




كيف يتم حتديد الفائز؟
الذي  املرشح  هو  دائاًم  الفائز  يكون  ال  قد 
املستوى  عىل  األصوات  بأغلب  يفوز 
مع  حدث  ما  وذلك  البالد،  عموم  يف  الوطني 
يتنافس  بل   .2016 عام  يف  كلينتون  هيالري 
االنتخايب. املجمع  بأصوات  للفوز  املرشحون 
وقد تنافست كلينتون مع دونالد ترامب يف عام 
ثالثة  بنحو  الفوز  إىل  األمر  هبا  وانتهى   .2016
ذلك  ويرجع  ترامب،  من  أكثر  صوت  ماليني 
كبري  عدد  عىل  حصلت  أهنا  إىل  أسايس  بشكل 
من األصوات يف واليات ذات توجه ديمقراطي 
قوي مثل نيويورك وكاليفورنيا. إال أهنا هزمت 
عند  الرتشح  عىل  السباق  يف  منافسها  أمام 
أصوات   304 بـ  االنتخايب  املجمع  يف  التصويت 
بعدة  فاز  ألنه  هلا،  صوتا   227 مقابل  لرتامب 
رئيسية. واليات  يف  صغري  هبامش  منافسات 
من  معني  عدد  عىل  والية  كل  وحتصل 
عدد  عىل  بناًء  االنتخايب  املجمع  أصوات 
املجمع  ألصوات  اإلمجايل  والعدد  سكاهنا، 
الفائز  يكون  وبالتايل  صوتًا،   538 هو  االنتخايب 
أكثر. أو  صوتًا   270 بـ  يفوز  الذي  املرشح  هو 
هذا يعني أنه عندما يصوت شخص ما ملرشحه 
عىل  جتري  انتخابات  يف  يصوت  فإنه  املفضل، 
مستوى الوالية بداًل من املستوى الوطني العام.

جتري  أن  جيب  األمريكي  للقانون  وفًقا 
شهر  من  ثالثاء  يوم  أول  يف  دائام  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 
احتامل زيادة نسبة التصويت عرب بالربيد نتيجة 
وباء كورونا، فمن املحتمل أن يستغرق حتديد 
يوم. من  أكثر  العام،  هذا  االنتخابات  يف  الفائز 

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 
كام 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  بينام  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 فيهام 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 
منهام 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، كام بت جملس  وعام 
.1836 عام  انتخابات  يف  واحدة  مرة  النائب 

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 

جو بايدن
 Joe Biden؟

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

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  كام  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  كام  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  كام 
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  شامل  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  كام 
تأييده اخليار الدبلومايس مع استخدام العقوبات 
الواليات  إذا استدعى األمر، فيام خيص عالقة 
املتحدة مع إيران، معارًضا اعتبار احلرس الثوري 
اإليراين منظمًة إرهابية. كام أيد منح تأشريات 
للعامل الزائرين فيام يتعلق باهلجرة، لكنه يدعم 
الواليات واملكسيك. بناء جدار عازل بني  فكرة 
دولتني  إىل  فلسطني  تقسيم  فكرة  تأييده 
بتأييده  معروف  وهو  والفلسطينيني،  لليهود 
البيئة  حلامية  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  بام  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  كام  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  اجتامعه  تالها 
يشغل  أن  األخري  من  رغبًة  رئيًسا  انتخابه  إثر 
العالقات  ضعف  رغم  نائبه،  منصب  بايدن 
السياسات  جلنة  يف  مًعا  عملهام  أثناء  بينهام 
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
كام 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  داعاًم  عاملًيا،  اهلامة  والفعاليات  املناسبات 
عالقاٍت اقتصاديٍة جديدة باألخص مع روسيا، 
كام 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، كام 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  انضامم  من  الرغم  وعىل 
املرشحني. أقوى  من  يعد  أنه  إال  الرئايس 

أشهر أقوال جو بايدن
إطالًقا  هبا  اهتم  مل  التي  األشياء  أحد 
الناس. بأحوال  اهتاممي  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  اهتاممي  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  اهتاممي  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  ذهاهبام  أثناء  أليم  سيارة 
عرضية.. بإصابات  احلادثة  من  نجيا  اللذان 
جيل  من  ثانيًة  مرًة  بايدن  جو  تزوج 
وحيدة. ابنة  ولدهيام   ،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 

دونــالــد تــرامــب
Donald Trump 

اخلامس  الرئيس  هو  ترامب  جون  دونالد 
منذ  منصبه  شغل  املتحدة،  للواليات  واألربعني 
كونه  إىل  وباإلضافة   .2017 الثاين  كانون   20
وشخصية  ناجح  أعامل  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. أعامل  مسؤولية  يتوىل  أن  قبل 
ذو  ومدير  ذكي  أعامل  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  كام  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 

)نيام( يف شامل والية نيويورك حيث كان يؤدي 
كنجم  فنشأ  وأكاديمًيا.  اجتامعًيا  جيًدا،  أداء 
ريايض وزعيم للطالب حتى خترج يف عام 1964.
ارتاد جامعة فوردهام ملدة عامني قبل انضاممه 
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  حينام 
البداية عىل الطبقة املتوسطة أسوة بوالده وذلك 
وستاتن  وكوينز  بروكلني  يف  املساكن  باستئجار 
ال  كان  بينام  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  االهتامم  وكسب  املعامري،  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. اجلامل  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 للحامية 
الرشكة  لتعود  ديوهنا  دفع  عن  عجز  أن  بعد 
Trump Enter-  " باسم اإلفالس   من 
."tainment Resorts Holdings
كام قام بتسويق اسم ترامب عىل عدد كبري من 
Trump Finan�‘ ذل  يف  بام  كاملنتجات، 
cial’، ‘Trump Sales and Leas�
ing’، ‘Trump Entrepreneur initi�
 ative’، ‘Trump Restaurants’، ‘Go
TRUMP’، ‘Donald J. Trump sig�
 1.5 تلقى  كام  الخ،   ،‘nature collection
مليون دوالر لكل عرض قدمه ملدة ساعة لصالح 
رشكة " The Learning Annex ". كام 
 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 
.)CPAC(  2013 لعام  املحافظ  السيايس 



احلزب  عن  للرئاسة  ترشيحه  ترامب  أعلن 
بشخصيته   .2015 يونيو  يف  اجلمهوري 
والتجارية  املهنة  واحلياة  الصارخة 
اإلعالمي  الدعم  وسائل  ووجود  الناجحة 
عن  األول  املرشح  باعتباره  برز  ما  رسعان 
للرئاسة  رسمًيا  رشح  قد  وكان  حزبه، 
.2016 اجلمهوري  الوطني  املؤمتر  يف 
تلقت العديد من أساليبه االنتخابية االنتقادات
تغطية  عىل  حصوله  ضمنت  أهنا  كام 
بالكذب  اهتم  مثيل.  هلا  يسبق  مل  إعالمية 
خطاباته  خالل  احلقائق  وزخرفة 
ردود  من  الكثري  وتلقى  االنتخابية 
مثل  الرئيسية  الصحف  من  السلبية 
و  بوست"،  "واشنطن  و  "بوليتيكو"، 
تايمز"  آنجلوس  "لوس  و  تايمز"،  "نيويورك 
املحض. بالكذب  ترصحياته  واصفة 
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 
%15 واالستعاضة عن قانون الرعاية الصحية
بخطة   )"Obamacare"(
جعلته  قد  خمتلفة  حرة  سوق 
أطراف. عدة  من  بدعم  حيظى 
كانت  االنتخابية  ترامب  محلة  أن  غري 
فظهرت  اجلدل.  من  بكثري  حمفوفة 
ضده  جنيس  سلوك  بسوء  اهتامات  عدة 
وسائل  من  انتقادات  إليه  ووجهت 
وجنسية. مبتذلة  لغة  الستخدامه  اإلعالم 
الدعاية  وكل  منتقديه  من  الرغم  وعىل 
يف  فائًزا  ظهر  به،  أحاطت  التي  السلبية 
الثاين  ترشين   8 يف  العامة  االنتخابات 
كلينتون  هيالري  هزم  حيث   2016
املتحدة. الواليات  رئيس  ليصبح 
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. طامعًا  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. طامعًا  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 
إيفانكا  االبن،  دونالد  هم  أطفال  بثالثة  منها 
وإريك. ألغى الرشيكان زواجهام يف عام 1992 
لرتامب  حب  عالقة  إيفانا  اكتشفت  عندما 
األمريكية  املمثلة  مع  الزواج  إطار  خارج 
1993، تزوج مارال مابلز  مارال مابلز. يف عام 
وحظي بطفل واحد، تيفاين، قبل شهرين 
طالق  حدث   ،1997 عام  ويف  زواجهام.  من 
صاخب وصل إىل هنائيته يف حزيران 1999. 
22 يناير  ودفع مبلغ مليوين دوالر ملابل. يف 
تقدم  أن  بعد  كنوس  ميالنيا  تزوج   ،2005
بارون  يدعى  بابن  رزقا  السابق.  العام  يف  هلا 
دونالد  ديانة  حيث  من  أما  ترامب.    ويليام 
 ، األصلية  وطائفته  ومعتقداته  ترامب 
بروتستانتية. مسيحية  لعائلة  ولد  فقد 

حقائق رسيعة عن دونالد ترامب
املسكرات  عن  ممتنع  رجل  ترامب  دونالد 
ومل يدخن السجائر أبًدا أو تعاطى املخدرات.
مصافحة.  ويكره  نظافة  وسواس  لديه 
مفر  ال  مصافحة   يواجه  وعندما 
لتجنب  مثرية  تقنية  لديه  فأن  منها 
الشخص  يسحب  أنه  حيث  األمر، 
جسده. من  مقربة  عىل  بقوة  اآلخر 
ملايك  مايل  كمستشار  مرة  ذات  عمل 
ضد  تايسون  مباراة  واستضاف  تايسون 
سيتي. أتالنتيك  يف  سبينكس  مايكل 
أعامل  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 
قدم أمريكي حمرتف، لكنه رفض العرض 
أن  غري  جيًدا.  استثامًرا  ليس  أنه  عىل 
الفريق اآلن يساوي أكثر من ملياري دوالر.
لديه  الذي  الوحيد  الرئايس  املرشح  هو 
اللعبة. ترامب:  واسمها  به  خاصة  لعبة 
العب غولف وعضو يف نادي اجلولف "وينجد 
ويلعب  نيويورك،  مامارونيك،  يف  فوت" 
ويديرها. يملكها  أخرى  دورات  يف  بانتظام 

ويكيبيديا

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

للدستور  وفقًا  املتحدة  الواليات  رئيس 
ورئيس  الدولة  رئيس  هو  األمريكي 
احلكومة. وهو أيضًا رئيس السلطة التنفيذية 
والقائد  الفيدرالية  احلكومة  فروع  لكل 
منصب  يعد  األمريكي.  للجيش  األعىل 
الرئيس هو أعىل سلطة سياسية يف الواليات 
املتحدة األمريكية من ناحية القوة والنفوذ.
ويتم انتخاب الرئيس األمريكي كل 4 سنوات 
من قبل املجمع االنتخايب يف الواليات املتحدة
عىل  مرشح  أي  حصول  عدم  حالة  ويف 
قبل  من  االنتخاب  يتم  املطلوبة  األغلبية 
للتعديل  ووفقًا  األمريكي.  النواب  جملس 
ال   1951 لعام  األمريكي  الدستور  يف   22 رقم 
من  أكثر  الرئاسة  تويل  رئيس  ألي  يمكن 
عن  تزيد  لفرتة  املنصب  توىل  وإذا  فرتتني، 
يمكنه  وال  كاملة  كفرتة  حتتسب  عامني 
الرتشح إال مرة واحدة أخرى، يف حالة خلو 
االستقالة  أو  الوفاة  نتيجة  الرئيس  منصب 
مهام  بتوىل  الرئيس  نائب  يقوم  العزل  أو 
الرئاسة رسميًا حلني انتهاء الفرتة الرئاسية.
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 
يذكر أنه يمنع عىل رؤساء الواليات املتحدة 
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 

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

التنفيذية. الوزارات  ورؤساء  الرئيس 
إىل  للكونغرس  الترشيعية  السلطة  تتفرع 
وجملس  الشيوخ  جملس  ومها  قسمني 
املتألفة  القضائية  السلطة  تقوم  النواب. 
االحتادية  واملحاكم  العليا  املحكمة  من 
يقع  القضائية.  سلطتها  بمامرسة  الدنيا 
دستور  تفسري  وظيفة  القضاء  عاتق  عىل 
الفيدرالية  والقوانني  املتحدة  الواليات 
بني  الناشئة  اخلالفات  وحل  والتنظيمية، 
حيدد  والتنفيذية.  الترشيعية  السلطتني 
الدستور بنية احلكومة الفيدرالية األمريكية.
واحلزب  اجلمهوري  احلزب  هيمن 
يف  السياسية  احلياة  عىل  الديمقراطي 
توجد  كام  األهلية،  احلرب  منذ  البالد 
الليربتاري  احلزب  مثل  أصغر  أحزاب 
الدستور. وحزب  اخلرض  وحزب 
بني  كبرية  اختالفات  عدة  تربز 
املتحدة  الواليات  يف  السيايس  النظام 
معظم  يف  األخرى  السياسية  والنظم 
املتقدم العامل  دول  ديمقراطيات 
بصالحية  العليا  املحكمة  متتع  مثل 
التنفيذية  السلطتني  فصل  ومدى  أكرب 
القرار  صناعة  واقتصار  والترشيعية 
متتع  ال  فقط.  حزبني  عىل  السيايس 
سيايس  بتأثري  األخرى  السياسية  األحزاب 
باقي  مع  باملقارنة  املتحدة  الواليات  يف 
ويرجع  املتقدمة  الديمقراطية  الدول 
عدة. تارخيية  عوامل  إىل  ذلك  يف  السبب 

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

وذلك  االستباقية  احلرب  عىل  اعتمدت   •
هبدف 

التحول من الردع إىل اهلجوم ملنع ظهور 
أى هجوم حمتمل.

صممت  احلروب  هذه  أن  كام   •
والتنظيامت  اإلرهاب  عىل  للقضاء 

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



ْبَراٌر  َأ ْم  ُ َأهنَّ ِبَأْنُفِسِهْم  َواثِِقنَي  لَِقْوٍم  “َوَقاَل 
ْنَساَناِن  إِ امْلََثَل:  َهَذا  اآلَخِريَن  َتِقُروَن  َوحَيْ
ييِسٌّ  َفرِّ َواِحٌد  لُِيَصلَِّيا  ْيَكِل  اهْلَ إِىَل  َصِعَدا 
َفَوَقَف  ييِسُّ  اْلَفرِّ ا  َأمَّ اٌر.  َعشَّ َواآلَخُر 
َأْشُكُرَك  َنا  َأ َاللَُّهمَّ  َهَكَذا:  َنْفِسِه  يِف  ُيَصيلِّ 
اِطِفنَي  اخْلَ اِس  النَّ َباِقي  ِمْثَل  َلْسُت  َأينِّ 
َأُصوُم  اِر.  اْلَعشَّ َهَذا  ِمْثَل  َواَل  َناِة  الزُّ امِلنَِي  الظَّ
َأْقَتِنيِه.  َما  ُكلَّ   ُ َوُأَعرشِّ اأُلْسُبوِع  يِف  َتنْيِ  َمرَّ
َأْن  َيَشاُء  اَل  َبِعيٍد  ِمْن  َفَوَقَف  اُر  اْلَعشَّ ا  َوَأمَّ
َعىَل  َقَرَع  َبْل  اَمِء  السَّ َنْحَو  َعْيَنْيِه  َيْرَفَع 
اِطَئ.  اخْلَ َنا  َأ ِني  اْرمَحْ اللُهمَّ  َقاِئاًل:  َصْدِرِه 
رًا  ُمرَبَّ َبْيِتِه  إِىَل  َنَزَل  َهَذا  إِنَّ  َلُكْم  َأُقوُل 
ِضُع  َيتَّ َنْفَسُه  َيْرَفُع  َمْن  ُكلَّ  أَلنَّ  َذاَك  ُدوَن 
 )9:18-14 )لو  َيْرَتِفُع.”  َنْفَسُه  َيَضُع  َوَمْن 
الفريسيني  موازيَن  املسيح  َقَلب  به  َمَثل 
وأوضح  التقوى،  مقاييَس  ح  وصحَّ
أن  تستطيع  كيف  مجعاء  للبرشية 
املسيح  وُيعترب  ان.  احلنَّ رمحة  تستعطف 
الفارغ  الطبقية  نظام  عىل  ثائر  أول  هنا 
معوله  َأْعمل  وبه  الزائف،  والعنرصية 
الطبقات بني  التعاىل  روح  هدم  ىف 
أو  العنرص  أو  األصل  بنقاوة  والتباهى 
كشف  لقد  الدينى.  املركز  أو  األعامل 
قادرتان  عينيه  ألن  النفس  أغوار  الرب 
اإلنسان. ظالم  أستار  كشف  عىل 

خطية: الفريسى  “صالة” 
الفريسى  صالة  بني  املقارنة  أن  السيد  بنيَّ 
طياهتا  ىف  حتمل  إنام  العشار  وصالة 
العرص:  ذلك  ىف  الناس  ألحكام  نقيضًا 
ليصىل اهليكل  إىل  الفريسى  جاء  فقد 
ا ىف داخله أن هذا هو التدين احلقيقى  ظانًّ
إىل  مايكون  أقرب  تدينه  كان  بينام 
بنى  يقرِّ أن  هو  التدين  فهدف  اإلحلاد، 
عىل  فؤادى  ويفتح  اهلل،  حب  من 
اآلخر البرشية:  ىف  لزميىل  مرصاعيه 
الفريسى: به  ماجتنَّ بالتامم  هو  وهذا 
القدير ويقّدر  املوىل،  يتأمل  أن  من  فبداًل   -
الشخصية  “فضائله”  يتأمل  به  فإذا 
الفضائل! وكأنه حياول  كىّل  أمام  ويعددها 
إليه!  الكل  ضابط  من  األلوهة  ينقل  أن 
بزميله  مرحبًا  يده  يمد  أن  من  وبداًل   -
فإذا  )العشار(،  اهليكل  ىف  العبادة  ىف 
بعقد  بينهام  نفسيًا  حاجزًا  ينصب  به 
باالستعالء  وبالشعور  الفكرية،  املقارنات 
اهلل  حمبة  إن  اآلخر.  وبتأثيم  األجوف، 
ويغذيان  ملرتابطان  القريب  وحمبة 
الفريسى  جلس  لقد  بعضًا.  بعضهام 
الذات مرآة  ومعه  الذاتى  الرب  مائدة  عىل 
إال  جيد  فال  صورته  ىف  يتطلع  مكث 
فضائله إال  يرى  فال  مرآته  ويتأمل  تقواه، 
النرجسى  له  تأمُّ نظره!  ىف  أكثرها  وما 
بربه  وانشغاله  اهلل،  رؤية  عن  يعميه 
التقوى  فقد  لقد  العشار!  حمبة  عن  يشّله 
هو  عينه!  االتضاع  منه  وضاع  احلقيقية 
لقد  قاٍض!  ولزميلِه  راٍض  نفسه  عن 
نفسه” عيَنْى  ىف  “بارًا  الفريسى  كان 
وأليصابات  زكريا  وجدته  جده  بعكس 
)لو6:1(. اهلل”  أمام  ْين  “بارَّ كانا  اللَذْين 
هلل هى  مظهرها  ىف  الفريسى  عبادة  إن 
يصوم  فهو  للذات:  هى  حقيقتها  ىف  ولكن 
لُيعلن  بوجههه  ويعبس  جبينه  ويقطب 
إطرائه!  ىف  فيطفقوا  صومه،  عن  للناس 
ويصحبه  زمامريه  تزامله  يتصدق  عندما 
حتى  إحسانه،  بحجم  يفحمهم  زمالؤه، 
إليه  املُحَسن  نفسية  يغتال  ذلك  كان  ولو 
فيبدأون  املُستعِطى،  معنوياِت  ويرصع 
وعطائه!  الفريسى  بكرم  قون  يتشدَّ
الطريق  قارعة  خيتار  يصىل،  عندما 
الغادى  يشاهده  لكى  الشوارع  وناصية 
عليه  ويثنى  املادحون،  فيمدحه  والرائح، 
وتنتفخ  أوداجه  تتضخم  وهبذا  ون،  املارُّ
يرفل  وهو  األسواق  إىل  خيتلف  نفسيته! 
يتشح  أنه  ويعتقد  والطيالس،  األهداب  ىف 
حقيقته  وىف  والنقاء،  التقوى  بجلباب 
والكربياء!  الزهوِّ  بُلباس  مترسبل  هو 
فلم  والناموس،  الطقوس  ىف  متّهر  لقد 
النفوس!  بمنكرسى  اهلل  فرحة  يرى 
للتوبة،  االحتياج  يدامهه-كالعشار-  ال 
اهلل  يكلم  الفضائل؟  متعدد  يتوب  وكيف 
يشكره  أن  اهلل  عىل  جيب  كان  لو  كام 
م  وُيفخَّ مآثره،  عليه  ويثنى  تقواه،  عىل 

فضائله  من  أن  شعر  ربام  بل  تفضله! 
وافق  أو  اهليكل!  يدخل  أن  رضى  أنه 
كثرة  ومن  تواضع  أو  اخلالق  يكلم  أن 
ال  اهلل  أمام  واقف  إنه  صىّل!  أنه  تواضعه 
أفقره!! ما  ولكن  يعطى!  كأنه  بل  ليأخذ، 
ويدين  ذاته،  إال  يتأمل  ال  “صالته”  ىف 
“صالته”  ىف  حتى  أى  اإلنسان،  أخاه 
لكى  اهليكل  داخل  متواجد  خيطئ! 
ويباهى  بتقواه  ويتشدق  بفضائله  يتفاخر 
ويصىل  يصوم  ُعلِّوه!  عن  ويعلن  بمواهبه 
أن  بعد  فيام  له  حيق  لكى  ويتصدق، 
ويتصدق! ويصىل  يصوم  أنه  اهلل  ر”  “ُيذكِّ
الفكرى  االجتاه  أن  املؤسف  ومن 
األوساط  ىف  شائع  اجتاه  هو  للفريسى 
أمان  ىف  لسنا  ونحن-املسيحيني-  الدينية، 
ومن  ضده!  مناعة  لدينا  توجد  وال  منه، 
االجتاه  هذا  لنا  يترسب  أن  جدًا  املمكن 
سكان  آباؤنا  ماسامه  وهذا  رويدًا،  رويدًا 
خطية  أى  اليمينية”  “الرضبة  الصحراء: 
“خطية  آخرون:  ها  وسامَّ الذاتى،  الرب 
بذور رسطان  داخلها  البار”. وهى حتمل 
وحيطمها  ها  يقوضِّ الذى  الروحية  احلياة 
الذى  “الدين”،  فيصري  أساسها،  من 
آخرين- لآلخرين-أى  حمبة  أساسًا  هو 
االختالط  عن  “املتدينني”  يمنع  حاجزًا 
وبذلك  دوهنم،  هم  مّمن  واالقرتاب 
اهلل  وكأن  ألنفسهم  بديانتهم  حيتفظون 
العلامء  عىل  وَوْقف  فقط،  عليهم  حكٌر 
دون  واألغنياء  واألصحاء  والُفهامء 
املتغطرس  يتشامخ  وهبذا،  غريهم! 
لالستعالء  حجة  اهلل  رشيعة  من  ويتخذ 
سباته  ىف  غارقًا  ويمكث  الناس،  عىل 
متشبثًا  الظاهرى،  بربه  را  خُمدًّ الروحى، 
املُْدَقع!  نفسه  فقر  يعى  أن  دون  باكتفائه، 
الذى  التدين-  يقلب  يدرى  أن  وبدون 
أخيه  وإىل  اهلل  إىل  اإلنسان  لتقريب  هيدف 
الرشيعة  فبتتميم  ضده:  اإلنسان-إىل 
يشعر  بتفاصيلها،  والنوافل  بحذافريها 
ويمسى  نفسه،  عن  بالرضا  الفريسى 
ومستعليًا  اهلل  عن  مستغنيًا  ذاته،  عابدًا 
يغرتب  نفسه،  يؤّله  هو  وإذ  الناس!  عىل 
اآلخرين  عن  يغرتب  وبالتاىل  اهلل،  عن 
اهلل(!  )صورة  صورته  عىل  املخلوقني 
نفسه  هو  جَيعل  الفريسى  تدقيقه  ىف 
الوسيلة  وتصبح  أساسه،  من  للدين  ناقضًا 
هى  األعظم-هى  اهلل-احلب  مع  للتالمس 
يتجرأ  وقد  والفرائض!  الطقوس  غايته: 
الرب  أو  الفريسية  إن  ويقول  البعض 
امللحد  اإلحلاد:  من  نوع  هى  إنام  الذاتى 

ينكر  الفريسى  بينام  رصاحًة،  اهلل  ينكر 
يسبحه  نسمعه  مل  صالته  ففى  ضمنيًا،  اهلل 
بل  عفوه،  يسرتجى  أو  معونته،  يطلب  أو 
العشار  اهلل!(:  )خليقة  خليقته  عىل  يتعاىل 
يتسرت  باهلل،  حقيقى  كفر  وكأنه  التائب، 
شعائره  تصبح  والصالة!  الدين  بثياب 
ضلَّت  وفرائض  معناها،  من  ُأفرغت  لغة 
مسارها ىف  انحرفت  ومراسيَم  طريقها، 
تقريظات  هبا  ويستجلب  ذاته،  يصّنم  هبا 
واملديح واإلعجاب  الباطل  الُسْبح 
بينام  والنهار،  الليل  آناء  فكريًا  جيرتها 
“كخرقة  هى  اهلل  أمام  كلها  “انجازاته” 
الكربياء- وخطية  )أش6:64(!  الطامث” 
وتستمتع  توّد  اإلدانة-إنام  خطية  وابنتها 
هبا  واإلصابة  التدين،  بلباس  تتشح  أن 
وخاصة  عامًة،  الناس  هلا  يتعرض 
واملجاهدين  الفضيلة  طريق  ىف  السائرِين 
تعبري  بحسب  أو  الروحيات،  درب  ىف 
أو  ّلمى  )السُّ الدرجى  يوحنا  القديس 
شيطان  »إن  ب.م(:   625-705 كليامكوس 
بكثرة  يفرح  )اليأس(  الرجاء  َقْطع 
يفرح  الباطل  الُسبح  وشيطان  الرشور، 
كاللص  الكربياء  إن  الفضائل!  بكثرة 
وُيسِقط  يراقب  خفيًة  يتسلل  الذى 
تقدمهم  بسبب  أهنم  يظنون  الذين  هؤالء 
مناعة  واكتسبوا  تقّووا  قد  الفضائل  ىف 
تندس  عجيبة  خطية  إهنا  السقوط!  ضد 
ضها«  وتقوِّ حتطمها  لكى  الفضائل  وسط 
ُصمُت  “إن  القديس:  نفس  يقول  هذا  وىف 
الصوم  حَلَلُت  وإن  بالصوم،  ُأعجبُت 
بحكمتى.  ُأعجبُت  فضيلتى  ألخفى 
وإن  زيِّى،  أعجبنى  جديدًا  لبسُت  إن 
إن  وكذلك  زهدى،  أعجبنى  رديئًا  لبسُت 
ُأهنُت  أو  ُمدحُت  وإن  تكلمُت،  أو  سكتُّ 
الباطل(  الُسبح  )شيطان  فهو  فصربُت. 
انتصب!” ُطِرح  إينام  املثلث،  كاحلسك 
بمدح  اكتفى  قد  الفريسى  كان  ولو 
تعدى  ولكنه  األمر،  هلان  اهلل،  أمام  نفسه 
احتقار  إىل  ثم  عامًة،  الناس  ذم  إىل  ذلك 
احلقيقى التائب  خاصًة،  العشار  وإدانة 
العشار  يستذنب  أنه  اهلل!  من  واملقبول 
يقتنيه  ما  كل  ُيعرشِّ  هو،  ر  يتربَّ لكى 
والرمحة  احلق  الناموس:  ماىف  أهم  ونسى 
ندين  عندما  إننا  )مت23:23(!  واإليامن 
واعية-إنام  غري  فإننا-بطريقة  اآلخرين، 
املظهرى  بديننا  شعورنا  عليهم  ُنسِقط 
اخلاوية  وفضائلنا  سة  املسوَّ وروحانيتنا 
الذات  فحص  نتجنب  وبذلك  اخلالية، 
والنمو  التوبة  عىل  بجدية  والعمل 

الكبري  النفسى  املحلل  بنيِّ  لقد  الروحى! 
عىل  “ُنسِقط  أننا:  كيف   Jung “يونج” 
به  د  فنسوِّ فينا  الذى  الظل  اآلخرين 
مشقة  أنفسنا  عىل  نوفِّر  كى  صفحتهم 
شخصيتنا”! من  املظلمة  الناحية  جماهبة 

أنموذج  فهى  العشار  صالة  أما 
لآلباء:

فهو  ذاهتا،  بحد  َمْدرسة  العشار  صالة 
جيد  ال  ألنه  ربام  كثريًا  يتكلم  ال  صالته  ىف 
يستحق  ال  أنه  يشعر  ألنه  ربام  أو  مايقوله، 
وقف  لقد  خالقه!  حرضة  ىف  يتفوه  أن 
َيُسوده  األخري،  املُّتكأ  متخذًا  بعيد،  من 
اإلحساس بعدم االستحقاق، ولعله خاطب 
ربك أمام  تقف  جرأة  “بأى  قائاًل:  نفسه 
ستدخل  فكيف  الصالة،  نويَت  وإن 
فكيف  دخلَته،  وإن  مسكنه،  اهليكل 
الفريسى  مع  لند  ا  ندًّ للصالة  ستقف 
استجمعَت  ما  فإذا  الورع؟  التقى 
وِقْف  للهيكل،  فلتذهب  شجاعتك، 
ترضعاتك!” يسمع  العىّل  علَّ  بعيد  من 
معدودة  كلامهتا  قصرية،  العشار  صالة 
وطلب  إيامن،  فيها  قوى،  مفعوهلا  ولكن 
سبقتها  ذاتى.  وتأمل  وتوبة،  رمحة، 
وصاحبها  واالنسحاق،  الندامة  مشاعر 
وإطراق  النظرات،  وخفض  الصدر،  قرع 
وقف  التربيّر!  اهلل  من  وحلقها  العينني، 
املصلني  من  أحد  يراه  ألن  جتنبًا  بعيد  من 
اهلل  ة  بمعيَّ التلذذ  هو  الوحيد  هدفه  ألن 
بينام  نفسه،  دان  َقَبله. هو ىف صالته  الذى 
ولعل  غريه!  دان  صالته  ىف  الفريسى 
الوحيد  العامل  هو  العشار-  إدانة  هذا-أى 
تواجدمها  إىل  باإلضافة  بينهام  املشرتك 
بعيد  من  وقف  اهليكل!  ىف  معًا  املكانى 
تقدم  املعطى،  ويستعطف  احلّنان  يسرتحم 
ولذا  املستأِهل،  بشعور  ال  املحتاج  بشعور 
العشار  “صالة  القديسن:  أحد  عنه  قال 
بخطيته  ُيغَلب” شعوره  ال  الذى  اهلل  َغَلبت 
منكرسَتنْي بمقلَتنْي  للصالة  يرتاءى  جعله 
كـ “عينى اأَلمة إىل يد سيدهتا” )مز2:123(.
العشار  صالة  من  الكنيسة  آباء  أختذ  وقد 
وفرية  تأمالٍت  والقصرية  املقتضبة 
كتبًا  فيها  وكتبوا  الهنائية،  واستلهاماٍت 
و”الصالة  يسوع”  صالة  “اختبار  منها 
وهبذا  السهمية”.  و”الصالة  الدائمة” 
آلباء  معلاًم  يدرى-  أن  العشار-دون  أصبح 
واستعارت  الربية!  ومتوحدى  العبادة 
ىف  لنا  فوضعتها  صالته،  الكنيسة  منه 
ىف  األجبية  صالة  قطع  ىف  اليومى  الرتديد 
منا  تطلب  وكأهنا  والنوم،  الغروب  صالَتْى 
آثاره! نقتفى  وأن  حذوه  نحذو  أن  يوميًا 
الدّيان َيِدنه  فلم  ذاته،  العشار  دان  لقد 
غري  فخرج  نفسه،  الفريسى  ر  وبرَّ
“ماذا”  هيمه  ال  فاهلل  الرب!  كىّل  ِمن  ر  مربَّ
نفعله ما  نفعل  “ملاذا”  بل  نفعل، 
االنجازات من  أهم  عنده  فاهلدف   
الطقس  من  لديه  أهم  للعبادة  والدافع 
َفَهمته  التناقض  هذا  الناموس.  وتتميم 
مريم  العذراء  به  وفاهت  وعاشته 
للبرشية خرب  أهم  املالك  إليها  زّف  عندما 
الكراسى  عن  األعزاء  “أنزل  فقالت: 
ماأعلنه  وهذا  )لو52:1(  املتضعني”  ورفع 
يتضع  نفسه  يرفع  “َمن  بعد:  فيام  السيد 
)مت12:23(. يرتفع”  نفسه  يضع  ومن 
اهلّش  زهوه  ىف  الفريسى  أن  ونالحظ 
“أشكرك  يتمتم:  كان  األجوف  وُعْجبه 
وياليته  العشار”،  هذا  مثل  لسُت  أنى 
لو  ألنه  متضعًا-  مثله-تائبًا  كان 
رًا!! مربَّ أيضًا  اآلخر  هو  خلرج  كان، 





الفاشية  ظالُم  فقط،  باألمس  كأنه 
تذهَب  أن  أوشكْت  التي  اإلخوانية 
نحُن  عودة.  ال  حيُث  إىل  بمرَص 
الدمويَّ  اإلخوان  تاريَخ  قرأنا  الذين 
العام الكئيب  منذ ١٩٢٨، مل ننَس هذا 
عرَش  اإلخواُن  فيه  رسق  الذي 
فروسيُة  أسقطتهم  حتى  مرص، 
املوت  مواجهة  قّرر  نبيل  رجل 
مل  نحن  شعبه.  وحُيّرر  وطَنه  لينقذ 
اجلامعة  تاريَخ  بدرايتنا  ألننا،  ننَس 
كانوا  ما  أهنم  نعرف  عملهم،  وآلية 
الثوراُت  اشتعلت  مهام  يرحلون، 
الشعُب.  انسحق  ومهام  ضّدهم، 
"الفريوس اللزج" الذي  اإلخوان كام 
بعد  إال  يرتكها  فال  بخلية  يتشبُث 
التهامها. هكذا كانوا يلتهمون مرَص 
ِشلًوا ِشلًوا حتى تفنى وال يتبقى منها 
إال طلٌل حزيٌن عىل اخلرائط القديمة، 
نحن  مرُص!”.  كانت  "هنا  يقول: 
البعَض  لكن  ننسى.  ولن  ننَس،  مل 
النسياُن.  حارتنا  آفَة  ألن  ينسون؛ 
نجح أعداُء مرَص يف قطر وتركيا؛ أن 
بعض  أدمغة  من  الذاكرَة  "جُيّرفوا" 
اإلخوان( تاريَخ  يذاكروا  )مل  الذين 
ُمفرتًضا  كان  وما  كان،  ما  فنسوا 
من  مرُص  ُتنَقذ  مل  لو  يكون،  أن 
بفضل  الرشس"؛  اإلخوان  "خِملب 
عبد  والرئيس  املرصي  واجليش  اهلل 
املرصيني.  ورشفاء  السييس  الفتاح 
َر من نيَس.  وعىل َمن يتذّكُر أن ُيذكِّ
الذي  السييس"  الفتاح  "عبد  إنه 
منّظمة  فاشية  من  املرصيني  ر  حرَّ
اإلخوان الدولية، فاعتربه املرصيون 
للجمهورية  الروحيَّ  األَب  والعرُب 
املرصية الثانية. قاد السييس معركة 
اإلخوان  نازية  من  بالده  حترير 
واقًفا   ،٢٠١٣ يوليو   ٣ يف  فأسقطهم 
مكشوف بصدر  بأرسه  العامل  أمام 
مرصي مواطن  مليون  مائة  حامًيا 
وهلًعا.   قلًقا  هلم  بالنسبة  الغُد  كان 
اإلخوان  مداهنة  السييس  رفض 
وتركيا  وقطر  وإرسائيل  وأمريكا 
مصالُح  هلا  أوروبية  دول  وبعض 
وانترص  اإلخوان،  مجاعة  مع 
رجٍل  بجسارة  ومواطنيه  لوطنه 
يواجه أقوى دول العامل بقوة إيامنه 
احلياَة  يستحقُّ  الذي  وبشعبه  باهلل 
بمقولة  يتقّوى  كان  كأنام  الكريمة. 
اإلمام عيل بن أيب طالب: "ال ُتزيدين 
كثرُة الناس حويل ِعّزة، وال َتفرُقهم 
 ". حُمقٌّ ألين  َوحشًة،  زادين  عني 
الرّش  قوى  بعُض  حتاول  واآلن، 
الفتاح  “عبد  البطُل  صنعه  ما  هدَم 
مرص  هنضة  من  َغريًة  السييس”؛ 
املشهودة الراهنة، وَغريًة من املكانة 
وحّب  الرئيُس  ناهلا  التي  الشعبية 
حّررنا  بعدما  له،  اجلارف  املرصيني 
من طاغوت، قالت مجيُع املؤرشات 
العلمية والسياسية: "إن ال فكاَك منه 
حتققت  التي  تلك  بمعجزة"،  إال 
واحًدا  صوًتا  الشعُب  اجتمع  حينام 
مرص  ميادين  يف  يونيو   ٣٠ يوم 

نهم  أمَّ املاليني،  بعرشات  وشوارعها 
اإلخوان  بلطجية  العظيم من  جيُشنا 
وميليشيات املرشد والشاطر والعياط 
وصفوت  والبلتاجي  والعريان 
إسامعيل  أبو  وحازم  حجازي 
الثائرين  تّوعدوا  الذين  وغريهم، 
األصابع.  وتكسري  األلسن  بتقطيع 
يذاكروا  "مل  الذين  بعض  قال 
"عبد  يفعل  "مل  اإلخوان”:  تاريخ 
جيب  كان  ما  إال  السييس"  الفتاح 
وال  واجبه.  إال  يؤِد  ومل  يفعله،  أن 
نسأهُلم:  وهنا  واجب!"  عىل  شكَر 
إال  الدنيا  كوارُث  حتدُث  وهل 
وواجبه؟!  يؤد  مل  ما،  شخًصا  ألن 
"ألن"  عاًما  سبعني  منذ  نرتاجع  أمل   
ووزاراٍت  وقيادات  مسؤولني 
وإعالميني ومعّلمني وآباًء وأمهاٍت مل 
يقوموا بواجبهم؟! لو أدى كلُّ إنسان 
املرُض  تفّشى  ما  عقود  منذ  واجَبه 
يف جسد الوطن عىل مجيع األصعدة
وهو ما جيهد الرئيُس السييس منذ 
يؤد  مل  لو  إلصالحه.  ستٍّ  سنواٍت 
واجبه  السييس  الفتاح  عبد  املشرُي 
عام ٢٠١٣، ولو مل يؤد اجليُش املرصي 
البلد  واجبه، ولو مل يؤد رشفاُء هذا 
اإلخوايّن  الوحُش  لظلَّ  واجبهم، 
إىل  الواهن  مرَص  قلب  عىل  رابًضا 
أبٍد، ال يعلمه إال اهلُل، وما كّنا سنشهُد 
اليوم من هنضة مرص يف  ما نشهده 
اإلرهاب مكافحة  األصعدة:  مجيع 
والصحة  التعليم  منظومات:  إصالح 
مكافحة  واملرور،  والعمران 
بناء  العشوائيات،  إحالل  الفساد، 
املرأة،  متكني  للفقراء،  كاملة  مدن 
وعرشات  الغارمات،  مساندة 
مواطن  كلُّ  يعرفها  التي  األشياء 
يوميات  بعينيه  يشهد  مرصي 
"ال  فـ  بوطنه.  احلقيقي  النهوض 
كام  أشياَءهم"،  الناَس  َتبَخسوا 
"األعراف". سورة  يف  اهلُل  قال 
أن  ينبغي  ما  السييس  الرئيُس  يفعُل 
يفعله قائٌد لدولة "ناهضة" يف مرحلة 
رأب الصدوع وجتميع الشتات تأهًبا 
لوثبة النهوض الوشيكة. فرجاًء أهيا 
طريقك  يف  استمر  العظيم،  الرئيس 
ونحن معك، وال تعبأ بصغار النفوس 
الذين ُيكرّسون اهِلمم ويشّوهون كلَّ 
بالضبط  وهذا  للوطن.  ُيقدم  مجيل 
ما يفعل الرئيس؛ فهو ال ُينصُت إال إىل 
صوت املاكينات واحلفارات والعامل 
العلم  وصوت  الوطن،  يبنون  الذين 
والتعليم.  بالصحة  ينهض  الذي 
باملفكرين  السييس  الرئيس  لقاء  يف 
بحضوره ترّشفُت  الذي  واألدباء 
"فاروق  اجلميل  الشاعُر  سأله 
اللقاُء  شوشة"، رمحه اهلل، أن يكون 
ضاحًكا:  الرئيُس  فأجاب  ا.  شهريًّ
ومل  الصبح؟"   ٦ الساعة  “هاتصحوا 
تكن مزحًة من الرئيس الذي بالفعل 
يستيقظ يف السادسة صباًحا لينهض 
"الديُن  مرص.  اسمها  عظمى  بدولة 
الوطن”. حيمي  ملن  والوطُن  هلل، 
عن املرصى اليوم

انتقلت  أهنا  النيابة  تقرير  يف  جاء 
يف  قتيلة  فتاة  جثامن  ملناظرة 
 " سوى:  النيابة  جتد  فلم  املعادي 
قرب  بالرمال  ملطخة  دماء  آثار 
دماء  بقايا  السيارات".  إحدى 
تبقى  ما  كل  هذا  بالرمال  ملطخة 
مل  مريم،  هي  مجيلة  شابة  من 
تعمل  والعرشين،  الرابعة  تتجاوز 
وتستعد  خمطوبة،  البنوك،  أحد  يف 
بقايا   " سوى  منها  يبق  فلم  للزواج، 
أن  بعد  بالرمال"،  ملطخة  دماء 
خرجت مع صديقة هلا يوم الثالثاء 
حول  تثرثران  ومشيتا  أكتوبر،   13
بإذا  فإذا  العذبة،  الفتيات  أحالم 
اللون بيضاء  ميكروباص  بسيارة 
املعامل مطموسة  معدنية  بلوحة 
اخللف من  تأيت  اثنان،  يستقلها 
السائق  بجوار  اجلالس  املرافق  ويمد 
كانت  التي  مريم  حقيبة  لينتزع  يده 
احلقيبة  لكن  ظهرها،  عىل  تعلقها 
مريم  وجرت  بسهولة،  تنخلع  مل 
فاختل  جتري،  التي  السيارة  مع 
الفتاة وارتطم رأسها بمقدمة  توازن 
الشارع يف  واقفة  مالكي  سيارة 
مريم  جسد  طار  الرضبة  شدة  ومن 
عىل  هوت  ثم  أمتار،  عدة  اهلواء  يف 
وصول  قبل  احلياة  وفارقت  األرض 
اآلمال  من  يبق  مل  وبذلك  االسعاف. 
والثرثرات  واألحالم،  الشابة، 
آثار دماء   " الربيئة عن احلب، سوى 
متكنت  بالطبع   ." بالرمال  ملطخة 
عىل  القبض  القاء  من  الرشطة 
حبسهام  وتم  االثنني،  املجرمني 
القتل  بتهمة  معهام  للتحقيق 
أشد  لكن  باالكراه.  بالرسقة  املقرتن 
االعدام  كانت  ولو  العقاب  درجات 
التحرش جذور  بنزع  كفيلة  ليست 
املرأة إىل  املوجه  والعنف  والقتل، 
جمرمني  من  أكرب  املشكلة  ألن 
اهلجوم  يف  بأسا  جيدان  ال  اثنني، 
لقتلهن.  ذلك  أدى  ولو  الفتيات  عىل 
وحدها  القانونية  االجراءات 
التحقري  نظرة  مشكلة  حتل  لن 
مشكلة  فهذه  باملرأة،  واالستهانة 
أن  والتعليم  الثقافة  لوزارة  البد  كان 
مشكلة  هي  حللها،  بقسط  تسامها 
يف  تسبح  متوارثة  تارخيية  ثقافة 
االسالميون  الدعاة  يردده  مما  أفق 
أن  يرى  الذي  واخلطاب  اجلهالء، 
فيخرج  الفساد،  أساس  هي  املرأة 
بتحقري  يوم  كل  الدعاة  أولئك  علينا 
يعجبها ما  ترتدي  التي  املرأة 
ال  لكي  البيت،  بإلزامها  وينادون 
بدال  وهكذا،  الرجال.  غرائز  تثري 
الذي  احليوان  الرجل  تربية  من 
غرائزه  يف  التحكم  يستطيع  ال 
ما  نقتل  أن  للدعاة  وفقا  علينا  فإن 
فنلزمها   ! املرأة  أي  غرائزه،  يثري 
البيت يف  والقعود  احلياة،  اعتزال 
نشاطها  وعن  العمل  عن  والكف 

بتحويلها  نقوم  أي  االجتامعي، 
عقل  بال  قفص  يف  ببغاء  أو  قط  إىل 
ومن  والعلم.  والشعور  جتربة  وال 
أن  النظرة  تلك  ظل  يف  الطبيعي 
قتل  عىل  بوك  فيس  يف  أحدهم  يعلق 
األخت  هذه  أن  لو  بقوله:"  مريم 
يف  قعدت  وكانت  تعمل،  تكن  مل 
ممكن  كان  مكرمة  معززة  بيتها 
ظل  يف  ذلك".  هلا  حيدث  أال  جدا 
يوجه  الذي  املنحط،  اخلطاب  هذا 
األوىل اللحظة  منذ  للمرأة  االهتام 
جمرم  كل  عىل  السهل  من  يكون 
يتحرش  أو  املرأة،  عىل  يعتدي  أن 
قائام  نظريا  تربيرا  هناك  ألن  بفتاة، 
يف ذهنه ويف وجدانه هييئه للعدوان. 
بحوادث  مقرتنا  مريم  قتل  ويظهر 
قام  فقد  ذاته،  التوقيت  يف  أخرى 
بينهم  رجال  أربعة  االسامعيلية  يف 
رجل  عىل  باهلجوم  خطر  مسجل 
االسامعيلية، شل  وزوجته يف مقابر 
شل ثالثة منهم حركة الرجل، وقام 
حتت  الزوجة  باغتصاب  الرابع 
كل  يف  هناك  األبيض.  السالح  هتديد 
التحقري  وذلك  االستهانة،  تلك  ذلك 
ويعود  ولقيمتها،  للمرأة،  الضمني 
أمهها  من  كثرية  أسباب  إىل  ذلك 
منذ  الطفل  يلقن  ال  الذي  التعليم 
شجرة  هي  املرأة  أن  األول  الدرس 
والزوجة  األم واألخت  احلياة، وهي 
طالبت  وطاملا  والزميلة،  والصديقة 
هبذا  خاص  كتيب  هناك  يكون  بأن 
أسباب  وهناك  التعليم،  يف  املوضوع 
املرأة  حتقر  التي  للنظرة  أخرى 
سعر  بال  املنزيل  املرأة  عمل  أن  منها 
وتكنس  تطبخ  فهي  السلع،  سوق  يف 
وتلك  البيت،  شئون  كل  وتتوىل 
يف  سعر  بال  ومشقة  جهود  كلها 
أن  واملؤكد  الرأساملية.  املجتمعات 
باملرأة  والتحرش  والرسقة  الفقر 
كثرية  جمتمعات  تالزم  ظواهر 
األوروبية املجتمعات  ذلك  يف  بام 
املقدمة  يف  تأيت  العربية  البلدان  لكن 
املجال ذلك  يف  ولو  تفوقها  لتسجل 
وحسب تقرير أعدته وكالة رويرتز 
األسواء  تعد  مرص  فإن   2010 عام  يف 
موضوع  يف  العامل  دول  بني  من 
تقارير  وحسب  بالنساء،  التحرش 
من  باملئة   99 نحو  فإن  أخرى 
للتحرش  تعرضن  املرصيات 
العراق  وشغلت  بأخرى.  أو  بدرجة 
املركز  والسعودية  الثاين  املركز 
نتمنى  األحوال  كل  يف  الثالث. 
فيه  متيش  يوم  عىل  نصحو  أن 
آمنات الشوارع،  يف  بحرية  الفتيات 
إىل  ويعدن  أعامهلن  إىل  يذهبن 
وتبقى  األحالم  ترافقهن  بيوهتن، 
الدماء  وليس  املحبة،  منهن  لنا 
اإلسفلت.  عىل  بالرمال  املختلطة 
املرصية الدستور  جريدة 



 ! عريان بائع باغات القمصان 
الستينات أوائل  ىف  قابلته 
بينام   ) سنة مخسني  نحو  )منذ 
عن  بحث  أ تى  ر سيا خل  ا د كنت 
مكتبى  أمام  السيارة  كن  لر ن  مكا
القاهرة نحو  بوسط  باشا  عدىل  بشارع 
السابعة مساء ىف أحد أيام الصيف. رأيت 
عرش  أثنى  نحو  العمر  من  يبلغ  صبيًا 
يته  د فنا  . ن قمصا باغات  يبيع  عامًا 
: ىل لتا ا يث  حلد ا بيننا  ر  ا د و

الدستة؟ - بكم 
- بقرش صاغ

- قرش صاغ بحاله ... أم بتعريفة 
فقط؟

- ال. صدقنى يابيه بقرش
- صدقنى؟! تعال أنت أسمك إيه؟

- عريان ......
- وملاذا تبيع باغات يا عريان؟

املدرسة  أجازة  ىف  ولكن  تلميذ.  أنا   -
أجيب  علشان  باغات  بأبيع  الصيف  ىف 
للعائلة ألن والدى متوىف وأمى  قرشني 
الدم  وضغط  والسكر  بالقلب  مريضة 
واضاف  األدوية.  ثمن  عندهاش  وما 
وهى مع ذلك تغسل اهلدوم ىف البيوت
الصغري  واخى  بسيطة  غسالة  يعنى 
نجار  صبى  الكبري  وأخى  ملجأ  ىف 
وأختى....... صغرية،  ورشة  وىف 
والعنوان  باغات  دستة  منه  أخذت 
وقتئذ  اجلنيه  )وكان  جنيهًا  واعطيته 
إىل  له  وأرشت  فعله(  ىف  كثريًا  يقتدر 
التى  والالفتة  الثالث  بالدور  مكتبى 
وقلت  البيت  بلكون  عىل  أسمى  حتمل 
له أحب أشوفك أنت ووالدتك وأخوتك 
 ... كذا  ومواعيدى  شئ  أى  أردتم  كلام 
األطباء  ألحد  توصية  كارت  أعطيته 
والدته  لعالج  للخري  املحبني 
مع  سأزوره  أننى  وأخربته  جمانًا 
الكنيسة.  من  األصدقاء  بعض 
مل  إذ  شاكرًا  فرحًا  الولد  ومشى 
جنيهًا  أمسك  قد  يبدو  كام  يكن، 

   كان يف سياحة عرب إيطاليا، عندما شاهد 
د  لرما با املحفوظة  بومبي،  خرائب 

الربكاين األغرب!
املدينة  هذه  قصة  يف  يفكر  كان  وبينام     
عني بعد  أثرًا  أصبحت  التي  املشئومة، 
عجبتك  أ هل  "  : ء لنسا ا ى  حد ا لته  سأ

اخلرائب؟"، فاشار باإلجياب، فقالت، وهي 
"لقد شاهدت خرائب غريها هتز رأسها: 

فلم أجدها حسنة الصنع"!
بلدانًا  السائحة،  هذه  زارت،  لو  ماذا     

ونار  البارود،  ونار  الشمس،  نار  قدرها: 
الشيطانية والرش؟

سوريا مثل:   ، نًا بلدا زارت،  لو  ماذا     
والعراق، واليمن الذي كان سعيدًا؟

  اهنا لن تفكر يف آلة للزمن، لتعود هبا إىل 
العرص احلجري احلديث!

يف  بقوة  حارضًا  بانتظارها،  فاملايض     
هاتيك الديار، ويف غريها!

   واخلرائب املنترشة يف كل مكان، صارت 
يف متناول برصها بال حساب، حيث ال يمأل 

العني سوى الرتاب!
   ولن جتد قيمة، ومعنى لـمقولتها: 

"حسنة الصنع"!
أكثر  اآلن:  تشاهد،  حيث  فاخلرائب،     

اتقانًا، وروعة!
! فعلها لذي  ا هو  اإلنسان،  ألن  ذلك     
رمادها عىل  الساعة،  عقارب  وأوقف     

وغبارها!
لعيوهنا  أن تصنع  للبرشية،  بد  ال     وكأنه 

اطالاًل؛ حتى جتد ما تبكي عليه!
اغنيتها  املتهورة،  ملشاعرها  تدوم  وأن     
بعد  جياًل  املتوارثة  املأسوية،  التارخيية 

جيل: "يا ليل.. يا عني"!
   دموع، وناي.. هذه هي آثارنا، احلديثة. 

وهي فائقة، وإبداعية!...

باغات  باع  أو  قبل،  من  حياته  ىف 
إىل  باألضافة  املقدار،  هبذا  أبدًا 
أيضًا. جمانًا  والدته  بعالج  فرحه 
املقدس  الكتاب  درس  أجتامع  وىف 
يوم  كل  مساء  عنه  مسئواًل  كنت  الذى 
بالعجوزة،  مارجرجس  بكنيسة  أحد 
بقصة  احلارضين  أحبائى  أخربت 
يعملون  متطوعني  وطلبت  عريان 
بصورة  األرسة  هذه  افتقاد  ىف  معى 
مجيع  مصالح  نتبنى  بحيث  منتظمة 
الياء.  إىل  األلف  من  األرسة  هذه  افراد 
الشعب  من  كثريون  وأبدى 
للقيام  ومحاس  بحرارة  أستعدادهم 
دكتورة  مثاًل  منهم  اخلدمات.  هبذه 
اىل  حاليًا  )أنتقلت  فاضلة  صيدالنية 
مرتب  بدفع  تعهدت  الفردوس( 
شهريًا  جنيهات  مخسة  قدرة  ثابت 
بثمن  تطوعوا  وآخرون  العائلة،  هلذه 
تكفلوا  وآخرون  ومالبس  بطاطني 
ألخ.  ..... واألدوية  واألغذية  بالتموين 
الطيب  الشعب  هذا  مجيع  نّفذ  وقد   
ونشاط  وألتزام  بأمانة  تعهداته  املحب 
ترنم  أن  األرسة  هلذه  وحق  ورسور 
شئ"!  يعوزنى  فال  راعّى  الرب   "
بجميع  والعالقة  الصداقة  وأستمرت 
األم  أنتقلت  أن  إىل  األرسة  هذه  أفراد 
راضية مطمئنة إىل الفردوس وتزوجت 
وبنات.  أوالد  بعدة  ورزقت  األخت 
مل  بانه  حزينًا  يومًا  عريان  وجاءنى 
حيصل عىل جمموع ىف الثانوية العامة 
بالثانوى  قيد  أعادة  لرسم  وحيتاج 
فذهبت  جنيهات.   10 قدره  الصناعى 
بعد  فيام  ونجح  قيده  اعادة  وتم  معه 
ىل  لقريب  توصية  كارت  فأعطيته 
السيارات  النرص لصناعة  يعمل برشكة 
تم  وبالفعل  بحلوان.  حوف  بوادى 

أول  الناس  ليه  معرفش  أنا  هو  بصوا 
إنك  حتس  "سينجل"  إنك   مابيعرفوا 
هلم  إعرتفت  وكأنك  عليهم؟  بتصعب 
حوالينا  والناس  اخلطري  بمرضك 
إنك  معني  مش  إن  مابتستوعبش 
إنك  متجوز  مش  أو  عالقة  يف  مش 
إنك  الوحدة،  من  بتعاين  إنك  تعيس، 
تتحب أو  تتعارش  صعب  إنك  معقد، 
حواليك  اليل  عن  فكريا  إختالفك  إن 
تصلحه. منك  مطلوب  فيك  عيب  مش 
يصدقوها  الناس  بريفضوا  اليل  احلقيقة 
السعادة  تعني  دايام  مش  العالقة  إن 
ما  زي  وسند  وونس  واستقرار 
العالقة  لو  بس  ده  الكالم  بيبيعوهالنا، 
وإتفرج  صح،  شخص  مع  صح 
عالقاهتم  كتري  ناس  هتالقي  حواليك 
حياهتم  ودمار  دمارهم  سبب  كانت 
عندنا  ماحدش  وتعاستهم،  وشقائهم 
احلياة مش حب وجواز  إن  يقتنع  عايز 
أمهيتهم  من  تقليل  مش  وده  وبس 
أنا  لكن  فيهم  إنسان  كل  وأحقيت 
الناس  كل  مش  إن  مقتنع  شخصيا 
نفس  يعملوا  واملفروض  للدنيا  جايني 
كلها حاجات  دي  إن  غري  ده  احلاجات، 
كبري. بشكل  نصيبك  فيها  بيتدخل 
زاد  كلام  إن  بيفهم  حواليك  ماحدش 
من  بقي  احلياة  يف  وخربتك  سنك 
اليل  ومشاعرك  حياتك  إقتحام  الصعب 
بقيت ناضجة ومستقرة لدرجة كبرية 
حلد  تقبلها  ومدي  إختياراهتا  فابتصعب 

عليه تتحسد  شئ  مش  فده  الغربة 
اليل  للناس  خمصوص  دة  والكالم 
الريال  وترضب  للمتغربني  بتحسب 
سابقا. او  االن  قيمته  يف  الدوالر  او 

قوى  جعان  تبقي  جربت   -
لنفسك  حترض  تقوم  قادر  ومش 
جعان؟ وتنام  فتكسل  االكل 

مكرس  شغلك  من  ترجع  جربت   -
وتغسل  تروق  انك  منك  ومطلوب 
عنك؟ غصبا  وتعملهم  وتنرش 

املعدة  نشفان  جربت   -
البالستيك! املطاعم  اكل  من 
ملا  القهرة  احساس  جربت 
مرمى  نفسك  وتالقي  تتعب 
حواليك؟ وحمدش  غرفتك  ىف 

وترتعب  ختاف  مرة  ىف  جربت   -
اهلك  من  جيالك  مكاملة  تالقى  ملا 
اسرت؟ يارب  تقول  وتفضل 

مابيفهموش  حياتك،  يشاركها  جيي 
لك  بالنسبة  األزمة  إن  هايفهموا  ومش 
"أزمة إختيارات" مش عقدة وال موقف 
من احلب أو اجلواز، مش هايقدروا إنك 
عشان  الوحدة  مفضل  تكون  ممكن 
خايف عيل حياتك يف جمتمع فيه أغلب 
وبسبب  عفريت  كف  عيل  العالقات 
دماغ  فوق  بتتهد  غلط  بتتبني  إهنا 
تبقي  أصحاهبا وحرضتك مش مستعد 
إنك  أو   ،! الضحايا وده حقك  واحد من 
طموحات  وعندك  نفسك  عيل  بتشتغل 
نفسيا  مستعد  مش  أو  احلياة  يف  أخري 
املخاطرة.  تاخد  اليل  احلد  مالقيتش  أو 
خليك سينجل حلد ماتالقي العالقة اليل 
وتبقي  منها،  تاخد  مش  حلياتك  تضيف 
وجودك  قيمة  يقدر  اليل  الشخص  مع 
احتياجاتك  يميل  اليل  يفقدك،  وخياف 
سعادتك  قصاد  كده  غري  سليم،  بشكل 
مفيش  واستقرارك..  عمرك  وسنني 
ما  يوم  وصدقني  تستاهل،  حاجة 
سعيد  بنفسك،  مستكفي  إنك  هاحتس 
وحابه  بوضعك  رايض  روحك،  مع 
لوحده. املناسب  الشخص  لك  هايظهر 
ىف  سنجل  تكون  انك  بقى  اما 

وقت  عليك  جيى  انك  احساس  جربت 
حنية قاعدة  ىف  نفسك  وتبقي  تتخنق 
وناسها  لبلدك  قوى  تشتاق  جربت 
وملا  وترجع  حتموت  وتبقي 
اتغريت حاجة  كل  تالقي  ترجع 

فتـــتـــخنق  اتبـــــدلت  والـنـفــــوس 
لغــــربــتــــك؟ وترجــع  وتســيـبـهـا 

جربت تفضل طول عمرك حتلم بالسفر 
علشان ىف نظرك هو مغارة عىل بابا الىل
حتقق  وملا  حياتك  حتغريلك 
بقاش  ما  انه  تكتشف  دة  احللم 
كبرية؟ خدعة  وانه  االول  زى 

وما  ترسقك  السنني  جربت 
تانى بلدك  حرتجع  عارف  تبقاش 
غــــربــتـــك؟ ىف  حــــتــــــدفــــن  وال 

مليون  دة  السؤال  نفسك  تسأل  جربت 
اجابة؟ ليه  تلقاش  وما  اليوم  ىف  مرة 

بتصليها  صالة  كل  ىف  جربت  طب 
خايف  وانت  قوى  ربك  تدعى 
اهلك حيفظلك  انه  ومرعوب 
تالقيهم  وترجع  واحبابك 
سيبتهم؟ ما  زى  كويسني 

ما جربتش صح ؟!!

مرص  يف  اليل  من  ماحدش  تتكلم  مهام 
جيرب. ملا  غري  ده  بالكالم  حيحس 

برشكة  مهندس  مساعد  عريان  تعيني 
حمرتم.   بمرتب  املذكورة  السيارات 
وجاءنى مرة أخرى يشكو أن زمالءه 
يضطهدونه  املسلمني  ورؤساءه 
مسيحى  ألنه  به  ويستهزئون 
يوم!  كل  ويشتمونه  ويضايقونه 
بالرشكة  آخر  فرع  إىل  لنقله  وسعينا 
عريان  أحوال  وحتسنت  ذلك  وتم 
يستشرينى  جاءنى  ذلك  بعد  وأرسته. 
ببغداد  عماًل  عليه  معروض  بأنه 
لعدة  وذهب  فشجعته  العراق  ىف 
ُيعرفنى  سعيدًا  بعدها  عاد  سنوات. 
.... بالعراق  تزوجها  التى  بزوجته 
وعندما زرت مرص منذ سنوات، سمع 
عريان أننى رسمت كاهنًا وأننى سأصىل 
مع  فحرض  العجوزة  بكنيسة  قداسًا 
بأحواله  وأخربنى  وأوالده  زوجته 
بأستمرار. اهلل  بنعمة  تتحسن  التى 
وملا عرف عريان عنوانى بمدينة لوس 
خطابًا  ىل  أرسل  بكاليفورنيا  أنجيلوس 
منذ وقت مضى خيربنى فيه بمرضه 
من  ويشكو  النظر  بضعف  وأصابته 
غالء املعيشة املرتفع واملتزايد ىف مرص 
وأحتياجه  السقوط  إىل  البيت  وأيلولة 
إىل  باألضافة  رجل  خلو  ودفع  للعزال 
الباهظة  اخلصوصية  الدروس  تكاليف 
بالثانوية  الذى  أبنه  وخاصة  ألوالده 
ينسى  ال  بأنه  خطابه  وختم  العامة!! 
العناية  رتبتها  التى  املباركة  الساعة  تلك 
يوليو  من  كذا  يوم  عرص  ىف  اإلهلية 
املسيح  السيد  فيها  أكرمه  والذى   1964
ارسته  مشاكل  وحّل  حياته  وغرّي 
وثالثني  مخسة  من  أكثر  مدى  عىل 
قمصان  باغات  يبيع  كان  عندما  سنة 
صدّقنى. كلمة  بسبب  كان  ذلك  وكل 
الذين  يكرم  الذى  الرب  أطييب  ما 
ويسّخر  أحدًا،  ينسى  وال  يكرمونه 
ويستخدم  يمينه  ىف  بر  كآالت  خدامه 
إلمتام  واملصادفات  الكلامت  أبسط 
إرادته الصاحلة ىف رعاية الذين ليس هلم 
ليست  القصة  هذه  إن  يذكرهم.  احد 
ان  جيب  كيف  ترينا  ولكنها  للتسلية 
تكون لنا العني املفتوحة عىل احتياجات 
القادمني  الخوتنا  املتعبة  النفوس 
اجلدد هنا وأيضًا املضطهدين بمرص ...



واللهجات  واأللسن  اللغات  تعددت 
فهناك  العامل،  يف  وزمان  مكان  كل  من 
معينة  بلهجة  يتكلمون  حينام  أناس 
أو  دولة  أية  من  ختمن  أن  تستطيع 
تتوقع  أو  إليها  ينتمون  حمافظة 
حينام  وأناس  منه،  يأتون  الذى  احلى 
هو  هل  تعرف  أن  تستطيع  يتكلمون 
مرحلة  كل  ألن  مسنا؟  أم  شابا  أم  طفال 
من  قاموسها  تستخدم  إنام  عمرية 
زمن  لكل  أن  كام  واملعانى.  الكلامت 
حتى  غريه  عن  متيزه  التى  لغته 
الستينات  فلغة  الوطن.  نفس  من 
أو  السبعينات  لغة  عن  ختتلف  مثاًل 
وهكذا. التسعينات  أو  الثامنينات 

حينام  التى  اجلسد  لغة  عن  ناهيك 
العاقل  متيز  أن  تستطيع  أحدًا  ترى 
الكاذب من  الصادق  أو  اجلاهل؛  من 
العيون  لغة  أو  املهرج.  من  اجلاد  أو 
الفرح  مشاعر  إلينا  ترسل  أن  الكافية 
الكراهية. من  احلب  أو  احلزن  من 
جسد  لغة  فيه  تعنى  الذى  الوقت  ويف 
خيتلف  معينة،  دولة  يف  معني  معنى  ما 
أخرى.  دولة  يف  اللغة  هذه  نفس  معنى 
معينة  بإشارة  بيدك  حتية  ترسل  كأن 
اإلشارة  هذه  نفس  تعنى  ما،  دولة  يف 
تقول  أو  أخرى.  دولة  يف  معيبًا  شيئا 
الذم بغرض  ما  دولة  يف  معينة  كلمة 
يف  مدحًا  هى  الكلمة  هذه  نفس  جتد 
عىل  أنت  تتعود  أخرى.كذلك  دولة 
بأهنا  وتصدم  بلدك  يف  ما  عيون  لغة 
آخر.  بلد  يف  متاما  خمتلفا  شيئا  تعنى 

طفال  كنت  السبعينيات  زمن  منذ 
احلرب  مرارة  فشهدت  صغريا 
ىف  والسالم  النرص  وافراح  واخلراب 
النار خط  عىل  تقع  كانت  التى  منطقتنا 
مدينتى  ىف  السالم  افراح  وشهدت 
حافظ  احلليم  عبد  فيها  غنى  واحتفاالت 
القمر( عىل  مالت  )النجمة  الشهرية  اغنيته 
بالسالم  الشعب  ابتهاج  عن  تعرب  التى 
حفل  وتبعه  للمالحة  السويس  قناة  وافتتاح 
الفرنسى  ماسيس  انريكو  العاملى  للفنان 
وزيارته  الرائعة  باغانيه  االصل  اجلزائرى 
وارسائيل مرص  بني  السالم  اتفاقية  بعد 
بافتتاح  املنطقة  عىل  االفراح  وتتواىل 
انا  حرضته  مهيب  حفل  ىف  القناة 
ذلك  تال  ثم  االطفال  من  وجمموعة 
حرة. منطقة  بورسعيد  ميناء  اعالن 
السياسى  اجلانب  عىل  حديثى  ىف  اركز  ال  وانا 
االجتامعى  اجلانب  عىل  وانام  االحداث  من 
فاالصل  الفرتة  هذه  شهدته  الذى  والشعبى 
العدوانية  اما  والسالم  الرباءة  االنسان  ىف 
السلوك  عن  شذوذ  بمثابة  هى  والكراهية 
بطبيعته  فاالنسان  الطبيعى  االنسانى 
ويبحث  الرفاهية  ويعشق  احلياة  حيب 
احلياة؟! فائدة  ما  واال  واالمن  السالم  عن 
بلمحة  العزيز  القارى  استوقف  وهنا 
املتحدة  الواليات  العظمى  الدولة  عن  صغرية 
والساعية  املاضى  ىف  السالم  صانعة  االمريكية 
ففى  احلارض  ىف  واالستقرار  السالم  اىل 
مرص  بني  السالم  اتفاقية  وقعت   1979 عام 
الرئيس  برعاية  االبيض  البيت  ىف  وارسائيل 
الذى  كارتر  جيمى  الديمقراطى  االمريكى 
عىل  االمريكيون  الرؤساء  اعظم  من  يعترب 
الفرتة تلك  التاريخ االمريكى النجازاته ىف  مر 
االن  االبيض  البيت  اعتاب  عىل  نحن  وها 
ترامب  دونالد  الرئيس  يسعى  حيث 
السالم  ارساء  اىل  ومعاونيه  اجلمهورى 
فان  واشمل  اوسع  بمفهوم  املنطقة  ىف 
اجلمهوريني  مع  سياسيًا  اتفقت  او  اختلفت 
للسالم  يسعى  كالمها  فان  الديمقراطيني  او 

تتفق  أن  املمكن  من  نفسه  الوقت  يف 
جسد  لغة  عىل  أمجعها  الشعوب 
دون  يفهموهنا  واحدة  عيون  أو 
بعضهم لغة  معرفة  حتى  أو  رشحها 
األسف. أو  الدموع  أو  الشكر  كلغة 
تشبه  ومعانى  بلغة  منا  كل  وحيتفظ 
يعيش  الذى  واملكان  وتربيته  شخصيته 
التى  العائلية  لغتها  هلا  أناس  فهناك  فيه. 
التى  اخلاصة  طبائعهم  أى  إليها  تنتمى 
يفهمون  غريهم،  دون  هبا  يتسمون 
وسطهم  دخل  إذا  و  وحدهم،  قصدها 
إال  اللغة  هذه  يفهم  لن  ليسمعهم  أحد 
عليهم.  معتادا  أو  منهم  قريبا  كان  إذا 
بني  األصدقاء  يفهمها  لغة  هناك  أن  كام 
يدخل  من  يفهمها  وال  البعض  بعضهم 
وذكريات  معاٍن  من  حيتوهيا  ما  بينهم، 
أواحلزن. الدعابة  أو  للنقاش  هبم  خاصة 
اخلاصة  لغته  فرد  لكل  أن  معنى  وليس 
فمن  حياته.  طوال  واحدة  تظل  أهنا  به 
مراحل  تطور  مع  تتطور  أن  املمكن 
الشخص  نفس  ونجد  وفكره،  عمره 
قد  خمتلفة  معاٍن  بقاموس  يتكلم 
التجارب  أو  احلياه  غرّيها مع خربته يف 
اآلخرين.  مع  التعامل  أو  العمل  أو 
مرور  مع  لغتك  تتطور  أن  سيئا  ليس 
لألفضل،  كانت  إذا  سنني حياتك خاصة 
بك  خاصة  لغة  لك  يكون  أن  املهم  ولكن 
هلا  ليس  بصمتك  مثل  وتكون  هبا  تتسم 
شخصيتك  متيز  نفسه  الوقت  يف  تقليد. 
يستطيع  وأفكار،  طباع  من  غريك  عن 
حتى  كان  شخص  أى  يميزها  أن 
ببساطة.. ألن  وجهك،  يرى  أن  دون 

تشبهك... لغتك 

او  املاضى  ىف  كان  ان  واالمن  واالستقرار 
مؤسسات  من  ينبع  السالم  الن  احلارض 
االفراد من  وليس  للسالم  الراعية  الدولة 
النهضة  سد  مفاوضات  ىف  وحتى 
فهى  واثيوبيا  والسودان  مرص  بني 
واحيانا  السياسية  قوهتا  احيانا  تستخدم 
الضغط  ىف  معا  االثنني  او  االقتصادية 
السالم. وارساء  لدعم  الدول  عىل 
الرشق  منطقة  ىف  االخر  اجلانب  عىل  اما 
اجتامعى  مطلب  هو  فالسالم  االوسط 
املنطقة  شعوب  اغلب  من  شعبى 
والدمار  احلروب  ويالت  ذاقت  التى 
واالستقرار. الرفاهية  من  وحرمت 
يدمر  سوف  السالم  ذلك  ان  يدعى  من  اما 
فرص  ويقوض  الفلسطينية  القضية 
املحتلة العربية  االراضى  اسرتجاع 
املحتلة  العربية  االراضى  اسرتجاع  فهل 
ام  الفلسطينية  القضية  ىف  فقط  ينحرص 
اسرتجاع االراضى العربية بمفهومها الواسع
ارض  هى  الثالثة  االمارتية  فاجلزر 
سوريا  وشامل  ايران  من  حمتلة  عربية 
حمتلة  العراق  وشامل  تركيا  من  حمتلة 
من  حمتلة  لبنان  وجنوب  تركيا  من 
حمتلة  ليبيا  من  الغربى  واجلانب  ايران 
حمتلة  املغربية  والصحراء  تركيا  من 
االرهاب  من  حمتلة  واليمن  والصومال 
العربية  االراضى  هذه  كل  ستحرر  فهل 
باملفهوم  ام  الواسع  باملفهوم  االحتالل  من 
الفلسطينية. القضية  ىف  املنحرص  الضيق 
ان  يمكن  السالم  نحو  السعى  فان  واخريا 
تراه  كام  واالرهاب  والدمار  احلروب  جينب 
فالدبلوماسية  للسالم  املحبة  دولتنا  وترعاه 
السالم.  ارساء  اىل  الطرق  اقرص  هى  الشعبية 
السياسية  الرسمية  الدبلوماسية  عن  بعيدا 
اخرى.. احيانًا  وتفشل  احيانًا  تنجح  التى 
وىف النهاية ان اتفقت او اختلفت مع السياسة 
كانوا  ان  االمريكيني  الرؤساء  او  االمريكية 
عنوان  هو  فالسالم  معارصين  او  سابقني 
اتفاقيات  توقيع  ىف  املتمثلة  االبيض  البيت 
العربية  الدول  من  عدد  بني  احلالية  السالم 
السالم  بيت  االبيض  البيت  برعاية  وارسائيل 
فطوبى لصانعى السالم الهنم ابناء اهلل يدعون.



الواليات  يف  تفتقد  العربية  فالدول 
يمكن  الذي  االسرتاتيجي  احلليف  املتحدة 
اليه كام كانت العالقات يف السابق  الركون 
وثيقة  استمرارالعالقات  رغم  عىل  وذلك 
دول  بعض  يف  االمريكية  القواعد  ووجود 
املنطقة. وكون واشنطن عىل خالف راهنًا 
افضل  الدول  هذه  ان  يعني  ال  ايران  مع 
االمريكي. االيراين  اخلالف  بحكم  حااًل 
ما  مفاوضات  ان  تثق  ال  الدول  فهذه 
كل  ملصلحة  تبعًا  ما  وقت  يف  حتصل  قد 
قد  الذي  املصالح  وتوقيت  اجلانبني  من 
احللفاء  ترتك  لن  منهام،  كل  يناسب 
دائرهتا  من  بعيدًا  الدائمني  التقليديني 
ان  القول  اوباما. ويمكن  الرئيس  كام فعل 
الدول  معه  تتالقى  موضوعيًا  حليفًا  هناك 

معظمهم  ويعيش  املتوحدين  النساك 
اجلزيرة  شبه  من  اجلنويب  الطرف  يف 
داخل  خميفة  هّوات  جانب  عىل 
أحيانًا  بلوغها  يمكن  ال  مغاور  أو  أكواخ 
مهتزة.. قديمة  سالمل  بواسطة  إاًل 

احلياة  أشكال  املقدس  اجلبل  فوق  نجد 
ُوجدت  أن  سبق  التي  الثالثة  الرهبانية 
وهي: الرابع  القرن  خالل  مرص  يف 

اجلامعية احلياة   
اجلامعية شبه  واحلياة 

لنّساك وا
عىل  واضح  برهان  وهذا 
العامل.. يف  األرثوذكيس  استمرارية  

الساعة  عند  تبدأ  اجلبل  يف  واحلياة 
لتالوة  عام  كمعّدل  صباًحا  الثانية 
راهب لكل  الشخيص  القانون 
الرهبان  جيتمع  صباًحًا  الرابعة  وعند 
دير  بكل  اخلاصة  األساسية  الكنيسة  يف 
اليومي  والسنكسار  الساعات  لصالة 
يومًيا.. اإلهلي  بالقداس  للبدء  إستعداًدا 

963 أخذ األمرباطور نيكيفوروس  يف العام 
الرهبانية  احلياة  تنظيم  عاتقه  عىل  فوقًا 
حمّددة.. وقواعد  أسس  بحسب  فيآثوس 

أثناسيوس  صديقه   هناك  إىل  فبعث 
منشىء  أول  بعد  فيام  أصبح  الذي 
آثوس.. يف  املشرتكة  الرهبانية  للحياة 

أنشأ  أيضًا   963 العام  ويف 
الكبري.. الالفرا  دير 

ء  بنا بل  خشبية  خ  ا كو أ ك  هنا يعد  مل 
احلياة  قوانني  فيه  الرهبان  يّتبع  حجري 

املشرتكة.. والصلوات 

 " ن لتبيكو ا " و  أ نني  ا لقو ا ه  هذ
دير  يف  املطبقة  القوانني  من  استلهمت 

"الستوديون".. الكبري  القسطنطينية 

جاء  عرش  الثاين  القرن  من  ابتداء 
جنسيات  من  أرثوذكسيون  رهبان 

عهد  ان  غالبيتها  تعترب  العربية  الدول 
كارثيًا  كان  اوباما  باراك  السابق  الرئيس 
املرشح  يكون  وحني   . الكلمة  معنى  بكل 
للرئيس  سابقًا  نائبًا  بايدن  الديموقراطي 
كثر  يؤمن  ال  اوباما،  عهد  يف  االمريكي 
املقاربات  او  االفكار  يستعيد  لن  بأنه 
لالنسحابات  اسس  اوباما  ان  علاًم  نفسها 
اسايس  شكل  يف  املنطقة  من  االمريكية 
له ارث  برتك  تتعلق  والسباب  انه،  كام 
ما  اقل  ايران  مع  نووي  اتفاق  اىل  ذهب 
عىل  احلصول  فيه  يراع  مل  انه  فيه  يقال 
او   2040 سنة  حتى  االقل  عىل  ضامنات 
التي  املحدودة  املدة  وفق  ،وليس   2050
2025 او اطالق يد ايران يف سائر  تنتهي يف 
املنطقة  يف  نفوذها  اطالق  كام  امللفات 
النووي. االتفاق  يف  هزيلة  نتيجة  لقاء 
دول  بأن  املعلومات  وفق  االقرار  وينبغي 
مع  بكثري  حاال  افضل  تكن  مل  املنطقة 
مما  ترامب  عهد  يف  املتحدة  الواليات 
اىل  ذلك  ويعود  اوباما.  عهد  يف  عليه  كانت 
متواصلني  وهبوط  بصعود  تتميز  مراحل 
عىل  ثباته  وعدم  االمريكي  املوقف  يف 
الثقة  او  عليه  االعتامد  يمكن  نحو 
عليه. الرهان  او  استمراره  عىل  باالتعويل 

يف  العدد   هذا  يف  معكم  نبحر  ان  قررت 
والتي  املميزه  جولتنا  حمطات  اويل 
مميزه  بقعه  ايل  االعزاء  بالقراء  ستتجه 
يف خارطه االرض و بالتحديد ايل اليونان..

و  جدًا  هامه  منطقه  ايل  معًا  ونطري 
أكرب  من  واحد  مقدسًا  حمرابًا   متثل   
جبل  هو  و  العامل  يف  األرثوذكسية  معاقل 
يسمي كام  او  املقدس   اجلبل  أو  آثوس 
العدرا.. بستان  او  والدهاالله   حديقة  بــ  

واالرسار العزلة  من   الكثري  حيث   
عيل  خييم  التي  والرهبه  والغموض  
ايضًا  توجد  وحيثام  اجلبل   حياه 
.. الوقت  ذات  يف  واهلدوء  النعمه 

جزر  شبه  إحدى  هو  اجلبل  وهذا 
شامل  )كالسيديس(   او  خالكيذيكي  
رشق  اقصى  اجلبل  و حيتل  اليونان 
كالسيديس  جزيرة  لشبه  الثالثة  النتوءات 
مقدونيا  مقاطعة  ضمن  تقع  والتي 
اجلبل  ويعترب  اجية  بحر  عىل  املطلة 
رهبان  فيه  يقيم  نسكية  منطقة  املقدس 
األرثوذكسية.. الكنائس  خمتلف  من 

اجلبل  بوالية  سياسيًا   املنطقة  تعرف 
ذاتيًا املستقلة  النسكية  املقدس 
كم²    390 حوايل  أثوسهي  جبل  ومساحة 
عام.. كمعدل  كم   13 بطول  وذلك  تقريبًا 

أثوس  قّمة  وهي  2033م  فيه  قّمة  أعىل 
كبري حديدي  صليب  عليه  ويوجد 
الوعره الشديده  باملنحدرات  ويتسم 
والبلدة  اجلبل  وعاصمه  الكثيفة   والغابات 
اجلبل  ويبعد  كارييس  هي  فيه  الوحيدة 
كلم..  700 حوايل  أثينا  العاصمة  عن 

بطريرك  لسلطة  روحيَا  ختضع 
والتوقيت  املسكوين  القسطنطينية 
التوقيت  هو  املقّدس  اجلبل  يف  املتّبع 
يسبق  الذي  القديم  البيزنطي 
ساعات.. بخمس  املحّلّية   الساعة 

من  نسمة   2250 حوايل  اجلبل  يسكن 
أمثلة  عىل  كنائسه  وحتتوي  الرهبان 
البيزنطية اإليقونات  لفن  ممتازة 
الباقية  أديرته  مكتبات  حتتوي  كام 
املخطوطات  من  كنوز  عىل  اليوم 
والوسطى  الكالسيكية  للعصور  ترجع 
هؤالء  من  العديد  أن  املالحظة  وجتدر 
من  مستوى  وعىل  موهوب  الرهبان 
األديرة  هذه  كل  ويرأس  عال  الثقافة 
األوىل.. الدرجة  من  روحيون  آباء 

يوناين  طابع  ذا  ليس  أثوس  جبل 
األديرة  بني  فمن  دويل  بل  فقط  بحت  
عرش  سبعة  هناك  الرئيسية   العرشين 
هي:   الباقية  الثالثة  أما  يونانيًا  ديرًا 
وبلغاري.. ورصيب  رويس 

الرئيسية  األديرة  هذه  جانب  وإىل 
وعدد  مهمة  أخري  أديرة  عّدة  هناك 
الصغرية.. املناسك  من  حيصى  ال 

من  عدد  اآلن  حتى  أيضًا  يوجد   

اعادة  يفضل  الذي  موقفها  يف  العربية 
انتخاب  عىل  ثانية  لوالية  ترامب  انتخاب 
التي  ارسائيل  هو  اجلانب  وهذا   ، بايدن 
حتظ  مل  بام  ترامب  عهد  خالل  حظيت 
االمريكيني  الرؤساء  عهود  كل  خالل  به 
عاصمة  بالقدس  االعرتاف  من  السابقني 
االمريكية  السفارة  ونقل  الرسائيل 
القيام  عىل  اخرى  دواًل  شجع  ما  اليها، 
السوري  باجلوالن  االعرتاف  اىل  باملثل، 
ترامب مرشوع  كام  ايضًا  الرسائيل 
الذي  الفلسطينية  للقضية  لـ”حل” 
القرن”.  ”صفقة  عنوان  حتت  يندرج 
الوعود  ضوء  يف  مستبعدًا  ليس  وفيام 
االرسائييل  الوزراء  رئيس  قطعها  التي 
االخرية  حكومته  يف  نتنياهو  بنامني 

السالفيه  البلدان  من  خمتفلة 
اليونانيني:  مع  ليستقّروا  األخري 
والتني.. ورصبيون  وروس  جيورجيون 

عانى  عرش  الثالث  القرن  ويف   
األزمة  املقّدس  اجلبل  يف  الرهبان 
.. الرشق  يف  الكنائس  يف  احلاصلة 

التايل  القرن  حتى  هكذا  الوضع  واستمّر 
الثاين  أندرونيكس  األمرباطور  عهد  عىل 
جديد.. من  اجلبل  يف  السالم  نرش  الذي 

اضطرابات  أيضًا  الفرتة  هذه  شهدت 
للقراصنة  املتتالية  الغزوات  بسبب 
عدد  وقتل  وأستشهد  األتراك  املسلمني 
كبري من الرهبان وُأحرقت أديرة كثرية..

النفيسة  األديرة  حمتويات  هنبت  كذلك 
.. حطمت  أو 

األباطرة  ساهم  بعد  ما  ويف 
يف  رصبيون  وأمراء  البيزنطيون 
األديرة.. من  هتّدم  ما  إعامر  إعادة 

من  فرتة  فشهد  عرش  اخلامس  القرن  أما 
حني  إىل  اجلبل  يف  الروحي  والنمو  السالم 
..١٤٣٠ األتراك عىل سالونيكي عام  استوىل 

سلطة  حتت  اجلبل  وقع  ذاك  منذ 
وحممد  الثاين  مراد  الرتكي  السلطان 
استوىل  الذي  بعده  من  الفاتح  الثاين 
1453م.. عام  القسطنطينية  عىل 

رهبه  ذا  موضعًا  للمسلمني  آثوس  شّكل   
بنظرهم  فكان  عالية  روحية  وقيمة 
هنارًا  فيه  مبارك  الرب  اسم  الذي  "البلد 
والغرباء".. الفقراء  ومأوى  ولياًل 

اقتصادية  أزمة  اجلبل  واجه  ذلك  رغم 
املفروضة  اهلائلة  الرضائب  سببها  كبرية 

الضفة  يف  االرسائيلية  املستوطنات  بضم 
قبيل  اخلطوة  هذه  اىل  اللجوء  الغربية 
الوقت  مرحلة  يف  االمريكية  االنتخابات 
ايضًا  مستبعدًا  فليس  االمريكي،  الضائع 
ترامب عىل هذه اخلطوة  احتامل موافقة 
االقدام عىل ذلك. انتخابه  اعادة  اذا تطلب 
ايران  ابقاء  عن  تتحدث  معلومات  وثمة 
فتح  او  ترامب  مع  التفاوض  احتامل 
شعرت   اذا  االنتخابات  قبيل  له  االبواب 
ثانية  لوالية  انتخابه  سيعاد  ترامب  ان 
مهمة  حظوة  تكسب  ربام  اهنا  باعتبار 
انتخابه  اعادة  ورقة  مترير  خالل  من 
اهنا كثر  يالحظ  فيام  فيها  املسامهة  او 
تعزيز  وحماوالت  التصعيد  كل  رغم  وعىل 
والتشدد  املنطقة  يف  متلكها  التي  االوراق 
قد  امر  اي  عىل  تقدم  لن  فإهنا  فيها، 
مع  التفاوض  ابواب  فتح  احتامل  ينسف 
عىل  االبرز  والدليل  االمريكية.  االدارة 
به  تشعر  الذي  الكبري  التضييق  هو  ذلك 
جمموعة  نتيجة  بالتحديد  يطاوهلا  وما 
مواقع  يف  اخريًا  حصلت  تفجريات 
رد  اي  ايران  تربز  ان  دون  من  مهمة 
االهتامات  توجيه  جلهة  حتى  مهم  فعل 
ارسائيل. حتى  او  املتحدة  الواليات  اىل 

الرتكية  السلطات  قبل  من  عليه 
حينها  واضطرت  ألمالكه  ومصادرهتا 
بحيث  إيديوريتمي  نظام  اتباع  األديار 
من  اخلاص  نمطه  راهب  كل  يتبع 
يف  األديرة  تعد  ومل  والعيش  الصلوات 
بل   )Higoumene(رئيس عهدة 
األعضاء...!!!! من  عدد  من  مؤلفة  هيئة 

األتراك  قبل  من  بالكامل  بيزنطة  ُسحقت 
ذلك  يف  عنها  الغرب  ختيّل  مع  خاصة 
ليستطيع  املقّدس  اجلبل  وماكان  الوقت 
لوال  العثامين  الضغط  حتت  اإلستمرار 
املساعدات السخية اآلتية من قيرص روسيا 
ورومانيا ومولدافيا وأوكرانيا والكوكاز ..

آثوس  جبل  يف  املحتلة  اليونان  ووجدت 
والروحي  الفكري  تراثها  عن  املحامي 
الالهوتيني  من  الكثريين   تثقف  وقد 
وهؤالء  اآلثوسية  األكاديمية  يف  واملفكرين 
اليونانية.. للنهضة  النواة  يشّكلون  من  هم 

اليونانية  الثورة  شكّلت  1821م  العام  يف 
مرحلة  اليونان  أستقالل  وحرب 
املقّدس.. اجلبل  تاريخ  يف  جديدة 

مواطنيهم  إىل  الرهبان  من  الكثري  انضم 
عمليات  ضد  األتراك  مقاومة  يف 
بإحراق  وقيامهم  شنوها  التي  النهب 
مره  يعد  مل  وبعضهم  بأكملها  مكتبات 
سنوات.. عرش  بعد  إال  ديره  إىل  أخري 

يف  آثوس  وقعت  الالحقة  الفرتة  يف 
يشيخون.. الرهبان  ابتدأ  حيث  سبات 

واملريدون  خيلفهم  من  هناك  يكن  ومل 
عانى  هذا  وعىل  قليلني  كانوا  الشّبان 
والضيق.. اإلمهال  األديرة  من  الكثري 

العام  حوايل  إال  كثريًا  الوضع  يتحّسن  ومل 
1970 م حني بدأت جمموعات شابة حتمل 
اخري..  مره  الرهبانية  احلياة  مشعل 

ديرًا  عرشين  من  آثوس  جبل  يتألف  اليوم 
هلا.. التابعة  املنشآت  من  والكثري  كبريًا 

ميثاق  بموجب  ترسي  اجلبل  وإدارة 
من  عليه  وُصّدق  م   1924 عام  حّرر 
1926م.. عام   اليونانية  الدولة  قبل 

املستقل  الكبري  كيانه   له  آثوس  جبل 
النظام  وهذا  اليونانية  الدولة  ضمن 
املجموعة  قبل  من  عليه  موافق 
املقّدس  املجلس  ويامرس  األوربية 
مؤّلف  وهو  اجلبل  يف  الترشيعية  السلطة 
أو  أديرة  رؤساء  عضوًا  عرشين  من 
دير.. كل  من  )متقّدمني(  شيوخًا 

املجمع  بيد  تكون  الفعلية  اإلدارة  ولكن 
املقّدس )Ierá Sýnaxis( يف عاصمة اجلبل 
كارييس  واحلاكم املدين يف آثوس يقيم فيها  
وهو يقوم بدور وزير اخلارجية واملسؤول 
العام.. األمن  واحرتام  امليثاق  تطبيق  عن 

آثوس  جلبل  الرحله  بقيه  يف  إنتظرونا 
القادم.. العدد  يف  يتبع  العذرا،  بستان  او 



 ، ة مر ل  و أل ليها  إ ستمعت  ا ما  عند
ة  د ميا " ىل  إ يستمع  كمن  كنت 
نمة  ملر ا و ملغنية  ا  ، " بسيليس
ت لصــو ا ة  قــو  . . يـــــة ر لســو ا
لتي  ا سيقى  ملو ا و  ، ء ا د أل ا ل  مجا و
! جلسد ا ليس  و  ، ح و لر ا طب  ختا
 ، " ا غنو "  : ىل إ تنا  سفري عن  ا  ذ ما    
؟ ب لر ا  " ا سبحو " و  ، " ا  نمو ر " و
نيم لرت ا بني  ق  لفر ا عن  ا  ذ ما

؟ لتسبيح ا و
ىل  إ ج  حتتا لكنيسة  ا هل  و
؟ مســبحـيــــن  : م أ  ، نميــن مــر
لتي  ا ت  ال ؤ لتسا ا من  لكثري  ا و
ا  هذ ن  فكا  ، معي محلتها 
. . . ر ا حلو ا ا  هذ ن  كا و  ، ء للقا ا

•  ونحن يف بداية حوارنا، نرجو 
الروحي  اختبارك  لنا  حتكي  أن 
تقولني؟ فامذا  قليلة،  سطور  يف 
تارخيًا  كان   ،17/6/2003 يوم  ـ      
املرحلة  يف  كنت  حيايت.  يف  فارقًا 
يسوع  يل  أعلن  عندما  اإلعدادية، 
حمبوبة  انني  واضح،  بصوت 
ابنته يريدين  وانه  ومقبولة، 
ملكه. أكون  أن  فقررت  له؛  وخادمة 

يد  ر ا نني  ا "  : قلِت متى   •
مرنمة"؟ أصبح  ن  أ

من  السادسة  يف  كنت  عندما  ـ      
حصة  اساتذة  ترانيمي  لفتت  عمري، 
كثريًا وشجعوين  املدرسة،  يف  الدين 
يف  الفعلية  خدمتي  بدأت  ولكن 
يف  اخدم  كنت  حيث  الثانوية،  املرحلة 
وقراها املنيا،  بمحافظة  ملوي  بلديت 
اجلامعة يف  خترجي  بعد  واستمرت 
انني  القول،  واصدقك  اآلن.  وحتى 
اال  ـ،  ارنم  كنت  انني  ومع  ـ  إيامين  قبل 
اهلل! عن  بعيدًا  قلبي  كان  داخليًا  انني 

ق  لفر ا هو  ما  يِك  أ ر يف   •
والتسبيح؟ الرتنيم،  بني 

    ـ التسبيح، هو تقديم يشء للرب غري 
أو  طلبات  فيه  يوجد  ال  بمعنى  خاص، 
ومحد  شكر  لكن  شخصية،  احتياجات 
األصل  ففي  وصفاته.  لذاته  للرب 
بمعنى  تسبيح،  كلمة  جاءت  العربي، 
اليوناين  األصل  ويف  ومتجيد.  مدح 
انني  أي  قيمة،  تقدير  بمعنى  جاءت 
عىل  واسبحه  اهلل  أقدر  التسبيح  يف 
بشخص  مرتبط  فالتسبيح  صفاته، 
بحالتي  مرتبطًا  وليس  وصفاته،  اهلل 

ذبيحة  هلل  حني  كل  يف  به  "فلنقدم 
معرتفة  شفاه  ثمر  أي  التسبيح، 
ال  التسبيح  يف   .)15  :13 )عب  باسمه 
اهلل. عىل  نركز  فقط:  طلبات،  توجد 

للحالة  فعل  رد  فهو  الرتنيم،  أما     
املشاعر  من  نابعة  وتكون  أعيشها  التي 
عندما  فمثاًل  اإلنسانية،  والعواطف 
حتكي  برتنيمة  ارنم  ضيقة،  يف  أكون 
يشء  اخترب  عندما  أو  الضيقة،  عن 
به  أحس  ما  تصف  ترنيمة  أرنم  ما 
مرتبطة  فالرتنيمة  االختبار.  ذلك  يف 
واحلزن كالتوبة  واملشاعر،  باملواقف 
املرتبطة  الروحية  املوضوعات  وكل 
الصليب عىل  الفدائي  اهلل  بعمل 
واحتياجات  النعمة،  واجتاهات 
ترنيمة  للرب  "رنموا  الصالة. 
خلصته  عجائب،  صنع  ألنه  جديدة، 
.)1  :98 )مز  قدسه"  وذراع  يمينه 

ج  حتتا لكنيسة  ا هل   •
مسبحني؟ أم  مرنمني،  ىل  إ

االثنني.  اىل  حتتاج  الكنيسة  ـ      
املالئكة  لغة  ألنه  جدًا؛  مهم  فالتسبيح 
عن  تعبريًا  انه  كام  السامء،  ولغة 
عملنا  سيكون  السامء،  ويف  هلل.  احلب 
التسبيح  ان  كام  فقط.  التسبيح  هو 
اهلل. إىل  ويرفعنا  دواخلنا  ينقي 
يف  أحيانًا  ألنه  مهم؛  أيضًا  والرتنيم      
الرتانيم  اىل  نحتاج  احلياتية،  املواقف 
حتاكي  ألهنا  اختبار،  عن  التي  وخاصة 
تعزية  سبب  تكون  وبالتايل  اختباراتنا، 
لنا ورجاء. وهناك آيات تتكلم عن أمهية 
"مكملني  والرتنيم:  التسبيح  من  كاًل 
وتسابيح  بمزامري  بعضًا  بعضكم 
يف  ومرتلني  مرنمني  روحية،  وأغاين 
وأيضًا:   .)19  :5 )أفسس  للرب"  قلوبكم 
بغنى،  املسيح  كلمة  فيكم  "لتسكن 
ومنذرون  معلمون  حكمة  بكل  وأنتم 
وتسابيح  بمزامري  بعضًا،  بعضكم 
مرتنمني  بنعمة،  روحية،  وأغاين 
.)16  :3 )كولويس  للرب"  قلوبكم  يف 

هل  مرص..  يف  الرتنيم  حال   •
رأيِك  يف  أو  عنه؟،  راضية  أنِت 
منه؟ املطلوب  الدور  أدى  هل 
يف  فالرتنيم  عنه؛  راضية  أنا  طبعًا،  ـ      
العريب العامل  يف  الرتنيم  يقود  مرص 
يف  العربية  باللغة  الناطقني  ويقود 
مرص  يف  الرتنيم  العامل،  انحاء  كل 
عمل  فهو  االنجيل،  رسالة  نرش 
عند  االبداع  طاقات  يفرز  كرازي 

الناس  تقود  مدرسة  وهو  املرنمني، 
ذوي  اىل  نحتاج  فقط  اهلل.  ملعرفة 
الرتانيم  كلامت  مراجعة  يف  اخلربة 
مراجعة  وكذلك  وكتابيًا،  لغويًا 
غريها. مع  تتشابه  ال  حتى  احلاهنا؛ 

بعض  عىل  نطلق  أن  يمكن  •هل 
نيم  ا تر سم  ا ة  يد جلد ا نيم  ا لرت ا

؟ بية شبا
متعدد  بلد  يف  نعيش  نحن  ـ      
ثقافة  بدوية،  ثقافة  فهناك  الثقافات، 
طاقات  لدينا  شبابية،  ثقافة  ريفية، 
يشء  يوجد  ال  لكن  كثرية،  إبداعية 
شبابية اغنية  أو  شبابية  ترنيمة  اسمه 
البعض  الفني نجد  املستوى  فحتى عىل 
سنوات  من  مكتوبة  كلامت  يستعيد 
فتصبح  توزيعها  ويعيد  مقدارها،  هذا 
ُوجد  ولو  معنى،  وهلا  مجيل  حلن  ذات 
ولو  شيخ.  فهو  بسطحية،  يكتب  شاب 
شاب! فهذا  بحيوية،  يكتب  شيخ  ُوجد 

نيم  ا تر ىل  ا نم  ملر ا يلجأ  ا  ذ ملا  •
الرتانيم  كّتاب  لقلة  هل  غريه. 
االستسهال؟ من  نوعًا  ام 
غريه لرتانيم  املرنم  يلجأ  أحيانًا  ـ      
اثرت  قد  تكون  الرتانيم  هذه  ألن 
بمواقف  مرتبطة  وتكون  فيه، 
لوجود  وأيضًا  معينة،  واختبارات 
حيث  من  الرتانيم،  اختيار  يف  صعوبة 
ان  اىل  إضافة  واالحلان.  الكلامت 
حيث  من  األغاين  عن  ختتلف  الرتانيم 
خدمة  تعترب  فهي  امللكية،  حقوق 
شخص:  كل  يستطيع  للكل،  مقدمة 
وقت! أي  يف  ترنيمة،  أي  يرنم  أن 

نيم  الرتا عىل  تعليقِك  هو  •ما 
لتي  ا نيم  والرتا الكتابية؟،  غري 

الهوتية؟ أخطاء  هبا 
باآليات  ميلء  املقدس،  الكتاب  ـ      
الرتانيم يف  هبا  االستعانة  يمكن  التي 
يف  لذلك  نموذجا  الرحباين،  زياد 
الشباب".  قداس  أناشيد   " ألبومه: 
من  الكثري  ان  ينكر،  أحد  ال  لكن 
روح  من  كلامهتا  املؤلفة،  الرتانيم 
أخطاء  أي  أرفض  وطبعًا  الكتاب. 
الكلامت  ألن  الرتنيمة؛  يف  الهوتية 
النفس. يف  وخلودًا  تأثريًا،  أكثر  املغناة 

التسبيح عن  حديثنا  يف  • اعتدنا 
اخلليقة  أو  املخلوق  من  نبدأ  أن 
وكيف  اإلنسان  من  الغالب  ويف 
وعرب  وعبد  وعزف  نطق 

احلبيبة  مشاعره  عن  لإلله 
اننا  ترين  هل  والتعبدية... 
هلل؟ الئقًا  تسبيحًا  نقدم  بذلك 
هكذا  يبتدئ  ان  للتسبيح  حاشا  ـ       
االهلي  الفن  وهو  اخلالئق،  من 
الوجود  يف  ومسكنه  ومصدره 
للخليقة  اعطى  قد  كان  وان  اإلهلي، 
بنوره  ومتتعًا  قربًا  الناطقة،  العاقلة 
وسبحوا  وهتفوا  فرصخوا  وجمده، 
وجمدوا.  ومحدوا  وغنوا  ورنموا 
حضور  ال  احلضور  هذا  فبدون 
نسمع  وعندما  املسبحة.  للخليقة 
وهنارًا لياًل  تسبح  التي  املالئكة  عن 
قدوس العرش:  عىل  للجالس  قائلة   
اصواهتا يف  ونتأمل  قدوس،  قدوس، 
وموسيقاها واحلاهنا،  وكلامهتا، 
أنفسنا  سنرى  تسبيحها،  وأدوات 
باهلل. الالئق  التسبيح  يف  مقرصين 

 
أسمي  هو  التسبيح  كان  إذا   •
وأبقى معرب للحب والرشكة بني 
كان  الذي  فام  واخلالق،  املخلوق 
عليه الوضع اإلهلي قبل اخلليقة. 
احلب  ينقصه  اهلل  كان  وهل 
التسبيح؟ ينقصه  أو  والرشكة، 
وهو  ذاته،  يف  املُسّبح  هو  اهلل  ـ       
بمجده املخلوق  ينطق  ان  قبل  املجيد 
الوجود  هبذا  تامة  حرية  يف  وهو 
تسبيح  يزيدها  او  منها  ينقص  ال 
تسبيحنا حيتاج  ال  انه  له.  اخلليقة 
لتسبيحه املحتاجني  نحن  بل 
يف  دواخلنا  تنكشف  التسبيح  ففي 
الغلبة  ونأخذ  ونتنقى،  حمرضه، 
وحروبه.  الشيطان  عىل  واالنتصار 
فهو  تسبيحنا  حيب  فاهلل  ذلك،  ومع 
شعبه"  تسبيحات  وسط  "اجلالس 
نشيدي له  "فيلذ  وايضًا:   .)3  :33 )مز 
.)34  :104 )مز  بالرب"  أفرح  وأنا 

ما   . رنا حوا ية  هنا يف  ونحن   •
لك لشخصية  ا تِك  منيا ا هي 
مرص؟ يف  وللكنيسة  وألرستك، 

تتقدمني  ان  الشخصية،  امنيايت  ـ      
أخطوها خطوة  كل  يف  الرب،  نعمة 
تباركني "ليتك  يعبيص:  صالة  بحسب 
معي". يدك  وتكون  ختومي،  وتوسع 
     وامنيايت ألرسيت، أن يكون حضور 
ابني  يصبح  وأن  فيها،  واضحًا  الرب 
له. للرب، وخادمًا  ابنًا حقيقيًا  "باولو"، 
مرص يف  للكنيسة  امنيايت  أما      
العامل  وسط  يف  اهلل  مقاصد  تتمم  ان 
للجميع منارة  تظل  وان  الصعب، 
متأثرة. ال  مؤثرة  تكون  وأن 



هنالك العديد من األسباب التي جتعل اجلسم يكتسب دهون يف البطن ومنها اتباع نظام غذائي 
من  النوعيه  هذه  من  للتخلص  لذلك  والقلق،  الرياضة  ممارسة  وعدم  الغذائية  بالعنارص  قليل 
من  وتقليل  الريايض  النشاط  من  ورفع  صحي  غذائي  نظام  إتباع  جيب  البطن  يف  الدهون 
يتمركز  ما  ومنها  املعدة  حول  املنطقة  يف  تتجمع  دهون  عن  عبارة  الكرش  إن  والقلق،  التوتر 
حتت اجللد النوع الثاين يدعى الدهون احلشوية التي تغطي مجيع أعضاء اجلسم، وهذا النوع 
املسببة  الطعام  أنواع  األول،  النوع  من  أكثر  للجسم  صحية  مشاكل  يسبب  قد  الدهون  من 
فقد  للوراثة،  تبًعا  السمنة  شكل  يكون  ما  غالًبا  إذ  الوراثة  ييل،  فيام  وسنذكرها  عموًما  للسمنة 
أو يف مجيع اجلسد،  األرداف  أو يف  الصدر  أو يف  البطن  السمنة يف  األشخاص من  يعاين بعض 
العمل  أصحاب  خاصة  احلركة  وقلة  طويلة  ملدة  اجللوس  للمرأة،  املتكررة  والوالدة  احلمل 
املكتبي وغري ذلك، ويف هذه املقال سوف يتم احلديث عن األطعمة التي تسبب ظهور الكرش.

الكرش ظهور  تسبب  التي  األطعمة 
العوامل  من  يعد  حيث  للجسم،  صحي  غري  يكون  قد  كبري  بشكل  البطن  يف  الدهون  تراكم  إن 
وأمراض  الثاين  النوع  والسكري  األيض  متالزمة  مثل  االمراض  من  بالعديد  لإلصابة  اخلطرة 
بشكل  البطن  يف  دهون  ولدهيم  الطبيعي  الوزن  ذي  األشخاص  إن  الرسطان،  وأيًضا  القلب 
الكرش: ظهور  تسبب  التي  األطعمة  ييل  وما  صحية،  بمشاكل  اإلصابة  خطر  من  سيزيد  عايل 

واملرشوبات السكرية  األطعمة 
األغذية  إن  ذلك،  يدركوا  أن  دون  يوم  كل  السكر  من  الكثري  يتناولون  الناس  من  الكثري  إن 
املافني  مثل  الصحية  باخليارات  يسمى  ما  وأيًضا  واحللوى،  الكيك  مثل  بالسكر  العالية 
يعدوا  حيث  املحىل  والشاي  املنكهة  القهوة  ومرشوبات  الصودا  وأيًضا  املجمد  واللبن 
بشكل  السكر  تناول  بأن  أظهرت  قد  مراقبة  دراسة  ويف  بالسكر،  الكثرية  املرشوبات  من 
لسكر  العايل  املحتوى  السبب  يكون  وقد  املفرطة  البطن  بدهون  عايل  بشكل  مرتبط  كبري 
ويف  بالفركتوز،  عاليني  يعدان  الذرة  ورشاب  العادي  السكر  السكرين  إن  الفركتوز، 
بالوزن  وزيادة  السمنة  من  يعانون  ألشخاص  أسابيع   10 ملدة  كانت  التحكم  حتت  دراسة 
نظام  إتباع  مع  بالفركتوز  املحلية  مرشوبات  من  احلرارية  السعرات  من   25% تناولوا  وقد 
دهون  يف  وزيادة  األنسولني  حساسية  يف  انخفاض  الحظوا  قد  الوزن،  عىل  للحفاظ  غذائي 
لألشخاص  األيض  وعملية  الدهون  حرق  يف  انخفاض  لوحظ  قد  أخرى  دراسة  ويف  البطن، 
أشكاله  مجيع  يف  للسكر  العايل  التناول  إن  بالفركتوز،  عايل  غذائي  نظام  اتبعوا  قد  الذين 
واملرشوبات  الصودا  مثل  بالسكر  املحلية  املرشوبات  تعد  حيث  الوزن،  زيادة  عىل  يعمل 
الكرش. ظهور  تسبب  التي  األطعمة  من  وهي  بالسكر  مليئة  رسيعة  وجبة  املحىل 

بالدهون العالية  واألطعمة  املتحولة  الدهون 
كبري  بشكل  حرارية  سعرات  أخذ  إن  مفيدة،  غري  بالدهون  العالية  األغذية  تناول  إن 
يوجد  وال  البطن،  دهون  تراكم  يف  وتساعد  الوسط  حميط  من  يزيد  قد  نوع  أي  من 
ونظام  والعمر  الغذائي  والنظام  اجلينات  تعد  حيث  بالبطن  الدهون  لرتاكم  واحد  سبب 
من  صنعها  تم  والتي  املتحولة  الدهون  بأن  الباحثون  وجد  وقد  ذلك،  يف  دور  له  احلياة 
توزيع  من  وتغيري  البطن،  منطقة  يف  الدهون  زيادة  عىل  تعمل  الزيوت،  هدرجة  خالل 
توجد  املتحولة  الدهون  إن  البطن،  منطقة  إىل  اجلسم  أجزاء  مجيع  من  الدهنية  األنسجة 
املقلية. واألطعمة  والسمن  واحللويات  والكعك  البسكوت  مثل  األطعمة  من  العديد  يف 

بأنواعها الطهري  يف  الدهون  استهالك  كثرة 
الكوليسرتول  من  خللوه  أقلها  ويعترب  والزبد،  والسمن  الزيوت  مثل 
النار.  عىل  وضعه  دون  نيًئا  تناوله  يفضل  لكن  الزيتون  زيت  هو 

بأنواعها املقليات  كل 
واملقصود  املحمرة  والبطاطس  املقيل  والسمك  والبفتيك  البانيه  مثل 
تناوهلا  لكن  الوجبات،  أساس  هي  تكون  أن  أو  منها  اإلكثار  هو  بالطبع 
صحي. واحلياة  الطعام  نمط  كان  طاملا  مرًضا  يعترب  ال  أسبوعًيا  مرة 

أيًضا واملحمصة  املقلية  املكرسات 
دهون  من  املكرسات  يف  الطبيعية  الدهون  التحميص  حيول  رضًرا.  أشد  املقلية  كانت  وإن 
إليها. الدهون  من  املزيد  تضيف  واملقلية  الضارة،  الدهون  وهي  مشبعة  إىل  مشبعة  غري 

األبيض والدقيق  األبيض  األرز  مثل  املكررة  النشويات 
والشوفان  والربغل  والبليلة  والردة  والقمح  كالشعري  الطبيعية  صورهتا  يف  النشويات  وليست 
ذلك  وغري  والشوكوال  والغربية  الرشقية  احللويات  مثل  بأنواعها  واحللويات  السكريات 
وأمالح  سكريات  من  حتتويه  ملا  اململحة  أو  املحالة  كانت  سواء  بأنواعها  املحفوظة  األطعمة 
ومواد حافظة  بام حتتويه من نسبة عالية من السكريات باإلضافة للصودا املرضة وغري ذلك. 

كيفية التخلص من الكرش
برسعة؟! الكرش  من  التخاص  يمكن  هل 

ال توجد حلول سحرّية للتخلص من الكرش برسعة، وإّنام يتطلب األمر بعض اجلهد وااللتزام 
الكرش؛ خسارة  يف  تساهم  التي  الطرق  بعض  وتبني  صحّي،  حياة  نمط  واّتباع  واملثابرة، 
)باإلنجليزية: السلبية  احلرارية  السعرات  عىل  الكرش  دهون  من  التخلص  يعتمد  حيث 
احلرارية  السعرات  خفض  خالل  من  أي  Negative calorie balance(؛   
كيلوغرام  نصف  فقرابة  اجلسم؛  حيرقها  التي  السعرات  بكمية  مقارنة  املُتناولة 
من  الكمية  هذه  خفض  فإّن  وبذلك  حراريٍة،  سعرٍة   3,500 تعادل  الدهون  من  واحٍد 
 500 خفض  يمكن  ذلك  إىل  وللوصول  الدهون،  من  الكمية  هذه  يقلل  أسبوعيًا  السعرات 
ملامرسة  يمكن  كام  شهريًا،  كيلوغرامني  خسارة  يف  يساهم  مما  يوميًا،  حراريٍة  سعرٍة 
كتلة  بناء  إىل  باإلضافة  احلرارية،  السعرات  حرق  زيادة  يف  تساهم  أن  البدنية  التامرين 
عن  يقل  ال  بمعدل  كانت  إن  وذلك  الغذائي؛  التمثيل  معّدل  من  يرفع  مّما  عضلّية، 
برسعة،  كامليش  املتوسطة؛  الشدة  ذات  الرياضية  التامرين  من  أسبوعيًا  دقيقًة   150
واهلرولة. الركض،  مثل:  الشدة،  عالية  التامرين  من  دقيقًة   75 أو  الدراجات،  وركوب 

الكرش من  التخلص  كيفية 
للحميات  اللجوء  وجتنب  تدرجيي،  بشكل  الوزن  بإنقاص  الباحثني  من  العديد  ينصح 
احلميات  فهذه  رسيع،  بشكل  الوزن  إنقاص  هبدف  استخدامها  يشيع  التي  الرائجة 
التي  الزائدة  الدهون  إنقاص  عن  عوضًا  واملاء  والعظام،  العضالت،  خسارة  ُتسبب 
رسيع  بشكل  وزنه  ختفيف  يريد  من  ُيوصى  احلقيقة  ويف  الكرش،  لظهور  تؤدي 
بشكل  واحد  كيلوغرام  إىل  كيلوغرام  نصف  قرابة  إنقاص  لضامن  للطبيب  يلجأ  أن 
حيتاجها،  التي  الغذائية  العنارص  وتناول  اجلسم  صّحة  عىل  املحافظة  مع  أسبوعّي 
املناطق  من  أصعب  يعترب  حتديدًا  املنطقة  هذه  دهون  من  التخلص  أّن  من  الرغم  وعىل 
يأيت: ما  منها  نذكر  ذلك،  عىل  تساعد  قد  التي  النصائح  بعض  هناك  أّن  إال  األخرى، 

تساعد  فهي  Soluble Fibers(؛  )باإلنجليزية:  الذائبة:  األلياف  تناول  زيادة 
وُتشّكل  املاء،  متتص  ألهّنا  وذلك  اهلضمي،  اجلهاز  خالل  الطعام  حركة  إبطاء  عىل 
إنقاص  يف  دورًا  ويلعب  بالشبع،  اإلحساس  زيادة  يف  أيضًا  يساهم  مّما  هالمّية،  ماّدًة 
السعرات  عدد  من  التقليل  عىل  تساعد  أن  الذائبة  لأللياف  يمكن  كام  الوزن، 
الكتان،  بذور  وتعترب  الطعام،  من  الشخص  عليها  حيصل  أن  يمكن  التي  احلرارية 
الذائبة.  لأللياف  جيدًا  مصدرًا  األسود  الربي  والتوت  والبقوليات،  واألفوكادو، 

 ،)Trans fats )باإلنجليزية:  املتحولة  الدهون  صنع  ويتم  املتحولة:  الدهون  تناول  جتنب 
املعلبة،  األغذية  من  والعديد  النباتية  الزبدة  يف  وتوجد  املشبعة،  غري  الدهون  هبدرجة 
يريد  يشء  ألي  الغذائي  امللصق  من  يتحقق  أن  الكرش  من  التخلص  يريد  بمن  جيدر  ولذلك 
خطر  بزيادة  تناوهلا  يرتبط  التي  الدهون  هذه  عىل  حتتوي  أطعمة  أي  ليتجنب  رشاءه، 
البطن.  يف  الدهون  تراكم  وزيادة  اإلنسولني،  ومقاومة  القلب،  وأمراض  بااللتهابات،  اإلصابة 

الشهية،  من  ويقلل  الشبع  هرمون  إفراز  ارتفاع  يف  يساهم  مما  الربوتني:  تناول  زيادة 
الذين  أّن  الدراسات  من  العديد  وتظهر  املتناولة،  الطعام  كمية  من  يقلل  وبالتايل 
بالذين  مقارنة  البطن  منطقة  يف  أقل  دهونًا  يملكون  أكثر،  بشكل  الربوتني  يتناولون 
الطاقة  استقالب  معدل  من  الربوتني  يزيد  كام  الربوتني،  قليل  غذائيًا  نظامًا  يتبعون 
الوزن.  إلنقاص  غذائية  محّية  اتباع  عند  العضلية  الشخص  كتلة  عىل  وحيافظ  اجلسم،  يف 

والتي  والتأمل،  كاليوغا،  ممتعة  نشاطات  ممارسة  خالل  من  واإلجهاد:  التوتر  من  التخلص 
إفراز  حتفيز  نتيجة  البطن،  يف  الدهون  تراكم  إىل  يؤدي  الذي  التوتر  من  التخفيف  يف  تساهم 
بزيادة  اهلرمون  هذا  مستوى  زيادة  وترتبط  الكظرية،  الغدد  من  الكورتيزول  هرمون 
للكورتيزول  اجلسم  إفراز  يزيد  كام  البطن،  يف  وخصوصًا  اجلسم  يف  الدهون  وختزين  الشهية، 
والتوتر.  للضغوطات  تعرضهن  عند  أكرب  خرص  حميط  أصاًل  يمتلكن  اللوايت  النساء  عند 

 ،)Fructose )باإلنجليزية:  الفركتوز  عىل  حتتوي  التي  السكريات:  تناول  من  احلد 
السكري  كمرض  املزمنة  األمراض  من  بالعديد  الفركتوز  تناول  يف  اإلفراط  ويرتبط 
البطن.  منطقة  يف  الدهون  تراكم  وزيادة  والسمنة،  القلب،  وأمراض  الثاين،  النوع  من 

ُتعّد  والتي   )Aerobic exercise )باإلنجليزية:  اهلوائية:  التامرين  ممارسة 
تراكم  من  للتخلص  املختلفة  والتامرين  الرياضات  أنواع  بني  فائدًة  األكثر  النوَع 
احلرارية.  السعرات  وحرق  عام،  بشكل  الصحة  ولتعزيز  البطن،  يف  الدهون 

عن  عوضًا  الكاملة  احلبوب  بتناول  ُيوصى  حيث  املكررة:  الكربوهيدرات  تناول  من  احلد 
الكربوهيدرات املكررة، مّما يقلل من تراكم الدهون حول منطقة البطن، فتناول احلبوب الكاملة 
من املمكن أن يقلل من ختزين الدهون الزائدة باملقارنة مع استهالك الكربوهيدرات املكررة. 

كرفع  املقاومة  متارين  من  مزيج  ملامرسة  يمكن  حيث  املقاومة:  متارين  ممارسة 
الدهون  مستويات  خفض  يف  يساهم  أن  اهلوائية،  التامرين  إىل  باإلضافة  األثقال، 
العضلية.  الكتلة  عىل  املحافظة  يف  التامرين  هذه  دور  أمهية  إىل  اإلشارة  وجتدر  احلشوية، 

الليلة  يف  أكثر  أو  ساعاٍت   7 مدة  بالنوم  ُينصح  إذ  النوم:  من  كاٍف  قسط  عىل  احلصول 
توقف  يرتبط  كام  أيضًا،  مرحيًا  النوم  يكون  أن  عىل  احلرص  وجيب  الواحدة، 
احلشوية.  الدهون  برتاكم  النوم  أثناء   )Sleep apnea )باإلنجليزية:  التنفس 





عيل  نفسها  تفرض  كبرية  ظاهرة 
املخيفة  الظاهرة  وتلك  املجتمع 
سيئه  نتائج  هلا  بل  سالمتة  هتدد 
النشأ. من  القادمة  األجيال  عيل 

وتعامل  اإلنرتنت  الظواهر  هذه  ومن 
معه.  األطفال 

يدخلون  األطفال  من  الكثري  أصبح 
أقرب  بشكل  اإلنرتنت  عامل  إىل 
قد  األرس  وبعض  األدمان،  إىل 
بأن  منها  ظنا  املشكلة  تلك  تتجاهل 
لألطفال. عظيمة  فوائد  له  اإلنرتنت 

عىل  للحصول  متميزُا  مصدرًا  وإنه 
قضاء  أن  إال  والتثقيف،  املعلومات 
األطفال ساعات طويلة أمامة دون وعي 
لإلنحراف٠٠ عرضه  جيعلهم  رقابة  أو 

الطفل  سلوك  عىل  اإلنرتنت  ويؤثر 
وخاصة  خمتلفة،  ألسباب  سلبيًا  تأثريًا 
العنيفه لأللعاب  ممارسته  عند 
ولعبة  األزرق  احلوت  لعبة  مثل 

ية لنها ا ة  فر صا حتى  تل  قا  . . تستسلم ال 
رجال  وقصص  األختيار.  مسلسل  بمناسبة 

 . . سل ا لبو ا طة  لرش ا
ز  جها ي  أ يف  صة  خا ة  حد و ئام  ا د ك  هنا
. . صة خلا ا ت  ا لقو ا سمها  ا  . . مني أ

رص  لعنا ا فضل  أ من  نه  مكو قه  فر هي 
ة  صغري عة  جممو  . . ء كا ذ و ة  قو
لعمل  ت  ا ملعد ا و  ت  نا مكا إل ا كل  هيا  لد
عىل  يصعب  ن  مكا ي  أ عىل  م  هجو
 . . فيه جد  ا لتو ا ية  د لعا ا طة  لرش ا
مرص  يف  ئن  ها لر ا ذ  نقا إ ة  حد و مثل 
لتى  ا  3 3 3 ة  حد لو ا سمها  ا ن  كا و
قة  فر و  أ  . . ت لسبعينا ا يف  سست  تأ
ر  ختيا ا يتم  لتى  ا و يكا  مر أ يف   S WAT
سية  قا نية  بد ت  ا ر ختبا ا بعد  ها  د ا فر أ
 . . حظة مال ة  قو و ء  كا ذ ت  ا ر ختبا ا و 
ت  ا ر ختبا ال ا ه  هذ صعب  أ من  حد  ا و و
 . . ئن ها لر ا ير  حتر ر  ختبا أ  . . لعملية ا
عليهم  ا  ًد فر عرش  ثنا  ا من  ن  ملكو ا يق  لفر ا
مخسني  من  ًنا  مكو ًقا  فند ا  يفتشو ن  أ
مني  جمر ستة  فيه  ن  أ ض  ملفرت ا من  و فة  غر
ف  غر يف   ، هينة ر ة  عرش ين  ثام ن  و حيتجز
خلمسني  ا ف  لغر ا ى  مستو عىل  قة  متفر
. . ن نيو مد ء  ال نز يًضا  أ هبا  د  جو ملو ا

ا  جو خير و ف  لغر ا ا  يفتشو ن  أ عليهم  و
ثم   . . ت صو ن  و بد  ، هنا يشغلو من 
م  جمر ي  أ خيتفي  ال  نه  أ ا  و كد يتأ
و  . . ب  ا بو أل ا خلف  و  أ ة  رس أل ا حتت 
 . ف لغر با ح  سال و  أ قنبلة  جد  يو ال  نه  ا
حد  أ يف  ث  حد ما  لكم  حكي  أ ين  عو د و
ء  بد من  قيقتني  د بعد   . . ت ا ر ختبا ال ا

مميتة٠ كثرية  وألعاب  البابجى 
بعض  ملشاهدة  يتعرض  قد  كام 
بالسلب  يؤثر  مما  اإلباحية  املواقع 
وتفكرية  شخصيتة  عىل  الكبري 
اإلباحة  ممارسة  من  ومتكينة 
إليه... املقربني  أقرب  مع 

من  كثرية  سلبيات  ونرى 
طويلة  لساعات  الطفل  جلوس 
أمهها. ومن  اإلنرتنت  مع 

١- التوحد واالنطواء من كثرة تصفحهم 
شاشة  أمام  جلوسهم  أو  املوبيل  يف 
إجتامعني  غري  جيعلهم  الكمبيوتر 

وهنا  واخلمول  والتعب   اإلرهاق   -٢
والصداع  العني  يف  بتعب  يشعر 
العظام  يف  تعب  وأيضا  الشديد 
وعدم  احلركه  وعدم  جلوسة  لكثرة 
والرياضيه٠ وااللعاب  النشاط 

٣- واالستخدام املفرط يؤدى ايل االصابة 

ل  و أ  . . لفشل ا ة  ر صفا ّنت  ر  . . ر ختبا ال ا
يفتش  مل  و ًعا  مترسِّ بط  لضا ا خلها  د فه  غر
 . . لقنبلة ا ت  نفجر ا حيث  ب  لبا ا خلف 
ن  كا فة  غر بع  ا ر يف  و   . . نية لثا ا لة  و ملحا ا
 . . تنفس ز  جها ي  تد ير ز  عجو جل  ر هبا 
ج  ر خلا فة  لغر ا من  ه  جو خر أ ن  أ بعد 
جل  لر ا ن  أل لفشل  ا ة  ر صفا نت  ر ق  لفند ا
ن  كا و  ، ا متنّكًر مني  ملجر ا د  ا فر أ حد  أ ن  كا
. . ج خير ن  أ قبل  ا  جيد ه  يفتشو ن  أ جيب 
واألثاث..  ف  لغر ا تيب  تر تغيري  بعد  و
ر  ختبا ال ا ا  و د عا أ  . هلم شكا أ و  املمثلني  وتغيري 
 . . ى خر أ ة  مر حد  ا و قم  ر فة  لغر ا من  ية  ا بد
بط  ضا فتح   . . ين لعرش ا فة  لغر ا عند  و
ما  بعد و  ، غة ر فا نت  كا و  فة  لغر ا لتفتيش  ا
نيس  فقد   . . لفشل ا ة  ر صفا نت  ر  ، ، ج خر
 ) م قد  7 ر  با ميني  ( جة  ثال يفتش  ن  أ
 . . مني ملجر ا من   ) م قز ( هبا  خيتبئ  ن  كا
 . . ية ا لبد ا من  ر  ختبا ال ا نعيد  و
خل  د  ، ثني لثال ا و سع  لتا ا ر  ختبا ال ا يف  و
بعني  ر أل ا و ة  حد ا لو ا فة  لغر ا بط  ضا
 . . ة لنجد ا خ  رص ة  فجأ و  . ا جّيًد فتشها  و
فة  لغر ا يق  لفر ا من  د  ا فر أ مخسة  خل  فد
ت  صو قنبلة  ت  نفجر ا و   . . ته لنجد ا  ًر فو
. لفشل ا ة  ر صفا ّنت  ر و  ، فة لغر ا يف 
َينطلق  يف  مز تسجيل  نت  كا خة  لرص ا
تنفجر  لقنبلة  ا و   . . م حلام ا ب  با ُيفتح  ما  عند
ا  خلو يد ن  أ عليهم  ن  كا و قيقتني  بد ها  بعد
كلهم  ا  تو يمو ال  حتى  خر  آل ا تلو  ا  حًد ا و
. . حقيقية قنبلة  من  ر  نفجا ال ا نت  كا لو 
. . ية ا لبد ا من  ر  ختبا ال ا نعيد   . . و
لة  و حما  4 5 و  م  يا أ بعة  ر أ بعد  ا  خري أ و

الرصع٠ من  نوبات  وحدوث  بالتشنج 
اإلنرتنت!!  خطر  يف  نقطة  أهم  ونرى 

إلستغاللة  الطفل  يتعرض  بان 
يف  خصوصا  والعاطفي  اجلنيس 
عن  العاطفية  العالقات  إنتشار 
اإلجتامعي٠ التواصل  وسائل  طريق 

 اإلنرتنت يسهل عملية تواصل رصحية 
فئة  توجد  حيث  الطفل  مع  جنسيا 
مواقع  بتوزيع  تقوم  األشخاص  من 
للجنس  األطفال  وتعرض  اإلباحية 
معهم  جنسيه  حمادثات  بفتح  وتقوم 

السلبيات  من  أطفالنا  نحمى  ولكي 
نراعي٠ أن  جيب  اإلنرتنت  وخماطر 

للجلوس  معني  موعد  حتديد 
فيه. والتصفح  اإلنرتنت  عىل 

إستخدام  يف  األطفال  مراقبه 
واإلنفراد  العزله  وعدم  اإلنرتنت 
األبواب٠ وغلق  بانفسهم 

ملهمة  ا م  متا إ من  كله  يق  لفر ا نجح 
ج  خر و  . . مني ملجر ا كل  عىل  لقبض  ا و
ب  ها ر إل ا فحة  مكا ة  حد و ئيس  ر
جهه  و عىل  و  سمية  لر ا بسه  مال ًيا  تد مر
عىل  يق  للفر ك  ر يبا هو  و  ، ٍق ا و ع  قنا
عرش  ثني  ال ا حة  فر سط  و  . . و . . ح لنجا ا
عليهم  ة  حد لو ا ئيس  ر طلق  ُأ  . . بًطا ضا
 . . لفشل ا ة  ر صفا نت  ر و  ا  طيًّ مطا ًصا  صا ر
شخص  ة  حد لو ا ئيس  ر ن  أ تضح  ا
ا  كو يرت ال  ن  أ عليهم  ن  كا و   ، ّيف مز
شخصيته من  كد  لتأ ا بعد  ال  إ سلحتهم  ا
ملنطقي  ا من  ليس  نه  ا صا  خصو و
ًعا قنا يلبس  ة  حد لو ا ئيس  ر ن  أ
. . و  . . ر ختبا ال ا يف  ك  ر مشا غري  هو  و
. . ى خر أ ة  مر ر  ختبا ال ا نعيد 

 : ء ي ر لقا ا ي  يز عز
ة  ء ا قر من  تعبت  كنت  ا  ذ إ
ط  لضبا ا ر  شعو ل  فتخيَّ ل  ملقا ا
 . . ر ختبا ال ا يف  كني  ر ملشا ا نفسهم  أ
يسمى  لنفس  ا علم  يف  ر  ختبا ال ا ا  هذ

 L o s e  l o s e . .  N o  o n e  w i n
 . ئز فا ي  أ جد  يو ال  و  . ة كد مؤ ة  ر خسا
مجيع  يف  عة  ملجمو ا د  ا فر أ يضع  ر  ختبا ا
كل  من  ا  يتعلمو لكي  ة  ر خلسا ا قف  ا مو
ة  ر للخسا نفسيا  ا  و يستعد و   . . غلطة
 . . حلقيقة ا يف  ما  ًما  يو ا  و خرس لو 
لكن  و  ، ح لنجا ا ليس  منه  ف  هلد ا
 . . غم متنا و  هم  متفا عمل  يق  فر خلق 
يف  مل  أل ا خلة  ا بد يق  لفر ا يظل  ن  أ و
يمة  هلز ا م  عد عىل  ر  ا رص إل ا و ح  لنجا ا
. . ة ر متكر ة  ر خسا  4 5 من  غم  لر با

تصفح  يف  االطفال  مساعدة 
عىل  يساعد  وهذا  اهلادفة  املواقع 
قدراهتم٠ ودعم  الشخصية  تكوين 

وقت  وقضاء  األطفال  مع  اخلروج 
والرتفيهيه   الرياضية  األنشطة  مع 
والعقل٠  الذهن  نشاط  عىل  يساعد 

دخول  من  األجهزة  محايه 
دائم٠ بشكل  وحتديثها  الفريوسات 

املثالية  القدوة  تكون  أن  جيب 
عىل  اجللوس  بتقليل  ألطفالك 
أطفالك  مع  الوقت  وقضاء  اإلنرتنت 
عائيل٠ جو  وخلق  معهم  والتحدث 

اليوم  مدار  عيل  وقت  ختصيص 
تعد  القراءة   ألن  للطفل  للقراءة 
تطويرة  عيل  تأثريًا  األشياء  أكثر 
بألنفس. الثقة  بناء  يف  وتساهم 

بذلك نجد جيل سوى حافظ اهلل أوالدنا.

كــيـــد  لتــــأ با تـــك  حـــيــــا يف  نـــــت  أ و
. . ت قــــا و أل ا بـــــعـــــض  يف  ت  خســـــر
من  ن  تكو ة  حليا ا قف  ا مو بعض  نا  حيا أ
. . . رس خا رس  خا  .L o s e  L o s e عية  نو

ة  كبري ه  خرب يك  لد يكن  مل  نه  أل ت  خرس
 . . صح  أل ا ر  ختتا لكي   ، ٍف كا تعليم  و  أ
فية  كا ا  ًد نقو متلك  مل  نك  أل و  أ
و  أ ئلة  عا ن  و بد حيد  و نك  أل و  أ . .
 . . ك ند يسا من  يك  لد ليس  و  ، ء قا صد أ
 . . ة حليا ا صميم  من  قف  ا ملو ا ه  هذ
ت  خرس ا  ذ إ لضعف  با تشعر  ال  ك  جو ر أ
ن  أ ض  و ملفر ا من  ليس  نه  أل  … فيها 
تكسب   . . فة ملعر ا غري  منها  تكسب 
منها  تكسب   . . و ك  د عو بة  صال منها 
قيق  ر و   ، ضًعا ا متو جتعلك   ، مٍل أ َة  ر ا مر
 . . طة ببسا  . . . حكياًم جتعلك  و  أ  . . لقلب ا
 . . لكلمة ا بمعنى  ن  نسا إ جتعلك 
هلل  ا ن  أ ا  ًد جيِّ كر  تذ  . تك ر خسا نت  كا مهام 
 . . ية لنها ا يف  تكسب  لكي   ، ة حليا ا يف  ضعك  و
ن  أ ط  برش لكن  و   . . ى قو أل ا نت  أ
حلظة  كل  من   . . س ر د كل  من  تتعلم 
. . طئ خا ر  ا قر كل  من   . . فشل
وأفضل  تك  حيا يف  قتة  مؤ ة  فرت ة  ر خلسا ا

ت  ا مر ا  و خرس جليش  ا و طة  لرش ا ت  ا قو
. . . ة يد عد

لنرص  ا حتى  تل  قا و   . . تاًل مقا ُكن 
 . . ت خرس لو  حتى  ئز  فا لفعل  با نت  فأ
. لكلمة ا بمعنى  ًنا  نسا إ صبحت  أ نك  بأ ئز  فا
جهلنا  من  ( : ئلة لقا ا حلكمة  ا كر  تذ و

) نتعلم ئنا  خطا أ من  و  ، نخطئ



عن  اجلدد  اآلباء  من  الكثري  يتساءل  قد 
وأسس  الّصحيحة  احلديثة  الرتبية  طرق 
الّطريقة  وعن  األطفال،  مع  الّتعامل 
ُعنٍف،  أو  رضٍب  دون  للرّتبية  األمثل 
تقريرنا يف  عنه  سنتحدث  ما  وهو 
فرتة  بعد  يذهب  منيس،  الوالدة  أمل 
الرحلة  وتبدأ  الذكريات،  خانة  من 
دون  الطفل  تربية  حتديًا،  األكثر  األطول 
بغري  شخصيته  هتدم  أساليب  إىل  اللجوء 
نفسيًا. حتى  أو  جسديًا  سواء  قصد، 
جلأت  أسلوب  مثاًل،  الطفل  رضب 
أنحاء  شتى  يف  السابقة  األجيال  إليه 
األسلوب  هذا  ينفع  هل  ولكن  العامل، 
الرتبية  تصلح  وأال  فعاًل؟  عرصنا  يف 
والفكرية  والعقلية  اجلسدية  والتنشئة 
بالرضب؟ إال  للطفل  السليمة 
اجلدد  اآلباء  من  الكثري  يتساءل  قد 
وُطرق  الّصحيحة  بية  الرتَّ ُأُسس  عن 
الّطريقة  وعن  األطفال،  مع  الّتعامل 
ُعنٍف أو  رضٍب  دون  للرّتبية  األمثل 
تقريرنا. يف  عنه  سنتحدث  ما  وهو 

هي؟ ما  الطفل..  تربية 
عملّية  بأهّنا  فل  الطِّ تربية  ف  ُتعرَّ
عاطفته وتعزيز  فل،  الطِّ دعم 
جسدّية  تنشئًة  وتنشئته  وتربيته 
وسِوّية. سليمة  وفكرّية  وعقلّية 
قدياًم  األبناء  تربية  يف  األجداد  اّتبع 
عىل  بعضها  اعتمد  خُمتلفًة؛  أساليب 
كليهام  أو  اجلسدّي  أو  اللفظّي  الُعنف 
احلارض  الوقت  يف  أّما  للرّتبية،  كوسيلٍة 
برتبية  اآلباء  من  الكثري  فيفتخر 
من  خاليًة  تنشئًة  وتنشئتهم  أبنائهم 
بخالِف  والّتأديب،  الِعقاب  أساليب 
قدياًم.  األجداد  تربية  عليه  كانت  ما 
ُيعّنف  حاالت،  هناك  تزال  ال  ولكن، 
"الرتبية". بُحجة  الطفل  فيها 
فهي  احلديثة،  الرتبية  طرق  عن  أّما 
ومن  األمَرين،  بني  توازن  التي 
وتعليمه  الّطفل  لتنشئة  املُهّمة  الّنصائح 
يأيت: ما  صحيحًة  تربيًة  وتربيته 
والِعقاب  والُعنف  ب  الرضَّ بني    الّتفريق 
غايُته  تربوّي،  أسلوٌب  هو    العقاُب 
ما  ُيكّرر  أاّل  ويتعّلم  الّطفُل  يتأّدب  أن 
ُيستخدم  بينام  أخطاء،  من  به  وقع 
عىل  للّداللة  والُعنف  الرّضب  مفهوما 
ما  أبعُد  وهذا  االنتقام،  بدافع  االعتداء 
ومساعيها. الرّتبية  مفاهيم  عن  يكون 

مفاهيم  بني  اآلباء  من  كثرٌي  ق  ُيفرِّ   وال 
أهّنم  لدرجِة  والِعقاب،  والُعنف  الرّضب 
ألساليب  يكوُن  ال  بطريقٍة  أبناَءهم  ُيرّبون 
ترسيخ  يف  ُيسهم  مّما  مكان،  فيها  العقاب 
َمفاده  الّطفل؛  لدى  خاطٍئ  مفهوم 
صحيح. فعَله  كلَّ  وأّن  خُيطئ،  ال  أّنه 
بني  الفرق  اآلباء  يعَي  أن  جيب    ولذلك 
توظيفها  ليستطيعوا  املفاهيم؛  هذه 
عنها. العقاب  ُينّحوا  أْن  ال  الرّتبية،  يف 
الكالم  يف  دة  والشِّ الّلني  بني    املُوازنة 
منها  للرّتبيِة،  عديدة  ُطُرق    توجد 
املفيُدة  وأّما  احلديثة،  ومنها  القديمة، 
من  الّطفل  ن  ُيمكِّ ما  فهي  منها 
فردًا  بعد  فيام  ليكون  بُعمٍق؛  التعلُّم 
وحكمة. باّتزان  الّناس  ُيعامل  صاحلًا، 
يّتبعوا  أْن  اآلباء  عىل  جيب    وهلذا 
كالمهم يف  واحلزم  الّشدة  أسلوب 
ُيغِفلوا  أن  دون  أجدادهم،  فعل  مثلام 
واإلقناع احلديث  يف  الّلني  جانب 
الّلني  َمواِطن  ُمتعلِّاًم  فُل  الطِّ لينشأ 
والّتأثري. اإلقناع  وأسلوب  دة،  والشِّ

رضب  دون    الرّتبية 
التي  األساليب  من  ُب  الرضَّ   ُيعدُّ 
سواًء  كبريًة؛  وعواقب  أثرًا  ترتك 
النَّفيّس أو  اجلسدّي  اجلانب  يف 

الّتأديب  حدود  عن  خرج  إْن  وذلك 
تطبيقها. ُيمكن  التي  املعقولة  واألُسس 
الطفل  شخصّية  اهنيار  إىل  ُيؤّدي    وقد 
مستقبله  عىل  ُيؤّثر  مّما  ونفسّيته، 
أساليب  حول  اآلباء  ويتساءل  وحُيّطمه، 
الّتأديب والعقاب التي يمكن أن حُتل حمّل 
اخلصوص. هذا  يف  فيحتارون  الرّضب، 
رضب  جتنُّب  جيب  كّلها،  األحوال  يف  لكن 
ال  الّطفل  ألّن  ظرف؛  أّي  حتَت  الّطفل 
الّصحيح  بني  ُيمّيز  وال  به،  يقوم  ما  ُيدرك 
اخلطأ يف  الوقوع  يقصد  ال  كام  واخلاطئ، 
ب. بالرضَّ ُيعاقب  أاّل  جيب  ذلك  وألجل 

احلـديثـة  التــربـيـة  طـرق 
العنيف للعقاب  وبدائل 

العقاب  طرق  من  العديد  هناك 
ومنها: الطفل،  تربية  يف  لة  الفعاّ

مستقطع وقت   -1
كثريًا  بكى  أو  جيدًا  طفلك  يلعب  مل  إذا 
جهزي  الضجة،  من  كثريًا  أحدث  أو 
فيه  جيلس  أن  منه  واطلبي  مكانًا  له 
عمره. من  سنة  لكل  دقيقة  ملدة  هادئًا 

ولكن  ذلك،  سريفض  البداية  يف 
عليه. سيعتاد  مرة  وراء  مرة  بإرصارك 
املستقطع  الوقت  هذا  يكون  أن  جيب  )ال 
يف  حوله  األلعاب  حيث  الطفل،  غرفة  يف 
طريقة  تلك  تصبح  أن  جيب  وال  مكان،  كل 
أفضل(  طرق  فهناك  الوحيدة  العقاب 
مكان  يف  الزاوية  تلك  تكون  أن  حاويل 
أن  يمكن  ما  بمحيطه  يوجد  ال  املنزل  يف 
يؤذي الطفل به نفسه، ويف حميط برصك.

املواسم صندوق   -2
بإحدى  كبريًا  إزعاجًا  الطفل  أحدث  إذا 
ومطالباتك  تعليامتك  إىل  ينصت  ومل  ألعابه 
ما رضرًا  بلعبة  أحدث  أو  باهلدوء 
انتزعيها منه، ثم ضعيها يف صندوق أطلقي 
املواسم( )صندوق  وليكن  اساًم،  عليه 
فقط. اجلمعة  يوم  األلعاب  تلك  ولتخرج 
ينظفها  أن  طفلك  يرفض  التي  اللعبة 
ينشغل  التي  أو  كرسها،  حياول  أو  وراءه، 
يفقدها. للغذاء،  نداءك  ويتجاهل  هبا 
تطبيق  عىل  املواظبة  أن  ذكره  اجلدير  من 
عاقبت  وإذا  أسايس،  أمر  العقوبة 
تتجاهله  أن  جيب  فال  يشء  عىل  طفلك 
يأخذ  لن  عندها  القادمتني،  املرتني  يف 
اجلد. حممل  عىل  التهديدات  الطفل 

3- الـتـعــويــض عــن إضــاعـــة 
قت لو ا

وقت  إضاعة  يف  طفلك  تسبب  إذا 
اجعليه  وأفعاله،  بمشاغباته  أحدهم 
لتعويضهم  هلم  املهام  بعض  بتنفيذ  يقوم 
إضاعته.  يف  تسبب  الذي  الوقت  عن 
عليك  الغداء  وجبة  إضاعة  يف  تسبب  إذا 
حاويل  فقط  الصحون،  ينظف  اجعليه 
لكل  وأن  أفعاله،  عن  مسؤول  أنه  تعليمه 
خطأ يرتكبه تداعيات وأثرًا عىل اآلخرين.
)مالحظة: العقاب جيب أن يكون عىل قدر 
اخلطأ، فال مبالغة يف حجم ووقت العقاب(.

دائمــًا  يعيـد  ال  االعتذار   -4
الود

االعتذار  بأمهية  اإليامن  مع 
تلك  أن  إال  آسف(،  )أنا  وتعبري 
القلب.  من  دائاًم  تصدر  ال  اجلملة 
إىل  يعتذر  أن  طفلك  من  طلبت  إذا 
كريم اآليس  عىل  ليحصل  شقيقته 
الكذب.  إىل  سيضطر  ما  فغالبًا 
تسأليه  أن  حاويل  ذلك  من  أفضل  ولكن 

اطلبي  ثم  شقيقته  يف  حيب  ما  أكثر  عن 
أفضل  فهذا  بنفسه،  ذلك  خيربها  أن  منه 
األجوف. املنمق  االعتذار  من  كثريًا 
وعاقب  ألرستك،  اخلاصة  القواعد  )ضع 
هبا(. التزامهم  عدم  عىل  أطفالك 

صــافــرة  تسـتـخـدم  ال   -5
لتحكيم  ا

بني  منزلك  يف  دائمة  شجارات  هناك 
التحكيم  إىل  دائاًم  تضطر  أبنائك؟ 
أو  األموية  سلطاتك  واستخدام  بينهم 
عىل  والضغط  بينهم  للفصل  األبوية 
منه؟ األكرب  كالم  إىل  لينصت  األصغر 
فقط  أبنائك  من  اطلب  ذلك،  تفعل  ال 
خيرجوا  وال  غرفهم  إىل  يدخلوا  أن 
وهلم. لك  مقنع  حل  إىل  يصلوا  حتى 
طفلك  مراحل  يالئم  للعقاب  نظامًا  )ضع 
ال  14عامًا  الـ صاحب  فطفلك  العمرية، 
ألن  مساًء  السابعة  يف  النوم  عىل  يرغم 
ذلك(. يفعل  سنوات  الست  ذا  أخاه 

الـتـجـاهـل  -6
أخرى  طرقًا  الطفل  يعّلم  التجاهل 
من  بداًل  ورغباته  مشاعره  عن  للتنفيس 
ويعّلم  بقدميه،  األرض  ورضب  الرصاخ 
التي  الترصفات  تلك  من  التخلص  الطفل 
نوبات  األنني،  مثل:  االنتباه  جلذب  يفتعلها 
مجهور  فبدون  السؤال،  تكرار  الغضب، 
األفعال. تلك  من  فائدة  ال  مستمعني  وال 

املـــــــدح  -7
أو  جتاهله  أو  طفلك  عزل  يمكنك  ال 
االهتامم  بعض  إعطائه  بدون  معاقبته 
اإلجيابية.  بأفعاله  واإلشادة  ذلك  قبل 
أفعاله  تتجاهلني  الطفل  وجدك  إذا 
العكس  فعل  إىل  فسيضطر  اإلجيابية 
يسمى  ما  وهذا  االنتباه،  جلذب 
تعطي  التي  اإلجيابية،  بالرتبية 
تريدينها. التي  للسلوكيات  حمفزات 
إرضاء  يريدون  األطفال  أن  دائاًم  وتذكر 
بشتى  انتباههام  عىل  واحلصول  الوالدين 
يلعب  ألنه  الطفل  شكر  لذا  الطرق، 
ألعابه  وضع  ألنه  أو  أخته،  أو  أخيه  مع 
مع  احللوى  تشارك  أنه  ملجرد  أو  مكاهنا، 
احلسنة. السلوكيات  يشجع  أمر  أشقائه 

البالغني  مع  تنجح  السياسة  هذه  ولعل 
جتريبها! هو  عليك  ما  كل  أيضًا، 



أفكــــــار شــــائــــكـــة  

مالذكاء  ومالدهاء  وماحلكمة ومالفرق بينهام ؟  -   قـرأت لــك

دنـيا الوجـود

حــــــــــّر رأي 
النصوص     يف ترويسة كل الصحف واملجالت، ال بد من وجود مثل هذه 

املقدسة:
ُتعرّب بالرضورة  ُتعرّب عن رأي أصحاهبا وال  املنشورة باجلريدة،  .. اآلراء     

عن رأي أرسة حتريرها!
الشخصية! آرائهم  ُيعرّب عن  املجلة،  الكّتاب يف هذه  .. ما ينرشه     

...،...،...،   
الزبائن  آراء  ان  اآلتية:  الالفتة  املقاهي  إذا علقت      ولن نستغرب، 

املقهى! صاحب  رأي  عن  بالرضورة  ُتعرّب  ال  السياسية 

عـادل عطيـة

لنوم  ا من  استيقظت  األيام  من  يوم  يف 
قط  أنم  مل  كأنني  ا  جًد جمهد  وكنت 
شديد صداع  هبا  رأيس  ووجدت 

وهل  ؟  ملاذا  فكرت  اللحظة  تلك  ويف 
نائاًم؟ كنُت  بالفعل 

.... وال  نعم  احلقيقية  اإلجابة 
؟  ذلك  كيف 

نفيس  داخل  جديد  من  اإلبحار  قررت 
حيدث؟ وماذا  حدث  ماذا  ملعرفة 

بعد..  ينم  مل  والعقل  نائم  اجلسد  احلقيقة 
أفكار  وبه  لليل  ا طوال  مستيقظ  فهو 

حلظة  يغُف  مل  االنشغال  وهبذا  كثرية 
األخرى.. تلو  واحده  ر  فكا أل ا ر  و تد و

هيدأ  مل  و عًيا  ا و لعقل  ا صبح  أ لك  لذ و
استيقظت  الرصاع  وبذلك  لبال  ا ويرتاح 

ئًيا.. هنا أنم  مل  وكأنني  نا  أ
صمت  وهنا   ، اإلعياء  بذلك  أشعر  وهنا 
ورشود  ذهني  ف  يقا إ لت  و حا و حلظه 

إذن؟  احلل  وما  األفكار  تلك 

لنفيس  ا اإلرهاق  عليا  ويبدو  جًدا  جمهد  أنا 
ا  ذ ملا نفيس  لت  سأ و  ، يًضا أ ين  لبد ا و

األفكار؟ بني  الداخىل  ع  ا لرص ا ا  هذ كل 

نم  أ مل  نني  كأ جعلني  ما  هو  و
. . . . . . مطلًقا

؟ للنوم  د  خللو ا قبل  هني  ذ صف  ُأ مل  ا  ذ ملا

؟  هلل  ا عىل  ي  ر مو أ ك  تر أ مل  ا  ذ ملا و

يشء  كل  عىل  القادر  وحده  فهو 
سبني  ينا بام  مل  لعا ا ه  حد و هو  و

يف  أثق  من  وحده  وهو  يل،  صالح  وماهو 
ىل.. اختياراته 

وقلت  نفيس  مع  حلظه  قفت  تو هنا  و
اهلل، يد  يف  األمر  تركت  لو  وهل 

يف  تفكري  وبال  مهوم  وبال  تفكري  بال  ونمت 
وجه  من  ذلك  كل  حل  وحماولة  مشاكل 
واملفاضلة  االقرتاحات  بتعدد  نظري 
ونمت  لليل  ا طول  نفيس  داخل  بينهم 
التفكري.. عدم  وحماولة  اهلل  عىل  بإتكال 

وهل  هدوء  يف  نام  سأ بالفعل  هل 
السهولة؟  هبذه  املشاكل  ستحل 

وجدت   وهنا  ذلك  يف  يفكر  عقيل  واستمر 
لإلبحار  ُعدت  و  جديد  رصاع  يف  نفيس 

جديد.. من 

تكون؟ وكيف  التسليم..  حياة 

تكون؟ وملن  لتسليم..  ا حياة 

تواكل؟ أم  توكل  التسليم..  حياة 

ذهني  ورشود  وفكري  عقيل  وبدأ 
خطري.. دور  يلعب 

نطلق عليه صفة  له عقل ومنه  االنسان 
من  االستفادة  يتم  )عاقل(..وعندما 
يستقبلها  التي  االمور  بفهم  العقل  هذا 
استخدامها  كيفية  ومعرفة  االنسان 
واستخراجنا  مثال  للسؤال  كفهمنا 
نراه  او  نقرأه  ملا  فهمنا  او  جلوابه 
هذه  حامل  نصف  ان  يمكن  ونسمعه 
الصفات ) بالذكي( وهذا يشمل مجيع 
واالجتامعية.. العلمية  االختصاصات 

واملدرس  والطبيب  كاملهندس 
الخ  والبناء...  واحلداد  والنجار 
االولية  باملراحل  التالميذ  ومنها 
اىل  يصلوا  مل  من  وختى  للدراسة 
من  فيها  ايضا  ويدخل  الدراسة  سن 
باحلصول  الظروف  هلم  تسمح  مل 
باحلياة  اخلربة  لكن  شهادات  عىل 
الصفاة.. هذه  وأكتسبوا  اعطتهم 

الــدهــاء.. أمــا 
الذكاء  من  اعمق  عقلية  قدرة  فهو 
يستطيع  من  هو  الداهية  لكون 
وقدراته  الذكاء  صفات  استخدام 
وتكون  الغايات  لتحقيق  العقلية 
والتخطيط  املبادرة  قدرة  عنده 
الداهية  صفات  ومن  واالنتاج 
مابادر  الثبات  والتقمص  املكر 
.. ماينتجه  او  له  ماخيطط  او  به 
يكون  ان  بالرضورة  ليس  اذا 
من  الداهية  ولكن  داهية  الذكي 
اوال..مثال.. ذكيا  يكون  ان  الرضوري 
نفس  هلام  شخصان  هناك 
علمي  اختصاص  أي   ( االختصاص 
ما  مسأله  يف  يفكران   ) اجتامعي  او 
يصل  احدمها  اختصاصهم  ضمن 
معلومة  لنقص  ويقف  نقطة  اىل 
التخطيط  او  املبادرة  يستطيع  فال 
من  عنده  بام  ويكتفي  املسألة  الهناء 

موجود  انا  يبقى  فكر  با  ما  طول 
الوجود  بدنـيا  باىل  ومشغـول 

شاغلنى  والفكر  واخدنى  والعقل 
حمدود   وموش  ممدود  بكـون   

وضياها والشمس  وصفاها  السام  ىف 
سامها ىف  بـتدور  اللـيل  ونـجـوم 

وآكام جـبال  وهناك  ونـنام  بنـصـحى 
وصـحارى ووديان ىف غياهب النسيان

أشجار ماليه الكون من كل صنف ولون
إحـساس  وبتـدى  الناس  ع  بتضلـل 

والسكون بالـرضا 

والورود  حمالها  يا  وزهوراجلنينه 
أحالها فيها 

هلذه  لوصوله  ذكي  فهو  معلومات 
استقراء  من  مالديه  وفق  النقطة 
اليستطيع  لكنه  للمسألة  وفهم 
املعلومات.. لنقص  املبادرة 
استقراءه  من  يستطيع  االخر  اما 
يبادر  ان  للمسالة  وفهمه 
هلذه  احلل  النتاج  وخيطط 
داهية.. اصبح  فهنا  املسألة 
للذكاء والدهاء  ان يكون  املمكن  ومن 
ومسار  اجيايب  مسار  مسارين 
ماالينفع  ومنها  ماينفع  منها  سلبي 
باقناع  القدرات  هذه  كاستخدام 
هبا.. مقتنع  غري  هو  بأمور  االنسان 

احلـكـمــة.. أمــا 
قلنا ان الذكاء والدهاء مصدره العقل 
سليم  فكري  نشاط  جمرد  يكون  وقد 
منها.. االجيايب  اجلانب  نأخذ  وهنا 
عيل  تقترص  ال  فهي  احلكمة  أما 
بالترصف  تتبعه  بل  السليم  التفكري 
وهي  العميل.  السلوك  يف  احلسن 
إنام  فقط،  العقل  عيل  تعتمد  ال 
.. واإلرشاد  اخلربة  من  أيًضا  تستفيد 
املعرفة  جمرد  هي  ليست  فاحلكمة 
إنام  الصائب  الفكر  أو  السليمة 
العملية  احلياة  صميم  يف  تدخل  هي 
بالسلوك  وجودها  عن  لتعرب 
يميزه  العقل  كان  فان  احلسن.. 
احلكمة  فان  والتفكري  الفهم 
والتدبري.. الترصف  حسن  يميزها 
التفكري  أو  الذكاء  و  الدهاء  لذالك 
بمراحل  يمرا  ان  حيتاجان  السليم 
العميل  التطبيق  يف  دقيقة  واختبارات 
حكمة. إىل  يتحول  فيها  نجحا  فان 
التفكري  جودة  احلكمة  تشمل  وهكذا 
التدبري. وسالمة  التعبري  ودقة 
الدهاء..  من  قدرة  اعىل  احلكمة  اذا 
الذكاء.. من  قدرة  اعىل  والدهاء 

بتاخد  ثيـاب  بأحـىل  متسـربله 
وياها العقـل 

ينشـر  يفـوح  اجلو  ىف  عطرها 
الروح ويرد  البهجه 

ومجاهلا  مثلها  له  كان  سليامن  وال 
ماتروح منني  فيها 

وصيف  وشتا  وخريف  وربيع 
تعريف مالوش  جـو  وأحيانآ 

وسـيول أمطـار  فـصول  تعاقب 
وهراكني تسونامى  وبراكني  زالزل 

األجناس  كل  من  وناس  وبرش 
برشات  وتنوع  وهلجات  لغات 

نقول والزم  نفكر  الزم  يبقى 
مسئول ومني  يقدر  الىل  مني 

بندور فلـكه  ىف  قادر  إلـه  غري 
مأمور بيه  والكل  األمور  بيوزن 

قدرته بكلمة  األشـياء  حامل 
صنعته من  الكون  ىف  ما  وكل 

قـصـــة إبــحــــار 2م/ جمدى عزيز

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  - مـصـــر

التسليم؟ حياة  من  نا  أ أين 
مل  وكأنني  لنوم  ا من  استيقظت  أين  وبام 

؛ بعد  نم  أ

التسليم( بعد)حياة  أحيا  مل  فأنا  إذن 
هو  من  عىل  إتكال  بدون  أحيا  ومازلت 

فيكون، كن  يقول  أن  يقدر 

فضلك" من  "حلظة  ولكن 
.. تواكل  أم  إتكال  يسمى  هذا  هل 

اإلتكال  من  ة  حيا هي   . . لتسليم ا ه  حيا
تواكل  دون 

غريه دون  وحده  ...هلل  التسليم  حياة 
للعمل  مصاحبة  التسليم..  حياة 

أو  تواين  دون  واملشاركة  واالجتهاد 
ر  ستهتا ا

ما  أعمل  بمعني  لتسليم  ا حياة 
إخالص  بكل  ًما  متا يكون  أن  جيب 
للنوم  اخللود  عند  ولكن  وتفاين 

فقط اإلتكال  بفعل  والفكر  القلب  هيدأ 

التسليم  حياة  وُأمتم  وسالم  هدوء  يف  نام  أ
وحده  هلل  لتام  ا

اهلل  قبل  من  يل  منح  لو  الغد  وأنتظر 
احلياة مسرية  أُلكمل 

لبرش  ا من  يد  لعد ا ك  هنا حلقيقة  فا  
ذلك،  نعلم  ن  أ جيب  و م  يقو ال  و م  ينا

بني  الصعبة  املعادلة  هلذه  وصلت  ولو 
طول  عليا  اليل  بالفعل  أعمل  أنني 

. . ر لنها ا

احلياة  ملقدرات  مستسلم  نام  وأ
هو  من  يد  يف  أموري  وأترك 
األكوان، كل  وخالق  خالقني 

وسالم  هدوء  يف  نام  سأ فقط  هنا 
من  الداخيل  الرصاع  ويتوقف 
وتتجدد  الكيان  كل  وهيدأ  األفكار 
القول ونستطيع  الطاقة  فينا 
اهلل، يا  ولك  بك  نقدر 

بثقه  نحيا  نحن  و " ك  حد و لك  مللك  فا "
، فيك 

هعمل  لسليم  ا ملعنى  با لتسليم  ا ة  حيا و
اهلل، عىل  لباقي  وا عليا  اليل 

ورصاع  اإلبحار  رحلة  وبعد 
واإلجهاد  اجلهد  وهذا  األفكار 
لنوم  ا إيل  َأخُلد  حينام  قررت 
هدوء  يف  نام  وأ يده  يف  يشء  كل  أترك 
يشء.. كل  عىل  القادر  وحده  هلل  فاألمر 

للقاء ا وإىل 
. جديدة  إبحار  رحلة  يف 

م/ جمدى عزيز



حتت   1966 عام  يف  بدأ  املتحدة،  الواليات  يف  فيدرايل  صحي  تأمني  برنامج  هو  يكري  ميد 
الطبية. واخلدمات  الصحية  الرعاية  مراكز  اآلن  وتديره  االجتامعي  الضامن  إدارة 
ذوي  من  الشباب  بعض  أكرب.  أو  عاًما   65 أعامرهم  تبلغ  الذين  األشخاص  أجل:  من 
الدائم  الكلوي  )الفشل  املرحلة  هناية  يف  الكىل  بمرض  املصابون  األشخاص  اإلعاقة. 
األخرية( بمراحله  الكلوي  الداء  أحياًنا  ويسمى  الزرع،  أو  الكىل  غسيل  يتطلب  الذي 

 
Medicare؟ للحصول عىل  أتقدم بطلب  أن  يف أي عمر جيب 

 65 تبلغ  عندما   Medicare عىل  للحصول  بطلب  التقدم  عليك  جيب  احلاالت،  معظم  يف 
وتشمل  عاًما،   65 فيه  تبلغ  الذي  الشهر  من  أشهر  ثالثة  قبل  األولية  التسجيل  فرتة  تبدأ  عاًما. 
65 عاًما، مما يمنحك سبعة أشهر. شهر ميالدك، ومتتد ثالثة أشهر بعد الشهر الذي تبلغ فيه 

 
Medicare؟ لربنامج  املختلفة  األربعة  األجزاء  هي  ما 

الداخيل املستشفى  يف  اإلقامة  أ  اجلزء  يغطي  املستشفى(  )تأمني  أ  اجلزء  ميديكري   •
املنزلية. الصحية  الرعاية  وبعض  املسنني،  ورعاية  ماهرة،  متريض  منشأة  يف  والرعاية 

... الطبي(  )التأمني  ب  اجلزء  ميديكري   •
طبية( وصفة  تستلزم  التي  العقاقري  )تغطية   Medicare برنامج  من  د  اجلزء   •
 Medicare Advantage خطة  من  بك  اخلاصة   Medicare مزايا  عىل  للحصول 
لديك  يزال  ال  تذكر،  اخلاصة.  الصحية   Medicare خطة  أو   C اجلزء  أيًضا  تسمى  والتي 
.Medicare Advantage Plan Medicare إذا قمت بالتسجيل يف خطة  برنامج 

 
Medicare؟ لربنامج  السنوية  التغطية  فرتة  هي  ما 

برنامج  عىل  األشخاص  معظم  حيصل   :Medicare برنامج  يف  األولية  التسجيل  فرتة 
هذه  خالل  الطبي(  )التأمني   B واجلزء  املستشفى(  )تأمني   Medicare Part A
عاًما.  65 بلوغك  من  أشهر   3 بعد  وينتهي  عاًما   65 بلوغك  من  أشهر   3 قبل  يبدأ  الفرتة. 
التسجيل  فرتة  فاتتك  إذا   :Medicare لربنامج  العامة  التسجيل  فرتة 
لربنامج العامة  التسجيل  فرتة  خالل  التسجيل  يمكنك  األولية، 
يوليو.  1 يف  تغطيتك  وستبدأ  مارس(،   31 إىل  يناير   1 )من   Medicare

 
مليديكري؟ األولية  التغطية  هي  ما 

فرتة التغطية األولية: بعد أن تفي باخلصم اخلاص بك، ستساعدك خطتك يف دفع ثمن األدوية 
أو تأمني مشرتك.  التكلفة ، وستدفع دفعة مشرتكة  املوصوفة لك. ستدفع خطتك جزًءا من 
تعتمد مدة بقائك يف فرتة التغطية األولية عىل تكاليف األدوية اخلاصة بك وهيكل مزايا خطتك.

 
األصيل؟  Medicare برنامج  يغطي  ماذا 

"أ"  اجلزء  يغطي  املستشفى.  تأمني  هو   Medicare برنامج  من  أ  اجلزء 
التمريضية  والرعاية  الداخليني،  للمرضى  املستشفى  يف  اإلقامة  عموًما 
أنت  املحدودة.  املنزلية  الصحية  الرعاية  وخدمات  املسنني،  ورعاية  املاهرة، 
املشرتكة. املدفوعات  أو   / و  املشرتك  والتأمني  للخصم  قاباًل  مبلًغا  عادًة  تدفع 
خدمات  مثل  الرضورية  الطبية  اخلدمات  تغطية  يف  ميديكري  برنامج  من  ب  اجلزء  يساعد 
واملعدات   ، املنزلية  الصحة  وخدمات   ، اخلارجيني  املرضى  ورعاية   ، واختباراهتم  األطباء 
الوقائية. اخلدمات  بعض  أيًضا  ب  اجلزء  يغطي  األخرى.  الطبية  واخلدمات  املعمرة،  الطبية 

 
Medicare؟ ما هي ميزة 

"MA "خطط  أو   "C "اجلزء  أحياًنا  تسمى  التي   ،Medicare مزايا  خطط 
من  تقديمها  يتم  األصيل.   Medicare برنامج  عن  واحد"  يف  "الكل  بديل  هي 
خطة  إىل  انضممت  إذا   .Medicare قبل  من  املعتمدة  اخلاصة  الرشكات  قبل 
اخلطط  هذه  تتضمن   .Medicare برنامج  لديك  يزال  فال   ،Medicare مزايا 
 Medicare و  املستشفى(  )تأمني   Medicare برنامج  من  أ  اجلزء  "املجمعة" 
.)D )اجلزء   Medicare أدوية  تغطية  تكون  ما  وعادًة   ، الطبي(  )التأمني  ب  اجلزء 

 
Medicare؟ لـ  من هو غري مقروء 

بالنسبة للجزء األكرب ، طاملا أنك مواطن أمريكي أو مقيم قانوين دائم ملدة مخس سنوات عىل األقل 
، فأنت مؤهل للحصول عىل Medicare إذا كنت تفي أيًضا بواحد أو أكثر من املتطلبات التالية:

65 أو أكرب. 1. عمرك 
السكك  تقاعد  جملس  من  إعاقة  معاش  أو  االجتامعي  الضامن  من  إعاقة  تلقيت  لقد   .2

األقل. عىل  متتاليني  عامني  ملدة  احلديدية 
دائم. 3. فشل كلوي 

؟  Deductible املقتطع  املبلغ  هو  ما 
دفع  يبدأ  أن  قبل  الطبية  الوصفات  أو  الصحية  الرعاية  مقابل  تدفعه  أن  جيب  الذي  املبلغ   -
اآلخر. تأمينك  أو  طبية  وصفة  تستلزم  التي  األدوية  خطة  أو  األصيل   Medicare برنامج 

Copay؟ ما هو 
زيارة  مثل  التوريد،  أو  الطبية  اخلدمة  تكلفة  من  كحصتك  دفعه  منك  ُيطلب  قد  مبلغ 

عادة  طبية.  وصفة  تستلزم  التي  األدوية  أو  للمستشفى  اخلارجية  العيادة  زيارة  أو  الطبيب 
 10 تدفع  قد  املثال،  سبيل  عىل  مئوية.  نسبة  وليس  حمدًدا  مبلًغا  املشرتك  الدفع  يكون  ما 
طبية. وصفة  عىل  احلصول  أو  الطبيب  زيارة  مقابل  أمريكًيا  دوالًرا   20 أو  أمريكية  دوالرات 

 
Premium ؟ ما هو قسط 

أو  الصحية  للرعاية  الصحية  الرعاية  خطة  أو  التأمني،  رشكة  أو  مليديكري،  الدوري  الدفع 
املوصوفة. األدوية  تغطية 

 
Assignment ؟ ما هو 

يدفعه  أن  عىل  معه  تتعامل  الذي  املورد  أو  اخلدمة  مزود  أو  طبيبك  قبل  من  اتفاق 
للخدمة   Medicare عليه  يوافق  الذي  الدفع  مبلغ  لقبول  مبارشة،   Medicare
املشرتك. والتأمني  للخصم  القابلة   Medicare رسوم  من  بأكثر  ملطالبتك  وليس 

Medicare Select؟ ما هو برنامج 
ويف   ، املستشفيات  استخدام  منك  تتطلب  قد   Medigap الصحيه   اخلطط  من  نوع 
الكاملة. املزايا  عىل  للحصول  مؤهاًل  لتكون  شبكتها  داخل  األطباء   ، احلاالت  بعض 

Coinsurance ؟ ما هو 
خصومات.  أي  دفع  بعد  اخلدمات  تكلفة  من  كحصتك  دفعه  منك  ُيطلب  قد  مبلغ 
.)20% املثال،  سبيل  )عىل  مئوية  نسبة  املعدنية  العمالت  عىل  التأمني  يكون  ما  عادة 

 
الوقت؟ Medi-Cal يف نفس  و   Medicare التسجيل يف  يمكنني  هل 

و  Medicare من  كل  يغطيها  التي  للخدمات  بالنسبة  ذلك  يمكنك  نعم 
املستشفى(  يف  والرعاية  املخربية  والفحوصات  الطبيب  زيارات  )مثل   Medi-Cal
بعض   Medi-Cal يتحمل  سوف  ثانًيا.   Medi-Cal ويدفع  أواًل،   Medicare يدفع 
املشرتك. التأمني  ومبالغ  املشرتكة  املدفوعات  مثل   ،Medicare يغطيها  ال  التي  التكاليف 

 
Medicare؟ برنامج  يف  للتسجيل  الالزمة  اخلطوات  هي  ما 

للميديكيد:  مؤهل  كنت  اذا  ما  حتديد   .1
اإلعاقة  وحالة  القانونية  اإلقامة  وحالة  عمرك  إىل  جزئًيا   Medicare أهلية  تستند 
هي  عاًما   65 يبلغون  الذين  لألشخاص  األولية  التسجيل  فرتة  التقاعد.  وحالة 
التالية. الثالثة  واألشهر  ميالدهم،  وشهر  ميالدهم،  لشهر  السابقة  الثالثة  األشهر 
للتسجيل  مؤهلني   65 سن  بعد  العمل  ملواصلة  خيططون  الذين  األفراد  يكون  قد 
التسجيل  عىل  قادًرا  ستكون   ، السيناريو  هذا  يف  اخلاصة.  التسجيل  فرتة  خالل 
الصحية  التغطية  انتهاء  ييل  الذي  الشهر  من  تبدأ  التي  أشهر  الثامنية  فرتة  خالل 
أواًل. يأيت  أهيام  العمل،  عن  تتوقف  عندما  أو  العمل،  صاحب  يرعاها  التي 
 65 سن  دون  فأنت  االجتامعي،  الضامن  من  مزايا  بالفعل  تتلقى  كنت  إذا 
مرض باسم  أيًضا  )املعروف   ALS بمرض  تشخيصك  تم  أو  ومعوق،  عاًما 
3 الربيد  يف  بك  اخلاصة   Medicare هوية  بطاقة  تلقائًيا  فستتلقى   ،  )Lou Gehrig

بك: اخلاصة  التغطية  اخرت   .2
بدًءا  ب  واجلزء  أ  اجلزء  يف  تلقائًيا  تسجيلك  سيتم  احلاالت،  بعض  يف 
كنت  إذا  والستني  اخلامس  ميالدك  عيد  شهر  من  األول  اليوم  من 
احلديدية. السكك  تقاعد  أو  االجتامعي  الضامن  مزايا  بالفعل  تتلقى 
يتلقون  الذين  األشخاص  ملعظم  بالنسبة  التأمني  أقساط  من  خايل  أ  اجلزء 
)RRB( احلديدية  السكك  تقاعد  جملس  أو  االجتامعي  الضامن  مزايا 
من  تلقائًيا  خصمه  يمكن  منتظاًم  شهرًيا  قسًطا  )ب(  اجلزء  يتطلب 
مل  إذا  تتلقاها.  التي  املكاتب  موظفي  إدارة  أو  اجتامعي  ضامن  أي 
6. ب  اجلزء  فاتورة  عىل  فستحصل  هذه،  اإلعانات  مدفوعات  تستلم 

الطلب: أكمل   .3
إدارة  إىل  طلب  إرسال  فيمكنك   ، تلقائًيا  األصيل   Medicare برنامج  يف  مسجاًل  تكن  مل  إذا 
عرب  أو  الربيد  طريق  عن  بذلك  القيام  يمكنك  مؤهاًل.  تكون  عندما  االجتامعي  الضامن 
أو شخصًيا يف أقرب مكتب ضامن اجتامعي. الضامن االجتامعي  إدارة  اإلنرتنت عىل موقع 

 
عامًا؟  65 تبلغ  عندما  إلزاميًا   Medicare إىل  الذهاب  يعد  هل 

أن  األسايس  من  ألنه  الظرف  هذا  يف  إلزامًيا   Medicare برنامج  يكون  ما  عادة 
برنامج يف  االشرتاك  لعدم  معاقبتك  تتم  فقد  تسجل،  مل  إذا  املرضى  صندوق  يتقاعد 
Medicare يف  ... ستظل ترغب يف االشرتاك يف برنامج  املحدد.  الوقت  Medicare يف 
65 عاًما لتجنب العقوبات املتأخرة والتغطية املتأخرة وفقدان مزايا الضامن االجتامعي. سن 

والعافيه الصحه  بدوام  األمنيات  أطيب 
التايل اإليميل  عيل  التأمني  أنواع  بكافه  املتعلقة  أسئلتكم  بجميع  أرحب   

samy@goldenwayins.com






