  ُأجريت  قد  كانت  الدم،  يف  والكوليسرتول 

األفوكادو: فوائد  حول  دراسات 
 

 The Journal جملة  يف  ُنرشت  التي  املخربّية  الدراسات  إحدى  أشارت   -
تعريض  فيها  تّم  والتي   ،2005 عام   of Nutritional Biochemistry
فيتامني  عىل  حيتوي  الذي  األفوكادو  ملُستخلص  الربوستاتا  رسطان  خاليا 
والعديد   ،)Tocopherol )باإلنجليزّية:  بالتوكوفريول  ُيعرف  ما  أو  هـ 
كاروتني وبيتا  كاروتني،  وألفا  والزيازانثني،  اللوتني،  مثل:  الكاروتينات،  من 
يعني  مما  الربوستاتا،  رسطان  خاليا  نمّو  يف  انخفاضًا  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
كم  الربوستاتا،  برسطان  اإلصابة  خطر  من  ُيقلل  قد  األفوكادو  ُمستخلص  أّن 
االحادية  املشبعة  غري  الدهون  عىل  األفوكادو  احتواء  أّن  إىل  الدراسة  أشارت 
الدم. يف  الكاروتينات  هذه  امتصاص  يف  ساهم  األخرى  النباتية  الكيميائية  واملواد 

 The Physician and جمّلة  يف  نرشت  التي  الدراسات  إحدى  بّينت   -
من  املكّونة  الغذائية  املُكمالت  دور   2010 عام   Sportsmedicine
بالتهاب  املُصابني  لدى  األعراض  من  التخفيف  يف  الصويا  وفول  األفوكادو 
الركبة. أو  الورك  يف   )Osteoarthritis )باإلنجليزية:  التنكيس  املفصل 

للرجيم:  األفوكادو  فوائد 

بسبب  وذلك  ُمعتدلة  بكمّياٍت  تناوله  عند  الوزن  إنقاص  عىل  األفوكادو  يساعد 
الغذائية واأللياف  اأُلحادية  املشبعة  غري  الدهون  من  جيدة  كمية  عىل  احتوائه 
 Nutrition Journal جملة  يف  ُنرشت  التي  الدراسات  إحدى  وحسب 
الوزن زيادة  من  يعانون  الذين  البالغني  من  عدٍد  عىل  وُأجريت   ،2013 عام 
الشعور  عىل  ُيساعد  الغداء  وجبة  ضمن  األفوكادو  من  حبة  نصف  تناول  فإّن 
اجلدير  من  ولكن  الوجبة،  تناول  بعد  ساعات   5 إىل   3 بني  ترتاوح  ملدٍة  بالشبع 
وال  خطواٍت،  ِعّدة  اّتباع  عىل  يعتمد  صحّي  بشكٍل  الوزن  إنقاص  أّن  بالذكر 
سبٌب  يوجد  ال  أّنه  فكم  فقط،  واحدة  طريقة  أو  طعاٍم  عىل  االعتمد  ُيمكن 
أيضًا. الوزن  لنزول  واحٌد  حٌل  يوجد  ال  فإّنه  الوزن،  زيادة  أو  للّسمنة  واحٌد 

واجلنني: للحامل  األفوكادو  فوائد 

من  حمتواه  بارتفاع  واخلرضوات  الفواكه  من  غريه  عن  األفوكادو  يتمّيز 
يفتقر  ما  عادة  والتي  والفوالت،  البوتاسيوم،  مثل  املهّمة،  الغذائية  العنارص 
عىل  األفوكادو  احتواء  يرتبط  كم  هلا،  باألمهات  اخلاص  الغذائّي  النظام 
املضادة  واملواد  األحادية  املشبعة  غري  والدهون  األلياف  من  عالية  كمية 
الوالدة ونتائج  األم،  صحة  بتحسني  الدهون  يف  للذوبان  القابلة  لالكسدة 
كافية  معلومات  يوجد  ال  اّنه  بالذكر  اجلدير  من  ولكن  الثدي،  حليب  وجودة 
لذلك  واملُرضع،  للحامل  دوائّية  بُجرعاٍت  األفوكادو  تناول  أمان  مدى  حول 
العمرية. املراحل  هذه  خالل  فقط  ُمعتدلة  بكمّياٍت  باستهالكه  ُينصح  فإّنه 

األجسام: لكمل  األفوكادو  فوائد 

امتصاص  وحتسني  الدم  يف  الدهون  مستوى  حتسني  عىل  األفوكادو  ُيساعد  قد 
والتي  الصحية،  الدهون  من  العايل  حُمتواه  بسبب  وذلك  الغذائية  العنارص 
التمرين  ممارسة  عند  للطاقة  كمصدٍر  استخدامها  ثم  بتخزينها،  اجلسم  يقوم 
يف  الكربوهيدرات  حمتوى  من   80% حوايل  ُتشكل  األلياف  أّن  كم  الرياضية، 
ُيعّد  كم  اجلسم،  يف  الطاقة  مستويات  عىل  احلفاظ  يف  ُيساهم  مما  األفوكادو؛ 
إنتاج  يف  دورًا  تلعب  والتي  ب،  فيتامينات  ملجموعة  جيدًا  مصدرًا  األفوكادو 
األفوكادو  استخدام  ُيمكن  أّنه  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلسم،  خاليا  يف  الطاقة 
من  حمتواه  بسبب  وذلك  العضالت  تشنجات  بتخفيف  اخلاصة  الوجبات  يف 
الشطائر  صنع  عند  املهروس  األفوكادو  استخدام  يمكن  فمثاًل  البوتاسيوم، 
السلطات. مع  وتناوله  تقطيعه  ُيمكن  املايونيز،كم  استخدام  من  بداًل 





حتتمل  أن  اجلميع  يطالبنا 
ايل  اإلهلية  اآليات  من  الضعفاء،، 
األمثال كلمت  وحتى  اآلباء  تقاليد 
وسهلة.. مجيلة  كلمت 
تنفيذها.. يف  نخطئ  ولكننا 
أذا  اآلخرين  احتمل  كيف 
اخلطأ  عىل  ُمرصّين  كانوا 
كنت  إذا  اآلخرين  ضعف  احتمل  كيف 
كنت  لو  اخلطأ  ثمن  بدفع  ُمطالب   أنا  
عمل.   صاحب  او  مدير  او  والد  انا 

كان  إذا  اآلخرين  احتمل  كيف 
معاقبة  عن  يعجز  البرشي  القانون 
خطئه   يف  يتمدى  فيجعله  املخطئ 
عىل  مطبطبني  الناس  ويقف 
املغتصب. أو  كاملتحرش  املخطئ 

كان  إذا  املخطئ  احتمل  كيف 
باخلطأ.. يعرتف  ال  نفسه  هو 

آيات  نتذكر  و  املخطئ  عن  ندافع  كلنا 
الرمحة و املغفرة  عندما ال  يكون اخلطأ 
اخلطأ.. ثمن  ندفع  لن  او  لنا  موجه 

سية  لقا ا م  يا أل ا تلك  يف  يئن  ب  لشبا ا
ية  د قتصا ا ف  و ظر جة  ا يو هو  و
ص  فر ب  غيا منها   ، صعبة
لعمل  ا ن  يكو ت  جد و ن  إ و لعمل  ا
بحجم  تفي  ال ؛  ضعيفة ت  تبا بمر
. عـــلـيـــه ضــة  و ملفـر ا ت  ما ا لتز إل ا

خميفة  ة  هر ظا لة  لبطا ا قضية  ن  إ
ت  ظهر و ملجتمع  ا يف  نفسها  ض  تفر
لتي  ا  ، نا و ر كو مة  ز ا بعد  ا  كثري
. ق ز لر ا ب  ا بو ا من  لكثري  ا غلقت  ا

قنبلة  يمثل  ن  أل ا طل  لعا ا لشخص  ا
صة  فر د  جيا إ عن  جز  عا نه  أل تة  قو مو
لسبل  ا بكل  لبحث  ا ء  عنا غم  ر عمل 
. ى و جد ن  و د يبحث  سف  لأل و

قــهــا  طــر عت  تـنـو لــة  لـبــطــا ا و
! ! ! ى ر جبا إ و ي  ر ختيا إ ك  فهنا
ظف  ملو ا ج  و خر هو  و ى  ر ختيا إل ا
ما  هو  و  ، ته د ا ر إ مل  بكا عمله  من 

يدافعون  العام  القطاع  يف  املوظفون 
بكل  العمل  عن  املتغيب  زميلهم  عن 
رضاوة.. و لكن لو طلبت منهم ان يؤدوا 
سيهامجونك  متغيب  هو  طاملا  وظيفته 
الرمحه!!!..   عدم  بدعوى  انت 
امتوا  و  رمحاء  انتم  تكونوا  ال  ملاذا 
غيابه..؟!  عىل   وافقتم  طاملا  عمله 

قد  السقف  فتجد  محامك  تدخل 
تالفه..  سباكته  األعىل  جارك  ألن  سقط 
و  باملعروف   و  باحلسنى  تشتكي   و 
و  عليها..  تربيت  التي  باألخالق 
جتد   . الرشطة.  اىل  تذهب  عندما 
تنظر  مل  ألنك  عليك  يعيبون  اجلريان 
 ١٢ ال  أوالده  مصاريف  و  ظروفه  ايل 
جواز(..  عىل)وش   العروس  وابنته 
ثمن  يدفعوا  أن  منهم  طلبت  اذا  و 
احتقار   نظرة  لك  سينظرون  اإلصالح 
 !!! فرح  يف   يشحت   جاء   كشحات 
املخطئ  عن  تدافعوا   طاملا  غريبه.. 
!!! اإلصالح  ثمن  أنتم    فادفعوا 
بفتاه  حترش   شاب  مره  شاهدت 
و    مؤخرهتا  عيل  يديه  وضع   و 

ش  ملعا ا لسن  ملبكر  ا ج  و خلر با يسمي 
مة  خلد ا ء  هنا ا ة  ء فا مكا ضية  تقا و
عيل  ج  خير من  ك  هنا و ش  معا و  ا
. ى خر أ ظيفه  و عن  يبحث  و ش  ملعا ا

هى  و ية  ر جبا إل ا لة  لبطا ا ما  أ
لسبب  لعمل  ا من  لشخص  ا د  طر
و  لة  لعم ا تصفية  و  أ  . خر  آل و  أ
. تبه أ ر خفض  يل  لتا با و ختفيضها 
لبحث  ا يل  إ يلجأ   جيعله  مما 
. عيل ا بل  بمقا ظيفه  و عن  ملستمر   ا

ثر  تؤ ييس  ملقا ا بكل  لة  لبطا ا ن  إ
يا  جسد و نفسيا  ب  لشبا ا عىل 
لقلق  ا و ت  طا حبا إل ا هم  رص حتا و
تصل  لتي  ا ؛  ت با ا ضطر ال ا و
منهم كل  نفسية  حتطيم  يل  ا
مهم  حال أ و هلم  ما آ و  فقد هنم  ال
. ة حليا با س  حسا ال ا ا  و فقد بم  ر و

ج  نتها إ يل  إ لك  ذ ى  د يؤ مما 

و  متسكه  ان  الشجاعه  من  كانت 
بشنباٍت رجاٌل  حوهلا  التف  ترضبه.. 

هو  و  كريم  )املسامح  وقالوا  وعضالت 
انتي  و  بيغلط  الشباب  و  اخوكي  مثل  
مستقبله(.  تدمري   أن  يرضيكي  ال 
التعب.  و  الرصاخ  من  ساعتني  بعد  و 
قالت هلم )انا تعبت. أريد أن أذهب إىل 
تاكيس..  ثمن  معي  ليس  ولكن  منزيل 
نقود؟(.. يسلفني  شخص  أي 
كل  اختفت  و  الرجال  كل  فتوارى 
السيدات  مصمصت  و  العضالت 
الفتاه( طلب  )بجاحة  عىل  شفاهها 
شخص  حقوقها..  أبسط  تطلب  التي 
بيتها.. ايل  تصل  حتي  يسندها 

يف  ثانوي  طالب   درجات  نقصت 
إلعادة  بطلب   تقدم  و  التسعينات  
مدرَس  أن  ليكتشف  تصحيح،، 
تسببت   .. األرقام  جتميع  يف  أخطأ   
رئيس  لكن  و  له..  درجات   ٤ نقص  يف 
و  بذلك  إقرار  تقديم  رفض  اللجنة 
ان  استطيع  لن  قضيه..  له)ارفع  قال 
ألربع  جزاء  يف  تتسبب  ورقه  اعطيك 

س  جللو ا و ب  و هلر ا و ك  لسلو ا
ئم  ا جلر ا تفيش  و  ؛  هى ملقا ا يف 
عن  بحثا  ما  إ ن  ما د إل ا و لعنف  ا و
. . قع ا لو ا من  با  و هر و  ا ل  ملا ا

ت  كا لرش ا ب  صحا أ جيعل  مما 
ب  لشبا ا يستغلو  نع  ملصا ا و
ل  ستغال إ بشع  أ عمل  بآل  ين  لذ ا
. ر جو أل ا يف  ن  فيخفضو
عليهم  ا  منو يؤ ال  و ت  ا ز متيا إل ا و
. . للخطر هتم  حيا ض  يعر مما 

لة  لبطا ا من  مهم  خر  أ نب  جا
هى  و بيه  ملحسو ا تفيش  هي 
ة  هر لظا ا تلك  نمو  ىل  إ ت  د أ لتى  ا
ئف  ظا و حجز  و ص  لفر ا ة  ر ند و
! فقط سيب  للمحا ل  شغا أ و

د  جيا إ مة  حلكو ا من  جو  نر و
ة  د متعد ر  فكا أ و ل  حلو
لعمل  ا ق  سو بط  ر و خمتلفة  و

عن  دافع  اللجنة   مدرسني(...رئيس 
الرمحه  بند  ال يعرفهم  حتت  مدرسني 
بمستقبل   هيتم  مل  لكنه  و  املغفره  و 
متدينا  يكون  بأن  نحن  سنطالبه  شاب 
ايمننا  ان  و  عادل  اهلل  بأن  سنخربه  و 
اآلخرين. عكس  عىل  األفضل  هو 

يا سادة   العدل عدل.. و ال تطلب الرمحه 
الثمن.. تدفع  لن  انت   طاملا  لغريك  

 
لتقتص  السيف  ترفع  بأن  اطالبك  ال 
املخطئ.. عن  تدافع  ال  لكن  و  للعدل.. 

االمتحانات  يف  بالغش  تسمح  ال 
للطالب  الرمحة  دعوى  حتت 
بدعوى  موظف  بخروج  تسمح  ال 
البديل  توفر  مل  طاملا  بظروفه  الرمحة 
باهلروب  ملتحرش  تسمح  ال 
ابنتك.. ليست  الفتاه   ان  ملجرد 

باخلطأ  تسمح  ال 
ارمحوا.. قال  فمن 

العادل.  الديان  أنا  أيضا   قال 

ت  ا ء كفا ل  ستغال إ و لتعليم  با
. . لعمل ا يف  قتهم  طا و ب  لشبا ا
سع  لتو ا و ر  ستثم إل ا عملية  تشجيع 
عب  تستو لتي  ا ت  عا و ملرش ا يف 
ر  جو بأ و لة  لعم ا من  كم  كرب  ا
. . ملعيشية ا ف  و لظر ا مع  سب  تتنا

يع  ر ملشا ا و ت  ا عد ملسا ا يم  تقد
ض  و لقر ا تسهيل  و ة  لصغري ا
مة  قا ا يف  ب  لشبا ا ة  عد ملسا
ر  ستثم إ و تشجيعهم  ت  عا و مرش
عهم  ا بد إ و هتم  قا طا و هم  ر فكا أ
. . ح لنجا ا عيل  هم  عد يسا مما 

م  بعد ب  لشبا ا شد  ننا و ى  د ننا هنا  و
كل  ق  طر و س  ليأ ا و م  ستسال إل ا
ة  يد عد ب  ر جتا ض  خو و ب  ا بو أل ا
. عميل ل  جما كل  يف  هتم  ا ر مها تنمية  و

ب  لبا ا يفتح  ملستمر  ا لسعي  ا ن  إ
. فق ملو ا هلل  ا و ق  ز لر ا و لعمل  ا يل  إ



الذين  أبنائهم  إىل  األبوان  ينظر  ما  حلظٍة  يف 
فقط  باألمس  أيدهيم  بني  حيملوهنم  كانوا 
فاأليام  الطول،  يف  قاربوهم  قد  فيجدوهنم 
الصغري  الطفل  فهذا  رسيًعا،  جتري 
من  مروره  بوابة  البلوغ،  سن  عىل  مقبل 
كيفية  فم  الكبار،  عامل  إىل  الصغار  عامل 
والبنت؟ الولد  عند  البلوغ  سن  مع  التعامل 

سن بلوغ الولد:

من  بالعديد  ترتبط  مرحلة  البلوغ 
املراهق جسم  يف  الفسيولوجية  التغريات 
ملواجهة  أطفالنا  ترك  الصواب  من  فهل 
أجسامهم  يف  الكربى  التغريات  هذه 
وحياهتم دون إرشاد، أم األفضل أن هنيأهم 
املرحلة. هذه  يف  للدخول  وفكرًيا  نفسًيا 

املعارص عاملنا  يف  املتسارعة  التغريات  مع 
فيم  اجلنسية  املعلومات  كل  أصبحت 
اجلنيس  والنشاط  بالبلوغ،  يتعلق 
األعمر جلميع  متاحة  للمراهقني 
عن  أو  اإلنرتنت  شبكة  طريق  عن  سواًء 
آخرين  بأطفال  املبارش  االختالط  طريق 
املدرسة  يف  خمتلفة  وثقافات  بيئات  من 
إمكانية  مع  املختلفة،  واألنشطة  والنادي 
وتعاليمنا  تقاليدنا  ختالف  ألفكار  التعرض 
ومن  األخرى،  املجتمعات  من  الدينية 
عىل  املراهق  حصول  أمهية  تأيت  هنا 
أبويه من  البلوغ  مرحلة  حول  معلوماته 
صحيحة  ت  ما معلو ل  صو و من  كد  للتأ

املراهق. أو  الطفل  إىل  هبا  موثوق 

عالمات البلوغ عند األوالد:

الصبي  عىل  التغريات  بعض  تظهر 
ومنها: البلوغ  عالمات  هي  تعترب  الصغري 

ي  ملنو ا ئل  لسا ا ج  و خر هو  و م  حتال ال ا  -
اآلخر. اجلنس  يف  التفكري  عند 

"املنطقة  العانة  منطقة  يف  شعر  ظهور   -
. " سة حلسا ا

التناسيل. العضو  حجم  زيادة   -
اجلسم  أجزاء  مجيع  يف  الشعر  ظهور   -
حتت  طبًعا  و للحية  ا و ب  ر لشا ا صة  خا

والرجلني. واليدين  اإلبطني 
عالمة  ليس  لكنه  الشباب  حب  ظهور   -

اجلميع. عند  أساسية 
اآلخر. اجلنس  يف  التفكري   -

عالمات البلوغ املبكر عند األوالد:

اجلنس  يف  التفكري  املبكرة  العالمات  من 
اجلسم  يف  سواء  الشعر  وظهور  اآلخر 
العالمات  تتأخر  بينم  العانة  منطقة  أو 
مبارشة البلوغ  قبل  ما  إىل  األخرى 
الرئيسية. العالمة  هو  االحتالم  ويعترب 

أسباب تأخر البلوغ عند الذكور:

األوالد  بعض  عند  البلوغ  يتأخر  وقد 
العائلة  ذكور  يبلغ  فقد  وراثية  ألسباب 
اهلرمونات يف  مشكلة  أو  متأخرين 

هناك  لكن  الطبيب.  استشارة  جيب  لذا 
الباردة  واملجتمعات  العائالت  يف  فروق 
البلوغ يف اإلناث. واحلارة وغريها كم عند 

أهيم أفضل إلرشاد الفتيان: األب أم األم؟

احلوار  يف  األفضل  هم  اآلباء  أن  الواقع 
عن  احلديث  عند  البنني  من  أوالدهم  مع 
وابنه  األب  بني  فالعالقة  البلوغ،  مرحلة 
الذي  واخلجل  احلرج  مقدار  حتمل  ال 
مع  حديثها  عند  األم  ينتاب  أن  يمكن 
الظروف  بنفس  األب  مرور  أن  كم  ابنها، 
كالمه  جيعل  حياته،  من  املرحلة  نفس  يف 
نظري  نقل  جمرد  وليس  الواقع  من 
جيعله  أنه  كم  العلمية،  املصادر  من 
واألحاسيس  املشاعر  بكل  إملاًما  أكثر 
املرحلة. هذه  يف  املراهق  تنتاب  التي 

عن  ابنه  إىل  األب  يتحدث  كيف 
البلوغ؟ مرحلة 

عالقة  إىل  حيتاج  اخلاص  احلديث  هذا 
راسخة وبخطوات  مبكًرا،  بناءها  يتم 
خجل دون  والرد،  باألخذ  تسمح  عالقة 
االحرتام. حدود  ختطي  دون  وأيًضا 

مرحلة  يف  احلديث  هذا  يبدأ  أن  وجيب 
إىل  الوصول  وقبل  العمر  من  مبكرة 
مهيًأ  الطفل  يكون  وحتى  البلوغ،  مرحلة 
التي توشك عىل احلدوث. للتغيريات  متاًما 

طفله  مع  الكالم  األب  يبدأ  أن  ويفضل 
مرحلة  أمهية  عن  علمية  بطريقة 
من  حتولِه  يف  أوىل  كمحطٍة  البلوغ 
طبيعة  هي  هذه  وأن  رجل،  إىل  طفٍل 
وأنثى  ذكٍر  وجود  يف  الكائنات  كل 
األطفال. وإنجاب  النوع  عىل  للحفاظ 
جيب عىل زوجِك أن هذه العملية تراكمية
بأدائها  يقوم  واحدة  جلسة  يف  تتم  ولن 
وإحساس  بمحبة  ولكن  روتينية،  بطريقة 
طفله. جتاه  والواجب  باملسؤولية 

احلديث  زوجك  رفض  لو  ماذا 
طفلك؟ مع 

بم  الرياح  جتري  ال  الواقع  أرض  عىل 
يف  الرجال  فمعظم  السفن،  تشتهي 
راسخة  اعتقادات  لدهيم  العريب  عاملنا 
األحاديث  هذه  ملثل  أمهية  ال  بأنه 
كل  سيدركون  فاألطفال  املعقدة، 
إليه! يصلون  عندما  بأنفسهم  يشء 

عليه  كان  كم  تسري  ال  األمور  أن  والواقع 
مل  وإن  اليوم،  آباء  طفولة  أيام  يف  احلال 
من  السليم  والتوجيه  اإلرشاد  طفلِك  جيد 
بمعلومات  ذلك  يستبدل  فسوف  البيت، 
مصادر  من  منحرفة  حتى  أو  مغلوطة 
األصدقاء.  أو  كاإلنرتنت  أخرى 

زوجك  إقناع  عليِك  جيب  األم،  عزيزيت 
وأن  الولد،  بلوغ  سن  وقت  دوره  بأمهية 
طفلك  شخصية  عىل  حرًصا  به  القيام  عليه 

يعرفها التي  املعلومات  وأمهية  ونفسيته 
مغلوطة معلومات  يعرف  ال  حتى 
إقناع  عن  عجزِت  إذا  البديل  احلل  ويظل 
اضطالعك  هو  غائًبا  كان  أو  زوجك 
عليك. صعًبا  بدا  لو  حتى  الدور  هبذا 

كيف أحتدث مع إبنتي عن البلوغ؟
 

دوًرا  لك  أن  األم  عزيزيت  تعلمني  هل 
فيم  ابنتك  وعي  تشكيل  يف  كبرًيا 
بجسمها واهتممها  معرفتها  خيص 
اجلنسية  عالقتها  يف  تعاملها  بطريقة  ثم 
تعلمني  وهل  بعد؟  فيم  زوجها  مع 
سٍن  من  تبدأ  هذه  مهمتِك  أن  عزيزيت 
ليلة  يف  وليس  ابنتك،  حياة  يف  مبكرة 
األمهات؟ من  الكثري  تفعل  كم  زواجها 

نحياها  التي  املفتوحة  احلياة  نمط  إن 
جتعل  األيام  هذه  يف  وأطفالنا  نحن 
جنسية  معلومات  عىل  األطفال  حصول 
شبكة  طريق  عن  يكن  مل  فإن  جًدا،  سهاًل 
اإلنرتنت، فإن ذلك يتم باالحتكاك باألطفال 
أو  النادي  أو  املدرسة  نطاق  يف  اآلخرين 
قد  املعلومات  وهذه  اجلريان،  أو  األرسة 
منحرفة  أو  خيالية،  أو  مغلوطة  تكون 
الكربى  األمهية  تأيت  هنا  ومن  أحياًنا. 
وحريًصا  وأميًنا  موثوًقا  مصدًرا  لكونك 
أوالدك. إىل  املعلومات  توصيل  عىل 

كيف تبدئني احلديث مع إبنتك؟

احلديث مع إبنتك يف هذه املواضيع يستلزم 
عالقة  بينكم،  مسبقة  قوية  عالقة  بناء 
باحلديث  تسمح  والتي  الصداقة  إىل  أقرب 
مع  وابنتها،  األم  بني  ورصاحة  بوضوٍح 
ختطي  وعدم  االحرتام  بحدود  االحتفاظ 
والترصفات. الكالم  يف  اللياقة  حدود 

مع  احلديث  لبدء  الطرق  أفضل  لعل 
كٍل  دور  عن  العلمي  احلديث  هو  ابنتك 
وعن  النوع،  بقاء  يف  واألنثى  الذكر  من 
إىل  البنت  حتول  يف  البلوغ  مرحلة  طبيعة 
والتي  اجلسمنية،  الصفات  مكتملة  أنثى 
زواجها. بعد  كأم  املستقبيل  لدورها  هتيئها 

عن  احلديث  يف  تبدئي  أن  ويفضل 
التي  الفسيولوجية  التغريات  طبيعة 
البلوغ سن  أثناء  ويف  قبل  للجسم  حتدث 
املراهقة  هبا  تفاجأ  ما  غالًبا  والتي 
األم من  احلوار  هذا  مثل  إغفال  تم  إذا 
واحليض. الشهرية  الدورة  وخصوًصا 

ما أهم التغريات الفسيولوجية التي 
تتميز هبا مرحلة البلوغ؟

األرداف  خصوًصا  الفتاة،  جسم  استدارة 
. جلني لر ا و

ة  كثري ًنا  حيا أ و  ، لنمو ا يف  ن  يا لثد ا أ  يبد
الثديني. بني  خمتلفة  بمعدالت 

اإلبطني. وشعر  العانة  شعر  نمو 
الشباب. حب  ظهور 

مميزة  رائحة  وجود  مع  التعرق،  زيادة 

ملحوظة. بصورة  الطول  زيادة  للعرق. 
وقد  شهرًيا،  احليض  بدء 
البداية. يف  منتظم  غري  يكون 
بوضوح  ابنتِك  مع  تتحدثي  أن  يمكنك 
لعدم  نتيجة  احليض  نزول  أسباب  عن 
املبيض  يطلقها  التي  البويضة  ختصيب 
البويضة  هذه  ختصيب  وأن  شهر،  كل  يف 
احلمل. حلدوث  يؤدي  ما  هو  الزواج  عند 

وتفصيٍل  بوضوٍح  ابنتك  مع  أيًضا  حتدثي   
يف  وبطهارهتا  بنفسها  عنايتها  كيفية  عن 
تغيري  رضورة  خصوًصا  احليض،  فرتة 
ثالثة أو  ساعتني  كل  الصحية  الفوط 
احليض. بعد  الطهارة  كيفية  عن  وكذلك 

إبنتك  مع  للحوار  عامة  قواعد 
البلوغ: حول 

مع  التحدث  قبل  جيًدا  وابحثي  اقرئي   -
قدر  أكرب  توصيل  عىل  واحريص  ابنتك، 

هلا. املتاحة  املعلومات  من  ممكن 

يـة بجد و بثقـة  و بحب  ثي  حتد  -
االحرتام  بحدود  االلتزام  عىل  واحريص   

ابنتك. مع  احلديث  عند 

كـل  متــكرًرا  احلـوار  هـذا  مثـل  اجعيل   -
من  لـديــِك  مــا  مجيع  تقدمي  وال  فرتة، 
فــة  ضـا فإ  ، ة حـد ا و فعًة  د ت  ما معلو

ابـنــتــك  حيفز  مرة  كل  جديدة  معلومة 
لِك. االستمع  عىل  اإلقبال  عىل 

حول  ابنتك  مع  احلديث  عىل  احريص   -
حلة  ملر حب  ملصا ا طفي  لعا ا ر  لتطو ا

حتكمنا  عربية  كشعوب  ننا  وأ لبلوغ،  ا
يف  الرشقية  ئعنا  وطبا لدينية  ا تنا  دا عا
ت  قا عال يف  ل  خو لد ا عن  ع  متنا ال ا

الزواج. طريق  عن  إال  جنسية 

تبط  ير غها  بلو ن  أ ىل  إ بنتك  ا جهي  و  -
ورضورة  شخصيتها،  بتطور  بالرضورة 
أفعاهلا وردود  ترصفاهتا  عىل  سيطرهتا 

عامل  إىل  البلوغ  بوابة  عربت  اآلن  كوهنا   
. ر لكبا ا

يف  تبط  ير يًضا  أ غ  لبلو ا ن  أ تغفيل  ال   -
لتزامات  وا بطقوس  األديان  خمتلف 
تتكلمي  أن  يًضا  أ عليِك  جيب  معينة، 

ابنتك. مع  بوضوح  عنها 

قواعد للحوار مع ابنتك املراهقة:

هذا  مثل  أن  تأكدي  األم،  عزيزيت 
دعائم  إحدى  يعترب  ابنتك  مع  احلوار 
جلسمها  ومعرفتها  شخصيتها  تأسيس 
فال  والعاطفية،  النفسية  والحتياجاهتا 
وتذكري  الرتاجع.  أو  للخجل  هنا  جمال 
معلومات  من  ابنتك  عىل  به  تبخلني  ما  أن 
سُيستبدل  معها،  حوارِك  عند  هبا  موثوق 
منحرفة  أو  مغلوطة  بمعلومات 
نظرياهتا  من  عليها  حتصل  أن  يمكن 
املفتوحة.  املعلومات  وسائل  من  أو 



أفكــــــار شــــائــــكـــة  

املخابرات العامة املرصية  -  قـرأت لــك

أنـا بـاسـتـنـاك

حروف من عنف!
للتساؤل: املثرية  العبارات،  ، مثل هذه  أو نردد     كثريًا ما نسمع، 

الياناصيب  "ورقة  بمب"..  "صحته  الزبيب"..  أكل  مثل  احلبيب  "رضب     
الشخص  وقد نصف  أو فرقع".  الدنيا،  املوضوع: كرّس  "هذا  رضبت".. 

"ولد خطري"! بأنه:  أي عمل،  املمّيز يف 
والصحة،  أحاديثنا عن: احلب،  العنف يف  التي حتمل     فم مغزى كلمتنا 

يومّياتنا؟! من  عدة  ونواِح  واحلظ، 
أم ألننا نريد أن نكون جزءًا من  العنف،     هل ألننا أصبحنا جزءًا من 

املفقودة؟!... القوة 

عـادل عطيـة

واألعمق  نفيس  داخل  يف  اإلبحار  قررت 
والشعور  القلب  فكر  داخل  يدور  عم  للبحث 
خمفي  هو  ما  وإلظهار  وأحزان،  أفراح  من 
واألرسار. احلقيقة  ومعرفة  الستار  خلف 
حتيـا  أم  سالم  يف  نفيس  حتيا  هل  اإلبحار  قررت 

تنام؟ وال  الشقاء 
هو  ما  نفيس  وسألت  للحظات  توقفت  وهنا 

؟ د خللو ا
األبد؟ إىل  لد  خا يشء  هناك  وهل 

؟ األبد  إيل  تدوم  أحزان  أو  أفراح  هناك  وهل 
هناية... يشء  ولكل  متغريات  للحياة  أم 

ويوٌم  حلو  قصري، يوٌم  ويوًما  طويل  فيوًما 
أخرى  مرة  احلياة، وتوقفت  متّر  وهكذا  مّر 

بإنتظام  أتنفس  وأحاول  األنفاس  بعض  التقطت 
ونفس  رسيعة  قلب  رضبات  من  وجدته  ملا 

وإرجتاف. مضطرب 
هذا؟ كل  ملاذا  وتسألت  استغربت 

نفيس  إمتالك  أحاول  نا  وأ اللحظات  تلك  وبعد 
. . ب عصا أل ا و

إقناع  والسكون وأحاول  للهدوء  العودة  أحاول 
ُأجيد  نا  فأ تقلقي  ال  والقلب..  والعقل  النفس 
قررته  األرسار، وما  حفظ  وُأجيد  اإلبحار  فن 
النفس  مع  النفس  تصالح  أجل  ومن  أجلك  من 
العجب  واإلنزعاج، وكل  االضطراب  وليس 
من  كان  وحيدث، وملا  حدث  ملا  واالستعجاب 
القلب  األنفاس ودقات  واختالل  وقلق  توتر 
العرق؟! وَتصبب  املزاج  وإنقالب  الرسيعة 
أجتمد.. وكأنني  الصمود  أخرى  مرة  قررت 
سكون  يف  وأنتظر  اإلحساس  وأجتمد  الفكر  أجتمد 
لطبيعتها  األنفاس  وتعود  لغلبان  ا قلبي  ليهدأ 
والوفاق  لتوافق  ا كان  هو  ما  جديد  من  وحيدث 
حتي  مجود  يف  نا  وأ دقائق  عدة  لتام، وأنتظرت  ا
اآلن، وملاذا؟ حيدث  الذي  ما  هنائي  أفكر  مل 
هل كان كل ذلك بسبب اإلبحار داخل أعمق النفس؟
واألحزان  اآلالم  بعض  تذكر  بسبب  كان  أم 
االخفاء.. وحماولة  البحث  غضون  يف 
هو  ما  الكتشاف  والقلق  اخلوف  بسبب  كان  أم 
موجود  غري  كأنه  الذاكرة، ويبدو  طي  يف  حممول 
النفس  حتاول  ولكن  موجود  هو  باحلق  وإنم 
الوحيدة  اإلخفاء، واحلقيقة  مًعا  والذاكرة 
ترويع  يستطيع  األعمق  يف  يدور  ما  أن  واألكيدة 
وخلل  نفسيه  صدمات  له  مسبًبا  كله  الكيان 
وأعلن  ظهر  يعالج، ولو  مل  لو  حقيقي  نفيس 
باحلقد  ُيدمرها  سوف  موجود  زال  ما  أنه  للنفس 
يبدو  كان  ما  بعكس  واالكتئاب، وفوجئت  والغل 
كلمت  املشاعر، وتكرار  تلك  لوجود  التجاهل  من 
تأثري.. أو  أثر  دون  عرب  مايض  كأنه  ومهية 

األحداث؟! بنا  متر  كيف 
هذا  يقطن  أثر؟! وأين  ترتك  أم  تأثري  بال  تعرب  هل 

؟ ثر أل ا
الالشعور؟ أم  الشعور  داخل  هل 

النفس  تريد  التي  احلقيقة  تكتشف  ومتى 
؟ ها ُء خفا إ

أن  جديد  من  وقررت  اإلبحار  عن  توقف  هنا 
صديق.. لنفيس  أكون 

وأن  الكتمن  وعىل  الوفاء  عىل  معها  وتعهد 
تعهدت   .. العهد  مع  األرسار، ولكن  أصون 
وما  احلزن  مرارة  من  أيًضا  ُأخلصها  أن 
اإلبحار؟ قررت  إين  ملجرد  أمل  من  أصاهبا 
من  حلظات  منذ  عليه  كانت  ملا  تعود  إال  وتعهدت 
األقل  عىل  أو  الفرح  ملرحلة  تعود  اضطراب، وأن 

األحوال. اسوأ  يف  السكون 
ذلك  يكون  مرفوض وكيف  فهو  واألمل  احلزن  أما 

للوجود؟؟؟ تطمئن  عندما 
عهود. له  خُملص  *وجود 

بحفظ  األلتزام  كامل  مع  إلزام  دون  ُمبحر  *وجود 
املقدسات. من  أيًضا  ويعتربها  األرسار  كافة 
غريب  ال  الكيان  نفس  له  كيان  *وجود 
سيكون. ما  يوٍم  يف  وال  متطفل  وال 
للهدوء  و  للشفاء  نفيس  متاثلت  فقط  وهنا 
أول  منذ  عليه  كانت  ملا  وعادت  والسكون 
أن  جديد  من  مًعا  اإلبحار وتعهدنا  من  حلظة 
استخراج  يف  وتبدأ  وتستجيب  قلبها  تفتح 
واألهم  املهم  الالشعور، والرشط  داخل  املخفي 
االستذكار حني  تنزعج  وال  يشء  ختفي  ال  أن 
خمفيات. و  خفيات  هناك  فأكيد 
وسنوات، منها  وشهور  يام  أ  .. الطفولة  منذ 
وصدق  ونجاحات  أحداث  من  للقلب  مفرح  ماهو 
ًما.. متا العكس  هبا، وهناك  وااللتزام  ووعود 
فهناك ذكريات مؤمله من خيانة أصدقاء أو خالفات 
أكثر  يؤمل  هو  ما  هناك  يكون، وأيًضا  ما  أقرب  مع 
الصورة  استعادة  الذاكرة  حتاول  حينم  فأكثر 
لتفاصيل.. ا بكافة  واملوقف  للحدث  الذهنية 
بالفعل  احلياة  من  كثرية  مواقف  فهناك 
الزمن  مع  أختفت  و  أنتهت  مشاكل  تبدو 
موجود، ومل  وتأثريها  أثرها  مازال  ولكن 
منذ  كان  ملا  العودة  أمتني  اللحظة  تلك  يف  أكن 
رسيعة  القلب  دقات  كانت  حينم  حلظات 
تعود.. أن  أمتني  ومل  اإلرجتاف  يف  اجلسم  وبدء 
املوقف  هذا  ُيمحى  فلم  نًيا  ثا توقفت  وهنا 
آلخر  حني  من  ويراودين  عيني  أمام  من  البسيط 
يعود.. أن  أخشى  وجعلني  أثر  نفيس  يف  ترك  فقد 
ذلك  سببت  مؤملة  أحداث  من  بالك  ما 
بصوت  تنهدت  ذلك  تذكرت  وحينم  الشعور 
وملاذا؟ حدث  الدموع، ماذا  وأنذرفت  عايل 

اإلبحار؟ خطورة  أدركت  هنا  و 
مع  تعهدُت  فقد  أيًضا  العهود  كل  وتذكرت 
مع  الوقوف  يف  أمينة، وُأساعدها  أكون  أن  نفيس 
سلبية  مشاعر  كل  منها  استخرج  أن  إىل  النفس 

 1952 يوليو  ثورة  بعد  اجلهاز  ُأنشئ 
االستخبارات  بحال  ينهض  لكي 
الرئيس  أصدر  حيث  املرصية، 
رسميًا  قرارًا  النارص  عبد  مجال 
اسم  محل  استخباري  جهاز  بإنشاء 
 1954 عام  يف  العامة"  "املخابرات 
الدين  حميي  زكريا  إىل  وأسند 
جهاز  يكون  بحيث  إنشائه  مهمة 
عىل  القدرة  لديه  قوي  خمابرات 
املرصي.  القومي  األمن  محاية 
حمي  زكريا  من  كل  جهود  رغم 
صربي  عيل  املبارش  وخلفه  الدين 
للجهاز  احلقيقية  االنطالقة  أن  إال 
رئاسته  نرص  صالح  تويل  مع  كانت 
فعيل  بتأسيس  قام  حيث   1957 عام 
منهجه  عىل  واعتمد  قوية  ملخابرات 
من جاء بعده، فقد قام بإنشاء مبنى 
وحدات  وإنشاء  للجهاز  منفصل 
والكمبيوتر  للراديو  منفصلة 
نفقات  ولتغطية  واخلداع،  والتزوير 
الباهظة قام صالح نرص  عمل اجلهاز 
لالسترياد  النرص  "رشكة  بإنشاء 
ألعمل  ستارًا  لتكون  والتصدير" 
إىل  باإلضافة  املرصية،  املخابرات 
عملياته متويل  يف  منها  االستفادة 
الرشكة  تضخمت  الوقت  وبمرور 

بامتناك انا  عمري  طول 
باستناك انا  عمري  طول 
معاك للعرشه  تدعيني 
وياك أكون  نفيس  مانا 

قلبي ومتلك  جتيني 
ياريب دمعي  ومتسح 

برضاك   بركات  وأنول 

باهواك وانا  عمري  طول 
كنيستك يف  كان  صبايا 
معاك وأغايب  ترانيم 

إسمك بيذكر  وشبايب 
رؤياك يوم  وبيطلب 

وأصبحت  اجلهاز  عن  واستقلت 
بالذكر  اجلدير  إدارة منفصلة.  ذات 
املرصية  العامة  املخابرات  أن 
داخل  أخرى  رشكات  متلك 
والطريان  للسياحة  أغلبها  مرص 
اجلهاز  تبعية  وتعود  واملقاوالت. 
مبارش. بشكل  اجلمهورية  لرئاسة 

العامة  املخابرات  رئيس  وُيعترب 
اجلمهورية  لرئيس  مستشاًرا 
كل  يف  الوطني  الدفاع  وملجلس 
وله  البالد،  بسالمة  يتعلَّق  ما 
مجيع  حضور  هذه  بصفته 
الوطني  الدفاع  جملس  جلسات 
رئيس  أمام  مسؤواًل  ويكون 
ما  كل  عن  مبارشة  اجلمهورية 
العامة.  املخابرات  بأعمل  يتعلق 
تأمني  عن  أيضًا  املسؤول  وهو 
عىل  واملحافظة  املخابرات  نشاط 
ووسائل  ومصادرها  املعلومات 
يف  يتخذ  أن  وله  عليها  احلصول 
الرضورية  اإلجراءات  ذلك  سبيل 
اإلدالء  له  جيوز  وال  واملناسبة، 
اإلطالق  عىل  معلومات  بأي 
اجلمهورية  رئيس  من  بإذن  إال 
الوطني. الدفاع  جملس  أو 

يقدر غريك  وماحدش 
سواك ياريب  جيذبني 

يقدر غريك  حدش  وما 
إالك خويف  ينزع 

باخشاك وانا  عمري  طول 
وصاياك كان  وطريقي 

صليبك يارب  شيلني 
جروحك يارب  عيشني 

روحك نسمة  من  وارويني 
ياريب هيون دا اجلرح 
باستناك وانا  هواك  يف 

لك ياهروح  يوم  يف  وياجتيني 
سمك يف  اهلنا  وأشوف 
وفكري قلبي  ياتطهر 

للقاك جاهز  وأكون 

م/ جمدى عزيز

قـصـــة إبــحــــار

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  - مـصـــر

وتعود  لتتنقى  الالشعور  يف  مدفونه  أفكار  وكل 
باحلق  وخيتفي  كان  ما  الطفولة، وكأنه  لرباءة 
قاطن  هو  كم  لباطن  ا من  ولكن  الظاهر  من  وليس 
وبني  بيني  داخيل  رصاع  دار  وموجود، وهنا 
السليم.. القرار  أكمل وما هو  نفيس مل أعرف كيف 

األرسار.. واستخرج  اإلبحار  أكمل 
طي  ويف  سلبي  ماهو  كل  من  التخلص  وأحاول 
و  وعار  وخزي  وحزن  أمل  شعور  من  الكتمن.. 
نفسيه  وأمراض  مسيئة  ومواقف  ملوثة  أفكار 
والوجدان  والفكر  النفس  داخل  فقط  خمفية 
وتنهيدات  وتنُهدات  مؤمله  وذكريات  ومواقف 
لكنها   .. داخله  وختتفي  القلب  تشق  ودموع 
وبمجرد  موجود  تأثريها  زال  فم  تنتهي  مل 
تقلب  أن  وتستطيع  كالربكان  تبدو  فيها  لنبش  ا
تكون  حينم  حيدث  ما  والكيان، وهذا  املزاج 
به  موقف  يتذكر  وداخلك  السعادة  قمة  يف 
ختتفي  فجاءة  و  ما  ا  أحًد من  وخذالن  خزي 
مشاعر  ومتتزج  الوجوه  من  السعادة  تعبريات 
للذة  ا وطعم  الفرح  نشوة  وتضيع  باألمل  احلزن 
املضلل  الفكر  بمرض  نتلوث  السعادة، و  و 
ما  وكأن  احلقيقية  عكس  نظهر  عندما  للحقيقة 
موجود، وهو  غري  كأنه  وعدى  مّر  ما  و  حدث 
لألسف. داخلك  من  خيرج  ومل  موجود  بالفعل 

اإلبحار عن  وأتراجع  أعود  *ام 
داخيل  ما  نا  أ كم  احلياة  مشوار  وأكمل 
أحسن  يف  بأنني  التظاهر  و  بداخيل 
النفس  مع  وتصالح  تسامح  وكيل  حال 
أحوايل.. أفضل  يف  أنني  نفيس  واآلخرين وأقنع 

ذلك؟ لكل  الداعي  هو  *وما 

املخفي  يف  والبحث  لإلبحار  الداعي  *وماهو 
واألرسار؟

فهو  ذلك  كل  من  للتخلص  الداعي  هو  *وما 
موجود، وهنا  غري  وكأنه..  داخيل  ساكن  مايض 

.. جديد  رصاع  دار 

من  فيها  بم  احلياة  مسرية  أكمل  أفضل  *أهيم 
يف  وفشل  نجاح  من  يدور  وبم  وأحزان  أفراح 
عالقات......  أو  عمل  أو  دراسة  من  يشء  كل 

. لخ ا

يعلم  وال  أحد  يعلمه  ال  داخيل  ما  نا  أ كم  *وأكمل 
الوقت  يف  إال  تعلم  ال  نفيس  عليا، حتى  وما  يب  ما 

أو  موقف  شبه  موقف  يأيت  حينم  املناسب 
مؤمله  ذكرى  له  يكون  أو  لتأثري  ا نفس  له  يكون 

فجأة. وتظهر  األعمق  من  ُتستدعى 
دون  يعرب  مل  أنه  ذلك  حني  هنا  ونعرف 

واستوطن  الداخىل  لتأثري  ا ترك  تأثري وإنم 
وحُممل  بالدموع  ممزوج  وأصبح  األعمق 

الوجوه. بعبث  وُمشبع 
نا؟! أ كم  أكمل  أفضل  أهيم 

العهود  حفظ  مع  اإلبحار  جتربة  ُأكرر  *ام 
ونستخرج  بسلبياته  املايض  نزع  عىل  والتصميم 

األفكار  وننزع  الشعور  باطن  من  يشء  كل 
النسيان. بحر  يف  هبا  ونلقى  املخزونة 

هببة  اخلالق  وإحسان  عظمة  تذكرت..  وهنا 
جل  اهلل  مراحم  من  رمحة  فهي  الذاكرة  ضعف 

عجوز  كاهل  رجل  نسأل  حينم  فنحن  جالله. 
أو  أمل  دون  عمره  من  باقي  هو  ما  يعيش  أن  قرر 

احلياة  طول  به  مّر  بم  أكتفى  لألمل، فقد  تذُكر 
للحقيقة ا  ا ا أخريا ووصل 

احلكيم  قال:  كم  باطل"  الكل  االباطيل  "باطل  إنه 
. ن سليم

يبتسم  املايض  يف  ذكريات  أي  عن  نسأله  وحينم 
وكأنني  يشء  أتذكر  مل  ليوم  ا إبن  نا  أ ويقول: 

مولود... لسه  طفل 

مولود.. لسه  طفل  الشعور..  ذلك  أعظم  ما 
يشء.. بداخلة  حيمل  *مل 

لنقاء.. وا السالم  فقط  *داخله 
الرضا  وجه  وعىل  الفرح  فقط  *داخله 

حوله.. من  لكل  السعادة  صانعة  وإبتسامته 
مولود  طفل  كأنني  و  الشعور  لذلك  نعود  متى 

واألمل. لتفاؤل  ا غري  داخيل  أمحل  مل  جديد  من 
لعار  وا اخلزي  بأفكار  بعد  فكري  يلوث  مل 

جديد  من  للحياة  املؤملة، وأنظر  والتجارب 
فيه  بم  أتركه  وبالفعل  أتركه..  واملايض 

داخل  أبحر  وحينم  وقلبي  ذهني  وأصفي 
والسكون. اهلدوء  أجد  واألعمق  نفيس 

لباقيات  ا عامل  يف  الروح  خُيلد  هبا  ما  وأجد 
املشاعر  بتلك  فقط  وإنم  َتعود  للرب  فالروح 

مع  والتصالح  والصفاء  ِء  لنقا ا من  هبا  وما 
تلك  ابن  نا  أ كان  مما  يشء  أتذكر  ومل  النفس. 
تأكد  وهنا  مولود  لسه  طفل  وكأنني  اللحظه 

اإلبحار. جتربة  يف  حقيقية  ألهم  وصلت  أنني 
وكفى.. كفى  لنفيس  وقولت 

وكفى  أمل  وكفى  خزي  وكفى  حزن  كفى 
للحياة. جديد  من  ولنعود  مؤملة  ذكريات 

م/ جمدى عزيز



املمتلكات؟ إسـتـرداد  هو  ما 
السداد   Medi-Cal Estate Recovery برنامج  يطلب  أن  جيب 
عىل  فقط  السداد  ينطبق  وفاهتم.  بعد   Medi-Cal أعضاء  بعض  من 
اخلامس  ميالدهم  عيد  بعد  أو  يف  األعضاء  هؤالء  يتلقاها  التي  املزايا 
العضو  كان  إذا  الوفاة.  وقت  يف  أصواًل  يمتلكون  والذين  واخلمسني 
مستحق. يشء  هناك  يكون  فلن  مروره،  عند  شيًئا  يملك  ال  املتوىف 

:2017 يناير   1 بعد  أو  يف  يموتون  الذين   Medi-Cal ألعضاء  بالنسبة 
اخلاضعة  املتوىف  العضو  تركة  يف  األصول  قيمة  عىل  السداد  سيقترص 
أعضاء أحد  ممتلكات  قيمة  اإلدارة  تسرتد  لن  الوصية.  لتوثيق 
أو  النجاة  طريق  عن  آخر  مالك  إىل  انتقلت  إذا  املتوىف   Medi-Cal
املتوىف.  Medi-Cal عضو  وفاة  عند  التحويل  أو  الدفع  أو  الثقة 

أقساط  ذلك  يف  بم  املسددة،  املدفوعات  عىل  السداد  سيقترص 
واخلدمات  التمريض،  مرفق  خلدمات  املدفوعة،  املدارة  الرعاية 
الصلة  ذات  واألدوية  املستشفى  وخدمات  واملجتمعية،  املنزلية 
متريض. منشأة  يف  داخلًيا  مريًضا  العضو  كان  عندما  تلقيها  يتم  التي 

:2017 يناير   1 قبل  يتوفوا   الذين    Medi-Cal ألعضاء  بالنسبة 
سيتم طلب السداد من مجيع األصول التي يمتلكها العضو املتوىف يف وقت الوفاة.
الرعاية  أقساط  أو  املستلمة  اخلدمات  ملعظم  السداد  سيكون 
.Medi-Cal عضو  عن  نيابة  املدفوعة  الشهرية  املدارة 

 
مــا هــى الــتــركــة؟

لعضو كان  التي  األخرى  واألصول  والشخصية  العقارية  املمتلكات  مجيع 
حدود  )يف  قانونية  مصلحة  أو  ملكية  أي  فيها  املتوىف   Medi-Cal
وصية. صحة  إلثبات  ختضع  التي  وفاته  وقت  يف  املصلحة(  هذه 

اجلميع؟ عىل  الرتكة  إسرتداد  يؤثر  هل 
 55 Medi-Cal الذين يبلغون من العمر  ال يؤثر إسرتداد الرتكة إال عىل أعضاء 
عاًما أو أكثر أو أعضاء Medi-Cal من أي عمر تم حتديد الفرد عىل أنه "مودع 
بشكل دائم" عندما يكون مريًضا داخلًيا يف منشأة متريض، وال ُيتوقع منه العودة 
بأي يشء. يدينوا  لن  Medi-Cal وورثتهم  أعضاء  غالبية ممتلكات  املنزل،  إىل 

مشقة؟ التكاليف  كانت  إذا  متاحة  املساعدة  هل 
صعوبة  وجود  حالة  يف  املطالبة  من  جزء  أو  كل  عن  التنازل   DHCS لـ  جيوز 

كبريه.
. د ا لسد ا عن  ل  ز لتنا ا و  أ ت  ا ء عفا إل ا تطبيق  يتم  قد   ، ت ال حلا ا بعض  يف 

أيًضا؟ معرفته  إىل  أحتاج  الذي  ما 
إذا: DHCS أي مطالبة  لن تقدم 

احلياة.  قيد  عىل  املسجل  املحيل  الرشيك  أو  الزوج  هو  املتوىف   •
العضو. تويف  عندما  عاًما   21 من  أقل  عمره  كان  طفل  من  استثناءالعضو   •
• هناك استثناءالعضو من طفل أعمى أو معاق من أي عمر )عىل النحو املحدد يف 
الرتكة. اسرتداد  مطالبة  تاريخ  من  اعتباًرا  الفيدرايل(  االجتمعي  الضمن  قانون 

أعاله املذكورة  اإلعفاءات  من  ألي  مؤهاًل  تكون  قد  أنك  تعتقد  كنت  ذا  إ
لو مل  أو دفع فواتريي حتى  أن مررت، سيضطر أطفايل إىل مغادرة منزيل  بعد 

ذلك. من  يتمكنوا 
من  آخرون  أفراد  هناك  كان  إذا  التحرك.  عىل  ابدا  ابنائك  جترب  لن  الدولة 

ال  أخرى  دفع  ترتيبات  تقدم  الدولة  فإن   ، املنزل  يف  يعيشون  ورثة  أو  العائلة 
فقط  هي   Medi-Cal Estate Recovery مطالبة  املنزل.  بيع  تتطلب 
الديون  بعض  بخصم  لعائلتك  سُيسمح  املتوىف.  للعضو  العقارية  األصول  ضد 

اجلنازة. نفقات  مثل  الرتكة،  قيمة  من  والنفقات 
 

.Medi-Cal العقارات ال حُتدث فرًقا يف  أموال إسرتداد 
حتمل  يستطيعون  ال  الذين  كاليفورنيا  سكان   Estate Recovery يساعد 
الرعاية  إيداع  صندوق  يف  املسرتدة  األموال  إيداع  يتم  الطبية.  الرعاية  تكاليف 

الطبيـة  الرعايـة  خدمات  تكاليف  دفع  يف  يساعد  والذي   ، للوالية  التابع  الصحية 
املحتاجني. اآلخرين  لألشخاص 

وفايت. حتى  تركتي  عىل  املستحقة  الديون  مقدار  ملعرفة  طريقة  توجد  ال 
رسوم  مقابل  التقويمية  السنة  يف  واحدة  مرة  املعلومات  هذه  طلب  يمكن 
أكثر أو مريض داخيل  أو  55 عاًما  العمر  تبلغ من  أنك  5 دوالرات ، طاملا  قدرها 

األجل. أو رعاية طويلة  دائم يف منشأة متريض 

االلكرتوين موقعنا  زيـاره  يمكنكم 

www.goldenwayinsurance.com
أسئلة لديك  كانت  إذا  اإللكرتوين  الربيد  عرب  بنا  اإلتصال  يمكنك  املعلومات  من  ملزيد 
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