




                  تصفيات املونديال.. فوز إسباين سهل
 وإنجلرتا "ختطف بولندا"

كوسوفو  ضيفتها  عىل   3-1 بنتيجة  مقنعا  فوزا  إسبانيا  حققت 
احلارس  من  الفادح  اخلطأ  رغم   ،2022 العامل  كأس  تصفيات  يف 
هدفا. فريقه  ليكلف  اجلزاء  منطقة  من  باخلروج  سيمون  أوناي 

 34 الدقيقة  يف  مستحقا  تقدما  إسبانيا  أوملو  داين  ومنح 
بينام  الضيوف،  حارس  رأس  فوق  من  رائعة  بتسديدة 
بدقيقتني. بعدها  صفر   -  2 النتيجة  توريس  فريان  جعل 

لكنها  الكرة،  عىل  واستحوذت  متاما  املباراة  عىل  إسبانيا  وهيمنت 
سمحت لكوسوفو بالعودة إىل اللقاء يف الدقيقة 70 عندما فقد سيمون 
الكرة عقب خروجه مرسعا من منطقة اجلزاء، لينقض بيسار حليمي 
بعيد. مدى  من  بتسديدة  الوحيد  الضيوف  هدف  ويسجل  عليها 

دقائق  بخمس  بعدها  اهلدفني  فارق  األرض  أصحاب  وأعاد 
إسبانيا  لتحقق  مورينو،  جريار  من  رأس  رضبة  بفضل 
مباريات.  3 من  نقاط  بـ7  الثانية  املجموعة  وتتصدر  الفوز 

الكرة النسائية يف ليبيا تنفض غبار اإلرهاب 
وتستعد لرفع احلظر

رضب  الذي  واإلرهاب  احلرب  غبار  ليبيا  تنفض  يوم،  بعد  يوما 
إنجاح  الليبي  الشعب  عزم  لتؤكد  أعوام،   10 مدار  عىل  البالد 
وتعايف  مؤسساهتا،  الدولة  الستعادة  ومساعيها  اجلديدة  السلطة 
القدم. كرة  وحتديدا  منها،  الرياضية  سيام  ال  املختلفة،  قطاعاهتا 
التي  ليبيا،  يف  النسائية  القدم  كرة  يف  الربهان  جاء  املرة،  هذه 
املنتخب  مع  سابقا  حدث  كام  عنها،  احلظر  لرفع  تستعد 
الشيباين سعاد  انتصار  سيدعمه  ما  وهو  للرجال،  األول 
الريايض االحتاد  ومؤسسة  الليبية،  النسائية  الكرة  مؤسسة 
القدم لكرة  الليبي  االحتاد  ضمن  كعضوة هلا  رابعة،  بوالية 
للعبة. العمومية  اجلمعية  أعضاء  ثقة  عىل  حصوهلا  بعد 
والية  يف  نجاحها  إن  ترصحيات  يف  قالت  الشيباين  سعاد 
الليبية  القدم  بكرة  أكثر  النهوض  عىل  حيفزها  رابعة 
والدولية. والعربية  املحلية  املحافل  يف  منها،  النسائية  وحتديدا 
يف  طفرة  ستشهد  ليبيا  يف  النسائية  القدم  كرة  أن  وأكدت 
بشكل  ستتم  والتي  املسابقات  تنظيم  عن  فضال  املالعب، 
املقبلة. الفرتة  خالل  باللعبة  للنهوض  ومنتظم  دوري 

                األوملبياد.. قرعة نارية ملنتخب مرص
             لليد وحلم امليدالية قائم

  
جمموعة  يف  التواجد  إىل  اليد  لكرة  املرصي  املنتخب  القرعة  قادت 
الوصيف  والسويد  العامل،  بطل  الدنامرك  تضم  طوكيو  بأوملبياد  نارية 
فريق  يضع  مما  األرض،  أصحاب  واليابان  األخرية،  بالنسخة 
العامل. يف  األهم  الريايض  املحفل  خالل  صعب  اختبار  يف  الفراعنة 
جلنة  اجتامع  عن  املرصي  اليد  احتاد  صندوق  أمني  ويكشف 
غارسيا  روبرتو  اإلسباين  القومي،  للفريق  الفني  املدير  مع  املنتخبات 
املنتخب  لتجهيز  املوضوعة  اخلطة  مناقشة  أجل  من  باروندو 
توفريها. لرسعة  الفريق  احتياجات  عىل  ألوملبياد طوكيو والوقوف 
للمنتخب  متكامال  برناجما  اإلسباين  املدرب  "وضع  خشبة:  ويتابع 
مغلقة  معسكرات  إلقامة  الفريق  جتمع  مواعيد  يشمل  املرصي 
املستوى  من  منتخبات  مع  ودية  مباريات  إلقامة  حاجته  عن  فضال 
املختلفة". الدوريات  يف  املحرتفني  متابعة  وآلية  اليد،  يف كرة  األول 
فوزها  طوكيو بعد  إىل أوملبياد  تأهلت  قد  مرص  وكانت 
رادس. صالة  عىل تونس داخل  فوزها  عقب  أفريقيا  ببطولة 
السابع  املركز  الفراعنة  حصد  الفائتة  لليد  العامل  كأس  ويف 
التالية. األدوار  ويف  املجموعات  مباريات  يف  مرشف  أداء  بعد 

أقيمت  التي  البطولة  خالل  مرص  يف  اليد  رجال  مشوار  وتعثر 
بدور  الدنامرك  من  األنفس  بشق  اخلسارة  بعد  أراضيهم  عىل 
اإلضافية  واألشواط  للمباراة  األصيل  الوقت  انتهى  حيث  الثامنية، 
اجلزائية.  الرميات  خالل  الدنامرك  كفة  ورجحت  بالتعادل 
ويذكر جمدي أبو املجد، املدرب العام ملنتخب اليد خالل املونديال: "مرص 
إىل  تصل  التي  الفرق  ألن  متوقع  أمر  وهو  األصعب  املجموعة  يف  تلعب 
بميدالية". التتويج  يف  كبرية  حظوظنا  لكن  عامليا،  األفضل  هي  األوملبياد 

ترصحيات  عىل  بقسوة  مجيس  ليربون  األمريكي  السلة  كرة  نجم  رد 
االخري  قال  بعدما  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  القدم  كرة  نجم 
مالعب  خارج  كبري  بشكل  مؤثرا  يكون  أن  "للملك"  يمكن  ال  أنه 
السيايس. الشأن  مع  تعاطيه  عن  غامزا  داخلها  يف  يفعل  كام  السلة،  كرة 

  ويعترب نجم لوس أنجلوس ليكرز من املؤثرين يف املجتمع األمريكي كونه أحد 
الوقت ذاته جهوده واهتامماته  بإحداث تغيريات جذرية، مركزا يف  املنادين 
عىل قساوة تعامل الرشطة والالعدالة العنرصية جتاه أصحاب البرشة السمراء.

  رفع جيمس صوته عاليا بعد مقتل جاكوب باليك )مواطن أمريكي من أصل 
إفريقي( عىل يد رشطي أطلق النار عليه يف ويسكونسن الصيف املايض، كام وقف 
بوجه الرئيس السابق دونالد ترامب، وعمل مع عديد من نجوم الدوري األمريكي 
"إن يب آيه" من أجل محل أصحاب البرشة السمراء  للمحرتفني لكرة السلة 
عىل التصويت بكثرة يف االنتخابات األمريكية األخرية التي فاز هبا جو بايدن.
باليزرز  ترايل  بورتالند  عىل  فريقه  فوز  عقب  جيمس    ورصح 

بواجبي". أقوم  ألين  معه  للعبث  اخلطأ  الشخص  "أنا   :102-93
"إبرا"  اإليطايل   ميالن  نجم  ترصحيات   عىل  جيمس    رّد 
السياسة"،  عن  بعيدا  "البقاء  الرياضيني  عىل  أنه  اعترب  الذي 
السياسية. نشاطاته  عن  بالكف  وطالبه  جيمس  باالسم  ذاكرا 
يفعله،  بام  ظاهرة  ")ليربون(  السويدي:  اهلداف  قاله    ومما 

فيعمدون  ما،  هالة  للناس  يكون  عندما  أحب  ال  ولكن 
ذاته". الوقت  يف  السيايس  بالشأن  التعاطي  إىل 

  وجاءت ترصحيات إبراهيموفيتش خالل 
األورويب لكرة  مع االحتاد  مقابلة 
"ديسكفوري"  قناة  عىل  "ويفا"  القدم 
أن  "خطأ"  أنه  مضيفا  السويد،  يف 
حدودهم. خارج  الرياضيون  يدوس 
هو  السيايس.  الشأن  أتعاطى  "ال    وتابع: 
عندما  الناس  يرتكبه  الذي  االول  اخلطأ 
ما.  هالة  وضمن  املشاهري  من  يصبحون 
تقوم  بام  قم  فقط  اإلطار.  هذا  خارج  أبَق 
جيدا". يبدو  لن  ألنه  أفضل  بشكل  به 
تأسيس  يف  ساعد  جيمس    وكان 
عززت  التي  تصويت"  من  "أكثر  منظمة 
ذات  املناطق  يف  الناخبني  إقبال  من 
اإلفريقية. األصول  ذوي  من  الغالبية 
من  أكثر  املنظمة  هذه    وجندت 
صناديق  يف  للعمل  متطوع  ألف   40
الفيدرالية  االنتخابات  خالل  االقرتاع 
.2020 نوفمرب  يف  أجريت  التي 

مجيس يرد عىل 
إبـراهيموفيتـش: 
أنا الشخص اخلطأ

 للعبث معه

                                  بــنــزيمــا أمــام القـضــاء  
                                  يف قضية االبتزاز اجلنيس

اإلسباين مدريد  ريال  نجم  بنزيام،  كريم  السابق  الفرنيس  الدويل  سيمثل 
"التواطؤ  بتهمة  املقبل،  أكتوبر  و22   20 بني  فرنسا،  يف  حمكمة  أمام 
فالبوينا،  ماتيو  السابق  لزميله   ،2015 عام  جنيس  برشيط  االبتزاز"  بمحاولة 
برس. فرانس  ولكالة  فريساي  مدينة  يف  العام  املدعي  مكتب  أفاد  ما  بحسب 
وغرامة  سنوات،   5 إىل  تصل  سجن  عقوبة  عاما   33 البالغ  املهاجم  ويواجه 
آخرين  رجال   4 فيها  حُياكم  التي  القضية  يف  يورو،  ألف   75 قدرها 
األمانة. خيانة  بتهمة  أيضا  أحدهم  حياكم  حيث  االبتزاز،  حماولة  بتهمة 

املال  من  مبلغ  دفع  عىل  فالبوينا  بتحريضه  بنزيام  وُيتهم 
وقد  له،  محيم  فيديو  عن  بالكشف  هددوا  الذين  للمبتزين، 
املبتزين. أحد  من  بطلب  املوضوع  يف  بتدخله  حينها  األول  اعرتف 

حرصًا عىل سالمته النفسية..
العب يتوقف عن التنس

إنه  سيمون  جيل  املخرضم  الفرنيس  التنس  العب  قال 
اللعبة  بطوالت  يف  املشاركة  عن  مؤقتة  بصفة  سيتوقف 
لفرتة مل حيددها من أجل احلفاظ عىل سالمته النفسية.

وكان سيمون )36 عاما( وصل للمركز السادس عامليا وهو 
مل  لكنه   2009 يف  مسريته  طوال  حيققه  تصنيف  أعىل 
حيرز أي لقب منذ 2018، بينام حيتل حاليا املركز 68 عامليا.

رغبتي  عدم  ظل  "يف  تويرت:  موقع  عرب  سيمون  وكتب 
الظروف  هذه  يف  البطوالت  يف  واملشاركة  السفر  يف 
يف  املشاركة  عن  للتوقف  مضطر  ولألسف  فإنني 
النفسية". سالمتي  عىل  احلفاظ  أجل  من  املنافسات 
املعنوية  أحوايل  تتحسن  أن  "أمتنى  سيمون  وأضاف 

بأرسع ما يمكن".
بطولتي  يف  الثامنية  لدور  الصعود  لسيمون  وسبق 
الدور  من  خرج  لكنه  وويمبلدون،  املفتوحة  أسرتاليا 
بعد  احلايل  للموسم  األوىل  الكربى  البطولة  يف  األول 
هزيمته 1-6 و2-6 و1-6 أمام اليوناين ستيفانو ستيتيباس.

رضبة قوية لراموس
قبل "موقعة" ليفربول

بإصابة  اإلسباين،  مدريد  ريال  هلا  تعرض  قوية  رضبة 
منتخب  قيادة  خالل  راموس،  سريجيو  قائده 
.2022 ملونديال  املؤهلة  أوروبا  بتصفيات  بالده 
الدوري  لقب  حامل  مدريد  ريال  وأعلن 
سريجيو  القائد  أن  اإلسباين، 
الساق. يف  إلصابة  تعرض  راموس 

من   86 الدقيقة  يف  راموس  وخرج 
1-3عىل  إسبانيا  بفوز  انتهت  مباراة 
األربعاء. يوم   2022 العامل  كأس  تصفيات  يف  كوسوفو 

مباراة ليفربول

أمام  راموس  مشاركة  أن  إسبانية  مصادر  وأعلنت 
اجلديدة  اإلصابة  مع  مستحيلة"،  "شبه  باتت  ليفربول 
األقل. عىل  شهر  ملدة  املالعب  عن  ستبعده  التي 

هنائي  ربع  يف  ليفربول  غريمه  مدريد  ريال  وسيواجه 
اجلاري. أبريل  و14   6 يومي  أوروبا،  أبطال  دوري 
واملرصي  راموس  مواجهة  القدم  كرة  متابعي  وترقب 
حممد صالح، خاصة وأنه اللقاء األول هلام وجها لوجه، منذ 
.2018 البطولة عام  تسبب راموس بإصابة صالح يف هنائي 

يف  "املريينغي"  صفوف  عن  راموس  سيغيب  كام 
املقبل. أبريل   10 أمام برشلونة،  الدوري اإلسباين  قمة 
مدافع  عىل  لالعتامد  مدريد  ريال  وسيضطر 
إيدير الربازييل  أو  ناتشو  اإلسباين  مثل  بديل 

وبرشلونة. ليفربول  أمام  الدفاع  خط  يف  للعب 



السعرات احلرارية  األطعمة ذات 
العالية أو ذات طاقة كثيفة: 

)باإلنجليزية: الطاقة  كثافة  ّثل  مُتَ
أو  الطاقة  ة  كميَّ Energy density(؛ 

وزِنِ  يف  املوجودة  احلرارية  السعرات 
بشكِلِ  قيمتها  ف  وُتعرَّ الطعام،  من  ُمعنّيِِ 
غرام  يف  احلرارية  السعرات  بعدد  عام 
حراري سعر  بوحدة  الوزن  من  واحد 
ُمنخفضة  املأكوالت  اختيار  وُيساهم  غرام، 
يف  أقّل  حرارية  ُسعرات  تناول  يف  الكثافة 
مرتفعة  باملأكوالت  ُمقارنة  الواحد  الغرام 
نفس  عىل  للحصول  وبالتايل  الكثافة، 
لنوعني  احلرارية  السعرات  من  املقدار 
جزء  تناول  ُيمكن  فإّنه  األغذية  من 
املنخفضة  الكثافة  ذي  الطعام  من  أكرب 
املرتفعة الكثافة  ذي  بالطعام  ُمقارنًة 
والتي  اللوز  من  حبة   14 حتتوي  فمثاًل 
سعرٍة   100 عىل  بسهولة  تناوهلا  يمكن 
من  كوٌب  حيتوي  املقابل  يف  حرارية، 
سعرة   25 عىل  املقطعة  اخلرضاوات 
أضعاف   4 يعادل  ما  أّن  أي  حرارية 
اللوز. سعرات  يساوي  الكمية  هذه 

الطاقة  كثافة  ِقَيم  فإنَّ  ذلك  عىل  عالوة 
ُيساهم  فمثاًل  األغذية،  بمكونات  تتأثر  قد 
حمتواها من املاء يف التقليل من قيمة كثافة 
األطعمة؛ وذلك ألّن قيمة كثافة الطاقة للامء 
تعادل صفر سعر حراري لكل غرام، ولكن 
قد يقترص تأثريه يف الوزن فقط لكونه خاليًا 
حمتوى  أّن  كام  احلرارية،  السعرات  من 
التأثري هذا  يمتلك  األلياف  من  األغذية 
منخفضة  لأللياف  الطاقة  كثافة  إّن  حيث 
حراري  سعر   1.5-2.5 بني  وترتاوح  نسبّيًا 
أكثر  الدهون  ُتَعد  املُقابل  ويف  غرام،  لكل 
ويعادل  الطاقة  يف  كثافة  الغذاء  مكونات 
غرام لكل  حرارية  سعرات   9 مقدارها 
حيث إهّنا توفر أكثر من ضعف السعرات 
الكربوهيدرات  من  غرام  لكّل  احلرارية 
كٌل  يف  مقدارها  يعادل  والتي  الربوتني  أو 
غرام. لكل  حرارية  سعرات   4 منهام 

حرارية  بسعرات  صحية  أغذية 
عالية:

عىل  األمثلة  بعض  ذكر  يأيت  ما  يف 
عىل  حتتوي  التي  الصحية  األطعمة 
أّنه  إال  والفوائد،  العنارص  من  العديد 

منها:  املتناولة  للكميات  االنتباه  جيب 

الدهون:
يف  احلرارية  السعرات  كمّية  تعادل 
سعرة   45 الدهون  من  الواحدة  احِلصة 
باختالف  احلصص  وختتلف  حرارية، 
يأيت: ما  بحسب  للدهون  الغذائية  املصادر 

الزيوت:
بمختلف  والزيوت  الزبدة،  وتشمل 
وزيت  الكانوال،  زيت  فيها؛  بام  أنواعها، 
القطن الذرة، وزيت بذور  الزيتون، وزيت 
الشمس. دوار  وزيت  الكتان،  بذور  وزيت 

املكرسات:
والفول  والبندق،  والكاجو،  اللوز،  مثل؛ 
السوداين، والبقان، وزبدة الفول السوداين.

البذور:
واليقطني  الكتان،  بذور  مثل؛ 
السـمسم  وبــــذور  الشمــس،  ودوار 
الســمســم. ومـعـجــون  والطحـينــة، 

األفوكادو:
الذي ُيعّد من املصادر الغنية بالدهون الصحية
األفوكادو  من  الواحدة  الثمرة  توفر  حيث 
حرارية. سعرة   322 قرابة  احلجم  كبرية 

الفواكه املجففة وعصري الفواكه:
عالية  نسبة  عىل  املَُجّففة  الفواكه  حتتوي 
بام  والسكريات  احلرارية  السعرات  من 
ويعود  والفركتوز،  اجللوكوز،  فيها؛ 
التجفيف  عملية  أثناء  املاء  إلزالة  ذلك 
والسعرات  السكريات  تركّز  يسبب  مما 
وفيام  صغري،  حّيز  يف  بداخلها  احلرارية 
السكر  نسبة  عىل  األمثلة  بعض  ذكر  يأيت 
املُجّففة: الفواكه  بعض  يف  الطبيعّي 

 الزبيب: 59%. 
التمور: 64-66%. 

الربقوق: 38%.
 املشمش: 53%. 

التني: 48%. 
أّما بالنسبة لعصري الفاكهة فإّنه بشكل عام ال 
غم  بالرُّ نفسها،  بالفاكهة  ُمقارنًة  ًا  ِصحيَّ ُيَعد 
من رشبه مبارشًة بعد عرصه، حيث إّنه يؤثر 
يف مستوى تنظيم سكر الدم، باإلضافة إىل أّنه 
احلرارية  السعرات  مستوى  بزيادة  يرتبط 

الكاملة. الفاكهة  بتناول  مقارنًة  املُستهلكة 

األلبان كاملة الدسم واللحوم عالية الدهون: 
وهي بحسب اآليت: 

األلبان:
سعرة   160 منها  الواحدة  احلصة  توفر 
الدسم  كامل  احلليب  مثل؛  حرارية، 
من  املصنوع  الزبادي  ولبن  املُكثف، 
املاعز. وحليب  الدسم،  كامل  حليب 

اللحوم:
كثافة  عىل  الدهنية  اللحوم  بعض  حتتوي 
فيها  بام  احلرارية  السعرات  من  عالية 
الدهنية البقرّي  اللحم  وقطع  الضأن،  حلم 
حلم  قطع  من  غراٍم   100 كّل  إنَّ  حيث 
نسبٍة  عىل  حيتوي  الذي  املشوّي  البقر 
حتتوي  تقريبًا   10% ُتعادل  الدهون  من 
فإنَّ  املُقابل  ويف  حرارية،  سعرة   217 عىل 
توفر  املشوّي  الضأن  حلم  من  غراٍم   100 الـ 
اجلدير  ومن  احلرارية،  السعرات  من   258
من  غرامًا   100 الـ  ُيقارب  ما  أّن  بالذكر 
وُيقّدر  قليلة،  احلقيقة كمّية  اللحوم هي يف 
حجمها بحجم ورقة اللعب أو الشدة، ولذا 
الدهون. قليلة  حلوم  اختيار  األفضل  من 

بســعـرات  صحيــة  غيـر  أغذية 
حرارية عالية 

املُرتفعة  الكثافة  ذات  األطعمة  عىل  ُيطَلق 
يف الطاقة التي حتتوي عىل كمية عالية من 
املُغّذيات  السعرات احلرارية واملُنخفضة يف 
)باإلنجليزية:  الفارغة  احلرارية  بالسعرات 
ُتعّد  وهي   ،)Empty calorie food

إهّنا  حيث  الغذائّية؛  القيمة  قليلة  ِخيارات 
بشكٍل  تزيد  حرارّيٍة  سعراٍت  عىل  حتتوي 
الغذائّية  العنارص  من  حمتواها  عن  كبرٍي 
وعادًة  واملعادن،  الفيتامينات  مثل؛  املُفيدة، 
التي  املُصنعة  األغذية  ضمن  من  تكون  ما 
الغذائية  العنارص  هذه  بخسارة  ترتبط 
وامللح الدهون،  باملقابل  هلا  وُتضاف  املفيدة 
ما  ويف  عنها،  ِعوضًا  املضافة  والسكرّيات 
األغذية:  هذه  عىل  األمثلة  بعض  ذكر  يأيت 

اللحوم واألجبان املصنعة:
اللحوم  مصادر  من  الواحدة  احلصة  توفر 
 100 واملُصّنعة  بالدهون  العالية  واألجبان 
الشيدر جبنة  فيها  بام  حرارية  سعرة 
باستخدام  املصنعة  واللحوم  والنقانق، 
 28 لكل  الدهون  من  أكثر  أو  غرامات   8

البسطرمة  مثل؛  اللحوم،  هذه  من  غرامًا 
اللحم  وهو  Pastrami(؛  )باإلنجليزية: 
البقري اململح واملتبل واملجفف، والسالمي.

والسكريات  األخرى  الكربوهيدرات 
واحللويات:

حيث إّن احللوى، ورقائق البطاطس املَقلّية 
ة بالسكريات والدهون، وبالتايل فإهّنا  ُتعّد غنيَّ
األكل وسهلة  كثيفة  حرارية  سعرات  ذات 
ة  باإلضافة إىل أّن املعجنات والكعك ُتَعّد غنيَّ
أيضًا بالسعرات احلرارية وسهلة األكل أيضًا.

بالدهون:  املرتفعة  اجلاهزة  الصلصات 
بعض  استخدام  بتجنب  ُينَصح 
مثل:  والتوابل،  اجلاهزة  الصلصات 
الرانش وتتبيلة  والبيستو،  املايونيز، 
احلرارية. بالسعرات  غنية  لكوهنا  وذلك 

الوجبات اجلاهزة:
األطعمة  ضمن  من  الوجبات  هذه  ُتعّد 
األكثر كثافة يف الطاقة من ناحية السعرات 
واحدة  وجبة  متوسط  إنَّ  حيث  احلرارية، 
من الوجبات الرسيعة حيتوي عىل ضعف 
الصحية  للوجبة  احلرارية  السعرات 
الوزن  بزيادة  يرتبط  الذي  األمر  العادية، 
نرشت  دراسة  بحسب  وذلك  والسمنة، 
.2003 عام   Obesity Reviews جملة  يف 

املرشوبات السكرية والغازية:
عىل  حيتوي  مرشوب  أّي  مُتّثل  التي 
الصناعية  املحليات  أو  املُضافة  السكريات 
األخرى، مثل: رشاب الذرة عايل الفركتوز
والسكروز، وعصري الفاكهة املُركز، وغريها
املحالة املرشوبات  مسحوق  إىل  باإلضافة 
أيضًا. والطاقة  الرياضة  مرشوبات  وكذلك 

ما هي السعرات احلرارّية:
)باإلنجليزية:  احلرارية  السعرات  ُتشري 
للطاقة  األساسّية  الوحدة  إىل   )Calories

والرشاب الطعام  استهالك  عن  الناجتة 
يستخدمها  التي  الطاقة  عن  ُتعرّب  ا  أهنَّ كام 
اجلسم عند ممارسة النشاط البدين، وجتدر 
عىل  حتتوي  األغذية  بعض  أّن  إىل  اإلشارة 
األغذية األخرى أكثر من  سعرات حرارية 
حرارية  سعرات  عىل  الدهون  حتتوي  كام 
والكربوهيدرات. الربوتينات،  من  أكثر 

كتابة- غدير شمس الدين



قانون الشهر العقاري اجلديد:
عند رشاء عقار جديد سكني أو جتاري 
قانونية  من  التأكد  عليك  يكون  إداري  أو 
له  يكون  أن  فيفضل  وملكيته  وضعه 
العقد  أو  الرسمي  بالعقد  يعرف  ما 
العقاري،  الشهر  يف  ومسجل  األخرض 
املرصية  احلكومة  أصدرت  قد  وسعًيا 
املرافق  تسجيل  بشأن  جديًدا  قراًرا 
يتم  لن  أنه  عىل  القرار  يُنص  والعقارات، 
االبتدائية  بالعقود  بعد  فيام  االعرتاف 
بصحة  ُحكاًم  هلا  صدر  التي  العقود  أو 
أبواب  ُيغلق  القرار  وهذا  عليها،  التوقيع 
إال  العقارات،  عىل  االستيالء  أو  النصب 
الكثريين. من  برفض  أيًضا  يواجه  أنه 

ما هو العقد اإلبتدائي؟
العقد االبتدائي هو عقد ُعريف بني البائع 
الشهر  أمام  ُمسجاًل  يكون  ال  والشاري، 
العقاري، وغالًبا ما يتم احلصول عىل ُحكم 
إلضفاء  العقد  هذا  عىل  التوقيع  بصحة 
الرشعية عليه، وليس إلثبات أو نقل ملكية
االبتدائي  العقد  أن  معرفة  املهم  فمن 
فملكية  العقارات،  مللكية  ناقاًل  يعترب  ال 
فقط. بتسجيلها  إال  تنتقل  ال  العقارات 

تفاصيل قانون الشهر العقاري 
اجلديد:

قانون  تطبيق  بداية  موعد  بحلول 
تعرتف  لن  اجلديد،  العقاري  الشهر 
بالشهر  املسجلة  بالعقود  احلكومة سوى 
ملكية  نقل  أو  إدخال  يتم  ولن  العقاري، 
والكهرباء  كاملياه  املرافق  عدادات 
رسمًيا  البيع  عقد  تسجيل  بعد  إال  والغاز 
قبل  يفضل  لذلك  العقاري،  بالشهر 
تسجيلها. من  التأكد  جديدة  شقة  رشاء 

 
تاريخ  قبل  رشاؤها  تم  التي  العقود   –
صدور هذا القرار، لن يتم القيام بأي من 
تسجيلها. بعد  إال  جتاهها  اإلجراءات 

مالكيها  عىل  جيب  املوروثة  العقارات   –
إشهار حق اإلرث، حيث أنه لن يتم األخذ  
دعوى  رفع  أو  الوراثة،  بإعالم  بعد  فيام 

امللكية. تسلسل  حال  يف  ونفاذ  صحة 

تسجيلها  يتم  مل  التي  األرايض   –
لن  العقاري،  بالشهر  اآلن  حتى 
أي  استخراج  من  مالكها  يتمكن 
تسجيلها. قبل  خُتَصها  تراخيص 

رشوط تسجيل العقار عند البيع والرشاء
العقارات  تسجيل  من  تتمكن  لكي 
قانون  صدور  تاريخ  من  رشائها  تم  التي 
بالتايل: عليك  اجلديد  العقاري  الشهر 

االبتدائي العقد  أصل  إحضار   •

األطراف. كل  عليه  يوِقع  أن  عىل 

ونفاذ  صحة  دعوى  رفع   •

االبتدائي. البيع  عقد  عىل 

املجلس  من  شهادة  عىل  احلصول   •

عىل  تُنص  املدينة  جملس  أو  املحيل 
البناء. خمالفات  من  خايل  العقار  أن 

القومي  الرقم  بطاقة  أصل  وجود   •

للبائع واملشرتي.

اجلديد  القانون  تطبيق  موعد 
لتسجيل العقارات

قانون  تطبيق  يبدأ  أن  املُقرر  من  كان 
يوم  من  بداية  اجلديد  العقاري  الشهر 
االعرتاف  يتم   أال  عىل   ،2021 مارس   4
والعقود  االبتدائية  بالعقود  جمدًدا 
املأخوذ حكم بصحة التوقيع عليها بداية 
االعرتاف  ويكون   ،2021 فرباير  من 
فقط. العقاري  بالشهر  املسجلة  بالعقود 

قانون  بتأجيل  سارة  برشى 
الشهر العقاري لعامني

تم  السييس  الرئيس  من  بتوجيهات 
عام  حتى  لعامني   القانون  تنفيذ  تأجيل 
القانون  فهم  من  املواطن  ليتمكن   ،2023
ودراسته وتقنني وضع عقاره، كام ألغت 
كان  الذي  احلظر  اجلديدة  التعديالت 
ينص عىل منع توصيل املرافق للوحدات 

رضيبة  دفع  بعد  إال  املختلفة  السكنية 
الترصفات العقارية املفروضة عىل البائع 
املوجود  الثمن  من   2.5% بنسبة  للعقار 
السكنية. الوحدة  ببيع  اخلاصة  بالعقد 

عند  النصب  لتجنب  ضوابط 
رشاء عقار جديد

هناك بعض النصائح من املهم أن تعرفها 
رشاء  خطوة  عىل  ُمقباًل  كنت  إذا 
سكني  كان  سواء  مرص  ىف  جديد  عقار 
النصب  عمليات  لتجنب  جتاري،  أو 
بالتايل: عليك  شقة  رشاء  عند  واخلداع 

الرشكة  وسمعة  اسم  من  جيًدا  تأكد   •

معها،  التعامل  تنوي  التي  العقارية 
عقار  رشاء  خطوة  عىل  ُتقبل  وال 
تفاصيل  أي  تعرف  ال  رشكة  من  ما 
أعامهلا. سابقة  أو  تارخيها  عن 

لبناء  رخصة  وجود  من  تأكد   •

رسياهنا ُمدة  من  وحتقق  العقار، 
هبا تسمح  التي  األدوار  عدد  ومن 
غري  وأنه  املبنى  سالمة  من  لتتأكد 
وقت. أي  يف  إزالته  يتم  ألن  ُمعرض 

احلي  لرئاسة  الرجوع  ُيفضل   •

أنه  من  والتأكد  العقار  له  التابع 
الدولة. أرايض  عىل  يتعدى  ال 

العقار،  ملكية  مستندات  عىل  إطلع   •

قانونًيا. البيع  حق  له  املالك  أن  وتأكد 

وااللتزامات احلقوق  بنود  راجع    •

األقساط  قيمة  خيص  ما  وحتديًدا 
التسليم  وموعد  الدفع  ومواعيد 
اجلزائية. والرشوط  النهائي 

العقاري  الشهر  قانون  تعديالت 
2021 ومميزات تسجيل الشقق السكنية 

اجلديد  العقاري  الشهر  قانون  تصدر 
البحث عيل منصات التواصل اإلجتامعي
املواقع  املتابعني  من  الكثري  يطالع  حيث 

القانون  تفاصيل  ملعرفة  االلكرتونية، 
بدأت  تعديالت،  عدة  عن  االعالن  بعد 
من  لكم  ويعرض  مارس2021،  شهر  من 
القانون  تأثريات  التايل،  التقرير  خالل 
التطبيق. بعد  السكنية  الشقق  عيل 

تأثريات القانون عيل الشقق:
العقاري  الشهر  قانون  لتأثريات  بالنسبة 
عيل الشقق السكنية، فإنه لن يتم االعرتاف 
احلاصلة  الشقق  بيع  بعقود  التعامل  أو 
اجلهات  أمام  التوقيع  صحة  حكم  عىل 
احلكومية، من أجل نقل ملكية عدادات 
باسم  والتليفون  والغاز  والكهرباء  املياه 
عقد  بموجب  اشرتاها  شقة  صاحب 
صحة التوقيع، ولن ُيكتفي بالعقد احلاصل 
كالتايل: التفاصيل  وجاءت  الصحة،  عىل 

للعقد  ينتمي  الشقة  عقد  كان  إذا   -
العقد  هذا  مالك  عىل  يكون  االبتدائي، 
يف  بيع  عقد  نفاذ  صحة  دعوى  إقامة 
حكم  عىل  الحقا  ليحصل  املحكمة 
التسجيل. إجراءات  وتستكمل 

- حتصل كل وحدة أو عقار عىل رقم قومي 
مثل  احلكومية  اجلهات  أمام  به  للتعامل 
واملحافظة. واألحياء  العقارية  الرضائب 

قومي  الرقم  وجود  عدم  حالة  يف   -
العقار،  أو  الوحدة  تسجيل  عن  الناتج 
لن  هنائي  شهر  رقم  عيل  واحلصول 
أي  أمام  الوحدة  بعقد  التعامل  تستطيع 
جهة حكومية وبالتبعية غري حكومية .

الوحدات يف  مميزات تسجيل 
الشهر العقاري

جع  تر ت  ا ملميز ا من  د  عد ك  هنا
بالشهر  املسجلة  السكنية  الوحدة  عيل 

العقاري، وهي :
- التمكن من احلصول عىل كافة املرافق 

مثل الغاز والكهرباء والتليفون.
- احلصول عىل قرض من البنوك بضامن 

الشقة.
- محاية الوحدة السكنية، من االعتداء 
أو النصب الذي حيدث يف بعض األحيان.



الفوائد  من  العديد  املتقطع  الصيام  حلمية 
من  العديد  هلا  أن  كام  للجسم،  الصحية 
اختيار  تستطيع  والتي  املختلفة  األساليب 
املقال. هذا  يف  عليها  تعرف  منها،  يناسبك  ما 

الصيام  فوائد  الدراسات  من  العديد  أظهرت 
ما  وهذا  عليه،  املتعارف  الديني  بمفهومه 
يستلهمون  التغذية  خرباء  بعض  جعل 
الصيام  بحمية  تعرف  جديدة  محية 
املتقطع، تعتمد عىل مبدأ الصيام ولكن بشكل 
خمتلف قلياًل، فلنتعرف عليها باملقال االيت:

 
ما هي محية الصيام املتقطع؟

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

أساليب الصيام املتقطع:
املتقطع  بالصيام  القيام  املمكن  من 
وهذه  أسلوب،  من  أكثر  اتباع  عرب 
الشائعة: املتقطع  الصيام  أساليب  أهم 

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

األمر الذي يسبب خسارة الوزن.

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

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

3. الصيام يوم بعد يوم:
يعتمد هذا األسلوب عىل الصيام يف يوم وتناول 
وهكذا التايل  اليوم  يف  طبيعي  بشكل  الطعام 
وهنا قد خيتار الشخص أحد األساليب التالية:
جتنب تناول أي أطعمة صلبة يف يوم الصيام.

جتنب تناول أطعمة تزيد سعراهتا احلرارية 
الصيام. يوم  يف  حرارية  سعرة   500 عن 
األسلوب  هبذا  املتقطع  الصيام  أن  تبني  قد 
الوزن،  خسارة  عىل  كبري  بشكل  يساعد  قد 
وعىل حتسني صحة القلب، وجهاز الدوران
بالسمنة. املصابني  األشخاص  عند  خاصة 
من  النوع  هذا  اتباع  يفضل  ال 
أو  املبتدئني  قبل  من  املتقطع  الصيام 
معينة. مرضية  بحاالت  املصابني 

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

5. الصيام ملدة يومني يف األسبوع:
يساعد الصيام املتقطع من نوع 5:2 عىل التقليل 
من كمية السعرات احلرارية التي يتم تناوهلا 
أسبوعًيا خاصة خالل أيام الصيام، وعادة ما:
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 
ليومني  بالصيام  القيام  يتم  ال  أن  يفضل 
تناول  فيها  يتم  أيام  تضمني  بل  متتاليني 
الصيام  يومي  بني  عادي  بشكل  الطعام 
املتعلقة  الدراسات  زالت  ال  ولكن  املحددين، 
بفوائد هذا النوع من الصيام حمدودة جًدا.

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

7. األسلوب العسكري:
هذا النوع من الصيام املتقطع هو األكثر حدة 
أعاله. املذكورة  األساليب  ضمن  وقسوة 

جًدا  قليلة  كميات  بتناول  القيام  عىل  يعتمد 
اخلرضوات  من  تتكون  ما  غالًبا  الطعام  من 
ساعة   20 فرتة  خالل  فقط  والفواكه 
رئيسة  وجبة  تناول  مقابل  الصيام،  من 
التي  ساعات   4 فرتة  خالل  لياًل  كبرية 
طبيعي. بشكل  الطعام  بتناول  فيها  يسمح 

الرئيسية  الوجبة  حتتوي  أن  جيب 
ومتوازنة  كافية  كميات  عىل  الليلية 
والربوتينات الكربوهيدرات،  من 
األخرى. اهلامة  الغذائية  والعنارص 

جيدر بنا التنويه هنا إىل أن خماطر هذا النوع 
حيصل  ال  فقد  عديدة،  املتقطع  الصيام  من 
اجلسم عىل كفايته من األلياف الغذائية وبعض 
فرص  لرفع  يؤدي  مما  اهلامة،  العنارص 
اإلصابة بالرسطان، ويقلل من مناعة اجلسم.

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

واجلاملية، وهذه أمهها:

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

السكري مرض  من  الوقاية  يف   املساعدة 
اجللوكوز  يقلل  املتقطع  الصيام  أن  وجد  قد 
املصابني  لدى   6% إىل   3- بنسبة  الدم  يف 
أي  حيدث  ال  بينام  السكري،  بمقدمات 
األصحاء. لدى  اجللوكوز  نسبة  يف  تغري 

األنسولني  أن  وجد  أخرى  جهة  من 
 57% إىل   11- بنسبة  اجلسم  يف  أيًضا  يقل 
املتقطع.  الصيام  من  أسابيع   3 مرور  بعد 

خسارة الوزن الزائد:
عىل  تساعد  املتقطع  الصيام  محية  إن 
االيت: عىل  تعمل  كوهنا  الوزن  خسارة 
املتناولة  الطعام  كميات  من   تقلل 
تنخفض  وبالتايل  النهار،  خالل 
للجسم. الداخلة  احلرارية  السعرات 

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

خماطر الصيام املتقطع:
املتقطع عديدة وكثرية  الصيام  أن فوائد  مع 
إال أهنا تأيت مع عدة خماطر حمتملة جيب 
االيت: وأمهها  جيًدا،  ومعرفتها  إدراكها 

متنوعة. هضمية  واضطرابات   مشكالت 

يف  اإلفراط  عن  الناجتة  الوزن  زيادة 
الصيام. ساعات  خارج  الطعام  تناول 

بالصيام  البدء  عند  تنشأ  قد  جانبية  أعراض 
املتقطع، وتتالشى تدرجيًيا مع اعتياد اجلسم 
العام. والضعف  التعب،  ومنها:  ذلك،  عىل 

 تأثري الصيام املتقطع سلًبا عىل اخلصوبة عند 
النساء.

م  الصيا لنجاح  عامة  نصائح 
املتقطع:

والصحية  املرجوة  النتائج  عىل  للحصول 
القواعد  اتباع  يفضل  املتقطع  الصيام  من 

واإلرشادات اهلامة االتية:

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

 تضمني الطعام املحبب يف احلصص املقررة 
قليلة  بكميات  ولو  الصيام  ساعات  خارج 

لتجنب أي إفراط أو حرمان.

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

تتضمن  التي  الصحية  األطعمة  اختيار 
مثل:  كبري،  وحجمها  جًدا  قليلة  سعرات 

األفوكادو، والفراولة.

احلصول عىل كميات كافية من املاء طوال 
ساخنة  عشبية  مرشوبات  وتناول  الوقت، 

خالية من السكر خالل فرتة الصيام.





"التسامُح الديني"، عبارٌة طيبة نسمُعها 
يف  الرصينة  الدينية  القامات  من  دائاًم 
املناداة  املجتمع املرصي. واملقصوُد هبا 
الشقاقات  عن  بعيًدا  سالم  يف  بالعيش 
وُتعرقل  الوطَن  هتدُم  التي  الطائفية  
والعبارُة  والتنمية.  النهوض  رحلة 
يكره  مسامل،  وطنيٌّ  فٌم  يقوهُلا  دائاًم 
سالم  يف  الناُس  حييا  أن  ويرجو  العنَف 
الوطَن  وُيعّمروا  يعملوا  لكي  وحمبة 
ال  الذي  الَعَقدي  النزاع  عن  بعيًدا 
واهلدم.  والفواجع   للدماء  إال  ُيفيض 
واليوَم أريُد أن أتأمل معكم تلك املفردة: 
لألمام. خطوًة  منها  لنقفَز  "تسامح"، 
لنقَف  املعجم؛  إىل  الكلمَة  نردُّ  دعونا 
املعجم  يف  الدقيق.  اللغوّي  معناها  عىل 
يف  خُص  الشَّ )تساَمَح  نجد:  "الوسيط” 
)ال  مثال:  وهتاون(.  فيه  تساَهل  األمر: 
ولُة مع اخلونة واملتآمرين(.  الدَّ تتسامُح 
يأيت  "التساُمح"  أن  هنا  نكتشف 
أن  وارًدا  فليس  والدنايا.  اجلرائم  مع 
ذكاء  مع  تتسامح  )املعّلمُة  مثال:  نقول 
تلميذها(، بل نقول: )تساحمِت املعلمُة 
أعجبها  حني  اإلمالئية،  األخطاء  مع 
موضوع التعبري(. ويف "لسان العرب": 
والعطاء  اجلوُد  والسامحُة:  ) السامُح 
اهلُل  يقول  احلديث  ويف  سخاء(.  عن 
كإسامحه  لعبدي  “أسِمحوا  تعاىل: 
مع  كرماَء  كونوا  أي  عبادي"،  إىل 
عبادي.  مع  سخيٌّ  هو  مثلام  عبدي 
بيشء  يل  سمح  أي  فالٌن،  يل  وسمح 
"سمحِت  وُيقال:  منعه(.  )بوسعه 
واملساحمة:  )انقادت(.  إذا  الناقُة" 
يف  الطعُن  وهو  الطعان،  يف  املُساهلة 
أن كلمة:  العرض والرشف. واخلالصة 
بالعطاء  التكّرم  عند  ُتقال  "َسَمح"، 

ل باملوافقة، أو االّتباع واالنقياد. والتفضُّ
ودقيقًة  مناسبًة  الكلمَة  ترون  فهل 
حّق  )احرتام(  عن  الكالم  حال  ا،  لغويًّ
من  يشاء  ما  اعتناق  يف  الَعَقدي،  اآلخر 
أو  ا،  مسيحيًّ مسلٌم  احرتَم  إن  أديان؟! 
ذلك  ُيعدُّ  هل  مسلاًم،  مسيحيٌّ  احرتم 
ال وسخاًء من قوي لضعيف؟ هل  َتفضُّ
هو مذّلٌة وخنوٌع من ضعيٍف لقوّي؟ ال 
هذا وال ذاك. كال املعنيني خطأ وَمعيٌب 
. حرٍّ جمتمع  يف  حرٌّ  إنساٌن  يرضاه  وال 
ا  دينيًّ عنك  املختلَف  حترتم  فحني 
وحتّبه فال حتاربه وال تقتله وال تزدري 
ديَنه، فال أنت ذليٌل تابع، وال أنت كريٌم 
إنساٌن سويٌّ ناضج  إنك فقط  ُمتفّضل. 
اِبُتيل  الذي  الطائفية  نجوَت من مرض 
به سفاحون أهرقوا الدماء يف احلروب 
والصليبيني  الصهاينة  من  الدينية 
مع  "تتعايش"  وحني  والدواعش.  
إنساٌن  فقط  فأنت  ا  دينيًّ عنك  املختلف 
كلمة:  وضعُت  وقد  عاقل.  طبيعي 
ألنني  مزدوجني؛  بني  )تتعايش( 
كلمة  هبا  وأستبدُل  أيًضا،  أرفُضها 
ال  فالتعايُش  )العيش(.  هي:  أرقى 

املرموق  االقتصادي  العامل  حيذر 
“األجندة  كتابه  يف  سميث  دينيس 
“إذا مل تغري    : أنه  من  اخلفية للعوملة” 
فإن  رشاعها  وتطوي  اجتاهها  العوملة 
وحقوق  احلرية  من  املدفوع  الثمن 
ترى  فادحا”.  سيكون  االنسان 
العوملة  يف  سميث  وجده  الذي  ما 
احلرية؟.  عىل  خطرا  متثل  بحيث 
بأهنا:  العوملة  بتعريف  سميث  يبدأ 
بني  للعالقات  تدرجيي  “انصهار 
تلتقي  حتى  واملجتمعات  املجموعات 
العامل إىل  النهاية من أدنى  العالقات يف 
للعامل صورة  أقصاه”، أي حتى تصبح 
اجتاه  العوملة  أن  ومع  تقريبا.  واحدة 
إال  القديمة  االمرباطوريات  بدأته 
قول  حد  عىل  قوية  دفعة  تلقت  أهنا 
برلني  حائط  اهنيار   ”: بعد  الكاتب 
السوفيتي  االحتاد  وتفسخ   1990 يف 
األمريكي”  البطل   “ وجد  بحيث 
أنقاض  بني  الوحيدة  القوة  نفسه 
قاد  وهكذا  الزائلة”.  االمرباطوريات 
العوملة  عملية  ويقود  األمريكي  البطل 
اقتصادية  كحركة  الرئيسية  بصفتها 
والتكنولوجيا  العلم  بأجنحة  حتلق 
الدول  مصالح  عن  دفاعا  والنظريات 
اجلنسية متعدية  والرشكات  الكربى 
األموال  بقفزات  أهدافها  وحتقق 
حتطيم  أوحتى  وتقليص  احلدود  عرب 
الوطنية  اهلويات  وإزاحة  الدول  دور 
مفاهيم  لصالح  القومية  والثقافات 
يسميه  ما  ويتم  املال.  رأس  ومصالح 
التدرجيي”  االنصهار  سميث”  دينيس 
 “ حركة  أساس  عىل  للمجتمعات 
هنا  بالذكر  وجدير  احلرة”،  السوق 
 “ اليابان  خارجية  وزير  الحظه  ما 
ما   “  : أن  من  يوم  ذات   “ ناكومورا 
احلرة  السوق  اقتصاد  أمريكا  تسميه 
يتحرك  احلرية  من  خاص  نوع  هو 
أن  ظهر  كلام  والصواريخ  بالقنابل 
هناك بلدا آخر حيقق تفوقا اقتصاديا”
احلرة  السوق  تتعارض  أن  ما  أنه  ذلك 
حتى  العاملية  الرأساملية  املصالح  مع 
حرية  لرتسيخ  الصواريخ  تتحرك 
ويف  األقوى.  البلدان  لصالح  السوق 
بأن  سميث  دينيس  يذكرنا  اإلطار  هذا 
بالتلويح  مرتبطة  احلرة  السوق  تلك 
النقد  صندوق  طريق  عن  بالعقوبات 
عىل  العاملية  التجارة  ومنظمة  الدويل 
لتنمية  خاصا  طريقا  تتخذ  التي  الدول 
تدفق  أمام  العوائق  تضع  أو  مواردها، 
االستثامرات األجنبية إىل بلداهنا. وألن 

"مرض".  أو  "عدو"  مع  إال  يكون 
كر "يتعايش" مع مرضه.  فمريُض السُّ
السوء.  جار  مع  "يتعايش"  والشخُص 
وأصدقائك  أرستك  مع  "تعيُش"  لكنك 
ا  فلسفيًّ )التعايش(  الطيبني.  وجريانك 
ا يشبه )التسامح(، كالمها حيمُل  ولغويًّ
فأنت  واالضطرار”.  "اجلرب  معنى 
)تتسامح مع عدوك(، )وتساِمُح من أساء 
له(. ليس  بام  إلنسان  )وتسمح  إليك(، 
الكالم  حال  مغلوطة  معاٍن  ومجيعها 
عقائَد  يعتنقون  أحرار  برش  عن 
خمتلفة يعيشون مًعا عىل أرض واحدة 
ا  أو يف كون واحد. فاملختلف عنك عقديًّ
ليس  ما  متنحه  ولسَت  عدوك،  ليس 
عنك. اختالفه  حترتم  حني  حّقه،  من 
األخطُر من كلِّ ما سبق، هو أنك حني 
متلك  بالرضورة  فأنت  بيشء،  تسمُح 
"أال" تسمح به. فمثال: )أسمُح لك  حقَّ 
صحيحة.  مجلٌة  قلمي(،  باستخدام 
قلَمك!!!( باستخدام  لك  )أسمُح  ولكن: 
"أال"  مجلٌة غري صحيحة. فمن حقي 
ولكن  قلمي،  باستخدام  لك  أسمح 
باستخدام  لك  أسمح  أال  حقي  من  هل 
قلمك؟! األمر ينطبُق عىل حرية العقيدة. 
أتسامح  أو  )أسمح  أن  فليس من حقي 
ببساطة  بديني؛  إنساٌن  يدين  أال  مع( 
أو  أسمح  )أال"  يف  احلقَّ  أمتلُك  ال  ألنني 
أنا  ما  بقدر  حرٌّ  هو  ذلك.  مع  أتسامح( 
حّرة، وال تفّضٌل من أحدنا عىل اآلخر. 
وبناًء عىل ما سبق، فإنني حني أرفُض 
فلسُت  وأحارهُبا،  الطائفية  النعرات 
إنساٌن  أنا  بل  متساحمة"،  "مسلمة 

حقوقي  حدوَد  أعرُف  ناضٌج  طبيعي 
واجبايِت  وأعرُف  أجتاوزها،  فال 
"عبد  الرئيس/  زار  وحني  فأؤدهيا. 
لتهنئة  الكاتدرائية  السييس"  الفتاح 
كان  عيدهم،  يف  املسيحيني  أشقائنا 
مواطنيه  حقوَق  يعرف  عاداًل  حاكاًم 
كرئيس ناضج مستنري مثقف، ويدرك 
وحني  وطنه.  أبناء  جتاه  واجباته 
حروهبم  مجيَع  املرصيون  حارب 
يكونوا  مل  ومسيحيني،  مسلمني  مًعا 
مرصيون  بل  ا"،  دينيًّ "متساحمني 

وجه  يف  يقفون  ناضجون  وطنيون 
ثوريت  يف  خرجنا  وحني  واحد.  عدو 
ومسيحيني، مسلمني  مًعا   ٢٠١٣  ،١٩١٩
سلكنا  بل  ا"  دينيًّ متساحمني  نكن  "مل 

خرج  الذي  الناضج  املواطن  سلوك 
اإلنجليزي  االحتالل  ضد  وطَنه  لينرص 
وحني  اإلخواين.  االحتالل  وضد 
نختصُم، نحن جبهة التنوير، املتطرفني 
صفحاهتم  عىل  الناس  يكّفرون  الذين 
متساحمني؛  لسنا  فنحن  ومنابرهم، 
مرضى.  غري  عاقلني  أسوياء  برٌش  بل 
ا حني أحبُّ البرَش  لسُت متساحمة دينيًّ
دون النظر إىل عقائدهم، بل إنساٌن ُحرٌّ 
“الديُن  العقل.  نعمة  عىل  اهلل  يشكُر 
الوطن.”  حيرتُم  ملن  والوطُن  هلل، 

املرصى اليوم

مصالح  مع  اقتصاديا  تتناقض  العوملة 
حيدثنا  الكاتب  فإن  النامية  الشعوب 
“ اإلذالل” ملن يغني خارج  عام يسميه 
من  أنواع  ثالثة  وحيدد  الرسب، 
االذالل الدويل يف مقدمتها ذل االحتالل 
وإرغام  العراق  يف  جرى  كام  املبارش 
الشعب عىل التبعية، ويستشهد يف ذلك 
معسكر  يف  األمريكيني  بجرائم  السياق 
من  آخر  نوع  وهناك  غريب”.  “أبو 
املارقة  الدول  بحرمان  الدويل  االذالل 
الدولية املنظامت  إىل  االنتامء  من 
كوسيلة  والتنحية  النبذ  استخدام  ثم 
سميث  دينيس  يرى  هلذا  آخر.  إذالل 
أن إحدى النتائج املبارشة للعوملة هي:
نحو  عىل  واقصائهم  البرش  “ترشيد 
يولد االحساس بالسخط “. وإذا كانت 
لرؤوس  رشسا  هجوما  متثل  العوملة 
لذلك  ينبغي  فال  العاملية،  األموال 
االستفادة  من  حيرمنا  أن  اهلجوم 
له املرافقة  العلمية  باالنجازات 
حينام  قبل  من  تم  ما  بالضبط  وهذا 
ووقف  مرص،  بونابرت  نابليون  غزا 
الغزو ضد  كله  املرصي  الشعب 
التطور:  أسلحة  الغزو  من  أخذ  لكنه 
النور  أعمدة  وإقامة  اجليش،  تنظيم 
ذلك.  وغري  واملرسح،  الشوارع،  يف 
بالوطنية  العوملة  نواجه  ونحن  علينا 
احلرة  السوق  غزوة  من  نأخذ  أن 
وتكنولوجيا  علوم  من  لدهيا  ما  أفضل 
أقصى  إىل  نستفيد  أن  علينا  وقدرات. 
شربا  يف  ونحن  بوسعنا  أن  من  درجة 
وأن  نيويورك،  مكتبة  ندخل  أن 
يف  نتجول  أن  اللوق  باب  من  بإمكانا 
أن  من  العامل  يقرتب  فرنسا.  متاحف 
يكون قرية كونية واحدة، لكنها قرية 

حيصل  وسفوح،  قمم  إىل  مقسمة 

فيها ثالثامئة ومخسون مليونريا عىل 

ملياران  عليه  حيصل  ما  يساوي  دخل 

عىل  ويبقى  إنسان!  مليار  ونصف 

أن  النامي،  أو  الثالث،  العامل  شعوب 

درجة  أقصى  إىل  العوملة  من  تستفيد 

ونظريات  آخر،  بفكر  حتارهبا  وهي 

اقتصادية أخرى. هذا وإال فإن “ الثمن 

املدفوع من احلرية .. سيكون فادحا” 

فاتني  سميث.  دينيس  قول  حد  عىل 

اخلفية  األجندة   “ كتاب  أن  إىل  أنبه  أن 

القومي  املركز  عن  صادر  للعوملة” 

للرتمجة وقد ترمجة عىل أمني عيل. 

املرصية  الدستور 



أسلحة احلرب العاملية الرابعة !
سئل العالّمة الشهري اينشتاين:

العاملية  احلرب  أسلحة  ىف  تظن  ماذا   -
الذرية؟ القنابل  فيها  تستعمل  وهل  الثالثة 
-  ال أعرف. ولكنى أعرف ان االنسان سيستعمل 
ىف احلرب العاملية الرابعة النبلة والقوس والسهم!

-  ماذا تعنى؟
اليه  استعمل كل ما وصل  االنسان  ان  أعنى    -
واملدنية  احلضارة  تدمري  ىف  وعلم  معرفة  من 
واخرتع  كلها،  واخلليقة  االنسانية  وابادة 
فقد  بحيث  آدميته  من  أكرب  وقنابل  أسلحة 
عرص  اىل  يعود  وسوف  عليها،  السيطرة 
والسهم! القوس  يستعمل  الغابة  انسان 
عندما  بكى  انه  أيضًا  قال  الذى  وهو 
لصنع  الذرية  الطاقة  ىف  أبحاثه  استخدمت 
هريوشيام  جزر  ىف  َفجّرت  ذرية  قنبلة  أول 
الثانية. العاملية  احلرب  ىف  ونجازاكى 
هذا  ستستخدم  اهنا  لوعرفت  وقتها:  وقال 
األستخدام اهلدام الرهيب ملا اخرتعتها وأضاف 
ان الفرق بني الطاقة الذرية والقنبلة الذرية هو 
مثل الفرق بني الكهرباء والكرسى الكهربائى!

***

ما نوع استعدادك؟
االستعداد  عن  عظته  الواعظ  ألقى  بعدما 
جمئ  وقرب  املوت  وفجائية  لألبدية 
مستعدين  منكم  كم  املستمعني:  سأل  املسيح 
اللحظة؟  هذه  ىف  املسيح  جاء  لو  اآلن 
صاح  وعندئذ  أيدهيم.  منهم  قّلة  ورفع 
كل  إقطع  ميخائيل  مالك  "يا  الواعظ: 
!!! أيدهيم  وأنزلوا  فأرسعوا  كّدابة".  يد 

***

شبكة أبنتى كتابًا مقدسًا
األرشيدياكون  املبارك  اهلل  رجل  ىل  روى 
الكتاب  أصدقاء  مجعية  واعظ  عياد،  عياد 
السابق باألكلرييكية  الوعظ  وأستاذ  املقدس 
ىف  اآلن  وهو  مضى،  قرن  نصف  نحو  منذ 
تقدم  فقال:  ابنته  خطبة  قصة   ... السامء 
خلطبة  والديه  مع  نيابة  وكيل  وهو  )فالن( 

عندما  الزيارة  من  دقائق  وبعد  ابنتى. 
سألوا:  موافقون،  والعروسة  اننا  فهموا 
الشبكة"؟ بخصوص  طلبكم  "وما 

فقلت: كتابًا مقدسًا.
وقالوا:  عظة  أو  نكتة  اهنا  وظنوا  فضحكوا 
هلا  نجيب  الكتاب  بدل  طبعًا.   ... طبعًا   -
 ... الشبكة  عن  نسال  ولكننا  وثالثة،  أثنني 
؟ الشبكة  بخصوص  خاصة  رشوط  لكم  هل 
)هكذا  غري.  ال  فقط  مقدسًا  كتابًا   -
مكررًا  العروس  والد  عياد  االستاذ  قرر 
يقول ما  يعنى  انه  وتأكيد  إرصار  بكل 
شيئًا(. يريد  ال  املقدس  الكتاب  مع  وانه 
وذهب العريس اىل دار الكتاب املقدس وأشرتى 
مصنوع  وغالفه  ُمذّهب  مقدس  كتاب  اكرب 
باألضافة  خطيبته  اىل  وقدمه  الصدف  من 
الثمن. غاىل  سولتري  )أملاظ(  ماسى  خاتم  اىل 

بالكتاب  التقية  وأرسهتا  اخلطيبة  وفرحت 
األغىل  األصلية  الشبكة  بأعتباره  املقدس 
"فوق  انه  املاسى عىل  اخلاتم  واألعظم، وقبلت 
حسنة  وقدوة   ... مجيل  مثال  البيعة!". 
منها  ويتعلموا  هبا  يقتدوا  اجلميع  ليت  رائعة 
أعظم  هو  املقدس  الكتاب  أن  أساس  عىل 
الصخرى  األساس  وهو  كنز،  وأغىل  ثروة 
القوى  املسيحى  البيت  عليه  ُيبنى  الذى 
احلياة. عواصف  مواجهة  ىف  الثابت  السعيد 

موعظته  ختام  ىف  يسوع  املجد  رب  يقل  أمل 
عاقل  برجل  "أشبهه   : اجلبل  عىل  اخلالدة 
بنى  كمن  به  ويعمل  كالمى  يسمع  من 
الرياح  جاءت  فاذا  الصخر.  عىل  بيته 
ذلك  وصدمت  والعواصف  واألمطار 
.)21  : )مت7   "... يثبت  فإنه  البيت 

حمكمة بفلوريدا تقرر يوم أجازة 
للملحدين!

رفع أحد امللحدين قضية أمام حمكمة بوالية 
والفصح.  والقيامة  امليالد  أعياد  ضد  فلوريدا 
التمييز  دعوى  ىف  للدفاع  حماميًا  ووكل 
وكان  واليهود.  املسيحيني  ضد  العنرصى 
العدالة  من  ليس  انه  نقطة  حول  يدور  اجلدل 
أعياد  واليهود  للمسيحيني  يكون  ان  واملساواة 
بنفس  امللحدون  يتمتع  ال  بينام  وأجازات 
احلقوق فيكون هلم أيام أعياد وأجازات مماثلة! 
برفض  القاضى  حكم  املناقشة  وبعد 
املدعى  حمامى  وقف  احلال  وىف  الدعوى. 
القاضى  ياعدالة   "  : ويقول  حيتج  )امللحد( 
الدعوى؟  هذه  ترفض  كيف  ُاصدق  ال  أنا 
وعيد  بالكريسامس  حيتفلون  فاملسيحيون 
القيامة واعياد اخرى، واليهود عندهم الفصح 
األنوار ويوم   )Yom Kippur( الكفارة  ويوم 
السنة( )رأس  الشنة  ورأش   )Hanukkah(
مثل  هلم  ليس  امللحدين  وباقى  موكىل  ان  االّ 
عىل  القاضى  جلس  وهنا  األجازات.  هذه 
حافة كرسيه وقال : " ولكن أنت عندكم ... أن 
موكلك أهيا املحامى جاهل ومتعّمد التجاهل.
القاضى،  سيادة  يا  املحامى:  آجاب 
أى  بوجود  علم  عندنا  ليس  نحن 
للملحدين. خاصة  أيام  أو  أعياد 
أول  ان  يقول  التقويم  أن   " القاضى:  فقال 
يوم  أى   )April Fool( أبريل  كذبة  هو  أبريل 
قال   1  :  14 مزمور  ويقول  واجلهال.  احلمقى 
رأى  نفسه  هو  وهذا  آله  ليس  قلبه  ىف  اجلاهل 
انه  يقول  موكلك  كان  فاذا  املحكمة،  هذه 

هذا  وعىل  جاهاًل.  يكون  فانه  آله،  يوجد  ال 
1 أبريل هو يومه وعيده. األساس فيكون يوم 

***

ديامس واملسيح هل تقابال قبل 
الصليب؟

والكتب  التقاليد  ىف  كثرية  قصص  توجد 
والعائلة  املسيح  رحلة  حول  تدور  القديمة 
التالية. والقصة  ومنها:   ... مرص  اىل  املقدسة 
ان عصابة من اللصوص هامجتهم ىف الطريق اىل 
مرص وأرادت قتلهم واالستيالء عىل ما معهم، 
الصغري  الطفل  اىل  نظر  العصابة  رئيس  أن  االّ 
ورأى فيه نورانية عجيبة تشع منه فلم يرد أن 
يلحق به وبالعائلة املقدسة أى رضر ونظر اليه 
قائاًل : أهيا الطفل الصغري يبدو انه سيكون لك 
جاءت  فإذا   ... املستقبل  ىف  عادى  غري  شأن 
فاذكرنى  رمحتك  اىل  فيها  احتجت  ساعة 
لك! فعلته  ما  تنسى  وال  اللحظة  هذه  واذكر 
... وانه  اللص كان ديامس  ان اسم هذا  ويقال 
بعد  املسيح  يمني  عن  صلب  الذى  اللص  هو 
ثالثني سنة من هذه احلادثة وقال له عندما رأى 
اجلالل والنورانية والقدرة عىل املغفرة ألعدائه 
 ." ملكوتك  ىف  جئت  متى  يارب  اذكرنى   "
وأجابه السيد املسيح " احلق احلق أقول لك انك 
اليوم تكون معى ىف الفردوس " )لو23 : 43(.

***

أين كنوز الكنيسة؟
اهتمت الكنيسة املسيحية منذ نشأهتا بالفقراء 
واملرضى واألرامل والضعفاء والذين ال معني 
انه  هلم وليس هلم أحد يذكرهم. وتقول قصة 
اقتحمت  الدموى  الرومانى  االضطهاد  أيام 
بحثًا  مسيحية  كنيسة  الرومانية  السلطات 
حيفظوهنا.  اهنم  ُاشيع  التى  الكنوز  عن 
لورينيتوس  الشامس  الرومانى  القائد  وسأل 
عندكم  التى  الكنوز  مكان  أرنى   : قائاًل 
واأليتام  األرامل  اىل  الشامس  فأشار  فورًا. 
الكنيسة،  ترعاهم  الذين  والفقراء  واملرضى 
الكنيسة".  كنوز  هم  "هؤالء   : له  وقال 

ما  نخرس  بأننا  دائاًم  الكنيسة  آمنت  فقد 
نحتفظ به ونربح ما ننفقه.

من منا ال يملك حلم مجيل يريد حتقيقه؟
أن  البد  ألنفسنا  اهلل  من  عطية  احلياة 
أحالمنا  ونحقق  األرض  هذه  نبني 
أمل  عىل  يعيش  منا  وكثري  وطموحاتنا 
أمام  حائرًا  ويقف  اليه  يطمح  ما  حتقيق 
خماوفنا  عىل  نتغلب  ال  فلامذا  أهدافه 
أحالمنا؟ حتقيق  متابعة  خماطر  من 

ودهاليز  وعرة  الطريق  تكون  قد 
نسري  ال  فلامذا  باملغامرات  مليئة  احلياة 
فاحلياة  بأنفسنا  نمهدها  ثابتة  بخطى 
كل  نغتنم  أن  البد  لذا  باهلل  وثقة  ارادة 
النجاح عىل  ونصمم  تأيت  فرصة 
وأثناء مسريتنا ال نغفل عن وجود أشخاص 
يف حياتنا كانوا عونًا لنا فمتعة الوصول إىل 
وشجاعة  جهد  تتطلب  االحالم  حتقيق 
وطموح  ومهة  وصرب  وقوة  ومشاركة 
من  البد  متكاملة  منظومة  فهي  وعطاء 
نواجه  أن  املمكن  ومن  ذاتنا  لبناء  التعاون 
حتديات تقف يف طريق أحالمنا من خالل 
أشخاص حيبطون من عزيمتنا ويستغبون 
وباملقابل  الفشل  لنا  ويتمنون  أفكارنا 
فال  النجاح  لنا  ويتمنى  حيبنا  من  نجد 
تستطيع أن جتعل اجلميع يتمنون لنا اخلري

فامذا نصنع عندها؟
صربه  وقوة  املرء  شجاعة  تظهر  هنا 
العطاء  قمة  إىل  ليصل  بأفكار  ينطلق 
رس  ومقصده  شعاره  جاعل  والنجاح 
سفينة  يف  وابحر  تصل  الدرب  عىل 
تنري  إجيابية  طاقة  ذو  وكن  أحالمك 
املستحيل تعرف  ال  ألهنا  األخرين  حياة 
حتلم  أن  قبل  نفسك  عىل  تعرف 
تناسب  احالم  اخرت  يناسبك  ما  لتجد 
قابل  احللم  يكن  وان  ومهاراتك  مواهبك 
لتستطع  قلبك  عىل  حمبب  للتحقيق 
حلمك  إىل  الرحلة  مشاق  حتمل 
ذاته احللم  من  أهم  احللم  إىل  فالطريق 
يتمنى  التي  اخلاصة  أحالمه  إنسان  لكل 

يل  بالنسبة  احللم  طريق  يكن  ومل 
زمن  منذ  أخطوه  بدأت  أمل  سوي 
اآلن. عليه  أنا  ملا  وصلت  حتى  طويل 
متاما  وأعرف  بمهارايت  وأثق  بذايت  أمن 
الثالثية  تلك  هلا  حدود  ال  قدرايت  أن 
العامل هذا  يف  احلامل  به  يؤمن  ما  هي 
فإما  التفكري  من  كثري  األمر  حيتاج  مل 
االستسالم! أو  احللم  عن  والدفاع  املقاتلة 

 وما اعتدت أن أقبل باخليار الثاين ما حييت
وهذه العواقب املمتدة أمامي هبذا الطريق 
وأحالم  وثابتة  قوية  قدم  سوى  تذللها  لن 
هذا  حيتاج  فقد  الطريق  فحسب  تنري 
الطريق صرب وإيامن ومثابرة لبلوغ منتهاه
ربام تعبت كثريًا وفكرت كثريًا يف االستسالم 
باقرتاب  أحسست  إن  ما  ولكن  ولكني 
وهان  يشء  كل  تغري  حتى  هلديف  بلوغي 
طريقي  يف  وأري  عيني  يف  قاسيت  ما  كل 
هذا سباق طويل وعيل أن أبلغ خط النهاية
صدرت  التي  هي  العقبات  أبلغ  كانت 
دائاًم  وكنت  أفعل  ما  بحق  نفيس  من 
وما  جديد  من  ألبدأ  قديمة  صفحة  أغلق 
واإلرادة  اإليامن  بقوة  إال  هديف  بلغت 
هتون  واآلن  فقط،  حلمى  عىل  والرتكيز 
أجتهد  قضيتها  التي  اللحظات  مجيع 
فيه أنا  ما  إىل  أصل  لكي  بوسعي  ما  وأبذل 
كل  ينسى  وال  تنسى  ال  التي  اللحظة  إهنا 
يف  فالشقاء  إليها  للوصول  به  مررت  ما 

ممكن  وقت  أرسع  يف  لتحقيقها  ويسعى 
الواقع  إىل  عامة  نظرة  نظرنا  إذا  ولكن 
قد  البعض  بأن  لوجدنا  فيه  نعيش  الذي 
فشل يف الوصول إىل هذه األحالم والبعض 
بعض  باتباع  قام  ألّنُه  وذلك  نجح  اآلخر 
احللم. لتحقيق  الفعالة  واخلطوات  الطرق 

هو  احللم  حتقيق  اىل  الطريق  يعترب 
امليلء  العامل  هذا  يف  احلاملون  حيي  ما 
حتقيق  حلظة  ولعل  والعواقب  بالتحديات 
فنجد  منا  كل  إليه  يسعى  ما  هي  احللم 
جاهدًا  يسعى  ومن  اخلطط  يضع  من 
وما  يمل  وال  يكل  فال  مرارًا  حياول  ومن 
اخلاطرة  تلك  هو  اللحظة  هذه  يف  يشغلنا 
كنت  تقول  والتي  بخاطرنا  جتول  التي 
فعلتها!  ولكني  مستحياًل  األمر  أظن 

التي  أحالمك  كل  حتقيق  يف  تنجح  ولكي 
األحالم  هذه  تصدق  أن  أواًل  عليك  تتمناها 
حتقيقها  تستطيع  لن  بأشياء  حتلم  وأال 
حتلم  ال  آخر  بمعنى  أي  األيام  من  يوم  يف 
واملعنوية  املادية  قدراتك  تتجاوز  بأشياء 
بتأسيس  حتلم  أن  مثاًل  فيمكنك  واجلسدية 
كبري  مرشوع  بانشاء  أو  كبرية  رشكة 
ببناء  حتلم  أن  تستطيع  ال  ولكنك  ومميز 
منزل يف الفضاء وذلك ألن هذا احللم صعب 
طريق  أن  واعلم  التحقيق  وصعب  املنال 
والتحديات  بالعواقب  حمفوف  احللم 
فقط نفسك  وكن  فاثبت  الصعبة 

يقبل  ال  رشع  احللم  إىل  الوصول  سبيل 
كلام  ألذكر  وإين  املراوغة  أو  اجلدال 
أكثر  وقناعايت  أكرب  ابتسامايت  كانت 
يزيد ما  اإلحباطات  من  قابلت  عندما 
والقسوة  احلرمان  حلظات  كانت  لقد 
من  حركني  الذي  الوقود  هي  والوحدة 
أجل الوصول إىل هنا.. من أجل أن أحقق 
ثقيلة  أيامًا  كانت  فقد  وأحترر  حلمي 
التغلب  استطعت  ولكني  طويلة  وليايل 
أجد  مل  النى  وفعلتها  العواقب  هذه  عىل 
كل  ألهدم  بداخىل  املحارب  روح  غري 
تأيت  أن  اتصور  أكن  ومل  ونجحت  هذا 
اللحظات  أكثر  يف  هكذا  نجاحي  حلظة 
أبدًا! فيها  حتدث  لن  أهنا  ظننت  التي 

تكون  ربام  أحالم  لدينا  مجيعنا  نعم 
أو  بالدراسة  عالقة  هلا  األحالم  هذه 
وأحيانًا رياضة  ممارسة  أو  العمل 
ما  مكان  ىف  برحلة  القيام  أو  العاطفة 
وضعك  لتحسني  تكون  ربام  العامل  ىف 
وغريها  اإلجتامعية  واملهارات  املاىل 
اإلنسان حتقيقها  يريد  التى  األشياء  من 
عىل  احلفاظ  الصعب  من  يكون  أحيانًا 
املمكن  ومن  احلياة،  قيد  عىل  حلمك 
يقظة  احالم  جمرد  احللم  يبقى  ان 
هو  االهم  لكن  جدا  طويلة  لفرتة 
الصعوبات  رغم  األحالم  حتقيق  حماولة 
حتى  طريقك  تعرتض  التى  والعقبات 
املحاولة  رشف  نلت  فقد  فشلت  اذا 
املرات  ىف  يساعد  جديد  درس  واكتسبت 
نجحوا  الذين  االشخاص  واكثر  القادمة، 
ىف  فشل  للحظات  تعرضوا  حياهتم  ىف 
ومرحلة  للقمة  وصوهلم  قبل  البداية 
عن  عبارات  لنا  وتركوا  األحالم  حتقيق 
املرشد  بمثابة  لنا  كانت  األحالم  حتقيق 
وطرقاتنا عقولنا  ينري  الذى  النور  وشعاع 
دمتم ىف حتقيق احالمكم وأفتخروا بذلك 

يا سادة.



تعريف  هو  وما  العوملة؟  معنى  ما 
العوملة؟ مصطلح  ومعنى  باللغة  العوملة 
من  مشتقة  العربية  اللغة  يف  العوملة 
عامليا جعله  أي  عومَلَ  والفعل  )عامَل(  كلمة 
املنوال  واشتقت كلامت أخرى عىل نفس 
والكوكبة،  الكونية  مثل  املعنى  وبنفس 
العربية  اللغة  يف  للعوملة  اللغوي  فاملعنى 
عن  حتدثنا  فإذا  عامليًا،  األمر  يكون  أن 
جعل  بذلك  نقصد  مثاًل  الثقافة  عوملة 
"عاملي" واحد  نسق  عىل  العامل  ثقافة 
العوملة لكلمة  اإلنجليزي  واألصل 
أيضًا  مشتق   Globalization
)عامَلي(.  Global كلمة  من 

العوملة  معنى  حتديد  أردنا  وإذا 
التعريفات  عرشات  سنجد  اصطالحيًا 
ختتلف  والتي  للعوملة  املختلفة 
قضية  من  صاحبها  موقف  باختالف 
مسح  هي  العوملة  أن  يرى  فمن  العوملة، 
الفكرية  واملذاهب  والديانات  للثقافات 
مركزية  سيادة  إىل  العامل  وحتويل 
بالتايل  سيعتقد  املجاالت  كل  يف  واحدة 
االستعامر أشكال  من  شكل  العوملة  أن 
العوملة  وعرابو  مؤيدو  خيترص  فيام 
صغرية". قرية  "العامل  بجملة  األمر 

العوملة  مصطلح  استخدام  يف  واألصل 
مصطلح  يشري  حيث  االقتصاد،  عامل  هو 
تسهل  التي  الدولية  التجارة  إىل  العوملة 
واملعلومات  واألشخاص  البضائع  تدفق 
االحتاد  اهنيار  بعد  لكن  الدول،  عرب 
الواحد  القطب  وسيادة  السوفيتي 
األمريكية املتحدة  –الواليات  العامل  عىل 
جماالت  يف  أكثر  تتبلور  العوملة  أخذت 
أنامط  بتصدير  ابتداًء  خمتلفة]2[، 
الطعام  يف  للعامل  األمريكية  احلياة 
بتصدير  انتهاًء  وليس  واللغة  والرشاب 
الطريقة  عىل  والديموقراطية  الفدرالية 
املصطلح  اكتسب  وبذلك  األمريكية، 
شعبية أكرب ودار حوله جدل أكثر سخونة
املبكرة العوملة  مظاهر 
العوملة  مظاهر  أوىل  أن  القول  ويمكن 

تسعى  وإنام  اآلمنة،  العزلة  هلا  يؤمن 
العاملي  االقتصادي  النظام  يف  لالندماج 
عمليات  من  لالستفادة  املمكن  قدر 
االقتصادي. واالرتباط  التبادل 

العوملة  ظهرت  وقد  السياسية:  العوملة   .2
احلديث  العامل  يف  مرة  ألول  السياسية 
احلرب  بعد  األمم  عصبة  خالل  من 
وجملس  املتحدة  األمم  ثم  األوىل،  العاملية 
وهناك  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  األمن 
السياسة  العوملة  عىل  األمثلة  من  الكثري 
وبعضها  الدول  بتحالفات  يتمثل  بعضها 
الدولية  والرصاعات  النزعات  يف  يتمثل 
والنفوذ. السيطرة  بسط  إىل  اهلادفة 
من  جزءًا  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
الشيوعي  املحورين  بني  الباردة  احلرب 
وحاول  العوملة،  عىل  كانت  والرأساميل 
عوملة  الوسائل  بشتى  الطرفني  من  كل 
واقتصاديًا  سياسيًا  طريقته  عىل  العامل 
عوملة  هو  اهلدف  فكان  وثقافيًا، 
الرأساملية. عوملة  مقابل  الشيوعية 

وهي  والثقافية:  االجتامعية  العوملة   .3
حيث  العوملة،  ومشاكل  أنواع  أخطر  من 
والثقافية  االجتامعية  العوملة  تتمثل 
صفة  تأخذ  التي  الثقافية  باملنتجات 
والكتب  الروايات  بعض  مثل  العاملية 
والشخصيات  السينامئية  واألفالم 
هاري  سلسلة  ذلك  ومثال  الدرامية، 
شارلوك  سلسلة  وقبلها  الشهرية  بوتر 
وينظر  وغريها،  ودراكوال  هوملز 
كجزء  أيضًا  الطعام  عادات  إىل  البعض 

عىل  البرش  قدرة  تطور  مع  بدأت 
ألهداف  والبحر  الرب  عرب  االنتقال 
استعامرية  أو  واستكشافية  جتارية 
جدارية  رسومات  فإجياد  وعسكرية، 
مثاًل  فينيقيني  جتار  عن  الصني  يف 
القديمة،  العوملة  أشكال  من  شكاًل  يعترب 
عربت  التي  الدينية  الدعوات  كذلك 
شكاًل  تعترب  العامل  إىل  القديم  الرشق 
وتعترب  القديمة،  العوملة  أشكال  من 
واخرتاعات  خلدون  ابن  نظريات 
من  شكاًل  اهليثم  وابن  الزهراوي 
والعلمية...إلخ. الثقافية  العوملة  أشكال 
تطور  مع  تتطور  العوملة  كانت  بالتايل 
تسّهل  التي  واالتصال  النقل  وسائل 
وحركة  واملعارف  الثقافات  انتقال 
ملاذا  يفرس  وهذا  والغزو،  التجارة 
واسعًا  مفهومًا  العوملة  أصبحت 
ابتكار  مع  احلديث  العامل  يف  ومهاًم 
احلديثة  النقل  ووسائل  االنرتنت  شبكة 
الدولية  التجارة  ترشيعات  عن  فضاًل 
البرش  انتقال  تسهل  التي  واالتفاقيات 
وأخرى دولة  بني  األموال  ورؤوس 
أنواع  أبرز  ذكر  أردنا  وإذا 
القول: يمكن  العوملة  وأشكال 

قد  كنت  إذا  االقتصادية:  العوملة   .1
"ملاذا  سؤال  نفسك  عىل  طرحت 
عام  اقتصادية  أزمة  كله  العامل  واجه 
مصارف  أزمة  أهنا  الرغم  عىل   2008
العوملة  هو  فاجلواب  أمريكا؟"  يف 
اليوم  الدول  والتجارية،  االقتصادية 
الذي  الذايت  لالكتفاء  تسعى  تعد  مل 

واالجتامعية  الثقافية  العوملة  من 
للعامل. والبيتزا  اهلمربجر  كغزو 
العوملة  الثقافية  اعتبار  سبب  عن  وأما 
إىل  يعود  فذلك  العوملة؛  أشكال  أخطر 
عىل  الثقافية  للعوملة  السلبي  التأثري 
أو  املحلية  الثقافية والثقافات  االختالفات 
وغري  مؤثرة  الثقافية  فالعوملة  الوطنية، 
واحد،  باجتاه  عوملة  أهنا  بمعنى  متأثرة، 
الثقافية  املنتجات  تصدير  يتم  حيث 
والكبرية  القوية  الدول  من  العاملية 
يؤثر  ما  والفقرية،  النامية  الدول  باجتاه 
الدول  يف  األصيل  الثقايف  االنتاج  عىل  سلبًا 
العاملي. النمط  تقليد  لصالح  املستوردة 

العوملة  عن  الناجتة  املشاكل  أمثلة  ومن 
الدول  يف  التقليدي  الزي  أن  الثقافية 
زي  جمرد  أنه  الرغم  عىل  النامية 
ومناخهم  أصحابه  طبيعة  مع  يتناسب 
التخلف عىل  إشارة  أصبح  وظروفهم؛ 
الزي  عن  يتخىل  أن  اجلميع  وعىل 
األمريكي  الكاوبوي  لصالح  التقليدي 
للعرص!. مواكبًا  ليكون  العاملية  واملوضة 

تعترب  والتكنولوجية:  التقنية  العوملة   .4
هي  العوملة  تكنولوجيا  أو  التقنية  العوملة 
وأشكال  مظاهر  ملختلف  الفقري  العمود 
مثل  السهلة  الوسائل  فوجود  العوملة، 
االجتامعي  التواصل  ووسائل  االنرتنت 
هو  املعلومات  بتبادل  املتطورة  والوسائل 
العوملة. مفهوم  لتطور  الفعيل  السبب 

هناك  للعوملة:  أخرى  أشكال   .5
التي  والتجارب  املحاوالت  من  العديد 
مظاهر  من  كمظهر  تصنيفها  يمكن 
أو  البيئية  العوملة  مثاًل  منها  العوملة، 
إىل  هتدف  التي  األيكولوجية  العوملة 
ملواجهة  العامل  يف  البيئي  النظام  تعميم 
ومنها  والبيئية،  املناخية  التحديات 
اخلريي  العمل  وعوملة  التعليم  عوملة  أيضًا 
وغريها  املوضة  وعوملة  والتطوعي 
تصنيفها  يمكن  التي  املظاهر  من 
للعوملة. فرعية  أو  أساسية  كمظاهر 



واالستعراض  املتنوع  والتمثيل  والرقص 
واشهر الفنانني اللذين اجادوا وابدعوا ىف 
هذا املجال هو الفنان الكبري سمري صربى
هوليود  بجوار  ولد  من  كل  فليس 
عامليا  فنانا  يعترب  كنفها  ىف  عاش  او 
ينتمى  او  واحدة  بلغة  يتحدث  فمن 
النه  حمليا  فنانا  يعترب  واحدة  لثقافة 
فقط  فيه  عاش  الذى  جمتمعه  خياطب 

٨ - دير زيروبوتاموس
 Xeropotamou

.. )Μονή Ξηροποτάμου :باليونانية(

والية  يف  رشقي  أرثوذكيس  دير  هو 
يف  اليونان  يف  آثوسالرهبانية  جبل 
.. شبهاجلزيرة  من  األوسط  اجلانب 

حيتل الدير املرتبة الثامنة يف هرم األديرة األثونية. .

وهو  امليالدي  العارش  القرن  يف  تأسس 
سبسطية.. من  شهيًدا  خمصصلألربعني 

اآلثار  من  العديد   Xeropotamou ويضم  
من  موجودة  قطعة  أكرب  هي  وأبرزها   ،
الصليباملجيد وهلذا السبب حيتفل الدير أيًضا بعيد 
14 سبتمرب عيد رفع الصليباملقدس.. شفيعه يف 

حتتوي املكتبة عىل 409 خمطوطة وحوايل 600 
كتاب مطبوع.  يضم الدير اليوم حوايل25 راهًبا..

  Zografou  ٩- دير زوجرافوس
  Μονή Ζωγράφου :و باليونانية

.. )Moní Zográphou

أو دير القديس جورج الزجراف أو دير 
وبالبلغارية:  زجراف 

 Зографски манастир

هو أحد األديرة األرثوذكسية الرشقية العرشين 
اليونان.. يف  املقدس"(  )"اجلبل  آثوس  فيجبل 

أوائل  أو  التاسع  القرن  أواخر  يف  تأسيسه  تم 
القرنالعارش من قبل ثالثة بلغاريني من أوهريد..

 ويعترب الدير البلغاري التارخيي عىل جبل آثوس 
األرثوذكس.. البلغار  الرهبان  تقليدًيا  ،ويسكنه 

عىل  مكتوب  دليل  أقدم  يعود 
..980 عام  إىل  الدير  وجود 

مدعوًما  الدير  كان  الوسطى  العصور  خالل 
بسخاء من قبل احلكام البلغاريني مثل إيفانآسني 
دواعي  من  كان  حيث  ألكسندر  وإيفان  الثاين 
األرثوذكسيةاحلفاظ  البلغارية  الكنيسة  فخر 
آثوس.. يف  هلم  ًا  دير  ابقاؤه  و  عليه 

من  منح   و  هبات  زجراف  دير  تلقى  كام 
هو  األول  )املانح  البيزنطيني  قبل  من  األرض 
الرصب.. احلكام  كذلك  و  احلكيم(   ليوالسادس 

هذا  اكتب  ان  قررت  السياسة  عن  بعيدا 
وسادة  عىل  قليال  معا  لنسرتخى  املقال 
السياسيني  عن  بعيدا  والفنانني  الفن 
كرهتها  التى  السياسية  واالحداث 
شعوب العامل فالفنان عكس السياسى هو 
احلسنة  للنوايا  وسفريا  ومبدع  حمبوب 
كالثقافة والفن الراقى واالبداع مما يغري 
حياتنا الكئيبة وجيعل احلياة افضل بفضل 
الرتفيه والتقليل من ضغوط احلياة اليومية
املوهبة  خالل  من  الفنان  ابداع  ويظهر 
والثقافة والثقة بالنفس وتعدد اللغات التى 
يستطيع من خالهلا ان ينطلق برسعة اىل 
بالده  خارج  يسافر  مل  وان  حتى  العاملية 
الفنان  ومايميز  فيها  وعاش  ولد  التى 
املواهب   تعدد  املحىل  الفنان  عن  العاملى 
الغناء  فيحرتف  شامال  فنانا  يكون  ان  او 
بعدة لغات والعزف عىل االالت املوسيقية 

أبحرنا   التي  و  السابقة  فريحالتنا  اعتادنا  كام 
عيل  تعرفنا  آثوس   املقدس  اجلبل  داخل  فيها 
املقدسه   االديار  من  مخسة  عن  ملحاترسيعه 
وها نحن نستكملمعًا يف  هذه اجلوله تلك الرحله 
مخس   ثاين  عن  تارخييه  ملحات  عيل  للتعرف 
نستكمل  و  املقدس   آثوس   جبل  مناديار  أديار 
  .. اهلل  بإذن  متتاليه   أخري  أعداد  يف  البقيه 

Koutloumousiou كوتلوموسيون  دير   -٦
 )Μονή Κουτλουμουσίου :و )باليونانية

.. )Κουτλουμούσι( أو

هو دير أرثوذكيس رشقي يف والية جبل آثوس 
الرهبانية يف اليونان..  

حيتل الدير املرتبة السادسة يف هرم األديرة 
األثونية..

ألكسندر  نيكوالي  فويفود  بمساعدة  الدير  نشأ 
منواالشيا)  فاليكو  وفالديسالف  وباساراب 
فويفود  سامهت  بينام   ،   ) رومانيا  يف  االفالق 
األخرينبتربعات  االفالق   من  والكثري 
.. الدير  هذا  اجل  من  كبرية  مالية 

من   اجزاء  و  بقايا  أكرب  الدير  كنوز  بني  من 
الصليب املجيد للسيد املسيح ..

خمطوطة   662 عىل  لدير  ا مكتبة  حتتوي 
وحوايل 3500 كتاب مطبوع..

راهًبا    26 للدير  الرهبانية  احلياه  يف  ومتواجد 
ناسكًا و عاماًل..

 Pantokrator ٧-  دير بانتوكراتور
.. )Μονή Παντοκράτορος :باليونانية( 

هو دير أرثوذكيس يوناين يف والية جبل آثوس 
الرهبانية يف اليونان..

يقع هذا الدير  عىل اجلانب الشاميل الرشقي من 
لتجليالرب.. مكرس  وهو  آثوس  جزيرة  شبه 

األديرة  هرم  يف  السابعة  املرتبة  الدير  حيتل 
األثونية..

من  رشاكًة   1360 عام  حوايل  يف  تأسيسه  تم 
القائد   و  اليكسيوس  العسكري    القائد  قبل 
(و  ايديور   كدير)  طويلة  فرتة  بعد  چون 
 ،  1992 عام  يف   ) )الكينوبيتيك  نظام  إىل  عاد 
بذلك.. يقوم  آثوس  جبل  عىل  دير  وهوآخر 

دير من  أًبا  عرش  لثالثة  ُسمح 
إليه باالنتقال  األثوين   Xenophontos
وانُتخب القسيسمونك فيساريون رئيًسا للدير..

استقالته  من  وجيزة  فرتة  بعد  تويف 
وانتخب   ،  2001 عام  يف  الدير  من 
خلالفته.. مونكجربائيل  القسيس 

 3500 و  خمطوطة   350 بالدير   املكتبة  تضم   
كتاب مطبوع..  

اليونانية  باللغتني  مكتوبة  الدير  وثائق 
راهًبا..  30 حوايل  اليوم  الدير  ويضم  والرتكية 

البارز بنيامني  الذي من ليسبوس  الراهب   يعد 
أواخرسبعينيات  يف  الدير  يف  راهًبا  ُرسم  الذي  و 
شخصية  أصبح  عرش  الثامن  القرن 
احلديث. اليوناين  التنوير  عرص  يف  بارزة 

غريها يعرف  ال  التى  الوحيدة  بثقافته 
اما الفنان العاملى فله معايري اخرى يقاس 
واجلراة  املواهب  تعدد  منها  اثرها  عىل 
او  اجلمهور  من  والقبول  واحلضور 
املشاهدين واخريا تنوع اللغات والثقافات 
العاملية  اىل  احلالة  هذه  ىف  فينتقل  لديه 
ظل  ىف  متوقعة  وغري  شديدة  برسعة 
حتى  حاليا  املتاحة  احلديثة  التكنولوجيا 

قبل  من  واحلرق  للنهب  زجراف  دير  تعرض 
مناإلمرباطور  بأوامر  يعملون  الذين  الصليبيني 
باليولوجوس  الثامن  ميخائيل  البيزنطي 
راهًبا..  26 مقتل  إىل  أدى  مما  1275م  عام  يف 

توماس الدير(  )رئيس  إيغومني  هؤالء  وشمل 
،ميخا سرييل   ، بارسانوفوس  الرهبان  وكذلك 
 ، أيوب  جيمس،   ، هيالريون   ، سيمون 
سيربيان ساباس، جيمس، مارتينيان ،كوزماس
إيواساف ميناس،  بول،  سريجيوس، 
أثوميوس  بارثينوس،   أنتوين،  إيوانيسيوس، 
عاديني..   أشخاص  وأربعة  دومتيان، 

معارضة  هو  اهلجوم  هذا  سبب  كان 
الذي  ليون،  الحتاد  األثونيني  الرهبان 
سياسية. ألسباب  دعمهاإلمرباطور 

بعد شنق بروتوس )الرئيس املنتخب جلبل آثوس( 
فاتوبيديوإيفريون  يف  الرهبان  من  العديد  وقتل 
  .. زوجراف  الالتني  هاجم   ، أخرى  وأديرة 

يتم إحياء ذكرى استشهادهم سنوًيا يف 10 أكتوبر 
يف  التقويامجلرجيوري(  حسب  أكتوبر   23(
الرشقية.. األرثوذكسية  الكنيسة  أنحاء  مجيع 

الكربى  الكاتالونية  الرشكة  مرتزقة  داهم 
 )1307-1309( عامني  ملدة  املقدس  اجلبل 
كنوز  وهنبوا  األديرة  من  وهنبواالعديد 
الرهبان.. وأرهبوا  املسيحي  العامل 

بداية  يف  آثوس  يف  دير   300 بني  من 
سوى  يتبق  مل  عرش  الرابع  القرن 
.. عرش  القرنالرابع  بنهاية  ديًرا   35

لكن الدير تعاىف برسعة بمساعدة املنح والدعم من 
إمارةالدانوب.. Palaeologue وأمراء  أباطرة 

الثالث  القرن  أواخر  يف  املباين  بناء  أعيد 
اإلمرباطور  من  مالية  بمساعدة  عرش 
باليولوجوس.. الثاين  البيزنطيأندرونيكوس 

ميتوشيا  من  العديد  أيًضا  الدير  منح  تم    
رومانيا  من  أجزاء  يف  )ممتلكات( 
حيتفظ  لكنه  احلديثة  وتركيا  وبلغارياوروسيا 
اليونان.. يف  املوجودة  بتلك  فقط  اليوم 

يتواجد الدير يف شكله احلديث منذ القرن 
السادس عرش ..

إىل  احلالية  مبانيه  تعود  بينام 

اخرى  بالد  اىل  السفر  يستطيع  مل  وان 
املشاهدين  نحن  لنا  جليا  هذا  ويتضح 
ماريا  الصغرية  الشابة  للموهبة  واملتابعني 
متعدد  الكوميدى  الفنان  ابنة  ادوارد 
املواهب ادوارد  فهى جتمع عدة مواهب 
وعدة لغات مثل والدها الفنان ادوارد الذى 
الكوميديا  يستطيع ان جيمع بني موهبة 
كدوره  اجلادة  االدوار  وايضا  والرتاجيديا 
فيه  قام  والذى  الزيبق  مسلسل  الرائع 
ىف  املرصية  املخابرات  ضابط  بدور 
منري. رشيف  الكبري  الفنان  مع  اليونان 

سفريا  العاملى  الفنان  النهاية  وىف 
اجلميل  والفن  والثقافة  لالبداع 
البرشية.  املجتمعات  بذوق  واالرتقاء 
باعامله  اليموت  حيا  الفنان  ويظل 
عاملنا. عن  رحل  وان  حتى  تركها  التى 

عرش... الثامن  القرن  منتصف 

والرشقي   ،  1750 عام  اجلنويب  اجلناح  بناء  تم 
الصغرية  الكنيسة  وأقيمت   1758 عام 
...1801 عام  الكبرية  والثانية  عام1764 

الثاين  النصف  من  والغريب  الشاميل  واجلناح 
البناءعىل  وانتهى   ، عرش  التاسع  القرن  من 
القديسني  كنيسة    1896 عام  واسع  نطاق 
اجلرس.. برج  ورفع  وميثوديوس  كريلس 

املقدسة  واألشياء  العديدة  اآلثار  بني  من 
أيقونة  الدير  يف  املحفوظة  األخرى 
والذي  "األكاثيست"  اإلله  العجائبلوالدة 
أكتوبر..  من  العارش  يف  بعيدها  حيتفل 

التقويم  يستخدم  آثوس  جبل  أن  بام 
حيتفلون  الذي  اليوم  وهو  التقليدي  اليولياين 
 23 يف  حالًيا  أكتوبر   10 يقع  فيهباسم  
احلديث... اجلرجيوري  التقويم  من  أكتوبر 

.. ناسكًا  راهًبا   15 اليوم  الدير  يف  يوجد 

يضم دير Zograf مكتبة ذات أمهية كبرية للثقافة 
خمطوطاتالعصور  عىل  حتافظ  حيث  البلغارية 
اخلامس  القرن  من  نسخة  مثل  الوسطى 
أوهريدو  من  نعوم  القديس  عاطفة  من  عرش 
للقديس  عرش  الرابع  القرن  من  عاطفي 
من لبيزيوس  األصلية  املسودة  و  باراسكيفي 
Hilendar's Istoriya Slavy-
زجراف.. وتاريخ    anobolgarskaya

خمطوطة   388 عىل  الرهبانية  املكتبة  حتتوي 
126 خمطوطةباليونانية  و  السالفية  الكنيسة  يف 
مطبوع..  كتاب   10000 حوايل  إىل  باإلضافة 

بلغاري  ملكي  ميثاقي  اكتشاف  تم 
ميثاق  مها  و  الوسطى  العصور  من 
الدير..!! مكتبة  رياليف  وميثاق  زجراف 

Dochiariou  ١٠- دير دوشياريو
.. )Μονή Δοχειαρίου :باليونانية(

جبل  والية  يف  رشقي  أرثوذكيس  دير  هو 
اليونان.. آثوسالرهبانية يف 

أوائل  أو  العارش  القرن  أواخر  يف  تأسيسه  تم 
القرن احلادي عرش..

املالئكة ميخائيل  لذكرى رؤساء  الدير مكرس 
  21 ( نوفمرب   8 يف  بعيده  وحتتفل  وجربائيل 

عىل الطراز اجلرجيوري ..

وفًقا  عرش،  اخلامس  القرن  هناية  بحلول 
و  أشعيا  الروس  احلجاج  احد  لرواية 
رصبًيا.. الدير  كان  الدير  كانيقصد  الذي 

ء  لعذرا ا لسيدة  ا يقونة  أ يًضا  أ لدير  ا يضم 
"Gorgoepikoos" أو "هي رسيعة 

السمع]الصلوات["..

األديرة  هرم  يف  العارشة  املرتبة  الدير  حيتل 
األثونية..

منها   62 خمطوطة   545 عىل  املكتبة  حتتوي 
مطبوع. كتاب   5000 من  وأكثر  ورق  عىل 
يف عام 2011 كان بدير دوشيارو 53 راهًبا متعبدًا ..

يتبع يف العدد القادم ..





؟   و سقا حممد   محد  أ ج   حلا ا هو   من 
ي  يز عز فه  تعر ال  نت  أ كيد  لتأ با
يف  ى  كر ذ حيمل  لكنه  و ئ  ر لقا ا
. . ي د محا نجع  يف  ر  لكبا ا خل  ا د

 
ة  يد جلد ا ية   د ا عد ال ا سة  ر مد ظر  نا هو 
ل  خو لد ا ن  كا ما  عند  . . ها جمد ج  و أ يف 
ال  إ حة  فر هيها  تضا ال  حة  فر ليها  إ
سة  ر ملد ا  … ية نو لثا ا ىل  إ منها  ج   لتخر ا
ملبنية  ا و فظة  ملحا ا يف  ث   حد أل ا
د  جو لو ا جتعل  عيه  ا ر ز ِض  ا ر ا سط  و
 … فيها بام  جلنة  ا ي   و يسا خلها   ا بد
ذ   ستا أل ا عىل  فك  عر أ عني  د لكن  و
. . يله طو نه  ا ز خر حيمل  ي  لذ ا
ة   د ر مستو نية  معد ه  ر صفا و
. . تبه مر س  سد ق  يفو ثمنها 

. . لبيب يب  د أ نبيل  ذ  ستا أل ا هو 
يطلق  . . ية نجليز ال ا للغة  ا س  ر مد
لكلمة  ا  . بت". "ثا ة  لشهري ا كلمته 
لينتفض   . . يه لعسكر ا يف  ة  د ملعتا ا
ين  ليد ا د   فر مع  فا   قو و ب   لطال ا
عىل  أ ىل  إ قن  لذ ا فع  ر و جلسم  ا ر  ا بجو
ها    بعد  . . جليش ا يف  ي  لعسكر ا ل  كمثا

كلمته  و   سقا ج  حلا ا ظر  لنا ا ل  يقو
 . . سه ر ملد ا ر  بو طا يف  حية  لصبا ا

يف  نا  ا و ا  هذ كل  ف  عر أ كن  أ مل 
عيد  يف  نه  ا فه  عر ا ما  كل   . . نة  حلضا ا
لكنيسه  ا ىف  نسهر  ن  أ بعد  د  مليال ا
ستيقظ  أ ن  أ عيَل  ص   1 عة  للسا
 . . ن مو د قا ه  تذ سا أل ا ن  أل ا  مبكر
سة  ر ملد ا يف  يب   أ ء   مال ز ة  تذ سا أل ا
لتهنئه  ا  تو يأ ن  ا ن  و يرص ين  لذ ا
. . لعيد با ي  نجليز ال ا س  ر مد
لشقة  ا ن  تكو ر  لنها ا منتصف  يف 
. . س ر مد  1 4 بـــــ  ممتلئه  ة  لصغري ا

هم  فتجد ن  لو لصا ا فة  غر تكفيهم  ال  و
منهم  كل  حيمل  بينام  لشقة  ا بقية  يف 
عم  لنا ا لكحك  ا قطع  عليه  طبقا 
لسمنه  با يش   لفا ا و  يبة  لغر ا و 
. . ه لد ا لو ا لست  ا يل  عام ي  لبلد ا
و  سقا ج  حلا ا جل  ر عىل  نا  أ جلس   أ و
هب  يذ مل  نه  أ عليه  عتب  ا نا   ا و
مل  طفل    ي  أ مثل    ، ، مس أل با للكنيسة 
بني  ق  لفر ا فة  بمعر ه  عمر له  يسمح 
د  ا فر أ ن   أ ف  يعر نام  إ و  ت   نا يا لد ا

هنم  ا بحكم  ن  و كثري ه  لد ا و ئلة   عا
ي…  د محا نجع  ت  ئال عا م  قد أ من 
و  سقا ج  حلا ا يسحب  ن  أ قبل 
و  ه  تذ سا ال ا حد  ا يد  من  لطبق  ا
كر  فا نت  ا كل  ا يه  كفا ( ل  يقو هو 
يييس"( "با ة  ند كا لو يف  نفسك 
قيني لبا ا ت  ضحكا ىل  تتعا و
عيل  ب  ا ستغر ال ا ت  ما عال تسم  تر و 
كز  مر من  م  د لقا ا لصغري  ا س  ر ملد ا
ة  ند كا لو ن  أ ف  يعر ال  ي  لذ ا شنا   د
ملبيت  نَا  مكا نت  كا يييس"  "با
م  يا أ ف  يا ر أل ا من  مة  د لقا ا حلمري   ا
. . حد ا و غ  صا ش  قر بل  مقا يف  مللكية   ا

 
منذ  لصيف  ا يف  و  سقا ج  حلا ا يف  تو
ش"  ا "فر تى  أ مها  يو  ، ، ما عا ن  ثو ثال
نه  جو حيتا هنم  أ ي  لد ا و ليبلغ  سه   ر ملد ا
ع  مو لد ا غطته  جه   بو سة  ر ملد ا يف 
نسيت  لتى  ا يت  لد ا و خ  ترص ن  أ قبل 
ز  جتا لبو ا عيل  كل  ال ا ضعت  و هنا  ا
خلف  عة  مرس ج  ختر هي   و ق  حرت فأ
 . . و سقا ج  حلا ا ل  منز يل  ا ي  لد ا و

سى  ر مد ت  ا ر يا ز قف  تتو مل  لكن  و

رص  أ ما  بعد عيد  كل  يف  سة  ر ملد ا
ير  مد مني"  أ ي  ملبد ا "عبد  م  حو ملر ا
حتى  ة  د لعا ا قطع  م  عد عىل  سة  ر ملد ا
 2 2 لتستمر  ش  ملعا ا عيل  جه  و خر بعد 
 . ش ملعا ا عيل  ي  لد ا و ج  خر حتى  سنة 

: ئ ر لقا ا ى  يز عز
صبح  أ جيل  من  ن  تكو بام  ر
هتنئة  ز  جيو هل  نفسه  ل  يسأ
تستمع  و  . . هم د عيا أ يف  ملسيحيني  ا
تبيح  ى  خر أ و م  حتر ى  فتو ىل  ا
 . . يط لتفر ا من  ر  حتذ لثة   ثا و

جييل  يتمتع   . . ك ا ذ و ا  هذ بني 
نا  ا متتع  ا و نت  أ فها  تعر ال  ت  يا كر بذ
ج  حلا ا مع   مًا  يو جلس  طفل  ى  كر بذ
. . . ة  يد جلد ا بلعبته  معه   ليلعب  و  سقا
بع  ر  " . . ية لعيد ا يعطية  ن  أ قبل 
لتمتع  ا منه  متعلام   " له بحا جنيه 

 . . ق ُتفـر ال  لتي  ا ملحبة  با
. و سقا ج  حا كل  هلل  ا حم  ر

و سقا ج  حلا ا ح  و ر عيل  حته  لفا ا
. مني أ ي  ملبد ا عبد  م  حو ملر ا و

ة  مر ل  و أل خله  تد حينام  ن  مكا لك  هنا
خلك  ا د يف  عميق  نفسى  ٍح  تيا ر بإ تشعر 
. عة برس ه  ر د تغا ن  أ يد  تر ال  نك  أ و

ما  ٍء  بشى ت  شعر نك  أل لك  ذ و
من  ُء  شى  . ن ملكا ا ا  هذ يف  يك  د ينا
ر  شعو ك  عطا أ و عجبك  أ شخصيتك 
ن ملكا ا ا  هذ يف  ت  جد ُو حينام  لبهجة  ا
ته  ر يا ز ر  ا تكر يف  غبة  لر ا ك  عطا أ و
. ًا خر فا و  أ ن  كا بسيطًا  ًا  ر ا تكر و ًا  ر ا مر

مٍن  ز منُذ  فته  عر ن  تكو قد  ن  مكا و
ر  شعو ك  عطا أ و عليه  ت  د تعو و
ت  جد ُو كلام  لبهجة  ا و  أ ح  تيا ر إل ا
ن  مكا  . ئلة لعا ا بيت  و  أ كبيتك  فيه 
. معتك جا و  أ عة  با حمل  و  أ تك  د عبا

 
فيه  نّميت  ن  مكا و  أ عملك  ن  مكا
فيه  فت  تعر ن  مكا  . ك عند هبة  مو
ن  مكا و  أ عليك  يز  عز شخص  عىل 

ٌن  مكا  . ئك قا صد أ مع  فيه  جتتمع 
كل  يف   . جا عال فيِه  خذ  تأ كنت 
كن  ما أل ا ه  هذ صبحت  أ ل  ا حو أل ا
كلام   . نك ا جد و و خيك  ر تا من  ًا  ء جز
. تك حيا يف  مًا  ختا أ طبعت  هبا  ت  ر مر

خله  تد حينام  ن  مكا لك  هنا بينام 
ت  نبضا ن  بأ تشعر  ة  مر ل  و أل يضا  أ
لنمِض  "هيا   : نيك ذ أ يف  هتمس  قلبك 
ليس  ا  هذ و ن".  ملكا ا ا  هذ من  يعًا  رس
م  بعد ت  شعر نك  أ بسبب  فقط 
نك  أل يضا  أ بام  فر  ، ن للمكا ح  تيا ر إل ا
. هه جتا ف  خلو ا و  أ لقلق  با ت  شعر

ب  ها لذ ا يف  ًا  بد أ غب  تر ال  كن  ما أ
فيها  جد  ا لتو ا تضطر  لكنك  و ليها  إ
لتنجز  لك  ذ و  . نًا حيا أ و  أ ر  ا ستمر با
ن  مكا يف  ق  لتسو كا معينة  ٍم  مها
 . لية منز تري  ا فو فع  د و  أ حم  د مز
 . مية حكو لح  مصا ىل  إ ب  ها لذ ا

و  أ يقك  يضا عمٍل  ِن  مكا يف  جد  ا لتو ا
ن  مكا  . فيه غب  تر ال  سة  ا ر د ن  مكا
يد  تر ال  ص  شخا أ عىل  فيه  فت  تعر
ن  مكا و  أ تك  حيا يف  هم  كر تتذ ن  أ
شخصية  ب  ر بتجا ك  كر يذ ل  ا ز ما
ن  أ ممكن  ن  مكا  . لك لنسبة  با ملة  مؤ
و  ك  ر فكا أ ُتتعب  يث  د حا أ فيه  تسمع 
يضًا  أ ه  هذ كل   . لك ذ ىل  إ ما  و نفسيتك 
صحيح   . خيك ر تا من  كن  ما أ صبحت  أ
ِب  غو مر غرِي  مًا  ختا أ طبعت  هنا  أ
. تك حيا من  يضًا  أ ًا  ء جز لكنها  و هبا 

لقلبك يٌح  مر ن  ملكا ا ن  كا كلام  ًا  ذ إ
صُعب  و  . بعبقه نك  ا جد و تبط  ر إ
. ت ملام ا حتى  ك  فكر من  ه  ر ثا آ حمو 

لقلبك عجا  مز ن  ملكا ا ن  كا كلام  و
مهام  منه  لتخلص  ا هنك  ذ د  ا ر أ
ه  ر و بد نعكس  إ و  . فيه ك  عمر ل  طا
. بيت أ م  أ شئت  تك  يا كر ذ عىل 

ن  مكا كل  ليس  نفسه  قِت  لو ا يف 
فيه  نا  د جو لو بنا  قلو حت  تا ر إ
ياًل  طو قتًا  و فيِه  نمكث  ن  أ نستطيع 
حلنا صا يف  ن  يكو ال  قد   . لعمر ا ل  ا طو و  أ
ا  هذ يف  عد  ا قو ك  هنا ن  يكو قد  و  أ
. ياًل طو قتا  و فيه  ث  ملكو ا متنع  ن  ملكا ا

غب  نر مل  ن  مكا كل  ليس  نَّ  أ كام 
من  نتخلص  ن  أ ف  نعر  ، فيه جد  ا لتو ا
كلام  لكن  و  . لة بسهو فيه  نا  جد ا تو
ن  مكا ة  ر د مغا ر  ختيا إ ن  مكا إل ا يف  ن  كا
ة  مر ليه  إ ع  جو لر ا م  عد و ليه  إ تح  نر مل 
ن  كا ن  إ و  . فضل أ ن  كا كلام  ى  خر أ
ل  و فحا ليه  إ ع  جو لر ا ر  ا ضطر إل ا يف 
 . ن ملكا ا ا  هذ يف  ثك  مكو ر  ختصا إ

من  ًا  ء جز  ، نك ا جد و يف  َنك  مكا
كلام   . مستقبلك من  يضًا  أ و  ، تك يا كر ذ
ك سعد أ ٍن  مكا كِل  من  كِثر  أ ستطعت  إ
. ك يسعد مل  ٍن  مكا كل  به  لج  ُتعا لكى 





مـفـهـــوم الســـرقــة:
ال  أنه  الطفل  يشعر  يشء  ملك  حماولة  هي  الرسقة: 
أخذ  أن  يعرف  أن  الطفل  عىل  جيب  وعليه  يملكه، 
رسقة. أعترب  وإال  ألخذه،  معيًنا  إذًنا  يتطلب  ما  يشء 

 
نعرف  الكبار  نحن  لدينا  واضح  مفهوم  والرسقة: 
به  يقوم  من  عىل  ونحكم  وأرضاره،  وأسبابه  أبعاده 
الضحية. نكون  أن  حتايش  ونستطيع  الصحيح،  احلكم 

 
الطفل فإنه ال يدرك متاًما مفهوم الرسقة وأرضارها  أما 
إليها. واألخالق  والقانون  الدين  ونظرة  املجتمع  عىل 

 
األطفال  أكثر من غريها يف سلوك  األهل  تقلق  والرسقة: 
فإهنم  وبالتايل  املجرمني،  بسلوك  األهل  يدعوه  ما  وهو 
يذهب  عام  كل  ففي  بذلك،  كبرًيا  اهتامًما  يظهرون 
الرسقة. بسبب  اإلصالحية  إىل  طفل   25000 حوايل 

 
إذا  خاطئ  عمل  الرسقة  أن  األطفال  ويتعلم 
باخلطأ  العمل  هذا  واألمهات  اآلباء  وصف 
ممارسته يف  االستمرار  حال  يف  أطفاهلم  وعاقبوا 
الطفل. لدى  بالتبلور  الرسقة  مفهوم  يبدأ  بذلك 

 
أســبــاب الســـرقـــة:

ما  أن  يدركون  وهم  أسباب  لعدة  يرسقون  األطفال  إن 
يأخذونه يعود لغريهم وهناك عدة أسباب للرسقة منها:

1-  يمكن أن يوجد لدى األطفال نقص ما يف بعض األشياء 
وبذلك يضطر للرسقة لتعويض ذلك النقص، والبعض من 
األطفال تؤثر عليهم البيئة التي يعيشون هبا وخاصة إذا كان 
أحد الوالدين متوىف، أو كان الوالد مدمًنا عىل الكحول أو أن 
تكون البيئة نفسها فقرية وهذه عنارص تساعد الطفل عىل 
أن يرسق لزيادة شعوره بالنقص يف مثل هذه الظروف.

 
2-  شعور بعض األهل بالسعادة عندما يقوم ابنهم برسقة 
يشء ما وهبذا يشعر الطفل بالسعادة ويستمر يف عمله.

 
إلثبات  الرسقة  بعملية  يقومون  األطفال  بعض   -3
ولعلهم  السوء،  رفقاء  أمام  خصوًصا  األقوى  أهنم 
العمل. هذا  بمتعة  يشعر  وبعضهم  ذلك،  يف  يتنافسون 

 
ا،  4- قد يرسق الطفل رغبة يف تقليد من هم أكرب منه سنًّ
حياته. ىف  عليه  يؤثرون  ممن  غريهم  أو  األخ  أو  الوالد 

 
ما  لتعويض  يرسقون  الدنيا  الطبقات  من  األطفال   -5
يشرتون  نقود  وجود  لعدم  فقرهم  بسبب  ينقصهم 
يقومون  فاألطفال  يريدون،  ما  عىل  حيصلون  أو  هبا، 
باحتياجهم  يشعرون  وهم  عنهم  األهل  يمنعه  ما  برسقة 
األهل. علم  دون  أخذه  عىل  يعملون  فإهنم  له، 

 
الطفل  به  6- قد يكون دافع الرسقة إخراج كبت يشعر 
بسبب ضغط معني، ولذا يقوم بالرسقة طلًبا للحصول عىل 

أو طفل جديد. الكبت إحباط  الراحة، وقد يكون سبب 
 

طــرق الـوقـــايـــة:
1- تعليم القيم:

والعادات  القيم  األطفال  يعلموا  أن  األهل  عىل 
وتوعيتهم  اإلمكان،  قدر  بذلك  واالهتامم  اجليدة، 
عىل  وحثهم  معني،  لفرد  وليس  للجميع  احلياة  أن 
حال  يف  حتى  اآلخرين،  ممتلكات  عىل  املحافظة 
باألخالق  يتسم  جو  يف  الطفل  نشوء  وجودهم،  عدم 
املعايري. هلذه  الطفل  تبني  إىل  يؤدي  احلميدة  والقيم 

 
2-  جيب أن يكون هناك مرصوف ثابت للطفل:

فعاًل إليه  حيتاج  أنه  يشعر  ما  به  يشرتي  أن  يستطيع 
حتى لو كان هذا املرصوف صغرًيا، ولو كان مقابل عمل 
يؤديه يف املنزل بعد املدرسة، جيب أن يشعر الطفل بأنه 
فعاًل. هلا  احتاج  إذا  والديه  من  النقود  عىل  سيحصل 

 
وتشجعه  الطفل  تغري  أن  يمكن  أشياء  ترك  عدم    -3

للقيام بالرسقة:
بتسهيل  تساهم  التي  الوسائل  من  وغريها  النقود  مثل 

الرسقة باعرتاضهم.
 

4- تنمية وبناء عالقات وثيقة بني األهل واألبناء:
وحرية  والتفاهم  احلب  يسودها  عالقات 
ما  يطلب  أن  الطفل  يستطيع  حتى  التعبري 
خوف. أو  د  تردُّ دون  والديه  من  إليه  حيتاج 

 
5-  اإلرشاف املبارش عىل الطفل:

حيتاجونه  بام  واالهتامم  القيم  تعليمهم  إىل  باإلضافة 
حتى  مبارشة  ومراقبة  إرشاف  إىل  بحاجة  فاألطفال 
معرفتها  تتم  هبا  قام  وإن  بالرسقة  الطفل  يقوم  ال 
حينها. املعاجلة  لسهولة  ومعاجلتها،  البداية  من 

 
ا هم املثل األعىل  6-  ليكن الوالدان وَمن يكربون الطفل سنًّ

للطفل:
يعلم  مما  وصدق،  وإخالص  بأمانه  بمعاملته 
اآلخرين. وأشياء  أشيائه  عىل  املحافظة  الطفل 

 
7- تعليم األطفال:

ملكية  يف  بحقهم  يشعرون  حتى  امللكية  حق 
يردون  كيف  وتعلمهم  فقط،  ختصهم  التي  األشياء 
وبإذهنم. منهم  استعاروها  إذا  أصحاهبا  إىل  األشياء 

 
العــــــــــــــــالج:

1-  الترصف بحكمة:
عند حدوث سلوك الرسقة جيب عىل األهل البحث عن 
اخلطأ واألسباب التي دعت إىل ذلك السلوك سواء كان ذلك 
من داخل البيت أو من خارجه والترصف بأقصى رسعة.

 
2- السلوك الصحيح:

وذلك  أطفاهلم  صالح  يف  يرونه  ما  األهل  يفعل  أن  جيب 

رسقه  ما  يعيد  بأن  وذلك  وتأين،  بروية  األمر  بمعاجلة 
ودفع  منه  االعتذار  مع  منه  أخذه  الذي  الشخص  إىل 
رسقه. ما  واستهلك  رصف  قد  الطفل  كان  إذا  ثمنه 

 
3-  مواجهة املشكلة:

احلل  إىل  سيؤدي  بجدية  وجماهبته  األمر  معاجلة 
وذلك  السلوك  أو  املوقف  خلطورة  وذلك  الصحيح 
املسلك  هلذا  الطفل  سلوك  وراء  السبب  معرفة  يتطلب 
رسقه  الذي  الشخص  مكان  يف  ووضعه  مناسب  الغري 
لذلك. هو  تعرض  إذا  وشعوره  فعله  ردة  عن  وسؤاله 

 
4-  الــفــهــــــم:

جيب علينا أن نفهم ملاذا قام الطفل بذلك وما هي دوافعه 
بسبب  االقتصادي  احلرمان  إىل  مرجعه  يكون  قد  وذلك 
ممن  زمالئه  ملنافسة  أو  الطفل  به  يشعر  مادي  نقص 
العاطفي  احلرمان  السبب  يكون  وقد  النقود،  يملكون 
واالهتامم  احلنان  من  باحلرمان  الطفل  لشعور  وذلك 
ملفهوم  الطفل  إدراك  لعدم  يكون  وقد  حوله،  هم  ممن 
وبالتايل  االستعارة،  وبني  بينها  الفرق  وما  الرسقة 
احلل  استنتاج  عليه  يرتتب  للسبب  الصحيح  الفهم 
الطفل  تزويد  يتم  ا  اقتصاديًّ الدافع  كان  فإذا  املناسب، 
حيتاجه. ما  يطلب  بأن  وإفهامه  نقود  من  حيتاجه  بام 
االهتامم  إظهار  فيجب  ا  عاطفيًّ احلرمان  كان  إن  أما 
يكون  وقد  معه  الكايف  الوقت  وقضاء  وبحاجاته  به 
تعني  ما  للطفل  التوضيح  جيب  وهنا  اإلدراك  لعدم 
ورشح  االستعارة،  وبني  بينها  الفرق  وما  الرسقة 
بسيط  بأسلوب  له  امللكية  حتكم  التي  القواعد 
الكذب. عليه  يرتتب  ال  حتى  العقاب  وجتنب 

 
5- عند حدوث الرسقة:

الرسقة  تعترب  أال  وجيب  بعصبية  الترصف  عدم  جيب 
أن تعترب أهنا مصيبة حلت  الطفل، وال جيب  لدى  فشل 
التعامل  جيب  خاصة  حالة  اعتبارها  جيب  بل  باألرسة، 
عالجها طريقة  وإحسان  وحلها  أسباهبا،  ومعرفة  معها 
يف  مبالغة  هناك  تكون  وأال  العالج،  يف  املبالغة  دون  ولكن 
وصف الرسقة، واملهم يف هذه احلالة أن نخفف من الشعور 
متفهمون  بأننا  يشعر  نجعله  بحيث  الطفل  لدى  السيئ 
مبارشة. للطفل  الرسقة  هتمة  ه  ُتوجَّ وأال  متاًما،  لوضعه 

 
5-  املراقبة:

والغش كالرسقة  أطفاهلم  سلوكيات  مراقبة  األهل  عىل 
ومراقبة أنفسهم؛ ألهنم النموذج ألبنائهم، وعليهم مراقبة 
بون هبا  يلقِّ التي  األلفاظ  وألفاظهم وخصوًصا  سلوكياهتم 
الطفل حني يرسق كام جيب أن يرشح له أمهية التعبري
ومعرفة األهل أن األطفال حني يقعون يف مشكلة فإهنم 
هبدوء. ومناقشتهم  الكبار  وتفهم  مساعدة  إىل  بحاجة 

 
ابنهم  رسقة  نتيجة  بصدمة  اآلباء  يصاب  أال  جيب: 
األمر  يتطور  ال  حتى  عنه  الدفاع  يف  يأخذوا  وأال 
بل  عنه  أهله  دفاع  مع  توافًقا  بالكذب  الطفل  ويبدأ 
املشكلة. هذه  حل  أجل  من  يتعاونوا  أن  الواجب 

د. موسى نجيب موسى معوض



من  وحالة  تربوّية  مشكلة  هي  األطفال  عند  العناد 
التعليامِت  جتاَه  الّطفل  ُيبدهيا  واالحتجاِج  االمتناع 
واإلرصارعىل  التشّبث  مع  إليه  املُوّجهة  واإلرشاداِت 
مقنع. ُمسّوٍغ  أو  ُمرّبٍر  أّي  إبداء  دون  الرفض، 

مظاهر العناد عند األطفال:

- رفض األوامر وِعصياهنا. 
يف  والتأّخر  ُمبارش،  بشكٍل  املهاّمت  أداء  عدم   -

االستجابة باإلضافة إىل التسويف. 
وغري  املَنبوذة  السلوكّيات  مُمارسة  عىل  اإلرصار   -

الالئقة. 
- االستجابات املُبالغ فيها، والغضب ألتفه األسباب.
- اإلرصار عىل سلوك االستبداد واالستيالء يف سبيِل 

احلصول عىل أهدافه. 
املُصيب  موضع  يف  ئاًم  دا نفسه  الطفل  يرى   -
عن  والتنازل  االنصياع  ويرفض  احلق،  وصاحب 

آرائه.
أنواع العناد عند األطفال:

1- العناد العريض:
بشكٍل  وحيدُث  وحلظّيًا،  آنّيًا  العناد  هذا  يكون 
وتغرّيات  النفسّية  للتقّلباِت  نتيجًة  طبيعّي 
ُمسّببه. بزوال  َيزول  عارٌض  وهو  املزاج، 

2- العناد املُتكّرر:
هو العناد املَذموم واملَرفوض اجتامعّيًا وتربوّيًا، وهو 
واألوامر بشكٍل  التعليامت  ُمقاومة ورفض وجتاهل 
ُمستمر مع إبداء املرّبرات غري املنطقّية وغري املُقنعة.

3- العناد املريض:
األمراض  ُيرافق  جدًا  نادٌر  العناد  من  الّنوع  هذا 
النفسية والُعصابية، وهو حَيتاج عادًة لالختصاصيني 

النفسيني لِعالجه.

أسباب العناد عند األطفال:

احلركّية  الطفل  مهارات  عىل  ُتفرض  التي  القيود   -
واملعنوية؛ ففرض املحدودّية عىل حركة الطفل سواًء 
بسبب ضيق املكان أو كثرة التحف واألشياء التي قد 
واللعب  للحركة  حاجاته  إمهال  إىل  باإلضافة  ُتؤذيه، 
والنشاط البدين مع ضعف حماورته والتواصل معه، 

كّل هذا َيدفعه للعناد ملُحاولة استعادة ذاته التي ُأمهلت.

من  األشخاص  قبل  من  والقهر  بالظلم  الشعور   -
التعجيزية  والطلبات  املثالّية  األوامر  وتلّقي  حوله، 
للطفل التوتر  مستوى  يرفع  مّما  الوالدين؛  قبل  من 
الشديد. العنادي  بالسلوك  بداخله  عاّم  فُينّفس 

الرئيسّية الطفل  حاجات  وإشباع  تلبية  عدم   -
مما  التعب،  أو  النعاس،  أو  الشديد،  باجلوع  كشعوره 
مستوى  وارتفاع  لديه  النفيس  التوازن  عىل  ُيؤّثر 
التوتر فيجعله ذلك حيوم بشكٍل غري مستقر وُمعاند
فيجب أن يكون هذا العناد مؤرّشًا ملن حول الطفل بأّنه 
حيتاج لتلبية حاجٍة ما أو احلصول عىل يشٍء ُمعنّي.

فالنمذجة  الكبار؛  من  حوله  ملن  الطفل  تقليد   -
األطفال مع  فعاليًة  التعليمّية  األساليِب  أكثر  هي 
َطلبات  َيرفض  وهو  الكبري  أخاه  الطفل  َيرى  كأن 
الئق. السلوك  هذا  بأّن  يظّن  فهو  ويتجاهلها،  والديه 

- ُيعّد الِعناد أحيانًا مؤرّشًا عىل األزمات النفسّية التي 
األصغر األخ  من  بالغرية  كشعوره  الطفل؛  هبا  يمّر 
بالعجز  الشعور  أو  الشديدة،  للُمنافسة  تعّرضه  أو 
وُمعارض. سلبيٍّ  بشكٍل  فعله  رّدات  فتظهر  وامللل، 

عالج العناد عند األطفال:

الرتبوّية  فالبيئة  بالطفل؛  املُحيطة  البيئة  أثر   -
سوّيًا  ِطفاًل  ختلق  السليمة  األرسّية  والتنشئة  اءة  البنَّ
املشاكل  ذاته، خاليًا من  متصاحلًا مع من حوله ومع 
إحاطة  فيجب  السلوكية،  واالضطرابات  النفسية 
والكالم  واللني،  والعطف،  احلّب،  من  بجوٍّ  الطفل 
اللطيف، والنقاش الدافئ املبني عىل التواصل الوّدي
تلبية حاجاته  إىل  باإلضافة  األسباب،  واإلقناع ورشح 
واملنطقّية. العادلة  لَطلباته  واالستجابة  وإشباعها، 

العناد  هنج  سلوكه  حال  يف  الطفل  جتاهل   -
القيام  رفضه  حال  ففي  استثامره؛  من  وحرمانه 
فهو  بالتجاهل  سلوكه  وُمقابلة  األعامل  ببعض 
وبالتايل  عليه،  سيجنيه  وما  العناد  هذا  قيمة  يفقد 
غرضه. حتقيقه  لعدم  عناده  عن  سيرتاجع 

استجابته  حال  يف  وتعزيزه  الطفل  مكافئة   -

للتوجيهات واألوامر بشكل سليم وهادئ؛ فاملُعّززات 
عن  انطباعًا  لديه  ترتك  وغريها  واللفظية  املادّية 
هلا واالستجابة  لألوامر  واالنصياع  الطاعة  فوائد 
للطفل  الرتكيز عىل االستجابات اإلجيابّية  كام جيب 
املكافآت  من  باملزيد  ووعده  عليه  والثناء  وتعزيزها، 
التكيفية. اإلجيابية  بالسلوكّيات  استمراره  عند 

للعناد مُمارسته  عند  مبارٍش  بشكٍل  الّطفل  عقاُب   -
واملكافآت التعزيَز  جتلُب  الطاعة  فإّن  ُذكر  فكام 
فالعناد جيلب العقاب، كحرمان الطفل من مرصوفه 
يف اليوم التايل إذا مل يذهب إىل النوم يف املوعد املُحدد.

عىل  عنيد  طفل  بأنه  الطفل  وصف  عدم   -
األطفال  من  حوله  بمن  ُمقارنته  أو  منه،  مسمع 
يف  أكثر  بشكٍل  العناَد  ُيؤّصل  هذا  فإّن  املُطيعني؛ 
إىل  باإلضافة  استجاباته،  وطريقة  الطفل  نفسية 
فهذا  والرفض  النفي  بصيغة  األوامر  إلقاء  عدم 
للُمعارضة. الباب  له  ويفتح  بالعناد  له  يوحي 

طرق التعامل مع الطفل العنيد:

- مشاركة الطفل يف األفعال املختلفة:
األطفال  أن  جيدًا  واألمهات  اآلباء  يعلم  أن  جيب 
لذا  اآلخرين،  من  واألفعال  للكلامت  جدًا  حساسني 
التعامل  أسلوب  تغيري  عىل  الوالدين  يعمل  أن  جيب 
إنه  حيث  أفعاله،  يف  مشاركته  وحماولة  الطفل  مع 
ليس من السهل أن يتخىل الطفل عن متسكه بمواقفه 
املختلفة، كام جيب حماولة جتنب الدخول يف معارك 
مع الطفل لتوفري الوقت والطاقة ولتجنب اإلحباط.

- التفاوض:
يتوجب عىل األم واألب حماولة إجراء عملية تفاوض 
مع الطفل هبدف حماولة فهمه والوصول معه للحل 
املناسب، عىل سبيل املثال يمكن طرح األسئلة اآلتية عليه:

. ) ؟ ك عد سا أ ن  أ يمكن  كيف  (
. ؟ معك حيصل  ي  لذ ا ما  (

- إهلام الطفل:
الشخصيات  عن  القصص  بعض  استخدام  يمكن 
الطفل  إهلام  هبدف  العامل  يف  واهلادفة  الناجحة 
املختلفة. بواجباته  يقوم  أن  عىل  وحتفيزه 



عن كلامتك.. عن ترصفاتك
عن أفكارك .. وعن قراراتك

مسؤول عن تأثريك يف قلوب اآلخرين
أنت مسؤول لو كنت ذو كلمة 

أو معلم أو كاتب أو صحفي أو مرنم أو واعظ أو أو 
أو، كل واحد يف دائرته هناك أناس يسمعون لك و 

يتأثرون بك،
أنت مسؤول عندما تكون قدوة،

مسؤول عندما تتصدر املشهد فيجب أن تكون 
إجيايب وال تكون سلبي،

وتكون مسؤول عن نتيجة كالمها،
مسؤوليتك أنت قبل أي أحد أخر.

أنت مسؤول عن نفسك وعن من حولك،
زوجتك أبناءك أخواتك جريانك أصدقاءك،

وعن كل من ينظر لك أنك كبري، وقدوة وصاحب 
كلمة وصاحب رأي ومسؤولية و وعد ...الخ

فأنت بالفعل مسؤول...
دع كالمك  للبنيان وليس للهدم ،

كل  فكر،  كل  لفظ،  كل  غايل،  ثمن  كلمة  كل  عاقبة 
تدري، أن  دون  جدا  خطري  فعل  رد  له  ر  قرا
والكلمة  بالفكر  هتدم  أو  تبني  جمتمعات  هناك 

والقلم ، 
ثورات تقوم وحروب تأيت بسبب فكرة أو قرار 

بسيط مقرتح،
اخرتاعات ومهام صعبة تنفذ بسبب قرار أو هدف 
شعوب  ختلف  أو  تقدم  العقول،  داخل  حمدد 

بسبب حكمة قادة و رؤساء كٌل يف موقعه،
وكل راٍع مسؤول عن رعيته مهام  كانت ولو من 

فرد واحد ،
وأمة  شعب  عن  مسؤول  فهو  بجد  مسؤول  كٌل 

بأكملها ، 
وعقيدة، ومنهج  فكر  صاحب  كان  أن   برشط 
كٌل مسؤول عن أحداث بسببه رغم أنه َيزُعم  أنه 

غري مسؤول ،
مسؤول  لكنك   ، اللحظة  تلك  مسؤول  تكن  مل  أن 

باملجمل احذر ،
 ألنك تلقي بالكلامت وال تلتفت لثامرها ،

امليدان  من  هترب  وال  أفعالك  عن  مسؤول  كن 
وتقول ال أعلم من أين هذا الفكر أو الترصف أو هذا 

التطرف  ،
ربام يف يوم مل تكن تستطيع رشح فكرتك وهذا ما 

بنّي عليه وتراكم ،
، بالفعل  استيعاهبا   تم  كلمتك  أن  حذر  كن 
، ووعي  دراسة  وعن  سليمة  ونصيحتك 
و لو أنت بالفعل كبري كن كذلك فعاًل وقواًل ،

و عندما تصبح قدوة ، كمل مشوارك وال ترتاجع 
أو تنسحب 

واجه اخلطأ وعاجله، مهمل كانت العواقب أفضل 
مليون مرة من تركها وتقول ليس يل دخل هبا . 

كن صاحب موقف شجاع واجه نفسك باحلقيقة ، 
إذا حدث  بسببك خطأ ما ،   واسعى يف حل املشكلة 

رسيًعا،
كن مسؤول ، فكلمة اليوم هي وعد وميثاق وتاريخ 

للغد ،
الترصفات  اليوم هو عواقب متتالية من  َترصفك 

والنجاحات أو الفشل ال قدر اهلل ،
كن صاحب صاحبك يف املحن والشدة ،

عطاءك اليوم هو يف زمام الرد لك غًدا،
الفعل  ليس  أقوالك  وعن  أفعالك  عن  مسؤول  كن 

وحده ما َيقُتل.
نتلفظ بكلامت تكون أشد وأصعب مليون   أحياًنا 

مرة دون أن ندري 
ال تكن تابع يقودك غريك من هم أصحاب السيطرة 

عىل العقول .
  ليس هناك أحد أفضل منك عىل األطالق ،

اميش قدوًما ثابت اخلطى ملًكا.
كل شخص أخذ نصيبه ٢٤ قرياط كاملني من اهلل 

دون حماباه أو تفضيل ،
التفاوت بيننا من صنع اإلنسان  وهو بحكمة إهلية 

بقلم/ عـبـيـر  حـلـمـى  -  مـصـــرأنت المسؤول!

لكم أترك  سالمى 
أعطيكم       نا  أ سالمى 

لعامل             ا كسالم  ليس 
يكفيكم                          نا  أ فسالمى 

لدوام  ا عىل  معكم 
حيميكم لدنيا  ا رشور  ومن 

ــــــــــــــــــــ
نقشتكم قد  كفى  وعىل  أحببتكم     كثريآ  حبا 
أحببتكم قد  نا  أ كام  بعضآ      بعضكم  لتحبوا 

خصام بينكم  يوجد  وال  بالسالم   لعامل  ا ولتمألوا 
اآلثام ية  بدا فالغضب  غضبكم   عىل  الشمس  تغرب  وال 

ــــــــــــــــــــ
اهلل  بر  يصنع  ال  اإلنسان  وغضب 

جاه وال  سلطان  يعنيه  وال 
لناس ا مجيع  ساملوا  استطاعتكم  وبقدر 

ياه وصا من  وصية  فالسالم 
ــــــــــــــــــــ

لود وا بالسالم  لدنيا  ا إمألوا 
أحد لكل  حمبة  واصنعوا 

حسد أو  حلقد  نآ  مكا توجدوا  وال 
ــــــــــــــــــــ

خريآ أصنع  أجول  كنت  وكام 
الشعب ىف  وضعف  مرض  كل  وأشفى 

برآ يل  متموا  هكذا  نتم  أ جولوا 
لقلب ا ىف  بغضة  كل  عنكم  وانزعوا 

ــــــــــــــــــــ
ياي    وصا حفظتم  إن  لتالميذ     كا فتكونوا 

ياي عطا من  لوا  لتنا متييز           بال  ونفذمتوها 

لــك قـرأت     - األشياء     أصل  سلسلة 
الزجاج: صناعة 

سنة  نحو  إىل  الزجاج  صناعة  تاريخ  تعود 
الرافدين، ولكن  بالد  امليالد يف  3500 قبل 
ملنتجات  ُمقّلدين  يكونوا  أن  املحتمل  من 
القديمة مرص  يف  ُصنعت  أقدم  زجاجية 
حيث نشأت حقيقًة تلك احلرفة املعّقدة. 
أن  األخرى  األثرية  الدالئل  بعض  ُترّجح 
الساحل  يف  ُصنع  حقيقي  زجاج  أول 
الرافدين  بالد  يف  أو  لسوريا  الشاميل 
الزجاجية  القطع  أقدم  أما  مرص.  أو 
قبل  الثانية  األلفية  منتصف  يف  املعروفة، 
ربام  زجاجية،  خرزات  فكانت  امليالد، 
عمليات  بعض  أثناء  باملصادفة  ُوجدت 
إنتاج  خالل  أو  )كخبث(  املعادن  صناعة 
تشبه  سرياميكية  مادة  وهو  الفاينس 
مشاهبة  بطريقة  تصنع  كانت  الزجاج 
كامدة  الزجاج  ُعومل  التزجيج.  لعملية 
الكوارث  تسببت  يبدو،  ما  وعىل  فاخرة، 
العرص  هناية  يف  بالبرش  حلت  التي 
لفرتة.  صناعته  توقف  إىل  الربونزي 
صناعة  لتقنيات  األصيل  التطوير  بدأ 
ق.م   1730 سنة  آسيا  جنوب  يف  الزجاج 
يبدو  ذلك  ومع  القديمة،  الصني  يف 

مراحل  يف  بدأت  الزجاج  صناعة  أن 
اخلزف  بصناعة  مقارنة  متأخرة، 
اإلمرباطورية  يف  املعدنية.  والصناعات 
يف  الزجاجية  القطع  انترشت  الرومانية، 
العامة  بني  اإلمرباطورية  أنحاء  مجيع 
الزجاج  ُوِجد  كام  واجلنائز.  الصناعة  ويف 
إنجلرتا يف حفريات  األنجلوساكسوين يف 
استخدم  واملقابر.  االستيطانية  املواقع 
يف  االنجلوسكسونية  إنجلرتا  يف  الزجاج 
واخلرز  األواين  شملت  متعددة  صناعات 
املجوهرات. يف  وحتى  والنوافذ، 

الزجاج: صنع  كيفية   
املواد  بتجهيز  الزجاج  صنع  عملية  تبدأ 
حبيبات  أو  بودرة  شكل  عىل  األولية 
بنسب  البعض  بعضها  مع  مزجها  ليتم 
إىل  املزيج  إدخال  يتم  ثم  ومن  حمددة، 
مما  جدًا،  عالية  حرارة  بدرجة  الفرن 
إضافة  يتم  لذا  الرمل  انصهار  يسبب 
درجة  لتقليل  الصوديوم  كربونات 
كربونات  مع  الرمل  ويتفاعل  االنصهار، 
الصوديوم  سليكات  لتكوين  الصوديوم 
املائي( )الزجاج  باسم  ُيعرف  والذي 
إضافة  يتم  لذا  املاء،  يف  يذوب  ألنه 
من  خليط  لتكوين  إليه  اجلريي  احلجر 

م/ جمدى عزيز

من  الزجاجية  األدوات  إخراج  يتم 
وتصنيفها. وتقطيعها،  لصقلها،  الفرن 

خصائص الزجاج
متيزه  قد  عدة  بخصائص  الزجاج  يتميز   
األخرى،  الصناعية  املواد  من  الكثري  عن 
يأيت: ما  اخلصائص  هذه  من  نذكر 
الشفافية: يعد الزجاج من املواد التي تتميز 
متر  حيث  ومتجانسة،  صافية  بشفافية 
احلمراء  حتت  الضوئية  واملوجات  األشعة 
حمدود. بشكل  البنفسجية  فوق  ما  إىل 

 عكس الضوء وكرسه: حيث يرتاوح معامل 
انكسار الزجاج ما بني 1.46 و2.18. القساوة: 
أو  اخلدش  مقاومة  بأهنا  القساوة  ُتعرف 
الزجاج  أن  من  الرغم  وعىل  االحتكاك، 
قادر  أنه  إال  التحطم،  ورسيع  هش  جسم 
واالحتكاك. اخلدش  عوامل  مقاومة  عىل 

 مقاومة املواد الكيميائية: يستطيع الزجاج 
محض  عدا  الكيميائية  املحاليل  مقاومة 
الفلوردريك )HF( واملنصهرات القلوية التي 
حتلل الزجاج بسهولة، ومن املمكن أن يؤثر 
ملدة طويلة. له  ُعّرض  إذا  الزجاج  عىل  املاء 

ليصبح  والكالسيوم  الصوديوم  سليكات 
األثناء  هذه  ويف  املاء،  يف  للذوبان  مقاومًا 
أخرى  كياموية  مواد  إضافة  يتم  قد 
للحصول  الكروم  أكسيد  مثل  للخليط 
أكسيد  أو  األخرض،  باللون  زجاج  عىل 
باللون  زجاج  عيل  للحصول  الكوبالت 
الزجاج  مصهور  يربد  ذلك  بعد  األزرق، 
التشكيل  مرحلة  إىل  يصل  حتى  ببطء 
العملية  هذه  وتتم  املطلوبة.  الدرجة  يف 
طريق  عن  اليدوي  والتشكيل  بالنفخ  إما 
بالفم  والنفخ  القالب  يف  املصهور  صب 
التشكيل  باستخدام  أو  باملنفاخ،  أو 
والنفخ  املصهور  صب  طريق  عن  اآليل 
الصهري  يفقد  العملية  هذه  وأثناء  آليًا، 
تتم  أن  جيب  لذا  برسعة،  حرارته 
وبعد  وقت،  بأرسع  التشكيل  عملية 
الزجاج  تربيد  يتم  التشكيل  عملية  إمتام 
تشققه،  لتجنب  وبالتدريج  ببطء 
فيه  الضعف  مناطق  وتكّون  وتكرسه، 
احلرارة،  درجة  يف  املفاجئ  التغري  بفعل 
واملصنوعات  األدوات  وضع  يتم  حيث 
بدرجة  التربيد  فرن  يف  الزجاجية 
درجة  و600   400 بني  ما  ترتاوح  حرارة 
ذلك  بعد  تدرجييًا،  تربد  أن  إىل  مئوية 

بالتعــاون  احليـاة  مسرية  وتكملة  والتناغم  للتكامل 
واملشاركة ،ـ

وشخصيته  نفسه  ببناء  مشغول  هو  من  هناك 
ذلك  كل  عن  ُمنشغل  هو  ومن  املجتمع  يف  وكيانه 

ببعض التفاهات ،
هناك باحث للعلم واملعرفة وصاحب إثبات و واقع 

يدل عليه
يفرض  بل  له  يؤتى  وال  القرار  ينتظر  من  وهناك 

عليه وهو يف غفلة .
أنت مْن ؟ أسأل نفسك ؟

أقائد أنت ؟ أم تنتظر القائد لتكن تابع،
أنت مْن؟صاحب بصمة أم صاحب فراغ ال يؤتى 

بثمٍر أبًدا .
كن كام تريد ولكن ما تصدقه عن نفسك داخلك 

...هو ما يصدقه عنك اآلخرين،
وما حتكم  تعرفه  ما  فأنت  السنني  من  مّر   مهام 
حيكم  ما  وليس  فقط  وقلبك  وذهنك  بعقلك  عليه 

عليه الناس ،
األحالم تتحقق  بالكفاح واملثابرة و العند  مع الذات 

وليس العند مع اآلخرين،
  من مصلحتك أن تكون حكيم الفكر وأثبت عىل 

خطواتك وعىل خطة عملك باحلياة ،
كن مسؤول ، و لو كل فرد فينا أصبح ينظر لنفســه 

كمسؤول هتفرق معنا كلنا احلياة ،
هيصبح لكل فرد هدف مهم جدا.

  وعندما  أكون مسؤول وحتت املسؤولية فأكون 
أو ال أكون،

ركز يف كالمك و يف أفعالك و يف قـراراتك و يف كل 
معلومة تصل لك أو خترج منك،

 فهناك عقول تدفع ثمن عقول ُأشبعت منها  
وهناك قلوب تستأنس بقلوب تقربت هلا،

مل  وأن  تدري   أن  دون  فشلك  يريد  من  وهناك 
يفصح عام يبطن،

وهناك من يريد السيطرة عليك ملصلحة شخصية 
وال تدري أيًضا 

كن حذر يف عالقاتك ويف اختيار أصدقاءك  ،
كن حذر من القوة الناعمة املؤثرة يف حياتك وبقدر 

علمك و وعيك بقدر ما تكون صانع قرار ،
وبقدر ذلك الوعي هتعلم  من معك ومن ضدك و 

الصح من اخلطأ والصديق من العدو ،
هناك من يسعى للتدمري ببث روح الفشل 

واالستسالم والتطرف ...الخ 
وهناك بث أفكار لغرض ما .

السالح ليس  احلروب  به  عامل  يف  أصبحنا  نحن 
و النريان ،

لألسف  لك  ما  أقرب  هو  عدوك  أصبح  بالعكس 
وهو  من يكون الذكي أكثر منك فقط ويستطيع 
يريد  ما  تفعل  وجيعلك  ويطوعك  السيطرة عليك 

دون أن تشعر ،
عدوك قوي وذكي وال يلتفت غري ملصلحته فقط 

وأنت أيًضا املسؤول وحدك دون غريك ،
املصلحة  وصاحب  واملُخادع  اخلداع  من  احذر 
واملُفلس واملُدّمر وقائد الشغب ومحاس املتطرف 

وأكذوبة العابد ،
 فها أنت دائاًم املسؤول .

بقلم/ م. جمدى عزيز -  أمريكا
وصية المحبة والسالم



ما هو قانون حوادث السيارات يف كاليفورنيا؟
وقوع  حالة  يف  تنطبق  قد  التي  القوانني  من  متنوعة  جمموعة  كاليفورنيا  والية  يف  يوجد 
واألرضار  التأمني،  مطالبات  مع  التعامل  كيفية  القوانني  هذه  حتدد  سيارة.  حادث 
املتورطون  األشخاص  يفهم  أن  املهم  من  األمر.  لزم  إذا  الدعوى،  رفع  جيب  ومتى  املتاحة 
مطالبهم. عىل  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  القوانني  هذه  كاليفورنيا  والية   يف  سيارة  حادث  يف 
السيارات  مالكو  يكون  أن  كاليفورنيا  والية  قانون  يتطلب  التأمني:  متطلبات  من  األدنى  احلد 
تغطية  الوالية  يف  التأمني  قانون  يتطلب  فيها.  يتورطون  حوادث  أي  عن  مالًيا  مسؤولني 
:  ... لـــ  قصوى  تغطية  يوفر  أنه  يعني  مما  أدنى،  كحد   15/30/5 بتأمني  السيارات  مجيع 

حد ا و شخص  ة  فا و و  أ بة  صا إ عن  ر  ال و د  1 5 0 0 0  •

 • 30.000 دوالر أمريكي لإلصابة أو الوفاة ألكثر من شخص

ت ملمتلكا با تلحق  لتي  ا ر  ا رض لأل ر  ال و د  5 0 0 0  •

حالة  يف  احلال  يف  متوفر  التأمني  عىل  دليل  السيارات  سائقي  لدى  يكون  أن  جيب 
سيارة حادث  يف  التورط  عند  هذا  التأمني  دليل  إظهار  عليهم  جيب  حلادث.  تعرضهم 
قد  السيارة.  تسجيل  عىل  احلصول  أو  جتديد  عند  أو  رؤيته  القانون  تطبيق  يطلب  عندما 
القيادة. امتيازات  فقدان  حتى  أو  غرامات  إصدار  إىل  التأمني  إثبات  تقديم  عدم  يؤدي 

تغطية السائقني غري املؤمن عليهم:
لسائقي  اجلسدية  لإلصابات  تغطية  تقدم  أن  التأمني  رشكات  من  كاليفورنيا  والية  قانون  يتطلب 
السيارات غري املؤمن عليهم وغري املؤمن عليهم. تغطي هذه األنواع من التغطية اإلصابات واألرضار 
التي تلحق باملمتلكات التي تسبب هبا سائق السيارة الذي مل يكن لديه تأمني أو مل يكن لديه تأمني 
املؤمن  مسؤولية  تغطية  مبلغ  عليهم  املؤمن  غري  للسائقني  اجلسدية  اإلصابات  تغطية  توفر  كاٍف 
عليه. يمكن أن تعوض تغطية السائق غري املؤمن عليه الفرق بني املبلغ املغطى بتأمني السائق غري 
املؤمن عليه واألرضار الفعلية. إذا رفضت هذه األنواع من التأمني، فيجب عليك القيام بذلك كتابًة.

السيارات: لتأمني  أخرى  أشكال 
التأمني املذكور أعاله هو ببساطة احلد األدنى الذي تطلبه الدولة. يمكنك رشاء تأمني إضايف. نظًرا ألن 
كاليفورنيا نظام تأمني قائم عىل املسؤولية التقصريية، إذا تسببت يف وقوع حادث، فيمكن للطرف 
املترضر رفع دعوى قضائية ضدك وطلب تعويض عن األرضار التي تكبدها مقابل أي مبالغ تزيد عن تلك 
التي يغطيها التأمني اخلاص بك. هلذا السبب، يشرتي العديد من األشخاص التأمني التكمييل، بام يف ذلك:

• زيادة تأمني املسؤولية• تغطية املدفوعات الطبية• تغطية شاملة• تغطية االصطدام
• تغطية الرسقة

متطلبات اإلبالغ عن احلوادث يف والية كاليفورنيا:
يتطلب قانون الوالية من سائقي السيارات املتورطني يف حادث التوقف عند مكان احلادث، والتحقق مما 
إذا كان أي شخص قد أصيب، وتقديم املساعدة ألي شخص أصيب، وتبادل املعلومات مع السائق اآلخر.

يتطلب قانون كاليفورنيا للمركبات 20008 $ من سائق املركبة املتورطة يف حادث سيارة أو من ينوب 
عنه تقديم تقرير مكتوب بشأن احلادث إىل دورية الطرق الرسيعة يف كاليفورنيا أو إىل قسم الرشطة 
حيث وقع احلادث إذا نتج عنه إصابة أو وفاة خالل 24 ساعة من وقوع احلادث. إذا استجاب ضابط 
إنفاذ القانون ملوقع احلادث، فسيقوم بإعداد تقرير مكتوب ولن ُيطلب منك تقديم تقرير منفصل.

يقوم  أن  سيارة  حادث  يف  متورط  شخص  أي  من   $16000 للمركبة  كاليفورنيا  قانون  يتطلب 
ييل: مما  أي  عىل  ينطوي  كان  إذا  حدوثه  من  أيام   10 غضون  يف   DMV إىل  حادث  عن  باإلبالغ 
• موت شخص • إصابة اإلنسان • أرضار يف املمتلكات تزيد عن 750 دوالر يتضمن تقرير 

احلادث املعلومات التالية:
• أسامء وعناوين السائقني وكل من أصيب يف احلادث• وقت وتاريخ ومكان احلادث

• تاريخ امليالد، ومعلومات رخصة القيادة وغريها من املعلومات عن السائقني
• معلومات التأمني•  رشح أرضار املمتلكات واإلصابات

ماذا تفعل يف حالة وقوع حادث بوالية كاليفورنيا؟
فعله.  عليهم  جيب  ما  يفهموا  أن  كاليفورنيا  يف  سيارة  حادث  يف  املتورطني  لألشخاص  املهم  من 
إذا  فورية.  طبية  مساعدة  إىل  وحتتاج  إصابات  وجود  حالة  يف   911 برقم  االتصال  هو  يشء  أهم 
إبالغ  جيب  إصابات.  وجود  من  للتحقق  اآلخرين  والركاب  السائق  من  حتقق  قادًرا،  كنت 
أقسام  بعض  تستجيب  السيارات.  حوادث  مع  تتعامل  التي  املحلية  السلطة  أو  للرشطة  احلادث 
وموقعه. احلادث  شدة  عىل  بناًء  فقط  اآلخر  البعض  يستجيب  قد  بينام  حادث  لكل  الرشطة 

جيب عىل السائقني تبادل املعلومات مع بعضهم البعض، بام يف ذلك ما ييل:
VINو الرتخيص  لوحة   • القيادة  رخصة  رقم   • اهلاتف  أرقام   • عناوين   • األسامء   •
• معلومات التأمني، بام يف ذلك اسم رشكة التأمني ورقم الوثيقة إذا كان هناك أي شهود، فيجب عليك 
احلصول عىل أسامئهم ومعلومات االتصال هبم يف حال احتجت إىل االتصال هبم بعد وقوع احلادث.
جيب عىل األفراد املتورطني يف احلادث بذل قصارى جهدهم لتوثيق مكان احلــادث. جيب أن 

يلتقطوا صوًرا ملا ييل:ـ

• مكان احلادث • الرضر الذي يلحق بكل مركبة • ضوابط حركة املرور • عوائق برصية  
• أي رضر يف املمتلكات عىل الطريق • أي عالمات قريبة قد تكون ذات صلة يفضل أن تكـون 

هذه الصور من زوايا خمتلفة.
أنـك  الطبيـة  العالج الطبي وأن ترشح ملقدمي اخلدمـات  إذا تعرضت لإلصابة، جيب أن تطلب 

تعرضت حلادث سيارة.
جيب عليك أيًضا إخطار رشكة التأمني اخلاصة بك باحلادث أو بدء مطالبة بمطالبة التأمني اخلاصة 

بالطرف املخطئ.
األرضار املتورطة يف حوادث السيارات يف والية كاليفورنيا:

األرضار  اسرتداد  يف  احلق  هلم  الشخصية  اإلصابة  ضحايا  أن  عىل  كاليفورنيا  والية  قانون  ينص 
األرضار  األخرى  الواليات  من  والعديد  كاليفورنيا  تقسم  اآلخرين.  إمهال  بسبب  هبم  حلقت  التي 
االقتصادية.  غري  واألرضار  االقتصادية  األرضار  هي  شيوًعا  األكثر  الفئات  خمتلفة.  فئات  إىل 
تشمل األرضار االقتصادية تلك اخلسائر املرتبطة بخسارة اقتصادية معينة. تشمل األرضار، مثل:

• تكاليف إصالح أو استبدال السيارة •  املصاريف الطبية السابقة واملستقبلية

 • الدخل املفقود • فقدان العمل أو فرص العمل • القدرة عىل الكسب املفقودة •  فقدان 
االنتفاع باملمتلكات • مصاريف الدفن

األرضار غري االقتصادية هي تلك التي يصعب حساهبا، بام يف ذلك:
• امل ومعاناة • االضطراب العاطفي • عجز • غري مريح • الكرب العقيل • االضطراب العاطفي
•  التشويه •  فقدان االحتاد أو املودة أو الرفقة يف حني أن العديد من الواليات تفرض قيوًدا 
من  حد  لدهيا  ليس  كاليفورنيا  فإن  االقتصادية،  غري  األرضار  مثل  األرضار،  من  معينة  أنواع  عىل 
هذا النوع. ومع ذلك، يوجد يف والية كاليفورنيا قانون فريد حيظر عىل الشخص الذي ليس لديه 
تأمني عىل السيارات اسرتداد األرضار غري االقتصادية مثل األمل واملعاناة أو الضيق العاطفي، بغض 
تلف  عىل  بناًء  مطالبة  تقديم  الفرد  هذا  بإمكان  يزال  ال  احلادث.  يف  خمطئ  أنه  ثبت  عمن  النظر 
املمتلكات واألجور املفقودة والنفقات الطبية واألرضار االقتصادية األخرى ضد الطرف املخطئ.
األطراف،  أحد  إمهال  مدى  حتديد  يف  املسؤولية  حتديد  ينحرص  ما  غالًبا  املسؤولية  حتديد 
معقول.  حد  إىل  احلكيم  الشخص  يقودها  ال  بطريقة  السيارة  قاد  ما  شخًصا  أن  يعني  مما 
احلذر. من  معقولة  درجة  ويظهر  املرور  بقوانني  يلتزم  معقول  بشكل  احلكيم  الشخص 

 
من أمثلة اإلمهال ما ييل:

املرور  قوانني  خمالفة    • الكحول  أو  املخدرات  تأثري  حتت  القيادة   • املشتتة  القيادة   •

الرسعه   • امامه  التي  والسياره  سيارته  بني  املناسبه  باملسافه  االحتفاظ  عدم   • اإلشارات  أو 
الســـيارات.  يتبعها أحد سائقي  الطريق يف بعض احلاالت، توجد قاعدة قيادة معينة مل  قواعد 

تتضمن بعض القواعد التي قد تكون متضمنة ما ييل:

• حدود الرسعة - جيب عىل السائقني االلتزام بجميع حدود الرسعة املعلنة. تم تصميم هذه 

احلدود لساعات النهار وظروف القيادة املثىل. جيب عىل السائقني تقليل رسعتهم عندما تكون 
ظروف القيادة غري مثالية.

• االحتياط - جيب عىل السائق الذي يدخل الطريق أن خيضع حلركة املرور القادمة وأن يتخذ 
احليطة املناسبة. ينطبق هذا عىل ترك ممر أو زقاق أو طريق آخر للدخول إىل طريق أو طريق رسيع 
التأكد من وجود وقت كاٍف لدخول الطريق دون تعطيل حركة املرور. آخر. جيب عىل السائق 
• مسافة املتابعة - يتم دائاًم العثور عىل السائقني الذين اصطدموا باملركبات التي أمامهم عىل خطأ بسبب 
وقوع احلادث ألهنم مل حيتفظوا بمسافة كافية بني سيارهتم والسيارة التي أمامهم. إذا توقفت السيارة 
التي أمامك فجأة، جيب أن يكون لديك الوقت الكايف للتوقف أيًضا حتى ال تتسبب يف وقوع حادث.
• القيادة املشتتة - جيب عىل السائقني جتنب استخدام األجهزة اإللكرتونية أو االنخراط يف أشكال 
أخرى من القيادة املشتتة التي تشغل أعينهم أو تفكريهم عن الطريق أو رفع أيدهيم عن عجلة القيادة.
اإلصابة  ملحامي  يمكن  صلة.  ذات  تكون  أن  حيتمل  التي  الطريق  لقواعد  قليلة  أمثلة  جمرد  هذه 
قد  التي  القواعد  لتحديد  بحادثتك  املحيطة  املحددة  الظروف  مراجعة  اخلربة  ذو  الشخصية 
إذا  ما  يقرروا  أن  املحلفني  هيئة  أو  القايض  عىل  يتعني  قد  من.  قبل  ومن  انتهكت  قد  تكون 
حادث. لضحية  تعويض  منح  سيتم  كان  إذا  ما  حتديد  عند  انتهكت  قد  القواعد  هذه  كانت 
حتقيق التأمني يف العديد من حاالت حوادث السيارات، تقوم رشكة التأمني بتعيني مسؤول تسوية 
املطالبات إلجراء حتقيق يف احلادث. قد حيصل هذا الضابط عىل حسابات شفهية أو مكتوبة بشأن 
احلادث من املؤمن له والسائق اآلخر. يمكن أيًضا االتصال بالشهود لرشح ما رأوه. قد يطلب مسؤول 
املفقودة. األجور  ووثائق  الطبية  والتقارير  الطبية  الفواتري  مثل  األرضار،  إثبات  املطالبات  تسوية 

نظام اإلمهال املقارن اخلالص:
أكثر  مسؤولية  تكون  عندما  املسؤولية  لتحديد  خالص  مقارن  إمهال  نظام  كاليفورنيا  تستخدم 
يكون  النظام،  هذا  بموجب  شخصية.  إصابة  مطالبة  يف  متورًطا  واحد  كيان  أو  شخص  من 
ضحايا  أن  النظام  هذا  يضمن  اخلطأ.  من  جزءه  عن  مسؤواًل  حادث  يف  خمطًئا  شخص  كل 
هلا.  يتعرضون  التي  األرضار  من  األقل  عىل  جزء  تغطية  عىل  قادرين  سيكونون  احلوادث 
املترضر من احلصول عىل تعويض بسبب مسامهته يف احلادث. الطرف  باإلضافة إىل ذلك، يمنع 

تشغيل  السائقني  ألحد  فيمكن  احلادث،  يف  متورطان  سائقان  هناك  كان  إذا  املثال:  سبيل  عىل 
املائة  يف   70 بنسبة  خمطًئا  األول  السائق  يكون  قد  مرسًعا.  اآلخر  السائق  يكون  قد  توقف.  الفتة 
بلغ  ألرضار  املصاب  السائق  تعرض  إذا  املائة.  يف   30 بنسبة  خمطئ  الثاين  السائق  أن  وجد  بينام 
ألف   70 إىل  املائة  يف   30 بنسبة  تلقاها  التي  األرضار  ختفيض  فسيتم  دوالر،   100000 جمموعها 
األول. السائق  خسائر  من  باملائة   30 عن  مسؤواًل  الثاين  السائق  سيكون  ذلك،  إىل  باإلضافة  دوالر. 

قانون  يسمح  متعددة.  أطراف  من  خطأ  هناك  يكون  قد  السيارات،  حوادث  بعض  يف 
عن  النامجة  األرضار  عن  املالية  املسؤولية  شخص  من  أكثر  يتحمل  بأن  كاليفورنيا  والية 
يرتكبه. الذي  اخلطأ  درجة  إىل  املالية  املسؤولية  طرف  كل  يتحمل  احلوادث.  من  النوع  هذا 

حتى إذا ساهم الضحية يف وقوع حادث، فال يتم منعه من اسرتداد تعويض من األطراف األخرى 
املخطئة عن احلادث.

تعويضات،  عىل  احلصول  احلادث  لضحية  يمكن  أنه  القانون  هلذا  "اخلالص"  اجلانب  ويعني 
بنسبة  مسؤواًل  السائق  كان  إذا  املثال،  سبيل  عىل  الضحية.  خطأ  درجة  عن  النظر  بغض 
 10 مقابل  اآلخر  الطرف  ضد  دعوى  رفع  بإمكانه  يزال  ال  فإنه  احلادث،  عن  املائة  يف   90
لضحية  ُيسمح  األخرى،  الواليات  من  العديد  يف  األرضار.  إمجايل  من  املتبقية  املائة  يف 
عن  أقل  أو  املائة  يف   50 بنسبة  خمطئ  هي  أو  هو  كان  إذا  التعويض  باسرتداد  فقط  احلادث 
املدعي. إمهال  درجة  تتجاوز  األخرى  لألطراف  املشرتكة  املسؤولية  كانت  إذا  أو  احلادث 

أو هيئة املحلفني مسؤولية األطراف. ومع  القضاة  التي حيدد فيها  النظام يف احلاالت  ينطبق هذا 
ذلك، فإنه ينطبق أيًضا عندما يقوم مسؤول تسوية مطالبات التأمني عىل السيارات بتقييم مطالبة. 
القرار هذا  عىل  بناًء  تسوية  عرض  يقدم  ثم  معني  طرف  كل  خطأ  درجة  بشأن  قراًرا  يتخذ  قد 

رافقتك السالمة أثناء قيادة سيارتك مع أطيب األمنيات 
وارحب بجميع اسئلتكم املتعلقه بكافه انواع التامني عيل االيميل التايل

samy@goldenwayins.com
وزيـارة موقعنـا 
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