




أصبح  فقد  الصارمة،  األوامر  وإصدار  األساسية  احلاجات  توفري  تعني  األطفال  تربية  تعد  مل 
واملتسارعة  اهلائلة  التغريات  ظل  يف  األهل  يؤرق  ومستقبلهم  األطفال  شخصية  يف  التفكري 
أكثر. لتعرف  املقال  اقرأ  مستقاًل؟  طفاًل  نريب  فكيف  العامل،  حول  املجتمعات  يف 

مواكبتها  من  بد  ال  التي  الرتبوية  األولويات  من  الكثري  احلايل  العرص  تغريات  فرضت 
فردًا  ليصبح  الطفل  تربية  وغدت  فاعاًل،  ناجحًا  فردًا  ليكون  الطفل  يكرب  حتى 
وهنا  لوالديه.  أساسيًا  هدفًا  الذات  عىل  واالعتامد  واالستقاللية  بالثقة  يتمتع 
مستقل. طفل  لرتبية  والطرق  األساليب  من  جمموعة  استعراض  نحاول  سوف 

الفرق بني الطفل االتكايل والطفل املستقل:
يزيد  وأحيانًا  اخلاصة،  مشاعرهم  حتى  ملعرفة  االخرين  إىل  االتكاليون  األبناء  حيتاج 
حاجتهم  من  انطالقًا  السيطرة  دور  ممارسة  خالل  من  األبناء  اتكالية  من  األهل 
اعتامد  من  يزيد  أنه  إال  ألطفاهلم،  أفضل  أنه  يعتقدون  الذي  الدور  هذا  لعب  إىل 
معينة. صفات  لدهيم  تصبح  بحيث  شخصياهتم،  يف  سلبًا  ويؤثر  عليهم  أطفاهلم 
كان  فإذا  عديدة،  نواح  من  االتكاليني  عن  املستقلون  األطفال  خيتلف  بينام 
عىل  واملقدرة  بالكفاءة  يتمتع  بأنه  باالعتقاد  زودته  فقد  مستقاًل،  طفلك 
تعزز  فعاليات  عىل  العثور  يف  واإلرشاد  التوجيه  منحته  وقد  بنفسه،  االعتناء 
املرور  حرية  للطفل  وفرت  لقد  املعنوية،  احتياجاته  وتلبي  شخصيته  من 
معينة. صفات  لدهيم  أصبحت  بحيث  مهمة،  دروس  وتعلم  هبم  خاصة  بتجارب 

بعض أسس تربية أطفال مستقلني:
يف  يملكون  ال  وهم  وحدهم،  األطفال  إليه  يتوصل  أن  يمكن  بمفهوم  االستقاللية  ليست 
عن  بمعزل  االستقاللية  لتطوير  الكافية  املهارات  أو  التجارب  املبكرة  عمرهم  مراحل 
بشخصية  والتمتع  املسؤولية  وحتمل  الذات  عىل  االعتامد  عىل  الطفل  تربية  األهل. 
حياهتم.  طوال  تنفعهم  هدية  األبناء  وسيعتربها  األهل،  من  بجهد  يبدأ  مستقلة 
االستقاللية: اكتساب  عىل  الطفل  تساعد  التي  األساسية  الرتبوية  املكونات  ومن 

واالحرتام. احلب  األطفال  منح   -

أطفالك. قدرات  يف  الثقة  إبداء   -
عنها. واملسؤولية  بحياهتم  التحكم  يملكون  أهنم  إخبارهم   -

اخلاصة. قراراهتم  الختاذ  احلرية  منحهم  ثم  والتوجيه  اإلرشاد  توفري   -

طرق تربية طفل يتمتع باإلستقاللية والثقة:
1- إمدح طفلك بشكل كاٍف ولكن بحكمة:

مدح  يعد  وبينام  وحقيقيًا.  مستحقًا  كان  إن  الثقة  لبناء  جيدًا  أسلوبًا  املديح  يعد 
سبب  وبال  الزائد  املديح  فإن  جيدًا،  شيئًا  ما  أمٍر  بفعل  فيها  ينجح  مرة  أول  يف  الطفل 
قيمته. والتشجيع  املديح  ويفقد  والنجاح،  اإلنجاز  معايري  بشأن  حائرًا  الطفل  يرتك 

2- إعطاء الطفل مهام ومسؤوليات مناسبة لعمره:
الفكري،  واإلنجاز  باملعرفة  يتمتعون  بأهنم  الطالب  من  اليوم  جيل  اخلرباء  يصف 
احلياتية  املهارات  هذه  تكوين  عىل  يساعد  ومما  حياتية.  مهارات  دون  لكن 
مثل: بسيطة  بمهام  تبدأ  أن  يمكن  وهذه  الصغر،  منذ  املسؤوليات  حتمل 

وترتيبها. األلعاب  مجع   -
به  ثيا ر  ختيا كا  ، لطفل ا ى  لد لشخصية  ا ية  لعنا ا و م  هتام ال ا ت  ليا و مسؤ يل  تو ة  د يا ز  -

بنفسه. وارتدائها 
املنزلية. األعامل  يف  املساعدة  منه  يطلب  أن   -

اإلمكان. قدر  مساعدة  دون  املدرسية  بالواجبات  القيام   -
الطفل. نمو  مع  بالتدريج  واالستقاللية  والثقة  باملسؤولية  اإلحساس  غرس  يتم  وهكذا 

3- إدراك األهل أن الطفل لن يكون بارعًا يف كل يشء:
عىل الوالدين أن يدركا أواًل، ثم يعلام األطفال، أن لكل شخص نقاط قوة وضعف، علم طفلك أن 
إدراك  تعزيز  عىل  يساعد  سوف  فهذا  وشخصيته،  قدراته  من  املختلفة  النواحي  هذه  يتقبل 
اختالفاهتم. عىل  االخرين  وتقدير  تقبل  عىل  يساعد  سوف  كام  الذات،  حول  وواقعي  صحي 

4- اترك للطفل مساحته اخلاصة:
فال  قدراته،  يفوق  األمر  كان  وإذا  بنفسه،  املشكالت  حلل  الفرصة  طفلك  امنح 
املواقف  يف  يترصف  كيف  منها  يتعلم  جتربة  إىل  حوهلا  بل  كامل،  بشكل  األمر  تتول 
األمر(.  هذا  مع  التعامل  يمكننا  كيف  معًا  )لنكتشف  أسلوب  خالل  من  املشاهبة، 

املنظور املحيط  يف  األب  أو  األم  جيد  ال  حني  ألنه  دائاًم،  الطفل  حول  تتواجد  وال 
بسيطة. مواقف  من  يواجهه  ما  يف  مستقل  بشكل  للترصف  ذلك  يدفعه  فسوف 

5- اترك طفلك جيرب اإلحباط وخيبة األمل:
األهل  سعي  لكن  الوالدين،  عىل  تأثريًا  األمور  أكثر  من  للفشل  الطفل  تعرض  يكون  قد 
أن  ينبغي  ال  الصغار.  نفسية  يف  وصداها  األحداث  هذه  أمهية  من  يزيد  الوضع  لتصحيح 
الدعم  من  الكايف  القدر  الطفل  امنحوا  بل  متامًا،  جتاهله  يتم  أن  وال  مأساة  إىل  الفشل  يتحول 
الفشل  أن  الطفل  وعلموا  عاطفية.  مناعة  يكون  كي  الوقت  نفس  ويف  معنوياته  لرتتفع 
واألخطاء جزء من احلياة وليست هناية املطاف بل قد تكون منعطفات يف الطريق إىل النجاح.

6- بناء مهارات الطفل االجتامعية:
احلياة  تكتمل  وال  حميطه،  عن  منعزلة  جزيرة  يف  الطبيعي  اإلنسان  يعيش  ال 
خالل  من  االجتامعية  طفلك  مهارات  تعزيز  عىل  فاعمل  األصدقاء،  دون 
احلاجة،  عند  املساعدة  وطلب  الغري،  ومساعدة  والتعاطف  املشاركة  قيم  غرس 
املستقبل. يف  الصحية  والعالقات  االجتامعية  احلياة  أساس  املهارات  فهذه 

7- امنح الطفل جمااًل لإلبداع واللعب غري املربمج:
ومهاراهتم،  اهتامماهتم  ويعززوا  يستكشفوا  بأن  لألطفال  احلر  الوقت  يسمح 
الذايت  التوجيه  صاحب  الطفل  ويكون  مستقل.  أو  منفرد  بشكل  والعمل 
الكبار. من  األخرض  الضوء  دومًا  ينتظر  الذي  ذلك  من  سعادة  أكثر 

8- اسمح للطفل باختاذ القرارات وحتديد األهداف وحتمل املسؤولية:
إن ترك األطفال يتخذون بعضًا من القرارات املتعلقة هبم واملخاطرة قليلة العواقب سوف يطور 
مهارات اختاذ القرارات لدهيم، وهي من أهم املهارات التي حيتاجوهنا يف حياهتم. إذا مل تكن 
النتائج كام توقعها الطفل، ناقشوا معه األسباب وإمكانية اختاذ خيارات أفضل يف املرة القادمة 
الصغرية. القرارات  تلك  مسؤولية  يتحمل  أنه  الطفل  معرفة  أمهية  مع  أهدافه،  لتحقيق 



االحتفال  تقليد  بأن  عام  اعتقاد  هناك 
منحدرًا  الغرب،  يف  بدأ  قد  األم  بعيد 
اإلغريق  لدى  الربيع  احتفاالت  عن 
باإلهلات  لالحتفاء  والرومان 
األمومة  أحد  يوم  أو  األمهات، 
يأيت  الذي   ،  Mothering Sunday

أسابيع بثالثة  الفصح  عيد  قبل 
 .1600 عام  منذ  أوروبا  مسيحيني  لدى 
احتفاالت  أول  بدأت  الواقع،  يف  ولكن 
الفرعونية. مرص  يف  األم  بعيد 
احتفااًل  املرصيني  القدماء  أقام 
وهي  إيزيس،  اإلهلة  لتكريم  سنويًا 
وحتماًل  املحبوبة  اإلهلات  أكثر  من 
والتي  القديمة  مرص  يف  وصربًا 
املثالية،  والزوجة  لألم  رمزًا  كانت 
والسحر.  الطبيعة  راعية  وكانت 
األساطري علم  أو  امليثولوجيا  إىل  وفقًا 
وأخته  أوزوريس  زوجة  إيزيس  كانت 
الغيور  أخامها  قام  وحينام  أيضًا. 
إيزيس  قامت  أوزوريس،  بقتل  ست 
أوزوريس،  جسد  أشالء  بجمع 
مرص.  أقاليم  عىل  توزيعها  تم  والتي 
أوزوريس،  بابن  حاماًل  أصبحت  ثم 
وقتل  أبيه  ملوت  انتقم  الذي  حورس، 
ونتيجة  ملرص.  حاكم  أول  ليصبح  ست 
للملوك  أم  إيزيس  اعتربت  لذلك، 
لألمومة رمزًا  وأصبحت  الفراعنة 
هلا. تكرياًم  سنويًا  احتفااًل  إقامة  وتم 
إيزيس  تصوير  يتم  كان  البداية،  يف 
وهي تضع تاج لعرش خايل عىل رأسها
الفرعون.  وقوة  لسلطة  جتسيدًا 
لديه  بتاج  تصور  أصبحت  بعد،  وفيام 
أو  الشمس  قرص  بينهام  بقرة  قرين 
احلامية  عىل  رمزًا  وهو  جمنحة،  إهلة 
املوتى.  يف  احلياة  بعث  عىل  والقدرة 
الرسوم  بعض  اجلديدة،  اململكة  ويف 
حورس. ابنها  ترضع  إيزيس  أظهرت 
بطليموس  أدخل  اليوناين،  العرص  ويف 

يكون  حتى  إيزيس  اإلهلة  عبادة  األول 
إله  واليونانيني  املرصيني  من  لكل 
والتي  مملكته،  داخل  واحد  رئييس 
وقد  احلديثة.  مرص  يف  انترشت 
ديميرت،  باإلهلات  إيزيس  اسم  اقرتن 
عزز  مما  وأفروديت  وعشرتوت، 
واألنوثة. باخلصوبة  اسمها  ارتباط 
مراسم  يف  القدامى  اإلغريق  اشرتك 
زيوس  أم  ريا،  لتكريم  بالربيع  االحتفال 
وأم مجيع اآلهلة، بتقديم كعكات العسل
والورود  الفاخرة،  واملرشوبات 
أما  الفجر.  بزوغ  مع  واألزهار 
فقد  الروماين،  هيالريا  مهرجان 
الربيعي  باالعتدال  احتفااًل  كان 
ُتعرف  التي  اآلهلة،  أم  سيبيل،  لتكريم 
العظيمة. األم  أو  ماتر  بامجنا  أيضًا 
من  بالتحول  املطاف  انتهى  ثم 
إىل  باألمومة  الدينية  االحتفاالت 
ففي  أنفسهم.  باألشخاص  االحتفال 
اململكة املتحدة، أصبح يوم أحد األمومة
وهو   ،  Mothering Sunday

عند  الكبري  الصوم  من  الرابع  األحد 
حيث  دينيًا  غري  عيدًا  املسيحيني، 
أمهاهتم. لزيارة  إجازة  األبناء  يأخذ 
يف  األم  بعيد  االحتفال  فضل  ويعود 
آنا  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اليوم  هذا  بجعل  نادت  التي  جارفيز، 
عىل  األمهات  لتكريم  رسمية  إجازة 
التضحيات الاليت يقمن هبا. مستوحاة 
من حلم أمها الراحلة بوجود يوم يكرم 
جارفيز احتفلت  مجيعًا،  األمهات 
الناشطة االجتامعية، بأول عيد أم يف عام 
1908 يف شكل حفل تأبني ألمها بكنيسة 
فريجينيا  بوالية   Methodist Church

الغربية. ويف عام 1914، نجحت جارفيز 
إجازة  اليوم  هذا  جعل  يف  وداعميها 
مايو. شهر  من  الثاين  األحد  يف  قومية 
يف  األم  بعيد  االحتفال  يتم  واليوم، 

شهري  يف  عادة  العامل،  أنحاء  مجيع 
مظاهر  وختتلف  مايو.  أو  مارس 
ألخرى دولة  من  نفسها  االحتفال 
والزهور اهلدايا  منح  يعترب  ولكن، 
الشكر  عن  للتعبري  لألمهات  الطبخ  أو 
مكان. كل  يف  موجودًا  هلن  واالمتنان 
العريب  العامل  يف  األم  بعيد  االحتفال  أما 
أتت  فقد  مرص.  إىل  جذوره  تعود 
املرصي  الصحفي  يد  عىل  الفكرة 
عمل  الذي  أمني،  مصطفى  الرائد 
باجلامعة  الصحافة  ملادة  كمدرس 
سنوات أربع  ملدة  بالقاهرة  األمريكية 
ُيقال  مرص.  يف  بطرحها  قام  والذي 
من  الفكرة  استوحى  أمني  أن 
للجمهور  وقدمها  األمريكي  التقليد 
الضاحكة  أمريكا  كتابه  يف  املرصي 
.1943 عام  يف   Smiling America أو 
التي  التضحيات  مدى  أمني  رأى  فقد 
تقدمها األمهات ألجل أوالدهم دون ذكر
لألم  يوم  ختصيص  يتم  أن  فأراد 
وتذكري  اجلميل  لرد  يوم  بمثابة  يكون 
عيد  جلعل  محلة  وشن  بفضلها 
ويف  مرص.  يف  رسمية  إجازة  األم 
مساعيه  يف  أمني  نجح   ،1956 عام 
مرص يف  أم  عيد  بأول  االحتفال  وتم 
الربيع فصل  يف  يوم  أول  ظفي 
يف  انترش  ما  رسعان  الذي 
العربية. املنطقة  دول  بقية 
عندما  آخرى  قصة  تفاصيل  وتوجد 
بزيارة  األمهات  إحدى  قامت 
أمني  مصطفى  الراحل  الصحفي 
اليوم  أخبار  صحيفة  يف  مكتبه  يف 
وكيف  قصتها  عليه  وقصت  املرصية 
ومل  صغار،  وأوالدها  أرملة  صارت  أهنا 
أجلهم  من  حياهتا  وكرست  تتزوج، 
وتزوجوا  اجلامعة  يف  خترجوا  حتى 
عنها  وانرصفوا  بحياهتم  واستقلوا 
وعيل  أمني  مصطفى  فكتب  متاما، 

“فكرة”  الشهري  عمودمها  يف  أمني 
يكون  لألم  يوم  ختصيص  يقرتحان 
بمثابة يوم لرد اجلميل وتذكري بفضلها.
هي  مرص  كانت  األوسط  الرشق  يف 
 21 يف  األم  بعيد  حتتفل  دولة  أول 
.1956 عام  البداية  وكانت  مارس/آذار، 

ثاين  يف  األمريكي  االحتفال  وألن 
خيتلف  لذلك  أيار،  مايو/  من  أحد 
آلخر. عام  من  به  االحتفال  تاريخ 
وفقا  به  حتتفل  التي  الدول  ومن 
والنمسا  أسرتاليا  األمريكي  للتقويم 
وكندا  والصني  وبنغالديش  وبلجيكا 
وكرواتيا  والربازيل  وكولومبيا 
وأملانيا  وفنلندا  وإستونيا  واإلكوادور 
واليابان  وإيطاليا  واهلند  واليونان 
والفلبني  ومالطا  وماليزيا  والتفيا 
وتايوان  وسويرسا  افريقيا  وجنوب 
وزامبيا. وفنزويال  وتركيا  وهولندا 
األحد  يف  األم  بعيد  بريطانيا  وحتتفل 
من  مارس/آذار  شهر  من  األخري 
وأما  األمهات،  بأحد  ويعرف  عام  كل 
فإنه  لالحتفال  التارخيية  اخللفية  عن 
إىل  وتعود  باألمهات  عالقة  هلا  ليس 
بزيارة  وارتبطت  السادس عرش  القرن 
املسيحيني للكنيسة األم يف عيد الفصح.
حيصلون  املوظفون  كان  املايض  ويف 
مساقط  إىل  للعودة  عطلة  عىل 
وخالل  أرسهم  مع  للصالة  رؤوسهم 
املوظفون  هؤالء  كان  العودة  طريق 
ألمهاهتم. الزهور  حيملون  الشباب 
العامل  الوحيدة يف  الدولة  والنرويج هي 
التي حتتفل بعيد األم يف فرباير/شباط 
وحتديدا يف ثاين أحد من فرباير، وهو 
حتتفل  ما  يف  األساس،  يف  ديني  تقليد 
من  أحد  يوم  آخر  يف  األم  بعيد  السويد 
يف  به  فرنسا  وحتتفل  يونيو/حزيران، 
أول يوم أحد من يونيو/حزيران سنويا.



إذا  احلق  انقضاء  هو  عام  بشكل  التقادم 
يطالب  أن  دون  معينه  مدة  عليه  مضت 
صاحبه. يستعمله  أن  دون  أو  الدائن  به 

احلقوق جيوز  التساؤالت هل  من  عدد  تثار 
الوقت  أم مع مرور  اي وقت؟  مطالبتها يف 
مطالبتها؟ عدم  حالة  يف  احلقوق  تتقادم 

احلقوق؟ هذه  تقادم  مدى  هي  وما 
التقادم؟ انقطاع  ومدة  حساهبا؟  وكيفية 

يف  الفرنيس  املرشع  عرف  قد 
بان املدين  القانون  من   2219 املادة 
حترر  او  متلك  وسيلة  "التقادم 
حمددة  زمنية  مدة  بمرور 
القانون" يف  معينة  رشوط  ووفق 

بالتقادم  اقرت  العامل  ترشيعات  واغلب 
للحق  واملكسب  للحق  املسقط  بشقية 
اجتامعية  متعددة  العتبارات  وذلك 
يف  ملكه  املالك  فرتك  وعملية  واقتصادية 
طويله  مدة  ذلك  عن  وسكوته  الغري  يد 
يعتقد  ان  الغري  هلذا  يسمح  قد  الزمن  من 
قيام  وعدم  ملكيته  عن  تنازل  املالك  بأن 
عمل  بأي  الزمن  من  طويلة  مدة  الدئن 
للمدين  يسمح  حقه  عيل  للحصول  قانوين 
دينه.  عن  تنازل  قد  الدائن  بأن  يعتقد  ان 

باحلقوق  باملطالبة  الترشيعات  سمحت  ولو 
الضطرب  زمن  من  عليها  ميض  مهام 
املحاكم ايل سامع القضايا حتي لو مر عليها 
ولعمت  السنني  آالف  او  مئات  او  عرشات 
القانونية. املراكز  وتزعزت  الفويض 

يقتيض  املجتمع  يف  العام  النظام  وحتقيق 
واالطمئنان  االستقرار  من  امكن  ما  توفري 
التعامل وهو ما يستلزم احرتام االوضاع  يف 
من  فرتة  عليها  ميض  التي  املستقره 
كان  وان  املنازعات  تأبيد  وعدم  الزمن 
العداله. عيل  اخلروج  من  شئ  ذلك  يف 

 380 املادة  تنص  املدين  القانون  يف  التقادم 
مدة   حتسب   " انه  عيل  املدين  القانون  من 
التقادم  بااليام  وال بالساعات وال حيسب اليوم 
االول ونكمل املدة بانقضاء اخر يوم منها "..

اذ ان القاعدة العامة ان مدة التقادم مخسة 
عرش سنة وقد قدرهتا املاده 374 من القانون 
املدين حيث نصت عيل انه " يتقادم االلتزام 
بانقضاء مخسة عرشة سنة فيام عدا احلاالت 
القانون"  يف  خاص  نص  عليها  ورد  التي 
عام  عرشة  مخسة  التقادم  مدة  ان  اذ 

استقرار  ذلك  من  املرشع  وستهدف 
عيل  وارده  استثناءات  توجد  ولكن  االمور 
التقادم  املدين،  القانون  من   375 يف  املادة 
اخلميس _ التقادم الثالثي _ التقادم احلويل. 

واما عن التقادم اخلميس: 
سنوات  مخس  بميض  احلق  تقادم  هو 
التقادم هلذا  ختضع  التي  احلقوق  ومن 

1- احلقوق الدوريه املتجدده. 
2- حقوق بعض اصحاب املهن احلره.

3- تقادم الراتب والرسوم املستحقه للدولة. 

عيل  املدين  القانون  من   385 املاده  وتنص 
"يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري  ان 
املباين  كأجرة  املدين  به  اقر  ولو  متجدد 
كالفوائد  الزراعية ومقابل احلكر  واالرايض 
وال  واملعاشات  واالجور  املرتبه  وااليرادات 
سئ  احلائز  ذمة  يف  املستحق  الريع  يسقط 
النيه والريع الواجب عيل ناظر الوقف ادؤه 
للمستحقني االبانقضاء مخسة عرش سنه"

واملقصود بالدوريه ان يكون الدين مستحق 
ان  بالتجدد  واملقصود  متتاليه؛  مواعيد  يف 
يكون الدين مستمرا بطبيعته ال ينقطع ومن 
امثلة ذلك فوائد الديون فهي تستحق بصفه 
احلق  أصل  متس  ان  دون  منتظمه  متكرره 
وهو الدين وصفة التجديد تؤدي ايل استبعاد 
الدين الذي يتم الوفاء به عيل شكل اقساط من 
نطاق التقادم اخلميس لفقدانه صفة التجدد 
يؤدي  االقساط  من  بقسط  الوفاء  الن  ذلك 
فإن  ولذلك  الدين  اصل  من  االنتقاص  ايل 
بميض  منها  قسط  كل  يتقادم  الديون  هذه 
استحقاقه.  تاريخ  من  سنه  عرشه  مخس 

الدين  يف  والتجدد  الدوريه  صفتي  ان  اذ 
اخلميس  للتقادم  خلضوعه  رضوري  امر 
اخلميس التقادم  نطاق  من  ويستبعد 

1-  الريع املستحق يف ذمة احلائز سئ النيه.
2- الريع الواجب عيل ناظر الوقف اداؤه 

للمستحقني. 
ليست  الديون  هذه  الن  السبب  ويرجع 

دوريه وال متجدده. 

تقادم حقوق بعض املهن احلره: 

بخمس  تتقادم   " انه  عيل   376 املاده  تنص 
والصيادله  االطباء  حقوق  سنوات 
ووكالء  واخلربإء  واملهندسني  واملحامني 
واملعلمني  واالساتذه  والسامرسه  التفليسه 

هلم  واجبه  احلقوق  هذه  تكون  ان  عيل 
اعامل  من  عمل  من  ادوه  عام  جزاء 
مرصوفات. من  تكبدوه  وما  مهنتهم 

فيام  احلرص  سبيل  عيل  وردت  املهن  وهذه 
التقادم  يف  العامه  للقاعده  خيضع  ذلك  عدا 
مده  ورسيان  عاما؛  عرش  مخسة  وهي 
املاده  لنص  وفقا  احلقوق  هذه  يف  التقادم 
اصحاب  فيه  يبدأ  الذي  الوقت  من   379/1
العمل.  او  اخلدمة  اداء  من  السالفه  املهن 

وفقا  املستحقه  والرسوم  الرضائب  تقادم 
للقانون 646 لسنة 1953.

ثالث  "تتقادم  بأن  مدين   377 املاده  تنص 
املستحقه  والرسوم  الرضائب  سنوات 
للدولة ويبدأ رسيان التقادم من هناية السنة 
من  التقادم  ويبدأ  حق  بغري  دفعت  التي 
يوم دفعها ؛ اال ان املرشع رأي ان هذه املده 
هبا  املنوط  اجلهات  عيل  العمل  ضغط  وامام 
هيدد  مما  قصريه  تبدو  الرضائب  حتصيل 
الدولة بالضياع حقوقها فجاء بالقانون رقم 
646 لسنة 1953 وعدل هذه املده ايل مخس 
اطول مده  عيل  القانون  ينص  مامل  سنوات 

- التقادم الثالثى:
بثالث  النوع  هلذا  وفقا  احلق  ويتقادم 
دفع  ما  املدة  هبذه  ويتقادم  سنوات 
حق  وجه  بغري  ورسوم  رضائب  من 
من  دفع  ما  اسرتداد  يف  احلق  تقادم 
حق. وجه  بغري  رسوم  أو  رضائب 

- التقادم احلوىل )السنوى(:
 " انه  عىل  مدين   378 املادة  تنص 
االتية: احلقوق  واحدة  بسنة  تتقادم 
اشياء  عن  والصناع  التجار  حقوق   -1
هذه  يف  اليتجرون  الشخاص  وردوها 
الفنادق  اصحاب  وحقوق  االشياء 
الطعام  وثمن  االقامة  اجر  عن  واملطاعم 
. عمالئهم  حلساب  رصفوه  ما  وكل 

واالجراء  واخلدم  العامل  حقوق   -2
ومن  يومية  وغري  يومية  اجور  من 
. توريدات  من  به  قاموا  ما  ثمن 

الفروق اجلوهرية بني التقادم 
والسقوط واالنقضاء

هتم  األمهية  غاية  ىف  إشكالية  عىل  الضوء  نلقى 

اجلوهرية  بالفروق  تتعلق  املتقاضني  ماليني 
كل  ومدد  واالنقضاء،  والتقادم  السقوط  بني 
أو  التقادم  التنويه إىل أن  منهم، وذلك من خالل 
نفسها  من  املحكمة  له  تتعرض  الذي  االنقضاء 
ومل  القضية،  يف  توافر  إذا  العام  بالنظام  لتعلقه 
يطرحه الدفاع ىف دفع صحيح متعلق يف استناده 
املحكمة. تنظره  فال  لسقوطه،  النزاع  إهناء  به 

تقادم احلق

األمر  هلذا  القضايا  طرح  أثناء  الكثري   تعجب 
تقضى  وال  االنقضاء  أو  بالتقادم  يدفعوا  حيث 
يف  والظاهر  البني  توافره  حتى  أو  املحكمة  به 
مل  الدفع  ألن  ذلك  املحكمة،  به  تأخذ  ال  األوراق 
ينل من احلق املسقط للدعوى وكان دفع يلتبس 
فعىل  سقوطه،  وبني  تقادمه  بني  الفهم  فيه 
الرغم من أن القانون املدين أشتمل عىل حاالت 
أن  إال  بشأهنا  الدعوى  تقادم  عىل  فيها  نص 
تتخذ إجراءاهتا خالل مدة  إذا مل  ذات احلاالت 
معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم 
للحق منهى  فهو  سقوط  أما  للحق  مكسب 

أمام  به  يتمسك  أن  جيب  التقادم  أن  حيث 
حمكمة املوضوع ملرور مدة زمانية عىل اكتساب 
احلق وال تقضى به املحكمة من تلقاء نفسها وال 
مرة.  ألول  النقض  حمكمه  أمام  به  يتمسك 

سقوط احلق والفرق بني وبني التقادم

أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها املرشع 
لعدم اختاذ اإلجراءات خالل مدة زمنية حمددة 
حتسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم هبا أو 
استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به 
من تلقاء نفسها، وأن الفرق اجلوهرى بينهم أن 
احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء 
املحكمة عىل  املعروض  األمر  يف  اختذ  صحيح 

يتم  اإلجراء  أو  الدعوى  ىف  السري  وقف  وإذا 
إذا  إال  للحق  املسبب  التقادم  مده  احتساب 
فتعاد  وقطعها،  املدة  هذه  خالل  إجراء  حدث 
صحيح إجراء  أخر  من  أخرى  مره  حساهبا 
أو  دعوى  ىف  صحيح  اإلجراء  يكون  أن  وجيب 
بالغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار.

 
أما السقوط فهي املدة التي جيب أن يتم اإلجراء 
وهذه  هنائيا  به  املطالب  احلق  سقط  وال  خالهلا 
املدة ال تنقطع وال تقف مثل التقادم إال إذا اختذ 
اإلجراء  يكتمل  مل  وإذا  وكامل،  صحيح  إجراء 
حساب  يستكمل  وإنام  املدة،  احتساب  يعاد  ال 
املدة املتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.

العاىل باإلستئناف  حمامية   - شفيق  منى 
خاص لكاريزما



او  للتسلية  فقط  ليست  العلكة 
األمر  امتد  بل  الفقاعات،  لعمل 
العلكة  فوائد  أن  حيث  للصحة، 
الصحية  السكر  من  اخلالية 
للمزيد. املقال  تابع  متعددة. 
يمضغون  األشخاص  من  كثري 
الفقاعات  لعمل  او  للتسلية  العلكة 
للعلكة  ان  يعلموا  ال  لكنهم  فيها، 
عديدة  فوائد  السكر  من  اخلالية 
مفاجأة. تكون  وقد  للجسم 
فوائد  عىل  يأيت  ما  يف  فلنتعرف 
وعىل  السكر،  من  اخلالية  العلكة 
اهلامة. النصائح  من  جمموعة 

من  اخلالية  العلكة  فوائد 
: لسكر ا

يأيت: ما  الفوائد  هذه  أهم  من 

1. حتسن الرتكيز والذاكرة:

وجد أن العلكة تعزز من األداء العقيل 
الرتكيز مثل:  اإلدراك،  ووظائف 
الفعل. رد  وأوقات  والذاكرة، 
حيث أن مضغ العلكة يزيد من تدفق 
يزيد  بدوره  وهذا  الدماغ،  إىل  الدم 
للدماغ املتاحة  األكسجني  كمية  من 
املعريف. واألداء  الذاكرة  يعزز  مما 

2. حتسن اليقظة:

من  تزيد  أن  يمكن  العلكة  أن  تبني 
. ليقظة ا

مضغ  حركة  أن  يعتقد  حيث 
وأجزاء  األعصاب  حتفز  الفك 
باالستثارة املرتبطة  الدماغ  من 
مما  الدم،  تدفق  زيادة  إىل  باإلضافة 
الشعور  عىل  األشخاص  يساعد  قد 
أطول. لفرتة  االستيقاظ  أو  باليقظة 
تكون  النعناع  نكهة  أن  يعتقد  كام 
الغرض. هلذا  خاص  بشكل  مفيدة 

3. تقلل من اإلجهاد والقلق
السكر  من  اخلالية  العلكة  فوائد  من 
الطاقة  ختفيف  عىل  تساعد  قد  أهنا 
باهلدوء الشعور  وتزيد  العصبية 
يساعد  العلكة  مضغ  أن  وجد  حيث 
التوتر هرمون  من  التقليل  عىل 
إطالقهام  يتم  الذان  والكورتيزول، 
كرد فعل من اجلسم حلاالت االنفعال.
بدياًل  العلكة  مضغ  يكون  ما  عادًة 
مثل: العصبية،  للعادات  رائًعا 

الرجل وهز  األظافر،  قضم 
بالضغط. الشعور  حال  يف  أو 

4. حتمي األسنان:

لطب  األمريكية  اجلمعية  تويص 
 20 ملدة  العلكة  بمضغ  األسنان 
الوجبات تناول  بعد  دقيقة 
طبقة  من  تقلل  أهنا  ثبت  حيث 
مينا  وتشجع  والرتسبات  البالك، 
التجاويف  من  وتقلل  األسنان، 
اللثة. التهاب  من  تقلل  أهنا  كام 

تدفق  زيادة  هو  ذلك  يف  السبب 
تواجد  من  يقلل  والذي  اللعاب، 
يسبب  الذي  األسنان  عىل  احلمض 
هبا. الرضر  ويلحق  التسوس 

احلرقة واالرجتاع  تقلل من   .5
املريئي:

الذين  األشخاص  لبعض  بالنسبة 
املريئي  االرتداد  من  يعانون 
بعد  العلكة  مضغ  فإن  واحلرقة، 
يساعد  قد  الطعام  وجبات  تناول 
املريء يف  احلمض  من  التقليل  يف 

اللعاب  إنتاج  زيادة  خالل  من  وذلك 
أكرب. برسعة  احلمض  يزيل  الذي 

6. تنعش النفس:
السكر  من  اخلالية  العلكة  فوائد  من 
خاص  بشكل  بالنعناع  ومنكهة 
وختلصه  الفم،  رائحة  تنعش  أهنا 
وجدت. إن  الكرهية  الرائحة  من 
خفض  عىل  تعمل  العلكة  أن  كام 
قد  التي  الفم  يف  البكترييا  مستوى 
أيًضا. الكرهية  الفم  رائحة  تسبب 

7. تساعد املدخنني باإلقالع عن 
التدخني:

رئيس  بعامل  ليست  العلكة  إن 
لكن  التدخني،  عن  لإلقالع 
مثل:  باملنتجات  اإلستعانة 
 ،)Nicotine( النيكوتني  علكة 
بذلك. يساعد  أن  املمكن  من 
العلكة  مضغ  فإن  ذلك  إىل  باالضافة 
الرغبة  من  التخفيف  عىل  يساعد 
السجائر. تدخني  عىل  للفم  الشديدة 

8. ختفف من جفاف الفم:

الفموية  للصحة  أخرى  فائدة  هناك 
السكر من  اخلالية  العلكة  مضغ  من 
الفم. جفاف  مقاومة  وتشمل 
خالية  العلكة  مضغ  أن  لوحظ  إذ 
ليصل  اللعاب  حيفز  السكر 
الراحة. معدل  أضعاف   10 إىل 

أثناء  األذن  أمل  من  ختفف   .9
الطريان: رحالت 

من  اخلالية  العلكة  فوائد  من 
الناتج  األذن  أمل  ختفف  أهنا  السكر 
أثناء  اهلواء  ضغط  تغريات  من 
طائرة. متن  عىل  واهلبوط  اإلقالع 

ينتج  العلكة  مضغ  عند  أنه  حيث 
يف  يساعد  أن  يمكن  والذي  اللعاب، 
حتقيق التوازن يف الضغط يف األذنني.

من  التخفيف  عىل  تساعد   .10
الوزن:

قمع  عىل  يساعد  العلكة  مضغ 
أقل. تأكل  وجيعلك  الشديدة  الرغبة 
العلكة  مضغ  تساعد  الواقع،  يف 
تناول  يف  الشديدة  الرغبة  كبح  عىل 
أحد  وهو  السكرية،  األطعمة 
األسباب الرئيسة وراء زيادة الوزن.
تستخدم  العلكة  أن  وجد  حيث 
الرغبة  إلدارة  وعملية  سهلة  كأداة 
الوجبات  واستهالك  الشديدة 
احللويات. وخاصة  اخلفيفة، 
من  يقلل  العلكة  مضغ  أن  كام 
يكون  قد  وذلك  الطعام،  عن  اجلوع 
استجابات  يف  التعديالت  خالل  من 
بالشبع. املتعلقة  األمعاء  هرمون 

نـصــائــح
العلكة  فوائد  عىل  للحصول 
جيب  السكر،  من  اخلالية 
االتية: النصائح  اتباع  عليك 

عن  االمتناع  عليك  جيب   -1
تعاين  كنت  إذا  العلكة  مضغ 
أو  الفك  االم  من  نوع  أي  من 
الفكي. الصدغي  اضطراب 

العلكة  مضغ  جتعل  ال   -2
واخليط  الفرشاة  عن  بدياًل 
جيب  األمور  فهذه  الطبي، 
نظافة  عىل  للحفاظ  استخدامها 
واألسنان. الفم  صحة  وسالمة 

اخلالية  األصناف  اختيار  عليك   -3
التي  األرضار  لتجنب  السكر  من 
السكر. بسبب  بأسنانك  تلحق  قد 

وفمك  العلكة  مضغ  عليك  جيب   -4
كميات  دخول  ملنع  وذلك  مغلق، 
املعدة. إىل  الغازات  من  كبرية 





إذا  ما  بمعرفة  يوًما  أعبأ  مل 
وما   ،١٩ كوفيد-  فريوس  كان 
رشسة فريوسات  من  تبعه 
َمهّمة  فتلك  مصّنًعا«.  أم  ا  »طبيعيًّ
الفريوسات دراسة  علامء 
يعنينى  ما  لكن   .Virologists
أن  إدراك  أوال:  ثالثة.  أموٌر  ا  حقًّ
غرّيت  حقيقية  كارثة  ىف  العامَل 
وجه احلياة عن الصورة الطبيعية 
 .٢٠١٩ عام  قبل  عرفناها  التى 
وثانًيا: األمل ىف اخلروج من الكارثة 
املفقود. سالُمه  للعامل  ليعوَد 
أنفسنا« ىف  »ننظر  أن  وثالًثا: 
ا  ثقافيًّ »نتحّوَر  أن  ونحاول 
برشًا  لنغدو   ا«  وفكريًّ
مثلام  ا،  وُرقيًّ حترّضًا  أكثر 
ا«  »چينيًّ نفَسه  الفريوُس  حُيّوُر 
أكثَر  جديدًة  سالالٍت  ليخلق 
احلياة املقاومة  عىل  قدرة 
يــــعـــــرف مــــــا  وهــــــــو 
.M e t a m o r p h o s i s لـ با
وجود  أن  نعرتَف  أن  أوال  علينا 
العامل  هذا  ىف  والتناحر  الُبغض 
إخفاقنا  إىل  حزين  بإصبع  يشري 
نسعى  وأن  التاريخ.  من  التعّلم  ىف 
حضارية  اعتامد  أوراق  تقديم  إىل 
من  اإلنسانيَة  ُتنقذ  جديدة 
بحق،  اهلَل  أحببنا  فلو  اهلالك. 
العنه وما  أخاه،  املرُء  بغَض  ما 
أن  إدراك  علينا  وقتله.  وظلمه، 
الذهن«  و»ذكاء  القلب«  »طيبة 
ِصنوان قرينان. فدائاًم ما نالحظ 
مقرونة  والرمحة،  احلنوَّ  أن 
واملستوى  البيولوجى  باالرتقاء 
من  لوٌن  الرشُّ  الرفيع.  العقىل 
اإلنسان  بمرتبة  يليق  ال  االنحدار 
البيولوجى.  السلم  عىل  العليا 
ملنح  »عنرصية«  رشوط  وضُع 
مرتبة  ىف  الشخص  يضُع  احلب، 
احلى.  الكائن  مراتب  من  »دنيا« 
فيديوهات  شاهدنا  ما  وكثرًيا 
عصفورًا  حتتضن  لقّطة  وصورًا 
جرحيًا وتلعق جرحه. أو محامًة 
ها  أمُّ ماتت  وليدة  هرًة  حتتضن 
من  انتزاعها  حياول  َمن  وهتاجم 
حضنها. أو عنزًة ُترضُع أرنبًا مع 
غزااًل  حتمى  لبؤة  أو  صغارها. 
أن  هنا  الفكرُة  قناص.  يطارده 
جتاوز  قد  الطائر  أو  احليوان  ذلك 
احلب  ومنَح  اخلاص  »فصيَله« 
تشرُي  وكام  آخر.  »فصيل«  إىل 
والقسوة  والطائفية  العنرصية 
البيولوجية املرتبة  تدنى  إىل 
انخفاض  إىل  كذلك  تشري 
الشخص. لذلك  الفكرى  املستوى 
إنسان!«  دموع  ىف  أتسبب  »مل 
وخميفة  هائلة  عبارٌة 
القديم املرصى  اجلدُّ  قاهلا 
ىف  بكامله  الكون  فلسفَة  ُص  ُتلخِّ
تلك  غرسنا  لو  كلامت.  مخس 
حمنُة  النتهت  قلوبنا  ىف  الكلامت 
يبدأ  العدُل  األرض.  فوق  اإلنسان 
من حيث تلك الكلامت. والرمحة 
والغفران  والصدق  والتحرض 
واحلب والسالم واملعرفة والزراعة 
واالقتصاد  والصناعة  والفنون 
والتعليم والسياسة، مجيُعها نقاٌط 
القليلة  الكلامت  تلك  حبل  عىل 
علينا  السابقة.  اهلائلة  اجلملة  ىف 
الناَس  حتبُّ  حني  أنك  ندرك  أن 
)أنَت( هو  األوحَد  املستفيَد  فإن 

إىل  فاملُحِسُن  سواك.  أحٌد  وليس 
الناس يشعُر بسعادة عضوية أكثر 
أثبت  إْذ  إليه.  املُحَسن  يشعر  مما 
حني  تتحقق  »السعادة«  أن  العلُم 
هرمونات  أربعة  اجلسُم  يفرز 
دوبامني-  إندورفني-  هى: 
أوكسيتوسني.  سريوتونني- 
)أكسري  األخري  اهلرمون 
حلظات  ىف  إال  ُيفرز  ال  احلّب(، 
احلّب  ومنح  واالحتضان  احُلنو 
الناس  حمبُة  وإذن  لآلخرين. 
ىف  »الغاية«  هى  غايٍة«،  »دون 
أثقال  من  نتخّفف  دعونا  ذاهتا. 
والطائفية والعنرصية  الكراهية 
احلب  بأكسجني  رئتينا  ونمأل 
ونطري. البالونات،  حتملنا  حتى 

»الشمعَة«  اخرتع  الذى  الشخُص 
ىف القرون السحيقة، مسَح دمعًة 
الظالم.  ىف  تبكى  طفلة  عني  من 
والذى اخرتع الطائرة طّيَب قلَب 
والذى  املسافر.  ابنها  برؤية  أمٍّ 
هدهد  واملطبعة  الورقة  ابتكر 
قبل  حكاية  أبوه  له  حيكى  طفاًل 
مسح  البيانو  ابتكر  والذى  النوم. 
العامل.  هذا  ىف  املحزونني  دموَع 

له  تديُن  »البنج«  اكتشف  والذى 
أولئك  األمل.  بتخفيف  البرشيُة 
دعونا  احلياة.  يستحقون  برٌش 
من  والغرور  الِكرب  أن  نتذّكر 
وفقر  الروحى  التصّدع  سامت 
إال  يكون  ال  احلق  فاملؤمن  اإليامن. 
فاإليامُن  عزيٌز.  وهو  متواضًعا 
احلّق باهلل، حيمُل ىف طياته احرتاَم 
تباينت.  مهام  اآلخرين،  عقائد 
عىل  واتفاقًا  ثراًء،  تباينها  ىف  ألن 
اهلل عن  البحث  أساسى:  مبدأ 
شتى.  ودروٍب  مسارَب  عرب 
اإليامُن أرقى من التدين. فاإليامن 
واإليامُن  وسيلة.  والتديُن  هدٌف، 
اإليامُن  والعقائد.  الديانات  يسبق 
السنني ماليني  منذ  األرض  عىل 
السامء  إىل  إنسان  أوُل  نظر  منذ 
مل  العقائُد  فيام  رب«،  »يا  وقال: 
سنة. آالف  بضعة  منذ  إال  تولد 
األديان لوّحد  اهلُل  شاء  ولو 
الذى  النوَر  يكون  أن  اختار  لكنه 
األفئدَة ُر  ويعمِّ العيوَن  َيغمر 
عدة زوايا  من  العيوُن  فتلمُحه 
جتارب  عرب  القلوب  وتلمسه 
اهلل  صنُع  »اإلنساُن«  متنوعة. 
فحني  الربوبيتني.  يديه  وثمرُة 
وحني  مرشقًة،  زهرًة  تتأمُل 
تراقب  وحني  شذاها،  تستنشُق 
بجناحيها  ختفُق  ملونة  فراشًة 
ىف  تشخُص  وحني  الزهر،  فوق 
ضوء  أو  الربتقاىل  الشمس  وهج 
النجوم  تأللؤ  أو  الفضّى  القمر 
األملاسى أو رسيان الغيم ىف السامء
اإلعجازى  اهلل  صنَع  مُتجد  فأنت 
ما  ربى  »سبحان  وتقول: 
ُتقبل  وحني  صنعك!«  أبدَع 
تقول: فكأنام  طفل  رأَس 

أمجَل  ما  العظيم  اهلل  »سبحان 
لك خليفًة  لألرض  قدمت  ما 
غريه  إىل  وحُيسَن  الكوَن  لُيعمر 
والوطن  »الديُن هلل  الناس!«.  من 

ملن تعّلم أن يكون إنساًنا«.
عن املرصى اليوم

فيها  استيقظ  التي  الليلة  تلك  يف  البدلة  علينا  هبطت 
إن  وقال  الفجر،  يف  قرقعة  صوت  عىل  يوسف  عم 
يبحث  حمصور  بأنه  نومه  طيلة  يطارده  كان  حلام 
ويف  مغلقا،  بابه  رأى  واحدا  وجد  وكلام  تواليت  عن 
استيقظ  حتى  بقوة  الباب  يقرع  ظل  األخرية  املرة 
من  ونظر  فنهض   ، بعيدة  قرقعة  صوت  عىل 
البيت  حتت  يرمح  شابا  وملح  الشارع  إيل  البلكونة 
غطاء  األسفلت  عىل  خلفها  يقرقع  كارو  عربة  أمام 
واندفع  اللصة!  ابن  يا  يوسف:  عم  شهق   . بالوعة 
يا   " له صائحا  املواجهة  إبراهيم بك  باب شقة  يطرق 
الباب ووقف  إبراهيم  " . فتح   إبراهيم احلقنا  سنيور 
زجاجة  وبيده  الرشطة  ضابط  بدلة  يف  مستنفرا 
يطرقان  ومها  برسعة  السالمل  االثنان  هبط  ويسكي. 
أنا وحممد وحسن. فخرجنا وهرولنا  أبواب شققنا 
عيوننا.  يف  والنوم  والفانالت  بالبيجامات  خلفهام 
البيوت  عتمة  بني  نسرتشد  ونحن  الليل  آخر  الدنيا 
عجالت  وصوت  البالوعة  غطاء  بقرقعة  وظالهلا 
من  يرتنح  وإبراهيم  اجتاه،  كل  يف  جرينا  الكارو. 
السكر مندفعا يف كل ناحية ويده مرفوعة بالطبنجة 
 "  ! طاخ   ! كلب  يا  عندك  وقف   " زاعقا  اهلواء  يف 
ويطلق عيارا يف الفضاء!، فنستعدله عىل طريق اللص 
اللص  مرق  هنا".  من  إبراهيم..  يا  هنا  "من  هاتفني 
الرئييس  الشارع  العامرات اجلديدة نحو  بالكار وبني 
فتمزق  قميصه  من  به  أمسكنا  حتى  وراءه  ونحن 
صدغه  عىل  بقوة  إبراهيم  ولطمه  قبضاتنا،  بني 
برز  اللحظة  تلك  ويف  دم،  خيط  فمه  ركن  من  فسال 
من خلف البيوت ثالثة عساكر غيش النعاس مشيهم 
النحاسية  والنجوم  إبراهيم  بدلة  شاهدوا  أن  وما 
بصفعات  احرتامهم  أظهروا  حتى  كتفيها  عىل  تربق 
يرضبونه  ووجهه،  الولد  قفا  عىل  طرقعت  ساخنة 
الولد   ." هذا؟  أيكفي   " البدلة  إيل  النظر  وخيتلسون 
إيل  اللون  خمطوف  وقف  العرشين،  نحو  يف  كان 
كأنام  ضيق  وبنطلون  بالستيك  بشبشب  الكارو  جوار 
اهلزيل  احلصان  رقبة  عىل  ترجتف  ويده   ، له  ليس 
متامسكا يعتدل  ثم  اللطامت،  قوة  من  يرتنح 
والوحشة.     الوحدة  من  بريق  الواسعتني  وبعينيه 
وسحبوا  مكانه  إيل  البالوعة  غطاء  العساكر  أعاد 
مهل  عىل  نحن  ورجعنا  القسم،  إيل  متجهني  الولد 
والسكون.  النسيم  يف  ترختي  املشدودة  وأعصابنا 
كأن  غريب  شعور  خامرين  العامرة  دخولنا  خالل 
طيفا من قامش ونحاس تسلل بيننا إيل املبنى خلسة. 
اجلمعة  يف  كعادتنا  اجتمعنا  أسبوع  نحو  بعد 
لنناقش  وجلسنا  حممد،  شقة  يف  الشهر  من  األوىل 
وتكلفته عمله  يمكن  ما  العامرة  مالك  احتاد  بصفتنا 
لري  جديد  مياه  خرطوم  برشاء  يوسف  عم  وطالب 
غطاء  برسقة  يذكرنا  وهو  حممد  وألح  األشجار، 
ملدخل  حديدي  باب  تركيب  رضورة  عىل  البالوعة 
ظريفا  بك  إبراهيم  وكان  الشقق.  حيمي  البيت 
يامنع  وال  بسهولة  يشء  كل  عىل  يوافق  كعادته،  
يشء  أي  اعملوا  بالقول:  واكتفى  مبلغ،  أي  دفع  يف 
الصمت  فلزمنا  لدينا،  ما  كل  قلنا  قد  كنا  جاهز.  أنا 
حلظات نرشب القهوة، وفجأة مسح عم يوسف عىل 
مسرت  "يا  إلبراهيم:  وقال  بيده  الفيض  رأسه  شعر 
خدمتي  سنوات  يل  حيسبوا  أن  يرفضون  إبراهيم، 
واحد  ملشوار  حتتاج  املسألة  املعاش،  ضمن  إيطاليا  يف 
موظفي  يف  البدلة  أثر  مجيعا  ختيلنا   . معي"  منك 
إبراهيم  والحظ  قصد،  بدون  إليها  فنظرنا  املعاشات 
ومل  الضيق  من  خفيفة  سحابة  وجهه  فعربت  ذلك 
يقل شيئا . وأحس عم يوسف بامتداد الصمت وأراد 
يف  عاما  أربعني  منذ  يعمل  كان  أيام  فتذكر  قطعه 
عىل  تعرف  وكيف  بروما  السياحية  الرشكة  فرع 
قبل  األخرية  أيامها  استعاد  ثم  وتزوجها  مارجريت 
وهننه  باإليطالية  أمها  عىل  تنادي  كانت  حني  وفاهتا 
املعاشات؟. إيل  معي  ستأيت  إبراهيم:  سائال  وبكى 

املعاش.  تسوية  ومتت  بالبدلة  إبراهيم  معه  وذهب 
كنا نعتمد كثريا عىل أرحيية إبراهيم الذي كان يعشق 
ليلة  كل  تقريبا  ويصعد  والكولونيا،  اجلميلة  املالبس 
أحدنا  سمع  فإذا  خممورا،  شقته  إيل  العامرة  سالمل 
لصحتك  انتبه  متوددا"  إليه  وخرج  خطواته  وقع 
سائال: يرتنح  وهو  ضاحكا  قهقه  بك"،  إبراهيم  يا 
كتفه  من  اخلارج  وجيذب  ؟!  نكتة  آخر  سمعت 
الطابق  يف  شقته  إيل  ويسحبه   . تعال   .. تعال  قائال: 
زجاجة  يضع  نائامن  وإبنه  زوجته  وبينام  الثالث، 
معه  فيرشب  رومي  وجبن  خملل  وخيار  براندي 
"انتبه  إياه  ناصحا  قطرة  آخر  حتى  منا  احلظ  سعيد 
لنا  تأكد  آخر  بعد  يوما    ." إبراهيم  يا  شوية  لصحتك 
أن للبدلة وقع السحر حيثام تظهر، فهي التي حلت 
بالتقسيط  اشرتيته  الذي  املكسور  الرسير  مشكلة 
وهي  استبداله،  املوبيليا  حمل  صاحب  رفض  حني 
امليكانيكي  طالبه  عندما  حسن  مع  وقفت  التي 
أنه ركبه يف سيارته، وهي  إدعى  بسداد ثمن دبرياج 
جارنا  احلفيظ  عبد  أخت  بنت  عرس  حرضت  التي 
الفم  بملء  تزغرد  وصارت  بالبدلة  أمها  فتباهت 
قائلة للمعازيم : تفضلوا .. سلموا عىل الباشا . ورصنا 
بالبدلة.  نستنجد  مأزق  أو  حاجة  من  بادرة  أول  عند 
ووضع  إبراهيم  ترقى  السنة  هذه  من  ديسمرب  يف 
الفرحة  وعمت  البدلة،  كتف  فوق  جديدة  نجمة 
بلمبات  أسالك  وعلقنا  كلها،  األربعة  الطوابق  شقق 
والسامعات  املسجل  من  ولعلعت  الشارع،  يف  ملونة 
أغاين األعراس، ورتبنا وليمة من الكباب والسالطات 
غرسنا  كبرية  طورطة  الوسط  يف  ووضعنا  والتفاح 
ساعة  بعد  إبراهيم  ووصل  واحدة.  شمعة  فيها 
بعد  انتقل  أنه  لنا  وحكي  زجاجتني  حامال  ضاحكا 
له  خمصصة  مكيفة  كبرية  حجرة  إيل  الرتقية 
أنفسنا  وهننيء  نضحك  ونحن  يرشب  وظل  وحده، 

الكريس  عىل  برأسه  ومال  السكر  غاية  بلغ  حتى 
حسن  وقف   . شخريه  وتصاعد  ونعس  أمامنا 
سعيدا  اجلديدة  النجمة  إيل  مسافة  عىل  من  ونظر 
بفرح  البدلة  إيل  حممد  وتطلع  فعال.  مجيلة  وقال: 
؟ ياباشا  قدك  من  مرددا:  إيقاع  عىل  بيديه  وصفق 
باشا!    يا  باشا  ويرد:  برأسه  يتاميل  يوسف  وعم 
تألقت البدلة بعد تلك النجمة، وازداد حضورها قوة 
فتمكنت  تأثريها،  عىل  عصيا  تقريبا  يشء  يعد  ومل 
بمكاتب  العمل  يف  أقاربنا  من  لسيدة  التوسط  من 
يف  صحفيا  آخر  شاب  تعيني  ويف  اخلارج  يف  املبعوثني 
مجيعا  نشعر  ونحن  معها  وعشنا  مرموقة،  جريدة 
حني  اليوم  ذلك  حتى  علينا  وتعطف  ترعانا  أهنا 
إيل  لنقله  يب  تستنجد  إبراهيم  زوجة  بايب  طرقت 
إبراهيم  إن  بقوهلم  األطباء  فاجأنا  وهناك  مستشفى. 
إجراءها  فإن  ذلك  ومع  بسيطة  عملية  إيل  بحاجة 
حيتمل  لن  بالكحول  املشبع  كبده  ألن  مستحيل 
نحو  املستشفى  يف  إبراهيم  ظل  اجلراحة.  ختدير 
مل  بعدها  وشاحبا،  هزيال  بيته  إيل  بعده  عاد  أسبوع 
يعد يرتدد عىل عمله سوى يومني يف األسبوع هيبط 
نزوره  وكنا  ابنه.  أو  زوجته  بمساعدة  السالمل  فيهام 
إما  وحسن،  يوسف  وعم  وحممد  أنا  األربعة  نحن 
معا أو بالتناوب، فنجده جالسا عىل األرض يف الصالة 
بجلباب واسع، ظهره مسند إيل حافة األريكة خلفه 
. والرتكيز  الفهم  يف  صعوبة  جيد  من  ببطء  يكلمنا 
هنا  أقربائنا  ولبعض  لنا  صغرية  مصالح  وتعطلت 
يوسف  عم  وأكد  البدلة،  ظهور  قل  عندما  وهناك 
فيلام  وتذكر  لنا،  جرى  فيام  السبب  هو  احلسد  أن 
 " الرشيرة  العني   " باسم  روما   يف  شاهده  إيطاليا 
  ." لكن موضوعه كان احلسد  " نسيت أحداثه  وقال 
عندما توارت البدلة بالتدريج فارقتنا تقريبا تلك الثقة 
أميل  ورصنا  مشكلة،  أي  حل  عىل  هبا  نقدم  كنا  التي 
إيل التأين، ومل نلجأ للبدلة بعد ذلك سوى مرة واحدة 
عندما  ذلك  حدث  سواها.  سبيل  أمامنا  يكن  مل  حني 
رفض خايل وهو أستاذ جامعي عجوز اعتامد بحث 
عميد  عشيقة  للرتقية  به  تقدمت  مرسوق  علمي 
وجاءين  األبحاث،  جلنة  من  العميد  فعزله  الكلية، 
؟"  للعلم  خدمتي  هناية  أهذه   " يتمتم  متأثرا  خايل 
وحرشناه  إبراهيم،  شقة  إيل  حممد  مع  فصعدت 
حوله  يدور  ملا  تقريبا  مدرك  غري  وهو  البدلة،  داخل 
البيت  حتت  منتظرا  كان  تاكيس  يف  بيننا  وأجلسناه 
أهنى  كبري  مسئول  للقاء  معنا  وخايل  به  واجتهنا 
رأسه  هيز  جالس  وإبراهيم  تلفونية  بمكاملة  األزمة 
يردد:  وهو  شيئا  يدرك  أن  دون  آلخر  حني  من 
ونحن  العودة  طريق  ويف  اهلل.  شاء  إن  خري   .. خري 
وسأله  حممد  إيل  إبراهيم  التفت  التاكيس  داخل 
البيت  إيل  رجعنا  حني   . األطباء؟  قال  ماذا  ببطء: 
تقريبا  وعيه  عن  غائب  وإبراهيم  شقتي،  يف  جلسنا 
وخايل  الكريس،  مسند  عىل  خلفه  ملقى  رأسه 
قائال:  دامعتني  متأثرتني  بعينني  البدلة  إيل  ينظر 
السن.  أنصفني أحد يف هذه  ما  لوالك  باشا،   يا  شكرا 
باب  املكوجي  صبي  طرق  التايل  اليوم  عرص  يف 
مل  إنه  وقال  شامعة،  عىل  البدلة  حامال  شقتي، 
البدلة  وترك  بك،  إبراهيم  شقة  يف  أحدا  جيد 
حلني  الصالة  يف  فوتيه  ظهر  عىل  فوضعتها  عندي، 
الليلة  تلك  يف  وحدث  إبراهيم،  لزيارة  صعودي 
فقمت  كابوس،  بسبب  النوم  من  استيقظت  أنني 
العتمة  يف  مكاهنا  البدلة  وكانت  الصالة،  إيل  ومشيت 
الذي  القمر  شعاع  بسبب  إيل  وخيل  النافذة،  حتت 
مثل  إيل  ناظرة  تومض  نجومها  أن  عليها  سقط 
منزعجا.  النور  فأضأت  الظلمة،  يف  نمر  عيني 
اليوم  يف  أنتظر  وكنت  يومني،  عندي  البدلة  ظلت 
الصالون طقم  لتنجيد  أسطى  وصول  الثالث 
رؤية  وفاجأتني  التلفزيون،  عىل  أتفرج  فجلست 
برنامج  يف  يتحدث  صحيفة  يف  عيناه  الذي  الشاب 
وقد  أنيقة  بدلة  يف  جالسا  وكان  ورواياته،  كتبه  عن 
وغرس  مذهبا  قلام  العلوي  جاكتته  جيب  يف  وضع 
عىل  فناديت  أدبية.  هيئة  شعار  منها  جانب  يف 
!" التلفزيون  " تعايل شويف وجدي يف  زوجتي هاتفا 
الطقم  وعاين  املنجد  جاء  الساعة  نصف  وبعد 
جنيه". مئة  عادة  آخذ  كهذه  شغلة  "يف  قال:  ثم 
لكن   " بلطف:  وأضاف  البدلة  إيل  نظرة  اختلس  ثم 
بس". جنيها  مخسني  سآخذ  الباشا  خاطر  ألجل 
عن   " البدلة  اجتاه  يف  متمتام  منحنيا  وهنض 
يومني.  بعد  يأيت  أن  عىل  وانرصف   " ياباشا  إذنك 
عم  استضافنا  فيه  نلتقي  الذي  اجلمعة  يوم  مساء 
يبكي  أن  وخفنا  إيطالية"،  بيتزا   " لنا  وأعد  يوسف 
عبارة  كانت  البيتزا  أما  يفعل،  مل  لكنه  ذكرياته،  من 
سطحها  يف  غرست  األطراف  حمرتقة  عجينة  عن 
وجرنا  حداد.  شارة  كأهنا  واحدة  سوداء  زيتونة 
الكالم إيل حالة إبراهيم الصحية املؤسفة، وأنه مل يعد 
تدهور  مع  البدلة  يف  وحرشه  جرجرته  السهل  من 
أدري  وال  تقريبا،  شقته  يغادر  ال  جعلته  التي  حالته 
نقوم  أن  فاقرتح  الفكرة  يوسف  عم  واتت  كيف 
وأضاف  آخر!  شخص  أي  يرتدهيا  بدلة  بتفصيل 
بحكمته : عندما يكون عندنا بدلة أريح لنا ، وللسنيور 
إبراهيم. واستشهد بمثل باللغة اإليطالية عن عصفور 
عصفور إيل  حتتاج  ال  وشجرة  شجرة،  إيل  حيتاج  ال 
له  ننصت  ونحن  معناه  لنا  ويرشح  يرتمجه  وظل 
باحرتام . وسدد حممد إيل نظرة متسائلة ، فأطرقت 
برأيس أفكر. وقطع عم يوسف الصمت ناهضا وهو 
يا أوالد .. كلوا قدر ما تريدون  البيتزا كثرية   " يقول 
إلينا  استدار  ثم  املطبخ،  إيل  اجته   ." املزيد  هناك 
  .  " قلتم؟  ماذا   " يسألنا:  يديه  وفرك  حمني  وظهره 



سوء إختيار اآلية !
موضوعة  آية  اجلنازة  ىف  الواعظ  اختار 
سفر  ىف  احلكيم  سليامن  قول  وتعزيته 
ميت" أسد  من  خري  حى  "كلب  اجلامعة 
)جا9 : 4( وظل الواعظ يمتدح املتوىف ويصفه 
يشتم  انه  أيضًا  فاته  ولكن  كاألسد،  كان  بأنه 
سوء  بسبب  معًا  واألموات  املعّزين  األحياء 
هلم  يقول  وكأنه  املجال  هذا  ىف  اآلية  تطبيق 
كلب  أصغر  ولكن  أسدًا  كان  املرحوم  أن  مع 
!!! امليت  األسد  هذا  من  خري  فيكم  حى 
احلياة  يمتدح  كان  سليامن  ان  حني  ىف 
فان  رجاء  يوجد  األحياء  "لكل  والرجاء 
امليت". األسد  من  خري  احلى  الكلب 

***

الطيار والفأر
حُيكى ان طيارا كان يقود طائرته فوق السحاب 
وفجأة الحظ وجود فأر يتحرك وسط بعض 
فانزعج  الكهربائية،  واألسالك  األجهزة 
إحداث  ىف  الفأر  هذا  يتسبب  ان  خشى  إذ 
فتسقط  األسالك  أحد  يقرض  أو  خلل  أى 
فيها.  بمن  وتتحطم  شاهق،  علو  من  الطائرة 
ان  هبا  يمكن  التى  الطرق  كل  ىف  الطيار   فكر 
أى  وبدون  برسعة   الفأر  هذا  من  يتخلص 
تفكريه  وهداه  القيادة.  مقعد  أوترك  مغامرة 
يرتفع  أن  وهو  األفضل  السلمى  احلل  هذا  اىل 
يقل  حيث  ممكن  حد  أقصى  اىل  بالطائرة 
ومات!! الفأر  اختنق  وعندئذ  األكسجني 
حياتنا  هتدد  كثرية  فئران  توجد   +
األبدية.  حياتنا  سالمة  وبالتاىل  الروحية 
الطريان  املسيح  بنعمة  أختربنا  ان  فبعد 
خطر  ىف  بسببها  أصبحنا  األعاىل   ىف 
املميتة. السحيقة  اهلوة  ىف  العظيم  السقوط 
لفئران  بامهالنا   الفرصة  أعطينا  لقد 
واألنانية  والتحايل  والكرامة  الكربياء 
والوقيعة  والدس  والطمع  والرياء  والكذب 
ىف  ومترح  ترسح  أن  املحبة،  وعدم  والعناد 
االتصال  أسالك  تقطع  كادت  حتى  حياتنا 

واحلطام. بالسقوط  وهددتنا  بالرب 
والطاعون  الفئران،  هذه  عىل  للقضاء  احلّل 
الذى حتمله، هو االرتفاع كام فعل ذلك الطيار.
العالج هو أن نرتفع اىل العلو الذى متوت معه 
هذه الفئران املدمرة. علينا ان نرتفع ىف سامء 
وحفظ  الصالة  من  باالكثار  اهلل  مع  الرشكة 
ىف  والتدقيق  حمبته  ىف  والنمو  اهلل  كلمة 
وعندئذ  وحده،  أرضائه  عىل  والعمل  السلوك 
تلقائيًا. وختتفى  الفئران  هذه  متوت  سوف 
يقول الكتاب: "وأما منتظروا الرب فيجّددون 
وال  يركضون  كالنسور.  أجنحة  يرفعون  قوة 
.)31: )أش40  يعيون"  وال  يمشون  يتعبون 

***

ملاذا ُيّزينون شجرة امليالد 
الثلجية؟ باخليوط 

العائلة  رحلة  أثناء  انه  تقول  قصة  هذه 
السفر  من  اأُلرسة  تعبت  مرص،  اىل  املقدسة 
وكان  اجلبال  بأحد  مغارة  ىف  فاسرتاحوا 
ويقال  األرض.  يغطى  والثلج  شديدًا  الربد 
للطفل  خدمة  يؤدى  ان  أراد  عنكبوتًا  أن 
املغارة  باب  عىل  خيوطه  ينسج  فابتدأ  اآلهلى 
دفئًا. اكثر  فصارت  بخيوطه  أغلقها  حتى 
من  مجاعة  الوقت  ذلك  ىف  مرت  أن  وحدث 
بقتل  أمره  لينفذوا  هريودس  أرسلهم  اجلنود 
األطفال وملا رأى قائدهم خيوط العنكبوت تسّد 
تأكد  البيضاء  اجلليد  ذرات  وعليها  املغارة  باب 
املغارة ومضوا ىف طريقهم! أن أحدًا مل يدخل 
الناس  أن  ىف  الرّس  هو  هذا  أن  ويقال 
الرفيعة  باخليوط  امليالد  شجرة  يزّينون 

الثلج  ذرات  اىل  اشارة  الالمعة  البيضاء 
املغارة   باب  عىل  العنكبوت  خيوط  عىل 

***

باملقارنة!  قديس 
حماوالت  من  واخلدام  الكاهن  تعب 
سلوكهام  سوء  بسبب  أخوين  مصاحلة 
حتى  لبعض  وعداوهتام  وطمعهام 
املحاكم  ىف  كثرية  قضايا  بينهام  نشب 
منهام  األمل  وخيبة  اليأس  الكل  وأصاب 
املستحكمة. والكراهية  العناد  بسبب 
األكرب  األخ  مات  يوم  وذات 
له:  وقال  الكاهن  اىل  أخوه  فجاء 
ضخاًم  مبلغًا  لك  أدفع  أن  مستعد  "أنا 
أخى  جنازة  ىف  تعظ  وأنت  برشط 
قديسًا! كان  هذا  أخى  أن  تقول  أن 
فنظر اليه األب الكاهن متعجبًا وقال له: حارض!
أشار  امليت  األخ  جتنيز  وأثناء 
وقال: اجلثامن  اىل  الكاهن 
الصندوق  ىف  يرقد  الذى  الرجل  هذا  أن   -
وكان  القلب  غليظ  عنيدًا  قاسيًا  انسانًا  كان 
يسلم  ومل  الضمري،  عديم  عاصيًا  طامعًا 
ومل  والبعيد  القريب  وأذيته  رّشه  من 
سبيل  ىف  الشيطان  مع  التحالف  عن  يتورع 
يقال:  واحلق  انه  االّ  الدنيئة،  مأربه  حتقيق 
مع كل هذا فانه يعترب قديسًا باملقارنة مع أخيه!!
األعزاء،  املتوفني  حرضات  يا  تعليق: 
يتكلم  حتى  حياتكم  ىف  صاحلًا  شيئًا  إعملوا 

تضطروهم  وال  عنكم  حسنًا  الوعاظ 
املُرة! احلقيقة  يقولوا  أو  يكذبوا  أن 

***

تريد وضع لساهنا عىل املذبح! 

بالثرثرة  معروفة  السيدات  احدى  كانت 
الالذع واللسان  الفارغ  الكالم  وكثرة  الزائدة 

طول  النميمة  ىف  التليفون  تستخدم  وكانت 
يسمع! أن  مستعد  شخص  أى  مع  اليوم 
وذات يوم جاءت اىل راعى الكنيسة وقالت له:

- أقنعتنى أن أكّف عن خطايا النميمة واالدانة 
لسانى  ىل  سّبب  فقد  الناس،  أرسار  واذاعة 
أن  أريد  واآلن  الناس.  مع  جدًا  كثرية  مشاكل 
أضع لسانى عىل املذبح حتى يتطهر ويتّقدس..

وملا كان قد اعتاد أن يسمع منها اعرتافات بدون 
توبة أو ندم ورغبة جادة ىف التغيري فقد أجاهبا:

هبذه  مذبح  يوجد  انه  الأظن   -
ختربنا  اهلل  كلمة  ان  للسانك!  يتسع  الضخامة 
جمد  رأى  عندما  النبى  أشعياء  اعرتاف  عن 
انه  له  الرسافيم  وتسابيح  وقداسته  اهلل 
انسان  فانى  هلكت  لقد  ىل  ويل  قائاًل:  رصخ 
نجس  شعب  وسط  وساكن  الشفتني  نجس 
من  واحد  طار  اعرتافه  وعقب  الشفتني. 
املذبح  عىل  من  مجرة  وأخذ  السريافيم 
إثمك  انتزع  "قد  له  وقال  شفتيه  هبا  ومس 
اجلمرة  هذه  وكانت  خطيتك".  عن  وكّفر 
جسد  من  التناول  اىل  ترمز  املطهرة  النارية 
يتناول  من  لكل  يليق  فال  )أش6(.  ودمه  الرب 
اخرى  مرة  يعود  ان  وشفتيه  لسانه  ويتقدس 
للسان. اهلدام  النجس  اخلاطئ  لألستعامل 

***

أنواع الكالم
قال أمحد رجب أن كالم الناس نوعان )1( كالم 
فارغ )2( وكالم مليان كالم فارغ! وقد فاته أن 
االجيابى  الكالم  وهو  أفضل،  ثالثًا  نوعًا  هناك 
الصالح املفيد البّناء الذى يعطى نعمة للسامعني.

واحد   اكرت  انت  لنفسك  وصوره  أصل  أنت 
نفسك  عن  مسؤل  وانت  نفسك  عارف 
مسؤل  انت  صدقنى  هينفعك  حد  مفيش 
تتشدد  الزم  الىل  وانت  نفسك  فرح  عن 
ملا  االخر  ىف  النك  نفسك  وتقوم  وتتشجع 
غريك  حد  هتلقى  مش  املرايا  ىف  بتبص 
بنعمة  بنفسك  نفسك  فكن  نفسك  هتلقى 
عيل  سعادتك  تبني  وبالش  تسندك  الىل  ربنا 
دايام  مش  عشان  معينة  اشخاص  وجود 
بنفسك. نفسك  فرح  متاحني  هتالقيهم 

إنســــــــــى:
يف  متفكرش  وجعاك  حاجه  كل  تنيس  حاول 
عني  غمضه  يف  راحت  اليل  الذكريات  تاريخ 
ومبقاش  ناسيك  حد  عيل  قلبك  متقهرش 
عياط كفايه  ليك  حزن  كفايه  معاك  فارق 
كله احللو  تستاهل  انت  بقي  لنفسك  فوق 
هيدوقك  موجوع  هيسيبك  مش  ربنا 
فرح  وهرياضيك  جديد  من  الفرحه 
الذكريات. تاريخ  وانيس  نفسك 

الســنجــل: اهيــا 
نفسك  فرح  الوحيد  البائس  السنجل  اهيا 
بنفسك حمدش فاضيلك اصل حمدش هيجي 
هات  أفرحك  تعاىل  ويقولك  عليك  خيبط 
حاجة بتحبها كيس شيبيس بالشطة والليمون 
واقعد  شيكوالتة  او  مثال  عائيل  حجم  ويكون 
عىل النيل يف أي حته او روح القناطر مع نفسك 
عىل  اتفرج  او  بومب  وارضب  عجل  واركب 
عىل  تشخبط  جرب  او  قديمة  مرسحيات 
يف  احليطة  عىل  علقها  ختلص  ما  وبعد  ورقة 
االوضة عندك ويا سالم لو بروزهتا انت تقدر 
واقفل  البوست  اقرا  انت  بس  كتري  تعمل 
نفسك. ىف  ولع  او  نفسك  اسعد  وقوم  الفيس 

إضــــحـــــك:
زمحة  مرتو  راكب  تبقى  ملا  اضحك 
ناس  فيه  تقف  مكان  القى  ومش 
حوليها ناس  ىف  حتس  بس  نفسها 
جيبك  ىف  ايدك  حتط  ملا  اضحك 
مغسولني  جنيه   2 غري  ومتلقيش 
البنطلون ىف  سبتهملك  ممتك  ان  كويس 
واملطره  اوى  مضايق  ماشى  تبقى  ملا  اضحك 

حد، خيل معاك نسخة ومع ربنا نسخة، انت 
نفسه غري  بيفرح  حمدش  الن  نفسك  فرح 

حـــــــــــــــاول:
حاولوا تقابلوا الناس يف الشارع بلطف هزروا 
والفرحه  الضحكه  إرسقوا  واضحكوا  معاهم 
بس  جدا  حلوه  الدنيا  بتعشوها  حلظه  كل  من 
فيها  اليل  احللو  نفسنا  عيل  بنستكرت  اليل  احنا 
مش بنشوف غري اليل ضاع ومش بنفكر غري 
يف اليل باع واليل ساب اضحك لدنيا هتضحكلك 
السلبية  االمور  يف  والتفكري  واالكتئاب  الكبت 
مفتحها  والسعادة  غريك  حد  هيتعب  مش 
نفسك  واسعاد  بنفسك  نفسك  اسعد  ايدك  يف 
حوليك  اليل  الناس  باسعاد  غري  هيجي  مش 
 ألن السعادة بسمة رضا ونبض جديد بأنفاس 
لكل  وبوص  تفاؤل  روحك  إِميل  جديدة 
أن  وأعرف  حياتك  يف  يوم  أمجل  كأنه  يوم 
بتعملها  الىل  أنت  لكن  بتشرتى  مش  السعادة 

: حـــنــــــــــــا أ
احنا بنكمل يف العالقات عشان مرتاحني فيها 
كدا  غري  نفسنا  وحابني  مبسوطني  وخمليانا 
مهام جاهدت هتستنزف نفسك عىل الفايض 
ما  ومطرح  برضو  االخر  يف  هتكمل  ومش 
تالقي راحتك وضحكتك ابني بيت و اسكن فيه
انت  حياتك  من  بتخرج  ملا  كده  ناس  ويف 
مبارشة  خروجهم  بعد  عافيتك  بتسرتد 
وروحك  حواليك  الىل  النور  هالة  بتسرتد 
ممكن  انت  ده  بتنور  ومالحمك  بتنور 
بالك واخد  مش  وانت  جمدك  بتسرتد 
كانوا  وكأهنم  لك  برتجع  نفسك  يف  ثقتك 
يف  ثقتك  لك  برتجع  بوجودهم،  اغتالوها 
كامن  قراراتك  حسن  ويف  وِفكرك  عقلك 

تضحك علشان  بتزغزغك  دى  تغرقك 
يسيبك  وفجأه  جدا  حد  حتب  ملا  اضحك 
دق  وقلبك  بجد  حبيته  انك  كفاية  ويمشى 
حاجه. كل  تاخد  الزم  يعنى  انت  شويه 
اضحك ملا حد يستندل معاك،  قله بضحكتك طظ
اضحك ملا تبص ىف روقه االمتحان ومتعرفش 
ونجحت  النتيجه  ظهرت  لو  علشان  حتل 
املاده  شلت  لو  كده  معاك  جت  اهنا  هتضحك 
نفسك تعلم  تانه  فرصه  اخدت  انك  هتضحك 
كرت  من  فقفقت  رجليك  لو  اضحك.. 
هوا  شميت  انك  كفاية  الشغل  عىل  اللف 
معاك بيسعى  ربنا  ان  واحساس  الشارع 
علشان  كتري  تضحى  ملا  اضحك 
مش  تالقيه  وبعدين  حد  خاطر 
عملتهاله. انت  حاجه  اى  مقدر 
قرعه  وتطلع  بطيخه  تشرتى  ملا  اضحك 
واحد  اشرتاها  كان  ما  احسن  مش 
للسنه السنه  من  غري  مبيشفهاش  غلبان 
أكيد  اوى  تتعب  كده  فجأه  ملا  اضحك 
واحشك كان  حد  اسم  موبايلك  عىل  هيظهر 
وخليك  لوحدك،  انك  حتس  ملا  اضحك 
من  االخر  اجلانب  ىف  حد  ىف  ان  واثق 
استنانى. وبيقلك  بيشاورلك  العامل 
مش  ويطلع  أوى  حد  حتب  ملا  اضحك 
مع  اخلري  كتبلك  ربنا  أكيد  نصيبك  من 
ربنا؟!  من  اكرت  هتعرف  تانى  حد 

اضحك تعرف تضحك.
بـإخـتــصــــــار:

تبقي  عايز  األخر  ومن  كدة  بإختصار 
فرحتك مصدر  انت  خليك  مبسوط! 
دايرة  وخليك  يفرحك  وسيبه  بربنا  افرح 
نفسك  وتفرح  فيها  تتحكم  تقدر  مقفولة 
بنفسك ومتسلمش مفتاح باب الدايرة دي الي 

الكفاءة  حتقق  قدرت  بوداعهم  إن  بتحس 
إن  وبتحس  باإلكتفاء  والشعور  الذاتية 
كتابة  يف  سبب  كانوا  كأهنم  فيك  ردت  روحك 
املرة العيشة  قيد  عىل  وانت  وفاتك  شهادة 
جمرد خروجهم "نجدة" و "نجاة "ونعمة 
كبرية هتشكر ربنا عليها بعدين هتسرتد ثباتك 
وِطيبتك وطاقتك لو أمكن وكأهنم كانوا عايشني 
عشان يستنزفوا طاقاتك اإلجيابية و يشحنوك 
طاقات سلبية تدغدغ الىل باقي من أمل جواك

وعشان ترجع أحسن من األول:
او  أوضتك  من  دي  الكراكيب  شوية  خرج   -1
بمعنى اصح اإلنزعاج الىل عيل شكل أشخاص.
واألهداف. واملهام  األولويات  رتب   -2
أو  يوجعك  يفكر  حد  كل  بأستيكة  امسح   -3
محاسك. حركة  يشّل  أو  طاقتك  يستنزف 
وامنحها  شوية  نفسك  إستعادة  عىل  ركز   -4
اإلهتامم الكبري الىل كان بريوح عىل الفايض عىل 
والقلبي. اإلنفعايل  جمهودك  مقدرتش  ناس 
األصيل  وحط  بأول  أول  عالقاتك  غربل   -5
خانة  يف  والكريم  خانة  يف  واملحرتم  خانة  يف 
والطيبني يف خانة صدرك لألبد و الىل وجودهم 
لألبد وتفكريك  قلبك  برا  اطردهم  عدمه  زي 
الىل  املزيفني  حياتك  من  اشطب   -6
بينقط  ولساهنم  برا  من  جدا  ناعم  شكلهم 
أهنار. عندهم  القلب  سواد  لكن  عسل 
بتحبها  الىل  باحلاجات  نشاطك  جدد   -7
بدقايق  عليها  تبخلش  ما  نفسك  واسعد  فيك 
األطفال. زي  وتنطيط  وغنا  وجري  مرح 
لبكاك  هيبكي  وال  حلزنك  هيحزن  حمدش   -8
لك  فاضلة  الىل  السنني  شوية  نفسك  فرح 
تانى. لك  راجعة  مش  راحت  لو  الدنيا  يف 
وقتك  وقيمة  نفسك  قيمة  اعرف   -9
يروحوش  ما  ومشاعرك  وعاطفتك 
بروحهم. حبك  شاريني  لناس  غري 
بحسن  للتاين  وقت  من  نفسك  كافئ   -10
حلوة  بخروجة  بس  مش  إستيعاهبا 
بحسن  كافئها  الء  مفضلة  بأكلة  وال 
بجد يستاهلوها  إلىل  الناس  إختيار 
بالشخص إلىل يستاهل يف يوم من األيام تقوله 
واملحبة  احلب  عليكم  يديم  ربنا  نفيس،  انت 

واالحبة واالحباب.



يضع  ان  هذا  من  أعظم  حب  الحد  ليس 
.)13-15 )يوحنا  أحبائه  عن  نفسه  أحد 
قدوة  البرشية  اعطى  اسمه  تبارك  اهلل 
احب  املجد  له  اهلل  احلب،  ملسئولية  حسنة 
حسنا  شئ  كل  خلق  لذا  اخللق  قبل  البرش 
حسنة  حياة  حتيا  البرشية  جيعل  حتى 
وحواء  الدم  ماحدث  تعلمون  ولكنكم 
اطاعتهم  لعدم  اهلل  طردهم  عدن  جنة  ىف 
خصام  ىف  البرشية  أصبحت  االهلية  للوصية 
اسمه  تبارك  الذى  اخلالق  اهلل  عن  وبعد 
ارسل  للبرشية  حبه  خالل  فمن  القدوس، 
املصاحلة  تتم  حتى  كثريين  ورسل  أنبياء 
والرسل  االنبياء  من  املثال  سبيل  وعىل 
اسحق،  ابراهيم،  ايليا،  سليامن،  نوح، 
كثريا  حاولوا  اهنم  ورغم  وكثريين  يعقوب 
اهلل  مع  املصاحلة  تتم  مل  ولكن  البرشية  مع 
أن  اهلل  اراد  الزمان  ملئ  وىف  واخريا   ...
السيد  ارسل  االبدى،  العذاب  من  خيلصنا 
جسد  أخذا  فتجسد  الثانى  االقنوم  املسيح 
من  الثالث  االقنوم  القدس  بالروح  انسان 
البرش  وسط  فعاش  مريم  العذراء  السيدة 
اهلل  مع  املصاحلة  كيفية  يعطيهم  حتى 
صلب  واخريا  سنة   33 االرض  عىل  بحياته 
ايام قام من  الصليب ومات وبعد ثالثة  عىل 
مكانه  اىل  ثانيا  صعد  يوم   40 وبعد  املوت 
تصاحلت  وبذلك  ذاته  اهلل  هو  النه  االصىل 
يؤمنون  اللذين  ومجيع  اهلل  مع  البرشية 
اهنم  يعدوا  ال  اهلل  بوصايا  ويعملون  هبذا 
)الفردوس(  عدن  جنة  من  مطرودين 
يكونون  سوف  باجلسد  االنتقال  بعد  بل 
اهلل.. مع  تصاحلوا  الهنم  السامء  ىف 
هبذا املوضوع الذى هو غاية حياتنا وأكملها 
)سفر  من  واحدة  ايه  ىف  نتأمل  ان  أريد 

كوميديا  او  السوداء  الكوميديا  هل 
قصص  من  مستوحاة  هى  الرعب  افالم 
واملؤلفني؟! الكتاب  خيال  من  ام  حقيقية 
حدثت  حقيقية  قصص  هناك  وهل 
واملؤلفني  الكتاب  وتناوهلا  الواقع  ىف 
حتى  شديدة  سخرية  ىف  كوميدى  بشكل 
بصدر  الفنية  لالعامل  املشاهد  يتقبلها 
حتى  كلها  االرسة  هبا  وتستمتع  رحب 
االعامل  اكثر  ولعل  الصغار،  االطفال 
عليها  اطلقت  وكام  الكوميدية  الفنية 
الرعب  او  السوداء  الكوميديا  تعبري 
الراحل  الفنان  اعامل  وكانت  الكوميدى 
مع  افالمه  من  العديد  ىف  ياسني  اسامعيل 
مؤدب  والياس  كيتى  الراحلني  الفنانني 
حيث  وغريهم  القرصى  الفتاح  وعبد 
كوميدى  اطار  ىف  الرعب  افالم  يقدم 
النفوس ىف  البهجة  يشيع  مما  ضاحك 
السياق  هذا  ىف  االهم  السؤال  يبقى  ولكن 
من  مستوحاة  الفنية  االعامل  هذه  هل 
من  هى  ام  بالفعل  حدثت  حقيقية  قصص 
الفنى؟ العمل  او  القصة  مؤلف  خيال  نسج 
الفنية  االعامل  معظم  ان  اعتقد  احلقيقة  ىف 
حقيقية  قصص  من  مستوحاة  القديمة 
عندما  ماضية  ازمنة  ىف  بالفعل  حدثت 
تكن  ومل  قليل  العامل  سكان  تعداد  كان 
بالفعل موجودة  احلديثة  التكنولوجيا 
ىف  صغار  اطفال  ونحن  لنا  حيكى  وكان 
منطقة  اىل  العودة  بعد  السبعينات  منتصف 
وبالتحديد   1973 اكنوبر  حرب  بعد  القناة 
بعض  اىل  النذهب  ان   76 اىل   74 عامى  بني 
االشباح  تسكنها  والتى  اخلطرة  االماكن 
فيها  من  قتل  التى  البيوت  بعض  مثل 
هذه  وكانت  اجلوى  القصف  جراء  من 
السكون ساعات  ىف  الليل  ىف  تظهر  االشباح 
عندما  بنفسى  شهدهتا  الواقعة  هذه  وايضا 

)11 واالية  السابع  االصحاح  االناشيد  نشيد 
بني  لنبيت  ياحبيبى  )تعال  تقول  التى 
ان  تعلمون  انتم  حبى(  أريك  هناك  احلقول، 
تبارك  اهلل  عن  يتحدث  االناشيد  نشيد  سفر 
كتب  تعلمون  وانتم  البرشية  والنفس  اسمه 
نتأمل  فتعالوا  القدس،  بالروح  السفر  هذا 
لنا  دستور  هى  وكم  العميقة  االية  هذه  ىف 
والبرشية اهلل  بني  احلب  وان  حياتنا،  ىف 
املقال  اول  وىف  ايضا،  نحن  مسئولياتنا 
اسمه  تبارك  اهلل  ان  تعلمون  وانتم  ذكرنا 
فاجلزء  للحب،  للمسئولية  قدوة  اعطانا 
اىل  لنخرج  ياحبيبى  )تعال  لالية،  االول 
املحب  اخلالق  اجلميل  اهلل  ان  مجيل  احلقل( 
غري  من  تعال  تعال،  قائال  للبرشية  ينادى 
خالق  الىل  انا  رعب،  غري  من  تعال  خوف، 
فاسمعلك  صىل  تعال  فيكم،  شخص  كل 
الغري  سامح  تعال  نعم،  فازيدك  اشكر  تعال 
فابارك  املسكني  اعطى  تعال  لك،  فاغفر 
صحة فاعطيك  صوم  تعال  خمازنك، 
تعال  غالتك،  فتذيد  نذورك  قدم  تعال 
السامويات ىف  لتسكن  وصاياى  احفظ 
حبى( اريك  )هناك  االية  من  االخري  اجلزء 
احلب  احلق،  عن  دفاع  احلب  عطاء،  احلب 
احلب  صرب،  احلب  نقاء،  احلب  سامح، 
احلب  صادق،  تعبري  احلب   ، حسنة  قدوة 
احلب  أمان،  احلب  يفرق،  وال  جيمع 
احلب  اهلل،  مع  البال  راحة  احلب  سالم، 
فردوس  احلب  اضطراب،  به  يوجد  ال 
احلب  فقط،  السامئيون  فيه  يتواجد 
اجلسديني وليس  الروحيني  به  حييا 
دينية  قيم  احلب  اهلى،  منبع  ثامره  احلب 
ح  ا و ر ال ا فيه  تطري  ء  سام حلب  ا  ، نقية
الكتب  دستوره  احلب  تريد،  كام  وتتنقل 

مسئولية.. احلب  وأخريًا  الساموية، 

فكنا  و1977   76 عامى  بني  طفال  كنت 
يرتادها  كان  التى  النوادى  احد  اىل  نذهب 
قبل  السويس  قناة  ىف  العاملني  الفرنسيني 
قصف  تم  حيث  القناة  وتاميم  يوليو  ثورة 
بالطائرات  النادى  هذا  ىف  للفرنسيني  حفل 
الثانية  العاملية  احلرب  اثناء  االملانية 
وبعد  احلفل  ىف  كانوا  ممن  العديد  فقتل 
بعد  اخرى  مرة  املكان  هذا  اىل  العودة 
بصحبة  املكان  هذا  اىل  ذهبنا   1973 حرب 
املكان  انوار  تطفا  كانت  وعندما  الكبار 
رقص  اصوات  نسمع  كنا  السكون  وحيل 
بالفرنسية  تتحدث  واصوات  وموسيقى 
حفل  وكانه  اطباق  وتكسري  واليونانية 
ونذهب  الرعب  فيتملكنا  بالفعل  مقام 
مرور  مع  ولكن  املكان  هذا  عن  بعيدا 
والعمران  السكانى  واالزدحام  الوقت 
متاما واختفت  الظاهرة  هذه  اندثرت 
من  سمعناها  التى  القصص  من  وبالرغم 
بعض  من  لنا  وحتذيرهم  واالجداد  االباء 
بمفردنا  اليها  نذهب  ال  حتى  االماكن 
الفضول باب  من  نذهب  كنا  فاحيانا 
شهرية  حقيقية  قصص  ايضا  وهناك 
الفنانة  حكت  فقد  املاضى  ىف  حدثت 
عزت  الراحل  الفنان  اخت  ابوعوف  مها 
معهم  يسكن  كان  الذى  الشبح  عن  ابوعوف 
ىف املنزل ويرونه يمشى ويقوم بالعزف عىل 
قد  الشخص  هذا  الن  وذلك  احيانا  البيانو 
من  اجنبى  شخص  وهو  املنزل  هذا  ىف  قتل 
الوقت ذلك  ىف  مرص  ىف  املقيمني  االجانب 
كل  فليس  حقيقية  قصص  هناك  نعم 
بعض  خيال  من  مستوحاة  القصص 
تاتى  ولكن  والكتاب  كاملؤلفني  االشخاص 
الدمج  كيفية  ىف  املؤلف  ذكاء  مرحلة  هنا 
كوميدى  اطار  ىف  واخليال  الواقع  بني 
بحت درامى  اطار  ىف  حتى  او  مقبول 
فالكوميديا السوداء او كوميديا الرعب هى 
السينامئى. الفنى  التاريخ  ىف  فارقة  عالمة 



حتى  التافهني  اإلعالميني  من  زمرة  مع 
حيقق التطبيع بني الفساد واملجتمع لدرجة 
تستوجب  خطيئة  الفضيلة  فيه  تصبح 
الفضائل. فضيلة  واخلطيئة  العقاب 
الطيبة محقا واخلبث عبقرية وذكاء وتغدو 
سيطر  الذي  السلوك  يف  دور  لإلعالم  هل 
البحث  وهو  اال  جمتمعنا  اغلبية  عىل 
جمتمعنا  ملاذا  التفاهة،  وتداول  ومتابعة 
يصنع  اعالمنا  الوقحة،  باألغنية  هيتم  أصبح 

بناءه  د  وأعا اجلاحد  يوليانوس  األمرباطور 
كعربون  األول  ثيودوسيوس  األمرباطور 
.. ملًا سا أركاديوس  األمري  بنه  ا لعودة  شكر 

أركاديوس  كان  عندما  نه  أ القصة  وتقول 
لقسطنطينية ا إىل  روما  من  مبحرًا 
شبه  ضفاف  عىل  سفينته  حتطمت 
تدخلت  اإلله  لدة  وا ولكن  آثوس  جزيرة 
إىل  األمواج  فجرفته  األمري  وأنقذت 
ر  أشجا بني  ئاًم  نا ُوجد  حيث  الشاطىء 
شجرة  لدير:  ا اسم  ُأخذ  ومنه  لعّليق  ا
..)paidi ( وطفل   )Vato ( لعّليق  ا

لدير  ا تأسيس  فينسب  لتاريخ  ا ما  أ
ثناسيوس  أ هم  إخوة  رهبان  ثالثة  إىل 
مدينة  من  وهم  وسوأنطوين  ونيقوال 
من  جاءوا  هؤالء  نذريابويل(  )أ
لقّديس  با اإللتحاق  رادوا  وأ أدرينوبوليس 
يف  نية  لرهبا ا ة  احليا مؤسس  ثناسيوس  أ
لكبري.. ا لالفرا  ا دير  يف  املقدس  اجلبل 

لقّديس  ا أرسلهم  أشهر  بضعة  وبعد 
جديدًا   ديرًا  ليؤسسوا  ثناسيوس  أ
..)1046 ( آثوس  جلبل  لثاين  ا لتيبيكون  ا

لقرن  ا يف  اخليالنداري،  دير  إنشاء  وبعد 
الرصيب  مللك  ا لقديسنَي  ا قبل  من   12
ومها   ، با سا األمري  بنه  وا سمعان 
توبيذي.. لفا ا دير  يف  ترهبوا  قد  نا  كا

رهبان  أن  اليوم(  إىل  )ساري  التقليد  جرى 
باإلحتفاالت  يشاركون  الفاتوبيذي  دير 
اخليالنداري  لدير  السنوية  الكنسية 
يف  اخليالنداري  دير  رهبان  وكذلك 
توبيذي.. لفا ا لدير  لسنوية  ا األعياد 

نية:    ليونا وبا إيفريون  دير   -٣
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يف  لثة  لثا ا املرتبة  لدير  ا حيتل 
املقدس.. اجلبل  ر  ديا أ بني  لتسلسل  ا

اجلانب  يف  اإليفريون  دير  يقع 
عىل  آثوس  جلبل  الرشقي  الشاميل 
مصب  من  لقرب  وبا صغري  خليج 
عن  لدير  ا ويبعد  هناك  لكبري  ا لنهر  ا
. دقيقة.  1.15 حوايل  كارييس  لعاصمة  ا
٩٨٠ م  م  لعا لثامن يف ا لقرن ا لدير يف ا تأسس ا
منإفريّيا  لذي  ا اجلوارجي  لراهب  ا يد  عيل 
جورجيا  )سكان  تورنينكيوس  يوحنا 
اإلفرييني(.. لوقت   ا ذلك  يف  ُيسمون  نوا  كا

يف  مللكي  ا لبالط  ا يف  متيزًا  األكثر  وكان 
وعضوًا  اجليش  يف  ئدًا  قا كان  حيث  إفرييا  
اجليورجية  لبالد  ا حاكم  داود  مللك  ا بالط  يف 
رهبان  جمموعة  مع   ،) )جورجيا
لكبري ا لالفرا  ا دير  من  قدموا  جورجيني، 
وهو  أخر  الفرا  إىل  وحولوه  فيه  توسعوا 
نيه.. لرهبا ا الرشكة  ة  بحيا ز  يمتا دير 
لدير  ا حصل  1010م   م  لعا ا بعد 
تكرياًم  لية   احلا تسميته  عىل 

جلورجييناإلفرييي.. ملؤسسيها 

عرش  واحلادي  لعارش  ا لقرن  ا وحوايل 
مثل:  ليه  إ ملناسك  ا من  لعديد  ا إضافة  تم 
سيسيكوس   ، يليا إ لنبي  ا )كولوفوس، 
د  رقا عيد  يف  لدير  ا ويعّيد  آخر(  وعدد 

عىل  تسيطر  التفاهة  ثقافة  أصبحت 
جهد  من  وتأخذ  للبرش  اليومية  احلياة 
يقضون  الناس  فتجد  الكثري  عقوهلم 
ونقاش  جدال  يف  أعامرهم  ساعات  أغلب 
وخصام أحيانا حول أمجل قميص وأفضل 
املوضة. صيحات  وآخر  ريايض  حذاء 

إن نظام الرداءة والتفاهة يسمح إلنسان تافه 
إىل  ويعمد  املخدرات،  يف  يتاجر  بأن  وجاهل 
فيه  ُيشغل  مستشفى  فيبني  أمواله،  تبييض 
ُتشغل  جامعة  أو  مدرسة  ُيشيد  أو  األطباء، 
أو ُينشئ مقاولة ُيوظف  مدرسني وأساتذة، 
النكرة  التافه  هذا  فيغدو  مهندسني،  فيها 
رمزا وقدوة يف املجتمع، ال بل صاحب الرأي 
وهنيا. أمرا  والقول؛  والسلطة  واملشورة 
كام بني أالن دونو. بل ويصبح أيضا صاحب 
املجتمع  ثقافة  ويوجه  الدولة  يف  السيادة 

فيها  أبحرنا   لتي  وا بقة  لسا ا رحالتنا  يف 
تعرفنا  آثوس   املقدس  اجلبل  داخل 
بستان  أو  املقدس  اجلبل  طبيعة  عيل 
بشكل  نيه  لرهبا ا ة  للحيا وموجز  لعذراء  ا
هذه  يف   معًا  نستكمل  نحن  وها  خاص 
ملحات  عيل  للتعرف  لرحله  ا تلك  اجلوله 
ر  ديا أ من  بعض  إنشاء  عن  تارخييه 
يف  لكم  اذكر  ان  واحببت  املقدس   آثوس 
ونستكمل  ديار  ا  ٥ عن  نبذه  لعدد  ا هذا 
  . اهلل. بإذن  ليه  متتا أخري  أعداد  يف  لبقيه  ا
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نشأ  دير  وأكرب  أقدم  هو  لكبري  ا لالفرا  ا
يف  األويل  املرتبه  وحيتل  آثوس  جبل  يف 
األثوسيه.. لألديرة  اهلرمي  لتسلسل  ا

فيه  يعيش  ًا  ير د ه  معنا هنا  ا  فر لال ا و
لرهبان.. ا من  كبري  عدد 

أو  هضبه  عىل  يقوم  لدير  ا هذا  وبناء 
عند  آثوس  رشق  جنوب  يف  صخري  نتوء 
بتالل  لبحر  ا نحو  متدرجًا  اجلبل  ر  انحدا
بربٍج حممي  لدير  ا وهذا  خرضاء  صغرية 
العرشين  حوايل  الشاطىء  عن  لدير  ا ويبعد 
لدير  ا ما  أ م  األقدا عىل  سريًا  لدقيقة  ا
.. 7 ساعات  برًا لعاصمة   فيبعد عن كارييس ا

ي  بيذ تو فا ير  د و  أ ن  يو بيد تو فا ير  د  -٢
:)Βατοπέδι ( نية:  ليونا وبا لكبري  ا

بني  نية  لثا ا املرتبة  توبيذي  لفا ا دير  ُيعطي 
اجلبل..  يف  موجودة  كانت  لتي  ا األديرة 

إىل  هبا  حيتفظ  زال  ما  مرتبٌة  هذه 
اإلله.. لدة  وا لبشارة  مكّرس  وهو  ليوم  ا

خليج  فة  حا عىل  ي  بيذ تو لفا ا ير  د يقع 
آثوس  جلبل  يل  لشام ا لنصف  ا يف  سع  ا و
ًا  سري ت  عا سا ثالث  كارييس  عن  ويبعد 

األقدام.. عىل 

من  لثاين  ا لنصف  ا يف  لدير  ا بني 
تم  لدير  ا بنية  وأ لعارش  ا لقرن  ا
واستمر  خمتلفة  فرتات  عىل  ئها  بنا
عرش.. لتاسع  ا لقرن  ا حتى  ئها  بنا
األمرباطور  أنشأ  لتقليد  ا وبحسب 
دمّره  ثم  واًل  أ لدير  ا لكبري  ا قسطنطني 

املجتمع  هيتم  سلبيا،  جاهال  تافها  جمتمعا 
االصلية. مشاكله  اعالمنا  وينسى  بالتفاهات 
مكانة  األسف  ومع  للتافه  أصبح  وطني  يف 
فكل ما زاد الفرد يف انتاج التفاهات زاد حب 
ننقد  نحن  التفاهة  هنوى  فنحن  له…  الناس 
بسهولة وهناجم وننتقد بدون سبب وال ادلة.
ترسخ  التلفازية  الربامج  من  الكثري  ان 
الفكر  تبلد  تولد  التي  التفاهة  ثقافة 
فهل  وبساطته،  العقل  وضعف 

عام.. كل  االهلمن  لده  وا لعذراء  ا لسيدة  ا
اإليفريون  دير  أن  يذكر  لتقليد  ا ويف 
لذي  ا كليمندوص  لالفرا  د  امتدا هو 
يف  أورشليم  أسقف  كليمندوص  أّسسه 
وطئته  لذي  ا املوضع  يف  لثالث  ا لقرن  ا
وطلبتفيه  عبورها  عند  اإلله  لدة  وا
هدية.. املكان  يمنحها  أن  بنها  ا من 

من  كثرية  مرات  لدير  ا دمر 
من  وباألخص  لقراصنة  ا قبل 
..1259 م  لعا ا يف  واألتراك   لفرنجة  ا

عرش  اخلامس  لقرن  ا يات  بدا ويف 
مأزق  يف  إيفريون  دير  وقع 
تعافيبرسعة.. لكنه  كبري  مايل 

لكثري  ا فيه  جد  و نفسه  ن  لقر ا ية  هنا يف  و
فيام  أصبح  حيث  ليونانيني  ا لرهبان  ا من 
بمساعدات  ذلك  بعد  ثم  نيًا  يونا ديرَا  بعد 
م  حكا و نيني  نا ليو ا ه  طر با ال ا من  لية  ما
كة  ر لبطا ا يضًا  أ نيينو  ما و ر  جيينو ر جو

. . نني ملسكو ا

خالل  ازدهار  بفرتة  لدير  ا مر  ثم 
.. غنيًا أصبح  حيث  عرش  لثامن  ا لقرن  ا

حلريق  لدير  ا تعرض   1865 م  لعا ا ويف 
من  نجا  لدير  ا كل  تقريبًا  دمر 
ملكتبة  وا ئية  تدرا لكا ا فقط  احلريق 
أعامره.. إعادة  تم  ما  رسعان  ولكنه 
ب  حلر ا يف  لكثري  ا ن  و يفري إ ير  د م  قد

..1821 م  عا للتحرير  لوطنية  ا

لدير  ا يف  الفرتة  هذه  خالل  نسك  بينام 
لثورة  ا بطريرك  ملنفي   ا لبطريرك  ا
اخلامس   جرجيوريوس  الوطن  وشهيد 
عمل  لذي  ا لعثامين  ا لسلطان  ا قبل  من 
بآخر..  له  ا واستبد  به  اإلطاحة  عىل 
كبري  هو  ديري  رهباين  كتجمع 
املعرب  مع  لدير  ا ومدخل  وواسع 
الشاميل.. اجلانب  عىل  يقع 
حنا  يو يس  لقّد ا سقيط  إ ير  للد بع  تا

د  عد و ييس  ر كا يف  ية  قال  2 6 و ن  ا ملعمد ا
ة  لصال ( ت  طا ثسام لكا ا من  صغري 

مزامري(.. قطع 

)باراكلييس(  يوجد  لدير  ا مدخل  بجانب 
احلامية  يتيسه   إ لبورته  ا ء  لعذرا ا كنيسة 
يتم  لتي  وا ئبية  لعجا ا األيقونة  توجد  حيث 
األعياد يف  لدير  ا ئية  تدرا كا إىل  إحضارها 
يوم  يف  )تكريم(  زياحلها  يعمل  حيث 
اجلدارية  للوحات  وا الفصح  بعد  ء  لثالثا ا
وتصور   1774 م  تعودللعا للنرثكس 
لقديمة.. ا العصور  من  حكامء  و  ملوك 
ئر  ذخا من  كثرية  كنوز  لدير  ا يف 
مطّرزة  ليتورجية  وثياب  قّديسني 
الفضة  من  مصنوعة  ليمون  وشجرة 
أغصان. شكل  عىل  بيح  مصا سبعة  مع 
خارج  قليلة  ر  أمتا بعد  عىل  أيضًا 
نبع  مقرو  يوجد  لبحر  ا لديروبجانب  ا
لبورته  ا ء  للعذرا لذي  ا املقدس  ء  ملا ا
املقدسه.. األيقونة  وجدت  حيث  يتيسه  إ

نية   ليونا با و  خيالنداري  دير   -٤
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األرثوذكسية  األديرة  من  واحد  هو 

ذلك. يف  يدري  ان  دون  يساهم  املواطن 
يف  تقدم  التي  اإلعالمية  املواد  ضعف  ان 
تكون  ال  سخيفة  التلفازية  الربامج  بعض 
سوى  اجلوانب  كل  من  الفرد  شخصية 
بل  دينية،  او  واخالقية  ثقافية  كانت 
للتافهني  مقلد  جيل  تكوين  يف  تتسبب 
اجلسد  او  اللباس  او  احلديث  يف  سوى 
املرحلة  هذه  اىل  املجتمع  وصول  ان 
او  يلتفت  وال  بطال  تافه  فنان  من  جيعل 
أي  يعطيهم  وال  وعلامئه  مبدعيه  يذكر 
واملجتمع  االعالم  عىل  كان  بينام  اهتامم 
ودعمهم وعلامئه  بمبدعيه  االهتامم 
التفاهة؟!. يدعم  جمتمعنا  أصبح  فهل 
ونتعاون  سلوكنا  نغري  أن  األوان  آن 
ان  وعلينا  التفاهة  عىل  لنتغلب  مجيع 
املجتمع  وننقض  الرداءة  عىل  نثور 
أفضل. مستقبل  اجل  من  أبنائنا  ومستقبل 

يف  آثوس  جبل  يف  العرشين  الرشقية 
هناك.. لوحيد  ا الرصيب  لدير  وا ليونان  ا

لكلمة  االشتقاقي  املعنى  يكون  ربام 
لكلمة  ا من  مشتق   "Hilandar "
نوع  وهي   ،chelandion نية  ليونا ا
لتي  وا لبيزنطية،  ا لنقل  ا سفن  من 
"helandaris " اسم  رباهنا  عىل  أطلق 

أصدر  عندما   ،1198 م  عا يف  لدير  ا تأسس 
لكسيوس  أ لبيزنطي  ا اإلمرباطور 
)1195-1203 ( أنجيلوس  لثالث  ا
يف  لرهباين  ا املجتمع  من  بدافع 
ر  أزها  )1195-1203 ( أثوس  جبل 
لتي  ا املختومة  لذهبية  ا لكريسوبول  ا
خيالنداريس  لقديم  ا لدير  ا هبا  تربع 
ثم  ومن  بدية..."   أ كهدية  "للرصب 
األشخاص  قبول  غرض  "خلدمة  حتديده 
يسعون  لذين  ا رصيب  أصل  من  املنحدرين 
.. نية  لرهبا ا ة  احليا طريقة  تباع  ا إىل 

أليبرييا  بعة  لتا ا األديرة  أن  حيث 
من  معفاة  اجلبل،  عىل  تعيش  لفي  وأما
. بروتوس.  سلطة  ذلك  يف  بام  سلطة،  أي 

) نيامنيا )ستيفان  سمعان  لقديس  ا كان 
لرصبيا لسابق  ا األكرب  األمري 
نية  رهبا ا  عهوًد أخذ  لذي  ا  )1166-1196 (
... دًيا فور ختليه عن عرشه وأصبح راهًبا عا

كان  لذي  ا با  سا لقديس  ا بنه  ا إىل  انضم 
أصبح  لذي  وا آثوس  جبل  يف  لفعل  با
.. لرصبيا أساقفة  لرئيس  و  أ بعد  فيام 

نقطة  لدير  ا أصبح  تأسيسه،  عند 
لثقافية  وا لدينية  ا ة  احليا يف  حمورية 
رصبية"... جامعة  "أول  وكذلك  الرصبية 

لتسلسل  ا يف  بعة  ا لر ا تبة  ملر ا حتتل  هي  و
ا  يًر د  2 0 من  ن  ملكو ا ثي  ثو أل ا مي  هلر ا

سيادة... ذات 

نية ليونا وبا ديونسيو  دير   -٥
:)Μονή Διονυσίου (

جبل  والية  يف  رشقي  أرثوذكيس  دير  هو 
ليونان يف اجلزءاجلنويب  نية يف ا لرهبا آثوس ا
آثوس.. جزيرة  شبه  من  لغريب  ا
هرم  يف  اخلامسة  املرتبة  لدير  ا حيتل 
األديرة  من  واحد  نه  إ األثوثية  األديرة 
وقد  آثوس،  يف  احلكم  تية  ذا العرشين 
املعمدان.. ليوحنا  ختصيصه  تم 

عرش  لرابع  ا لقرن  ا يف  لدير  ا تأسس 
من  ديونيسيوس  لقديس  ا يد  عىل 
باسمه... وسمي  كوريسوس، 
لبيزنطي.. ا ز  الطرا عىل  لدير  ا بني  
عرش  اخلامس  لقرن  ا ية  هنا وبحلول 
و  الروس  احلجاج  احد  ية  لروا وفًقا 
.. رصبًيا لدير  ا أشعياكان  يدعي  لذي  ا
وأكثر  خمطوطة   804 لدير  ا مكتبة  تضم 
أقدم  وتعود  مطبوع  كتاب   4000 من 
عرش.. احلادي  لقرن  ا إىل  املخطوطات 
 5 0 يل  ا حو م  ليو ا ير  لد ا يضم  ن  ا كر  يذ و

نية.. لرهبا ا ة  احليا يامرسون  راهًبا 

.. لقادم  ا لعدد  ا يف  يتبع 





من  العديد  املتقطع  الصيام  حلمية 
أن  كام  للجسم،  الصحية  الفوائد 
املختلفة  األساليب  من  العديد  هلا 
يناسبك  ما  اختيار  تستطيع  والتي 
املقال. هذا  يف  عليها  تعرف   ، منها
فوائد  الدراسات  من  العديد  أظهرت 
املتعارف  الديني  بمفهومه  الصيام 
خرباء  بعض  جعل  ما  وهذا  عليه، 
جديدة  محية  يستلهمون  لتغذية  ا
تعتمد  املتقطع،  الصيام  بحمية  تعرف 
خمتلف  بشكل  ولكن  الصيام  مبدأ  عىل 
االيت: باملقال  عليها  فلنتعرف  قلياًل، 

 
ما هي محية الصيام املتقطع؟
محية  هي  املتقطع  الصيام  محية 
االمتناع  عىل  رئيس  بشكل  تعتمد 
معينة  لساعات  الطعام  تناول  عن 
يف  معينة  أليام  أو  الواحد  ليوم  ا خالل 
وأساليب. أشكال  عدة  وهلا  األسبوع، 
الصيام  حلمية  شيوًعا  األكثر  اهليئة  إن 
 8 املتقطع هي تناول الطعام خالل فرتة 
عنه  واالمتناع  ليوم،  ا من  فقط  ساعات 
باقي  من  لية  لتا ا ساعة   16 فرتة  خالل 
.16:8 بحمية  يعرف  ما  وهو  ليوم،  ا
من  املتقطع  بالصيام  لقيام  ا املمكن  من 
يوم بعد  يوًما  أو   ، يومًيا إما   16:8 نوع 
األسبوع. يف  فقط  معينة  يام  أ خالل  أو 
أحد  هو  املتقطع  والصيام 
اإلتباع  سهلة  الغذائية  األنظمة 
تتضمن  ال  أهنا  خاصة  والفعالة، 
الصارمة  القواعد  من  الكثري 
الغذائية. املواد  من  احلرمان  أو 

أساليب الصيام املتقطع
املتقطع  بالصيام  لقيام  ا املمكن  من 
وهذه  أسلوب،  من  أكثر  تباع  ا عرب 
الشائعة: املتقطع  الصيام  أساليب  أهم 

1. الصيام ملدة 12 ساعة يف اليوم
األساليب  أحد  األسلوب  هذا  يعد 
خاص بشكل  للمبتدئني  ا  جًد املناسبة 
الصيام  من  األسلوب  هذا  يعتمد  حيث 
الصلب  الطعام  تناول  عن  االمتناع  عىل 
اختيار  من  متواصلة  ساعة   12 ملدة 
الصحي  الطعام  وتناول  الشخص، 
املتبقية. ساعة   12 فرتة  خالل 
حتويل  عىل  هنا  املتقطع  الصيام  يساعد 
طاقة إىل  اجلسم  يف  املخزنة  الدهون 
الوزن. يسبب خسارة  الذي  األمر 

2. الصيام ليوم كامل أسبوعًيا
عىل  الصيام  من  النوع  هذا  يرتكز 
تام  بشكل  الطعام  تناول  عن  اإلمتناع 
24ساعة  أي   ، أسبوعًيا يوم   1-2 ملدة 
متواصلة يف كل مرة، مع السامح بتناول 
مثل:  الصيام،  فرتة  يف  فقط  السوائل 
سكر. بدون  والشاي  والقهوة،  املاء، 

. ا جًد حمدودة  الصيام  من  النوع  هذا 

6. تفويت الوجبات
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا  يف 
بعض  بتفويت  لقيام  ا جيب  فقط 
اليوم خالل  الرئيسة  الوجبات 
وجبتني  أو  وجبة  تفوت  فيمكن 
تكون  أن  عىل  هنا  احلرص  مع 
وكافية. صحية  املتناولة  الوجبات 
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
الفئات من  العديد  يناسب  قد 
فقط  الوجبات  تناول  يتم  حيث 
وتركها  باجلوع  الشعور  عند 
باجلوع. الشخص  يشعر  ال  عندما 

7. األسلوب العسكري
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
ضمن  وقسوة  حدة  األكثر  هو 
أعاله. املذكورة  األساليب 
كميات  بتناول  لقيام  ا عىل  يعتمد 
تتكون  ما  لًبا  غا الطعام  من  ا  جًد قليلة 
فقط  والفواكه  اخلرضوات  من 
الصيام من  ساعة   20 فرتة  خالل 
لياًل  كبرية  رئيسة  وجبة  تناول  مقابل 
يسمح  التي  ساعات   4 فرتة  خالل 
طبيعي. بشكل  الطعام  بتناول  فيها 
الرئيسية  الوجبة  حتتوي  أن  جيب 
ومتوازنة  كافية  كميات  عىل  لليلية  ا
والربوتينات الكربوهيدرات،  من 
األخرى. اهلامة  الغذائية  والعنارص 
خماطر  أن  إىل  هنا  لتنويه  ا بنا  جيدر 
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
اجلسم  حيصل  ال  فقد  عديدة، 
الغذائية  األلياف  من  كفايته  عىل 
يؤدي  مما  اهلامة،  العنارص  وبعض 
بالرسطان اإلصابة  فرص  لرفع 
اجلسم. مناعة  من  ويقلل 

فوائد الصيام املتقطع
من  خاصة  املتقطع،  الصيام  أن  تبني 
الفوائد  من  بالعديد  يرتبط   16:8 نوع 
أمهها: وهذه  واجلاملية،  الصحية 

- إبطاء الشيخوخة:
يساعد  قد  املتقطع  الصيام  أن  وجد 
شيخوخة  تأخري  عىل  كبري  بشكل 
العمر. تقدم  ومظاهر  اجلسم 

- املساعدة يف الوقاية من مرض 
السكري:

يقلل  املتقطع  الصيام  أن  وجد  قد 
 6%  3- بنسبة  الدم  يف  الغلوكوز 
السكري بمقدمات  املصابني  لدى 
يف  تغري  أي  حيدث  ال  بينام 
األصحاء. لدى  الغلوكوز  نسبة 
األنسولني  أن  وجد  أخرى  جهة  من 
بعد   57%  11- بنسبة  اجلسم  يف  أيًضا  يقل 
املتقطع. الصيام  من  أسابيع   3 مرور 

هذه  أن  إىل  لتنويه  ا جيب  ولكن 
املتقطع  الصيام  من  الطريقة 
املخاطر  بعض  عىل  تنطوي  قد 
التعب مثل:  املزعجة،  واألعراض 
األوىل  الفرتات  يف  خاصًة  والصداع، 
تصبح  قد  أعراض  وهي  اتباعه،  من 
عىل  اجلسم  اعتياد  مع  حدة  أقل 
املتقطع. الصيام  من  النمط  هذا 
املبتدئني إىل صيام عدد  كام يفضل جلوء 
24 ساعة  الوصول حلد  ساعات أقل قبل 
تدرجيي. بشكٍل  اجلسم  لتعويد  كاملة 

3. الصيام يوم بعد يوم
يف  الصيام  عىل  األسلوب  هذا  يعتمد 
يف  طبيعي  بشكل  الطعام  وتناول  يوم 
خيتار  قد  وهنا  وهكذا،  لتايل  ا ليوم  ا
لية: لتا ا األساليب  أحد  الشخص 
أطعمة  أي  تناول  -  جتنب 
الصيام. يوم  يف  صلبة 
تزيد  أطعمة  تناول  -  جتنب 
 500 عن  احلرارية  سعراهتا 
الصيام. يوم  يف  حرارية  سعرة 
هبذا  املتقطع  الصيام  أن  تبني  قد 
عىل  كبري  بشكل  يساعد  قد  األسلوب 
صحة  حتسني  وعىل  الوزن،  خسارة 
خاصة  الدوران،  وجهاز  القلب، 
بالسمنة. املصابني  األشخاص  عند 
من  النوع  هذا  اتباع  يفضل  ال 
املبتدئني  قبل  من  املتقطع  الصيام 
معينة. مرضية  بحاالت  املصابني  أو 

4. الصيام ملدة 16 ساعة
األكثر  املتقطع  الصيام  مبدأ  هو  هذا 
تفاصيله  رشحنا  والذي  شيوًعا 
يسمى  ما  وهو  املقال،  مقدمة  يف 
الصيام  من  النوع  وهذا   ،16:8 بحمية 
للذين  خاص  بشكل  مناسب  املتقطع 
.12 ملدة  الصيام  أسلوب  معهم  ينفع  مل 
الصيام  من  النوع  هذا  يساعد  قد 
مكافحة  عىل  خاص  بشكل  املتقطع 
مثل:  األمراض،  من  العديد 
وأمراض  والسكري،  السمنة، 
املختلفة. وااللتهابات  الكبد، 

5. الصيام ملدة يومني يف األسبوع
 5:2 نوع  من  املتقطع  الصيام  يساعد 
السعرات  كمية  من  لتقليل  ا عىل 
أسبوعًيا  تناوهلا  يتم  لتي  ا احلرارية 
ما: وعادة  الصيام،  يام  أ خالل  خاصة 
من  النوع  هذا  يف  الرجال  حيصل   -
 600 عىل  فقط  املتقطع  الصيام 
الصيام. يوم  خالل  حرارية  سعرة 
سعرة   500 عىل  النساء  حتصل   -
الصيام. يوم  خالل  حرارية 
بالصيام  لقيام  ا يتم  ال  أن  يفضل 
يام  أ تضمني  بل  متتاليني  ليومني 
عادي  بشكل  الطعام  تناول  فيها  يتم 
ولكن  املحددين،  الصيام  يومي  بني 
بفوائد  املتعلقة  الدراسات  زالت  ال 

- خسارة الوزن الزائد
عىل  تساعد  املتقطع  الصيام  محية  إن 
االيت: عىل  تعمل  كوهنا  الوزن  خسارة 

املتناولة  الطعام  كميات  من  تقلل   -
تنخفض  لتايل  وبا لنهار،  ا خالل 
للجسم. الداخلة  احلرارية  السعرات 

عمليات  حتسني  عىل  تساعد   -
حرق  إىل  يؤدي  مما  األيض، 
اجلسم. يف  الدهون  من  املزيد 

خماطر الصيام املتقطع
املتقطع  الصيام  فوائد  أن  مع 
عدة  مع  تأيت  أهنا  إال  وكثرية  عديدة 
إدراكها  جيب  حمتملة  خماطر 
االيت: وأمهها  ا،  جيًد ومعرفتها 
هضمية  ت  با ا ضطر ا و ت  مشكال  -

. عة متنو
يف  اإلفراط  عن  لناجتة  ا الوزن  زيادة   -
الصيام. ساعات  خارج  الطعام  تناول 
عند  تنشأ  قد  نبية  جا أعراض   -
وتتالشى  املتقطع،  بالصيام  لبدء  ا
ذلك عىل  اجلسم  اعتياد  مع  تدرجيًيا 
لعام. ا والضعف  التعب،   : ومنها

سلًبا  املتقطع  الصيام  تأثري   -
النساء. عند  اخلصوبة  عىل 

نصائح عامة لنجاح الصيام املتقطع

املرجوة  لنتائج  ا عىل  للحصول 
الصــــــيـــــــام  مــــن  والصحـــيـــــة 
القواعد  تباع  إ يفضل  املتقطع 
االتيــــــــة: اهلامـــــــة  واإلرشادات 

احتاج  كلام  الراحة  من  قسط  أخذ   -
األنشطة  وجتنب  لذلك،  اجلسم 
الصيام. فرتة  خالل  القاسية 

يف  املحبب  الطعام  تضمني   -
ساعات  خارج  املقررة  احلصص 
قليلة  بكميات  ولو  الصيام 
حرمان. أو  إفراط  أي  لتجنب 

الطعام  منكهات  بعض  استخدام   -
عىل  تساعد  إلهنا  بوفرة،  الصحية 
الشعور  من  وتزيد  الشهية،  كبح 
لثوم ا خاصًة  أطول،  لفرتات  بالشبع 
املختلفة. الصحية  واألعشاب  واخلل، 

التي  الصحية  األطعمة  اختيار   -
وحجمها  جًدا  قليلة  سعرات  تتضمن 
والبطيخ. الفشار،  مثل:  كبري، 

كافية  كميات  عىل  احلصول   -
وتناول  الوقت،  طوال  املاء  من 
لية  خا ساخنة  عشبية  مرشوبات 
الصيام. فرتة  خالل  السكر  من 





الرضاعة الطبيعية:
األول  الغذاء  هو  األم  حليب  أن  العلمية  الدراسات  من  العديد  أثبتت 

ملا  الصناعية،  عىل  تتفوق  الطبيعية  الرضاعة  وأن  الدماغ،  لصحة 
ووقايته من  ومناعته  الرضيع  صحة  عىل  عدة  فوائد  من  هلا 

وذكاء. صحة  أكثر  وجعله  دماغية،  التهابات  أي 
   

اإلفـطـــــار:
تناول  عىل  تعوديه  أن  عليك  طفلك،  يكرب  ما  بمجرد 

مدى  الدراسات  كل  أثبتت  التي  اإلفطار  وجبة 
حتسن  وأهنا  سواء،  حد  عىل  والصغار  للكبار  أمهيتها 
واإلفطار  التعلم.  عىل  والقدرة  والرتكيز  الذاكرة 
قضاها  التي  الطويلة  الفرتة  عن  اجلسم  يعوض 
تعب  دون  اليوم  لبدء  الطاقة  ويمنحه  طعام،  دون 

حمىل  زبادي  أو  حليب  بكوب  إرهاق، ابدئيها  أو 
األسود. أو  األبيض  العسل  من  صغرية  بملعقة 

ألعاب الذكاء:
وفائدة  ومعنى  مغزى  هلا  ألعاًبا  دوًما  لطفلك  قدمي 

أو  التقليدية  األلعاب  من  ودعك  بالطبع،  سنه  حسب 
له  اختاري  فوائدها.  من  أكرب  أرضارها  ُتعد  ربام  التي  القتالية 

أو  السودوكو  أو  املتقاطعة  الكلامت  أو  الشطرنج  لعبة  أو  البازل 
املختلفة، وتسابقا  واألشكال  املنازل  وبناء  املكعبات  أو  األرقام  ألعاب 

التفكري  عىل  األطفال  عقول  تدرب  األلعاب  تلك  حلها، فكل  يف  مًعا 
املعقدة.  القرارات  واختاذ  املشكالت  حل  وعىل  االسرتاتيجي 

تعلم املوسيقى أو املهارات اليدوية:
تعلم الطفل للعزف عىل آلة يدوية ينمي ذكاءه، بل إن دراسة كندية أظهرت أن 

دروس املوسيقى هلا أبلغ التأثري عىل ذكاء وتفكري األطفال، وتعودهم عىل التفكري 
يف عدة أمور مًعا مثلها مثل قيادة السيارة، فهي تعلمه الرتكيز بسبب تعلمه حتريك 
عدة أدوات مًعا. وقالت الدراسة إن تعليم الطفل لبعض املهارات اليدوية، مثل الرسم 

والتلوين والتصوير واحلفر عىل اخلشب والتصميم وغري ذلك يؤدي الغرض نفسه.

اللياقة البدنية:
اللياقة  امتالك  بني  قوية  عالقة  وجود  إلينوي  جامعة  من  دراسات  أظهرت 
أمهية  إىل  االبتدائية، وأشارت  املدارس  أطفال  بني  الدرايس  والتحصيل  البدنية 
وتفكريه  ذكائه  عىل  تؤثر  التي  السلوكيات  بعض  الطفل  تعليم  يف  الرياضة 
ألعاب  متتلك  ربام  الفيديو  ألعاب  اجلامعي.  والعمل  الفريق  روح  منها 
بعض  هناك  لكن  تتسم بالعنف،  التي  األلعاب  بسبب  سيئة  سمعة  الفيديو 

ألعاب الفيديو:
املمتازة التي هلا فوائد تعود عىل طفلك، وتنمي التفكري والتخطيط االسرتاتيجي 
لديه، وتشجعه عىل العمل اجلامعي وتغرس حب اإلبداع فيه. اختاري النوعيات 

املميزة، ولكن جيب أن تكون عاماًل من عوامل عديدة وليست هي فحسب.

الغذاء املتوازن:
السكر والدهون والوجبات الرسيعة التام عن  الطفل االستغناء  تعليم  جيب 
اجلوع  عند  الكاملة.  واحلبوب  واخلرضوات  بالفواكه  استبداهلا  وتعليمه 
من  قطعة  من  بداًل  رائًعا،  كنًزا  صغريك  يد  يف  جزرة  أو  تفاحة  تعترب 
داٍع. دون  احلرارية  السعرات  من  العديد  إليه  تضيف  التي  الشوكوالتة 

االستجابة للفضول:
للمعرفة هائلل  وفضول  لالستكشاف  كبري  حب  وفيه  الطفل  ينشأ 

إجابات  وتقديم  الفضول  تشجيع  واألمهات  اآلباء  عىل  جيب  لذا 
علمي  إحباطهم.  من  بداًل  ألسئلتهم  وصحيحة  منطقية 

وطلب  للبحث  جديدة  وأفكاًرا  طرًقا  أيًضا  أطفالك 
والنزهات  العمل  بورش  هواياهتم  وادعمي  العلم، 

العلمية املفيدة التي تسهم يف تطوير الفضول الفكري. 

القراءة: 
املعرفة  لكسب  والرائعة  املجربة  الطرق  أفضل  القراءة 

الرتكيز، عودي طفلك  معدالت  ورفع  الذكاء  وتنمية  واملعلومات 
النوم.  قبل  ما  بحكايات  األمر  وابدئي  الصغر،  منذ  القراءة  حب  عىل 

غرس الثقة وبناء فكرة التعليم الذايت:
األبناء  نفس  يف  الثقة  غرس  املراهقة،  مرحلة  يف  خاصة  ا،  جدًّ املهم  من 
املختلفة األنشطة  ممارسة  عىل  وتشجيعهم  اإلجيايب  التفكري  وتعزيز 

األطروحات  وكتابة  العلمي  البحث  عىل  تشجعيهم  األبوين  وعىل 
ذكاء  لتنمية  ألعاب  املدرسية.  باألنشطة  يتعلق  ال  فيام  حتى  ورشحها، 

الطفل لوقت  تسلية  جمرد  اآلباء  من  لكثري  متثل  األطفال  ألعاب  األطفال 
املقال  هذا  يف  اللعب. تعريف  خالل  من  للعامل  استكشاف  للطفل  بالنسبة  ولكنها 

سنوات.  ست  حتى  سنتني  عمر  من  األطفال  وذكاءات  مهارات  تنمية  عىل ألعاب 

ألعاب تنمية مهارات وذكاءات األطفال )من سن 2 : +6( 
ساعات  التليفزيون  أمام  أطفاهلم  يرتكون  نفسه،  الوقت  ويف  للوقت،  مضيعة  اللعب  أن  اآلباء  بعض   يظن 
من  جمموعة  وهناك  األلعاب،  خالل  من  العامل  ويستكشف  وينمو  يتعلم  الطفل  احلقيقة فإن  يف  بينام  طويلة، 
يعرفن  أن  األمهات  عىل  واإلبداعية.  والعقلية  واالجتامعية  اللغوية  الطفل  مهارات  تطوير  عىل  قادرة  األلعاب 

وإنام  املهارات،  بعض  تعلم  ليبدأ  باملدرسة  االلتحاق  مرحلة  إىل  الطفل  وصول  انتظار  ينبغي  ال  أنه 
املرحلة  هذه  يف  العامني،  إمتام  من  ابتداء  األطفال،  مهارات  بتطوير  االهتامم  جيب 
يف  األلعاب،  خالل  من  مهاراته  وتطوير  للتعلم  استعداد  عىل  الطفل  يكون  العمرية، 
سنوات لـ6  سنتني  من  األطفال  ذكاء  تنمية  بألعاب  قائمة  لك  نقدم  املقال  هذا 
سنوات.  لـ6  سنتني  من  األطفال  مهارات  تنمية  بطرق  أيًضا  ونعرفك 

ألعاب تنمية ذكاء األطفال من سنتني لـ6 سنوات:
من األلعاب  جمموعة  التالية،  السطور  هذا  ىف  نقدم لِك 
سنتني  عمر  من  ومهارهتم،  أطفالك  ذكاءات  التي تنمي 
 Gigo لرشكة  كلها  تابعة  األلعاب  وهذه  سنوات،   6 إىل 
التعليمية. لأللعاب  "نبتة"  رشكة  ىف  وتباع  التايوانية، 

لعبة الرتوس السحرية: 
 2+ للسن  السحرية Magic Gears مناسبة  لعبة الرتوس 
ىف  قطعة   62 القطع:  وعدد  x 235 x 150  مم،   375 وحجمها: 
يصنعها  أن  يمكن  التى  األشكال  وعدد  الواحدة،  املجموعة 
التعرف  يف  الطفل  مساعدة  وهدفها  مودياًل،   32 باللعبة:  الطفل 
احلركي،  البرصي  التناسق  مهارة  وتطوير  واأللوان،  عىل األشكال 
واإلحساس املكاين، واملهارات احلركية الدقيقة، والتفكري اإلبداعي.

لعبة زوو تراك:
للمرحلة  Gigo Toys مناسبة  ألعاب  جمموعة  من   )Zoo Track( اللعبة  هذه 
العمرية 3 سنوات، هبا 58 قطعة، ومن خالل تلك القطع، يستطيع الطفل تكوين حديقة 
حيوانات متكاملة، تساعد هذه اللعبة طفلك عىل إطالق العنان خلياله وخميلته اإلبداعية. 

لعبة الطائرات:
يف  سنوات   3 العمرية  للمرحلة  مناسبة   ،)Gigo Toys( من   )Planes( الطائرات  لعبة 
األشكال  عىل  التعرف  يف  طفلك  مهارات  حتسني  عىل  وتساعد  قطعة،   73 هبا  فوق،  ما 
للطفل.  العقيل  النمو  وحتفز  والعني،  األيدي  بني  التنسيق  مهارة  تنمي  وكذلك  واأللوان، 

ألعاب أخرى لتنمية ذكاء طفلك:
إليك جمموعة من األلعاب األخرى لتنمية ذكاء الطفل يف املرحلة العمرية من سنتني إىل 6 

سنوات:

لعبة املكعبات:
التعرف  يف  األطفال  تساعد  التي  األلعاب  أقدم  من   )Building Blocks( أو  املكعبات 
يف  بسهولة  متاحة  أهنا  كام  الكتل،  توازن  وكيفية  واألوزان  واألشكال  األحجام  عىل 
أصنعه"  ما  صنع  يمكنك  "هل  مثل  ألعاب  ممارسة  يمكنك  طفلك،  نمو  مع  مكان،  أي 
العقل.  اإلبداع وحتفيز  إىل  الشكل واللون  التعرف عىل  األفكار اجلديدة، من  لتشجيع 

الــبــــــــــــازل:
البازل أو Puzzel إحدى األلعاب التي حيتاج إليها طفلك، وهو يف عمر صغري، هذه 
اللعبة تساعده عىل التنسيق  بني اليد والعني والتفكري املنطقي، وأكرب فوائدها تعزيز 
لديه.  الذات  احرتام  حتسني  إىل  يؤدي  مما  اللغز  يكمل  عندما  طفلك  لدى  الثقة 

توصيل الكلامت بالصور:
طفلك  ودعي  كلمة،  لتكوين  البطاقات  أو  األبجدية  كتل  استخدمي 
تعلم  عىل  يشجع  هذا  هبا،  اخلاصة  الصورة  ببطاقة  الكلمة  يطابق 
املفردات.  وتوسيع  وقراءهتا  اجلمل  تكوين  ورسعة  بسهولة  الكلامت 

لعبة "أوجد اليشء املفقود”:
اللعبة مفيدة يف تعريف طفلك باملنطقة املحيطة به، سواء كان ذلك يف  هذه 
املنزل أو احلديقة أو املدرسة. وتعتمد عىل إخفاء يشء ما، ثم اطلبي منه أن 
الطفل.  لدى  املعرفية  املهارات  اللعبة تساعد عىل تطوير  يبحث عنه، هذه 

لعبة تبادل األدوار:
هلا،  حرص  ال  اخليارات  الرشيرة،  الساحرة  أو  الدكتور  املعلم، 
واخليال  اإلبداع  لتعزيز  رائعة  طريقة  األدوار  لعب 
التكيف  عىل  تساعدهم  أهنا  كام  األطفال،  لدى 
أفضل.  بشكل  هبم  املحيطة  البيئة  مع 

طفلك  ذكاء  يف  األسايس  الدور  تلعب  اجلينات  أن  تفهم  عليك  بداية 
فكام  والداعم،  التكمييل  الدور  صاحبة   به  املحيطة  البيئة  ولكن  ومهاراته، 
توفري  أيًضا  املهم  من  نموه،  لتحفيز  واملوسيقى  األلعاب  إىل  طفلك  حيتاج 
التالية  السطور  يف  دماغه.  تطوير  عىل  تساعد  التي  اليومية  األنشطة 
سنوات: لـ6  سنتني  من  األطفال  مهارات  لتنمية  طرق  عدة  نشاركك 

امنحي طفلك كثرًيا من احلب واالهتامم.
ليكرب وهو  والقراءة،  واللعب واألكل  والغناء  بالتحدث  تفاعيل مع طفلك 
يشعر بأنه مميز ومهم بالنسبة لك، وستكون هذا البيئة التي تساعد عىل نموه.
عديًدا  وتعلمهم  لألطفال  مفيدة  فالقراءة  كثرًيا،  لطفلك  أقرئي 
يقرأ  الذين  األطفال  أن  األبحاث  بعض  أظهر  لقد  املهارات.  من 
أقراهنم. من  أكرب  لغوية  مفردات  لدهيم  يكون  والداهم،  هلم 

حددي وقًتا للتليفزيون والفيديو بام ال يزيد عىل ساعة إىل ساعتني من 
املشاهدة التعليمية يف اليوم.

يتعلم  الطفل  ألن  طفلك،  خاصة  األرسة،  أفراد  بباقي  عالقتك  إىل  انتبهي 
األخرين. األرسة  أفراد  مع  لترصفاتك  ورؤيته  معك،  التواصل  من  االجتامعية  املهارات  من  كثرًيا 
الغذائية  والعنارص  الطاقة  طفلك  يمنح  الصحي  الغذاء  ألن  صحًيا،  غذائًيا  نظاًما  لطفلك  قدمي 
إىل  باإلضافة  لديه،  التذوق  حاسة  تنمية  عىل  يساعد  أنه  كام  والتطور،  للنمو  إليها  حيتاج  التي 
احلياة.  مدى  صحية  غذائية  عادات  تنشأ  األوىل  السنوات  يف  األكل  وأنامط  الصحي  الطعام  أن 

وتنميتها  وتعزيزها  العقلية  أطفالنا  بقدرات  العناية  فنهمل  فحسب،  الوراثية  العوامل  عىل  يعتمد  الذكاء  أن  مجيًعا  ونظن  باهر،  بذكاء  يتمتعون  أبناء  يف  يرغب  كلنا 
بالتغذية  اهتاممك  حتى  جنيًنا،  يزال  ال  وهو  مهاراته  ينمي  املوسيقى  وسامعه  معه  فاحلديث  رمحك،  يف  وجوده  منذ  يبدأ  طفلك  وذكاء  هلا.  املناسبة  البيئة  وهتيئة 
املختلفة.  تنمية ذكاء األطفال يف مراحل عمره  املقال سنتحدث عن كيفية  لوالدة طفل ذكي ويتمتع بصحة جيدة، ويف هذا  أثناء احلمل عنرص أسايس  السليمة يف 





صفحات  عىل  يوم  يف  قرأهتا  رسالة 
أعزب  من  نداء  وكانت  الفيسبوك 
يتبادلون  زوجني  لكل  أو  كابل  لكل 
وصورهم  واملعايدات  البوستات 
األعياد  يف  اهلل  خلق  أسعد  كأهنم  مًعا 
او  احلب  عيد  كمثل  املختلفة 
اخلاصة. واملناسبات  العامة  األعياد  
البوست ووقفت  ذلك  لفت نظري  وقد 
هل  أفكر  الوقت  من  برهٍة  أمامه 
صاحب ذلك البوست عنده حق أم ال؟!!
يف  ضد  و مع  نفيس  ت  جد و حلقيقة  ا

الوقت.  نفس 
مثل  ألن  رأيه  يف  معه  كنت  فقد 
بعض  بمثابة  تكون  البوستات  هذه  
ومنهم  العزباء  منهم  للبعض  األمل 
لدهيم  ليس  الذين  واملسنني  األرامل 
الوحيدة  والتسلية  عليهم  يسأل  من 
اإلجتامعي  لتواصل  ا وسائل  هى  هلم 
واملنفصلني  املطلقني  أيًضا  ومثل 
الرفيق  جيدوا  مل  الذين  واملراهقني 
املحاذير  بعض  ولدهيم  املناسب 
...الخ  وصداقات  عالقات  لتكوين 
ضد  كنت  الوقت  نفس  ويف 
الفرحة  توقف  بمثابة  ألنه  البوست 
أنه  للنفوس،  والرجاء  واألمل 
عىل  وأحباء  ُحب  يوجد  مازال 
فكر  أيضا  وهناك  األرض  وجه 
وهو  التفكري  ثناء  أ يل  جاء  خاص 
ال  وكيف  لآلخرين  نفرح  ال  كيف 
مزيد  هلم  ونتمنى  فرحتهم  نشاركهم 
يقني  كلنا  ونحن  والفرح  السعادة  من 
املقادير  بنفس  اجلميع  يعطي  اهلل  أن 
احتامله  قدر  بحسب  كله  ولكن 
التي  به  اخلاصه  جتربتهم  منا  فلكل 

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  -  مـصـــررفًقا بالعزباء

جنتي وادخيل  بجواري  تعايل 
دنيتي واسعدي  حيايت  إمألي 
صحبتي سوى  صحبة  لك  فام 

غريمقلتي حارس  لك  وما 

صحبتي وكوين  صاحبتي  كوين 
احلنان وعندي  األمان،  فعندي 

حفلتي يف  إال  والمرّسه 
بلديت عذارى  هبا  تشهد 

 
مجيلتي تعايل  بجواري،  تعايل 

نتهامس دعينا 
نتالمس هلم 

راحتي دفء  بيديك  حتسيس 
قبلتي عذوبة  أذيقك  دعيني 

 
قضيتي وتلك  عشقا  فيكي  أذوب 

ذمتي وأبرئ  هبا  نا  أ متهم 
مالمه لعاشق  ا عىل  فام 

عالمه عمري  يف  عشقك  صار  وقد 
عالمتي وتبقني  لعمر  ا بنا  يميض 

 
واحتي واسكني  بجواري  تعايل 

جعبتي يف  كثري  زال  فام 
قبل من  أحد  يره  مل 

حبيبتي وحدك  انت  ء  لنسا ا فبني 

لــك قـرأت     - األشياء     أصل  سلسلة 
النقدية: العملة   

من  النقدية  العمالت  عمر  يمتد 
احلايل عرصنا  حتى  القديمة  العصور 
االقتصادي بالتاريخ  العمالت  وترتبط 
ويظهر  العملة،  صك  تقنيات  وتاريخ 
عىل  املطبوعة  الصور  بواسطة  ذلك 
العمالت. مجع  وتاريخ  العمالت 
نطاق  عىل  تستخدم  العمالت  تزال  ال 
اخرى.  واغراض  نقدية  ألغراض  واسع 
الغربية  النقدية  العمالت  تواريخ  كل 
قبل  التي  الفرتة  يف  اخرتاعها  مع  تبدأ 
جزيرة يف  بقليل.  م  ق   700 بعد  أو 
قبل   650 ليديا،  أفسس،  لآلخرين  وفقا 
السادس  القرن  حوايل  يف  القديمة  اهلند 
أوائل  من  واحدة  كانت  امليالد،  قبل 
العامل.  يف  العمالت  تسك  التي  اجلهات 
العمالت  كانت  الوقت،  ذلك  منذ 
املال.  من  شيوعا  األكثر  الشكل  هي 
األوىل  النقدية  القطع  هذه  صنعت 
أصفر  خليط  وهو   ، اإللكرتوم  من 
الذهب  خلط  من  طبيعيا  ينتج  شاحب 
والنحاس.  الفضة  من  مزيد  مع  والفضة 
مشهورة  الفارسية  العمالت  كانت  أيضا، 

والفرس.  الساسانيني  عهد  يف  جدا 
فارس(  شوش)يف  يف  األخص،  وعىل 
الساسانيني(.  )عاصمة  قطيسفون  ويف 
األكثر  النقدية  القطع  من  بعض 
نطاق  عىل  مجعها  تم  والتي  شهرة 
هي  القديمة  العصور  يف  واسع 
واليونانية.  الرومانية  النقدية  القطع 
سكت اإلمرباطورية البيزنطية العديد من 
البيزنطية(  العملة  )انظر  النقدية  القطع 
رقيقة  ذهبية  عمالت  ذلك  يف  بام 
املسيحي  الصليب  صورة  حتمل  جدا 
البيزنطيني.  األباطرة  من  والعديد 
احلاكمة  شانغ  ساللة  قرب  تاريخ  يعود 
امليالد  قبل  عرش  احلادي  القرن  إىل 
تونغ  عملة  أول  يكون  قد  ما  يبني  والذي 
استخدام  كان  مسكوكة.  نحاسية  باي 
الدول  العمالت عيل نطاق واسع يف فرتة 
احلاكمة.  هان  ساللة  عهد  ويف  املتحاربة 
طرقها  يتم  كان  القديمة  العمالت  بعض 
عند احلواف لتقليد شكل البقرة، يف إشارة 
املعدنية  النقدية  القطع  معظم   . لقيمتها 
مستطيل.  بعضها  ولكن  مستديرة 
يف  وخاصة  العمالت،  من  الكثري  أيضا 
مركزها  يف  ثقب  عىل  احتوت  الصني 

م/ جمدى عزيز

بقلم/ م. جمدى عزيز -  أمريكا
إدخيل دنيتي

مصكوكة،  عملة  الصني  انتجت 
واليابان.  آسيا  رشق  جلنوب  انترشت 
غري-الصينية  احلكومات  انتجت  كام 
ولكنها  املصكوكة  العمالت  من  قليال 
للمزورين.  رائجة  سوقا  كانت 
وقبله  عرش  الثامن  القرن  اوائل  يف 
)التي  الغرب  يف  املكابس  استخدمت 
صك  )آله  الصكاكة  باسم  معروفة  كانت 
النقود( يف )أماكن مجع العمالت( ، بدءا 
للمكابس  وصوال  امليكانيكية  باملكابس 
يف  بالبخار(  تعمل  البخارية)التي 
هذه  أول  عرش.  التاسع  القرن 
فرنسا  يف  تطويره  تم  املكابس 
بريطانيا،  إىل  رسيعا  وانترش  وأملانيا 
تستخدم  احلديثة  الصك  تقنيات 
واهليدروليكية.  الكهربية  املكابس 
التفريز  )الطرق،  الصك  طريقة  حتدد 
يمكن  التي  املواد  نوع  الصب(  أو 
سبيل  عىل  العملة.  النتاج  استخدامها 
نادرة  )وهي  االنتيمون  عمالت  املثال 
للطبيعة  نظرا  ماتصب  دائام  جدا( 
للكرس  تعرضها  والتي  للامدة  اهلشه 
خطوات  وهي  تشكيلها  إعادة  ماتم  إذا 
التفريز.  أو  الطرق  عمليات  يف  حمورية 

سلسلة.  يف  ربطها  عملية  تسهل  حتى 
يف  القديمة  العمالت  بعض  كانت 
الفضة  من  تصنع  ظهورها  أول 
الدرهم  مثل  اخلالص  والذهب  النقية 
بداية  يف  الذهبي  والدينار  الفضى 
السابع.  القرن  يف  االسالمية   اخلالفه 
هي  والذهبية  الفضية  العمالت 
عرب  عامليا  ومعروفة  انتشارا  األوسع 
مازالت  هذا.  يومنا  حتى  التاريخ، 
تنتج  العامل  حول  العملة  صك  مصانع 
والفضة،  الذهب  عمالت  من  املاليني 
)حتتوي  الكندية  الفضية  العملة  مثل 
مكوناهتا  يف  الفضة  من   %  99.99 عيل 
القيقب(  شجرة  ورقة  نقش  وعليها 
نقش  )عليها  الذهبية  األمريكية  العملة 
والعملة  االمريكى(  الذهبى  النرس 
استخدام  ان  كام  األسرتالية.  الذهبية 
األخرى  واملعادن  النيكل،  النحاس، 
 . أقل  نطاق  يف  ولكن  أيضا  منترش 
العمالت صك  تقنيات 
من  العمالت  تصنيع  تم  البدايًة  يف   •

تم  القديمة  العمالت  املعادن.  بقايا 
عىل  املعدن  وضع  بواسطة  انتاجها 
البداية  يف  باملطرقة.  والرضب  السندان 

وقدراته  شخصيته  مع  ًما  متا تتناسب 
هذا  عىل  أعرتض  مازالت  وأيضا 
أين  وهو   ، جدًا هام  لسبب  البوست 
لتفاؤل  ا وأين  الرضا  وأين  القناعة 
واألمل إن الغد يأتى بكل اخلري بإذن اهلل 
ًما. متا ومثلهم  مكاهنم  ما  يوًما  وستكون 
بني  داخيل  رصاع  هناك  وكان 
حيالفهم  مل  الذين  هؤالء  مع  لتعاطف  ا
رشيك  وجود  يف  اآلن  إيل  احلظ 
جتارب  هلم  من  او  املناسب  احلياة 
الصمت  مع  يتأملون  ممكن  صعبة،  
الصدور. حتمله  بام  البوح  وعدم 
أنه  الرصاع  يستمر  الوقت  ذات  ويف 
عىل  نحُجر  أن  جيب  وال  اآلخرين  حق 
حيملون  أكيد  أهنم  لعلم  ا كامل  مع  أحد 
غري  نظن  وال  آخرى  أو  بصورة  أتعاب 
أهنم  معهم  نتعاطف  بالعكس  بل  ذلك 
بث  حياولون  احلياة  مصاعب  وسط  يف 
حبايبهم  ولكل  هلم  الصدور  يف  األمل 
توقف  وهنا  اخلري.  هلم  يتمنون  من 
املعارضة  حساب  عىل  الداخيل  الرصاع 
ليس  القناعة  كامل  مع  املوافقة  أو 
تكن  ومل  بالفعل  سعيد  هو  سعيد  كل 
لتعايش وا للسعادة  منهم  حماولة  ذلك 
ذلك  سيظل  ومتأمل   حزين  كل  وليس 
واالحتامل  الصرب  مع  ولكن  لألبد 
او  بشكل  كلها  احلياة  متر  كام  ستمر 
أفضل  حياة  هناك  الوقت  ذلك  ويف  أخر 
يكون  أن  برشط  مجيًعا  تنتظرنا  بكثري 
البعض بعضنا  مع  صادقة  حمبة  لنا 
بعبارة  التفكري  عن  توقفت  وهنا 
عىل  هلل  احلمد  وهى  جدًا  هامة 
اجلميع يسعد  وربنا  حال  كل 
به  حيظى  لآلخرون  املرء  يتمناه  فام 

. كيد أ

تكون  أن  جيب  رفًقا  نقول  وعندما 
النفوس  بأصحاب  رفًقا  فقط 
بالقلوب  رفًقا  و  املؤمنة  غري  الضعيفة 
مع  بالتصالح  هلم  ولندعو  املُحبة   الغري 
حوهلم. مْن  مع  التصالح  قبل  النفس 



ملاذا أحتاج إىل تأمني جتاري؟
 

صغرية.  رشكة  ألي  مهمة  محاية   ، التجاري  التأمني  باسم  أيًضا  املعروف   ، األعامل  تأمني  يوفر 
والفواتري  للتقايض  العالية  التكلفة  قضائية.  دعوى  تواجه  فقد  عملك،  يف  حادث  هناك  كان  إذا 
التأمني. إىل  الرشكات  حاجة  وراء  الرئييس  السبب  هي  املمتلكات  أرضار  ومطالبات  الطبية 

 
التي  التجاري  ملرشوعك  حتتاجها  التي  التأمني  وثيقة  نوعيه  حيدد  للمخاطر  تعرضك 
إصابات  من  حيمي  والذي  العامة،  املسؤولية  تأمني  هي  الرشكات  معظم  تشرتهيا 
كان  إذا  إضافية  تأمني  وثائق  إىل  حتتاج  قد  األخرى.  الشائعة  واحلوادث  العمالء 
اخلرباء. مشورة  تقدم  أو  جتارية،  سيارة  متتلك  أو  مبنى،  متتلك  أو  موظفني،  لديك 

 
ماذا يغطي تأمني األعامل؟

للتغطية: واسعان  جماالن  هناك   ، عام  بشكل  يشء.  كل  تغطي  واحدة  تأمني  بوليصة  توجد  ال 
التي يعترب فيها شخص ما مسئواًل عن عملك عن  التجارية احلوادث  • يغطي تأمني املسؤولية 

األرضار أو اإلصابات أو اخلسائر.
• التأمني عىل املمتلكات التجارية يدفع إلصالح أو استبدال املمتلكات التجارية التالفة أو املرسوقة. 

كام أنه يغطي املبنى اخلاص بك إذا كنت متلكه.
 

هل التأمني التجاري مطلوب بموجب القانون؟
 

الواليات  معظم  تطلب  القانون.  بموجب  مطلوًبا  األعامل  عىل  التأمني  يكون  احلاالت،  بعض  يف 
من الرشكات التي لدهيا موظفني احلصول عىل تأمني تعويض العامل. جيب أن تكون السيارات 
اململوكة للرشكات مؤمنة بتأمني جتاري عىل السيارات، أيًضا قد تتطلب قوانني الوالية من بعض 
احلانات  حتتاج  املثال،  سبيل  عىل  الرتخيص.  عملية  من  كجزء  تأمني  عىل  احلصول  الرشكات 
اخلمور. ترخيص  عىل  للحصول  أسايس  كرشط  الكحولية  املرشوبات  مسؤولية  تأمني  إىل  عادًة 

 
ما أنواع التأمني التجاري التي أحتاجها؟

جتاري. تأمني  عىل  احلصول  الرشكات  فيها  تتطلب  التي  املواقف  من  العديد  هناك 
تعويض  تأمني  رشاء  موظفني  لدهيا  التي  الرشكات  من  الواليات  معظم  تطلب  املثال،  سبيل  عىل 
السيارات. عىل  التجاري  بالتأمني  مغطاة  للرشكات  اململوكة  املركبات  تكون  أن  جيب  العامل، 

 
عىل الرغم من أن تأمني املسؤولية العامة غري مطلوب بموجب القانون، فإنه غالًبا ما يتم تضمينـــه 

يف بنود عقد اإلجيار التجاري أو عقد العميل.
 

كم تكلفة تأمني األعامل؟
ختتلف تكاليف التأمني التجاري بناًء عىل الوثائق التأمينية التي تشرتهيا وحدود التغطية اخلاصة 
بك، تشمل العوامل األخرى جمال عملك وعدد املوظفني واإليرادات واملوقع. الرشكات الصغرية 
منخفضة املخاطر - ال سيام   تلك املؤهلة لوثيقه صاحب العمل - تدفع أقل للتأمني من الرشكات الكبرية.

 
كيف يمكنني التوفري يف تأمني األعامل؟

ما  استكشاف  هي  الطرق  أفضل  من  واحدة  التأمني.  عىل  املال  توفري  عمل  لكل  يمكن 
وطلب  مبارشة  التأمني  برشكات  االتصال  يمكنك  اخلدمة.  مقدمي  خمتلف  يقدمه 
طلًبا. فيها  تقدم  مرة  كل  يف  التجاري  نشاطك  تفاصيل  تقديم  عليك  سيتعني  ولكن  األسعار، 

 
هل يتم خصم رضيبة تأمني األعامل؟

 
يعترب التأمني عىل األعامل أحد تكاليف ممارسة األعامل التجارية. هذا يعني أنه يمكـنــك خصم 
أقساط التأمني التي ختدم غرًضا جتارًيا ، مثل قسط التأمني اخلاص بك لتأمني املسؤولية العامة أو 

تأمني املسؤولية املهنية.
 

كيف أحصل عىل تأمني جتاري؟
 

يف  التجاري  نشاطك  عن  معلومات  لديك  كانت  إذا  صغري  جتاري  تأمني  عىل  احلصول  السهل  من 
متناول اليد. سيطلب طلب التأمني احلقائق األساسيه حول عملك مثل االيرادات وعدد املوظفني ..

 
Does my business need (EPLI) employment practices liability?

 EPLI  هل حيتاج عميل إىل مسؤولية ممارسات التوظيف
إذا كان عملك به موظفني ، فأنت معرض خلسارة تتعلق بمامرسات املوظفني. هذا ليس جمرد 
حترش جنيس ، بل يشمل أيًضا ممارسات التوظيف / الفصل غري العادلة والتمييز باإلضافة إىل 

بيئة العمل غري اآلمنة.
يتم أيًضا تضمني اخلسائر من طرف ثالث.

هل تعلم أنه إذا دخل شخص ما عملك وأرض بموظفك، فيمكن أن يقاضيك موظفك؟ هذا ال 
يغطيه تأمني املسؤولية العامة اخلاص بك.

What is hired and non-owned auto liability insurance?
ما هو تأمني مسؤولية السيارات املستأجرة وغري اململوكة؟

يف  غالًبا  توجد  تغطية  هو  اململوكة  وغري  املستأجرة  السيارات  مسؤولية  عىل  التأمني 
لألعامل  احلامية  التغطية  توفر   .)BOP( األعامل  مالك  وثائق  أو  التجارية  السيارات  بوالص 
سيارته  قيادة  أثناء  اخلطأ  طريق  عن  سيارة  حلادث  املوظف  تعرض  حالة  يف  التجارية 
عملهم. يوم  مدار  عىل  مستأجرة  مركبة  وكذلك  مملوكة  غري  أخرى  سيارة  أي  أو  الشخصية 
مثال: تقوم بإرسال مساعدك للحصول عىل الطوابع يف مكتب الربيد. تقوم بتشغيل الضوء األمحر 
والذي بدوره يسبب إصابات جسدية. إذا تم رفع دعوى قضائية ضد الرشكة، تستجيب تغطية 

التأمني عىل السيارات املستأجرة وغري اململوكة.
 

What is the difference between general liability and professional liability?
ما هو الفرق بني املسؤولية العامة واملسئولية املهنية؟

املالية نتيجة لإلصابة اجلسدية ، واألرضار  التغطية حتمي من اخلسارة  العامة:  هذه  املسؤولية 
القضائية، وسندات  الدعاوى  الطبية، والقذف، واالفرتاء، والدفاع عن  والنفقات  املمتلكات  يف 

التسوية أو األحكام.
مثال: تدخل امرأة يف مقر الرشكة اخلاص بك وتنزلق عىل سجادة ، وتكــسـر رجلها وتقايض 

رشكتك بسبب األرضار الطبية.
املسؤولية املهنية: محاية عمالئك من النصائح أو التوجيهات اخلاطئه. يف أي وقت تقـــدم فيـه رأًيا 

أو نصيحة أو توجيًها مهنًيا، فإنك تفتح نفسك أمام مطالبة مسؤولية مهنية.

How is a business owners policy (BOP) different from general liability?
كيف ختتلف سياسة أصحاب األعامل )BOP( عن املسؤولية العامة؟

وثيقه أصحاب األعامل عبارة عن حزمة من التغطيات املصممة لتلبية احتياجات فئة معينة مـــن 
األعامل بتنسيق سهل الرشاء.

عندما تفكر يف تأمني األعامل، ما هي التغطية األوىل التي تتبادر إىل الذهن؟
ومحاية  قانونًيا  دفاًعا  العامة  املسؤولية  تأمني  يوفر  العامة.  املسؤولية  تأمني  األرجح  عىل  إنه 
تأمينية ضد أشياء مثل االنزالق والرحالت والسقوط باإلضافة إىل تلف ممتلكات الطرف الثالث.
ُتعد املسؤولية العامة تغطية مهمة جًدا لعملك ، ولكنها واحدة فقط من العديد من التغطيات التي 

حتتاجها حلامية عملك بشكل صحيح.
وثيقه أصحاب األعامل ، أو BOP ، عبارة عن حزمة من التغطيات ، بام يف ذلك املسؤولية العامة

التي تم جتميعها مًعا لتوفري، عىل األقل، تغطية للخسائر العامة األساسية التي تواجهها الرشكة.
ليس كل عمل لديه حق الوصول إىل وثيقه أصحاب األعامل بسبب التعرضات الفريدة التي قــد 
تتعرض هلا األعامل. من املهم التحدث إىل وكيل تأمني مستقل حول مـا إذا كانت وثيقـه مالـكي 

األنشطة التجارية مناسبة متاًما لنشاطك التجاري أم ال.

What is Surety Bond?
يتم تعريف سند الضامن عىل أنه اتفاق ثالثي األطراف جيمع قانوًنا بني األصيل الذي حيتاج إىل السند 
واملتعهد الذي يطلب السند ورشكة الضامن التي تبيع السند. يضمن السند أن يترصف األصل وفًقا 
لقوانني معينة. إذا فشل املدير يف األداء هبذه الطريقة ، فسوف يغطي السند األرضار أو اخلسائر الناجتة.
للرشوط  وفًقا  األخرى  التجارية  والصفقات  العقود  بإمتام  مالية  ضامنات  الضامن  سندات  توفر 
املتبادلة. سندات الضامن حتمي املستهلكني واجلهات احلكومية من االحتيال وسوء الترصف. عندما 
خيالف األصل رشوط السند ، يمكن للطرف املترضر تقديم مطالبة عىل السند السرتداد اخلسائر.

لطرف  معني  مبلغ  بدفع  كفيل  قبل  من  تعهد  هو   )  Suerty Bond  ( الكفاله  او  الضامن  سند 
حيمي  العقد.  برشوط  الوفاء  مثل  االلتزامات  ببعض  الوفاء  يف  الثاين  الطرف  فشل  اذا  واحد 
. بااللتزام  الوفاء  يف  املوكل  فشل  عن  الناجته  اخلسائر  من  به  امللتزم  الكفاله  او  الضامن  سند 

مثال لذلك كااليت لنفرتض ان رشكه تريد بناء مبني اداري وتعاقدت مع رشكه مقاوالت لتنفيذ املبني                             
املبني  بناًء  لضامن  ضامن  سند  وجود  املقاوالت  رشكه  من  االداري  املبني  مالكه  الرشكه  وطلبت 
االداري باملواصفات املتفق عليها  ولنفرتض ان رشكه املقاوالت فشلت يف الوفاء بااللتزام بالكامل 
ففي هذه احلاله جيب عيل الرشكة الصادره لسند الضامن بتعويض الرشكة مالكه املبني االداري 
مميزات سند الضامن  يعطي تاكيدا بان العمل سوف يكتمل وفقا للعقد وتوفري احلاميه يف حاله 
وجود نزاع ويوفر سند الضامن تغطيه اخلساره يف حاله عدم قدره املوكل عيل حتمل اي تكلفه 
غري متوقعه  وكذلك يوفر تاكيدا لاللتزام بان املقاول لديه وضع مايل جيد للتعامل مع املخاطر آلتي 
تواجه عمليه البناء تسند الضامن هو بمثابه اداه لتخفيف املخاطر وتوفري احلاميه لعمالء الرشكة . 

 
أرحب بكافه أسئلتكم املتعلقه بكافه أنواع التأمني عيل الربيد اإللكرتونى التايل
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