






بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  إستقبل 
املرقسية  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
األحد  يوم  صباح  بالقاهرة  البابوي  املقر  يف 
العلامء  من  جمموعة   2022 أغسطس   14
وفد  من  واإلعالميني  األعامل  ورجال 
أمريكا  ىف  باخلارج  للمرصيني  العام  االحتاد 
صليب. رأفت  السيد  االعامل  رجل  برئاسة 
دار احلوار أثناء اللقاء حول الشأن العام املرصي 
األولوية  ذات  واملوضوعات  الوطني،  واحلوار 
الوطني. احلوار  يف  املناقشات  حوهلا  دار  التي 

امتدادها  يف  الكنيسة  أن  البابا  قداسة  أكد 
وهذه  للجميع،  احلب  وتقدم  أم  كأهنا  تعمل 
هي  ومرص  أبنائها،  عن  تبحث  دائاًم  األم 
احلضارة  قدمت  التي  وهى  احلضارة  سيدة 
احلضارة  كانت  احلضارة  هذه  ومن  كله  للعامل 
الوطنية املرصية  الكنيسة  يف  ممثلة  املسيحية 
الفخر ليس يف مرص فقط بل يف كل  لنا  ولذلك 

ميدانية  بزيارة  النواب  جملس  أعضاء  منصور  إهياب  والنائب  خليل  عامد  والنائب  بأمريكا  اإلحتاد  من  يرافقه  ووفد  بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  رئيس  صليب  رأفت  السيد/  قام 
املرصى. الشعب  طوائف  مجيع  واهتامم  حمبة  هلم  ونقلوا  املصابني،  حالة  عىل  اطمأنوا  حيث  العجوزة  ومستشفى  العام  إمبابة  مستشفى  إىل  توجهوا  واملصابني،  اجلرحة  هبا  املقيم  للمستشفيات 

واطمأن الوفد كذلك عىل حالة الشاب حممد حييى الذي أصيب يف احلادث أثناء حماوالته إنقاذ املتواجدين يف الكنيسة.

األرثوذكسية  املرصية  القبطية  بالكنيسة  العامل 
وبأحلاهنا. بقديسينها  برتاثها  بإيامهنا  بتارخيها 

ولكن  اهلل  يد  يف  العامل  بالد  »كل  البابا:  وتابع 
احتضنت  التي  هي  فمرص  اهلل،  قلب  يف  مرص 
بالتاريخ  حظيت  التي  ومرص  املقدسة  العائلة 
يف  العمق  هذا  هلا  ومرص  العظيم  الديني 
وهلا  اجلغرافيا  وىف  التاريخ  وىف  الزمان 
هبا  نفتخر  نحن  ولذلك  احلضارة  يف  العمق 
نسميها  خاصة  بركة  مرص  ففي  كثرًيا، 
ولد  التي  فلسطني  مثل  املقدسة  األرايض 
ونرى  بالشباب  هتتم  التي  مرص  املسيح،  هبا 
كثرًيا«. بالشباب  هتتم  مرص  يف  هنا  احلكومة 

بني  احلوار  باب  فتح  تم  اللقاء  وخالل 
تم  والوفد،  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة 
املوضوعات  من  العديد  إىل  خالله  التطرق 
جتديد  يف  املرصية  الكنيسة  ودور  والقضايا 

املتطرفة. األفكار  ملواجهة  الديني  اخلطاب 

من  عدد  الثاين  توارضوس  البابا  ووجه 
ال  املرصية  الشخصية  قائاًل:  للوفد  النصائح 
روح  النيل  هنر  من  ونأخذ  العنف،  تعرف 
مسيحيني  يوجد  مرص  يف  ونحن  العبادة 
متدينني ومسلمني متدينني ولكن تدين هادئ 
والعيش  بعض  بجانب  ووجودنا  عنف  بدون 
وطنية،  وحدة  بيننا  جعل  بعض  بجانب 
اهلل  خلقها  طبيعية  وطنية  وحدة  هبا  فمرص 
ال  فاملحبة  مرص  طبيعة  هي  وهذه  بداخلنا 
تسقط أبدًا، النه عند تواجد املحبة ىف أى مكان 
ال تسمح بأى نوع أخر من التشدد أو التعصب 
او التنافر والكره، وأكد قداسة البابا عىل أمهية 
زرع  وكيفية  اإلبتدائى  املرحلة  ىف  املعلم  دور 
للطفل  السليم  والتعليم  واألخالق  واملبادئ  القيم 
قبل  املعلم  وتعليم  تربية  ورضورة  النشئه  من 
الطالب وخصوصًا ىف املراحل األوىل من عمره

ال  املعلم  جيعل  معقول  وراتب  مكافأه  ووضع 
التنازالت وخيلص  حيتاج ايل أي نوع أخر من 
يف رسالتة وعمله لتقديم جيل صالح للمجتمع.
أعضاء  تعازي مجيع  بتقديم خالص  الوفد  قام 
حريق  حادث  وشهداء  ضحايا  يف  اإلحتاد 
بيشوي  األنبا  وكنيسة  سيفني  أبو  كنيسة 
األخرية.  احلوادث  ومجيع  اجلديدة  باملنيا 
تشكل الوفد من كل من الدكاترة طارق حسانني
باشا وعامد  النجار  شريين  العسكري،  هشام 
والنائبة نادية هنري، ورجيل األعامل صموئيل 
وائل  واإلعالمي  يوسف،  وعصام  املراغي 
خالص  املرصيني  لكل  وقدموا  اهلل،  لطف 
مصاهبم  يف  املتوفني  وأهايل  ألرس  املواساة 
العاجل جلميع املصابني. األليم متمنيني الشفاء 
بعض  قداستة  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
باإلحتاد  اخلاص  للوفد  التذكارية  اهلدايا 
بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام 
أبدًا(. تسقط  ال  )املحبة  عليها  مكتوب 
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د.  اإلسالمية  البحوث  ملجمع  العام  األمني  التقى 
العام للمرصيني  نظري عياد بمكتبه بوفد االحتاد 
حيث  األمريكية؛  املتحدة  بالواليات  اخلارج  يف 
االحتاد،  رئيس  نائب  يوسف  عصام  الوفد:  ضم 
باشا  عامد  د.  االحتاد،  منسق  هنري  نادية  د. 
جامعه  الطب  بكلية  احليوية  الكيمياء  أستاذ 
نيويورك، د. عصام الدين حممد عطوه مستشار 
بنيويورك  املتحدة  باألمم  دائمة  بعثة  بروتوكول 
واإلعالمى  باالحتاد،  اخلارجية  العالقات  جلنة   -
ورئيس  إدارة  جملس  رئيس  اهلل  لطف  وائل 
حترير صحيفة كاريزما األمريكية؛ وذلك لبحث 
املختلفة. املجاالت  يف  املشرتك  التعاون  سبل 
بالوفد  العام  األمني  رحب  اللقاء،  بداية  يف 
ومؤكًدا  املشرتك،  بالتعاون  سعادته  عن  معرًبا 
العاملي  األزهر  دور  من  ينبثق  التعاون  هذا  أن 
الطيب  د.أمحد  األكرب  اإلمام  فضيلة  بقيادة 
تّرحب  العاملية  األزهر  رسالة  وأن  األزهر،  شيخ 

مركز  رئيس  الصعيدي  هنلة  أ.د  التقت 
واألجانب،  الوافدين  الطالب  تعليم  تطوير 
اخلارج  يف  للمرصيني  العام  االحتاد  بوفد 
الوفد:  ضم  حيث  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
االحتاد رئيس  نائب  يوسف  عصام  السيد 
باشا  عامد  د.  االحتاد،  منسق  هنري  نادية  د. 
جامعه  الطب  بكلية  احليوية  الكيمياء  أستاذ 
عطوه  حممد  الدين  عصام  د.  نيويورك، 
املتحدة  باألمم  دائمة  بعثة  بروتوكول  مستشار 

للمرصيني  العام  اإلحتاد  رئيس  رأفت صليب  علق 
ىف اخلارج بأمريكا عىل مشاركته ىف احلوار الوطنى 
"أتيت  احلسيني:  ليوسف  الكيانات  ومؤمتر 
لبلدى(  حاجة  أقدم  )عاوز  بلدى  ىف  حبًا  ملرص 
“أشكر  معقبا:  مفتوحة،  وبقلوب  فيها  حبًا 
مرص  قنصل  شاهني  أمحد  السفري  سعادة 
فكرة  دعم  ىف  الغريب  والساحل  أنجلوس  بلوس 
لنا  املساعدات  وقدم  بأمريكا  املرصيني  إحتاد 
نصنع  أن  أجل  من  البعض  بعضنا  مع  وتوصلنا 
املرصى". الرتابط  حلم  ونحقق  كبرية  شئ 

يوسف  اإلعالمى  مع  حواره  خالل  وأضاف 
عىل  املذاع  التاسعة  برناجمه  عرب  احلسينى 
العام  العمل  ىف  "دخلت  املرصية:  األوىل  القناة 
كمرصيني  عمرها  طول  اجلالية  ألن  بأمريكا 

رسالته  حيقق  بام  املشرتك  التعاون  أوجه  بكل 
السمحاء وينرش الوسطية يف شّتى بقاع األرض، 
للطالب  واستقباله  اخلارجية  بعثاته  فدور 
ومواقفه  العلمية  وإصداراته  وتعليمهم  الوافدين 
مجيع  بني  املجتمعي  السلم  إلقرار  املستمرة 
وإنسانيتها. الرسالة  هذه  عظمة  تؤكد  الشعوب 
كام قّدم األمني العام للوفد صورة إمجالية جلهود 
إدارات  جهود  خاص  وبشكل  األزهر  قطاعات 
األزهر  جهود  تناول  حيث  املختلفة؛  املجمع 
اإلمام  فضيلة  بقيادة  قطاعاته  بجميع  الرشيف 
األكرب أ.د. أمحد الطيب شيخ األزهر الرشيف يف 
نرش الوسطية والتسامح واالعتدال يف العامل، من 
املؤسسات  مجيع  مع  والتكامل  التعاون  خالل 
العلمية والثقافية خاصة يف جماالت التعليم ونرش 
الثقافة واملعرفة، مؤكًدا عىل دعم القيادة املرصية 
الرشيف. األزهر  به  يقوم  الذي  العاملي  للدور 
وقال األمني العام، إن املجمع عىل استعداد للتعاون 

باالحتاد،  اخلارجية  العالقات  جلنة   - بنيويورك 
إدارة  جملس  رئيس  اهلل  لطف  وائل  اإلعالمى 
األمريكية. كاريزما  صحيفة  حترير  ورئيس 
هنلة  الدكتورة  أعربت  اللقاء  بداية  يف 
االحتاد  وفد  بلقائها  سعادهتا  عن  الصعيدي 
أن  مضيفة  بأمريكا،  اخلارج  يف  للمرصين  العام 
يده  ويمد  اجلميع  أمام  أبوابه  يفتح  دائاًم  األزهر 
والتوعوية  العلمية  املجاالت  كافة  يف  للتعاون 
ومسؤوليته  دوره  من  انطالقا  واالجتامعية، 

نتكلم  أن  واألصح  فالواجب  بعض  عىل  نتكلم 
ولكن  مرص،  احلبيبة  بلدنا  لصالح  بعض  مع 
وثقاىف  جتارى  تبادل  لنقيم  حاليا  الفرصة  أتت 
بأمريكا  والية  هناك  أن  إىل  الفتًا  املرصيني"،  بني 
األخر.  يعرف  أحد  ال  مواطن  ألف   70 هبا 
ىف  املرصيني  نضم  أن  "نحاول  وتابع: 
واليات   9 بالفعل  ضم  وتم  بعض،  مع  الواليات 
املرصية  اجلاليات  تفيد  ولكي  لالنتشار 
املرصي". واالقتصاد  السياحة  دعم  ىف 
النجار  رشين  الدكتور  قالت  السياق  نفس  وىف 
ما  "عمرنا  بأمريكا:  التعليمية  املناهج  خبرية 
والتعليم  الدراسة  بسبب  غادرناها  مرص..  تركنا 
ونشاركهم  بالسفارة  إتصال  عىل  دائاًم  وكنا 
لكى  مرص  حب  أوالدنا  وعلمنا  الرؤية  ىف 

يف جماالت خمتلفة بالتعاون مع قطاعات االزهر 
الشهادات  العربية، ومعادلة  اللغة  تعليم  سواء يف 
والتعاون  األزهر،  يف  للدراسة  الطالب  واستقبال 
إضافة  املتخصصني،  األساتذة  خالل  من  العلمي 
إىل الرد عىل األسئلة واالستفسارات واملستجدات 
املعارصة. والفقهية  الرشعية  القضايا  يف 
جلهود  تقديره  عن  الوفد  عرّب  جهته،  من 
خمتلف  يف  األكرب  وإمامه  الرشيف  األزهر 
حتصني  عىل  تعمل  التي  املهمة  القضايا 
هلا  تروج  التي  املغلوطة  املفاهيم  من  الشباب 
ثقافة  نرش  يف  دوره  عن  فضاًل  التيارات،  بعض 
مجعاء،  البرشية  بني  السلمي  والتعايش  السالم 
مجيع  يف  املشرتك  للتعاون  تطلعهم  مؤكدين 
يعد  الذي  الرشيف  األزهر  ملكانة  نظًرا  املجاالت، 
العامل. حول  والفكرية  العلمية  املسلمني  قبلة 
من  اجلديد  العدد  اقتناء  عىل  الوفد  حرص 
عىل  واعربوا  الدورية،  األزهر  جملة  إصدارات 

السمحة،  وتعاليمه  الدين  وسطية  نرش  يف 
هو  الدور  هذا  يف  تارخيه  طوال  األزهر  ونجاح 
واألعراق.  الثقافات  للعديد  مقصًدا  جعله  الذي 

من جانبه أعجب الوفد باخلدمات واألنشطة التي 
الوافدين  تطوير  مركز  خالل  من  األزهر  يقدمها 
يف  للدراسة  مرص  إىل  أتوا  الذين  األجانب  للطالب 
يقدمه  الذي  بالدور  فخرهم  عن  معربني  األزهر، 
ودوره  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  للمسلمني  األزهر 

االمريكان  ألصدقائهم  الرسالة  هذه  ينرشوا 
أجل  من  برة  تعلمناه  الذى  والتعليم  مرص،  عن 
عىل  األفكار  ونطرح  بمرص،  التعليم  تطوير 
بداخلنا. مرص  دائاًم  وستظل  هنا..  املسئولني 
أستاذ  حسانني  طارق  لدكتور  املوجه  السؤال 
 vc ىف  وعامل  كاليفورنيا  بجامعات  دكتور 
هو  ما  احلسيني  يوسف  من  الوبائى  والكبد 
والصحية  الطبية  العلوم  تعليم  تطور  مدى 
الواقع؟! ارض  عىل  وتطبيقها  اجلامعات  ىف 
املدروسة  باخلطوات  يمتاز  االمريكي  النظام 
يف  التدقيق  يعني  فهذا  هبا  وااللتزام  واملمنهجة 
مكان،  وأى  منطقة  اي  ىف  والعالج  التشخيص 
واملكان  املناخ  نفس  مع  تتناسب  ان  البد  األبحاث 
ان  جيب  مرص  يف  املقامة  البحوث  مثل  به  املقام 

والدائم  املستمر  التعاون  تقديم  أجل  من  امتناهنم 
إتفقوا  وبرتوكول  رشعية  قنوات  خالل  من 
مرشوع  وباالخص  اجللسة  هذه  ىف  كتابته  عيل 
هذا  طرح  والبكم،  للصم  الفورية  الرتمجة 
املرشوع القائم عليه يف امريكا الدكتور عامد الباشا 
املتحدث  أو  املساجد  وهو عبارة عن اخلطيب يف 
يتحدث وهو يوجد امامة جهاز حيول الكلامت 
والبكم. للصم  مقرؤة  اشارات  ايل  املنطوقة 

باسم  كتاب  عن  عبارة  منتج  ايضا  ناقشوا 
دراسة  منهج  عن  عبارة  االزهرية(  )التحفة 
ايل  لتحويلة  التطوير  طور  ويف  العربية  للغة 
للكل  متاحة  تكون  اليوتيوب  عيل  فيديوهات 
سن  من  أبتداًء  موجهه  العرض  ىف  بسهوله 
اجلاليات  سيخدم  وهذا  فوق،  فيام  الرابعة 
لقاء  كان  األجنبية،  والدول  أمريكا  يف  العربية 
املغرتبني. من  القادمة  لألجيال  وبناء  مثمر 

اهلدامة  األفكار  ضد  الشباب  حتصني  يف  الكبري 
الناعمة  القوة  أدوات  أهم  أحد  وأنه  واملشوهة، 
يف  رمزية  من  األزهر  يمثله  ملا  املرصية،  للدولة 
الوفد  أبدا  كام  العامل،  حول  املسلمني  نفوس 
هام   ملف  مسؤولية  األزهر  يسند  أن  إعجاهبم 
كملف الوافدين لسيدة، وهو تأكيد عىل أن األزهر 
يعزز من دور املرأة ومكانتها، تشاور الطرفني لعقد 
بروتوكول تعاون مشرتك بينهم والتعاون املستمر 
الدارسني.  لصالح  مشرتكة  بمؤمترات  والقيام 

بمرص،  اخلاصة  والبيئة  اإلحتياجات  مع  تتناسب 
نظام  إىل  نحتاج  لكن  جمالة  ىف  ناجح  مرصى  كل 
املشرتك. والتفاعل  والتعاون  للتقابل   system

اللقاء  هناية  ىف  احلسيني  يوسف  اقرتح 
بني  إتصاالت  شبكة  إلخرتاع  املانع  ما 
مثل اخلارج  يف   platform مثاًل  املرصيني 
الــ social media لتواصل مجيع املرصيني بداخلة 
فرحب الوفد جدًا هبذه الفكرة املختلفة والعميقة.
نشاطات  معظم  لطرح  مثمر  لقاء  كان 
للمرصيني  العام  اإلحتاد  وطموحات  واجتاهات 
رأفت  السيد  بقيادة  بأمريكا  اخلارج  ىف 
كاليفورنيا. ىف  املقيم  األعامل  رجل  صليب 



بمقرها  األحزاب  شباب  تنسيقية  إستضافت 
األعضاء  من  جمموعة  سيتي،  جاردن  ىف 
اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  لإلحتاد  املؤسسني 
رأفت  السيد/  اإلحتاد  رئيس  بقيادة  بأمريكا 
صليب ىف إجتامع تعاون مشرتك امتد أكثر من 
تساؤالت  عن  أسفر  متواصلة،  ساعات  ثالث 
أفكارهم  الطرفني تعكس  من  مهمة  وإجابات 
التى  مبادئهم  وتوضح  أحالمهم  وترتجم 
ودار  تفاصيلها،  عىل  واتفقوا  عليها  توافقوا 
من  اإلحتاد  يطلبه  ما  عن  اإلجتامع  ىف  النقاش 
اجلهتني  بني  مشرتك  تعاون  من  التنسيقية 
املستمر  التقدم  إىل  مرص  احلبيبة  ببلدنا  لنصل 
أغلب  ىف  املتاحة  والفرص  الطاقات  واستثامر 
تواجة  التى  العقبات  معظم  وحل  املجاالت 
األصعدة،  مجيع  عىل  اخلارج  ىف  املرصيني 
والراغبني لإلستثامر ىف مرص لتسهيل مهامهم 
العلمى  التعليم والبحث  أو  إن كان ىف اإلستثامر 
واإلقتصاد  السياحة  أو  اجلمركى  الشحن  أو 
املستمر  والتواصل  واحدة  لعملة  وجهان  فهم 
عن  الذهنية  الصورة  تغيري  ثم  الطرفني  بني 
صحيحة  صورة  وتوصيل  اخلارج  يف  مرص 
وتطورها  مرص  هنوض  مدى  ملعرفة  مكتملة 
جدًا. قصري  وقت  وىف  املجاالت  مجيع  ىف 
للعمل  املنتمي  الشباب  من  جديد  جيل 
املجتمع  نسيج  من  جزء  بأنه  يؤمن  السيايس، 

تناول االجتامع بحث عدد من القضايا اهلامة التي 
وتعهد  باخلارج  املرصيني  من  الكثري  بال  تشغل 
العقبات  كافة  بتذليل  مساعديه  مع  الوزير  معايل 
االجتامع. أثناء  مناقشتها  تم  التي  القضايا  وبحث 

يوم الثالثاء ٦ سبتمرب ٢٠٢٢ بمقر الوزارة وبحضور 
الربملانية  الشئون  مستشارة  مويس  وفاء  األستاذة 
للمتابعة  الوزير  أول  مساعد  نارص  مني  والدكتورة 
وزير  كان لقاء  دينا  واالستاذة  اجلامرك  وتطوير 
باحلضور  معيط وشارك  حممد  الدكتور  املالية 
رئيس  صليب  رافت  االستاذ  )فيديو(  االفرتايض 
رشين  والدكتورة  االمريكي  املرصي  االحتاد 
واالستاذ عيل املانسرتيل وحرض فعليا االستاذ عصام 
والدكتورعامد  عطوة  عصام  والدكتور  يوسف 
سعيد  تغريد  واالستاذة  هنري  نادية  والنائبة  باشا 
لدعم  واملطالب  املقرتحات  من  عدة  اللقاء  وتناول 
الفرص  فتح  وامهها  املرصية  الدولة  ومساندة 
مرصية  بنكية  بخدمات  املهاجر  املرصى  امام 
املقامة  االمريكية  البنوك  مع  برتوكوالت  وعمل 

املرصي يدرك مسؤولياته جتاه وطنه، ويرغب 
يف امليض قدما وترتيب الصفوف وعيًا بقضايا 
يف  كأولوية  القومي  أمنه  ومحاية  الوطن، 
مواجهة التحديات التي يتعرض هلا هذا الوطن.

كان من بني احلضور لتنسيقية شباب األحزاب 
والسياسات السيد/ عامد خليل والسيد/ طارق 
تنسيقية  عن  النواب  جملس  عضوى  اخلويل 
شباب األحزاب والسياسيني والسيد/ حممود 
جلنة  رس  وأمني  الشيوخ  جملس  عضو  القط 
وعضو  واإلعالم  واآلثار  والسياحة  الثقافة 
تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني والسيد/ 
بني سويف وعضو  نائب حمافظ  بالل حبش 
تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني والسيدة/ 
وأمني  الشيوخ  جملس  عضو  سعيد  سها 
والسياسيني. األحزاب  شباب  تنسيقية  رس 

للهيئة  اآلخر  اجلانب  من  احلضور  وعن 
اخلارج  يف  للمرصيني  العام  لإلحتاد  التأسيسة 
السيد/  األعامل  رجل  اإلحتاد  رئيس  بأمريكا 
عصام  السيد/  األعامل  ورجل  صليب  رأفت 
بنيويورك  اإلحتاد  رئيس  نائب  يوسف 
هشام  والدكتور  النجار  شريين  والدكتورة 
واملحاسب  العلامء  جلنة  من  العسكرى 
اإلستثامر  جلنة  من  املراغى  صموئيل  األستاذ 

رفع  للمهاجرين…  االرايض املرصية تسهيال  عيل 
الدوالر  حتويل  او  الدوالرية  الودائع  عيل  الفائدة 
العائد  حتويل  يتاح  املدة  هناية  ويف  املرصية  للعملة 
للحصول  اصول  اتاحة  عيل  العمل  بالدوالر  منها 
..اقرتاح  والصناعة  الزراعة  جمال  يف  العائد  عيل 
الدول  يف  املهاجر  للمرصى  يتاح  وان  السيارات 
وضع  يتم  ان  السيارات  عيل  مجارك  تضيف  التي 
بعدها  وترد  سنوات   ٣ ملدة  كوديعة  اجلمرك  قيمة 
لصاحبها اما القيمة املضافة ورسم التنمية والرسوم 
بالكامل…  دفعها  السيارة  صاحب  عيل  االخرى 
للدولة  وقوى  رسيع  كمصدر  وامهيتها  السياحة 
السوق االمريكي عن  املعرفة لدي  املرصية وغياب 
امكانياتنا  تسويق  يف  االحتاد  هبدف  وذلك  مرص 
قريبة  قادمة  رحلة  عرض  وتم  للخارج  وقدراتنا 
اويل… كخطوة  للسياحة  دعام  املرصية  لالرايض 
االعفاءات اجلمركية للموسسات اخلريية والقوافل 
مني  توافينا  وسوف  مرص  تنزل  التي  الطبية 
تم  بكافة احلقوق واملسئوليات جتاه هذا االمر وقد 

العالقات  جلنة  من  عطوه  عصام  والدكتور 
املتحدة  باألمم  العربية  الدول  جامعة  اخلارجية 
اإلعالم. جلنة  من  اهلل  لطف  وائل  واإلعالمى 
العام  اإلحتاد  إهتاممات  أولويات  من  جاءت 
قنوات  فتح  يف  بأمريكا  اخلارج  يف  للمرصيني 
إتصال مبارشة مع الدولة املرصية ومؤسساهتا، 
من خالل تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني 
مع  والتعاون  الدولة  مع  املبارشة  وعالقاهتم 
والتضامن  الشباب  مثل  الوزارات  خمتلف 
والثقافة التي تأتيت أكيدًا عىل رغبة جادة من 
مجيع األطراف ىف التواصل املستمر حلل معظم 
خالل  من  أمريكا  ىف  املرصية  اجلالية  مشاكل 
اإلصطدام  وعدم  بالدولة،  املستمر  التواصل 
يف  األحوال  من  حال  أى  ىف  بالبريوقراطية 
أى  من  تام  بتجرد  الوطنية  املسؤولية  حتمل 
املهاجرين  أصوات  وجلعل  شخصية،  مصلحة 
املرصيني ىف أمريكا مسموعة وحارضة يف صنع 
القرار السيايس واالجتامعى داخليًا وخارجيًا.

كرئيس  وبدورة  صليب  رأفت  السيد/  رصح 
لإلحتاد العام للمرصيني ىف اخلارج بأمريكا بأنه 
يأمل يف ان يصل باإلحتاد ألعىل مراتب التواصل 
واالقتصاد  والثقاىف  والسياسى  االجتامعى 
والعلمى بني مرص وأمريكا للتأثري عىل القرارات 
قوى  مرصى  عربى  لويب  وتكوين  األمريكية 

مستمرة  توعية  اعداد  مني  الدكتورة  من  االتفاق 
املنح  لتقديم  تسهيال  اجلمركية  االجراءات  عن 
واملساعدات ملرص بطريقة ال تعيق اجلهات املانحة.
الفرتة  إن  املالية،  وزير  معيط  حممد  الدكتور  قال 
االقتصادية  الظروف  بسبب  جدا  قاسية  احلالية 
إن  حيث  أمجع،  العامل  هبا  يمر  التي  الصعبة 
اإلنتاج  سالسل  توريد  يف  حاليا  اضطراب  هناك 
واالسرتاتيجية. الرئيسية  السلع  يف  وخاصة 

مليون   12 تستورد  مرص  أن  املالية،  وزير  وأضاف 
طن سنويا من القمح وكان سعر الطن ب250 دوالر 
أكثر  إىل  األوكرانية  الروسية  احلرب  بعد  تضاعف 
من 500 دوالر، وبالتايل فهذه الكميات تكلفنا حوايل 
6 مليارات دوالر، كام تضاعفت أسعار النفط أيضا 
واملنتجات  السلع  أسعار  يف  ارتفاع  إىل  أدى  ما  وهو 
العامل بالد  كباقى  املنتجات  من  وغريها  الغذائية 
والقمح  والنفط  الزيوت  مرص  تستورد  حيث 
األسعار  هذه  ارتفعت  وبالتايل  اخلارج  من 

أمريكا. مثل  اخلارجية  املجتمعات  ىف  ثقلة  له 
السياسية  التنسيقية  اعضاء  هدف  عن  أما 
التكامل  حتقيق  عىل  العمل  هو  الشبابية 
والسياسيني،  األحزاب  شباب  بني  والتالحم 
وترسيخ جتربة جديدة يف ممارسة العمل العام 
جامع  وطني  مرشوع  خلف  التكاتف  هبدف 
تتعاظم  واخلارج،  الداخل  ىف  الوطن  أبناء  بني 
فيه وبأكثر من أي وقت مضى أمهية البحث 
العمل  أطياف  بني  املشرتكة  املساحات  عن 
السيايس والثقاىف واإلقتصادى يف مرص وخارج 
ومؤسسات،  وأحزاب  قيادات  من  مرص 
إرساء  شأنه  من  بام  جيد  بشكل  واستثامرها 
املجتمع  مصالح  وإعالء  املرصية  الدولة  دعائم 
ىف  طيبة  وسمعة  قوى  أقتصاد  وحتقيق 
أمريكا. رأسهم  وعىل  البالد  أنحاء  مجيع 
الوطن  بأن  التام  إيامهنم  عىل  أكدوا  اجلميع 
سانحة  الفرصة  وأن  الكثري،  منا  يستحق 
إنتامءاته احلزبية وتوجهاته  بإختالف  للجميع 
السياسية ىف اخلارج وداخل مرص إلثراء احلياة 
باتت قضايا  التي  املرحلة  السياسية خالل هذه 
وأصوات املهاجر املرصى تطرح نفسها وبقوة 
الواضح  الدولة  الهتامم  نظرا  الساحة،  عىل 
ورجاهلا  الدولة  أن  دائاًم  املهاجرة،  بالطيور 
كالمها جنبًا إىل جنب من أجل أن حتيا مرص.

التوريد. سالسل  واضطراب  احلرب  نتيجة 
للمرصيني  أقول  معيط:  حممد  الدكتور  وتابع 
خليكم  واخلارج  الداخل  ىف  املرصية  ولألرسة 
خري. عىل  دي  األزمة  نعدي  ما  حلد  معانا 

صندوق  مفاوضات  يف  جيدا  شوطا  قطعت  مرص 
قبل  مرص  أن  املالية،  وزير  وأضاف  الدويل.   النقد 
أرسلت   2019 عام  هناية  يف  وحتديدا  كورونا  أزمة 
يف  معنا  يكون  بأن  النقد  لصندوق  خطابا  مرص 
االقتصاد  يف  هبا  تقوم  التي  اهليكلية  اإلصالحات 
قالوا  وبالفعل  منه،  مايل  متويل  عىل  احلصول  دون 
تغري  كورونا  أزمة  حدثت  وعندما  معكم  نحن  لنا 
يف  الدويل  النقد  صندوق  لنا  واستجاب  املوقف، 
مشريا  كورونا،  أزمة  نتيجة  مايل  قرض  طلب 
مفاوضات  يف  جيدا  شوطا  قطعت  مرص  أن  إىل 
صندوق النقد الدويل للحصول عىل القرض اجلديد 
حاليا  مرص  تقوم  أن  إىل  الفتا  به،  طالبت  الذي 
املبارش. االستثامر  عىل  تعتمد  هيكلية  بإصالحات 



افتتاحية  جلسة  املؤمتر  أعامل  جدول  تضمن 
"املرشوعات  بعنوان  األوىل  جلسات،  ثالث  يعقبها 
مرص" يف  العقاري  االستثامر  وفرص  القومية 
والتجنيد  املدنية  األحوال  "خدمات  بعنوان  والثانية 
"تطوير  بعنوان  والثالثة  باخلارج"،  للمرصيني 
باخلارج. املرصيني  عىل  تأمني  وأول  التعليم 

السفرية  ناقشتها  التى  وامللفات  املحاور  أهم  كانت 
مع  اجلديدة،  اهلجرة  وزيرة  جندى  سها 
رسمى  لقاء  أول  ىف  اخلارج،  ىف  املرصيني  كيانات 
اخلارج. ىف  واملرصيني  اجلاليات  مع  هلا  ومبارش 

ماذا ينتظر املرصيني باخلارج من الوزيرة اجلديدة ؟..
املرصية  الكيانات  من  عدد  عىل  طرحناه  سؤال 
الثالث  املؤمتر  فعاليات  هامش  عىل  باخلارج، 
للكيانات املرصية باخلارج، الذى إنعقد بحضور 346 
دولة   38 من  باخلارج  مرصيا  كيانا   45 من  مشاركا 
وزيرة  جندى  سها  السفري  بحضور  العامل،  حول 
اهلجرة، وممثلني عن الوزارات واهليئات املختلفة.

العام  االحتاد  رئيس  صليب،  رأفت  قال 
إن  املتحدة،  الواليات  يف  باخلارج  للمرصيني 
وقت  يف  يأيت  املرصية"  الكيانات  "مؤمتر  تنظيم 
اجلديدة. اجلمهورية  نحو  االنطالق  حيث  هام، 
يف  يشارك  االحتاد  أن  ترصحياته،  يف  وأضاف 
فرد  12 بـ  العام،  هذا  للمؤمتر  الثالثة  النسخة 
وإعالميني. أعامل،  ورجال  علامء،  منهم 
تعمل  أمريكا،  يف  املرصية  اجلالية  أن  وأوضح 
خالل  من  ملرص،  متلك  ما  تقديم  عىل  جاهدة 
مشريا  املتطورة،  واألفكار  باملعلومات  مدها 
هناك. من  أموال"  "ضخ  الصعب  من  أنه  إىل 

أزمة اجلالية املرصية بأمريكا:
املرصية،  اجلالية  أن  إىل  صليب،  رأفت  وأشار 
تتمثل  املطالب  بعض  هلا  املتحدة،  الواليات  يف 
املرصية  للبنوك  جديدة  أفرع  فتح  يف  أمهها 
التي  التحويل  عمليات  يسهل  بام  أمريكا،  يف 
واالستثامر. االقتصاد،  مصلحة  يف  ستصب 
للبنك األهيل يف  أنه ال يوجد سوى فرع واحد  وأكد 
املرصيني  احتياجات  يكفي  ال  وبالطبع  نييورك، 
بنك  األصل  ىف  وهو  والية   50 من  أكثر  يف  املنترشين 
الصعوبات  إىل  الفتا  أفراد،  مع  يتعامل  ال  جتاري 
األمر  التحويالت،  عىل  أمريكا  فرضتها  التي 
املشكلة. لتلك  حل  وضع  رضورة  يؤكد  الذي 

املشاركة يف احلوار الوطني:
دعوة  تلقى  االحتاد  أن  صليب،  رأفت  وأوضح 
رؤيته  وقدم  الوطني،  احلوار  يف  للمشاركة  رسمية 
حول  هامة  واقرتاحات  اجلمهورية،  لرئاسة 
حبهم  مؤكدًا  والسيايس،  االقتصادي  الوضع 
بجوارها. الوقوف  إىل  اجلميع  داعيا  ملرص،  الشديد 
األطياف  كافة  من  الفعالة  املشاركة  أن  إىل  ولفت 
باخلروج  تبرش  الوطني  احلوار  يف  واألحزاب 
بتوصيات هامة، تريس قواعد اجلمهورية اجلديدة.

احلوار الوطني وتالحم الشعب:
نادي  رئيس  عقيلة،  أبو  أمحد  قال  جانبه  من 
املرصية  الكيانات  مؤمتر  إن  اإلمارات،  يف  املرصيني 
اهلجرة وزارة  من  بتنظيم  عقد،  الذي  باخلارج، 

الواحد الوطن  أبناء  بني  يؤلف  أن  شأنه  من 
طوائفه. بكافة  الشعب  تالحم  عىل  دليل  وخري 
باهتامم  حيظى  الوطني،  احلوار  أن  إىل  وأشار 
التي  التوصيات  اجلميع  ينتظر  حيث  بالغ، 
األحزاب  مجيع  وأن  خصوصا  عنه،  ستخرج 
كافة. املرصية  والطوائف  به،  تشارك  السياسية، 

الكيانات  مؤمتر  من  الثالثة  النسخة  فعاليات 
لوفود  تفقدية  اإلدارية،بجولة  العاصمة  بزيارة 
اجلديدة اإلدارية  بالعاصمة  باخلارج  املرصيني 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  إطار  يف  ذلك  يأيت 
يف  العقاري  لالستثامر  بالرتويج  السياسية 
بالوطن. باخلارج  املرصيني  وربط  مرص 

أكرب  من  واحدة  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة  وتعد 
الرصوح التي دشنتها مرص، وفًقا للمعايري العاملية يف 
إنشاء مدن اجليل الرابع؛ حيث يتعانق العلم واإلنجاز
ويؤكد قدرة املرصيني عىل التحدي، وتبلغ مساحة 
مساحة  وتبلغ  فدان،  ألف   ١٧٠ اإلدارية  العاصمة 
املساحة إمجايل  من  فدان  ألف   ٤٠ األوىل  املرحلة 
سكنية  ومناطق  الذكية  احلكومية  املقرات  وتشمل 
منها  املجتمع؛  رشائح  لكل  املستويات  متعددة 
عاملية  طبية  ومدينة  احلكم  ومقر  اجتامعي  إسكان 
مؤمترات  وقاعات  ذكية  وقرية  رياضية  ومدينة 
خدمية  ومناطق  ضخمة  معارض  ومدينة  دولية 
حضارية وطرق  واألعامل  للامل  ومناطق  وتعليمية 
بعرض ١٢٠ مرًتا وحمور أخرض بمساحة ٧٢٠٠ فدان 

بعرض ٣٠٠ كيلومرت مربع.
والتي  املسيح  ميالد  كاتدرائية  بتفقد  الزيارة  بدأت 
تقع عىل مساحة ١٥ فداًنا، أي ما يعادل ٦٣ ألف مرت 
األوسط الرشق  يف  األكرب  الكاتدرائية  وتعد  مربع. 
الكنيسة  افُتِتَحت  وقد  فرد،   ٨٢٠٠ تستوعب  حيث 
قداس  صالة  لتشهد  ا  جزئيًّ بالكاتدرائية  الصغرى 
السييس يف  الفتاح  الرئيس عبد  امليالد بحضور  عيد 
يناير ٢٠١٨، إىل أن تم االفتتاح الرسمي يف ٦ يناير ٢٠١٩.

اإلدارية بالعاصمة  املرصية  الكيانات  وفد  واستمع 
خالل اجلولة، إىل رشح ملا تم إنجازه بالعاصمة اإلدارية 
اجلديدة من مرشوعات عاملية وإمكانات تكنولوجية.
منطقة  باخلارج  املرصية  الكيانات  ممثلو  وتفقد 
اإلدارية العاصمة  بقلب  تقع  والتي  تاون،  الداون 
وتشمل عدًدا من املحالت التجارية واملوالت، وتتميز 
وتفقدوا  اخلدمات،  من  كبرية  جمموعة  بوجود 
منطقة املال واألعامل والتي تم إنشاؤها لتكون مركزًا 
املرصية  والبنوك  الرشكات  لكربى  إقليميًا  ومقرًا 
للمرصيني  االستثامرات  أمام  الباب  وفتح  والعاملية، 
االستثامرات  مع  بالتوازي  والداخل،  باخلارج 
األجنبية، مواكبًة ملا تشهده مرص من طفرة يف البنية 
املناخ  لتهيئة  الترشيعية  البيئة  التحتية وتعديالت يف 
للمستثمرين، لالستفادة من الفرص التي تزخر هبا 
الطبيعية. واملوارد  املوقع  وكذلك  املرصية،  الدولة 

الشعب  ساحة  يف  جولة  عىل  الزيارة  واشتملت 
والربملان الوزارات  ومنطقة  احلكومي  واحلي 
حتد  من  مرص  بذلته  بام  املشاركون  أشاد  حيث 
التي  املباين  هذه  لبناء  الزمن  مع  وسباق  كبري 
وعزم  بجهد  العامل،  يف  تطوًرا  املباين  أكثر  حتاكي 

تنجح  أن  تستطيع  مرص  أن  مؤكدين  يلني،  ال 
ما  أن  واثقون  وأهنم  الظروف،  أحلك  يف  وتنطلق 
حيدث يف مرص سيسجله التاريخ بأحرف من نور.

مرصية  كيانات  من  املشاركون  وتابع 
تنطلق  مرص  أن  عىل  اطمأنوا  أهنم  باخلارج، 
سياسية  قيادة  مع  الصحيح،  طريقها  يف 
الشباب بقدرات  وتؤمن  وُتعمر  تبني  حكيمة 
فتسعى إلرشاكهم يف خطط التنمية املستدامة ملرص
العمل. فرص  توفري  عىل  املستمر  احلرص  بجانب 

به  تقوم  ما  املشاركني  من  باخلارج  املرصيون  وثمن 
القيادة السياسية من مساواة بني املرصيني مجيًعا، 
العاصمة  يف  باخلارج  املرصيني  استثامرات  بتيسري 
ووحدات  أراض  توفري  بجانب  اجلديدة،  اإلدارية 
االستثامر  عىل  وحتفيزهم  بالوطن  لربطهم  سكنية، 
والصناعية  الترشيعية  البيئة  هتيئة  مع  مرص،  يف 
الصناعي. االستثامر  خارطة  وتوفري  لذلك 

املرصيني  الحتاد  العام  األمني  سليم  عالء  قال 
ىف  املرصية  اجلالية  رئيس  ونائب  اخلارج،  ىف 
باخلارج  للمرصيني  العام  االحتاد  إن  الكويت، 
الكيانات  مؤمتر  ىف  املشاركة  عىل  حرص 
يشارك  حيث  الثالثة،  دورته  ىف  باخلارج  املرصية 
العامل. دول  كل  من  االحتاد  عن  بممثلني  االحتاد 

وأشار األمني العام الحتاد املرصيني ىف اخلارج، ونائب 
ترصحيات  ىف  الكويت،  ىف  املرصية  اجلالية  رئيس 
خاصة، إىل أن املؤمتر ناقش العديد من امللفات التى 
القومية  املواطنني ىف اخلارج ومنها املرشوعات  هتم 
وخدمات  مرص"،  يف  العقاري  االستثامر  وفرص 
باخلارج" للمرصيني  والتجنيد  املدنية  األحوال 
التعليم وأول تأمني عىل املرصيني باخلارج. وتطوير 

الوزيرة  من  باخلارج  املرصيني  ينتظره  وعام 
العام  األمني  قال  جندى،  سها  السفرية  اجلديدة 
من  العديد  هناك  إن  اخلارج،  ىف  املرصيني  الحتاد 
أوروبا  ىف  والقوانني  باخلارج  املرصية  الكيانات 
الذى  األمر  وهو  كثرية  كيانات  بإقامة  تسمح 
تتحدث  التى  الكيانات  هذه  توحيد  رضورة  حيتم 
الواحدة. الدولة  ىف  اخلارج  ىف  املرصيني  باسم 

ومن أهم امللفات عىل أجندة الوزيرة ربط أبناء اجليلني 
اجلمركي  اإلعفاء  وملف  بوطنهم،  والثالث  الثانى 
للسيارات، وملف نقل اجلثامني وملف املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة للمرصى باخلارج العائد لوطنه.

رئيسة  ربه،  عبد  عىل  عفاف  عربت  جانبها  ومن 
سعادهتا  عن  الشاملية،  أيرلندا  يف  املرصية  اجلالية 
"الكيانات  مؤمتر  من  الثالثة  النسخة  يف  باملشاركة 
أهم  من  يعد  والذي  باخلارج"،  واملرصيني  املرصية 
من  باخلارج  املرصيني  شمل  جتمع  التي  املؤمترات 
مجيع الدول املضيفة، عىل أرض الوطن األم مرص.
الشاملية أيرلندا  يف  املرصية  اجلالية  رئيسة  وأشارت 
التي  والود  املحبة  روح  إىل  خاصة،  ترصحيات  ىف 
من  النسخة  هذه  يف  تواجدها  أثناء  هبا  شعرت 
باخلارج". واملرصيني  املرصية  "الكيانات  مؤمتر 

التي  املحاور  أهم  من  أن  "عفاف"  وأوضحت 
هي  باملؤمتر،  األوىل  اجللسة  خالل  مناقشتها  تم 
منها  يعاين  التي  البنكية،  التحويالت  مشكلة 
مع  التعامل  أثناء  باخلارج،  املرصيني  من  الكثري 
املضيفة. الدول  داخل  باخلارج  املرصية  البنوك 
الشاملية أيرلندا  يف  املرصية  اجلالية  رئيسة   وأكدت 
باخلارج املرصيني  جلميع  سارة  برشي  زف  تم  أنه 
خالل اجللسة األوىل من املؤمتر، بتسهيالت وخدمات 
للمرصيني  املالية  للتحويالت  املرصي،  الربيد  هيئة 
املحمول. اهلاتف  عيل  تطبيق  خالل  من  باخلارج، 
املرصي الربيد  أن  إىل  "عفاف"  أشارت  كام 
املرصيني  يستخدمها  وسيلة  أسهل  بمثابة  سيكون 
زيارة  خالل  من  املالية،  للتحويالت  باخلارج، 
املرصي. الربيد  هليئة  الرسمي  اإللكرتونى  املوقع 
أيرلندا  يف  املرصية  اجلالية  رئيسة  ونوهت 
من  النسخة  هذه  تناولته  هام  جزء  عىل  الشاملية، 
باخلارج" واملرصيني  املرصية  "الكيانات  مؤمتر 
وموقف  املدنية  األحوال  خدمات  جزء  وهو 
والتي  باخلارج"،  للمرصيني  واجلوازات  التجنيد 
احتياجات  ملعرفة  املناقشة  باب  فتح  يف  تساعد 
اجلانب. هبذا  اخلارج  يف  املرصيني  ومتطلبات 
وزيرة  جندي،  سها  السفرية  أن  عفاف   وتابعت 
أنه  إىل  املؤمتر،  اهلجرة، قد أشارت خالل جلسات 
سيتم عمل واتس اب مجاعي، يضم مجيع املرصيني 
وبني  بينهم  املبارش  التواصل  لسهولة  باخلارج، 
اإلستفسارات. مجيع  عىل  للرد  الوزارة،  مكتب 

وأوضحت السفرية سها جندي أن املؤمتر يضع عىل 
مرص يف  العقاري  لالستثامر  الرتويج  أعامله  أجندة 
بجانب  اجلمهورية،  رئيس  السيد  لرؤية  وفًقا 
تويل  منذ  إنجازات  من  مرص  يف  تم  بام  التعريف 
بإطالق  احلكم،  مقاليد  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
البيئة  وهتيئة  التحتية  البنية  تنمية  مرشوعات 
هناك  أن  مضيفة  املستثمرين،  جلذب  الترشيعية 
عىل  للرد  الدولة  ومؤسسات  وزارات  مع  تنسيقا 
املشاركني  من  باخلارج  املرصيني  استفسارات 
من  مهم  جزء  أهنم  مؤكدة  مقرتحاهتم،  ومناقشة 
حيدث  بام  والتعريف  الوطن،  إلنجازات  الرتويج 
بجانب  املجاالت،  خمتلف  يف  حقيقية  طفرة  من 
عىل  التأمني  وثيقة  يف  املشاركة  بأمهية  التعريف 
املرصيني باخلارج، وما تقدمه من مزايا للمشرتكني.

مؤسسات  مجيع  بني  تعاونًا  املؤمتر  وشهد 
باخلارج  املرصيني  احتياجات  لتلبية  الدولة 
حماور: ثالثة  عىل  ويرتكز  املجاالت،  كل  يف 

يتناول املحور  االقتصادي والثقايف واخلدمي، حيث 
مثل  باخلارج  املرصيني  هيم  الذي  الشق  االقتصادي 
سواء  مرص  يف  االستثامر  وفرص  البنوك  خدمات 
املحور  يتناول  فيام  صناعي،  أو  جتاري  أو  عقاري 
الثقافية واألنشطة  الندوات  الثقايف عقد سلسلة من 
العامل  حول  املرصية  اجلاليات  ألبناء  الرياضية 
للتعريف بام حتقق من إنجازات يف الدولة املرصية
هامة  موضوعات  يتناول  فهو  اخلدمي  املحور  أما 
وحتويل  القضائية  واملساندة  التأمينية  التغطية  مثل 
املؤمتر  هذا  خلروج  تطلعها  عن  معربة  التأمينات، 



املرصيني  حتويالت  زيادة  احلكومة  إعالن  مع 
»املرصى  نظمت  معدالهتا،  أعىل  إىل  اخلارج  ىف 
حتويالت  زيادة  كيفية  تبحث  ندوة  اليوم«، 
املرصيني ىف اخلارج، باعتبارها أكرب مورد للدخل 
املرصيني  مشاكل  الندوة  وناقشت  القومى، 
روشتة  إعداد  مع  حلها،  وكيفية  اخلارج  ىف 
لعالج قضايا االستثامر والتعليم ونقل اجلثامني.

القضايا  أهم  الندوة  ىف  املشاركون  وطرح 
مرص  ىف  التعليم  نظام  إن  وقالوا  تؤرقهم،  التى 
تنفذ  التحويالت  أن  إىل  ولفتوا  أبناءهم،  يظلم 
األصدقاء  خالل  من  الدول،  بعض  ىف  وديا، 
أمريكا  ىف  املرصيني  أن  وأكدوا  والوسطاء، 
ثرية وليست  كريمة  حياة  يعيشون  وأوروبا 
لالستثامر قوية  وجهة  مرص  أن  إىل  مشريين 
ولفتوا  احتياجاهتا،  بتحديد  الدولة  مطالبني 
اخلارج ىف  املرصيني  األعامل  رجال  تأثري  إىل 
الوطن داخل  دورهم  تنمية  عىل  وقدرهتم 
عاملة  يقدم  ال  املرصى  التعليم  أن  إىل  وأشاروا 
أبناء  بني  املنافسة  صعوبة  إىل  ولفتوا  ماهرة، 
وطرحوا  اخلارج،  ىف  اجلنسيات  وباقى  مرص 
بعض األزمات التى يتعرضون هلا؛ منها اللجوء 
إىل بنوك أجنبية ىف التحويالت لعدم توافر بنك 
الفتاح  عبد  الرئيس  ىف  ثقتهم  وأكدوا  وطنى، 
املطروحة  املبادرات  أن  إىل  ولفتوا  السيسى، 
ىف  أمنيتهم  عن  وأعربوا  احتياجاهتم،  تلبى  ال 
للمرصيني  اقتصاديا  مرشوعا  الرئيس  إطالق 
بحزمة  بدعمهم  الدولة  وطالبوا  اخلارج،  ىف 
أبناء مرص. أهنم  خدمات يشعرون من خالهلا 

■ كيف يمكن زيادة إيرادات املرصيني من اخلارج؟

قال الدكتور عامد الباشا، أستاذ الكيمياء بجامعة 
لالستثامر قوية  وجهة  تعد  »مرص  نيويورك: 
ما  احتياجاهتا،  حتدد  أن  الدولة  عىل  لكن 
حقيقيا  استثامرا  أم  استقطابا  ذلك  كان  إذا 
فرص  لتوفري  االقتصاد  نمو  زيادة  يستهدف 
باخلارج املرصيني  حتويالت  ولزيادة  العمل، 
فروع  توافر  عدم  بشأن  حلول،  توفري  جيب 
يدفعهم  ما  األجنبية،  الدول  ىف  املرصية  للبنوك 
ىف  أصحاهبم  عرب  مرص  إىل  أمواهلم  لتحويل 
املرصى«. االقتصاد  عىل  سلبا  أثر  ما  اخلارج، 

األموال  لتحويل  رسوم  فرض  »نتيجة  وتابع: 
الغالبية  يقوم  املرصية،  إىل  األجنبية  البنوك  من 
املرصيني  من  الثقة  أهل  إىل  أمواهلم  بدفع 

اإلخوان  استغله  أمر  وهو  اخلارج،  ىف  املقيمني 
الدوالر كان  وقتها  يونيو،   ٣٠ ثورة  بعد 
من  الدوالرات  جيمعون  وكانوا  جنيها،   ١٢ بـ 
ىف  ألقارهبم  وتسليمها  باخلارج،  املرصيني 
االقتصاد  اهنار  ووقتها  اجلنيه،  بقيمة  مرص 
دوالرية«. حتويالت  توافر  لعدم  املرصى 
االحتاد  رئيس  عىل،  إسامعيل  معه  واتفق 
توفري  »إن  بقوله:  اخلارج،  ىف  للمرصيني  العام 
األجنبية  الدول  ىف  املرصية  للبنوك  فروع 
الطرق  أفضل  ألهنا  قومى،  أمن  مسألة 
رشعية«. بطريقة  األجنبية  العملة  لوصول 

مؤسس  املراغى،  صمويل  الدكتور  وعلق 
املتحدة  الواليات  ىف  املحاسبة  مكاتب 
1984 منذ  ألمريكا  مهاجر  »أنا  االمريكية: 
مكاتب  من  عددا  وأمتلك  حماسبا،  وأعمل 
الدوالر ىف  تتمثل  املشكلة  أن  وأرى  املحاسبة، 
وكيفية  ملرص،  بالنسبة  مشكلته  حل  وكيفية 
األموال لتحويل  الطرق  أفضل  إجياد 
االستثامر«. هذا  وطبيعة  واستثامرها، 

خدمة  املتحدة  الواليات  ىف  »لدينا  وتابع: 
التحويل من  عمولتها  عىل  حتصل  مرصفية، 
ويضطر إليها املرصيون بسبب عدم وجود بنك 
خاص  بنك  هو  هناك  املتاح  والوحيد  وطنى، 
بمعامالت الرشكات وليس األفراد«. واستكمل: 
الدول  وتلك  والصني،  بولندا  من  عمالء  »لدى 
لكنى  الوطنية،  بنوكهم  من  شيكات  لدهيا 
إجياد  جيب  لذا  امليزة  هذه  أمتلك  ال  كمرصى 
جيب  التحويالت  ولزيادة  املشكلة،  هلذه  حل 
أن تتبنى مكاتب التمثيل التجارى ىف القنصليات 
والتواصل  هبا،  والتعريف  الدولة  مرشوعات 
فيها«. باالستثامر  إلقناعهم  املرصيني  مع 

البنوك  مبادرات  من  االستفادة  »هيمنى  وتابع: 
املرصية؛ فسعر الفائدة ىف البنك األمريكى ٠.٥٪
ىف الوقت الذى يصل فيه سعر الفائدة ىف البنوك 
أنا غري قادر عىل إيداع  املرصية ١٥٪ ، ولألسف 
أمواىل لعدم وجود بنك وطنى مرصى ىف أمريكا«.

حيبون  اخلارج  ىف  »املرصيون  وأضاف: 
من  جزءا  يكونوا  أن  ويتمنون  بلدهم، 
وأفكار  مهنية  خربات  ولدهيم  التنمية، 
هو  يريدونه  ما  وكل  أفضل،  التنمية  جتعل 
ىف  ضامنات  وتوفري  االستثامر  عوائق  إزالة 
عليها«. حيصلوا  أن  ألمواهلم  احتياجهم  حالة 

االحتاد  فرع  رئيس  خليل،  مريفت  علقت 
اخلارج من  املرصيني  حتويالت  »لزيادة  بلندن: 
عرب  االستثامر،  فرص  زيادة  ىف  التفكري  جيب 
تأمني بيئة مشجعة ىف مرص، فهذه التحويالت 
مصدر لإليرادات، ورغم زيادهتا إال أهنا ضعيفة
ووجودها ىف البنوك يكون لفرتات قصرية حلني 
استالم املحول إليهم تلك األموال، ويمكن زيادهتا 
وأضافت:  بسيطة.«  فرتة  خالل  ومضاعفتها 
ال  اخلارج  ىف  املرصى  املستثمر  أن  »املشكلة 
أمواله  الثقة الستثامر  يكفى من  ما  لديه  يوجد 
البريوقراطية  اإلجراءات  بسبب  مرص،  ىف 
الذى  الطويل  والوقت  التعامل،  ىف  والروتني 
النصب حاالت  إىل  باإلضافة  يستغرقه، 
وتابعت: أمواله«.  سحب  إىل  فيضطر 

من  وإنجلرتا،  مرص  بني  جار،  استثامر  »هناك 
خالل املرصيني املقيمني هبا، إال إن هذا االستثامر 
يمكن مضاعفته ومعه ستزداد العملة األجنبية 
املرصيني  إيرادات  رفع  ولضامن  مرص.  إىل 
التحويالت  عىل  االعتامد  جيب  ال  اخلارج  ىف 
حياة  بتوفري  االستثامرات  وإنام  الشخصية، 
املالبسات  وتوضيح  املرصى،  للمستثمر  كريمة 
اجليدة التى تشجعه عىل االستثامر. وهناك عدد 
الربيطانيني  املرصيني  األعامل  رجال  من  كبري 
ىف  اقتصادى  حراك  صناعة  عىل  القادرين 
واضحة استثامرية  بيئة  توفري  حال  مرص، 
الفاكهة  استرياد  فإن  املثال،  سبيل  وعىل 
ىف  مهم  عمل  جمال  مرص،  من  واخلرضوات 
إنجلرتا، بعد أن تربعت مرص عىل عرش املوالح 
االستثامرات ولزيادة  بريطانيا،  ىف  والعنب 
لدينا  ألننا  باألمان،  املستثمر  يشعر  أن  جيب 
التطبيق«. ىف  مشكلتنا  لكن  كثرية،  قوانني 

اجلالية  رئيس  نائب  أبوعيش،  حممد  وأضاف 
استثامرات  »لزيادة  بالسعودية:  املرصية 
املرصيني باخلارج، عىل الدولة أن تكتسب ثقتهم
مؤثرون  باخلارج  املرصيون  األعامل  فرجال 
الوطن،  داخل  دورهم  ينمو  أن  ويمكن 
احلكومية  اإلجراءات  إىل  اطمأنوا  ما  إذا 
وسوف  تستهدفهم،  التى  واملبادرات 
نفسه:  الوقت  ىف  وتساؤاًل  مثاال،  أرضب 

سنوات منذ  الوطن؟..  بيت  أين 
اخلارج  ىف  املرصيني  بتوعية  الدولة  طالبتنا 
وحدات  ورشاء  العقارية،  التنمية  ىف  للمشاركة 
بـ ٥٠٠ دوالر، ىف  سكنية، وقتها كان مرت األرض 

آالف  اشرتاك  ورغم   ،٢٠١٣ عام  التجمع،  مدينة 
أننا  اال  مالية  مبالغ  ودفعهم  اخلارج  ىف  املرصيني 
حتى اآلن ال نعلم أين أموالنا أو مكان األرض؟!«.
منذ  دوالر،  ألف   ١٢٠ دفعت  »أنا  وتابع: 
كيف  شيئا،  عنها  أعلم  ال  سنوات،   9
االستثامر ىف  ثانية  مرة  أساهم  أن  يمكن 
العقارى«. االستثامر  عىل  أشجع  وكيف 

بالسعودية مرصى  كمستثمر  »أنا  وأضاف: 
عىل  الرتكيز  قررت  الدولة  كانت  إذا  أنه  أرى 
أولوياهتا، جيب  العقارى، عىل قائمة  االستثامر 
أن تفكر ىف جذب العراقيني واليمنيني، وجيب 
عند  أتوقف  وال  اخلدمات،  من  حزمة  توفري 
الدعاية فقط؛ مثل تسهيل احلصول عىل تأشرية 
حديثة فنية  أنظمة  ووضع  مرص،  إىل  الدخول 
املشرتى ثقة  لكسب  اجلديدة،  املدن  ىف  ولو 
مع  مشرتهيا،  واسم  القطعة  رقم  يظهر  بأن 
حتديد فرتة زمنية قصرية للبيع والرشاء، عرب 
مكاتب موحدة، عىل أال يستغرق البيع والرشاء 
عن  نبحث  أن  علينا  أنه  وأؤكد  طويلة،  شهورا 
االن واألوضاع  األجانب،  استقطاب  كيفية 
للغاية صعبة  اخلليج  دول  ىف  للمرصيني  بالنسبة 
االقتصادية واألزمات  كورونا  جائحة  بسبب 
أن  وعلينا  رواتب  يتقاضون  ال  كثريون  وهناك 
التعامل معهم عند عودهتم«. نبحث عن كيفية 

سليم عالء  قال  التحويالت  زيادة  كيفية  وعن 
اجلالية  رئيس  نائب  لالحتاد،  العام  األمني 
املحفزات زيادة  »جيب  بالكويت:  املرصية 
مثل ربط حتويالت املرصيني ىف اخلارج بقيمة 
عىل  لتشجيعهم  حوافز  وتدشني  مدخراهتم، 
حتويل أمواهلم إىل البنوك املرصية، وتقديم الدعم 
فنحن  اجلامرك،  خيص  فيام  والصالحيات، 
نريد حزمة اقتصادية متنح للمرصى ىف اخلارج 
القوانني  من  وحزمة  التحويل،  عىل  لتشجيعه 
ليتمكنوا  املستثمرين،  ملساعدة  االقتصادية 
وزيادة  مرص،  من  واالسترياد  العمل  من 
ووطنهم«. هبا  يعملون  التى  الدول  بني  التعاون 
له أى ميزة يتمتع هبا  وتابع: »لألسف ال يوجد 
أى مرصى يعيش ىف اخلارج، رغم أنه يوفر دعم 
املفرتض  فمن  مقابل،  بدون  والبنزين،  العيش 
بعمل  ولو  باخلارج،  املرصيني  الدولة  تكافئ  أن 
التى  تلك  مثل  سياراهتم،  مجارك  عىل  خصم 
ال  والباكستانى،  واهلندى  اللبنانى  عليها  حيصل 
منها«. أحرم  أو  مرتني  سيارتى  قيمة  أدفع  أن 



تطرحها  التى  املبادرات  بني  مشكلة  »هناك 
حيتاجونه« وما  اخلارج،  ىف  للمرصيني  الدولة 
نائب  بسيونى،  الدين  عصام  علق  هكذا 
ما  وهو  بأمريكا،  املرصيني  احتاد  رئيس 
ىف  وخيرجها  جدواها،  ضعف  إىل  يؤدى 
ويتم  حقيقية  مبادرة  منها  أكثر  »الشو«  إطار 
عمل. خطة  أو  هدف  حتديد  دون  إطالقها 

الرئيس  ىف  كبرية  ثقة  »لدينا  وأضاف: 
مرشوع  بعمل  ونطالب  السيسى،  عبدالفتاح 
بالدوالر باخلارج  املرصيون  فيه  يساهم  قومى 
سبيل  فعىل  اخلارج؛  من  العائدون  به  ويعمل 
مزدوجو  أغلبهم  أمريكا،  ىف  املرصيون  املثال، 
االستثامر  ىف  معهم  الرتكيز  جيب  فال  اجلنسية، 
رغم  سنويا،  مرص  يزورون  ال  ألـنهم  العقارى، 
أرادت  فإذا  حيدث،  ما  ومتابعتهم  تواصلهم 
مدخراهتم  إليداع  تستقطبهم  أن  الدولة 
هتمهم«. مبادرات  تقديم  عليها  مرص،  ىف 

بشأن  الرئيس  ىف  كبرية  ثقة  »لدينا  وتابع: 
التنمية، ونتمنى أن يطلق مرشوعا قوميا خيص 
أن  عىل  الدوالر،  عملة  عرب  باخلارج،  املرصيني 
توفري  مع  إلدارهتا،  له  تابعة  جهة  خيصص 
اطلق  فلو  به،  اخلارج  من  للعائدين  عمل  فرص 
باخلارج  للمرصيني  قوميا  مرشوعا  الرئيس 
وشارك فيه مليون فقط، بحد أدنى 1000 دوالر 
للفرد، سوف يدخل للدولة مليار دوالر، فام بالنا 
لو شارك به أكثر من 10 ماليني مرصى باخلارج. 

فقط،  باخلارج  املرصيني  هدف  ليس  االستثامر 
لدهيم  لكن  اإلقامة،  دول  ىف  يعملون  ألهنم 
مرص داخل  والتنمية  البناء  مشاركة  ىف  رغبة 
طريقة  بنفس  يكون  ال  املرشوع  هذا  وإطالق 
دراسة  عىل  قائم  مرشوع  إنام  املبادرات، 
ألن  الرئيس،  رعاية  حتت  الدولة،  وتؤسسه 
باالستثامر  هيتمون  ال  باخلارج  املرصيني  غالبية 
أرخص  أمريكا  ىف  الشقق  فأسعار  العقارى، 
مرص«. ىف  والشاليهات  الشقق  أسعار  من 

تتم  املرصيني  مدخرات  حتويالت  هل   ■
األصدقاء؟ أم  البنوك  عرب  رسمى  بشكل 

اجلالية  رئيس  نائب  عيش،  أبو  حممد  أجاب 
بنوك  السعودية يوجد  بالسعودية: »ىف  املرصية 
حتويلها  يتم  ثم  بالريال،  اإليداع  فيها  يتم  أجنبية 
خسارة«.  يعترب  ما  باجلنيه،  املرصية  البنوك  إىل 
وتساءل عام إذا كانت معامالت أبنائنا ىف املدارس 
واجلامعات داخل مرص تتم بالدوالر، وملاذا علينا 
تكلفة  ثم  البنكية،  التحويالت  تكلفة  نتحمل  أن 
الدوالر؟. إىل  ثم  اجلنيه  إىل  املالية  القيمة  حتويل 

لندن  ىف  »التحويالت  خليل:  مريفت  وقالت 
األصدقاء  خالل  من  وديا،  أكرب  بشكل  تتم 
عملية  ييرسون  الذين  الوسطاء،  بعض  أو 
املرصيني  ألن  مرص،  ىف  لألهاىل  األموال  تسليم 

خسارهتم تقليل  ىف  رغبة  لدهيم  اخلارج  ىف 
بمعنى تقليل دفع تكلفة التحويالت املالية عرب 
البنوك، خاصة أن املهاجرين ىف أوروبا وأمريكا 
ثرية«. ليست  لكن  كريمة،  حياة  يعيشون 

وتضيف: »لألسف هناك مشكلة كبرية عشناها 
خالل األزمة االقتصادية، مل يكن هناك دوالرات 
حاول  متوىف،  مرصى  لدينا  وكان  مرص،  ىف 
أبناؤه دفع تكلفة نقل جثامنه وقدرها ألفا جنيه 
عىل  احلصول  من  يتمكنوا  مل  لكنهم  إسرتلينى، 
الدوالرات املطلوبة، لتحويلها إىل لندن، فاضطروا 
اإلخوان،  من  غالبا  وأبطاهلا  الودية،  الطرق  إىل 
وموارد  قوية  عالقات  شبكة  لدهيم  ممن 
إدارة  وتسلمتها  باجلنيه،  األبناء  ودفع  مالية، 
املستشفى باجلنيه اإلسرتلينى، لشحن اجلثامن«.
■ هناك مبادرات وقرارات لتسهيل االستثامر.. 
اخلارج؟ ىف  املرصيون  منها  يستفيد  ال  ملاذا 

معوقات  »هناك  الباشا:  عامد  الدكتور،  قال 
كبرية تعرقل االستثامر ىف مرص، منها القوانني 
شخصية..  جتربة  وسأحكى  العمل،  وأسلوب 
مرص  ىف  لالستثامر  وجئت  كيميائيا،  أعمل  أنا 
ببناء  قمنا  وبالفعل   ،2010 عام  الدواء  جمال  ىف 
من  بالعارش  أحدمها  الدواء،  إلنتاج  مصنعني 
ىف  وبدأت  اجلديدة،  الصاحلية  ومدينة  رمضان، 
األمريكية،  للمواصفات  وفقا  دواء،   50 إنتاج 
بعد دفع أموال طائلة للرشكات األمريكية، مع 
مراقبة شديدة، للسامح بالعمل ىف مرص وإنتاج 
دواء، بنفس اجلودة العاملية، وعانيت من الدواء 
أو ما يعرف بـرضييبة األدوية، وهم  املغشوش، 
يقومون برسقة تركيبة الدواء وصناعته بأسامء 
قريبة من منتج الرشكة لريبحوا املاليني؛ ألهنم 
ويقلدونه  األصىل،  الدواء  سمعة  يستغلون 
الفعالة«. املادة  تقليل  عرب  رخيص،  بسعر 

تم  اإلنتاج،  بداية  من  أشهر   6 »بعد  وتابع: 
ومراكز  بالصيدليات  وتوزيعها  األدوية،  تقليد 
الوقت  ومع  كثريًا،  أرخص  بأسعار  التجميل، 
األصىل«. املنتج  رشاء  يرفضون  التجار  بدأ 

ويضيف: »كانت املشكلة الكربى عندما حاولت 
املسؤولة  اجلهة  بأن  وفوجئت  شكوى،  تقديم 
املائية، ورفضت وزارة  هى رشطة املسطحات 
مع  التعامل  املستهلك  محاية  وجهاز  الصحة 
املشكلة بدعوى عدم مسؤوليتهام، فيام تتعامل 
يتم  إدارية  قضية  باعتبارها  القضية  مع  النيابة 
متواصلة  سلسلة  وبعد  الغرامة.  بدفع  حلها 
قرارا  واختذت  املصنع  تركت  اخلسائر،  من 
مرص  داخل  الدواء  جمال  ىف  االستثامر  بعدم 
إنشاء  هبدف  مرص  أزور  واليوم  ثانية..  مرة 
مليون   200 يضخ  كبري،  استثامرى  مرشوع 
دوالر، عرب إنشاء جامعة أجنبية، فقد حصلت 
ضخمة  أمريكية  جامعات   6 موافقة  عىل 
 200 عىل  للحصول  ونسعى  معها،  للرشاكة 
إمكانية  نبحث  مازلنا  لكننا  العمل،  لبدء  فدان، 

العلميني«. مدينة  أو  اإلدارية  بالعاصمة  إنشائها 

هبا  تتمتع  ميزة  البرشية  القوى   ■
العامل  تصدير  ويمكن  مرص، 
املرصية؟ التحويالت  يزيد  ما  املرصى 

قال حممد أبوعيش: »تصدير العاملة إىل اخلارج
ويوفر  االقتصادية،  املشكالت  من  الكثري  حيل 
العملة االجنبية، إال أن املنافسة مع شباب مرص 
أصبحت صعبة، فالتعليم املرصى ال يقدم عاملة 
ماهرة.. وتصدير املرصيني إىل اخلارج حيتاج إىل 
موظفني  السعودية  تطلب  ما  فكثريا  تدريبهم؛ 
بمواصفات حمددة ال نجدها لألسف ىف مرص
إىل  تتجه  العربية  الدول  أصبحت  ولألسف 
العاملة السترياد  والفلبني  ومانيال  اهلند  أسواق 
والفنيني«. املدربة  العاملة  مرص  فقدان  ظل  ىف 

أن  مؤكدا  سليم،  عالء  معه،  اتفق  ما  وهو 
املرصيني  أذهان  ىف  املكونة  النمطية،  الصورة 
عن مستوى التعليم ىف دول اخلليج ليست واقعية
فنظم التعليم ىف هذه الدول متطورة جدًا، ودول 
ضمن  مصنفة  واإلمارات،  وقطر  عامن  مثل 
أفضل جامعات عىل مستوى العامل، وبالتاىل فإن 
صعبة أصبحت  اجلدد  اخلرجيني  عمل  فرص 
مع مقارنة مستواهم التعليمى مع نظريهم من 
املرصيون  ينظر  ذلك  ورغم  أخرى،  دولة  أى 
أقل  تعليم  أنه  عىل  اخلليج  دول  ىف  التعليم  إىل 
التعليم  نظام  مساوئ  رغم  املرصى،  نظريه  من 
وختبط  اخلصوصية،  الدروس  من  املرصى 
وبراجمه. اسرتاتيجيته  وضوح  أو  اخلطط 

لن  بأهنا  خليل،  مريفت  علقت،  أوروبا  وعن 
العاملني  من  الفائض  لتصدير  كوسيلة  تصلح 
بطالة نسبة  هبا  األوروبية  الدول  ألن  املرصيني، 
جائحة  بسبب  تدن،  ىف  هبا  االقتصادية  واحلالة 
واألزمات  األوكرانية  الروسية  واحلرب  كورونا 
الدول  أن  عن  فضال  املتتالية،  االقتصادية 
نظرة  املهاجرين  إىل  تنظر  مازالت  األوروبية 
الدولة أبناء  أهنم مستغلون، وال تعاملهم معاملة 
أغلب  إن  حتى  اجلنسية،  عىل  حصوهلم  رغم 
امليالد. بلد  تذكر  خانة  تضع  الرسمية  األوراق 

األوكرانية  الروسية  احلرب  أزمة  كشفت   ■
العربية  الدول  ىف  املرصيني  أبناء  توجه  عن 
ملاذا؟ األوروبى..  للتعليم  اللجوء  تفضيل  إىل 

شائك  ملف  التعليم  ملف  إن  سليم،  عالء  قال 
باخلارج املرصيني  لكل  النفسى  األذى  جيلب 
ىف  أبناؤهم  منها  يعانى  كبرية  مشكلة  هناك  ألن 
ألبنائنا ظاملة  تعترب  التى  التعليمية،  املنظومة 
ولذا فإن االجتاه للتعليم اجلامعى ىف أوروبا يأتى 
بسبب معاملة أبناء املرصيني ىف اخلارج معاملة 
بلدهم )من بني  غري عادلة، فليس هلم مكان ىف 
هلم  من  يكون  باخلارج  مرصى  طالب   ١٠٠ كل 
حق االلتحاق بالكلية اجلامعية ٥ فقط(، وهو ما 

املرصى. الشعب  أبناء  بني  مساواة  عدم  يعترب 
التعليم  ىف  أبنائنا  فرصة  أن  من  الرغم  فعىل 
االلتحاق  إما  عليهم  تفرض  العربية  بالدول 
يقوم  الذى  املرصى،  التعليمى  بالنظام 
أمر  وهو  بالسفارات،  ملحقة  فصول  عىل 
باخلارج املرصية  للغالبية  تنفيذه  يصعب 
والدروس  املنزلية  الدراسة  عىل  يعتمد  ألنه 
احلكومى  بالتعليم  االلتحاق  أو  اخلصوصية، 
األجنبى. بالتعليم  االلتحاق  أو  هبا،  املقيم  للدولة 

ويتابع: رغم تفوق الطالب املرصيني وحصوهلم 
عىل املراكز األوىل تعليميا، إال أهنم يعانون من نظام 
بكليات  االلتحاق  من  حيرمهم  الذى  »املعادلة«، 
الطب واهلندسة، وبالتاىل يلجأون إىل اجلامعات 
األجنبى  التعليم  مع  نفسه  األمر  وهو  اخلاصة. 
لاللتحاق  فقط   ٪٥ بنسبة  إال  يسمح  ال  حيث 
لذا  التقديم،  وبأسبقية  احلكومية،  باجلامعات 
ونظرا  احلل،  هى  اخلاصة  اجلامعات  تكون 
الرتفاع أسعار هذه اجلامعات، مقارنة باجلامعات 
هبا. أوالدهم  التحاق  املرصيون  يفضل  األجنبية 

وحيطم  أبناءنا  يظلم  النظام  »هذا  ويضيف: 
مثال لك  أرضب  وسوف  وأحالمهم،  أحالمنا 
اجلامعات  بإحدى  لاللتحاق  جارى  ابن  اضطر 
اخلاصة ىف مرص، نتيجة نفاد فرصته ىف االلتحاق 
بنسبة الـ ٥٪ ، ولألسف مع أزمة كورونا وترسيح 
العاملني ىف كثري من الدول، فقد عادت األرسة 
معاملة  يعامل  يزال  ال  الطالب  أن  إال  مرص،  إىل 
مرصوفاته  لدفع  وُمضطر  باخلارج،  املرصيني 
عىل  حقيقى  عبء  وهو  بالدوالر،  اجلامعية 
العائلة اآلن، ويؤكد عىل حالة التشوه، فاملرصيون 
فرص  إجياد  تكلفة  الدولة  حيملون  ال  باخلارج 
باإلضافة  أو عالج،  أو سكن  أو مواصالت  عمل 
أن  هو  يريدونه  ما  وكل  باخلارج،  أبنائهم  لتعليم 
يتساوى أبناؤهم مع أبناء وطنهم ىف حق التعليم«.

أزمة  خيلق  اجلامعى  التعليم  »لألسف  وتابع: 
املرصى الشعب  أبناء  بني  ويفرق  حقيقية، 
ألنه  النظر،  إعادة  إىل  حيتاج  شائك  ملف  وهو 
اجلانب  عىل  اخلارج،  ىف  املرصيني  إيذاء  يتعمد 
واالعرتاف«. والقبول  املعادلة  بشأن  النفسى، 

جتربة  عن  الباشا،  عامد  الدكتور  وحيكى 
بالنسبة  مرص،  ىف  التعليم  بشأن  شخصية، 
من  خترجت  قائال:  اخلارج،  ىف  للمرصيني 
املدرسة  عىل  األول  وكنت  السعودية  الثانوية 
والسابع عىل املنطقة اجلنوبية، وتم تكريمى من 
لكننى عندما عدت إىل  السعودى وقتها،  األمري 
ىف  تأخرت  فقد  حقيقية،  صدمة  عشت  مرص 
تقديم أوراقى للتنسيق اجلامعى، فضاعت منى 
حصوىل  رغم  الطب،  بكلية  االلتحاق  فرصة 
املعادلة.  درجات  حذف  بعد  جمموعها،  عىل 
أمريكا ىف  العليا  للدراسات  سفرى  بعد  املشكلة 
حصلت  التى  شهاداتى  معادلة  جيب  كان 
هبا. االعرتاف  عدم  نتيجة  مرص  ىف  عليها 



بوابة  يكون  أن  للتعليم  يمكن  هل   ■
وأمريكا؟ أوروبا  ىف  الرشعية  غري  للهجرة 

يكون  أن  للتعليم  يمكن  ال  خليل:  مريفت  قالت 
الطالب  ألن  الرشعية،  غري  للهجرة  بوابة 
الوافدين حيصلون عىل فيزا تعليمية ال متكنهم 
وهو  األوروبية،  الدول  باقى  إىل  اخلروج  من 
الروسية  احلرب  أزمة  ىف  واضحا  ظهر  ما 
املرصيون  الطالب  اضطر  فقد  األوكرانية، 
احلصول  انتظار  ىف  احلدود  عىل  للوقوف 
وبولندا. جلورجيا  الدخول  تأشرية  عىل 
فهم  الطالب؛  ىف  ليست  احلقيقية  املشكلة 
غري  فاهلجرة  الدولة،  لدى  معلومون 
ورغم  وحمددة،  معروفة  طرق  هلا  الرشعية 
املهاجرين  عدد  أن  إال  املرصية  املبادرات 
وصلوا  و١٦  و١٥   ١٤ عمر  من  الرشعيني  غري 
املاضية. السنوات  خالل  جدا،  كبرية  بأعداد 

رئيس  اهلل،  لطف  وائل  يقول  أمريكا  وعن 
حترير جريدة مرصية تصدر ىف أمريكا، إن 
اهلجرة  بوابة  من  كبريا  جزءا  يمثل  التعليم 
غري الرشعية، إال أن القوانني أصبحت أكثر 
تدقيًقا، ما يصعب األمر، فاحلاصل عىل فيزا 
أو  بالعمل،  يلتحق  أن  الصعب  من  تعليمية 
يستمر فرتة أطول من فرتة دراسته، نظرا 
ألنه يتم إخطار إدارة اهلجرة، بمجرد حصوله 
مرص. إىل  لعودته  متهيدا  شهادته،  عىل 

■ كيف يمكن محاية الطالب املرصيني من مافيا 
األوروبية؟ الدول  ىف  اجلامعى  التعليم  استغالل 

تقول مريفت خليل: هناك شقان ىف هذا اجلانب
الداخل  ىف  أبناءها  مرص  حتمى  كيف  ومها 
التعليم ىف مرص أرقى من مستوى  ألن مستوى 
مثل  حالًيا؛  الرائجة  األوروبية  الدول  ىف  التعليم 
ما  وهو  وغريها،  ورومانيا  وجورجيا  أوكرانيا 
الطالب  وعودة  أوكرانيا  ىف  األزمة  بعد  ظهر 
االختبارات  ىف  بعضهم  ينجح  فلم  الدارسني، 
بدون  اجلامعات  هذه  ألن  هلم،  أجريت  التى 
فدول  تعليمى؛  مستوى  أحسن  ليست  تعميم، 
وغريها،  ورومانيا  وجورجيا  أوكرانيا  مثل 
قبل  من  ممارسات  هبا  وحتدث  فقرية،  دول 
األموال. عىل  واحلصول  للتحايل  أشخاص 

يتم  املرصيني  الطالب  هؤالء  أن  اآلخر  والشق 
ال  النه  محايتهم  يمكن  ال  ولألسف  استغالهلم، 
ىف  الدارسني  املرصيني  للطالب  إحصاء  يوجد 
هذه الدول، وال حتى ألعداد املرصيني ىف اخلارج
بشكل عام، والسفارات نفسها ليس لدهيا فكرة.

احتاد  إدارة  ملجلس  لقاء  أول  ىف   ■
الشهر  خالل  املنتخب  باخلارج،  املرصيني 

االحتاد  دور  عىل  نتعرف  أن  نريد  اجلارى، 
بوطنهم؟ باخلارج  املرصيني  ربط  ىف 
االحتاد  االحتاد:  رئيس  أمحد،  إسامعيل  قال 
تأسس عام 1983 بالقرار اجلمهورى رقم ١١١ لسنة 
١٩٨٣، وهو نفس القرار الذى تم اإلعالن فيه عن 
تأسيس وزارة اهلجرة، لكنه انفصل عن الوزارة 
لوزارة  تابعة  مركزية  كجمعية   ،١٩٨٥ عام 
االجتامعى  )التضامن  االجتامعية  الشؤون 
مرص. ىف  مركزية  مجعة  أول  باعتباره  حاليا(، 

التواصل  هى  البداية،  ىف  االحتاد،  فكرة  وكانت 
ممن  باخلارج  واملرصيني  واخلرباء  العلامء  مع 
انقطعت صلتهم وعالقاهتم بمرص، ومن االحتاد 
مقر  وكان  للهجرة،  وزارة  إنشاء  فكرة  نبعت 
واالجتامعات  آنذاك  اخلارجية  بوزارة  االحتاد 
واهلدف  الوزراء.  رئاسة  مقر  داخل  تتم 
اخلارج ىف  املرصيني  شمل  مل  هو  االحتاد  من 
وربطهم بالوطن، باإلضافة إىل جذب املرصيني 
للعودة إىل بلدهم، خاصة مع األجواء السياسية 
العودة.  من  املرصيني  متنع  كانت  التى  آنذاك، 
صغريا،  كيانا  تأسيسه  منذ  االحتاد  يكن  ومل 
دول  من  كبري  عدد  ىف  له  أفرع  إنشاء  تم  بل 
اإلدارة. بمجلس  عضوا   ١٥ اختيار  وتم  العامل، 
رشكة  تأسيس  وتم  جدًا،  ناجحا  االحتاد  وكان 
 ١٠٠ مال  برأس  والتنمية  لالستثامر  املرصيني 
مليون جنيه، عام ١٩٨٥، مع تأسيس العديد من 
 ١٢ تضم  قابضة  رشكة  كانت  ألهنا  املرشوعات، 
وإسكان  مالية  أوراق  رشكة  منها  تابعة،  رشكة 
وتصنيع تيل فرامل وعدد من املصانع. واالحتاد 
اخلارج ىف  الكيانات  عن  خيتلف  بدايته  منذ 
تواصل  وعىل  للدولة  معروفون  فأعضاؤه 
الدول خمتلف  ىف  والسفارات  احلكومة  مع 
والتضامن  )اهلجرة  وزارات   ٣ إداريا  ويتبع 
من  وإدارى  ماىل  إرشاف  وهناك  واخلارجية(، 
البورصة. ىف  متداولة  أسهمها  وكانت  الدولة 

فيها  يشارك  سنوية  اجتامعات   ٣ هناك  وكان 
مسؤولون من ٧ جهات، مثل ممثل عام اجلوازات 
ووزير االستثامر واجلامرك، وممثلو التعليم العاىل 
والرتبية والتعليم حلل مجيع املشاكل، التى يأتى 
عىل  واالطالع  االحتاد  إدارة  جملس  أعضاء  هبا 
فيها،  يقيمون  التى  الدول  ىف  املرصيني  مشاكل 
التغريات  رغم  استمر،  أن  االحتاد  لقوة  وكان 
اآلن. حتى  مرص  هبا  مرت  التى  السياسية، 

تواصل  عىل  عمله،  فرتة  طوال  االحتاد،  وظل 
أهم  أحد  وكان  اخلارج،  ىف  املرصيني  مع 
اخلارج ىف  املرصيني  مدخرات  زيادة  أسباب 
خالل  من  جنيه،  مليار   31 إىل  وصلت  حتى 
توعوية  حالة  نرش  ىف  االحتاد  أعضاء  دور 
املرصى. لالقتصاد  مواٍز  اقتصاد  خلق  لعدم 

املتتالية  االقتصادية  األزمات  تسبب  ورغم 
القابضة  الرشكة  مال  رأس  ىف  والبورصة 
بإعادة  توصية  هناك  أن  إال  باخلارج،  للمرصيني 

وحدة  إنشاء  فكرة  وقدمنا  الرشكة،  إحياء 
من  عليها  املوافقة  وتم  البليت،  حديد  صناعة 
ما  تتكلف  وسوف  والصلب  احلديد  رشكة 
اتصاالت  وأجرينا  دوالر،  مليون   ٧٠  -٥٠ بني 
إال  للمشاركة،  العامل  دول  كل  ىف  املرصيني  مع 
حمل  تزال  ال  واملوافقات  اجلدوى  دراسة  أن 
وافقت  كام  احلكومية،  باجلهات  الدراسة 
حاضنة  قابضة  رشكة  تأسيس  عىل  احلكومة 
إبرام  تم  إمتامه  وحلني  الصغرية،  للمرشوعات 
بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى، الذى يمنح 
مساحات أراض للعائدين من املرصيني باخلارج 
اآلن حتى  قائم  عرض  وهو  كبرية،  بتسهيالت 
ما يساهم ىف تنمية االقتصاد، عرب توفري فرص 
الزراعى. واالستثامر  والزراعة  للشباب  عمل 

■ ما الذى يسعى إليه االحتاد ىف دورته اجلديدة؟

يكون  أن  بد  ال  أنه  رأينا  سليم،  عالء  قال 
كل  ىف  للمرصيني  العام  لالحتاد  تواجد  هناك 
تأسيس  تم  التى  بأمريكا،  وبدأنا  العامل،  دول 
مهام  ومن  أشهر.   ٩ منذ  هبا  االحتاد  فرع 
ىف  اخلارج  ىف  املرصيني  بني  التقارب  االحتاد 
إىل  باإلضافة  األم،  وطنهم  ومع  الدولة  نفس 
ومساندهتا  الوطنية  باملرشوعات  التعريف 
املرصى. املال  رأس  وتشغيل  وإنجاحها 
لتكون  القابضة  الرشكة  إلنشاء  نسعى  وحاليا 
واحلرفية الصغرية  للمرشوعات  حاضنة 
العاملة  من  الكثري  عودة  مع  خاصة 
كورونا. جائحة  بسبب  باخلارج،  املرصية 

يضم  »االحتاد  قائال:  عيش  أبو  حممد  وعلق 
بمنتهى  اختياره  تم  جديدا،  إدارة  جملس 
ىف  اجلاليات  متثيل  يتم  مرة  وألول  الشفافية، 
العامل كله داخل االحتاد إىل جانب وجود وزيرة 
جديدة، ويعد االحتاد بمثابة اليد اليمنى للوزيرة
فاملسؤولون  اجلهازين،  بني  التوأمة  من  بد  وال 
ىف مرص دائام ما يؤكدون أن املرصيني باخلارج 
هم الذراع األمنية للسفارات، وأننا سفراء مرص 
ميزانيات هلا  يوجد  ال  فالسفارات  احلقيقيون 
10 ريال ىف  وال يوجد صالحية للسفري، لرصف 
أى أزمة طارئة، أو نقل جثامن متوىف، ما يوجب 
واجلهات  االحتاد  بني  قوى  بشكل  التعامل 
برضورة  أمحد،  إسامعيل  وطالب  املعنية. 
تفعيل دور املرصيني باخلارج وعدم هتميشهم«.

■ ملاذا مل ينجح االحتاد ىف تفعيل وثيقة التأمني؟

طلبات  تلبى  ال  »الوثيقة  سليم:  عالء  قال 
تلب  أو  منهم  تنبع  ومل  باخلارج،  املرصيني 
من  هدف  لتحقيق  وجاءت  طموحاهتم، 
هيئة  وهى  املالية،  للرقابة  العامة  اهليئة 
إال  مرص،  ىف  التأمني  أمور  ىف  بالبحث  منوطة 
ألهنا  للمرصيني،  مزايا  حتقيق  ىف  فشلت  أهنا 
جاءت اختيارية، وكان ال بد أن تكون إجبارية«.
وتابع: »الوثيقة كانت مطلبا وكانت تدرس من 

للتأمني  العامة  اهليئة  أن  إال  خمتلفة،  جهات 
عىل  الصحى  التأمني  من  جديدا  نوعا  ابتدعت 
املسافرين، وهو وثيقة تأمني صحية  املرصيني 
جواز  إصدار  تكلفة  زيادة  وتم  املرصيني،  عىل 
واعتامدها  جنيه،   ٣٠٠ بقيمة  املرصى  السفر 
حالة  ىف  أنه  فائدته  وتكون  مبارش،  بشكل 
إصابة أى مرصى بعارض طبى، خالل ٩٠ يومًا
الوثيقة  هذه  عىل  حتفظنا  ورغم  معاجلته،  يتم 
قادر  غري  يكون  قصرية  لفرتة  املسافر  ألن 
للحصول  املختلفة  اجلهات  مع  التعامل  عىل 
هى  املستفيدة  اجلهة  جيعل  ما  عالجه،  عىل 
نقل  وثيقة  دراسة  تم  بعدها  أصدرهتا..  التى 
وهى  اهلجرة،  وزارة  خالل  من  اجلثامني، 
اشرتاها  من  لكن  عام،  ملدة  اختيارية  وثيقة 
وتوىف نتيجة حادث يستفيد بام قيمته ١٥٠ ألف 
جنيه، توزع بني تكلفة نقل اجلثامن والورثة، أما 
فقط«. جثامنه  ينقل  الطبيعية  الوفاة  حالة  ىف 

جيب  وكان  عادلة  غري  وثيقة  بأهنا  ووصفها 
عرب  للمواطن،  الدولة  من  إهداء  تكون  أن 
السفر جواز  إصدار  عىل  ثابتة  قيمة  حتديد 
جثامن  نقل  يتم  وفاة  حالة  حدوث  وعند 
والبحث  اجلثامن  ترك  من  بدال  ألهله،  صاحبها 
كان  إذا  وما  عدمه  من  بالوثائق  اشرتاكه  ىف 
جلمع  رضورة  هناك  أم  طبيعية  وفاة  أم  حادثا 
النقل، كام هو احلال ىف زيادة  تربعات، لرسعة 
جنيه.  ٣٠٠ إىل  اإلجبارى  الصحى  التأمني  قيمة 

وليس  العمل،  مكاتب  ىف  تباع  »الوثيقة  وتابع: 
ألهنا  نفسه،  العامل  إخطار  ودون  السفارات 
املطلوبة  األوراق  من  جمموعة  ضمن  تكون 
السنوية«. العمل  تراخيص  عىل  للحصول 

من  تغطى  ال  »الوثيقة  خليل:  مرفت  وقالت 
لبحث  لتنفيذها  وحتتاج  عاما،   ٦٥ الـ  فوق  هم 
اجتامعى، ما يستغرق وقتا زمنيا، ويرتك فيها 
اجلثامن بثالجة املستشفيات، ما يزيد من التكلفة«.

هناك  يكون  أن  »نتمنى  أبوعيش:  حممد  وقال 
بروتوكول  عرب  اجلثامني،  نقل  ىف  رسعة 
تعاون، فأزمة نقل اجلثامني ال ترتبط باملرصيني 
من  الكثري  ىف  إنام  فقط،  العربية  الدول  ىف 
مدافن  فيها  يوجد  ال  التى  األجنبية،  الدول 
التى  الرسالة  وهى  فرنسا،  مثل  إسالمية 
مرص«. إىل  توصيلها  باخلارج  املرصيون  يتمنى 

وقال عالء سليم: »نحن أبناء هذا الوطن لن ندخر 
حتافظ  أن  نتمنى  لكننا  وطننا،  تنمية  ىف  جهدا 
ىف  األكرب  الدخل  أصحاب  كنا  فإذا  دولتنا،  علينا 
مرص، فالدولة كام تقوم بتطوير وتوسعة قناة 
السويس كى تزيد دخلها، وتوسعة آبار البرتول 
دعام،  منها  نريد  لالستثامر،  قوانني  وسن 
عليها  حيصل  التى  اخلدمات  من  حزمة  عرب 
املغرتبون من الدول األخرى، جتعلنا نشعر بأننا 

أبناء مرص«.                                   نقاًل عن - املرصى اليوم













د.ذمسكينوس  األرشمندريت  قدس  إستقبلنا  عميق  وبرتحيب  رحب  وبصدر  بشوش  بوجه 
األزرعي األمني العام ملجلس كنائس مرص ورئيس دير مارجرجس اليوناين بمرص القديمة، ودار 

بيننا احلوار اآليت:

 بصفتك األمني العام احلايل ملجلس كنائس مرص، ما هي رؤيتك 
للمجلس؟

يف البداية أود أن أرحب بكم يف رحاب دير مار جرجس البطريركي للروم األرثوذكس يف مرص 
القديمة، وأشكركم من صميم قلبي عىل هذه الزيارة.

جملس كنائس مرص هو حماولة مميزة لكي تستطيع الكنائس املسيحية أن جتلس معًا وتشارك 
عام.  بشكل  واملجتمع  مرص  يف  املسيحيني  أجل  من  املستقبلية  ومشاريعها  وصعوباهتا  حتدياهتا 
وأشكر القيادات املسيحية يف مرص الذين إستطاعوا إنشاء املجلس منذ ثامنية سنوات، وأشكر مجيع 
األمناء، وجلان املجلس التي تعمل بتفاين وحمبة وروح التعاون املسيحي إلستمرار عمل املجلس.

جتربة  أي  نجاح  بسهولة  وليس  مرص،  يف  جديدة  جتربة  وهو  جادة،  بخطوات  قام  املجلس 
ثامرها  سنتذوق  وقريبًا  صحيحة،  بطريقة  هبا  اإلعتناء  ويتم  ُزرعت  كشجرة  ولكنه  جديدة 
مرص.  يف  القاطنني  جلميع  ولكن  املسيحي  املجتمع  يف  فقط  ليست  إجيايب  أثر  سترتك  التي 

وبطريرك  بابا  غبطة  من  وبإرشاد  األرثوذكس،  الروم  بطريركية  املجلس  ترأس  الفرتة  هذه 
مع  جاد  بتواصل  نقوم  الثاين  ثيوذوروس  األرثوذكس  للروم  إفريقيا  وسائر  اإلسكندرية 
للمجتمع. مهمة  رسائل  عدة  إعطاء  أجل  من  الفوري  للتنفيذ  خطط  لوضع  واللجان  األمناء 
اإلدمان  وأرضار  واألعضاء  بالدم  التربع  مثل  هي  عليها  سنركز  التي  واملواضيع 
قيادات  جلميع  اجلزيل  شكري  أقدم  املنرب  هذا  ومن  وغريها..  واإلجهاض 
الفرتة. هذه  يف  يعملونه  الذي  التعاون  عىل  اللجان  ورؤساء  وأمنائهم  الكنائس 

كنائس  ملجلس  عرش  الثانية  العامة  اجلمعية  أعامل  يف  العام  هذا  مشاركتي  أثناء  وحتى 
بشوي  األنبا  دير  يف  البطريركي  املقر  يف  لوغوس  مركز  يف  ُعقد  الذي  األوسط،  الرشق 
من  الكثري  اليوم  العامل  يواجه  أنه   كلمتي:  يف  قلت   ،)٢٠٢٢ مايو   ٢٠  -  ١٦( النطرون  وادي 
األيام  هذه  يف  ُنصيل  لذلك  واألوبئة،  والفقر  احلروب  وباألخص  والصعوبات  التحديات 
عاملنا. عىل  املقيتة  بظالهلا  تلقي  التي  األزمات  هذه  انتهاء  أجل  من  ورجاء  بحرارة 
الضيافة وحسن  اإلستقبال  حلفاوة  الثاين  تواضوروس  البابا  لقداسة  شكري  بعد  وشددت 
عىل  الدعوة،  عىل  عبس  ميشيل  الدكتور  األوسط  الرشق  كنائس  ملجلس  العام  لألمني  وشكري 
أمهية مناقشة وإجياد حلول وطرق للتعامل مع القضايا اجلادة التي تؤثر عىل جمتمعاتنا احلديثة 
يف القرن احلادي والعرشين مثل اإلنتحار واإلجهاض واإلدمان واإلحلاد والتلوث البيئي وغريها...

املحبة  أسس  عىل  مبنيان  يكونان  أن  جيب  البرش  بني  واملساعدة  التعاون  أن  إىل  أيضًا  وأرشت 
الدين. أو  واجلنس  باللون  اختالفنا  عن  النظر  بغض  اإلنجيل  رسالة  من  النابعة  احلقيقة 

قدس األرشمندريت بصفتك رئيس دير مـارجرجس البطريركي 
للروم األرثوذكس يف مرص القديمة نريد أن نعرف أكثر عن تاريخ 

الدير؟!
أخذت  والتي  بابليون،  منطقة  يف  القديمة  مرص  يف  البطريركي  جرجس  مار  دير  يقع 
مرص. إىل  األول  رمسيس  الفرعون  جلبهم  الذين  البابليني  األرسى  إستيطان  بعد  إسمها 
القاهرة وسط  جنوب  كيلومرتات  مخسة  حوايل  بعد  عىل  املنطقة  هذه  تقع 
القاهرة  ضواحي  أكثر  من  واحدة  هي  واليوم  اجليزة.  أهرامات  مقابل  وتقع 
واملقابر. العبادة  ودور  األديرة  من  الكثري  هبا  ويوجد  بالسكان،  إكتظاًظًا 
وبسببه  للغاية،  مهيب  شامخ  رصح  هو  والدير  القديمة،  مرص  عليها  ُيطلق 
بابل  حصن  ُذكر  وقد  جرجس"،  "مار  أي  الدير  أسم  احلي  عىل  ُأطلق 
آخرون. وكتاب  سرتابو  املؤرخ  كتب  يف  الدير  عليه  ُأنشأ  الذي  الروماين 

 كان هذا احلصن يف القرون األوىل حيمي مدخل القناة التي وصلت إىل البحر األمحر، ويرتبط 
زمن  إىل  يعود  نفسه  احلصن  أن  حني  يف  تراجان،  باإلمرباطور  أسايس  بشكل  املنطقة  بناء 

دقلديانوس.
األرثوذكس  الروم  لدير  كاثوليكون  بناء  تم  الشامل،  يف  العمالقني  الربجني  أحد  يف 
والعظيم  القديس  إلكرام  املكرس  أفريقيا،  وسائر  اإلسكندرية  لبطريركية  التابع 
بحسب  إعرتف  الذي  القديس  الظفر،  االبس  جيورجيوس  الشهداء  يف 
وتعذب.  ُسجن  حيث  مرص  بابليون  يف  احلقيقي  باإلله  بإيامنه  املقدس  التقليد 
بابليون  يف  طويلة  لفرتة  املقدسة  العائلة  وإقامة  مرور  أيضًا  املقدس  التقليد  يؤكد  كام 
الدير. مدافن  داخل  العذراء  كنيسة  يف  للشفاء"  "ينبوعًا  العذراء  بئر  يزال  ال  حيث  مرص، 

تدرجييًا متزايدًا  مسارًا  للعبادة  احلصن  إستعامل  عملية  بدأت  الرابع،  القرن  يف 
اخلامس. القرن  هناية  يف  عسكري  كمبنى  احلصن  إستعامل  إنتهاء  بعد  ذروته  بلغ 
ومقياس  عرش،  الرابع  القرن  إىل  تعود  جرجس  مار  دير  وجود  تؤكد  خمطوطات  هنالك  أيضًا 
ُيستخدم  كان  الذي  النيل  مقياس  احلصن،  وجود  يؤكد  الربج  قاعدة  يف  اليوم  إىل  املوجود  النيل 
اخلاصة  وتلك  لإلنتاج  السنوية  التقلبات  بني  املبارشة  العالقة  بسبب  الرضائب  مقدار  لتحديد 
العصور  مر  عىل  خمتلفة  فرتات  يف  الدير  أن  تؤكد  خمطوطات  هناك  وأيضًا  النيل.  بتدفق 
أخرى. وتعليمية  خريية  ومؤسسات  ومستشفى  لأليتام  ودار  كمدرسة  أيًضا  ُيستعمل  كان 
يعتربان  الدير،  داخل  يقعان  واللذان  وكريميدويل،  جربائيل  اجلدد  الشهداء  قبور  أن  كام 
استشهدوا  القديسني  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  قرون.  لعدة  الدير  وجود  عىل  أخرى  حية  شهادة 
وكتبوا  الباين،  يواكيم  القديس  األرثوذكس  الروم  وبطريرك  بابا  حربية  أثناء   1522 عام 
الثاين. ثيوفيلوس  اإلسكندرية  وبطريرك  األثويس  نيقوديموس  القديس  حياهتم  ووثقوا 



لألقباط  أيًضا  ولكن  لألرثوذكس،  للروم  فقط  ليس  جذب،  قطب  هو  الدير 
من  الزوار  يتوافد  أيضًا،  واملسلمني  املسيحيني  ومجيع  والكاثوليك  األرثوذكس 
العجائبية. جرجس  مار  أيقونة  أمام  للصالة  الدير  عىل  والعامل  مرص  أنحاء  مجيع 
.1904 عام  الدير  كاثوليكون  أحرقت  التي  النار  من  عجائبية  بطريقة  ُحفظت  التي 
أيًضا واملعروفة  اليوم،  املوجودة  املهيبة  الكنيسة  بناء  جديد  من  تم  وبعدها 
ثالثة  من  املكون  الروماين  الربج  عىل   ،”Rotunda of the East“ باسم 
أوائل  يف  فوتيوس  اإلسكندرية  بطريرك  الرمحات  املثلث  عهد  عىل  طوابق 
النيل. أرض  يف  الدينية  املزارات  أهم  من  واحدة  اليوم  وهي  العرشين،  القرن 

نريد أيضًا أن نعرف أكثر عن التاريخ احلديث للدير؟!
سطع نور تاريخ القرون املسيحية األوىل يف القاهرة القديمة مرة أخرى كام يف عام 2015 عندما تم 
إعادة افتتاح أبواب كاثوليكون الدير املقدس وتم افتتاح مجيع املرافق داخل احلصن، وذلك بعد أن 
تم ترميم كل يشء بالكامل بنعمة الرب وبمباركة وإهلام صاحب الغبطة والقداسة البابا وبطريرك 
اإلسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاين وبتربع سخي من املحسن الكبري أثناسيوس مارتينو.
هلذه  فإن  للبطريركية،  اخلالد  الرمز  وهو  وترميمه،  املقدس  الدير  إنقاذ  أمهية  بجانب 
واملرصيني  اليونانيني  بني  اجلوانب  متعدد  تعاون  إهنا  حيث  خاصة،  رمزية  أيضًا  األعامل 
البابا  من  بتوجيه  واملسيحيني،  املسلمني  جهود  تضافرت  إذ  املجاالت،  من  العديد  يف 
جرجس. مار  فيها  ُسجن  الذي  واحلصن  للعبادة،  مكان  لرتميم  الثاين،  ثيوذوروس  والبطريرك 
وتستمر مسرية العمل واجلهاد الروحي، ويبقى القديس جاورجيوس، قديس املسيحيني، قائدًا 
للضعفاء وحاميهم. ويبقى دير مار جرجس يف مرص القديمة، مبنى فريد بالرشق، ونصًبا تذكارًيا 
الصور... عرب  رحلته  يواصل  لألرثوذكسية  رهبانًيا  فلكُا  أيًضا  ولكنه  عظيمة،  حضارات  للقاء 

نريد أن ختربنا أكثر عن سبب إنشاء املركز البطريركي للدراسات 
واحلوار يف دير مار جرجس السنة املاضية؟

فاعلة  مؤسسات  للكنيسة  يكون  أن  القصوى  األمهية  ومن  أنه  وإدراكنا  إيامننا  من  انطالقًا   
ومتطلباته العرص  عىل  وإنفتاحها  وحمبتها  السامية،  رسالتها  جتسيد  أجل  ومن  املجتمع،  يف 
وسائر  اإلسكندرية  لبطريركية  والدراسات  للحوار  البطريركي  املركز  تأسيس  فكرة  جاءت 
العصور. عرب  املمتد  دورها  مع  ينسجم  للحوار  مركز  هلا  ليكون  األرثوذكس  للروم  أفريقيا 

وبطريرك  بابا  الغبطة  صاحب  بادر  البناء،  احلوار  إىل  دائاًم  بحاجة  املشرتك  العيش  بأن  وإيامنًا   
الدراسات واحلوار  الثاين بإنشاء مركز  اإلسكندرية وسائر إفريقيا للروم األرثوذكس ثيوذوروس 
يف دير مار جرجس اليوناين البطريركي يف مرص القديمة، والذي ُيعد املرشوع األول من نوعه يف 
مجهورية مرص العربية التابع لبطريركيتنا، إذ تم إفتتاح هذا املركز يوم السبت 6 نوفرب/ترشين 
املايض، بحضور ممثل عن األزهر الرشيف وممثلون عن مجيع كنائس مرص. العام  الثاين من 
تارخيًا  العريقة  املنطقة  هذه  يف  حتديدًا،  األديان  جممع  ويف  القديمة  مرص  يف  إذًا 
يوفر  للحوار،  مركزًا  هنالك  أصبح  اجلذور،  الراسخ  التاريخ  بعبق  والغنية  وحضارة، 

وبني  األديان  بني  احلوار  بذلك  ليخدم  والعرشين.  احلادي  القرن  وتقنيات  تسهيالت 
املنبثقة  واللجان  مرص  كنائس  جملس  إجتامعات  وإلستضافة  املسيحية،  الطوائف 
جيمعهم،  من  إىل  حيتاجون  الذين  من  احلياة  مراحل  وكافة  الشباب  ومؤمترات  عنه، 
وتوجيه  اإلبداعية  ومواهبهم  إبراز  عىل  هم  حتفزَّ آمنة  نقّية  بيئة  هلم  ويوّفر  ويسمعهم 
والوطن. املجتمع  خدمة  أجل  من  واملعنوي  والثقايف  الروحي،  مستواهم  ورفع  طاقتهم 
والتعاون  املحبة   يسوده  الذي  الدافئ  املكان  املركز  هذا  يف  اجلميع  سيجد  اآلن  منذ  وبالتايل 
والتالقي مع كافة اإلخوة لتجّسيد العيش املسيحي اإلسالمي املشرتك املمتد منذ قرون طويلة 

يف أرض الكنانة املباركة.
وال تقترص خدمات املركز عىل أبناء الوطن بل تشمل األشقاء يف الدول املجاورة والعامل أمجع 

ليكون منبعًا لألفكار البناءة ومرسحًا للنقاش وتبادل اآلراء وجملسًا لتالقي احلضارات وايقونة 
مرصية فريدة وجرسًا يربط الرشق والغرب ليصبح احللُم واقعًا، والطموح والرؤى حقيقًة 

بحلة املحبة والسالم.
شخصًا  50 يقارب  ما  تتسع  بمساحة  التقنية  متقدمة  إجتامعات  قاعة  من  املركز  يتألف 

جمهزة بأحدث الوسائل إلستضافة املؤمترات اخلاصة بالوفود الرسمية للكنيسة والبطريركية 
وإلقامة املحارضات، واللقاءات واإلجتامعات املحلية والدولية، وذلك من أجل تبـادل خمتـلف 
اإلسكنـدرية  اإلنجييل مرقس مؤسـس كنيسة  إسم  أيضًا كنيسة صغرية عىل  اخلربات. وهنالك 

وقاعات متعددة األغراض.

ملاذا تم تأسيس مركز احلوار يف دير مار جرجس؟
جتد  حينام  وذلك  بمرص،  املشرتك  للعيش  جًدا  مرشفة  صورة  جيد  الدير  إىل  يأتى  زائر  أي 
أشخاصًا من ديانات خمتلفة يزورون الدير ويدعون اهلل، كام نجد لوحات رخامية باملئات يف 
مزار القديس إستفانوس داخل الدير ألشخاص مسلمون ومسيحيون يشكرون اهلل القدير عىل 

املعجزات التي حصلت هلم يف املكان.
البطريرك  السادس،  كريلس  البابا  رعاية  عكازات  من  واحدة  املزار  نفس  يف  أيضًا  وُتعرض 
يف  هبا  قام  التي  التارخيية  لزيارته  كتذكار  أيقونته،  مع  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  الـ116 
من  واألخوات  األخوة  آلاللف  مقصد  أصبح  املزار  هذا  حيث  للدير،  املايض  القرن  ستينيات 
إنشاء  وقبل  إذن  الدير.  يف  املوجودة  الروحي  أباهم  رعاية  عكاز  من  للتربك  القبطية  الكنيسة 
املختلفة. املسيحية  والكنائس  األديان  لقاء  ملتقى  وسيبقى  ومازال  كان  الدير  احلوار،  مركز 

كلمة أخرية من قدسكم ...
الرائدة  كاريزما  وصحيفة  لطفاهلل  وائل  الغايل  والصديق  األستاذ  أشكر  أريد  النهاية  يف 
هذه  أجل  من  والرجاء  املحبة  مشاعر  بعميق  ونصيل  احلوار،  هذه  عىل  املهجر  يف 
يف  األمثلة  أروع  يوم  كل  يف  وجتسد  تقدم  التي  العظيمة  مرص  أجل  من  املباركة،  مرص 
أحتضنت  التي  البالد  هذه  أجل  من  أيضا  ونصيل  أمجع،  للعامل  املشرتك  والعيش  املحبة 
حيفظهم  ان  شعبها  وكل  وجيشها  قيادهتا  أجل  من  نصيل  كام  املقدسة،  العائلة 
أمني. ورفعتها...  الدنيا"  "أم  خدمة  أجل  من  والثبات  والقوة  بالعزم  ويمدهم  اهلل 



اجلنة.. منتجع  إيل  طريقها  السيارة  إختذت 
الصحراوي  اإلسكندرية  مرص  طريق  عيل 
القاهرة  من  ونصف  ساعة  حوايل  بعد  وعيل 
موعد  عيل  النطرون..كنت  وادي  يف  وبالتحديد 
يف  تعني  التي  الكلمة  )يــارو(  ملنتجع  زيارة  يف 
كلمة ولعل  )اجلنة(..  القديمة  املرصية  اللغة 
عامل  فرسها  كام  )امللح(  تعني  أيضا  )النطرون( 
السييس. وسيم  الدكتور  الشهري  املرصيات 
أديرة  من  به  حيفل  ما  بكل  النطرون  وادي 
هذا  إليه  أضيف  للعبادة  هادئة  وأماكن  مقدسة 
املنتجع الذي تشعر فيه كأنك ذاهب يف رحلة إيل 
الطبيعة البكر يف صورهتا الكاملة.. حيث وادي 
امللح، والطمي الطبي، والتأمل والزراعات النقية 
الوراثية. اهلندسة  تعديالت  إليها  تصل  مل  التي 
العلمية  أمنحوتب  مجعية  الرحلة  هذه  نظمت 
عامًا  وثالثني  سبعة  حوايل  منذ  تأسست  التي 
وخمرتعون  علامء  أعضائها  بني  من  وتضم 
املفكر  أشهرهم  من  لعل  وفالسفة  وكتاب 
وغريهم. حممود  مصطفي  الدكتور  الكبري 
) يارو ( فكرة ولدت عام 2013عيل يد جمموعة 
كاليفورنيا  والية  يف  املقيمني  املرصيني  من 
بالواليات املتحدة األمريكية لالستثامر يف مرص..
جتسد حنينا إيل الوطن، وحلام عند العودة إليه 
صحي  فندق  إنشاء  عن  عبارة  وهي  جمددا.. 
خالل  من  عقاقري  أو  دواء  بدون  لالستشفاء 
امللح والطمي وزراعة نباتات طبيعية متاما..وتم 
االتفاق عيل اختيار هذه البقعة املتميزة من وادي 
فريدة. سامت  من  هبا  تتميز  ملا  نظرا  النطرون 

مرصي  سمعان   غاندي  املعامري  املهندس   _
أحد  هو  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مقيم 
مؤسيس الرشكة التي تتويل تنفيذ هذا املرشوع 
ثقافة  تصل  كيف  سألته  عندما  سنوات..  منذ 
بادرين  الناس؟  ايل  والطمي  بامللح  االستشفاء 
بقوله نحن ال نحتاج يف هذا املنتجع ايل دعاية..
حمبي  لكل  املتاحة  اإلمكانات  نقدم  ولكننا 
دليل.  خري  والتجربة  الطبيعي  االستشفاء 

• سـألته بامذا ينفرد هذا املكان عن 
غريه؟؟

_ أجاب قائال ..ملح النطرون خيتلف عن أي ملح 
املتوسط مرورا  البحر  آخر يف مرص..بداية من 
بالبحر األمحر وشبه جزيرة سيناء ..وصوال إيل 
ملح واحة سيوة وهذه األنواع صاحلة لألكل ..أما 
ملح النطرون فقد استخدمه أجدادنا القدماء يف 
قبل  يوضع  كان  اجلراحية  والعمليات  التحنيط 
ويمنع  السوائل  يمتص  حتي  اجلروح  خياطة 
دخول البكترييا إليها، وقد حاولوا استخدام امللح 
من املصادر السابقة يف التحنيط  وكانت تفشل.

وادي املــلــــح: 
قدرة  له  النطرون  ملح  إن  قائال:  وأضاف   _
مضاعفة عيل إمتصاص الرطوبة عن باقي أنواع 
بإذابة ملح  أننا قمنا  إيل  باإلضافة  امللح األخري، 
النطرون يف املاء، وهو له ضغط أسموزي عايل 
.. بالفعل  قياسها  وتم  العادي  امللح  ضعف  مائه 
املتحدة  الواليات  إيل  عينة  إرسال  تم  حيث 
سالمة   هيئة  تقرير  وجاء  لتحليلها  األمريكية 
أمهية  ليؤكد   FDA األمريكية  والدواء  الغذاء 
إيل  دخوله  خماطر  من  وحيذر  النطرون  ملح 
جسم اإلنسان عن طريق الفم حيث أن له قدرة 
حدث _لو  وبالتايل  املياه  امتصاص  عيل  عالية 
اهلل.. قدر  ال  الكلوي  الفشل  إيل  يؤدي  أن  يمكن 
الطعام. يف  هنائيا  استخدامه  عدم  سبب  وهذا 

 كيف يتم استخراج هذا امللح ؟؟
قطاع  املرصية  البرتول  وزارة  طريق  عن   _
أم  بحرية  اسمها  جافة  بحرية  من  املالحات 
ريشة .. يتم عمل سياج ترايب..حوض ارتفاعه 
4 أمتار ونأيت بمصدر مياه، ويتم تنزيل كراكات 
تعمل عيل إذابة الرمال يف املياه وبالطبع .. امللح 
يف  ترتسب  فإهنا  الرمال  أما  يذوب..  الذي  هو 
أمتار   4 بارتفاع  حوض  عندنا  ويكون  األسفل، 
تتبخر  سنوات  متاما  ثالث  وبعد  ملح  حملول 
سم حوايل20  بارتفاع  ملح  كتلة  وتتبقي  املياه 
بعدها يتم تكسري امللح و نقله من وادي النطرون 
مغسلة  اقرب  توجد  حيث  العرب  برج  ايل 
وهي تابعة لرشكة النرص للمالحات، وذلك عرب 
سيارات نقل ثقيل محولة 80 طنًا ويتم رجوعه 
الطن. ونصف  طن  بوزن  النطرون  وادي  ايل 
_عيل اجلانب اآلخر أكد املهندس غاندي سمعان 
أن الصدفة  لعبت دورا مهام عندما كانت عينة 
امللح موجودة يف مقر الرشكة بكاليفورنيا عيل 
الطاقة  يكتسب  امللح  أن  اكتشاف  وتم  اجلهاز 
امللح  اهلرمية فأصبحنا نشحن  والطاقة  اللونية 
بألوان الطاقة اللونية مما يعطيه طاقة إضافية.

وماذا عن الطمــي الصحي يف هـذه 
املنطقة ؟؟

ملح  من  عالية  أمالح  نسبة  هبا  يوجد  الطمية 
من  الوحيدة  الشهادة  لدينا  ونحن  النطرون 
 FDA األمريكية   والدواء  الغذاء  سالمة  هيئة 
التي راجعت وحللت الطمي وامللح املوجود يف 
منتجعنا.. الن رشكتنا أمريكية ومتت التحليالت 
بذلك. شهادة  وأعطتنا  هناك  واملراجعة 
للجسم  الطمي  تقدمه  الذي  املهم  الدور  أما 
دور  هلا  أن  إال  التجميليه  الناحية  يف  تبدو  فإهنا 
األمالح  كمية  نفس  عيل  حتتوي  حيث  مهم 
املوجودة يف اجلسم وعندما توضع الطمية عيل 
اجلسم فان كمية الفيتامينات واملعادن واألمالح 

تنشيط  عمل  ويتم  الضعيفة  اخلاليا  إيل  تذهب 
وعموما  الشيخوخة،  تتأخر  وهكذا  هلا.. 
آلخر. إنسان  من  خيتلف  والطمي  امللح  تأثري 

وماذا عن الزراعات الطبيعية هنا ؟؟
املائة  يف  مائة  طبيعية  نباتات  لدينا  نحن 
..كرفس مثال  البذور  كل  منها  وموجود 
فجل مرصي سبانخ، كركديه، كزبرة مرصي
مرصي  ملوخية  وبامية،  فلفل،  باذنجان، 
البقوليات  وكذلك  صعيدي،  وملوخية 
وعدس  ترمس،  سمسم،  حلبة،  بأنواعها 
اجلميع. متناول  يف  وأسعارها  وغريها 

شعار .. وطني جدا.
أخريًا سالته ..كيف تفرس لنا شعار 

الرشكة ؟
صوته.. نربات  عن  يغيب  ال  بحامس  أجاب 
رشكتنا اسم  اجلنة..  يعني  يارو  اسمه  املنتج 
ألوان  أربعة   واخرتنا  لالستثامر   )  I D يارو   (
ألوان  وهي  واألبيض  واألسود  األمحر  هي 
النرس  يف  املوجود  الذهبي   اللون  أما  مرص  علم 
الذي يتوسط العلم فإننا اخرتنا بدال من النرس..
عني حورس وصارت ) I D( باللونني األمحر 
أمريكا. من  والتطوير  االستثامر  الن  واألزرق 

 داخل كهف امللح: 
بالنارش ورئيس حترير صحيفة التقيت   هنا.. 
)كاريزما( وائل لطف اهلل خاض التجربة بنفسه 
امللح  وكذلك  النطرون،  وادي  بملح  الدفن  وتم 
االسموزي والطمي الطبي وحرص بشدة عيل 
التقاط الصور التذكارية يف كل األماكن ويتطلب 
مالبس  ارتداء  للدفن  امللح  كهف  إيل  الدخول 
 20 حوايل  اجللسة  وتستغرق  بيضاء..  قطنية 
.. الساعة  نصف  إيل  متتد  أن  يمكن  دقيقة 
أما عن التصميم فإن معظم كهوف امللح املوجودة 
يف مرص عبارة عن غرف مغلقة .. األرضية فيها 
ملح واجلدران ملح.. وأحيانا السقف يكون من 
النطرون  وادي  ملح  مع  يصح  ال  وهذا  امللح 
األرضية   يفرتش  الذي  امللح..  لطبيعة  نظرا 
البطن والوجه  الدفن  فيه ما عدا منطقة  ويتم 
ألوان  سبعة  وعليها  دائرية  اجلدران  فقط.. 
الطيف إلعطاء الطاقة اللونية وليس فيها أعمدة 
علامء  بعض  اقرتح  امللح  كهف  تصميم  _عند 
للجو  السقف  يف  امللح  تعرض  رضورة  الطاقة 
امللح  من  السلبية  الطاقة  خترج  كي  مبارشة 
بعملية  قاموا   الذين  األشخاص  قيام  نتيجة 
آخرون  أشخاص  يتأثر  ال  وحتي  الدفن، 
الشمس  ايل  فتخرج  السلبية   الطاقة  بنفس 
السقف  يكون  أن  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
فوق  لألشعة  مقاومة  شبكة  من  مكونا 

كامال  األشعة  حتجب  بحيث  البنفسجية 
من  حمددة  فهي  الدفن  طريقة  عن  أما   _
وتم  الفقري  والعمود  العظام  أطباء  خالل 
ترتيب  تم  كذلك  مساحية،  بأجهزة  قياسها 
الشامل  باجتاه  السبعة  بدرجاهتا  األلوان 
بدقة  وقياسه  حسابه  تم  هذا  واجلنوب..كل 
الطاقة  علامء  من  للمختصني  وفقا  شديدة 
الدوليني  وقد صممت الكهف اسرتالية اسمها
من  تأيت    )Dolly Maeva tokoragi(
اسرتاليا شهريا لعمل جلسات عندنا باستمرار.
عبارة  دوائر  ثالث  يوجد  امللح  كهف  بجوار   _
عن منطقة جلوس تضم زراعة رحيان وكركديه 
ويف املنتصف يوجد مكان منخفض يتم خالله 
موسيقي  ،وأحيانا  صوتية  جلسات   عمل 
وكلها تندرج حتت مسمي املوجات الصوتية .

يف  للعالج  املتاحة  الطاقات  هي  ما 
؟؟ املنتجع 

امللح منها  للعالج  طاقات  عدة  توجد 
تل  وعندنا  الصوتية  والطاقة  الطمي، 
الرشوق  طاقتي  ويشمل  املمزوجة  الطاقة 
وقريبا  الرياح،  طاقة  جانب  إيل  والغروب، 
املنتجع. إيل  الطريق  يف  الكوارتز  طاقة 
أي  عالج  ندعي  ال  نحن  قائال:  كلامته  واختتم 
نقدم  مستثمرون  جمموعة  نحن  يشء.. 
اخلامات الطبيعية ويأيت لنا أطباء )عظام وعالج 
طبيعي واوعية دموية وروماتيزم وروماتويد( 
وخرباء ومعاجلني بالطاقة الكونية..ليستفيدوا. 

الرحلة إيل منتجع ياروبوادي النطرون كانت 
يف صباح يوم الثالثاء املوافق 23 أغسطس 2022 
وضمت نامذج عديدة من حمبي االستشفاء 
الطبيعي وأطباء ومتخصصني يف العالج باإلبر 

الصينية ..وغريهم.

اإلستشفاء بالطاقة: 
_ تقول سفرية السالم السيدة/ منال عمر وهي 
املنتجع.. يف  املرصين  املستثمرين  من  واحدة 
إن االستشفاء بالطاقة هو أحدث الطرق اآلمنة 
تتسبب  قد  التي  األدوية  أو  العقاقري  عن  بعيدا 
البعيد.. املدي  عيل  جانبية  آثار  إحداث  يف 
بالدفن  يارو نقدم االستشفاء  ونحن يف منتجع 
األسموزي..   امللح  وكذلك  والطمي،  امللح  يف 
وأضافت إن ألوان الطاقة موجودة يف كل مكان 
يف  للدفن  خاصة  غرفة   يضم  الذي  املنتجع  يف 
الشتاء يف مكان مغلق كام يوجد  امللح يف فصل 
تصنيعه  تم   )color energy wavas( جهاز  
يف كاليفورنيا ويعمل وفقا لعدة قواعد ويظهر 
األلوان السبعة.. بداية من اللون البنفسجي إيل 
اللون األمحر..واجلهاز يفرس هذه األلوان بدقة 
اإلنسان.. جلسم  احليوية  بالوظائف  ويربطها 



وإقباله  النسائي  العنرص  لوجود  بالنسبة  أما   _
فإنني  النطرون  ملح  يف  بالدفن  الغمر  عيل 
النوع  هبذا  كامل  وعي  هناك  أن  أالحظ 
طبيبات  وجود  بدليل  االستشفاء  من  اآلمن 
يشاركن  عالية  علمية  درجة  عيل  ومهندسات 
يف االستشفاء العالجي من خالل ملح النطرون 
للشعور  السبل  كل  نوفر  ونحن  والطمي 
باإلضافة  هذا  املنتجع..  داخل  بالراحة  الكامل 
اهلدوء.  وحمبي  التأمل  وهواه  السن   كبار  إيل 

مجعية أمنحوتب العلمية:
إدارة  جملس  رئيس  شحاتة  سيد  العميد 
اجلمعية  ان  يقول  العلمية  أمنحوتب  مجعية 
العلمية   بالشؤون   االهتامم   حول  يدورنشاطها 
ويتم  واملخرتعني  والفالسفة  واألطباء  والعلوم 
اجلمعيات  مع  للتعاون  بروتوكوالت  عمل 
الرياضية  والنوادي  واجلامعات  االخري  العلمية 
والثقايف  العلمي  الوعي  لنرش  الثقافة  ووزارة 
ثقايف  برنامج  عمل  يتم  وسوف  والطبي 
الثقايف  املوسم  بداية  مع  يتزامن  للجمعية 
3 سبتمرب2022.  يوم  للجمعية وذلك يف  الشتوي 
بمحارضة  الفعاليات  هذه  تبدأ  قائال:  وأضاف 
بعنوان )شخصية مرص وعبقرية املكان( للدكتور 
محزة.  طارق  الدكتور  يلقيها  محدان  مجال 
للدكتور  البديل  الطب  عن  حمارضة  وكذلك 
عمل  بصدد  ونحن  وغريها،  فوزي  حييي 
لدي  والوعي  الثقافة  نرش  هبدف  درامي  فني 
لدهيم  الوطني  الوعي  زيادة  ايل  هيدف  األطفال 
للمشاركة  اجلمعية  اختيار  وتم  نطاق  أوسع  عيل 
نوفمرب  يف  يعقد  سوف  الذي  املناخ  مؤمتر  يف 
املقبل نظرا للدور االجيايب الذي قدمته اجلمعية 
البيئة.  سالمة  عيل  واحلفاظ  العلم  خدمة  يف 

الشكرات السبع 
الباحث خالد فرحات نائب رئيس جملس إدارة 
التعليمي  واملستشار  العلمية  أمنحوتب  مجعية 

لألكاديمية امللكية السويدية باستكهومل، وكانت 
التي  اليوم الطبي  طبيعة عمله يف سلسلة كتاب 
متابعة  تتطلب  اليوم  أخبار  مؤسسة  تصدرها 
والصيادلة.. والعلامء  األطباء  من  العديد  مع 
او  البديل  بالطب  اهتم  أن  قررت  يقول 
رحلة  أتناول  أن  اإلنساين..  الطب  او  املوازي 
من  آخر  نوعا  ووجدت  خلق  ان  منذ  اإلنسان 
وقمت  احلضارات،  طب  باسم  يعرف  الطب 
األكاديمية  باسم  السويد  يف  أكاديمية  بتأسيس 
احلضارات. وطب  الطاقة  لعلوم  امللكية  الطبية 

سألته ماذا تقصد بطب احلضارات ؟؟
يعالج  الطب  من  نوع  هو   : قائال  أجاب 
جراحة  أو  دواء  بدون  كثرية  أمراضًا 
عمل  يتم  أمنحوتب..  مجعية  ويف 
وعالجات  وتأمل  استشفاء  رحالت 
احلضارات.. وطب  الطاقة  بعلوم  نفسية  
أهم  باألحباب  التداوي  أن  دوما  اردد  إنني 
رفع  إيل  يؤدي  وهذا  باألعشاب،  التداوي  من 
مستوي أداء جهاز املناعة مما يدعم عدم انتشار 
هناك  أن  باعتبار  منها  واالستشفاء  األمراض 
أن  حيث  الغذاء  من  نستمدها  داخلية  طاقة 
من  يناسبها  ما  ختتار  خارق  ذكاء  لدهيا  اخلاليا 
إال أن اإلنسان لدية طاقة داخلية للجسد  الغذاء 
وهناك  خارجية،  طاقة  توجد  أنه  كام  والبدن 
جسم طيفي يتغذي عيل ذبذبات الكون والرنني 
املوسيقي. أو  الكون  الذي يستمده من  احليوي 

وماذا تعني كلمة شكرات ؟؟
هندية  كلمة   هي  ..الشكرات  بقوله  أجاب 
دي  الس  وتشبه  النار  عجلة  تعني  قديمة 
تكون  أو  ويسجلها  املعلومات  يستقبل  الذي 
شكرات  سبع  هبا  أجسامنا  معلومات  عليه 
النور  من  تتغذي  نورانية  لطائف  سبع  أو 
النباتات  فمثال  اجلسم..  داخل  إيل  وتبثه 
تعطي  وهي  الضوئي،  التمثيل  عيل  تتغذي 

كلتا  ويف  الطاقة   من  نوعًا  واحليوان  اإلنسان 
زادت  أو  الداخلية..  الطاقة  زادت  اذا  احلالتني 
لإلنسان. أذي  تسبب  فإهنا  اخلارجية  الطاقة 
السليمة  تعترب نوعًا من  التغذية  أن  وأضاف   _
اهلل  خلقنا  فعندما  والفطري  الذكي  االستشفاء 
.. روحه  من  طاقة  فينا  بث  وتعايل  سبحانه 
الشكرة  يف  وتستقر  الرأس  من  تدخل  الطاقة 
التي  األمحر  اللون  ذات  السفلية  اجلذعيه 
وتصل  تنشيطها  ويمكن  الطاقة  فيها  تتخزن 
والقلب  املخ..  إيل  وتصل  الفقري  العمود  إيل 
.. اجلسم  أعضاء  إيل  الدم  يضخ  مضخة  عضو 
الفؤاد  وهو  له  موازي  قلب  هناك  ولكن 
األمان  من  نوعًا  تعمل  القلب  شكرة  ويسمي 
حزن.. حالة  يف  اإلنسان  يكون  عندما  حتي 

شحن الطاقة احليوية:
كتاب  مؤلف  فرحات  خالد  أوضح   _
احليوية  الطاقة  لشحن  السبعة  )احللول 
هي  السبعة  الشكرات  أن  ألجسامنا(.. 
مسارات  تسلك  كهرومغناطيسية  طاقة 
ثالثة  ايل  الكتاب  تقسيم  وتم  اجلسم،  يف  الطاقة 
مشاعر( بال  )جسد  بالرتتيب..  وهي  أجزاء 
اخلمسة(. و)احلواس  الشفاف(  و)اجلسد 

كيف يتم تنشيط الشكرات ؟؟
وضوء  صوت  إيل  حتتاج  الشكرالواحدة  إن 
حسب  عيل  صاخبة  أو  هادئة  وموسيقي 
تم  ولو  تنشيطها،  يتم  حتي  معها  يتوافق  ما 
يصح  ال  واحدة  مرة  شكرات  السبع  تنشيط 
جهاز  وهناك  اجلسم،  يف  توازن  عمل  جيب  بل 
خلل  أي  قياس  خالله  من  يمكن  الشكرات 
خربيت  خالل  من  واعتقد  اجلسم  أعضاء  يف 
باإلنسان.. اخلاص  النووي  احلامض  أن 
الذبذبات  يتقبل  ولكنه  الكيامويات  يقبل  ال 
اغلب  الطبيعي  الغذاء  او  احليوي  الرنني  او 
رضوري  وهو  األوكسجني  عيل  تتغذي  اخلاليا 

اخلاليا. وجتديد  بناء  عملية  يف  ويساعد 
الطب الصيني والبديل:

الطب  أستاذ  فوزي  حييي  الدكتور  يقول   
بكني  بجامعة  الصينية  باألكاديمية  الصيني 
بكني جامعة  الطب  بكلية  الزائر  واألستاذ 
واحد  البديل  والطب  الصيني  بالطب  واملعالج 
املشاركني يف الرحلة ..ان املكان بالدرجة األويل 
استشفائي وصحي ونحن يف حاجة إليه بشدة 
ومتميز  خاص  النه  امللح،  يف  الدفن  خاصة 
املتوسط البحر  أمالح  باقي  يف  مثله  يوجد  وال 
الطعام  لتناول  يصلح  وال  االمحر،  البحر  او 
ولكنه يفيد يف ختلص اجلسم من الرطوبة التي 
بأمراض  لإلصابة  املسببة  العوامل  أهم  من  تعد 
املفاصل.. والتهابات  الروماتيزم، والروماتويد، 

جتربة شخصية:
_ يتميز املكان باهلدوء الشديد ..وجلسة الدفن 
االسموزي  املاء  يف  الغوص  بعدها  يتم  امللح..  يف 
معا  واحلرارة  الرطوبة  إزالة  عيل  يساعد  مما 
حتتاج  النطرون  ملح  يف  الدفن  أن.عملية  إال 
اجلسم  من  الرطوبة  إلزالة  استمرارية..  إيل 
حيث  جلسات  ثالث  ايل  متتد  قد  كامل  بشكل 
هذه  حتت  تدفن  كله  اجلسم  مفاصل  أن 
من  املفاصل  ختلص  عيل  يساعد  مما  األمالح 
كام  فيها،  اجليالتينية  املادة  وزيادة  الرطوبة 
املفاصل  وتآكل  وطرقعة  التيبس  عملية  متنع 
بنفيس. بالتجربة  قمت  وقد  اجلسم،  يف 

 
أثناء الدفن  ماذا حيدث للجسم يف 

حتت امللح ؟
أهم ميزة يف  الدكتور حييي فوزي  يقول   _

العضالت  املوضوع هو عملية اسرتخاء  هذا 
الذهنية.. العمليات  حتسني  عيل  يساعد  الذي 
ألن هلا عالقة كبرية بالكبد العضو املسئول عن 
بشكل  الدفن  وعند عملية  العضالت،  ضمور 
الدموية بشكل جيد  الدورة  يتم دفع  مستمر 
إيل العضالت وبالتايل يتم نمو العضالت وعالج 

عملية الضمور.. 



وجيب اإلكثار من رشب املياه بعد انتهاء اجللسة 
الفواكه  تناول  جيب  كام  اجلسم  عيل  للمحافظة 
واخلرضوات واألعشاب لتحسني وظائف الكبد 
يوميًا. الرياضية  التامرين  أداء  عيل  املواظبة  مع 
عنرصا   16 به  موجود  الطمي  أن  _وأضاف 
مثل.. اإلنسان  جسم  يف  املوجودة  مثل  متاما 
تتم  وعندما  والبوتاسيم  والصوديوم  احلديد 
حتدث  الطمي  هبذا  اجلسم  تغذية  عملية 
فتتحسن  العنارص  كاملة  تفاعل  عملية 
الداخلية. اخلاليا  وتستفيد  اخلارج  من  البرشة 

ماذا يسمي هذا املكان علميا ؟؟
األويل  الدرجة  من  عالجي  ومكان  _استشفائي 
يف  ومشاكل  تقلص  من  يعانون  للذين  خاصة 
يف  ضعف  أو  القلب  اضطرابات  أو  العضالت، 
الداء بيت  وهي  املعدة  مشاكل  وكذلك  الذاكرة 
ومرتبطة باألمعاء الدقيقة والغليظة كل عضو يف 
اجلسم له عالقة  بالعوامل النفسية والطب الصيني 
يتعامل مع جسم اإلنسان كوحدة متكاملة ولذلك 
الدورة  هي  ببعضها  مرتبطة  عنارص  ثالثة  لدينا 
الدموية ، والطاقة ، والسوائل املوجودة يف اجلسم.

عالج البايو تاتش: 
ختصصت  عيان  زاد  شهر  تاتش  البايو  أستاذة   
االستشفاء  علم  إن  وتقول  احليوية  الطاقة  يف 
موجود  اجلسمية  املغناطيسية  احليوية  بالطاقة 
ومنقوش  عام،  آالف  سبعة  منذ  مرص  يف 
وصقارة  ايزيس  معبد  يف  املعابد  جدران  عيل 
جانبية..  أرضار  له  وليس  املرصي،  واملتحف 
عمل  يتم  اجلسمية  والكهرومغناطيسية 
. الفراشة  ملسات  باسم  وتعرف  هبا   استشفاء 

شهادة خاصة: 
تقول املهندسة فايزة فوزي استشاري االستخدام 
التي  األويل  الزيارة  النحل..إن  ملنتجات  األمثل 
جئت إليها يف منتجع يارو  بوادي النطرون كانت 
إنني  أخري..حيث  مرة  الزيارة  لتكرار  حافزا 
وكنت  العلمية،  أمنحوتب  مجعية  يف  عضوة 
باستخدام  الفيزيائي  للعالج  مكان  عن  ابحث 
متاما. مناسبا  هذا  وكان  الطبيعية  العنارص 
قطاع  من  سليامن  ايامن  تقول  واخريا 
املرصي  بالتليفزيون  املتخصصة  القنوات 
الثانية  للمرة  بالرحلة  استمتعت  اهنا 

والنفيس. البدين  املستوي  عيل  وذلك 
- براويز منفصلة ) 1 (:

- ارقام هلا معني: 
مساحة املرشوع 30 ألف مرتًا 

عرضه 60 مرتًا، والعمق 500 مرتًا
املرشوع يندرج حتت بند مرشوعات الطاقة 

النظيفة. 
شاملة   200 إنشاؤها  املستهدف  الغرف  عدد 
الرتاخيص واألساسات والبنية التحتية وأسوار 
حمصنة للمرشوع بالكامل  تم انجاز 20 غرفة.

 برواز )2(:
أحالم حتت التنفيذ:

هبا  املنتجع  داخل  صغري  مستشفي  إنشاء 
جمهزة  عمليات  وغرفة  للطوارئ،  غرفة 

وطبيب مقيم لراحة النزالء.
_ تم التنسيق مع نقابة األطباء املرصية والتعرف 
باملستشفي  اخلاصة  القياسية  املواصفات  عيل 
وذهبنا  الطواريء  وغرف  العمليات  وغرف 
املواصفات ،وأخذنا  هبا إيل كاليفورنيا وراجعنا 
إدارة   لرشكة  وفقا  نعمل  ونحن  أعيل  كود 
كاليفورنيا  يف  رشكتنا  املستوي،  عالية  فندقية 
حصلت عيل ترصيح  بعمل جامعة باسم )يارو( 
املرصيات.. علم  لتدريس  الكرتونية  منصة 
وقت.  اقرب  يف  بالبدء  الترصيح  انتظار  ويف 

برواز )3(
اسعار منتجات يارو:

الرتمس 400 جرام 6دوالر 
الطمي 3 دوالر 

أكياس امللح   3 دوالر
خمدة امللح 12 دوالر 

والبذور الزراعية 3 دوالر وغري معدلة وراثيا. 

كركديه وكزبرة وشبت 
وبــقـــدونــس وفجــــــل 

اسود  عدس  مرصي 
وقمح وسمسم وبرغل 

وملوخية  وبامية، 
صعيدي، وملوخية 

مــــــصـــــــــــــري
نـــــــخ  ســـبـــا و
جــيــــر  جــــر و
مـــــــس  تــــر و

طبـيـعـــيــــــة 
مـائــــــة فــي
. ئــــــة ملــــا ا



الشعب  أن ١٠٪ تقريبا من  القاريء  هل تعلم عزيزي 
 ٪٩٥ حوايل  وأن  السكر  مرض  من  يعاين  األمريكي 
الوسط  يف  اآلن  البعض  يسميه  الذي  الثاين  النوع 
التي  بالسمنة  ارتباطه  لشدة   Diabesity الطبي 
الذي  الصناعي  باالكل  االرتباط  شديدة  بدورها 
منصات  يف  الفاضية"  السعرات  ب"  وصفته  لطاملا 
الستار  ارفع  أن  جاهدا  وأحاول  ميديا  السوشيال 
اهلزيل  الرسيع  االكل  كوارث  بل  مساويء  عن 
يعطيها! فلن  احلياة  وهو  اليشء  وفاقد  امليت  املريع 

 مرضا ال نبالغ إن وصفناه بوباء العرص، وهو مكلف 
مرض  يكلف  حيث  البعض  يتخيلها  ال  لدرجة  جدا 
معه  ومشاكلها  السمنة  ومرض  ومشاكله  السكر 
عىل  ترصف  دوالرات   $4 كل  من   $1 دوالرا  عموما 
الــ ٤ تريليون  صحة الشعب األمريكي الذي ختطى 
دوالر وهو أكثر من ١٢ ألف دوالر سنويا لكل مواطن 
القومي  الدخل  من   ٪٢٠ حوايل  يمثل  وما  أمريكي 
ختطت  ولقد   ،GDP األمريكية  املتحدة  للواليات 
  250,000,000,000$ دوالر  الرتيليون  ربع  التكاليف 
اإلنتاج  يف  الفادحة  اخلسارة  إيل  النظر  دون  وهذا 
عن  الغياب  بسبب  مبارشة  غري  بطريقة  القومي 
وهي  الصحية  املرض  هذا  مشاكل  بسبب  العمل 
خسارة أخرى حوايل ١٠٠ مليار دوالر وهذا ما يتخطى 
دخل  من  يقرتب  ما  وهو   350,000,000,000$ الـــ 
قومي لبالد عربية منها مرص وقطر عىل سبيل املثال! 
وهذه النسبة املخيفة و التكاليف الباهظة أو بالعامية 
املرصية اخلزعبلية بأي مقياس تتطلب أكرب قدر من 
االهتامم خصوصا عندما نتكلم عن مرض ٩٥٪ منه هو 
مرض السكر النوع الثاين القابل للشفاء بنسب عالية! 
"قابل  لقد قرأت  القاريء صدق عينيك  نعم عزيزي 
للشفاء" بجوار مرض السكر النوع ٢ وهذا ليس تناقض 
القاتل  بمثابة  هو  الذي  املرض   Oxymoron مجلة 
الصامت لكنه يرتبع عىل عرش األمراض القابلة ليس 
للعالج فقط بل الشفاء التام أو عىل األقل اإلكلينيكي 
Clinical Remission وأيضا يف الكثري من األحيان 
وتبعا للكثري من األبحاث عىل األخص يف عامل التغذية
Nutrition Science  قد ترتاوح نسب الشفاء من 
النوع الثاين من ٣٠ إىل ٧٠٪  وهذا يعتمد عىل عوامل كثرية 
اإلصابة! وفرتة  واألسباب  واجلينات  الطريقة  منها 

يصاب  أن  شخصيا  جدا  وحيزنني  الشديد  لألسف 
معظم من مرضاي بالذهول حينام يسمعونني أبرش 
السكر  مرض  جتعل  التي  احلياة  وأساليب  بطرق 
يرتاجع إكلينيكا ومعمليا حيث يتم تشخيصه عندما 
يصل يتخطى سكر الدم الصائم  mg/dl 126 أو السكر 
الرتاكمي أكثر 6.5 ٪، حيث مع تغيري أسلوب احلياة 
تصل  التي  النسبة  ترتاجع  الحقا  عنه  سنتكلم  الذي 
للضعف أحيانا HBA1C 14٪ وتنزل إىل أقل من 6.5٪ 
بل وأقل من ٪5.7-6.4 حيث تكون مقاومة اإلنسولني 
ومرحلة ما قبل السكر ٢ PreDiabetes ومثله أيضا 
أبرش بإمكانية شفاء مرض الضغط املرتفع وتصلب 
والتهابات  الطرفية  واألوعية  واملخ  القلب  رشايني 
حيث  الكبد،  عىل  والدهون  الطرفية  األعصاب 
أتعجب جدا أن تكون أول مرة يسمع فيها مرييض 
عن إمكانية الشفاء من هذه األمراض القابلة للشفاء
 Reversible Diseases وبكل بساطة ودون تعقيد! 
جلست  فلطاملا  مطوال  وقتا  تأخذ  احلقيقة  ولكن 
للعائلة!  خمصص  كريس  عىل  مرييض  بجوار 
برمودا مثلث  أدعوه  ما  عىل  الضوء  أسلط  لكي 
ساعة  هذا  يكلفني  وقد   ،Bermuda Triangle
كاملة من يومي ولكنها املحارضة الصغرية Spiel اليل 
حيتاجها مرييض لكي يعرف مربط الفرس؟! ولكن 
ما هو هذا؟! هلذا أخط هذه املقالة يا عزيزي القاريء 
وأرسلها عرب أثري السوشيال ميديا مبارشة إليك علها 
تساعد أن متنعك من اإلصابة بكل هذه األمراض أو قد 
أكون أكثر طموحا وتفاؤال ولكن هذا إنام نابع من ثقتي 
بالعلم احلديث وخربيت الشخصية األن مع األالفات 
من املرضى التي اتبعت هذه الطريقة احلديثة وكان 
التحسن والتخلص من هذه األمراض نتيجة مبارشة 
ملحوظة يف غضون شهور قليلة! ومنهم من كان عىل 
أكثر من ٢٠ دواء وأضطر إليقاف معظم األدوية لعدم 
االحتياج اليها مع متابعة اطبائهم وهذه دائام ما متوت 
زنزانة  وغالغيل  قيود  يف  سنني  بعد  سارة  مفاجأة 
Pill For An I’ll Paradigm !طب العقاقري بس

عزيزي القاريء... علك تظن مع الكثريين أن املشكلة 
ليست  ولكنها  ونصيب  وقسمة  فقط  چينات  تبدو 
خصوصا  مغلوطة  معلومات  وغالبا  كلها  احلقيقة 
العالجية  الوظيفي والتغذية  الطب  من وجهة نظر 
فقط واألدوية  العقاقري  عىل  يعتمدون  ال  الذين 
Epigenetics التخلق  علم  أن  اآلن  نعرف  فعلميا 
األكل  دور  بساطة  بكل  وهو   Gene Expressionو
والسموم  والتدخني  والتلوث  والنوم  والرياضة 
التأثري بطرق  املحيطة يف  واملضادات احليوية والبيئة 
وجود  يف  التسبب  يف  نغفلها  وأكثر  نعرفها  كثرية 
مرض الضغط املرتفع والرسطان وتصلب الرشايني 
الطريق  يمهد  األخري  وهذا  اإلنسولني  ومقاومة 
يف  مثال  إثباته  تم  وهذا  الثاين!  النوع  السكر  ملرض 
رغم  الذين   Identical Twins املتطابقة  التوائم 
"تطابق" چيناهتم ولكن عند تعرضهم لبيئة حميطة 
تكون  الكثرية(  أمثلتها  أعاله  )مذكورة  خمتلفة 
وأوزاهنم  وأطواهلم  وصحتهم  وحياهتم  أمراضهم 
متاما خمتلفة  سنة   ٢٠-٣٠ بعد  أشكاهلم  وحتى 
 Epigenetics )القصة مش بس جينات يا حرضات(!
يتعجب الكثريون عند سامعهم أن مقاومة اإلنسولني 

هو  الذي  املرض  بدايات  يف  خصوصا  تعني  ما  غالبا 
متوفر  اإلنسولني  أن   ،٢ النوع  السكر  ملرض  متهيد 
األرقام  أضعاف  يكون  وقد  الطبيعي  عن  زائد  بل 
الطبيعية يف الصيام أو بعد األكل، وأن املشكلة ليست 
بدون  ألنه  "اللدود"  الصديق  اهلورمون  هذا  قلة 
األدمية ونموها كام نعرفها  احلياة  تتوقف  إنسولني 
ولكن كام يقول املثل "الزايد عن حده يتقلب ضده" 
اإلنجليزي  األدب  عمالق  رأي  عىل  باإلنجليزي  أو 
وعلمنا قال  حينام  قرون   ٤ من  أكثر  منذ  شكسبري 
واإلنسولني   Too Much Of A Good Thing
قد يكون يكون فعليا "صديقك اللدود" ألنه مع زيادة 
السكر املرعبة إىل حوايل ٥٠ ضعفا يوميا، نعم حرضتك 
بحث  وسنويا،  يوميا  ضعًفا   ٥٠ صح!  الرقم  قريت 
NHS كشف عن استهالك السكر للفرد سنويا يف عام 
١٧٠٠ حوايل ٣ رطل سنويا واألن وصل إىل أكثر من ١٥٠ 
رطال سنويا لألسف وهو مادفع باإلنسولني عرب حافة 
لدودا  عدوا  وأصبح   Inflection Point وال  اخلطر 
املرشوبات  بسبب  أجسامنا!  يف  خلية  كل  "تقاومه" 
الغازية والعصائر واحللويات الصناعية والبيتزا والسكر 
املضاف عىل معظم املأكوالت الصناعية مثل الكاتشاب 
وحتى   Salad Dressing السلطات  وإضافات 
الشوربة الرسيعة، عزيزي القاريء قد يصعب عليك 
األن أن جتد أكال معلبا أو مكيسا أو مصنعا دون إضافة 
سكر إليه ألن "بيبسط الزبون" وإدمان علميا ومعمليا 
رغم   Toxic Hunger السمي  اجلوع  إىل  يؤدي  مما 
أحيانا  االحتياج  لضعف  اليومية  السعرات  ختطي 
ولكن جتد نفسك تقول "أنا لسه جعان" ألنه أكل إدمان 
السكريات والكربوهيدرات البسيطة واألهم من كده 
اخلايل من كل مقومات األكل األخرى الطبيعية التي 
وضعها اخلالق يف "اكل ربنا" من انزيامت وفيتامينات 
ومعادن ومضادات أكسدة ملفوفة كهدية بيد اخلالق 
"غذاء اجلسد وشافيه من كل أسقامه"  يف أروع أكل 
والذي من شأنه طمأنة اجلسم البرشي عىل احلصول 
احلرارية  السعرات  من  فقط  ليس  يكفيه  ما  عىل 
من  بل  والدهون  والربوتينات  والكاربوهيدرات 
فيسبب   Micronutrients الصغرية  املغذيات 
مضادات  اكل  ودون  حرمان  دون  حقيقًيا  شبعا 
ومكسبات  حافظة  ومواد  ومرسطنات  حيوية 
"خمرسات صحة" والعديد من املعادن الثقيلة  طعم 
أصال! أجسامنا  يف  وجودها  جيب  ال  التي  والسموم 

األدمي اجلسم  يف  احلكم  لنظام  األول  العدو  أصبح 
 Defacto Enemy Of The Human Body  
اجلسم  خاليا  من  خليه  كل  كانت  أن  وبعد   State
النمو  هورمون  اإلنسولني  جيلبه  ملا  وتشتاق  تتوق 
طاقة  من   Nutrient Sensor وحديثا  الشهري 
إىل طاقة يف صورة عملة يتم حتويلها  السكر  اسمها 
ما  وهو   ATP Proverbial Energy Coin الــ 
فيضان  ولكن  دونه  تعيش  أن  خلية  أي  تستطيع  ال 
سعرات االكل الصناعي وال ٥٠ ضعف كمية السكر 
باخلاليا وظيفي  خلل  إىل  أدى  والسنوية  اليومية 
سكري بتسمم  وصفه  يمكن  ما  إىل  وللتبسيط 
السعرات  فيضان  بسبب   Gluco-toxicity  
اخلاليا  جعل  مما  التتوقف  التي  السكر  وشالالت 
تكتظ بالسكر التي باتت ال حتتاجه بل تقاوم دخوله 
الدم  يف  السكر  ناقل  مع  التعاون  رفض  طريق  عن 
اإلنسولني  هورمون  املدعو  البنكرياس  يفرزه  الذي 
اإلنسولني مستقبالت  أبواب  فتح  فتقلل   Insulin
 Insulin Receptor املوجودة عىل جدار أو أسطح 
اخللية  الفتح من جهتها من داخل  اخلاليا، فرتفض 
خيفة عواقب دخول السكر الذي بالعامية "شخصية 
ملزقة وزي ما بيلزق احلاجات بره اجلسم بيلزق اخلاليا 
بتلزق"  املناعية  البيضاء  الدم  خاليا  حتى  اجلسم  وكل 
مما  بوظائفها  القيام  عىل  قدرهتا  من  يضعف  مما 
يؤدي إىل مشاكل مرض السكر مع الوقت كالعرضة 
للعدوى بالبكترييا بسهولة! وهنا جتلت املشكلة بكل 
وضوح وهي ليست قلة إنسولني الذي عىل العكس 
للدقة  أو  البنكرياس  تم زيادته أضعاف مضاعفة من 
للعمل دون  وإعيائه  إجهاده  )بسبب  الرغم منه  عىل 
توقف إىل أن ختور قواه ويصبح لألسف غري قادر 
بطل  البنكرياس  املعاناة،  من  سنني  بعد  إفرازه  عىل 
لإلنسولني  اخلاليا  مقاومة  بعد  ديه(  القصة  وشهيد 
احتجاجا  قوي  قوي  الشبعانة  اخلاليا  ثورة  وكأهنا 
عىل عدم احتياجها لسكر اكرت من الدم، وعجبي عىل 
الرتكيز الرهيب والتفنن يف التخلص من السكر العايل 
يف الدم وهو عرض ملقاومة اجلسم االنسولني ورفضها 
لتقبل أي كميات زائدة عن إحتياج اخلاليا لسكر مل تعد 
حتتاجه بل ال تطيقه وهو بمثابة الصديق اللدود هلا 
اآلن، اإلنسولني الذي مع بداية استعامله لعالج مرض 
السكر النوع الثاين تشري بعض األبحاث رغم تراجع 
الكىل  أمراض  مثال  تزيد  قد  ولكن  الرتاكمي  السكر 
والشبكية واألعصاب الطرفية بل السمنة تسوء بسببه 
حيث قد يزيد البعض عرشات األرطال يف خالل أول 
سنة، وعجبي! هل هو ده فعال مربط الفرس وال غلطنا 
يف الشجرة وافتكرناها الغابة عىل رأي املثل اإلنجليزي

ألن   !Missing The Forest For The Trees  
إنسولني  املشكلة كثرة سكر وليس قلة  الواضح  من 
الرتكيز  ولكن  احلاالت،  معظم  يف  الثاين  النوع  يف 
رغم  اإلنسولني  وحقن  زيادة  عىل  الرتكيز  وكل 
والدليل  املرغوبة  النتائج  حتقيق  يف  الذريع  الفشل 
العالج  أن  رغم  أعاله،  املذكورة  اخلزعبلية  األرقام 
هي  تبقى  "ببالش"  ويمكن  ببالش!  و  جدا  بسيط 
ببالش؟ حد  يعالج  عايز  مني  الفرس!  مربط  ديه 
وعىل هذا املنوال بأن أهم مصدر للطاقة خلاليا اجلسم 
شقق  داخل  فيها  مرغوب  غري  شخصية  استعاريا 
خاليانا Persona Non Grata التي باتت "ملزقة" 
ومليانة سكر مش حمتاجاه وال طلبته بالكميات ديه 
النمو  منها  كثرية  وظيفية  مشاكل  ومسببلها  أصال 
الغري منقطع مما قد يؤدي إىل خلل مثال يف أهم عملية 
إتزان للنمو يف اجلسم اسمها االنتحار اخللوي املربمج
 Programmed Cell Death = Apoptosis  
الذي عندما ال تعمل يف دقة متناهية كالساعة بسبب 
كثرة اإلنسولني هورمون النمو أو IGF-1 هورمون 
واخلبيثة احلميدة  األورام  النتيجة  تكون  للنمو  أخر 
Tumors & Cancers وياليتها مشكلة نادرة مقاومة 
اإلنسولني، الكارثة أهنا تتعدي ال ٤٠٪ من البالغني يف بلد 
مثل أمريكا مثال! وهو مرض يصطحب معه زمرة 
من أرش األمراض عىل رأس هذه القائمة الرسطان كام 
أوضحت مسبقا والضغط املرتفع والسكر النوع الثاين 
وأمراض القلب وتصلب الرشايني والسكتات الدماغية 
والقلبية ومرض السمنة والزهايمر وهذا لذكر القليل 
التي تتسبب فيها مقاومة اإلنسولني!  من األمراض 

أخريا وليس أخرا:
احلديثة التغذية  أبحاث  من  الكثري  أشارت 
الوظيفي والطب   Therapeutic Nutrition
 Functional Medicine أن كثرة اللحوم يف األكل 
والسكريات  املهدرجة  والزيوت  املشبعة  والدهون 
واملرشوبات  الصناعي  األكل  يف  األحادية  البسيطة 
أكثر من ٧٠٪ والعصائر ولألسف  الغازية واحللويات 
من معروضات السوبر ماركت Supermarkets أو 
املأكوالت و "منتجات األكل" Food Products وما 
الكثري منها  التي  "منتج أكل"  أكرب الفرق بني أكل و 
غري جدير أصال بحمل اللقب "اكل" وهو جمرد اسم 
هذا  عرصنا  يف  "اكل"  هو  ما  كل  ليس  الن   ،Titular
"غذاء" وهو عىل خالف طبيعة "اكل ربنا" الذي كان 
إىل قرب مشارف القرن العرشين قد يصعب وجود 
اكال ليس غذاًء ولكن قد يصعب عليك اآلن يا عزيزي 
القاريء أن جتد "غذاء" يف معظم اكلنا املعارص، وحتى 
ببعض  حمتفظ  لسه"  عيني  "يا  الذي  منه  الطبيعي 
مليئا  يكون  "تغذية"  ك  الربانية  ومقوماته  مكوناته 
وامللح  والسكر  واملحليات  باإلضافات  "حمشيا"  أو 
واأللوان  النكهة  إضافات   Flavoring Agents وال 
طريق  عن  األكل  بغني  تشعرك  التي  املادة  وحتى 
مستقبالت األومامي Umami و هو "جوهر اللذة" 
بالياباين رغم خلو هذا األكل من الغنى احلقيقي، عىل 
سبيل املثال امللح الصيني MSG الذي يشعرك بغنى 
"الزبون  علشان  اللحظي  العصبي  واالنتشاء  األكل 
املدمن أكل صناعي فايض يرجع تاين" ظنا من املخ 
"معامل كيمياء  نتيجة التالعب يف مكونات األكل يف 
مصانع األكل" أي واهلل يف حاجة اسمها كده لألسف! 

اكل  وكأن   Flavoring Agents صناعية"  "نكهات 
ربنا طيلة كل العصور مل يكن له "نكهة" كافية؟ وهذا 
اهتام كاذب و ضحك عىل الذقون وما أبعد أن يكون 
عن احلقيقة؟ كيف نستطيع أن نقول هذا عن فاكهة 
ابن  دم  من  الذئب  براءة  بريئة  هي  والتي  املانجو، 
اإلنسولني  مقاومة  من  الكثري  سكرها  رغم  يعقوب 
ومرض السكر الثاين ولكن أشارت الكثري من األبحاث 
أن الفاكهة ليست فقط تساعد عىل منع مرض السمنة 
٢ النوع  السكر  ومرض  اإلنسولني  مقاومة  منع  بل 
املشكلة أننا لطاملا نسأل هذا السؤال بعدما فات األوان 
كام  الراس"  يف  جات  ما  "الفاس  بعد  باألحرى  أو 
نقول  كيف  اجلميلة،  املرصية  بالعامية  املثل  يقول 
امللوك"؟  "رز  املحرم"  "الرز  األسود؟  الرز  عىل  هذا 
الكينوا؟ العدس أو التوت والبلح والعنب؟! وقد تطول 
املخ غسيل  ايل  اإلشارة  غريض  ولكن  القائمة  هذه 
أظافرنا نعومة  منذ  لنا  جيري  التي   Brainwash
الصناعي  لالكل  جلذبنا   Surreptitiously
ومرض  اإلنسولني  ملقاومة  سبب  أهم  يعد  الذي 
اجلينية العرضة  وجود  مع   ٢ النوع  السكر 
 Genetic Predisposition طبعا له أيضا مما يزيد 
الطني بله! االكل الذي خيلو من االنزيامت والفيتامينات 
واملعادن ومضادات االكسدة وااللياف، ألنه ليس من 
شأنه أن "يغذيك" وإن إدعى بعضهم هذا اإلدعاء الكاذب!
"اكل ربنا" عىل طبيعته ميلء حتى لو كان غنيا الكثري 
واحلبوب  والبقول  كالفاكهة  بالكربوهيدرات  منه 
واملكرسات  احلرارية  بالسعرات  غنيا  و  الكاملة 
 Brimming With جدا  غني  أيضا  ولكنه 
االن،  منها  علميا  نعرف  التي  الصغرية  باملغذيات 
إمتصاص  دون  حتول  التي  واالالفات  باملئات  الكثري 

يبدو  كان  إن  األحادية  والسكريات  الكربوهيدرات 
عدم احتياج اجلسم هلا وهذا يف حالة التناغم املنظومي
 Ecosystem Harmony بني االكل الغذاء الطبيعي 
ومضادات  واملعادن  واالنزيامت  بالفيتامينات  الغني 
األكسدة وااللياف النباتية Phytonutrients وحديثها 
وجدار  االمعاء  بكترييا  مع  الراقي  املهذب  الشيق 
االمعاء والدم و املخ وكل خلية )احلكاية معقدة رغم 
حلها البسيط = اكل ربنا(! عملية معقدة جدا حيث 
البكرتيا  تريليونات  فيها  احلديث  أطراف  يتبادل  قد 
الثانية  من  أجزاء  يف  األدمية  اخلاليا  وتريليونات 
كل  متاما  عنه  "تعجز"  إهلي!  إعجاز  وهو  أحيانا 
إدعاء  بمثابة  وهو  أكل  "صناعة"  إدعت  برشية  أيد 
الطبيعية  النباتات واحليوانات واالسامك  "اخللق" ألن 
حي  كائن  وأخريا  أواًل  هو  الطبيعي  ربنا"  "اكل  وكل 
منك! و  بك  و  لك  بامتدادها  فتستمر  حياته  يعطيك 
هذه  بكرس  أنه  متاما  نتعجب  أن  جيب  ال  وهلذا 
تتحكم  التي  جدا  املمتنعة  البسيطة  القاعدة 
وعلم أجسامنا  يف  األيض  عمليات  أعقد  يف 
العلامء  من  الكثري  بدأ  الذي   Metabolomics الــ 
خيربشون سطح علمه حديثا! ال جيب أن نتعجب 
طريقة  هو  الذي  الصناعي"  "االكل  أكل  نتيجة  أنه 
وصف حمرتمة ال يستحقها هذا االكل الغري حمرتم 
"يعامل امليكروبيوم وأمعائك وخالياك  الذي بالعامية 
كلها واجلسم بتاع حرضتك بمنتهى قلة األدب" أكل 
والبيكون  والالنشون  والسالمي  اهلوتدوج  زي  مثال 
والبيتزا  واأليسكريم  الصناعية  واحللويات  والنقانق 
الثالثة  البيضاء  السموم  منتجات  وعموما  البيضاء! 
السكر االبيض والدقيق االبيض والرز االبيض التي وأن 
اغتنت يف سعراهتا ولكن كلها تفتقر اىل "احلياة" التي يف 
اكل ربنا الذي هو "اكل مفعم باحلياة" ويفعم أجسامنا 
بذات احلياة التي به وكله سلف ودين، حتى يف االكل! 

العرص أمراض  ؟! معظم   = اكل ميت   = اكل صناعي 
وال جيب أن نغفل دور "احلركة بركة" وهو كالم علمي 
جدا خصوصا حينام نعلم األن أن حوايل ٨٠٪ من سكر 
بعد االكل مبارشة Post Prandial يذهب مبارشة 
اىل العضالت! ولكنها لألسف هي بدورها تعاين من 
مقاومة انسولني مع قلة االستعامل وقد ال تستطيع أو 
للدقة العلمية ال حتتاج لكل هذا السكر فريتفع السكر 
الدم بطريقتني زيادة مبارشة ألضعاف مضاعفة  يف 
للكميات يف االكل الصناعي وقلة االلياف النباتية التي 
من شأهنا أن حتجم من مشكلة االمتصاص الرسيع 
للسكر يف االمعاء إىل الدم، ولكن أيضا باتت العضالت 
غري قادرة عىل استيعاب كل هذا الفيضان من السكر 
أوال لكثرته وثانيا لقلة حركتها التي هي مهمة جدا جدا 
للخاليا العضلية، لدرجة أنه أشارت بعض األبحاث أن 
اجللوس عىل مكتب "فقط" ٣ ساعات يوميا وهو أقل 
هذا!  عرصنا  يف  الناس  من  املليارات  مع  حيدث  مما 
يتسبب يف موت حوايل نصف مليون بني أدم سنويا 
عامليا، وأشارت أبحاث اخرى أنه بعد اجللوس ساكنا 
اإلنسولني  مقاومة  يف  العضالت  تبدأ  دقيقة   ٤٠ ملدة 
أشار  قد  أخر  بحث  أن  واألغرب  متفاوتة  بدرجات 
التجبيس"  أو  و"التجبري  الرجل  عظام  كرس  بعد  أنه 
ألسابيع و "فك اجلبرية أو اجلبس" تصري هذه الرجل 
نتيجة عدم احلركة ألسابيع مقاومة لإلنسولني ألسابيع 
لرتحاهبا  لتعود  شهور  بضعة  تأخذ  وقد  عديده 
كأهنا  و  األخرى!  كالرجل  أخرى  مرة  باالنسولني 
جمازيا أصيبت بمرض السكر دون باقي اجلسم لقلة 
حكمة  وجتلت  فعال  بركة"  "احلركة  إذن  احلركة؟! 
اخلالق يف خلقه وكلام اراد األنسان أن "يرتاح" كلام أتعب 
نفسه صحيا عىل املدى البعيد حماوال "جاهدا" الراحة 
الوقتية البائدة رسيعا ألهنا بكل بساطة احلركة الدؤوبة 
شبه الدائمة هي الفطرة التي فطرنا عليها اخلالق الذي 
أيضا وال جيب أنا ننسى أبًدا خلق لنا أروع غذاء لتفادي 
الثاين. السكر  مرض  ومنها  العرص  أمراض  معظم 
اكل ربنا برتتيب قوته يف منع وشفاء الكثري من 

األمراض سابقة الذكر:
)بذور  الصحية  ٣.البذور  ٢.البقول  اخلرضوات   -١
الكاملة ٤.احلبوب  والسمسم(  والكينوا  والشيا  الكتان 
٥.الفاكهة بجميع أنواعها ولكن أفضلها التوت األزرق 
والرمان واجلريبفروت واألفوكادو ٥.الزيوت الصحية 
)زيت الزيتون واألفوكادو( ٦.املكرسات اخلام الصحية 
عىل رأسها عني اجلمل واجلوز واللوز ٧.وأخري وقصدا 
أخرا اللحوم بجميع أنواعها وأروعها طعام وأجودها 
ومواد  ملح  وإضافات  حيوية  مضادات  دون  وطبعا 
حافظة كاألسامك واللحوم احلمراء والضأن والطيور 
ألهنا  األكثر(  عىل  أسبوعيا  )مرتني  االلبان  والبيض 
الصغرية املغذيات  بند  يف  اللحوم  فقر  علميا  ثبت 
بالربوتني  غناها  رغم   Micronutrients  
عالقته  يف  مشكوكا  حديثا  بات  الذي  احليواين 
لزيارة  الرسطان  أنواع  بعض  نسب  بزيادة 
طبيعية  غري  بنسب   IGF-1 النمو  هورمون 

د. باسم أيوب 
املحامى املوكل عن "اكل ربنا" املتهم وهتمته "ماهلوش 
شفرة  به  والذي  وشفاء  غذاء  أروع  وهو  طعم" 
عرصنا  أمراض  معظم  شفاء  وأحيانا  منع  وكود 
السعرات"  فايض  املريع  الرسيع  "االكل  عرص 
املحلفني! وهيئة  القايض  أنت  حيث  لك  واحلكم 
بإسم التغذية  ىف  املتخصص  موقعنا  زيارة  يمكنكم 
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أذهان  إىل  يتبادر  سؤال  الزمان؟  هذا  ىف  أبنائنا  نربى  كيف 
ىف  األصلية  بالدهم  ىف  نشأهتم  كانت  وأمهات  كأباء  الكثريمننا 
املهجر بالد  ىف  هنا  فيها  نحيا  التى  عن  كثريا  خمتلفة  بيئات 
حيث  مل تتح هلم الفرصة للحرية ىف التعبريعن الرأى ورفض 
األجبار  من  ختلو  بيئة  آخر  بمعنى  أو  والسلطة  التسلط 
األباء  هؤالء  فيبقى  هنا  جمتمعنا  ىف  نرى  كام  والسيطرة  
منهم  أعتقادا  فيها  نشأوا  التى  التفكري  طريقة  عىل  واالمهات 
أن هذا يصلح ىف بالد  للرتبية غافلني عن  املناسبة  الوسيلة   اهنا 
املهجر، فهم يعتقدون أن األبناء ملكا هلم كام يمتلكون أى شىء 
ومعتقداهتم. أفكارهم   دليل عىل  أبنائهم  فتأتى ترصفاهتم  مع 
للرتبية  خمتلفة  أنامط  أذكر  سوف  يىل  وفيام 
أو  بيئة  كل  تأثري  نرى  وسوف  فيها   نشأنا  التى 
سلبى. أو  أجيابى  هل  األبناء  عىل  الرتبية  من  نمط 

أوال: الرتبية ىف بيئة متساهلة:
شىء  كل  ىف  واالمهات  اآلباء  تساهل  هو  هنا  أقصده   وما 
متاح  شىء  فكل   – روابط  أو  ضوابط  توجد  ال   – أبنائهم  مع 
األبناء  سعادة  أن  واالمهات  األباء  هؤالء  حال  ولسان   – ومباح 
فال  يرضهم  أم  يفيدهم  يرضيهم  ما  كان  مهام  رضاهم   ىف 
باحلزن يشعروا  لئال  ألبنائه  طلب  يرفضواأى  يستطيعواأن 
عنه  وتغيب  الرغبات  حتكمه  بل  القوانني   حتكمه  ال  بيت   
ألحرتم  قواعد  فيه  توجد  ال   ، والدينية  األجتامعية  املبادىء 
الكبري أو العطف عىل الصغري- وال يوجد عقاب أو تأديب عىل 
عندما  وتستهرت  تضحك  قد  األباء  ترى  قد  أنه  لدرجة  اخلطأ 
يقول  حاهلم  ولسان  كبري  شخص  حق   ىف  الطفل  خيطىء 
الرتبية  من  النوع  هذا  أباء  ويتجنب   - صغري  طفل  فهو  أتركه 
أبنائهم  يفسد  قد  احلزم  هذا  أن  من  خوفا  التأديب   أو  احلزم  
ال  يفعلونه من تساهل هو  حبا ألوالدهم فهم  ما  أن  ،معتقدين 
لئال  مشاعرهم  عىل  خوفا  خطأهم  عن  يردوهم  أو  يعنفوهم 
ىف  يكن  مل  إن  وحتى  عنهم  رغام  حياولون    - أوالدهم  يغضب 
أبنائهم حتى ان كان هذا ال  إستطاعتهم  مواكبة العرص إلرضاء 
يتوافق مع مبادئهم وأعامرهم وقيمهم - وال يستطيعواأن يقولوا 
ولطلباهتم  أبنائهم  لرغبات  خيضعون  باألحرى  بل  ألبنائهم   ال 
قد يتساهل األباء واألمهات أيضا أعتقادا أن هذا نوع من التدليل 
مل حيظوا به ىف طفولتهم فرييدوا ألوالدهم احلرية املطلقة التى 
تظهر ىف التساهل الشديد  دون روابط أو تقويم واحلامية الزائدة 
املختلفة  واملواقف  التجارب   خوض  من  عليهم  ختشى  التى 

شكل وسلوك األبناء التى تنشأ ىف هذه الرتبية.

مرحلة  ىف  خصوصا  والدهيم  إستغالل  عليهم  يسهل  أبناء   -١
يردون  ال  سوف  أهنم  بأبائهم  خلربهتم  نتيجة  وذلك  املراهقة 
عىل  خيشون  ابائهم  أن  وأدركوا  عرفوا  قد  إذ  طلبهم 
باآلخرين. متالعب  شباب  أبناءنا  نرى  قد  وبالتاىل  غضبهم 

٢- أبناء هذا النوع من الرتبية ال يستطيعوا أن يشعروا باألمان 
بسبب غياب القوانني والضوابط.

٣- ليس لدهيم القدرة عىل السيطرة عىل أنفسهم  وعىل غضبهم  
بجانب عدم أحرتامهم ألنفسهم .

٤- ال يستطيعوا أن يميزوا الصواب من اخلطأ بسهولة نتيجة 
عدم التدريب ىف الصغر.

باحلب  وليس  باإلمهال  شعور  اىل  يؤدى  قد  التساهل    -٥
والدفء.

٦- تصبح األبناء شخصيات أعتامدية ال تستطيع أن تفعل أى 
شىء ىف حايتهم دون مساعدة.

احلياة ىف  يتعلموها  قد  التى  اخلربات  من  األبناء  هذه  حترم   -٧
املواقف  ىف  الترصف  عن  عاجزة  شخصيات  فتخلق 
نتيجة  وغريهم  أنفسهم  األبناء  يؤذى  قد  مما  املختلفة  
ىف  شىء  كل  حيث  املهجر  بالد  ىف  خصوصا  الشديد  التساهل 

باملنزل  ضوابط  يتبعه  و  يسبقه  مل   فأن  ومباح  متاح  املجتمع 
نتجنبه  أن  جيب  ما   – جيب  ال  وما  فعله  جيب  ما  إىل  تشري 
شىء  كل  جتربة  األبناء  يستسهل  سوف  فيه  نسلك  وال 
والنتيجة  شىء  عن  متنعهم  ومل  متساهلة  األباء  أن  خصوصا 
أبناءنا  اليه  يصل  قد  الضياع  من  مستوى  أى  اىل  نعلم  ال  قد 
أنه: هو  اآلن  هبا  أشجعك  أن  أريد  التى  والرسالة 
أوالدك  تربية  ىف  تساهل  من  سابقا  فعلته  ما  كان  مهام 
تدرك  قبال  تكن  مل  وربام  احلب  دافعه  كان  بالتأكيد  فهو 
ضوابط  بدون  بيت  او  الزائد  والتدليل  احلب  مشكالت 
فلتمسك اآلن بزمام األمور وتبدأ بوضع القوانني واملبـادئ التـى 

تتمنى وتريد أن ترى أبنائك يتعلموها وحييون فيهـا – علمهم 
درهبم – أنصحهم -وال ختشى أن تؤدهبم فالتأديب واجـب

حيمى من الضياع والرب معك.
 

ثانيا: الرتبية ىف بيئة مستبدة:
هناك الكثري من األباء يعتقدون أن السيطرة  والتسلط هى احلل 
املتحرر  املجتمع  ىف  خصوصا  األمثل  الرتبية  وطريقة  املناسب 
الذى نحيا فيه مع أبنائنا ىف بالد املهجر)عىل النقيض من النمط 
السابق ىف الرتبية ( فنراهم  يشددوا عىل أوالدهم كثري ويزيدوا 
أعتقادا  العقاب  طرق  ىف  ويتفننوا  والقوانني  الضوابط  من 
الغربة   ىف  األوألد  محاية  أجل  من  فعله  جيب  ما  هذا  أن  منهم 
ويعتقد هذا النوع من اآلباء أنه  فقط  صاحب الرأى املمكن الرأى 
السليم الذى لديه السلطة للتحكم ىف أبنائه  ومعاملتهم بحسب ما يرى 
هو فقط ومن خيتلف معه ىف الرأى يكون غري مطيع أو طفل عاق 
عىل  تركز  أهنا  تتصف  الرتبية  من  النمط  هذا  وأباء 
فاألهم  األبناء  من  أهم  نظرهم  وجهة  من  التى  القوانني 
قد  التى  حتريف  دون  القواعد  تنفيذ  هو  هلم   بالنسبة 
فتؤذهيم  سابقا  عليها  متفق  غري  لألوالد  مفاجأة  تكون 
-آباء توقعاهتم كبرية وعالية أو غري واقعية  من أبنائهم – الرصامة 
األبناء مع  التواصل  يعيق  مما  رشح  دون  شىء  كل  ىف  واحلزم 
يشعرهم  مما  بشدة  ويلوموهم  األوالد  عىل  يضغطون  ما  كثريا 
أبنائه  مع  -يتكلم  بأنفسهم  ثقتهم  يؤذى  بالنهاية  الذى  بالذنب 
بأوامرىف أغلب األوقات – ال يعرف أن يطلب ولكن يأمر فقط  
يستخدم   ، رأيه  عىل  يعرتض  أو  أو  أحد  يناقشه  بأن  اليسمح 
العقاب  كأسلوب حياة  لديه ىف التعامل مع من يرفض األوامر 
سننا( األصغر  منه)أبنائه  األقل  مع  بسخرية  يتعامل  وأيضا 
يعتذر  أن  يمكن  وال  األكرب-  هو  أنه  عىل  فقط  بنفسه  يعتز  و 
أن هذا يزعزع سلطته وهيبته – يركز  اذا أخطىء فهو يرى  
نفسه إأل  صواب  عىل  أحد  يرى  وال   - السلبيات  عىل  فقط 
أما عن األم املتسلطة فهى دوما ترى أبنائها أطفال صغار مهام 
التزال  الزواج  بعد  حتى  عنهم  دوما  القرارات  فتتخذ  كربوا 
– أى تلغى شخصياهتم وكياهنم وتعتقد  اهنا  تتحكم ىف حياهتم 
تعرف عنهم أكثر ومن حمبتها هلم فسوف ختتار هلم االفضل – 
تطلب منهم الطاعة دوما دون حماولة التعبري عن الرأى حتى،  
ألهنا ترى ىف نفسها أهنا مسيطرة عىل األمور فتستطيع أن تفعل 
الصواب هلم  وهذا حيد من قدرهتم عىل املبادرة واألبداع والتفكري 

ولألسف األطفال التى تنشأ ىف هذه الرتبية تعانى أيضا 
فشخصياهتا تكون غري سوية كام سنرى فيام يىل:

عىل  األبناء  هذه  -تتمرد  السلطات  مع  دوما  تعانى   -١
العمل. أو  الكنيسة   أو  املدرسة  ىف  سواء  سلطة  أى 

 
تعرضهم  بسبب  وعدوانية  عنيدة  شخصيات  تصبح  قد   -٢
العكس  عىل  أو  لألنفجار  وقت  فيأتى  والسيطرة  للكبت 
ضعيفة  سلبية  أنطوائية  شخصيات  االبناء  هذه  تصبح  قد 
قيمة  أى  ترى  ال   - ذاهتا  تقدر  وال  نفسها  حتى  حترتم  ال 
أيضا. عملها  وىف  زواجها  ىف  تعانى  وبالتاىل  حلياهتا  أو  لنفسها 

 
بمجموعة  تتصل  االبناء  ان  احتاملية  تزداد   -٣
عندها  ويشعؤوا  االنتباه  ليجذبوا  مشاغبني  زمالء 
باحلقوق. واملطالبة  التعبري  عىل  والقدرة  بالسيطرة 

عن  دوما  تتنازل  خانعة  أطفال  تصبح  قد  أو   -٤
به  تتطالب  كيف  تتعود  أو  تتعلم  مل  الهنا  حقها 
اآلن  تفعل  أن  يمكن  فكيف  النشأة  بيت   ىف  قبال 
التواصل  عىل  القدرة  نفقد  الرتبية  من  النمط  هذا  أبناء   -٥
والزوجية العملية  احلياة  ىف   التقدم  يعوق  مما  اآلخرين  مع 
الوالدك  إسمح  هى  اآلن  معك  أتركها  أن  اريد  التى  والرسالة 
من  يتعلموا  أن  وعلمهم  ناقشهم  بل  تعاقبهم  وال  باخلطأ 
اآلراء  تقبل  أن  -تعلم  معهم  حوار  تدير  أن  تعلم  اخلطأ- 
أنفسهم  عن  بالتعبري  هلم  أسمح  حولك-  من  املختلفة 
ضابطا. أو  سيافا  ال  البنائك  صديقا  -كن  منك  ضغط  دون 

 
ثالثا: الرتبية ىف بيئية منشغلة:

يكرب  بيئة  فهى  أبنائهم  عن  متاما  منشغلة  األباء  هؤالء  حياة 
العاطفى والوجدانى  فيها األطفال ىف وسط كمية من األمهال 
يدور  بام  يشعر  حتى  أو  يطبطب  أو  يسمع  من  يوجد  ال   –
داخل  نفوسهم - حيرم أبناء هذه البيئة من التواصل بالكالم أو 
املشاعر مع والدهيم فال وقت وال قوة لذلك –وأن وجد الوقت 
فال جمال للتعبري أو املشاركة بام داخل القلب واألعامق  وكأن 
وليرتك  بمفرده  عامله  ىف  يعيش   فرد   كل  األرسة  هذه  شعار 
السمة  هى  واملشغولية  األباء  من  فاألمهال   - حاله  ىف  اآلخر 
حتى  متاحني  غري  فهم  الرتبية،  من  النوع  هذا  ىف  الواضحة 
لدى  ليس  حقا  فربام   ، واملساندة  للتعاون  أو  واألرشاد  للنصح 
من  كل  يلقى  ربام  أو  اليوم   طيلة  العمل  نتيجة  وقت  اآلباء 
ملهامه  هو  ويتفرغ  اآلخر  عاتق  عىل  األبناء  مسؤلية  الرشيكني 
– قد يكون إنشغال الوالدين بالسوشيال  مما يؤدى اىل إمهاهلم 
ميديا سببا أيضا ىف حرمان األبناء من األهتامم من قبل والدهيم
ال  عدة  صفات  هلم  الرتبية  من  النمط  أو  النوع  هذه  أبناء   –
التمرد -ألنه مل جيد من يسمعه  ابنائنا مثل  أن تكون ىف  نتمنى 
وروحه  )نفسه   – النفس  عن  متدنية  صورة  ويساعده 
اإلمهال من  املعاناة  نتيجة  بقيمته  يشعر  ال  اذ  مكسورة( 
من  واألهتامم  األحرتام  جيد  مل  النه  نفسه  حيرتم  أو  يقدر  ال 
أقرب الناس له ليس لديه احلافز لفعل شىء ألنه مل يتعود عىل 
التى أريد أن أتركها  الرسالة  الكبرية  أو  التشجيع عىل الصغرية 
معك هى كن قريبا ألوالدك. – مهام كان تعبك وأنشغالك ألجل 
أوالدك فهذا بالنسبة هلم ال هيم ولكن كل ما هيم هو وجودك أنت 
معهم -أوجد الوقت لكى تكون معهم  – نسق مع رشيك احلياة 
لتواجد أحدكام عىل األقل مع األبناء بالتبادل لكى يشعروا باحلب 
واألهتامم والقيمة - قدم هلم احلب واألهتامم قدر أستطاعتك.

رابعا: الرتبية ىف بيئة معتدلة وحمبة:
أبنائهم مع  معتدلة  بيئة  ىف  الرتبية  من  النمط  هذا  أباء  حييا 
فهم  جيمعوا بني احلب والعطاء والبذل وبني احلزم واألنضباط 
لديه  فرد  كل  األرسة  هذه  شعار  هو  املعاملة  ىف  -فالتوازن 
أباء   – اآلخر  نحو  واجبات  أيضا  وعليه  اآلخر  من  حقوق 
املختلفة  احلب  لغات  خالل  من  أبنائهم  مع  بالتواصل  هتتم 
اجليد التواصل  عىل  واحلرص  و  املستمر  احلوار  خالل  ومن 
األبناء ىف  توجد قوانني ومبادىء لكل أرسة حتكمها وينشىء 
النجاح  وقت  ىف  وفرح  بحب  أبنائهم  األباء  يساند   – حدودها 
النتائج  وحصد  التجارب  خوض  عىل  -يشجعوهم  الفشل  أو 

وأبناء هذه البيئة املتوازنة يكونوا أبناء متزنني أو يميلـوا اىل 
التوازن النفسى والوجدانى وتتصف بام يىل:

تشعر  أبناء   - بقيمتها   وتشعر  بالنفس  ثقة  لدهيا   أبناء 
فتكون  سهلة  طفولة  متربفرتة  أبناء   - والثقة  باألمان 
السلطة  مع  التكيف  تستطيع  أبناء   - سهلة   املراهقة  فرتة 
يستطيع  فرد  كل   - خنوع  دون  خاضعة  وتكون  وتقبلها 
خوف  أو  لوم  دون  وحوار  تواصل  ىف  نفسه  عن  يعرب  أن 

اخلالصة: مهام كانت النشأة التى أثرت عىل أفكارك وطريقتك ىف 
تربية أوالدك -فكل ما حيتاجه األبناء منك هو وجودك أنت معهم 
أكثر من أحتياجهم ملا تكنزه هلم لذلك كن متاح ىف الوقت الذى 
يريدونك فيه ال ىف الوقت الذى يناسبك أنت بعد قضاء أعاملك 
ومشغولياتك –ال حتكم عليهم أو هتملهم وترتكهم وال تقسوا عليهم 
مهام كان الدافع وراء ذلك – لذلك كن صديقا  حمبا هلم  قبل أن 
تكون أبا  و أما - قدم هلم الدعم والتشجيع – أبدأ اآلن والرب  معك. 






