




قداسة البابا توارضوس الثاين: قداسة البابا توارضوس الثاين: 
كلنا  ونعيش  مرة  كلنا   ونعيش  مرة   700700 اإلنجيل  يف  ذكرت  اإلنجيل مرص  يف  ذكرت  مرص 

بمحبة وسالم، قداسة البابا توارضوس الثاين: بمحبة وسالم، قداسة البابا توارضوس الثاين: 
املقدسة  العائلة  إليها  وجاءت  األمن  أرض  املقدسة مرص  العائلة  إليها  وجاءت  األمن  أرض  مرص 

لتنفرد هبذه الرحلة املباركة. لتنفرد هبذه الرحلة املباركة. 
وطني  دورها  املرصية  الكنيسة  اهلجرة:  وطني وزيرة  دورها  املرصية  الكنيسة  اهلجرة:  وزيرة 

وساندت الوزارة يف كثري من املبادرات.وساندت الوزارة يف كثري من املبادرات.
بابا  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل  بابا -  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل   -
السفرية  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك  السفرية اإلسكندرية  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصيني سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصيني 
التطوير  مدير  نوار،  إرساء  بحضور  التطوير باخلارج،  مدير  نوار،  إرساء  بحضور  باخلارج، 
يف  املشاركات  وإحدى  شابامن،  جامعة  يف والربامج،  املشاركات  وإحدى  شابامن،  جامعة  والربامج، 
خالل  خالل ،  املربوطة""،  بالتاء  تستطيع  مرص  املربوطةمؤمتر  بالتاء  تستطيع  مرص  ""مؤمتر 
 ، ،20182018 زيارة حوار األديان والتي بدأت فعالياته عام زيارة حوار األديان والتي بدأت فعالياته عام 
والتي تعد إحدى توصيات مؤمتر والتي تعد إحدى توصيات مؤمتر ""مرص تستطيع مرص تستطيع 
ملرص  زيارهتم  تنظيم  عيل  ملرص وترشف  زيارهتم  تنظيم  عيل  ""وترشف  املربوطة  املربوطة بالتاء  بالتاء 

برعاية وزارة اهلجرة.برعاية وزارة اهلجرة.
البابا توارضوس  اللقاء، رحب قداسة  البابا توارضوس ويف مستهل  اللقاء، رحب قداسة  ويف مستهل 
الثاين، بالوفد، مشريا إىل أن مرص احتضنت العائلة الثاين، بالوفد، مشريا إىل أن مرص احتضنت العائلة 
وفيها  موسى،  نبيه  اهلل  كلم  أرضها  وعىل  وفيها املقدسة  موسى،  نبيه  اهلل  كلم  أرضها  وعىل  املقدسة 

يعيش اجلميع بمحبة وسالم منذ مئات السنني.يعيش اجلميع بمحبة وسالم منذ مئات السنني.
السيد  أن  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  السيد وأكد  أن  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  وأكد 
الرئيس عبد الفتاح السييس، حريص عىل دعم  قيم الرئيس عبد الفتاح السييس، حريص عىل دعم  قيم 
املواطنة والتسامح واملحبة، وإتاحة الفرص جلميع املواطنة والتسامح واملحبة، وإتاحة الفرص جلميع 
األخوية  العالقات  بجانب  متييز،  دون  األخوية املرصيني،  العالقات  بجانب  متييز،  دون  املرصيني، 
الدولة  مؤسسات  مع  املرصية  للكنيسة  الدولة املتميزة  مؤسسات  مع  املرصية  للكنيسة  املتميزة 
وطن  مرص  أن  مؤكدا  الرشيف،  واألزهر  وطن املرصية  مرص  أن  مؤكدا  الرشيف،  واألزهر  املرصية 

للجميع وهذا رس قوة الدولة املرصية عرب التاريخ.للجميع وهذا رس قوة الدولة املرصية عرب التاريخ.

ووفد  اهلجرة  وزيرة  يستقبل  األزهر  شيخ  ووفد فضيلة  اهلجرة  وزيرة  يستقبل  األزهر  شيخ  فضيلة 
حوار األديان. حوار األديان. 

عن  يتحدث  من  خري  األزهر  شيخ  اهلجرة:  عن وزيرة  يتحدث  من  خري  األزهر  شيخ  اهلجرة:  وزيرة 
الكثري  قدمت  اإلنسانية  األخوة  ووثيقة  الكثري التسامح  قدمت  اإلنسانية  األخوة  ووثيقة  التسامح 

للبرشية.للبرشية.
السالم  عىل  حيرص  اإلسالم  األزهر:  شيخ  السالم فضيلة  عىل  حيرص  اإلسالم  األزهر:  شيخ  فضيلة 

وحقوق اإلنسان ونبذ العنف والتطرف.وحقوق اإلنسان ونبذ العنف والتطرف.
- التقت السفرية سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة - التقت السفرية سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
األكرب  اإلمام  فضيلة  باخلارج،  املرصيني  األكرب وشئون  اإلمام  فضيلة  باخلارج،  املرصيني  وشئون 
الدكتور أمحد الطيب، وذلك  الدكتور أمحد الطيب، وذلك شيخ األزهر الرشيف،  شيخ األزهر الرشيف، 
األزهر  وكيل  الضويني،  حممد  الدكتور  األزهر بمشاركة  وكيل  الضويني،  حممد  الدكتور  بمشاركة 
الرشيف، أ.د/ نظري حممد حممد نظري األمني العام الرشيف، أ.د/ نظري حممد حممد نظري األمني العام 
ملجمع البحوث اإلسالمية، أستاذ العقيدة والفلسفة، ملجمع البحوث اإلسالمية، أستاذ العقيدة والفلسفة، 
والسفري عبد الرمحن موسى، مستشار شيخ األزهر والسفري عبد الرمحن موسى، مستشار شيخ األزهر 
بحضور الوافدين،  وشئون  اخلارجية  بحضورللَعالقات  الوافدين،  وشئون  اخلارجية  للَعالقات 

جامعة  والربامج،  التطوير  مدير  نوار،  إرساء  جامعة د.  والربامج،  التطوير  مدير  نوار،  إرساء  د. 
أورنج  لوثرن  كنيسة  بايك،  جامس  القس  أورنج تشابامن،  لوثرن  كنيسة  بايك،  جامس  القس  تشابامن، 
ال  جامعة  روز  ريشارد  الربوفيسور  ال كاونتي،  جامعة  روز  ريشارد  الربوفيسور  كاونتي، 
العبادة"".... العبادةبيت  بيت   " " ينظمها  زيارة  ضمن  ينظمها فرن،  زيارة  ضمن  فرن، 
عام  فعالياته  بدأت  والتي  عام   فعالياته  بدأت  والتي   ،،""House of WorshipHouse of Worship

20182018، برعاية وزارة اهلجرة.، برعاية وزارة اهلجرة.
ومن جانبها،  أوضحت السفرية سها جندي، وزيرة ومن جانبها،  أوضحت السفرية سها جندي، وزيرة 
حرص  باخلارج،  املرصيني  وشئون  للهجرة  حرص الدولة  باخلارج،  املرصيني  وشئون  للهجرة  الدولة 
املحبة  روح  وتعزيز  التعايش  عىل  السياسية  املحبة القيادة  روح  وتعزيز  التعايش  عىل  السياسية  القيادة 
بني  ومن  للجميع،  وأبواهبا  أيادهيا  لتفتح  مرص،  بني يف  ومن  للجميع،  وأبواهبا  أيادهيا  لتفتح  مرص،  يف 
العائلة املرصية، والذي يضم  العائلة املرصية، والذي يضم تلك اجلهود إطالق بيت  تلك اجلهود إطالق بيت 
عىل  حريصون  أننا  اهلجرة  وزيرة  وتابعت  عىل اجلميع.  حريصون  أننا  اهلجرة  وزيرة  وتابعت  اجلميع. 
تعزيز جهود املرصيني باخلارج، واالستفادة من القوى تعزيز جهود املرصيني باخلارج، واالستفادة من القوى 
مجيع  قبول  يف  مرص  سامحة  عىل  للتأكيد  مجيع الناعمة  قبول  يف  مرص  سامحة  عىل  للتأكيد  الناعمة 
األديان عىل مر التاريخ. وأشادت السفرية سها جندي األديان عىل مر التاريخ. وأشادت السفرية سها جندي 
بسامحة فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر الرشيف، بسامحة فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر الرشيف، 
خالل اللقاء، وحرصه عىل الرد عىل تساؤالت الوفد خالل اللقاء، وحرصه عىل الرد عىل تساؤالت الوفد 
املشارك، كافة، وتوضيح أن مجيع الرساالت الساموية املشارك، كافة، وتوضيح أن مجيع الرساالت الساموية 
فضيلة  أن  إىل  مشرية  واملحبة،  بالسالم  جاءت  فضيلة إنام  أن  إىل  مشرية  واملحبة،  بالسالم  جاءت  إنام 
اإلمام هو خري من يتحدث عن حوار األديان والتعايش اإلمام هو خري من يتحدث عن حوار األديان والتعايش 
بني األديان، وقد شاهدنا جهوده مع ممثيل خمتلف بني األديان، وقد شاهدنا جهوده مع ممثيل خمتلف 

األديان إلطالق وثيقة حوار األديان.األديان إلطالق وثيقة حوار األديان.
وأضافت وزيرة اهلجرة أن مرص بلد متسامح شعبه، وأضافت وزيرة اهلجرة أن مرص بلد متسامح شعبه، 
عقائدهم  اختالف  عىل  اجلميع  عاش  أرضها  عقائدهم وعىل  اختالف  عىل  اجلميع  عاش  أرضها  وعىل 
بلد  مرص  أن  تؤكد  الزيارة  تلك  أن  مؤكدة  بلد ودياناهتم،  مرص  أن  تؤكد  الزيارة  تلك  أن  مؤكدة  ودياناهتم، 
السياحية  للمقاصد  الرتويج  بجانب  واألمان،  السياحية األمن  للمقاصد  الرتويج  بجانب  واألمان،  األمن 
ومسيحية  إسالمية  معامل  تضم  والتي  ومسيحية املرصية،  إسالمية  معامل  تضم  والتي  املرصية، 

وهيودية، من خمتلف احلضارات.وهيودية، من خمتلف احلضارات.
جندي،  سها  السفرية  أوضحت  ذاته،  السياق  جندي، ويف  سها  السفرية  أوضحت  ذاته،  السياق  ويف 
حرص الوزارة عىل ترسيخ  ثقافة املحبة والتسامح بني حرص الوزارة عىل ترسيخ  ثقافة املحبة والتسامح بني 
اجلميع، مشرية إىل أن الوزارة نظمت عرشات امللتقيات اجلميع، مشرية إىل أن الوزارة نظمت عرشات امللتقيات 
ألبناء املرصيني باخلارج، دون أي متييز، مشرية إىل أننا ألبناء املرصيني باخلارج، دون أي متييز، مشرية إىل أننا 
األزهر  لزيارة  الوطنية،  الدينية  املؤسسات  األزهر ننسق مع  لزيارة  الوطنية،  الدينية  املؤسسات  ننسق مع 
الرشيف والكاتدرائية املرقسية بالعباسية، لفتح احلوار الرشيف والكاتدرائية املرقسية بالعباسية، لفتح احلوار 

مع الرموز الدينية واإلجابة عن أسئلة املشاركني.مع الرموز الدينية واإلجابة عن أسئلة املشاركني.
يف بداية اللقاء، عرب فضيلة اإلمام األكرب عن ترحيب يف بداية اللقاء، عرب فضيلة اإلمام األكرب عن ترحيب 
األزهر الرشيف وعلامؤه، هبذه النخبة التي تسعى إىل األزهر الرشيف وعلامؤه، هبذه النخبة التي تسعى إىل 
ترسيخ مبادئ العدل واملساواة حول العامل، مؤكدا أن ترسيخ مبادئ العدل واملساواة حول العامل، مؤكدا أن 
السالم واحلوار وقبول اآلخر هو شغله الشاغل، وكان السالم واحلوار وقبول اآلخر هو شغله الشاغل، وكان 
ذلك هو األساس الذي قامت عليه اجلهود املشرتكة بيننا ذلك هو األساس الذي قامت عليه اجلهود املشرتكة بيننا 
وبني البابا فرنسيس، والذي اكتشفت أنه رجل إنسانية وبني البابا فرنسيس، والذي اكتشفت أنه رجل إنسانية 
من الطراز الرفيع، وقد قادنا التقارب يف الرؤى إىل صنع من الطراز الرفيع، وقد قادنا التقارب يف الرؤى إىل صنع 
وثيقة األخوة اإلنسانية، التي استغرقت عاما كامال من وثيقة األخوة اإلنسانية، التي استغرقت عاما كامال من 
العمل الدؤوب، لتخرج للعامل يف شكلها احلايل ولتكن العمل الدؤوب، لتخرج للعامل يف شكلها احلايل ولتكن 
حقيقي  عاملي  لسالم  حقيقي تؤسس  عاملي  لسالم  تؤسس  عاملية" "  عامليةوثيقة  ""وثيقة  بمثابة بمثابة 
والعيش  والتسامح  بالتفاهم  اجلميع  فيه  ينعم  والعيش وعامل  والتسامح  بالتفاهم  اجلميع  فيه  ينعم  وعامل 
يف  اإلنسان  أن  األكرب  اإلمام  فضيلة  وأوضح  يف املشرتك.  اإلنسان  أن  األكرب  اإلمام  فضيلة  وأوضح  املشرتك. 
يكون  أن  له  وأراد  اهلل  كرمه  الذي  الكائن  هو  يكون اإلسالم  أن  له  وأراد  اهلل  كرمه  الذي  الكائن  هو  اإلسالم 
خمتلفا يف كل يشء، يف الدين واللغة والعرق وغريها، خمتلفا يف كل يشء، يف الدين واللغة والعرق وغريها، 
وسيستمر  خلقه  يف  اهلل  قانون  هو  بيننا  وسيستمر واالختالف  خلقه  يف  اهلل  قانون  هو  بيننا  واالختالف 
هذا القانون إىل قيام الساعة، مشريا إىل أن اإلسالم قد هذا القانون إىل قيام الساعة، مشريا إىل أن اإلسالم قد 
حدد العالقة بني البرش عىل اختالفهم يف يشء واحد حدد العالقة بني البرش عىل اختالفهم يف يشء واحد 
وهو وهو ""التعارفالتعارف"" مصداقا لقوله تعاىل  مصداقا لقوله تعاىل ""وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفواوقبائل لتعارفوا""، مشددا عىل أن معركة اليوم ليست ، مشددا عىل أن معركة اليوم ليست 
ضد الفقر أو اجلهل أو املرض، ولكنها ضد املحاوالت ضد الفقر أو اجلهل أو املرض، ولكنها ضد املحاوالت 
املستمرة للسيطرة، والتي قادتنا إىل الكثري من احلروب املستمرة للسيطرة، والتي قادتنا إىل الكثري من احلروب 

والرصاعات.والرصاعات.
املرأة  شأن  من  رفع  قد  اإلسالم  أن  فضيلته  املرأة وأضاف  شأن  من  رفع  قد  اإلسالم  أن  فضيلته  وأضاف 
وصان كرامتها، وعلمنا أن النساء شقائق الرجال، وأن وصان كرامتها، وعلمنا أن النساء شقائق الرجال، وأن 
كام  كام ،  ومسلمة""،  مسلم  كل  عىل  فريضة  العلم  ومسلمةطلب  مسلم  كل  عىل  فريضة  العلم  ""طلب 
ضمن للمرأة حقها يف املرياث وأن يكون هلا ذمة مالية ضمن للمرأة حقها يف املرياث وأن يكون هلا ذمة مالية 
األكرب  اإلمام  فضيلة  أكد  حديثه،  ختام  ويف  األكرب مستقلة،  اإلمام  فضيلة  أكد  حديثه،  ختام  ويف  مستقلة، 
شيخ األزهر الرشيف، أن السالم والتعايش واملحبة هو شيخ األزهر الرشيف، أن السالم والتعايش واملحبة هو 
ما يبني عاملا أفضل، وأن مرص من أفضل الدول التي ما يبني عاملا أفضل، وأن مرص من أفضل الدول التي 

أن  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  أن وأضاف  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  وأضاف 
املرصيني مجيعا كيان واحد تضمهم نفس املدارس، املرصيني مجيعا كيان واحد تضمهم نفس املدارس، 
قامت  واحلكومة  املستشفيات،  نفس  يف  قامت ويعاجلون  واحلكومة  املستشفيات،  نفس  يف  ويعاجلون 
يف  كاتدرائية  أكرب  ببناء  االدارية  العاصمة  يف بانشاء  كاتدرائية  أكرب  ببناء  االدارية  العاصمة  بانشاء 
العاصمة  يف  مسجد،  أكرب  بجانب  األوسط  العاصمة الرشق  يف  مسجد،  أكرب  بجانب  األوسط  الرشق 
وترميم  بناء  قانون  إصدار  وتم  اجلديدة،  وترميم اإلدارية  بناء  قانون  إصدار  وتم  اجلديدة،  اإلدارية 
اجلديدة  اجلمهورية  بناء  يف  رشكاء  وأننا  اجلديدة الكنائس،  اجلمهورية  بناء  يف  رشكاء  وأننا  الكنائس، 
الوطن  هذا  أن  املقبلة  األجيال  تعليم  عيل  الوطن ونحرص  هذا  أن  املقبلة  األجيال  تعليم  عيل  ونحرص 
األديان  كل  وأن  املحبة  وقوامه  التسامح  األديان أعمدته  كل  وأن  املحبة  وقوامه  التسامح  أعمدته 

تعلمنا هذه القيم.تعلمنا هذه القيم.
الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  الثاين، واستعرض  توارضوس  البابا  قداسة  واستعرض 
تاريخ  املرقسية،  الكرازة  اإلسكندرية  تاريخ بطريرك  املرقسية،  الكرازة  اإلسكندرية  بطريرك 
حتي  الشهداء  كنيسة  وكوهنا   ، املرصية  حتي الكنيسة  الشهداء  كنيسة  وكوهنا   ، املرصية  الكنيسة 
استشهاد استشهاد ٢١٢١ مرصيا مسيحيا يف ليبيا عيل يد داعش  مرصيا مسيحيا يف ليبيا عيل يد داعش 
وكانت أول طلعة جوية عسكرية من مرص لصالح وكانت أول طلعة جوية عسكرية من مرص لصالح 
اجلامعات  قتل  عىل  للرد  ليبيا،  إىل  كانت  اجلامعات املدنيني،  قتل  عىل  للرد  ليبيا،  إىل  كانت  املدنيني، 
كانوا  الذين  املسيحيني  أبنائنا  من  لعدد  كانوا اإلرهابية  الذين  املسيحيني  أبنائنا  من  لعدد  اإلرهابية 

يعملون هناك.يعملون هناك.
وأكد قداسة البابا توارضوس الثاين، أن مرص دولة وأكد قداسة البابا توارضوس الثاين، أن مرص دولة 
تارخيها وعاداهتا وتقاليدها، ومتتزج فيها  تارخيها وعاداهتا وتقاليدها، ومتتزج فيها ثرية يف  ثرية يف 
هيود  من  األديان  كافة  عليها  مر  حضارية  هيود روافد  من  األديان  كافة  عليها  مر  حضارية  روافد 
فيه  اندمج  ونسيجها  ومسلمني،  فيه ومسيحيني  اندمج  ونسيجها  ومسلمني،  ومسيحيني 
املكون العريب واالفريقي  واألورويب، موضحا أن املكون العريب واالفريقي  واألورويب، موضحا أن 
الشخصية املرصية كانت قادرة عىل وضع بصمتها الشخصية املرصية كانت قادرة عىل وضع بصمتها 
التسامح  يسوده  جمتمع  يف  اجلميع  مع  التسامح والتعايش  يسوده  جمتمع  يف  اجلميع  مع  والتعايش 
الثاين:  توارضوس  البابا  قداسة  وأكمل  الثاين: واملحبة،  توارضوس  البابا  قداسة  وأكمل  واملحبة، 
بلد  مرص  أن  تؤكد  مرص  إىل  املقدسة  العائلة  بلد رحلة  مرص  أن  تؤكد  مرص  إىل  املقدسة  العائلة  رحلة 
األمن واألمان، منذ فجر التاريخ، ولذلك جاءت إليها األمن واألمان، منذ فجر التاريخ، ولذلك جاءت إليها 
العائلة املقدسة لتنفرد مرص هبذه الرحلة املباركة، العائلة املقدسة لتنفرد مرص هبذه الرحلة املباركة، 
كام أكد قداسته أن كلمة مرص بمشتقاهتا ذكرت يف  كام أكد قداسته أن كلمة مرص بمشتقاهتا ذكرت يف  
اإلنجيل اإلنجيل 700700 مرة، وهذه معجزة  وبركة ملرص التي  مرة، وهذه معجزة  وبركة ملرص التي 

ذكرهتا الكتب الساموية باخلري.ذكرهتا الكتب الساموية باخلري.
ومن ناحيتها، أكدت السفرية سها  جندي، حرص ومن ناحيتها، أكدت السفرية سها  جندي، حرص 
وفد حوار األديان عىل لقاء قداسة البابا توارضوس وفد حوار األديان عىل لقاء قداسة البابا توارضوس 
املرصية  الكنيسة  يمثل  دينيا  رمزا  باعتباره  املرصية الثاين،  الكنيسة  يمثل  دينيا  رمزا  باعتباره  الثاين، 
للتسامح  ورمزا  الوطني،  وتارخيها  للتسامح بعراقتها  ورمزا  الوطني،  وتارخيها  بعراقتها 
قداسته  الستقبال  شكرها  عن  معربة  قداسته واملحبة،  الستقبال  شكرها  عن  معربة  واملحبة، 
الوفد واإلجابة عن كل ما يدور يف ذهنه، وتوضيح الوفد واإلجابة عن كل ما يدور يف ذهنه، وتوضيح 
دور الكنيسة املرصية، والتي متثل جزءا من مرص دور الكنيسة املرصية، والتي متثل جزءا من مرص 
يف  السياسية  القيادة  عليه  تؤكد  ما  وهو  يف القوية،  السياسية  القيادة  عليه  تؤكد  ما  وهو  القوية، 

اجلمهورية اجلديدة.اجلمهورية اجلديدة.
عىل  البابا  قداسة  حرص  اهلجرة  وزيرة  عىل وثمنت  البابا  قداسة  حرص  اهلجرة  وزيرة  وثمنت 
املبادرات  من  العديد  يف  اهلجرة  وزارة  جهود  املبادرات دعم  من  العديد  يف  اهلجرة  وزارة  جهود  دعم 
والفعاليات، وحرص الكنائس املرصية باخلارج عىل والفعاليات، وحرص الكنائس املرصية باخلارج عىل 
املختلفة،  األزمات  خالل  للمرصيني  الدعم  املختلفة، تقديم  األزمات  خالل  للمرصيني  الدعم  تقديم 

دون متييز.دون متييز.
يتعامل  واجلميع  اإليامن،  أرض  مرص  أن  يتعامل وأكدت  واجلميع  اإليامن،  أرض  مرص  أن  وأكدت 
بتقدير واحرتام لعقيدة وشعائر اآلخر، وأن النسيج بتقدير واحرتام لعقيدة وشعائر اآلخر، وأن النسيج 
ونتعامل  الوطن،  حب  سيمفونية  يعزف  ونتعامل الوطني  الوطن،  حب  سيمفونية  يعزف  الوطني 

كلنا بمحبة هلذا الوطن. كلنا بمحبة هلذا الوطن. 
الدكتورة إرساء نوار عن  السياق ذاته، أعربت  الدكتورة إرساء نوار عن ويف  السياق ذاته، أعربت  ويف 
شكرها قداسة البابا توارضوس الثاين، عىل منحهم شكرها قداسة البابا توارضوس الثاين، عىل منحهم 
مرص،  عن  الثرية  املعلومات  وهذه  ملقابلته  مرص، الوقت  عن  الثرية  املعلومات  وهذه  ملقابلته  الوقت 
مؤكدة أن مرص مل تعرف عنرصية وال تفرقة بني مؤكدة أن مرص مل تعرف عنرصية وال تفرقة بني 
القيم  نفس  تنرش  ومساجدنا  كنائسنا  وأن  القيم أبنائها،  نفس  تنرش  ومساجدنا  كنائسنا  وأن  أبنائها، 

وتعلم أوالدنا حب مرص.وتعلم أوالدنا حب مرص.
ومن ناحيتهم، أشاد املشاركون بحرص قداسة البابا ومن ناحيتهم، أشاد املشاركون بحرص قداسة البابا 
الكرازة  اإلسكندرية  بطريرك  الثاين،  الكرازة توارضوس  اإلسكندرية  بطريرك  الثاين،  توارضوس 

املرقسية، عىل الرد عىل خمتلف األسئلة.املرقسية، عىل الرد عىل خمتلف األسئلة.
ويف ختام اللقاء أهدت السفرية سها جندي، وزيرة ويف ختام اللقاء أهدت السفرية سها جندي، وزيرة 
توارضوس  البابا  قداسة  إىل  الوزارة  درع  توارضوس اهلجرة،  البابا  قداسة  إىل  الوزارة  درع  اهلجرة، 
الثاين، تقديًرا ملكانته اجلليلة وجلهود تعاون الكنيسة  الثاين، تقديًرا ملكانته اجلليلة وجلهود تعاون الكنيسة  
كام  باخلارج،  املرصيني  رعاية  ملف  يف  كام املرصية  باخلارج،  املرصيني  رعاية  ملف  يف  املرصية 
متثل  أيقونة  الزيارة  يف  املشاركني  قداسته  متثل أهدى  أيقونة  الزيارة  يف  املشاركني  قداسته  أهدى 

رحلة العائلة املقدسة إىل مرص.رحلة العائلة املقدسة إىل مرص.

حترص عىل ذلك، وترسخ له بشكل دائم.حترص عىل ذلك، وترسخ له بشكل دائم.
إحدى  نوار،  إرساء  الدكتورة  قالت  ناحيتها،  إحدى ومن  نوار،  إرساء  الدكتورة  قالت  ناحيتها،  ومن 
رائدات مرص تستطيع، ومدير التطوير ورئيس جلنة رائدات مرص تستطيع، ومدير التطوير ورئيس جلنة 
شابامن  جامعة  بمكتبة  والربامج  واملعارض  شابامن الفنون  جامعة  بمكتبة  والربامج  واملعارض  الفنون 
يف  متطوعة  تعمل  إهنا  كاليفورنيا،  بوالية  يف األكاديمية  متطوعة  تعمل  إهنا  كاليفورنيا،  بوالية  األكاديمية 
حوار األديان الذي بشأنه يساعد عىل تقارب الثقافات حوار األديان الذي بشأنه يساعد عىل تقارب الثقافات 
واألديان، منذ عرش سنوات، ُمشرية إىل أن الفعاليات واألديان، منذ عرش سنوات، ُمشرية إىل أن الفعاليات 
بدأت من خالل زيارات حملية لدور العبادة بني عدد بدأت من خالل زيارات حملية لدور العبادة بني عدد 
إىل  معا  الذهاب  خالل  من  أمريكا  يف  األشخاص  إىل من  معا  الذهاب  خالل  من  أمريكا  يف  األشخاص  من 
اجلوامع، معابد بوذية، أو كنائس مسيحية، وغريهم، اجلوامع، معابد بوذية، أو كنائس مسيحية، وغريهم، 
من  عدد  زيارة  تضمنت  احلالية  الزيارة  أن  من موضحة  عدد  زيارة  تضمنت  احلالية  الزيارة  أن  موضحة 
املعامل السياحية املرصية، بجانب زيارة األزهر الرشيف املعامل السياحية املرصية، بجانب زيارة األزهر الرشيف 

بالعباسية. املرقسية  بالعباسية.والكاتدرائية  املرقسية  والكاتدرائية 
وثمنت نوار حرص السفرية سها جندي، عىل دعم وثمنت نوار حرص السفرية سها جندي، عىل دعم 
أن  موضحة  األديان،  حوار  رحلة  يف  املشارك  أن الوفد  موضحة  األديان،  حوار  رحلة  يف  املشارك  الوفد 
الوفد يضم الوفد يضم 4545 شخصا، من الواليات املتحدة األمريكية،  شخصا، من الواليات املتحدة األمريكية، 
وانطلقت الفكرة وكانت أول رحلة ملرص عام وانطلقت الفكرة وكانت أول رحلة ملرص عام 20182018، ، 
أيام يف مرص، مضيفة  أيام يف مرص، مضيفة   ُمشرية إىل أهنا كانت عبارة ُمشرية إىل أهنا كانت عبارة 55 
أن هذه الزيارة تكشف الكثري من املغالطات وتسمح أن هذه الزيارة تكشف الكثري من املغالطات وتسمح 
نرش  عىل  وحرصها  األديان  حقيقة  عىل  نرش بالتعرف  عىل  وحرصها  األديان  حقيقة  عىل  بالتعرف 

السالم واخلري بني اجلميع.السالم واخلري بني اجلميع.
باملشاركة  سعادهتم  املشاركون  أبدى  ناحيتهم،  باملشاركة ومن  سعادهتم  املشاركون  أبدى  ناحيتهم،  ومن 
يف لقاء فضيلة شيخ األزهر وسعة صدره يف الرد عىل يف لقاء فضيلة شيخ األزهر وسعة صدره يف الرد عىل 
خمتلف األسئلة، مشريين إىل أن هذه الرحلة كشفت خمتلف األسئلة، مشريين إىل أن هذه الرحلة كشفت 

الكثري عن الصورة احلقيقية ملرص.الكثري عن الصورة احلقيقية ملرص.
وثمن وفد وثمن وفد ""بيت العبادةبيت العبادة"" حسَن استقبال فضيلة اإلمام  حسَن استقبال فضيلة اإلمام 
األكرب شيخ األزهر الرشيف للمشاركني، وما شهدوه األكرب شيخ األزهر الرشيف للمشاركني، وما شهدوه 
يف مرص من تعايش بني اجلميع، حيث يشارك بعضهم يف مرص من تعايش بني اجلميع، حيث يشارك بعضهم 

يف الوفد للمرة الثانية. يف الوفد للمرة الثانية. 
درع  جندي،  سها  السفرية  أهدت  اللقاء  ختام  درع ويف  جندي،  سها  السفرية  أهدت  اللقاء  ختام  ويف 
األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  إىل  اهلجرة  األزهر وزارة  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  إىل  اهلجرة  وزارة 
الرشيف، مثمنة دوره يف دعم جهود وزارة اهلجرة الرشيف، مثمنة دوره يف دعم جهود وزارة اهلجرة 
وحرصه عىل توضيح الصورة الصحيحة عن الدين وحرصه عىل توضيح الصورة الصحيحة عن الدين 

للمرصيني باخلارج.للمرصيني باخلارج.



كرئيس  ُأختري  وملاذا  صليب..  رأفت  هو  من  كرئيس   ُأختري  وملاذا  صليب..  رأفت  هو  من   ■
لإلحتـاد العـام للمرصيني يف اخلارج بأمريكا ؟!لإلحتـاد العـام للمرصيني يف اخلارج بأمريكا ؟!

من مواليد قويسنا املنوفية من مواليد قويسنا املنوفية ٣٠٣٠ يناير لسنة  يناير لسنة ١٩٦١١٩٦١
أوالد: ثالث  ولدى  سوزان  السيدة/  من  أوالد:متزوج  ثالث  ولدى  سوزان  السيدة/  من  متزوج 
أعامل إدارة  بكالرييوس  عىل  حاصل  سنة  أعامل  إدارة  بكالرييوس  عىل  حاصل  سنة   2727 صليب  صليب جاسني  جاسني 
أعامل إدارة  بكالرييوس  عىل  حاصل  سنة  أعامل  إدارة  بكالرييوس  عىل  حاصل  سنة   2525 صليب  صليب جريمي  جريمي 

..High SchoolHigh School  جيسن صليب جيسن صليب 1717 سنة   سنة
الدراسة اجلامعية  اإلنتهاء من  الدراسة اجلامعية  بعد  اإلنتهاء من  هاجرت إىل أمريكا سنة هاجرت إىل أمريكا سنة ١٩٨٦١٩٨٦ بعد 
حمطة  ىف  كاشري  حمطة   ىف  كاشري   CashierCashier كــ  عمل  عيل  حصلت  القاهرة،  كــ يف  عمل  عيل  حصلت  القاهرة،  يف 
صاحب  رشحنى  أشهر  بستة  وبعدها  أنجلوس  بلوس  صاحب بنزين  رشحنى  أشهر  بستة  وبعدها  أنجلوس  بلوس  بنزين 
العمل،  ىف  وإخالصى  لتفانيه  املحطة  مدير  لوظيفة  العمل، املحطة  ىف  وإخالصى  لتفانيه  املحطة  مدير  لوظيفة  املحطة 
الكثرية  العمل  وساعات  الشاق  العمل  من  سنوات  أربع  الكثرية وبعد  العمل  وساعات  الشاق  العمل  من  سنوات  أربع  وبعد 
هذه  ففى  احلقيقى  النوم  معنى  وقتها  أعرف  ال  هذه املستمره  ففى  احلقيقى  النوم  معنى  وقتها  أعرف  ال  املستمره 
حمطة  أول  برشاء  قرار  أخذت  متزوج،  غري  كنت  حمطة الفرتة  أول  برشاء  قرار  أخذت  متزوج،  غري  كنت  الفرتة 
كان  شئ  وكل  حياتى  ىف  نوعيه  نقلة  وكانت  كان   شئ  وكل  حياتى  ىف  نوعيه  نقلة  وكانت   ١٩٩٠١٩٩٠ سنة  سنة بنزين  بنزين 
وموقعة وموقعة   ١٩٩٢١٩٩٢ لسنة  أبريل  لسنة   أبريل   ٢٨٢٨ يوم  جاء  حتى  يرام،  ما  يوم عىل  جاء  حتى  يرام،  ما  عىل 
بى  اخلاصة  املحطة  فُحرقت  الشهرية  بى   اخلاصة  املحطة  فُحرقت  الشهرية   Los Angeles riotsLos Angeles riots   
ىف  سوداء  كلها  الدنيا  وكانت  أملكة  شئ  كل  وخرست  ىف بالكامل  سوداء  كلها  الدنيا  وكانت  أملكة  شئ  كل  وخرست  بالكامل 
وجهي ويائس من كل شئ، فجلست مع ذاتى ألتكلم معها وأقول وجهي ويائس من كل شئ، فجلست مع ذاتى ألتكلم معها وأقول 
أفضل وسيلة للتغلب عىل الصعاب اخرتاقها وبالفعل حصلت عىل أفضل وسيلة للتغلب عىل الصعاب اخرتاقها وبالفعل حصلت عىل 
قرض من احلكومة األمريكية قرض من احلكومة األمريكية Small BusinessSmall Business  وبدأت ىف إعامر   وبدأت ىف إعامر 
املحطة بعد سنة كاملة من احلادث ورشكة البرتول ساعدتني ىف املحطة بعد سنة كاملة من احلادث ورشكة البرتول ساعدتني ىف 

هذا.هذا.
زوجتي  وتزوجت  القاهرة  إيل  سافرت  زوجتي   وتزوجت  القاهرة  إيل  سافرت   ١٩٩٢١٩٩٢ سنة  أكتوبر  سنة ىف  أكتوبر  ىف 
أمريكا  إىل  زوجتى  فوصلت  صليب،  سوزان  السيدة/  أمريكا احلالية  إىل  زوجتى  فوصلت  صليب،  سوزان  السيدة/  احلالية 
كفاحنا  قصة  وبدأت  القاهرة  ىف  أوراقها  إهناء  بعد  كفاحنا   قصة  وبدأت  القاهرة  ىف  أوراقها  إهناء  بعد   ١٩٩٤١٩٩٤ سنة سنة 
فإشرتيتها  أخرى  بنزين  حمطة  لرشاء  فرصة  ظهرت  ثم  فإشرتيتها سويًا،  أخرى  بنزين  حمطة  لرشاء  فرصة  ظهرت  ثم  سويًا، 
وصلت  حتى  املحطات  ىف  ورشاء  البيع  عملية  وبدأت  وصلت بقرض  حتى  املحطات  ىف  ورشاء  البيع  عملية  وبدأت  بقرض 
مثل للبنزين  حمطات  جمموعة  من  اآلن  عليه  أنا  ما  مثلإىل  للبنزين  حمطات  جمموعة  من  اآلن  عليه  أنا  ما  إىل 
ChevronChevron و  و Gas StationsGas Stations  7676 يف كاليفورنيا وأمحد اهلل عيل كل  يف كاليفورنيا وأمحد اهلل عيل كل 
أعظم  إّن  لكل شاب  اآلن. فنصيحتى  أنا فيه  ما  أعظم ما منحنى، وعيل  إّن  لكل شاب  اآلن. فنصيحتى  أنا فيه  ما  ما منحنى، وعيل 
يشٍء يتفّوق به اإلنسان عىل كلِّ ما يف الوجود هو موهبة التحدي.يشٍء يتفّوق به اإلنسان عىل كلِّ ما يف الوجود هو موهبة التحدي.
■ تكمله إلجابة سؤالك.. ملاذا ُأخرتت كرئيس لإلحتاد العام  تكمله إلجابة سؤالك.. ملاذا ُأخرتت كرئيس لإلحتاد العام 

للمرصيني يف اخلارج بأمريكا؟للمرصيني يف اخلارج بأمريكا؟
ىف  املركزى  العام  اإلحتاد  رئيس  معى  تواصل  املاضية  السنة  ىف ىف  املركزى  العام  اإلحتاد  رئيس  معى  تواصل  املاضية  السنة  ىف 
أمني  سليم  عالء  واملستشار  أمحد  إسامعيل  املهندس  أمني مرص  سليم  عالء  واملستشار  أمحد  إسامعيل  املهندس  مرص 
خليل  مرفت  واملهندسة  الكويت  دولة  ىف  ورئيسه  اإلحتاد  خليل عام  مرفت  واملهندسة  الكويت  دولة  ىف  ورئيسه  اإلحتاد  عام 
فكرة  عىل  وعرضوا  زوم  تطبيق  عرب  إنجلرتا  ىف  اإلحتاد  فكرة رئيس  عىل  وعرضوا  زوم  تطبيق  عرب  إنجلرتا  ىف  اإلحتاد  رئيس 
ىف  منترشة  اإلحتاد  فروع  ألن  أمريكا  ىف  فرعى  إحتاد  ىف تكوين  منترشة  اإلحتاد  فروع  ألن  أمريكا  ىف  فرعى  إحتاد  تكوين 
حتى  أمريكا  ىف  لإلحتاد  فرع  يوجد  وال  العامل  حول  دولة  حتى   أمريكا  ىف  لإلحتاد  فرع  يوجد  وال  العامل  حول  دولة   ٤٤٤٤
ىف  األنظمة  كل  ىف  لتحكمها  الدول  أهم  من  تعترب  التى  ىف اآلن،  األنظمة  كل  ىف  لتحكمها  الدول  أهم  من  تعترب  التى  اآلن، 
الواقع أرض  عىل  الفكرة  فُطرحة  عظمى  دولة  بصفتها  الواقعالعامل  أرض  عىل  الفكرة  فُطرحة  عظمى  دولة  بصفتها  العامل 
وبعدها تم عمل زوم آخر بعد شهرين وكان فيه أعضاء اجلمعية وبعدها تم عمل زوم آخر بعد شهرين وكان فيه أعضاء اجلمعية 
من  لقربى  بأمريكا  العام  اإلحتاد  لرئاسة  إختيارى  وتم  من العمومية  لقربى  بأمريكا  العام  اإلحتاد  لرئاسة  إختيارى  وتم  العمومية 
التليفزيوين  برناجمى  طريق  عن  أمريكا  ىف  هنا  املرصية  التليفزيوين اجلالية  برناجمى  طريق  عن  أمريكا  ىف  هنا  املرصية  اجلالية 
األعامل  وبعض  مرص(  )صوت  وهو  األعامل   وبعض  مرص(  )صوت  وهو   TVTV لوجوس  قناة  لوجوس عىل  قناة  عىل 
حواىل  دامت  اإلقناع  عملية  وبعد  هنا  اجلالية  ألعضاء  حواىل املساعدة  دامت  اإلقناع  عملية  وبعد  هنا  اجلالية  ألعضاء  املساعدة 
يل  املقربيني  وبعض  اإلحتاد  أعضاء  من  شهور  يل   املقربيني  وبعض  اإلحتاد  أعضاء  من  شهور   ٦٦ من  من أكثر  أكثر 
وأبناء  مرص  بلدنا  أجل  من  الكبرية  املسؤلية  هذه  عىل  وأبناء وافقت  مرص  بلدنا  أجل  من  الكبرية  املسؤلية  هذه  عىل  وافقت 
وعيل  واحدة  يد  كمرصيني  كلنا  نكون  حتى  هنا  املرصية  وعيل اجلالية  واحدة  يد  كمرصيني  كلنا  نكون  حتى  هنا  املرصية  اجلالية 
ولكن  كثرية  إحتادات  هنا  يوجد  نعلم  كام  واحد،  رجل  ولكن قلب  كثرية  إحتادات  هنا  يوجد  نعلم  كام  واحد،  رجل  قلب 
الوحيدة  اجلالية  نحن  الواقع،  أرض  عىل  فعال  تأثري  هلا  الوحيدة ليس  اجلالية  نحن  الواقع،  أرض  عىل  فعال  تأثري  هلا  ليس 

لألسف  موحد  صوت  أو  جتمع  أى  لنا  ليس  أمريكا  ىف  لألسف هنا  موحد  صوت  أو  جتمع  أى  لنا  ليس  أمريكا  ىف  هنا 
احلرص: ال  املثال  سبيل  عىل  اجلالية  تواجة  كثرية  مشاكل  احلرص:فيوجد  ال  املثال  سبيل  عىل  اجلالية  تواجة  كثرية  مشاكل  فيوجد 

- ليس لدينا قاعدة بيانات لكل أعضاء اجلاليا املرصية هنا ىف - ليس لدينا قاعدة بيانات لكل أعضاء اجلاليا املرصية هنا ىف 
أمريكا.أمريكا.

- ليس لدينا إتصال مبارش مع متخذى القرار هنا.- ليس لدينا إتصال مبارش مع متخذى القرار هنا.
لإلقامة ىف  أوراق رسمية  ليس هلم  لإلقامة ىف - يوجد أشخاص كثرية  أوراق رسمية  ليس هلم  - يوجد أشخاص كثرية 
أى  عىل  احلصول  أو  العمل  ويريدون  املرصيني  من  أى أمريكا  عىل  احلصول  أو  العمل  ويريدون  املرصيني  من  أمريكا 

إعانات وتسوية أوضاعهم.إعانات وتسوية أوضاعهم.
- يوجد أشخاص ىف السجون ال يعلم عنهم أحد.- يوجد أشخاص ىف السجون ال يعلم عنهم أحد.

- يوجد أشخاص يموتون وال يوجد هلم أقارب هنا وَذِوهيم - يوجد أشخاص يموتون وال يوجد هلم أقارب هنا وَذِوهيم 
يريدون دفنهم ىف مرص.يريدون دفنهم ىف مرص.

احلكومية  اجلهات  مع  املرصية  باجلالية  اخلاصة  املشاكل  حل  احلكومية -  اجلهات  مع  املرصية  باجلالية  اخلاصة  املشاكل  حل   -
ىف  نقص  لوجود  حلها  عىل  ومساعدهتم  هنا  ىف املرصية  نقص  لوجود  حلها  عىل  ومساعدهتم  هنا  املرصية 
املطلوبة اخلدمة  عىل  للحصول  الرسمية  األوراق  املطلوبةبعض  اخلدمة  عىل  للحصول  الرسمية  األوراق  بعض 
املتحدة  الواليات  معظم  ىف  ببعض  بعضهم  اجلالية  أعضاء  ربط  املتحدة -  الواليات  معظم  ىف  ببعض  بعضهم  اجلالية  أعضاء  ربط   -
أو  أو    businessbusiness الـ  مثل  املنفعة  وتبادل  اخلربات  لتبادل  الـ األمريكية  مثل  املنفعة  وتبادل  اخلربات  لتبادل  األمريكية 
التجارة بني أعضاء اجلالية ىف خمتلف املجاالت وخمتلف الواليات التجارة بني أعضاء اجلالية ىف خمتلف املجاالت وخمتلف الواليات 

املتعددة.املتعددة.
- ربط اجليل الثانى والثالث باجليل األول صاحب اخلربات ىف املجاالت - ربط اجليل الثانى والثالث باجليل األول صاحب اخلربات ىف املجاالت 
املختلفة، وتشجيع اجليل الثانى والثالث عىل اإلنخراط ىف العملية املختلفة، وتشجيع اجليل الثانى والثالث عىل اإلنخراط ىف العملية 
السياسية لرتشيح أعضاء الـــ السياسية لرتشيح أعضاء الـــ Congress and SenatorCongress and Senator وخالفه. وخالفه.

أما عىل الصعيد املرصى:أما عىل الصعيد املرصى:
السياحة والعالقات  السياحة ىف مرص عن طريق جلنة  السياحة والعالقات - تشجيع  السياحة ىف مرص عن طريق جلنة  - تشجيع 
مرص.  األم  بلدنا  يف  السياحة  ترويج  عيل  املسؤلني  مرص. العامة  األم  بلدنا  يف  السياحة  ترويج  عيل  املسؤلني  العامة 
- تبادل اخلربات بني شباب اجليل الثانى والثالث املقيمني ىف أمريكا - تبادل اخلربات بني شباب اجليل الثانى والثالث املقيمني ىف أمريكا 
والشباب املرصى عن طريق اجلامعات ومنظامت املجتمع املدنى. والشباب املرصى عن طريق اجلامعات ومنظامت املجتمع املدنى. 

- نقل خربات العلامء واألطباء ىف اإلحتاد إىل شـباب مرص من - نقل خربات العلامء واألطباء ىف اإلحتاد إىل شـباب مرص من 
اجليل اجلديد الناشئ.اجليل اجلديد الناشئ.

- إرسال شباب اجليل الثانى إىل مرص للسياحة والتعرف عىل - إرسال شباب اجليل الثانى إىل مرص للسياحة والتعرف عىل 
تطويرها  بعد  مرص  ىف  السياحية  واألماكن  والتنمية  تطويرها التقدم  بعد  مرص  ىف  السياحية  واألماكن  والتنمية  التقدم 

لربطهم ببلدهم احلبيب مرص.لربطهم ببلدهم احلبيب مرص.
- تشجيع اإلستثامر ىف مرص عن طريق رجال األعامل هنا وىف - تشجيع اإلستثامر ىف مرص عن طريق رجال األعامل هنا وىف 

مرص وفتح قنوات مع رجال األعامل املرصيني واألمريكيني مرص وفتح قنوات مع رجال األعامل املرصيني واألمريكيني 
بمرص  اإلستثامر  فرص  هلم  ورشح  مرص  ىف  بمرص لإلستثامر  اإلستثامر  فرص  هلم  ورشح  مرص  ىف  لإلستثامر 

والفرص املتاحة هناك.والفرص املتاحة هناك.
- عمل قوافل طبية عن طريق األطباء املوجودين هنا ملساعدة - عمل قوافل طبية عن طريق األطباء املوجودين هنا ملساعدة 

أبنائنا ىف مرص ىف القرى والنجوع وامليادين.أبنائنا ىف مرص ىف القرى والنجوع وامليادين.

■ مــا هــي أســس إخـتـيــارك ألعـضــاء الـهـيـئــة مــا هــي أســس إخـتـيــارك ألعـضــاء الـهـيـئــة 
التأسيسية املؤسسة لإلحتاد بأمريكا واملعاونة لكـم التأسيسية املؤسسة لإلحتاد بأمريكا واملعاونة لكـم 

يف تكوين أعضاء اإلحتـاد وتفعيله؟!يف تكوين أعضاء اإلحتـاد وتفعيله؟!

أوالً: أن يكون مرصى ومقيم ىف أمريكا.أوالً: أن يكون مرصى ومقيم ىف أمريكا.
ثانياً: أن يكون عيل أتم إستعداد خلدمة اجلالية وبلدنا احلبيبة مرص.ثانياً: أن يكون عيل أتم إستعداد خلدمة اجلالية وبلدنا احلبيبة مرص.
ثالثاً: أن يكون عيل دراية تامة بمشاكل اجلالية ومتصل هبم متامـاً.ثالثاً: أن يكون عيل دراية تامة بمشاكل اجلالية ومتصل هبم متامـاً.
أعضــــاء بــبــعــض  عـــالقـــات  لـــه  يكــــون  أن  أعضــــاءرابعـًا:  بــبــعــض  عـــالقـــات  لـــه  يكــــون  أن  رابعـًا: 

..Congress and SenatorCongress and Senator الـــ  الـــ 
خمتلف  ىف  التخصصات  مجيع  معنا  يكون  أن  تعمدت  خمتلف خامساً:  ىف  التخصصات  مجيع  معنا  يكون  أن  تعمدت  خامساً: 
املجاالت مثل العلامء واإلعالميني ورجال األعامل والفنانني واألطباء املجاالت مثل العلامء واإلعالميني ورجال األعامل والفنانني واألطباء 
ورجال السياحة ورياضيني والشباب من اجليل الثانى والثالث وخرباء ورجال السياحة ورياضيني والشباب من اجليل الثانى والثالث وخرباء 
يف الكمبيوتر والــ يف الكمبيوتر والــ ITIT ومن هلم باع كبري ىف العمل املجتمعي اجلامعى  ومن هلم باع كبري ىف العمل املجتمعي اجلامعى 

واملميزين كالً ىف ختصصة.واملميزين كالً ىف ختصصة.
سادسًا: أن يكون هلم سمعة حسنة بني أبناء اجلالية وحتقيق سادسًا: أن يكون هلم سمعة حسنة بني أبناء اجلالية وحتقيق 

تواصل فعال وتقديم نشاطات عىل الصعيد العام لصالح اجلالية تواصل فعال وتقديم نشاطات عىل الصعيد العام لصالح اجلالية 
املرصية بأمريكا.املرصية بأمريكا.

■ هل هـنـاك لـجــان لإلحتــاد؟! ومـا هـي أهــدافـهــا  هل هـنـاك لـجــان لإلحتــاد؟! ومـا هـي أهــدافـهــا 
و مسؤولياهتم؟و مسؤولياهتم؟

متارس  وهي  االختصاص  ذات  اللجان  من  كبري  عدد  يوجد   متارس -  وهي  االختصاص  ذات  اللجان  من  كبري  عدد  يوجد    -
النحو  عىل  وهي  جلنة  كل   إلختصاص  وفقا  مهني  بشكل  النحو عملها  عىل  وهي  جلنة  كل   إلختصاص  وفقا  مهني  بشكل  عملها 
والتواصل العامة  العالقات  جلنة   - والثقافة  اإلعالم  جلنة  والتواصلالتايل:  العامة  العالقات  جلنة   - والثقافة  اإلعالم  جلنة  التايل: 
الوطنية  اللجنة   - األطباء  جلنة   - العلمى  والبحث  العلامء  الوطنية جلنة  اللجنة   - األطباء  جلنة   - العلمى  والبحث  العلامء  جلنة 
والعالقات اخلارجية - جلنة اإلستثامر والتنمية اإلقتصادية - جلنة والعالقات اخلارجية - جلنة اإلستثامر والتنمية اإلقتصادية - جلنة 

الرياضة وشباب اجليل الثانى -  جلنة السياحة - اللجنة القانونية.الرياضة وشباب اجليل الثانى -  جلنة السياحة - اللجنة القانونية.

- جلنة اإلعالم والثقافة:- جلنة اإلعالم والثقافة:
من  كبرية  أعداد  إىل  املُختلفة  املعلومات  لنقل  وسيلًة  اإلعالم  من ُيعّد  كبرية  أعداد  إىل  املُختلفة  املعلومات  لنقل  وسيلًة  اإلعالم  ُيعّد 
الناس خالل فرتة زمنّية قصرية، ويف آن واحد، وقد تكون هذه الناس خالل فرتة زمنّية قصرية، ويف آن واحد، وقد تكون هذه 
أو  إجتامعية  أو  كانت  إرشادية  إعالنات  أو  أخبارًا،  أو املعلومات  إجتامعية  أو  كانت  إرشادية  إعالنات  أو  أخبارًا،  املعلومات 
تثقيفية، أو خدمات عاّمة أو خاّصة خلدمة اجلالية املرصية بأمريكا.تثقيفية، أو خدمات عاّمة أو خاّصة خلدمة اجلالية املرصية بأمريكا.
ان اإلعالم والثقافة مهامهم جسيمة وتقع عليهم مسئولية كبرية ان اإلعالم والثقافة مهامهم جسيمة وتقع عليهم مسئولية كبرية 
حيال الوطن واملغرتبني ىف أمريكا وسوف تعمل اللجنة االعالمية حيال الوطن واملغرتبني ىف أمريكا وسوف تعمل اللجنة االعالمية 
ملد  والسعي  أمريكا  يف  املرصيني  املغرتبني  بقضايا  االهتامم  ملد عيل  والسعي  أمريكا  يف  املرصيني  املغرتبني  بقضايا  االهتامم  عيل 
جسور الثقة والتواصل معهم ومع القيادات والعمل قدر اإلمكان جسور الثقة والتواصل معهم ومع القيادات والعمل قدر اإلمكان 
االختالفات  معظم  وجتاوز  معاجلة  يف  الفاعل  إرشاكهم  االختالفات عىل  معظم  وجتاوز  معاجلة  يف  الفاعل  إرشاكهم  عىل 
ىف  ومساعدهتم  اجلالية  ابناء  مجيع  بني  النظر  وجهات  ىف وتقريب  ومساعدهتم  اجلالية  ابناء  مجيع  بني  النظر  وجهات  وتقريب 
بتوصيل أصواهتم بشكل إحرتاىف من خالل وسائل  بتوصيل أصواهتم بشكل إحرتاىف من خالل وسائل كل مشاكلهم  كل مشاكلهم 

إعالم خمتلفة.إعالم خمتلفة.

- جلنة العالقات العامة والتواصل:- جلنة العالقات العامة والتواصل:
فمن  التنمية  يف  فعال  دورًا  هلم  والتواصل  العامة  فمن للعالقات  التنمية  يف  فعال  دورًا  هلم  والتواصل  العامة  للعالقات 
الرضوري أن ينظر لإلعالم من خالل العالقة بينه وبني املضمون الرضوري أن ينظر لإلعالم من خالل العالقة بينه وبني املضمون 
يف  تؤثر  التي  الكثرية  العوامل  أحد  بوصفه  للتنمية  يف االجتامعي  تؤثر  التي  الكثرية  العوامل  أحد  بوصفه  للتنمية  االجتامعي 
جمرد  ليست  حالتها  يف  والتنمية  االجتامعي،  والسلوك  جمرد األفراد  ليست  حالتها  يف  والتنمية  االجتامعي،  والسلوك  األفراد 
إحداث تغيري يف الواقع االقتصادي نحو األفضل وإنام تستهدف إحداث تغيري يف الواقع االقتصادي نحو األفضل وإنام تستهدف 
وتقتيض التأثري يف سلوك الفرد واجلامعة هبدف خدمة املجتمع وتقتيض التأثري يف سلوك الفرد واجلامعة هبدف خدمة املجتمع 
بأرسه والذي يتطلب منه املسامهة اجلادة والفعالة يف دفع عجلة بأرسه والذي يتطلب منه املسامهة اجلادة والفعالة يف دفع عجلة 
العامة أن تؤدي دورها يف  العامة أن تؤدي دورها يف التنمية إىل األمام ، وتستطيع العالقات  التنمية إىل األمام ، وتستطيع العالقات 

التنمية القومية يف املجال االجتامعي عىل النحو اآليت:التنمية القومية يف املجال االجتامعي عىل النحو اآليت:
معاناهتا  يف  معها  الصادق  والتفاعل  اجلامهري  مع  معاناهتا -التعايش  يف  معها  الصادق  والتفاعل  اجلامهري  مع  -التعايش 
واملسامهة  وأفراحها  آالمها  ومشاركتها  واالجتامعية  واملسامهة االقتصادية  وأفراحها  آالمها  ومشاركتها  واالجتامعية  االقتصادية 
والتقاليد  القيم  وإشاعة  اإلحتاد  وخطط  بربامج  بتوعيتها  والتقاليد اجلاد  القيم  وإشاعة  اإلحتاد  وخطط  بربامج  بتوعيتها  اجلاد 
الصحية يف صفوفها بام يضمن اجتثاث القيم والتقاليد البالية التي الصحية يف صفوفها بام يضمن اجتثاث القيم والتقاليد البالية التي 
نفس  ىف  والتمسك  اجلديد  املجتمع  بناء  مستلزمات  مع  نفس تتعارض  ىف  والتمسك  اجلديد  املجتمع  بناء  مستلزمات  مع  تتعارض 

الوقت بقيمنا وأخالقنا الرشقية.الوقت بقيمنا وأخالقنا الرشقية.

- جلنة العلامء والبحث العلمى وجلنة األطباء:- جلنة العلامء والبحث العلمى وجلنة األطباء:
باالستعالم  الباحث  قيام  أنه  عىل  العلمي  البحث  نعرف  أن  باالستعالم يمكننا  الباحث  قيام  أنه  عىل  العلمي  البحث  نعرف  أن  يمكننا 
وكثرية.  جديدة  معلوماٍت  ليكتشف  الدقيق،  املنظم  وكثرية. واالستقصاء  جديدة  معلوماٍت  ليكتشف  الدقيق،  املنظم  واالستقصاء 
ويصحح املعلومات القديمة املتوارثة عند البعض من أبناء اجلالية، ويصحح املعلومات القديمة املتوارثة عند البعض من أبناء اجلالية، 
وهي  معروفة،  خطوات  عىل  ويسري  ليطورها،  عليها  وهي ويبني  معروفة،  خطوات  عىل  ويسري  ليطورها،  عليها  ويبني 
خطوات البحث العلمي وأدواته وطريقته، التي جيب االلتزام هبا خطوات البحث العلمي وأدواته وطريقته، التي جيب االلتزام هبا 
ىف تكوين رؤية معينه أو تشكيل الرأى العام جتاه قضية بعينها، ومعنا ىف تكوين رؤية معينه أو تشكيل الرأى العام جتاه قضية بعينها، ومعنا 
ىف اإلحتاد علامء وباحثني عىل أعىل مستوى عاملى، مهتمني بجميع ىف اإلحتاد علامء وباحثني عىل أعىل مستوى عاملى، مهتمني بجميع 

املجاالت منها املناخية والصحية الطبية والعلمية واالجتامعية. املجاالت منها املناخية والصحية الطبية والعلمية واالجتامعية. 



- اللجنة الوطنية والعالقات اخلارجية :- اللجنة الوطنية والعالقات اخلارجية :
بني  لإلتصال  حلقة  هى  لإلحتاد  املرصية  الوطنية  اللجنة  بني ُتعد  لإلتصال  حلقة  هى  لإلحتاد  املرصية  الوطنية  اللجنة  ُتعد 
اإلحتاد وبني أجهزة الدولة املعنية ىف مجيع املجاالت التى ترتبط اإلحتاد وبني أجهزة الدولة املعنية ىف مجيع املجاالت التى ترتبط 
باملهاجر املرصى ىف أمريكا، والعمل عىل مشاركة مرص مشاركة باملهاجر املرصى ىف أمريكا، والعمل عىل مشاركة مرص مشاركة 
حتت  منظمة  ومرشوعات  برامج  وتنفيذ  إعداد  ىف  حتت فعالة  منظمة  ومرشوعات  برامج  وتنفيذ  إعداد  ىف  فعالة 
إرشاف اإلحتاد عىل نحو حيقق وجهة نظر مرص مع املنظامت إرشاف اإلحتاد عىل نحو حيقق وجهة نظر مرص مع املنظامت 

واحلكومة االمريكية بشكل مدنى. واحلكومة االمريكية بشكل مدنى. 
والتبادل  واحلفالت  واالجتامعات  والندوات  املؤمترات  والتبادل تنظيم  واحلفالت  واالجتامعات  والندوات  املؤمترات  تنظيم 
الثقاىف بالتعاون مع سائر اجلهات املعنية ىف الدولة ىف إطار منظم الثقاىف بالتعاون مع سائر اجلهات املعنية ىف الدولة ىف إطار منظم 
التى  واألنشطة  اجلهود  دعم  اختصاصه،  جمال  حسب  عيل  التى كاًل  واألنشطة  اجلهود  دعم  اختصاصه،  جمال  حسب  عيل  كاًل 
تنفذها املؤسسات واجلهات املعنية ىف الدولة ىف مجيع املجاالتتنفذها املؤسسات واجلهات املعنية ىف الدولة ىف مجيع املجاالت

االحتاد  وأهداف  أفكار  نرش  عىل  تساعد  التى  األنشطة  االحتاد تنفيذ  وأهداف  أفكار  نرش  عىل  تساعد  التى  األنشطة  تنفيذ 
لإلحتاد  التنظيمية  اإلجراءات  فنجاح  أنشطتها،  عن  لإلحتاد واإلعالم  التنظيمية  اإلجراءات  فنجاح  أنشطتها،  عن  واإلعالم 
والتي  اخلارجية،  احلقائق  من  بالعديد  املتعلقة  األهداف  من  والتي هو  اخلارجية،  احلقائق  من  بالعديد  املتعلقة  األهداف  من  هو 
العالقات  وأساليب  طرق  خالل  من  وبتأثريها  هبا  األخذ  العالقات جيب  وأساليب  طرق  خالل  من  وبتأثريها  هبا  األخذ  جيب 
العامة اخلارجية، وخاصة كي تصبح دعاًم ملموسًا لتطور اجلهة العامة اخلارجية، وخاصة كي تصبح دعاًم ملموسًا لتطور اجلهة 
العالقات اخلارجية عىل  لتأثري  املناسبة  العالقات اخلارجية عىل املعنية وتقوم االجتاهات  لتأثري  املناسبة  املعنية وتقوم االجتاهات 
بناء صالت خارجية قوية قائمة عىل املنافع املتبادلة؛ مّما يعمل بناء صالت خارجية قوية قائمة عىل املنافع املتبادلة؛ مّما يعمل 
عملية  عىل  يؤثر  ما  وهو  لإلحتاد،  جذابة  سمعة  تشكيل  عملية عىل  عىل  يؤثر  ما  وهو  لإلحتاد،  جذابة  سمعة  تشكيل  عىل 
املعنية وتشكيل  الدول واهليئات  وإنجاز ملصالح  القرارات  املعنية وتشكيل إختاذ  الدول واهليئات  وإنجاز ملصالح  القرارات  إختاذ 
السمعة احلسنة هي جمموعة من اآلراء واألفكار واالنطباعات، السمعة احلسنة هي جمموعة من اآلراء واألفكار واالنطباعات، 
ملوضوع  كامدة  البرشية  املجموعة  أو  اإلنسان  إىل  تنظر  ملوضوع حيث  كامدة  البرشية  املجموعة  أو  اإلنسان  إىل  تنظر  حيث 
مثل  منظمة  أو  خدمات  املوضوع  يكون  أن  ويمكن  مثل حمدد،  منظمة  أو  خدمات  املوضوع  يكون  أن  ويمكن  حمدد، 
اإلحتاد اخلاص بنا، وتتعلق الترصفات أو ردة الفعل البرشية عىل اإلحتاد اخلاص بنا، وتتعلق الترصفات أو ردة الفعل البرشية عىل 
املهاجر  صورة  تشكل  اللجنة  فهذ  بالسمعة.  الكثري  يف  املهاجر املوضوع  صورة  تشكل  اللجنة  فهذ  بالسمعة.  الكثري  يف  املوضوع 
املرصى لدى قادة الرئ ىف أمريكا ومرص وهذا مهم جدًا، فنسعى املرصى لدى قادة الرئ ىف أمريكا ومرص وهذا مهم جدًا، فنسعى 
لتكوين صورة ذهنية سليمة وفعاله لدى اجلالية املرصية بأمريكا لتكوين صورة ذهنية سليمة وفعاله لدى اجلالية املرصية بأمريكا 

وهذا سيكون من إختصاصات هذه اللجنة.وهذا سيكون من إختصاصات هذه اللجنة.

- جلنة اإلستثامر والتنمية اإلقتصادية:- جلنة اإلستثامر والتنمية اإلقتصادية:
تنسيقها  إىل  وهتدف  والتنموية،  االقتصادية  باألمور  تنسيقها وختتص  إىل  وهتدف  والتنموية،  االقتصادية  باألمور  وختتص 
ووضعها يف إطار متسق بنحو يساعد اإلحتاد عىل توحيد توجهاته ووضعها يف إطار متسق بنحو يساعد اإلحتاد عىل توحيد توجهاته 
وأمريكا،  مرص  بني  والتنمية  االقتصاد  بشؤون  يتعلق  ما  وأمريكا، بكل  مرص  بني  والتنمية  االقتصاد  بشؤون  يتعلق  ما  بكل 
وبالشكل الذي يمنع االزدواجية، وحيقق مزيًدا من بني الوطن وبالشكل الذي يمنع االزدواجية، وحيقق مزيًدا من بني الوطن 
األم مرص وأبناء اجلالية املقيمني ىف أمريكا بتشجيعهم عىل رشاء األم مرص وأبناء اجلالية املقيمني ىف أمريكا بتشجيعهم عىل رشاء 
العقارات واإلستثامر ىف مرص ىف كافة املجاالت بشكل عمىل وجاد.العقارات واإلستثامر ىف مرص ىف كافة املجاالت بشكل عمىل وجاد.

- جلنة الرياضة وشباب اجليل الثانى:- جلنة الرياضة وشباب اجليل الثانى:
املجتمعية  املنظومة  الرياضة يف  تلعبه  الذي  بالدور احليوي  املجتمعية إيامنا  املنظومة  الرياضة يف  تلعبه  الذي  بالدور احليوي  إيامنا 
فخصصنا هذه اللجنة املتميزة، لقد أثبتت الرياضة أهنا أداة فاعلة فخصصنا هذه اللجنة املتميزة، لقد أثبتت الرياضة أهنا أداة فاعلة 
املستدامة  التنمية  أهداف  تعزيز  يف  واملرونة  التكلفة  حيث  املستدامة من  التنمية  أهداف  تعزيز  يف  واملرونة  التكلفة  حيث  من 
وحرصًا منا كأحتاد نعمل عىل دفع عجلة النشاط الرياضى بني وحرصًا منا كأحتاد نعمل عىل دفع عجلة النشاط الرياضى بني 
الدول  وباقى  مرص  وبني  بينهم  تعاون  وعمل  املرصية  الدول اجلالية  وباقى  مرص  وبني  بينهم  تعاون  وعمل  املرصية  اجلالية 
املتعاونة ونحلم بتكوين فريق كرة قدم كبري بإسم )اإلحتاد العام املتعاونة ونحلم بتكوين فريق كرة قدم كبري بإسم )اإلحتاد العام 
للمرصيني ىف اخلارج بأمريكا( ىف يوم من األيام، يكون عىل أعىل للمرصيني ىف اخلارج بأمريكا( ىف يوم من األيام، يكون عىل أعىل 

مستوى إحرتاىف متقدم.مستوى إحرتاىف متقدم.
اجتامعية  ظاهرة  احلارض  عرصنا  يف  الرياضة  اجتامعية أصبحت  ظاهرة  احلارض  عرصنا  يف  الرياضة  أصبحت 
مجيع  اهتامم  تستقطب  وسياسية،  واقتصادية  مجيع وثقافية  اهتامم  تستقطب  وسياسية،  واقتصادية  وثقافية 
اإلعالمي  االستهالك  فيه  اتسع  زمن  يف  وذلك  املجتمع،  اإلعالمي رشائح  االستهالك  فيه  اتسع  زمن  يف  وذلك  املجتمع،  رشائح 
اجلامهري وعي  يف  زيادة  عنه  نتج  مما  الريايض،  اجلامهريللنشاط  وعي  يف  زيادة  عنه  نتج  مما  الريايض،  للنشاط 
وأفرز لدى املامرسني بشكل كبري وهذه ثقافة جديدة نستطيع وأفرز لدى املامرسني بشكل كبري وهذه ثقافة جديدة نستطيع 
واحدة  لغه  طريق  عن  ببعض  بعضهم  األجيال  ربط  خالهلا  واحدة من  لغه  طريق  عن  ببعض  بعضهم  األجيال  ربط  خالهلا  من 
دوري  إنطالق  تم  وبالفعل  األجيال،  بني  للتواصل  الرياضة  دوري وهى  إنطالق  تم  وبالفعل  األجيال،  بني  للتواصل  الرياضة  وهى 
اجلالية املرصيه لكرة القدم كأس مرص يف نسختة األوىل والثانية اجلالية املرصيه لكرة القدم كأس مرص يف نسختة األوىل والثانية 
للعام الثاين عيل التوايل بمشاركة أكثر من للعام الثاين عيل التوايل بمشاركة أكثر من 600600 العب وحمرتف  العب وحمرتف 
السفري املرصي أمحد شاهني  السفري املرصي أمحد شاهني ومجاهري وذلك بحضور سعادة  ومجاهري وذلك بحضور سعادة 

والسيد/  الغريب،  والساحل  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  والسيد/ قنصل  الغريب،  والساحل  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل 
واإلعالميني  القيادات  من  والعديد  السفري  نائب  بدر  واإلعالميني حممد  القيادات  من  والعديد  السفري  نائب  بدر  حممد 
املرصيني  بني  جتمع  كبرية  رياضية  شبابية  إحتفاليات  املرصيني وكانت  بني  جتمع  كبرية  رياضية  شبابية  إحتفاليات  وكانت 
الكابتن اهياب زينجا  الكابتن اهياب زينجا والعرب واألمريكان حتت ارشاف وادارة  والعرب واألمريكان حتت ارشاف وادارة 
الرياضية  اللجنة  ومؤسس  السابق  االسامعيىل  نادى  الرياضية العب  اللجنة  ومؤسس  السابق  االسامعيىل  نادى  العب 

باإلحتاد.باإلحتاد.

- اللجنة القانونية:- اللجنة القانونية:
أمريكا  ىف  القوانني  صناع  القانونني  املستشارين  أكرب  أمريكا وتضم  ىف  القوانني  صناع  القانونني  املستشارين  أكرب  وتضم 
وتنفيذها داخل الوالية، مثل املستشارة األستاذة جيهان توماس وتنفيذها داخل الوالية، مثل املستشارة األستاذة جيهان توماس 
من  الكفء  واملحامني  القانونني  املستشارين  من  من وجمموعة  الكفء  واملحامني  القانونني  املستشارين  من  وجمموعة 
وثابت  قوى  إحتاد  تأسيس  عىل  والعمل  والثانى  األول  وثابت اجليلني  قوى  إحتاد  تأسيس  عىل  والعمل  والثانى  األول  اجليلني 

قانونيًا.  قانونيًا.  

- جلنة السياحة: - جلنة السياحة: 
باعتبارها  الوطني  االقتصاد  يف  ودورها  السياحة  أمهية  باعتبارها تربز  الوطني  االقتصاد  يف  ودورها  السياحة  أمهية  تربز 
األمهية  فتظهر  املرصية،  للدولة  هام  قومى  دخل  األمهية مصدر  فتظهر  املرصية،  للدولة  هام  قومى  دخل  مصدر 
العمل  فرص  توفري  بينها  من  االقتصاد  يف  جوانب  عدِة  العمل من  فرص  توفري  بينها  من  االقتصاد  يف  جوانب  عدِة  من 
والوطني الفردي  الصعيد  عىل  الضخمة  األرباح  والوطنيوحتقيق  الفردي  الصعيد  عىل  الضخمة  األرباح  وحتقيق 
يعد  األجنبي،  االستثامر  الستقطاب  فعالة  وسيلة  أهنا  يعد كام  األجنبي،  االستثامر  الستقطاب  فعالة  وسيلة  أهنا  كام 
السياحي بالقطاع  املتأثرة  األمور  أبرز  من  القومي  السياحيالدخل  بالقطاع  املتأثرة  األمور  أبرز  من  القومي  الدخل 
البنية  عىل  باالعتامد  أنشطته  كافة  األمريكي  السائح  يامرس  البنية إذ  عىل  باالعتامد  أنشطته  كافة  األمريكي  السائح  يامرس  إذ 
النقل،  ووسائل  واملطاعم  كالفنادق  املنطقة  يف  املتوفرة  النقل، التحتية  ووسائل  واملطاعم  كالفنادق  املنطقة  يف  املتوفرة  التحتية 
مرص  عىل  املادية  باملنفعة  تعود  اخلدمات  هذه  فإن  مرص وبالتايل  عىل  املادية  باملنفعة  تعود  اخلدمات  هذه  فإن  وبالتايل 
للدولة،  ملك  مجيعها  املستفيدة  فالقطاعات  والفرد،  للدولة، واملجتمع  ملك  مجيعها  املستفيدة  فالقطاعات  والفرد،  واملجتمع 
التكلفة  يمثل  السياحة  عىل  املرتتب  الدخل  فإن  أدق؛  التكلفة وبتعبري  يمثل  السياحة  عىل  املرتتب  الدخل  فإن  أدق؛  وبتعبري 
خالل  اخلدمات  عىل  احلصول  مقابل  السائح  يتكبدها  التي  خالل املالية  اخلدمات  عىل  احلصول  مقابل  السائح  يتكبدها  التي  املالية 
األثرية والتارخيية، فإن هذه  األثرية والتارخيية، فإن هذه رحلته وزيارته ملنطقة ما كاملواقع  رحلته وزيارته ملنطقة ما كاملواقع 
التكلفة املادية يدرها عىل هيئة إيراٍد للدولة والوحدات اخلدمية، التكلفة املادية يدرها عىل هيئة إيراٍد للدولة والوحدات اخلدمية، 
فنسعى لتسويق بلدنا بشكل جذاب وقوى للمهاجرين املرصيني فنسعى لتسويق بلدنا بشكل جذاب وقوى للمهاجرين املرصيني 
لضخ  مرص  إىل  متتاليه  لرحالت  فنرتب  واألمريكان،  لضخ والعرب  مرص  إىل  متتاليه  لرحالت  فنرتب  واألمريكان،  والعرب 

الدوالرات من السياحة.الدوالرات من السياحة.

    ٢٠٢٣٢٠٢٣ يناير  يناير    ١٨١٨ يوم  ملرص  سياحى  فوج  أول  إنطالق  تم  يوم وبالفعل  ملرص  سياحى  فوج  أول  إنطالق  تم  وبالفعل 
نجحت  الرحلة  وهذه  للمهاجر  جدًا  ومناسبة  خيالية  نجحت بأسعار  الرحلة  وهذه  للمهاجر  جدًا  ومناسبة  خيالية  بأسعار 
نجاح باهر وعظيم وكانت ُمرتبه بشكل إحرتاىف وممتع بقيادة نجاح باهر وعظيم وكانت ُمرتبه بشكل إحرتاىف وممتع بقيادة 
غرفة  إدارة  جملس  رئيس  املناسرتىل  عىل  األستاذ/  غرفة وارشاف  إدارة  جملس  رئيس  املناسرتىل  عىل  األستاذ/  وارشاف 
املؤسسة  والعضو  ومطروح  اإلسكندرية  يف  السياحة  املؤسسة رشكات  والعضو  ومطروح  اإلسكندرية  يف  السياحة  رشكات 
األستاذة  اإلعالمية  مع  بالتعاون  اإلحتاد،  ىف  السياحية  األستاذة للجنة  اإلعالمية  مع  بالتعاون  اإلحتاد،  ىف  السياحية  للجنة 
ىف  والسياحية  اإلعالمية  للجنة  املؤسسة  العضوة  سعد  ىف هايدى  والسياحية  اإلعالمية  للجنة  املؤسسة  العضوة  سعد  هايدى 
وكانت  الوصف  فاق  الرحلة  هذه  عىل  اإلقبال  فكان  وكانت اإلحتاد  الوصف  فاق  الرحلة  هذه  عىل  اإلقبال  فكان  اإلحتاد 
احلقيقى  العظيم،. ففى  اإلعالمية ُمفرحة هلذا احلدث  احلقيقى التغطية  العظيم،. ففى  اإلعالمية ُمفرحة هلذا احلدث  التغطية 
ويوجد هبم كوادر  للغاية  مهمني  جلان  ويوجد هبم كوادر   للغاية  مهمني  جلان   ٨٨ اإلحتاد  هليكل  اإلحتاد يوجد  هليكل  يوجد 

كفء وحمرتفني كاًل ىف ختصصة.كفء وحمرتفني كاًل ىف ختصصة.

وهل  اإلحتاد؟  يف  العضوية  رشوط  هي  ما  وهل   اإلحتاد؟  يف  العضوية  رشوط  هي  ما   ■■
كل مرصي بداخل أمريكا مسموح له أن يكون كل مرصي بداخل أمريكا مسموح له أن يكون 
لوائح حتكم  أم يوجد  لوائح حتكم عضوًا فعال يف اإلحتاد،  أم يوجد  عضوًا فعال يف اإلحتاد، 

هذا وحتد اإلختيارات لألعضاء؟!هذا وحتد اإلختيارات لألعضاء؟!

أى شخص مرصى أو مرصى أمريكي مقيم ىف أمريكا له احلق أى شخص مرصى أو مرصى أمريكي مقيم ىف أمريكا له احلق 
باإلشرتاك ىف اإلحتاد.باإلشرتاك ىف اإلحتاد.

وملئ  سنويًا  دوالر  وملئ   سنويًا  دوالر   ٢٨٢٨ وهو  العضوية  رسم  تقديم  وهو أواًل:  العضوية  رسم  تقديم  أواًل: 
اإلحتاد صفحة  عيل  متاحة  املعلومات  فكل  العضوية  اإلحتادإستامرة  صفحة  عيل  متاحة  املعلومات  فكل  العضوية  إستامرة 
ميديا السوشيال  وعيل  ميديا  السوشيال  وعيل   https://egyptiansunited.orghttps://egyptiansunited.org     

..facebook.com/egyunitedorg1facebook.com/egyunitedorg1

مقابل  تتقاضونه  مادى  مقابل  يوجد  هل  مقابل   تتقاضونه  مادى  مقابل  يوجد  هل   ■■
أنت  شخصية  مصالح  أى  أو  اإلحتاد  أنت رئاسة  شخصية  مصالح  أى  أو  اإلحتاد  رئاسة 

لكم؟! املعاونة  التأسيسية  لكم؟!واهليئة  املعاونة  التأسيسية  واهليئة 
هو  ىل  املعاونة  التأيسيسة  واهليئة  اإلحتاد  رئيس  هو منصب  ىل  املعاونة  التأيسيسة  واهليئة  اإلحتاد  رئيس  منصب 
أي  أو  مرتبات  أو  مادى  مقابل  له  يوجل  ال  رشىف  أي منصب  أو  مرتبات  أو  مادى  مقابل  له  يوجل  ال  رشىف  منصب 
عمل  كله  التأسيسية  اهليئة  ىف  عضو  ألى  أو  ىل  شخصية  عمل مصالح  كله  التأسيسية  اهليئة  ىف  عضو  ألى  أو  ىل  شخصية  مصالح 
فاإلنسان  مرص،  احلبيبة  ولبلدنا  اجلالية  أبناء  خلدمة  فاإلنسان تطوعى  مرص،  احلبيبة  ولبلدنا  اجلالية  أبناء  خلدمة  تطوعى 
يكوَن  أْن  إىل  حيتاُج  بل  بمفرِدِه؛  العيش  يستطيُع  ال  يكوَن بطبِعِه  أْن  إىل  حيتاُج  بل  بمفرِدِه؛  العيش  يستطيُع  ال  بطبِعِه 
منزلِه يف  سواًء  األشخاص  من  جمموعٍة  ومع  جُمتمٍع،  منزلِهضمن  يف  سواًء  األشخاص  من  جمموعٍة  ومع  جُمتمٍع،  ضمن 

اخلصائص  ألّن  هذا  مثل  إحتاد  أو  عملِه؛  أو  دراسِتِه،  مكان  اخلصائص أو  ألّن  هذا  مثل  إحتاد  أو  عملِه؛  أو  دراسِتِه،  مكان  أو 
االجتامعّية هي ِمن ِسامت الّطبيعة اإلنسانّية، فالفطرُة الّسليمة االجتامعّية هي ِمن ِسامت الّطبيعة اإلنسانّية، فالفطرُة الّسليمة 
تدعُو اإلنسان دائاًم إىل تقديِم اخلري وتنحية الرّش. فُتعترُب األعامُل تدعُو اإلنسان دائاًم إىل تقديِم اخلري وتنحية الرّش. فُتعترُب األعامُل 
التطوعّية من أحد املصادر املُهّمة للخري ودون مقابل مادى؛ ألهّنا التطوعّية من أحد املصادر املُهّمة للخري ودون مقابل مادى؛ ألهّنا 
ُتساهُم يف عكِس صورٍة إجيابّية عن املجتمع املرصى ىف أى مكان ُتساهُم يف عكِس صورٍة إجيابّية عن املجتمع املرصى ىف أى مكان 
ازدهاره، وانتشار األخالق احلميدة بني  العامل، وتوضُح مدى  ازدهاره، وانتشار األخالق احلميدة بني ىف  العامل، وتوضُح مدى  ىف 
إجيابّيًة،  ظاهرًة  اإلحتاد  ىف  التطوعّي  العمل  يعدُّ  لذلك  إجيابّيًة، أفراده؛  ظاهرًة  اإلحتاد  ىف  التطوعّي  العمل  يعدُّ  لذلك  أفراده؛ 
ونشاطًا إنسانّيًا ُمهاّمً، ومن أحد أهّم املظاهر االجتامعّية الّسليمة؛ ونشاطًا إنسانّيًا ُمهاّمً، ومن أحد أهّم املظاهر االجتامعّية الّسليمة؛ 
أعضاء  بني  الّتعاون  قيم  تعزيِز  يف  ُيساهُم  حضارّي  ّسلوٌك  أعضاء فهو  بني  الّتعاون  قيم  تعزيِز  يف  ُيساهُم  حضارّي  ّسلوٌك  فهو 
اجلالية املرصية ىف أمريكا، ونرش احلب والتعاون والسالم والعمل اجلالية املرصية ىف أمريكا، ونرش احلب والتعاون والسالم والعمل 

عىل غد أفضل للكل بإذن اهلل.عىل غد أفضل للكل بإذن اهلل.

■■ ما هي طموحاتكم والرؤية املطروحة لإلحتاد  ما هي طموحاتكم والرؤية املطروحة لإلحتاد 
كباقي  أمريكا  يف  منه  املرجوا  الغرض  كباقي لتحقيق  أمريكا  يف  منه  املرجوا  الغرض  لتحقيق 
البالد، وهل هو بالفعل إضافة حقيقية للمواطن البالد، وهل هو بالفعل إضافة حقيقية للمواطن 
عن  والدفاع  أمريكا  ىف  املقيم  األمريكي  عن املرصى  والدفاع  أمريكا  ىف  املقيم  األمريكي  املرصى 
العامة وخلق صوت قوى له ىف مجيع  العامة وخلق صوت قوى له ىف مجيع مصاحله  مصاحله 
القرارات  ُصناع  عىل  والتأثري  األمريكية  القرارات املحافل  ُصناع  عىل  والتأثري  األمريكية  املحافل 

األمريكية؟!األمريكية؟!

- طموحاتنا مجيعًا أن يكون لنا إحتاد قوى ومؤثر عىل أصحاب - طموحاتنا مجيعًا أن يكون لنا إحتاد قوى ومؤثر عىل أصحاب 
إختاذ القرار هنا ىف أمريكا ألننا نعلم أن املطبخ السيايس العاملى كله إختاذ القرار هنا ىف أمريكا ألننا نعلم أن املطبخ السيايس العاملى كله 
يبدأ من هنا، ورشح وجهة نظرنا هلم بالطرق الصحيحة عىل كل يبدأ من هنا، ورشح وجهة نظرنا هلم بالطرق الصحيحة عىل كل 

ما هو خطأ من فهمهم هلذه املواقف.ما هو خطأ من فهمهم هلذه املواقف.
- نحن ال نمثل الدولة نحن إحتاد جمتمع مدنى مكون من أعضاء - نحن ال نمثل الدولة نحن إحتاد جمتمع مدنى مكون من أعضاء 
اجلالية املقيمة هنا ىف أمريكا وال نأخذ أى قرارات أو إمالءات من اجلالية املقيمة هنا ىف أمريكا وال نأخذ أى قرارات أو إمالءات من 

أحد.. نتبع لوائح اإلحتاد وقواعدة فقط.أحد.. نتبع لوائح اإلحتاد وقواعدة فقط.
الصاعد هنا ىف أمريكا ومرص  الشباب  لتعاون كبري بني  الصاعد هنا ىف أمريكا ومرص - نسعى  الشباب  لتعاون كبري بني  - نسعى 
اآلخر  وفهم  التواصل  عىل  والقدره  والثقافات  اخلربات  اآلخر لتبادل  وفهم  التواصل  عىل  والقدره  والثقافات  اخلربات  لتبادل 

ووجود تعاون مشرتك مثمر وفعال.ووجود تعاون مشرتك مثمر وفعال.
- نعمل ىف االحتاد عىل الرتويج  جلذب السياحة ىف مرص لتحسني - نعمل ىف االحتاد عىل الرتويج  جلذب السياحة ىف مرص لتحسني 
اإلقتصاد املرصى واملشى عىل خطى ودعم القائد املخلص الرئيس اإلقتصاد املرصى واملشى عىل خطى ودعم القائد املخلص الرئيس 

عبد الفتاح السيسى بشكل كبري الفرتة القادمة.عبد الفتاح السيسى بشكل كبري الفرتة القادمة.
- تنشيط اإلستثامرات وتروجيها لصالح مرص بام تم إنشاؤه من - تنشيط اإلستثامرات وتروجيها لصالح مرص بام تم إنشاؤه من 
منشآت ومدن سياحية وقرى ومنتجعات وطرق وكبارى عىل منشآت ومدن سياحية وقرى ومنتجعات وطرق وكبارى عىل 
أعىل مستوى ىف مرص عن طريق العمل الدؤوب لسيادة الرئيس.أعىل مستوى ىف مرص عن طريق العمل الدؤوب لسيادة الرئيس.
- متنياتى لإلحتاد بكل نجاح وتوفيق ألنه مكون من شخصيات - متنياتى لإلحتاد بكل نجاح وتوفيق ألنه مكون من شخصيات 
ناجحة ومتفوقة بالفعل كاًل ىف جماله وهلم باع كبري ىف املجتمع ناجحة ومتفوقة بالفعل كاًل ىف جماله وهلم باع كبري ىف املجتمع 

األمريكى املرصى وسمعة طيبة وحمرتمة.األمريكى املرصى وسمعة طيبة وحمرتمة.
حجمها صغر  مهام  التي  الصغرية،  النافذة  تلك  هي  حجمهافاألمل  صغر  مهام  التي  الصغرية،  النافذة  تلك  هي  فاألمل 
إال أهنا تفتح أفاقًا واسعة يف احلياة فام بالك لو كانت هذه النافذة إال أهنا تفتح أفاقًا واسعة يف احلياة فام بالك لو كانت هذه النافذة 
كبرية بأعضائها املؤسسني لإلحتاد. فأنا عندى أمل لبدء مشوار كبرية بأعضائها املؤسسني لإلحتاد. فأنا عندى أمل لبدء مشوار 
مليئ بكل صدق وحمبة ونجاحات والكثري من اإلنجازات لبلدنا مليئ بكل صدق وحمبة ونجاحات والكثري من اإلنجازات لبلدنا 

احلبيبة مرص إن شاء اهلل.احلبيبة مرص إن شاء اهلل.



■ وماذا عن زيارة وفد من اإلحتاد العام للمرصيني 
أغسطس  شهر  ىف  مرص  إيل  بأمريكا  اخلارج  ىف 

املاضى لسنة 2022؟

لدى  وفعالة  واضحة  بصمة  وتركت  جدًا  موفقة  زيارة  كانت 
القيادات املرصية ومؤسسات  الدولة العريقة:

-إستقبلنا قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك 
 14 األحد  يوم  صباح  بالقاهرة  البابوي  املقر  يف  املرقسية  الكرازة 
املرصي  العام  الشأن  حول  اللقاء  أثناء  احلوار  دار   ،2022 أغسطس 
حوهلا  دار  التي  األولوية  ذات  واملوضوعات  الوطني،  واحلوار 

املناقشات يف احلوار الوطني.
- ثم قمنا بزيارة ميدانية للمستشفيات املقيم هبا اجلرحة واملصابني، 
عىل  لإلطمئنان  العجوزة  ومستشفى  العام  إمبابة  مستشفى  إىل 
الشعب  املحبة واهتامم مجيع طوائف  املصابني، ونقلنا هلم  حالة 

املرصى حني كان يوجد حرائق بعدد من الكنائس وقتها.
واطمأن الوفد كذلك عىل حالة الشاب حممد حييى الذي أصيب يف 

احلادث أثناء حماوالته إنقاذ املتواجدين يف الكنيسة.
عياد  نظري  د.  اإلسالمية  البحوث  ملجمع  العام  باألمني  التقينا  ثم   -

بمكتبه، وذلك لبحث سبل التعاون املشرتك يف املجاالت املختلفة.
تعليم  تطوير  مركز  رئيس  الصعيدي  هنلة  أ.د  بــ   أيضًا  والتقينا 
بيننا،  املشرتك  للتعاون  أسس  لوضع  واألجانب  الوافدين  الطالب 
تناول  معيط،  حممد  الدكتور  املالية  وزير  مع  االجتامع  وتم 
االجتامع بحث عدد من القضايا اهلامة التي تشغل بال الكثري من 
كافة  بتذليل  الوزير مع مساعديه  باخلارج وتعهد معايل  املرصيني 

العقبات وبحث القضايا التي تم مناقشتها أثناء االجتامع.
العام  اإلحتاد  بني  املشرتك  للتعاون  األساس  حجر  وضع  ثم   -
األحزاب  شباب  وتنسيقية  بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني 
والسياسات بالقاهرة، التقينا بتنسيقية شباب األحزاب بمقرهم ىف 
جاردن سيتي، واجلميع أكدوا عىل إيامهنم التام بأن الوطن يستحق 
منا الكثري، وأن الفرصة سانحة للجميع بإختالف إنتامءاته احلزبية 
وتوجهاته السياسية ىف اخلارج وداخل مرص إلثراء احلياة السياسية 
املرصى  املهاجر  وأصوات  قضايا  باتت  التي  املرحلة  هذه  خالل 
الواضح  الدولة  الهتامم  نظرا  الساحة،  عىل  وبقوة  نفسها  تطرح 
بالطيور املهاجرة، دائاًم أن الدولة ورجاهلا كالمها جنبًا إىل جنب 

من أجل أن حتيا مرص.
التى  وامللفات  املحاور  أهم  كانت  اهلجرة  لوزيرة  لقاء  اول  ويف   -
ناقشتها السفرية سها جندى وزيرة اهلجرة اجلديدة، مع كيانات 
املرصيني ىف اخلارج، ىف أول لقاء رسمى ومبارش هلا مع اجلاليات 

واملرصيني ىف اخلارج.
ماذا ينتظر املرصيني باخلارج من الوزيرة اجلديدة ؟..

سؤال طرحناه عىل عدد من الكيانات املرصية باخلارج، عىل هامش 
إنعقد  الذى  باخلارج،  املرصية  للكيانات  الثالث  املؤمتر  فعاليات 
دولة   38 من  باخلارج  مرصيا  كيانا   45 من  مشاركا   346 بحضور 
حول العامل، بحضور السفري سها جندى وزيرة اهلجرة، وممثلني 
بكل  وفعال  ناجح  مؤمتر  وكان  املختلفة  واهليئات  الوزارات  عن 

املقاييس .
الصحف  أكرب  وتليفزيونية عديدة مع  لقاءات صحفية  وإقامة   -
والقنوات الفضائية واملواقع اإللكرتونية لتوصيل رسالتنا ومقصدنا 
من تكوين هذا اإلحتاد بأمريكا، فكانت زيارة رائعة ومفيدة جدًا 
لالحتاد وخللق بروتوكوالت جتعلنا عىل الطريق الصحيح إلنطالق 
املرصية  الدولة  من  وقيادية  رسمية  بقوى  وُمفعل  قوى  إحتاد 
للجالية املرصية بأمريكا ممثلة ىف اإلحتاد العام للمرصيني ىف اخلارج 

بأمريكا.
■ كم يبلغ عدد املرصيني ىف أمريكا؟

- املرصيون ىف أمريكا من أكرب اجلاليات عىل مستوى العامل، حيث 

ويعترب  والية،  الـ50  ىف  منترشين  شخص،  املليون  عددهم  يتجاوز 
بل  دولة؛  ليست  أمريكا  ألن  مرهًقا،  أمًرا  بينهم  فيام  التواصل 
اهليئة  أعضاء  خالل  من  الدائم  للتواصل  نسعى  لكننا  كبرية،  قارة 
التأسيسية، حيث يضم االحتاد جمموعة من اللجان، مثل )الطبية 
والتنمية  واالستثامر  اخلارجية  والعالقات  والسياحية  والرياضية 
والصحافة  واإلعالم  اإلنسان  وحقوق  واملواطنة  االقتصادية 
باإلضافة إىل جلنة العلامء كام ذكرنا من قبل(، وكلها تؤدى دورها 
عىل أكمل وجه، وىف تواصل مستمر مع أعضاء اجلالية بام خيص 

قضايا الوطن األم.

ىف  مرص  أبناء  توزيع  خريطة  هى  وما   ■
الواليات األمريكية؟

وفلوريدا،  تينسى،  مثل  الواليات،  بعض  ىف  تكتالت  هناك   -
والتعارف  للتواصل  ونسعى  وكاليفورنيا  ونيويورك،  وتكساس، 
والتعاون بني أبناء اجلالية، باإلضافة لعمل تعاون جتارى فيام بينهم 

داخل الواليات املتحدة نفسها.

إطالق  املاضية  الفرتة  خالل  مرص  شهدت   ■
العديد من املبادرات التى هتم املرصيني باخلارج؟

كل  بعد  هيمنى  ما  لكن  وهامة،  كثرية  مبادرات  هناك  بالفعل   -
بأن  املرصى  املواطن  ليشعر  حقيقية،  فاعلية  ذا  تكون  أن  مبادرة 
فرغم  معوقات،  هناك  لألسف  لكن  معهم،  اخلارج  ىف  مرص  أبناء 
كل  ىف  جتارى  بتمثيل  نطالب  الواحد؛  الشباك  مبادرة  وجود 
املكان واملسؤول  إىل  لتمهيد عملنا ىف مرص، وتوجيهنا  السفارات، 
ثقل  هلم  ليكون  باخلارج،  املرصيني  دمج  هيمنا  فنحن  املناسب، 

اقتصادى وسياسى عىل املستوى الوطنى وىف اخلارج.

■ مرت مرص خالل الـ 10 سنوات املاضية بمراحل 
متنوعة.. كيف ترون املرحلة احلالية؟

مجيع  ىف  وسياسية  واجتامعية  اقتصادية  طفرة  تعيش  مرص   -
املرصية،  احلكومة  تبذهلا  التى  اجلهود  نرى  فنحن  املجاالت، 
وجلب  االستقرار  حلدوث  أدت  التى  األمن  جمال  ىف  خصوصا 

العديد من االستثامرات.

ترى  كيف  أمريكى..  مرصى  أعامل  كرجل   ■
اخلطوات التى وصلت إليها مرص؟

ىف  تكمن  املشكلة  ألن  أمريكا،  عن  خيتلف  مرص  ىف  الوضع   -
البريوقراطية والروتني، فأنا كمستثمر عندما أقرر العمل ىف مرص، 
ال أعلم من أين أبدأ، باإلضافة إىل أن اإلجراءات واألوراق تأخذ وقًتا 
طوياًل؛ لذا أطالب بتسهيل تلك اإلجراءات وعمل قواعد واضحة 
للعمل، هبدف استغالل رجال األعامل املرصيني ىف كل دول العامل، 
وكذلك العلامء، وأال يتوقف التعاون معهم عىل عمل ندوات فقط. 
وىف العموم هناك عدد كبري من املرصيني ىف أمريكا، قرروا إقامة 
تشجيعهم،  من  بد  ال  لذا  الوطن،  داخل  املرشوعات  من  العديد 
والتغلب عىل املضايقات التى حتدث معهم ومتنع استمرار عملهم، 

ألهنم يقدمون عمله أجنبية تساعد الدخل القومى املرصى.
الوقت  طوال  أسعى  أمريكا،  ىف  املرصيني  احتاد  كرئيس  وأنا 
للتواصل مع أبناء اجلالية، وبالكاد أستطيع حتقيق ذلك مع اجلميع، 
يمثلنى،  أن  ومشكالتى  بى  معرفة  لديه  ليس  لشخص  فكيف 
باخلارج،  املرصيني  عن  النواب  جملس  عضو  يكون  أن  وأمتنى 
مرصيا مقيام باخلارج، وليس زائًرا فقط، وهو ما يلزم معه تعديل 

بالقانون، ونتمنى أن يكون استثناًء ملمثل املرصيني ىف اخلارج بأن 
كام  الرئيس،  من  معينا  يكون  وأن  أخرى،  جلنسية  حامال  يكون 
مرص،  لزيارة  والثالث«  »الثانى  اجليلني  أبناء  نزول  تسهيل  نتمنى 
ورفع املعوقات عنهم، والتى ال تسمح هلم بالنزول قبل سن الـ30، 

بسبب األوراق الرسمية املطلوبة وإن كان ذلك نعمل عليه األن.

الفرتة  خالل  االحتاد  عليه  سيعمل  الذى  وما   ■
املقبلة؟

ىف  املرصية  القنصلية  مع  بالتعاون  املقبلة  الفرتة  خالل  نسعى   -
لوس أنجلوس وشيكاغو إىل متاسك اجلالية املرصية، ألننا كجالية، 
ويعترب  والية،   50 ىف  املرصيني  النتشار  نظرا  »ُمَتَناثٌِر«،  لألسف 
االحتاد هو أول كيان جيمع املرصيني منذ 50 عاما، وهو ما جيعلنا 
اجلاليات  ومع  بعضهم  مع  املرصية  اجلالية  أبناء  دمج  إىل  نسعى 
ىف  وتأثريا  قوة  لنا  ليكون  مرصى  كل  نضم  أن  ونتمنى  العربية، 

السياسة األمريكية.

املرصى،  االقتصاد  دعم  مبادرة  إطالق  عن  وماذا 
من خالل تغذية البنك املركزى بالدوالر، ملواجهة 

جتارة الدوالر خارج البنوك؟

دوالر«   ٢٠٠« بتحويل  األمريكية،  الواليات  كل  ىف  املرصيني  طالبنا 
عىل  الرسمية،  البنوك  أحد  عرب  مرص،  داخل  وذوهيم  أبنائهم  إىل 
أن حيصل أبناؤهم املقيمون ىف مرص عىل قيمة حتويالهتم باجلنيه 

املرصى- وفقا للسعر املحدد.
أن املبادرة ال تستهدف املرصيني ىف أمريكا فقط، وعددهم مليون 
ونصف تقريبًا، بل تستهدف ١٠ ماليني مرصى بالتقريب  مقيمني 

ىف كل دول العامل.
يدعم  ما  بالدوالر،  املركزى  البنك  تغذية  تستهدف  املبادرة  وأن 
دوليا  بالتزاماهتا  الوفاء  من  احلكومة  وُيمكن  املرصى،  االقتصاد 
أن  إىل  التنمية،  مرشوعات  واستمرار  األساسية  السلع  ورشاء 
يتمكن  حتى  بنكيا«  »حتويال  وإنام  »التربع«،  تستهدف  ال  املبادرة 
وطالبنا  منها،  الدخل  عائد  ويزيد  فيها،  املشاركة  من  اجلميع 
من  عدد  أكرب  مشاركة  لتسهيل  للمبادرة،  بنكى  حساب  بتحديد 
ألنه  دوالر،   ٢٠٠ حددت  املبادرة  أن  إىل  اخلارج،   ىف  املرصيني  أبناء 
مبلغ يسهل توفريه من جانب املرصيني املسافرين، ما يزيد عداد 
بأن  أكرب  مبلغ  حتويل  عىل  املالية  القدرة  لديه  ومن  املشاركني، 

يشارك قدر استطاعته.

وبدأ أعضاء احتاد املرصيني ىف أمريكا ىف إيداع حتويالت بنكية ىف 
البنوك املرصية بالفعل، والقت املبادرة تشجيعا من املرصيني من 
خمتلف الدول، وانضم هلا فرع احتاد املرصيني ىف أسرتاليا وبعض 
أفرع  باخلارج،  للمرصيني  العام  االحتاد  وطالب  املشاركة،  الدول 

االحتاد ىف ٤٧ دولة باملشاركة ىف املبادرة واإلهتامم هبا.

والتقدير  الشكر  بكل  تتقدم  كاريزما  صحيفة  أرسة   ■
لسعادة رئيس األحتاد العام للمرصيني ىف اخلارج بأمريكا 

رجل األعامل األستاذ/ رأفت صليب...
كاريزما  جريدة  به  خيص  صحفى  إنفراد  عىل 
اإلنجازات  من  والكثري  التوفيق  كل  حلرضاتكم  ونتمنى 
والنجاحات ىف املستقبل القريب إن شاء اهلل لبلدنا الغالية 

مرص.
وبالفعل كام قال قداسة البابا شنودة..

إن مرص ليست وطنًا نعيش فيه.. بل وطنًا يعيش فينا.





طقٍس  مع  متزامًنا  قلوبنا  عىل   » احلبِّ »عيُد  مرَّ 
املنحُة  هى  املحبَة  أن  نتذّكر  لعّلنا  الربودة،  قارِس 
نحيا.  لكى  عليها  القدرَة  اهلُل  وهبنا  التى  الربانية 
ما  لواله  العدم.  وخصيُم  احلياة  ُصنُو  فاحلبُّ 

استطعنا مواصلَة احلياة بكل مشاّقها وعرسها.
أوقات  وُيقلُِّص  الفرح،  حلظات  ُيضاِعف  احلبُّ 
هو  احلبَّ  أن  يعرفون  العارفون  وحدهم  الوجع. 
عىل  اهلُل  أرخاها  التى  الشاسعة  اإلنسانيُة  املِظّلُة 
والنوازل.  املحن  من  الكوَن  حتمى  حتى  البرشية 
أو  بئٍر  ىف  وقع  إنساًنا  إنساٌن  أنقذ  ما  احلّب  لوال 

سقطت عليه بنايٌة ىف زلزال.

ساعد  وال  مرضاه،  طبيب  طّبَب  ما  احلّب  لوال 
حتى  أبنائها  عىل  أّم  سهرْت  وال  فقرًيا،  غنى 
يكرسوا رشنقة الطفولة وحيّلقوا ىف رحاب الصبا 

والشباب.
عنوانه  مهرجاًنا  حرضُت  سنوات  عرش  قبل 
احلاشد  التعس  اإلخوان  زمن  ىف  كّنا  ُحب«.  »َحّبة 
»نشحُذ«  أننا  ىل  ُخّيل  والشتات،  والُفرقة  بالبغضة 
.. هلل«، عىل هنج: »حّبة  احلبَّ ونتسّوله. »حّبة ُحبٍّ
سكر.. هلل!«، كأهنا دعوٌة ألن »نحّب اهلَل أكثر«، لكى 

»نحبَّ البرش أكثر«.
فال شكَّ عندى أن عزوفنا عن حّب بعضنا البعض، 
وعدم اهتاممنا بمساعدة املحتاجني، يشرُي بإصبع 
حزين وواثق، إىل عزوفنا عن حّب اهلل جّل وتعاىل، 
اعتامد  أوراق  تقديم  إىل  حاجتنا  إىل  كذلك  وُيشرُي 

إيامنية جديدة تنقذنا من اهلالك.
بات  وما  اهلل،  خلق  مجيع  أحببنا  اهلَل،  أحببنا  فلو 
وهو  الليُل  عليه  جنَّ  حزيٌن  وال  جائًعا،  جائٌع 
ساحة  ىف  حب«  »حّبة  مهرجان:  ُأقيم  حزين. 
سيمفونية  وكانت  بالظاهر،  السال«  »دى  مدرسة 
فيها  اجتمع  واحلب،  باجلامل  حاشدة  خريية 
مفتوح«  »قلب  عمليتى  لصالح  للتربع  مرص  أهل 
جيرهيام  ومسيحى،  مسلم  مريضني،  لطفلني 

»ملك القلوب« السري »جمدى يعقوب«.
»ُعمر  اسِمه:  عىل  ابنى  أسميُت  َمن  يقوُل،  هلذا 
ابن الفارض«، عميُد شعراء املتصوفة، أو »سلطاُن 
العاشقني، إماُم املُحّبني«، كام ُيطلق عليه العارفون: 
حُتبُّ  حني  القلوَب  ْإنَّ  ُقلوَبكم/  باحُلبِّ  »أضيئوا 
املُحبِّ  فقوُل  َسالًما/  ُتـحّبون  ملن  وقولوا  ُتضاُء/ 
وأهُل  هجرهم/  ىف  موتى  الناُس  شفاُء/  للُمحبِّ 

املحّبة ىف ُحّبهم أحياُء«.
رّبانى  نوٌر  فاحلبُّ  »عمر«،  السلطاُن  وصدَق 
ساموى يضىء القلوَب وُيعّمرها بالسالم والفرح. 
وال  فرباير،   ١٤ العام  ىف  واحًدا  يوًما  جتعلوه  فال 
تقرصوه عىل حّب »آدم وحواء«، بل أسبلوه عىل 
مجيع  عىل  مظلته  وأفردوا  مجيعها،  السنة  أيام 
يزورنا  بأن  نسمح  ال  دعونا  متييز.  دون  الناس، 

»عيد احلب« وقلوبنا شاغرة من احلب.
الشمعَة  ُنشعل  أن  قبل  ويمضى  حيلَّ  ترتكوه  ال 

االصطالحات  أكرب  من  هو  االقتصادي  التضخم 
شيوع  من  الرغم  عىل  أنه  غري  شيوعاً  االقتصادية 
بني  اتفاق  اليوجد  فإنه  املصطلح  هذا  استخدام 
االقتصاديني بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إىل انقسام 
الرأي حول حتديد مفهوم التضخم حيث ُيستخدم 
املختلفة  احلاالت  من  عدد  لوصف  االصطالح  هذا 

مثل:
١- االرتفاع املفرط يف املستوى العام لألسعار.

عنارص  من  عنرص  أو  النقدي  الدخل  تضخم   -٢
الدخل النقدي مثل األجور أو األرباح.

٣- ارتفاع التكاليف.
٤- اإلفراط يف خلق األرصدة النقدية.

الظواهر  هذه  تتحرك  أن  الرضوري  من  ليس 
بمعنى  واحد،  وقت  ويف  واحد  اجتاه  يف  املختلفة 
دون  األسعار  يف  ارتفاع  حيدث  أن  املمكن  من  أنه 
من  أّنه  كام  النقدي،  الدخل  يف  ارتفاع  يصحبه  أن 
أن  دون  التكاليف  يف  ارتفاع  حيدث  أن  املمكن 
يصحبه ارتفاع يف األرباح، ومن املحتمل أن حيدث 
يف  ارتفاع  يصحبه  أن  دون  النقود  خلق  يف  إفراط 

األسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر املختلفة التي يمكن أن 
يطلق عىل كل منها »التضخم« هي ظواهر مستقلة 
هو  االستقالل  وهذا  ما،  حد  إىل  بعضاً  بعضها  عن 

الذي يثري اإلرتباك يف حتديد مفهوم التضخم.
تعبري  يستخدم  عندما  أنه  الكّتاب  بعض  يرى 
فإن  عليها  يطلق  التي  احلالة  متييز  دون  »التضخم« 
األسعار  تضخم  يكون  االصطالح  هبذا  املقصود 
وذلك ألن االرتفاع املفرط يف األسعار هو املعنى الذي 
ينرصف إليه الذهن مبارشة عندما يذكر اصطالح 

التضخم.
املستمر  االرتفاع  بأنه  التضخم  تعريف  يمكن  كام 
عرب  ما  دولة  اقتصاد  يف  لألسعار  العام  املستوى  يف 

الزمن. ومن هنا يمكن مالحظة أن:
السلع  العام لألسعار هو متوسط أسعار  املستوى   -
واخلدمات املستهلكة يف االقتصاد خالل سنة معينة. 
أسعار  ملتوسط  موحد  قيايس  رقم  استخدام  ويتم 
أو  املستهلكني  أسعار  باستخدام  واخلدمات  السلع 

أسعار املنتجني.
يف  ومؤثر  مستمر  ارتفاع  عن  عبارة  التضخم   -
املستوى العام لألسعار وبالتايل فإن الزيادة املؤقتة ال 
تعترب تضخامً. وجيب مالحظة أن التضخم يعمل 
السلع  كمية  لألفراد،  الرشائية  القوة  تقليل  عىل 
الدخل  حدود  يف  رشائها  يمكن  التي  واخلدمات 
يف  مستمر  ارتفاع  يمثل  التضخم  أن  حيث  املتاح 

أسعار السلع واخلدمات.

ما هو تعويم العملة:
سعر الرصف العائم أو كام يطلق عليه تعويم العملة 
خالل  من  ما  عملة  رصف  سعر  عن  التخيل  هو 
معادلتها مع عمالت أخرى ليصري حمررا متاما، 
املركزي يف حتديده  البنك  أو  دون تدخل احلكومة 

مبارشة.
العرض  آلية  عىل  بناءا  تلقائيا  ينشأ  أنه  بحيث 
من  يتم  والذي  النقدية  العمالت  سوق  يف  والطلب 
خالله حتديد سعر رصف العملة املحلية يف مقابل 

العمالت األجنبية.

التى تكاد تذوى وخيبو وهُجها.
فال  باحلب،  ختفق  لكى  فقط  ُخلقت  فقلوبنا 
أحّبوا  والالمباالة.  والركود  بالركون  مُتيتوها 
ودون  رشط،  ودون  استثناء،  دون  الناس  مجيع 
بمثله.  انتظار مقابلة احلب  مصلحة، ودون حتى 
احلياة  وجه  لكم  يصفو  أعداءكم،  حتى  أحبوا 

وتبتسم الدنيا ىف وجوهكم.
إىل  للوصول  »وسيلة«  ال  »غاية«،  ذاته  ىف  فاحلبُّ 

شىء ما، أحّبوا تصّحوا.
وأما عن اختيار ١٤ فرباير عيًدا احلب، أو ما ُنطلق 
ذلك  أن  منها  الرواياُت.  فتعددت  »فالنتني«  عليه 
اليوم، منتصف شهر فرباير ذى الثامنية وعرشين 
يوًما، هو بداية فصل الربيع عند قدامى الرومان. 

حيث مهرجاُن اخلصب والنقاء.
القمَح  بأركاهنا  وينثرون  البيوَت  فيه  يكنسون 
واملِلَح. ثم يذهُب الكهنُة إىل الكهف املقدس، حيث 
كان الطفالن: روميلوس وريميس، مؤِسسا الدولة 

الرومانية، يعيشان حتت رعاية »أنثى ذئب«.
»للخصوبة«،  رمًزا  عنزًة،  القرابني:  يذبحون 
جلَد  ُيقّطعون  ثم  والوفاء«.  »للنقاء  رمًزا  وكلًبا، 
العنزة رشائَح صغريًة يغمسوهنا ىف الدم، جيوُب 
النساء،  وجوَه  ليمسحوا  الطرقاِت  األوالُد  هبا 

واحلقول، فيعمُّ اخلصُب: إنجاًبا، وحماصيَل.
َجّرة،  ىف  أسامءهن  الفتياُت  ُتلقى  املساء،  وعند 
فيتزوُج  ورقًة،  كلٌّ  يلتقُط  الرومان  شباُب  ليأتى 
الروايات  أما  امليالد.  قبل  هذا  كان  صاحبَتها. 
لنتني« »فا اسمه  يًسا  قّد إن  فتقول  األحدث 
Valentine عاش ىف عهد اإلمرباطور »كالوديس«، 
الذى َجّرم الزواَج، إيامًنا بأن الزواَج ُيضعُف لياقة 
ذلك  رأى  الطيَب  القديَس  لكن  القتالية.  اجُلْند 
ا  متحّديًّ فراح،  رشعّى،  وغرَي  جُمحًفا  القانوَن 
ا. وملا  العاشقني ىف كنيسته رِسًّ اإلمرباطور، يزّوُج 

اِكُتشَف أمُره ُأعدم ىف منتصف فرباير.
الروايات كذلك  للمحّبني. ومن بني  أيقونًة  فصاَر 
أن  وفرنسا  إنجلرتا  آمنْت  الوسيط  العرص  ىف  أنه 
الطيور،  تزاوج  موسم  بداية  هو  فرباير  منتصف 
العشاُق  فيه  يتبادُل  للرومانسية،  ِسمًة  غدا  ولذا 

واألصدقاء بطاقاِت التهنئة واهلدايا.
ىف  هتنئة  أقدُم  لندن،  مكتبة  ىف  لليوم،  وترقُد 
لزوجته  أورليانز،  دوق  »تشارلز«،  من  التاريخ، 
 .١٥ الـ  القرن  ىف  لندن  برج  ىف  سجينا  كان  حني 
وتقول اإلحصاءاُت إن عيد الفالنتني هو ثانى أكرب 
ا ُتتبادل فيه التهانى. إْذ ىف أمريكا وحدها  عيد عامليًّ

ُع بليون كارت ىف هذا اليوم. ُيوزَّ
وصورَة  ووروًدا،  محراَء  قلوًبا  الكروُت  حتمُل 
رالف  يقول  وسهاَمه.  قوَسه  حامال  كيوبيد، 
»احلبُّ  احلياة«:  ُل  ُمفعِّ »اجلامُل  كتابه  ىف  إمريسون 
ُيعىل من طاقة املوهبة، وبه نتغلُب عىل العثرات«.
وا، َتِصّحوا.                                          عن املرصى اليوم أحبِّ

وتظل أسعار رصف العملة العائمة تتغري باستمرار 
العمالت  عىل  والطلب  العرض  تغريات  وفق 
األجنبية بالشكل الذي قد جيعلها تتغري عدة مرات 

عىل مدار اليوم الواحد.
سعر  حتديد  عدم  البسيط،  بمعناه  التعويم  ويعني 
أمام  ويتغري  يتحرك  وتركه  معينة  دولة  عملة 
والطلب.  العرض  لنسبة  وفقا  الرئيسية  العمالت 
ارتفاع  إىل  العملة  الطلب عىل  ازدياد  بحيث يؤدي 

سعرها والعكس صحيح.
سعر  تستهدف  ال  املركزية  البنوك  فإن  هنا  ومن 
التعويم  لنهج  اتباعها  عند  املحلية  لعمالهتا  معني 
العملة هنا يكون شبيها بسعر  إن سعر  بل  املطلق، 
التغيري  إىل  خيضع  الذي  األخرى  واملعادن  الذهب 
اليومي يف األسواق العاملية، حتى أنه قد يتغري من 

ساعة ألخرى.
العادي  الشارع  لرجل  شاملة  التعويم  كلمة  صارت 
بإدارة  والعاملني  املركزية  باملصارف  التقيد  دون 
والبنوك،  املال واالقتصاد  النقدية وخرباء  السياسة 
وحتديدا يف املناطق التي تعاين من بلبلة اقتصادية 
سياسية  بلبلة  أو  ومرص،  اجلزائر  يف  احلال  هو  كام 

وأمنية مثلام حيدث يف اليمن وسوريا وليبيا.
الدول  البنوك املركزية يف مثل هذه  فقد أشيع عن 
أهنا تطبق هنج تعويم العملة بعد عجزها عن إيقاف 

التدهور املستمر بعمالهتا أمام الدوالر األمريكي.

أنواع تعويم العملة:
هناك شكلني من أشكال تعويم العملة:

احلر،  التعويم  عليه  يطلق  كام  أو  اخلالص:  التعويم 
الرصف  سعر  وحتديد  لتغيري  التامة  احلرية  وهو 
والطلب  العرض  آلية  وفق  الوقت  مرور  مع 
سوى  يشء  يف  الدولة  تدخل  دون  السوق  وقوى 
رسعة  عىل  للتأثري  النقدية  السلطات  تتدخل  أن 
احلد  يف  تتدخل  أن  دون  فقط  الرصف  سعر  تغري 
من ذلك التغيري. ويتم اتباع ذلك النهج احلر لتعويم 
النظام  ذات  املتقدمة  البلدان  بعض  يف  العملة 
الرأساميل الصناعي، مثل اجلنيه االسرتليني، الفرنك 

السويرسي والدوالر األمريكي.
املُدار،  التعويم  عليه  يطلق  كام  أو  ه:  املوجَّ التعويم 
وهو حرية حتديد سعر الرصف وفق آلية العرض 
هذا  يف  الدولة  وتتدخل  السوق.  وقوى  والطلب 
املركزي  مرصفها  عرب  التعويم  أنواع  من  النوع 
عند احلاجة إىل توجيه سعر الرصف يف اجتاهات 
حمددة مقابل باقي العمالت. بحيث يتم هذا األمر 
معدل  تشمل  التي  املؤرشات  لبعض  كاستجابة 
رصف  سوق  يف  والطلب  العرض  بني  الفجوة 
سعر  أسواق  عىل  تطرأ  التي  التطورات  العمالت، 
الرصف املامثلة واملستويات اآلجلة والفورية ألسعار 
ه لتعويم  رصف العمالت. ويتم اتباع هذا النهج املوجَّ
إىل  الرأساميل  النظام  ذات  البلدان  بعض  يف  العملة 
جانب بعض البلدان النامية التي يرتبط سعر رصف 
أو  الفرنيس  الفرنك  اإلسرتليني،  باجلنيه  عملتها 

الدوالر األمريكي أو حتى بسلة من العمالت.

يف كثري من األوقات يتسأل املرء هل وصوله 
يصل  أن  السهل  من  وهل  حقيقيه  للسامء 
اليها وماذا عليه أن يعمل حتي يكون وصوله 
مؤكدا وحتميا بعد ما تنتهي حياته األرضيه.  
يظن  من  فمنهم  الناس  بني  األراء  وأختلفت 
ملا  نتيجه  وذلك  السامء  ايل  يصل  أن  قادر  أنه 
قدمه من أعامل حسنه سواء كانت يف اخلفاء 
أن  نستطيع  ال  أننا  واحلقيقه  العالنيه  يف  أو 
أن  لألعامل احلسنه دورا هاما يف هنايه  ننكر 
كل منا لكنها ليست األساس فهناك العديد من 
البرش يعملون الكثري من أعامل اخلري ولكنهم 
ألعامل  كستار  يعملوهنا  األمر  حقيقة  يف 
وحتي  سيئه  ألهنا  األبدان  هلا  تقشعر  أخري 
من  والكثري  الكثري  يعملون  أمرهم  يفتضح  ال 
أعامل اخلري حتي يكون من السهل عليهم أن 
الناس.  أحدا من  فيهم  فيها وال يشك  حيتموا 
احلسنه  األعامل  أن  القول  نستطيع  وهنا 
للوصول  اآلمنه  سفينتنا  لتكون  كافيه  ليست 
احلياة  ايل  األخر  البعض  وأجته  للسامء 
بأنه  األنسان  يوصف  فيها  والتي  الصاحله 
من  العيبه  خترج  وال  اهلل  خياف  تقي  رجل 
فمه ألنه قد أيت من أرسه كريمه وهلا صيتها 

بحسن  هلم  يشهد  والكل  الطيبه  وسمعتها 
يتبني  ملن  أقول  ودعني  والسلوك،  السمعه 
لألنسان  ليضمن  ليس كايف  أيضا  أنه  املبدأ  هذا 
مولود  بالطبيعه  ألنه  وذلك  اآلخره  يف  احلياة 
بخطايا قد ورثها عن أبونا أدم وهي كفيله أن 
داخل  فوجوده  للسامء  دخوله  من  حترمه 
عائله تصنع الصالح ال يعطيه ضامن للوصول 

للسامء أيضا.
التدين  ربام  بأنه  للقول  أخرون  وأجته 
هو  السامويه  الكتب  تقره  بام  واأللتزام 
ألهنم  وذلك  للسامء  للوصول  املؤكده  الوسيله 
يفعلون ما يطلب منهم بالكتب املقدسة أي ما 
النظر  والفت  أتوقف  نوعها ودعني هنا  كان 
بل  الكتب  نقرأ  األحيان  من  العديد  يف  أنه  ايل 
ونحفظها عن ظهر قلب ولكن ال نتمكن من 
من  تقيد  أحيانا  ألهنا  ربام  كامال  هبا  العيش 

األمور  بعض  فعل  عن  تنهينا  وأحيانا  حريتنا 
ألحد  جيوز  وال  حقنا  من  أهنا  نظن  التي 
نعيش  أنفسنا  نجد  وهنا  منها،  حيرمنا  أن 
يف  العامل  كأهل  نعيش  فأحيانا  الفرقتني  بني 
وأحيانا  احلرية  شعار  حتت  واخلطايا  الرشور 
الناس  أمام  والرب  بالتقوي  نتظاهر  أخري 
وال  ينظر  السامء  يف  خالقنا  اهلل  أن  وننيس 
التدين  أن  نقول  هنا  ومن  يشء  عليه  خيفي 

أيضا غري كايف للوصول للسامء.
الوقت  ال نحتار كثريا ونبذل كثري من  ولكي 
للسامء  للوصول  الصحيح  الطريق  لنعرف 
ال  أنه  املؤكده  احلقيقه  لك  أقول  دعني 
يستطيع األنسان بطرقه اخلاصه مهام حاول 

يداه  قدمت  ومهام  أالموال  من  أنفق  ومهام 
بني  حسن  صيت  له  وكان  اخلري  أعامل  يف 
فالضامن  يكفي  ال  لكنه  رائع  هذا  كل  الناس 
أن  السامء  ايل  تصل  لكي  واألكيد  الوحيد 
يكون لك عالقه خاصه مع إهلك الذي خلقك  
ومثاله  صورته  عيل  لتكون  تكوينك  يف  وأبدع 
أوال  الداخيل  والنقاء  والقداسه  الطهاره  يف 
قبل اخلارج فكل أعامل األنسان ظاهريه ومن 
القلب  نقاء  أما  الناس  هبا  ختدع  أن  املمكن 
الداخيل فال يراه األ من خلقه ويعرفه بالتامم  
عزيزي القاريء قد تستطيع أن ختدع الناس 
خداعهم  يمكن  ال  أنه  ثق  لكن  الوقت  بعض 
قلبك،  يف  ما  ويعلم  يراك  اهلل  فــ  الوقت،  كل 
ودعوين أختتم قويل وأقول السامء مضمونه 
يمنحك  أن  وحده  والقدره  السلطان  له  ملن 
قلبه  يفرح  ما  وتعمل  اهلل  فلتخاف  أياها 
ويرسه أوال وتكون األنسان الذي يتقيه يف كل 
صغرية وكبرية وختافه وهتابه من كل قلبك 
أحرتاما وتقديرا له وقتها كن مطمئنا وواثقا 
يكافأك  أن  يرس  الذين  األتقياء  عبيده  من  أنك 

بالوجود معه عندما حيني وقتك ملقابلته.



املحن  وتتجاوز  الشعوب  ترتقي  املحن بالفن  وتتجاوز  الشعوب  ترتقي  بالفن 
واألزمات.واألزمات.

وقت  واستثامر  واملتعة  للرتفيه  ليس  وقت فالفن  واستثامر  واملتعة  للرتفيه  ليس  فالفن 
الفراغ فقط، وإنام الفن رسالة سامية هادفة الفراغ فقط، وإنام الفن رسالة سامية هادفة 
هتدف للرقي واالرتقاء بالذوق العام للمشاهد.هتدف للرقي واالرتقاء بالذوق العام للمشاهد.
كام أهنا تشري لكثري من مشاكل املجتمع كام كام أهنا تشري لكثري من مشاكل املجتمع كام 
بعض  وتقدم  توجه  األحيان  بعض  يف  بعض أهنا  وتقدم  توجه  األحيان  بعض  يف  أهنا 
األفكار حللول تلك املشاكل وأحيانا تكون بمثابة األفكار حللول تلك املشاكل وأحيانا تكون بمثابة 
لالنتباه  العقول  أصحاب  تناجي  األمة  لالنتباه صوت  العقول  أصحاب  تناجي  األمة  صوت 
بسيطة  أزمة  هناك  يكون  فقد  بسيطة والتحذير.   أزمة  هناك  يكون  فقد  والتحذير.  
باملجتمع وإن مل نسلط عليها الضوء ونرسع يف باملجتمع وإن مل نسلط عليها الضوء ونرسع يف 
االستجابة ملواجهة تلك األزمة، ألصبحت فيام االستجابة ملواجهة تلك األزمة، ألصبحت فيام 
بعد مشكلة كبرية تؤرق الكثريين. تكون هناك بعد مشكلة كبرية تؤرق الكثريين. تكون هناك 
تستطيع  بالفن  ولكن  هلا  احلل  إجياد  تستطيع صعوبة  بالفن  ولكن  هلا  احلل  إجياد  صعوبة 
توجيه املجتمع لبعض السلبيات والبحث عن توجيه املجتمع لبعض السلبيات والبحث عن 

اإلجيابيات.اإلجيابيات.

بالتعميم وليس التخصيص وأحيانا بالتخصيص بالتعميم وليس التخصيص وأحيانا بالتخصيص 
الراقية  املجتمعات  شأن  شأهنا  التعميم  الراقية وليس  املجتمعات  شأن  شأهنا  التعميم  وليس 
بعض  من  التساؤالت  حلول  تكتشف  بعض التي  من  التساؤالت  حلول  تكتشف  التي 
هذا  )هل  واملسلسالت  باألفالم  هذا املشاهد  )هل  واملسلسالت  باألفالم  املشاهد 

حقيقي؟(،حقيقي؟(،
املجتمع  يفيد  الفن  فإن  ذلك  من  املجتمع واألكثر  يفيد  الفن  فإن  ذلك  من  واألكثر 

وينهض به علمًيا وفكرًيا وثقافًيا وأدبيًا. وينهض به علمًيا وفكرًيا وثقافًيا وأدبيًا. 
مشاكل  عىل  يركزون  بأنواعها  الفنون  مشاكل صناع  عىل  يركزون  بأنواعها  الفنون  صناع 
املناسبة  احللول  والشعوب وإجياد  املناسبة املجتمعات  احللول  والشعوب وإجياد  املجتمعات 
وجهة  من  أيًضا  والعملية  العلمية  وجهة املتوازنة  من  أيًضا  والعملية  العلمية  املتوازنة 
نظرهم لعّل وعسى نجد من خالهلم اإلجابات نظرهم لعّل وعسى نجد من خالهلم اإلجابات 
الكثريين  من  املطروحة  التساؤالت  الكثريين عن  من  املطروحة  التساؤالت  عن 

وخصوصًا تساؤالت الشباب واجليل الصاعد.وخصوصًا تساؤالت الشباب واجليل الصاعد.
العرص  يناسب  ملا  الفن  توجيه  نستطيع  العرص وهنا  يناسب  ملا  الفن  توجيه  نستطيع  وهنا 
ويطرح  الشباب  خياطب  وبام    ، ويطرح احلديث  الشباب  خياطب  وبام    ، احلديث 
من  هلا  احللول  بعض  يطرح  كام  من مشكالت  هلا  احللول  بعض  يطرح  كام  مشكالت 
خربهتم  خالصة  يقدم  كام  أنظارهم   خربهتم وجهة  خالصة  يقدم  كام  أنظارهم   وجهة 
خربة  وهي  الفكرية  أو  العملية  أو  خربة العلمية  وهي  الفكرية  أو  العملية  أو  العلمية 

السنوات.السنوات.
وبمثابة  واإلرشاد  النصح  بمثابة  تكون  وبمثابة التي  واإلرشاد  النصح  بمثابة  تكون  التي 
رواد  تتوىل  وهكذا  والتبصري  رواد البصرية  تتوىل  وهكذا  والتبصري  البصرية 
الدولة    أركان  كل  مع  تباًعا  املسؤولية  الدولة   األقالم  أركان  كل  مع  تباًعا  املسؤولية  األقالم 

ومؤسساهتا يف الرقي والتقدم واحلضارة .ومؤسساهتا يف الرقي والتقدم واحلضارة .
كل  للتاريخ  نسجل  الفنون  بتلك  أننا  كل كام  للتاريخ  نسجل  الفنون  بتلك  أننا  كام 
تلك  وتكون  عليها  وبام  هلا  بام  زمنية  تلك حقبة  وتكون  عليها  وبام  هلا  بام  زمنية  حقبة 

االهتاممات.  من  بالكثري  مليئة  حياُتنا 
شخص  كل  بحسب  االهتاممات  وختتلف 
عن اآلخر، كام ختتلف االهتاممات بحسب 
مراحل أعامرنا، وبحسب تطور نضجنا من 

عدمه. 
دراستِه،  يف  طالب  خيُص  اهتامم  فيوجد 
درجات  ليحقق  دروسه  يذاكر  أن  هيتم 
بعملِه،  الفرد  خيص  واهتامم  معينة.  علمية 
فيِه  يعمل  الذي  املكان  تعليامت  ومتابعة 
املكان.  هذا  من  عليِه  وما  له  ما  ليعرف 
ويوجد اهتامم خُيص العب لرياضٍة معينة، 
يتدرب يف رياضتِه بكل محاس كي ما حيقق 
واهتامم  بالفائدة.  عليِه  تعود  نجاحات  أعىل 
برتبيتهم  يتعلق  ما  كل  خيص  بأوالدها  األم 
التي  وأنشطتهم  دراستهم  يف  ومتابعتهم 
هذا  فكُل  تغذيتهم.  خيص  وما  يامرسوهنا، 
ُيبذل.  الذي  التعب واالهتامم  ليس بقليل من 
خُيص  فيام  بأرستِه،  األب  اهتامم  وهناك 
األوالد  تربية  ومسئولية  بزوجتِه  عالقتِه 
كام  أيًضا.  املادية  احتياجاهتم  خُيص  وما 
خُيص  فيام  بزوجها  الزوجة  اهتامم  يوجد 
لبناء بيت  التفاهم  به وطريقة  العالقة  تقوية 
شخص  خيص  اهتامم  قوية.  أساسيات  ذو 
واهتامم  مقابل،  دون  معينة  خدمات  يبذل 
مشاريع  من  إيرادات  بتحقيق  أشخاص 
ومفكرين  وفالسفة  أدباء  اهتامم  معينة. 
للمجتمع،  ورؤياهم  نظرهم  وجهة  لتوصيل 

عقد مع الشيطان
عن  الشهري  األملانى  الشاعر  جوته  قال 
عىل  الشيطان  مع  اتفق  عندما  أنه  "فاوست" 
أن خيضع له إذا أشبعه من مرسات العامل، فإذا 
يتحرر  أن  احلق  له  ُحر  فهو  الشيطان  يفلح  مل 
يتنقل  وابتدأ  ذلك  عىل  الشيطان  ووافق  منه. 
أخرى،  إىل  متعة  ومن  أخرى،  إىل  مرسة  من 
شبع؟"  "هل  يسأله:  ثم  أخرى  إىل  شهوة  ومن 
واجلواب الدائم: كالَّ! حتى استنفذ الشيطان كل 
فقال   .. أخرى  متعة  لدى  تعد  مل  وقال:  متعة 
فاوست: إذاً أنا حر!! ومل يدرك فاوست أن هذه 
املتع والشهوات قد قيدته، من حيث ال يدرى 

بأغالل من حديد!
***

أثينا حتكم عىل غالم باألعدام ..!!
 ألنه فقأ عينى طائر 

أثينا حكموا يومًا  القديم أن أهل  التاريخ  يروى 
باالعدام عىل غالم يونانى ألنه فقأ عيّنى طائر 
السامن، إذ رأى القضاة فيه قسوة غري طبيعية، 
بني  يعيش  تركوه  لو  تتحول،  أن  معها  خشوا 

الناس،  إىل قسوة يفقأ معها عيون البرش!
احلالية  األيام  هذه  عىل  أحترس  وأنا  ذلك  قرأت 
ىف  يرتددون  فيها  القضاة  صار  التى  السوداء 
احلكم باالعدام عىل الشباب الضائع الذين يقتلون 
الشوارع  وىف  املدارس  ىف  البرش  من  األبرياء 
وينسفون  والقنابل  باملسدسات  ويعبثون 
األطفال!  حضانة  ودور  والكنائس  العامرات 
وليس ذلك فقط ولكن ترتفع األصوات – حتى 
ىف بعض الطوائف املسيحية الكربى – تطالب 
بإلغاء عقوبة األعدام هنائياً، وباملخالفة للكتاب 
اجلريمة  بأن  برشية  فلسفة  عىل  بناء  املقدس 
أن  فتقول  اهلل  كلمة  أما  بجريمة!.  تعالج  ال 
مراحم  وأما  هبيمته  نفس  يراعى  "الصديق 
األرشار فقاسية" )أم12 : 10(. ويوصى اهلل حتى 
ىف العهد القديم ىف ظل الناموس قائالً: "إذا اتفق 
أو  ما  شجرة  ىف  الطريق  ىف  طائر  عش  قدامك 
حاضنة  واألم  بيض  أو  فراخ  فيه  األرض  عىل 
األوالد.  مع  األم  تأخذ  فال  البيض،  أو  الفراخ 
لك  يكون  لكى  األوالد  لنفسك  وخذ  األم  أطلق 

خري وُتطيل األيام" )تث22 : 6(.
***

ليس خفى إال ويظهر
ينتظره، وإذ  عاد خادم إىل مكتبه فوجد زائراً 
اخلادم  ألقى  أمانته،  بعدم  الزائر  هذا  ُعرف 
بنظراته برسعة عىل مكتبه فالحظ أن "املنبة"، 

وقع  ما  لتجنب  هامة  كمصادر  وقع التسجيالت  ما  لتجنب  هامة  كمصادر  التسجيالت 
فيه اآلخرون ويطلق عليه سّجل يا تاريخ من فيه اآلخرون ويطلق عليه سّجل يا تاريخ من 

أحداث ومن رصاعات ومن حروب.أحداث ومن رصاعات ومن حروب.
كام سّجل يا تاريخ االنتصارات يف كافة املعارك كام سّجل يا تاريخ االنتصارات يف كافة املعارك 
انتصار  سّجل  ولكن  احلربية   ، فقط  انتصار ليست  سّجل  ولكن  احلربية   ، فقط  ليست 
املثقف  املجتمعي  واحلافز  بالفن  املثقف الشعوب  املجتمعي  واحلافز  بالفن  الشعوب 
عقبات  وختطي  عرصه  مشاكل  عىل  عقبات الواعي  وختطي  عرصه  مشاكل  عىل  الواعي 
يف  نجد    . أكثر  و  متاح  هو  بام  العرص  يف تلك  نجد    . أكثر  و  متاح  هو  بام  العرص  تلك 
لو  كام  والثقايف  العلمي  التفوق  سابقة  لو عصور  كام  والثقايف  العلمي  التفوق  سابقة  عصور 
فعله  ما  وهذا  بسنوات  سبقونا  من  هم  فعله كان  ما  وهذا  بسنوات  سبقونا  من  هم  كان 

أجدادنا الفراعنة وما سجله التاريخ لنا.أجدادنا الفراعنة وما سجله التاريخ لنا.
وللشعوب  والزمن  للتاريخ  تاريخ  يا  وللشعوب سّجل  والزمن  للتاريخ  تاريخ  يا  سّجل 
ولألجيال القادمة ، من خالل كل مشهد بفيلم ولألجيال القادمة ، من خالل كل مشهد بفيلم 
بالدفاتر  بالدفاتر أو مرسحية أو مسلسل. كام تسجل  أو مرسحية أو مسلسل. كام تسجل 
ال  فذلك  واملجالت  والصحف  ال والسجالت  فذلك  واملجالت  والصحف  والسجالت 

يغني عن تلك.يغني عن تلك.
  

ومن خالل البحوث والدراسات العليا تأكد لنا ومن خالل البحوث والدراسات العليا تأكد لنا 
دور الفن كقوة ناعمة حترك مقدرات الدولة دور الفن كقوة ناعمة حترك مقدرات الدولة 
وليست  بالعلم  الشباب  عقول  عىل  وليست وتسيطر  بالعلم  الشباب  عقول  عىل  وتسيطر 
من  نكتب  ما  مسؤولية  ندرك  فهنا  من العوملة.   نكتب  ما  مسؤولية  ندرك  فهنا  العوملة.  
العقول  يف  األفكار  بث  ومسؤولية  العقول نصوص  يف  األفكار  بث  ومسؤولية  نصوص 
ومسؤولية كل خمرج وكل منتج وكل ممثل ومسؤولية كل خمرج وكل منتج وكل ممثل 
وكل مغني فهي مسؤولية اجلميع يف كل جيل وكل مغني فهي مسؤولية اجلميع يف كل جيل 

والتاريخ يسجل ما لنا وما علينا والتاريخ يسجل ما لنا وما علينا 
احذر يا قلم ....احذر ماذا تكتب وملن وعن مْن احذر يا قلم ....احذر ماذا تكتب وملن وعن مْن 

تكتب !تكتب !
حتلل  وكيف  أفكار  من  تقدم  ماذا  حتلل احذر  وكيف  أفكار  من  تقدم  ماذا  احذر 

السيايس واالجتامعي؟. السيايس واالجتامعي؟.املشهد  املشهد 
احذر العيون ترتقب واألذهان تركز وتتمركز احذر العيون ترتقب واألذهان تركز وتتمركز 
وتستوعب  والربهان  والدليل  احلقائق  وتستوعب عند  والربهان  والدليل  احلقائق  عند 
األيام  من  يوم  يف  يكون  أن  يمكن  الذي  األيام اخليال  من  يوم  يف  يكون  أن  يمكن  الذي  اخليال 
حقيقة كام حدث وكان يف أمور عديدة متت حقيقة كام حدث وكان يف أمور عديدة متت 
التلفزيون أو عىل خشبة  التلفزيون أو عىل خشبة رؤيتها عىل شاشات  رؤيتها عىل شاشات 
املرسح وحتقق ما هبا من خيال فنحن بزمن املرسح وحتقق ما هبا من خيال فنحن بزمن 
مر  عىل  أثبت  البرشي  والعقل  للمستحيل  مر ال  عىل  أثبت  البرشي  والعقل  للمستحيل  ال 
باملايض  التنوير  رسالة  صاحب  أنه  باملايض العصور  التنوير  رسالة  صاحب  أنه  العصور 

وباحلارض وأيًضا بالواقع واخليال ،وباحلارض وأيًضا بالواقع واخليال ،
رسالة صناع الفن...رسالة قومية من الدرجة رسالة صناع الفن...رسالة قومية من الدرجة 

األوىل .األوىل .

أو  خمرتعاهتم  لتوصيل  علامء  واهتامم 
متعددة  اهتاممات  كلها  للجميع.  علمهم 

خمتلفة.  وتوجهات  بأفكار 
املناسب  اجلهد  حجم  فيه  نبذل  اهتامم  وكل 
ألي  اهتاممه  الفرد  يعطي  ما  فبقدر  له. 
اليشء  هذا  حيتل  ما  بقدر  احلياة،  يف  يشء 
واملجهود  التفكري  يف  حياتِه  من  األكرب  احليز 
هذا  نتيجة  حيُصد  وبالتايل  والوقت. 
االهتامم سواء باإلجياب أو السلب. ألنه ليس 
الفرد  اهتاممات  كل  تكون  أن  بالرضورة 
الذي  مسلوب،  اهتامٌم  أيًضا  هناك  مفيدة. 
كاهتامم  فيه  وقته  الفرد  ُيضيع  أن  ممكن 
أي فرد بأي عادة سيئة ال يستطيع االستغناء 
وال  وعمرِه  وقتِه  من  الكثري  تأخذ  عنها. 
ينتبه  مل  وان  النهاية.  به يف  تذهب  أين  يدري 
أو يرغب إليقافها أو احلد منها، فمن املمكن 
اهتامم  مثل  وذلك  لقتلِه.  سبًبا  تكون  أن 
أو  الكحوليات  أو  املخدرات  بإدمان  شخص 
التدخني برشاهة  أو  إباحية  مشاهدة مواقع 
لياًل  العمل  إدمان  حتى  أو  الرشاء  رشاهة  أو 
وكمثل  احلياة.  يف  آخر  يشء  أي  دون  هناًرا 

قد أختفى، وأدرك أن الزائر قد رسقه. حتدث 
طال  وإذ  وبشاشة،  بحب  الزائر  مع  اخلادم 
مزعجاً.  جرساً  "املنبة"  رضب  فجأة  احلديث 
من  خيرجه  أن  خجل  إذ  جداً،  الزائر  ارتبك 
جيبه ليغلق اجلرس. مل يظهر اخلادم أى أنفعال، 
بل اسرتسل ىف حديثه .. وأخرياً بكل حمبة قال 
اخلادم: "ال تضطرب، فقط أغلق اجلرس". ليتنا 
يوم  فسيأتى  ويظهر،  إال  خفى  ليس  أنه  نذكر 

الرب ولتفضح كل أعاملنا! إن مل نتب.
***

أنتقام الدبابري
عىل  كبري  عار  أنه  اعتقدت  نحلة  هناك  كان 
تنتج عسالً، ففكرت  ال  أهنا  )الزنابري(  الدبابري 
النحلة بأنه من واجبها أن تعلم الدبابري فن صنع 
العسل الذى هو من أهم مزايا النحل. ولكن ما 
إن سمعت نحلة عجوز حكيمة بفكرهتا هذه 
حتى نصحتها بإال تفعل ألن الدبابري متشككون 
دائامً ىف النحل ولن يستمعوا إليها أو يصدقوهنا 
الدبابري  ألن  نية،  بحسن  منهم  اقرتبت  مهام 
ولكن  اعدائهم.  ألد  من  النحل  بأن  يعتقدون 
النحلة أرادت أن ختدمهم فأرصت عىل فكرهتا 

وردت عىل هذه احلجة بقوهلا :
ليس ألن الدبابري والنحل كانوا مرة أعداء، فإن 
هذا يستلزم أن يظلوا هكذا دائامً. وبدات النحلة 
ىف تنفيذ فكرهتا بأن غطت جزءاً من جسمها 
صورة  بدت  حتى  صفراء  شمع  بخيوط 
وقدمت  ذهبت  ثم  الدبابري.  من  األصل  طبق 
هائالً.  أكتشافاً  اكتشف  دبوراً  أهنا  عىل  نفسها 
صناعة  فن  الدبابري  تعلم  أن  حاالً  واستطاعت  
فعاًل  الدبابري  وشعر  بنشاط  وأشتغلوا  العسل 
بمتعة عظمى لصناعة العسل واشتغلوا بنشاط 
وجدية حتت إرشافها. وبمرور األيام استطاع 
الدبابري إنتاج كمية ضخمة من العسل أكثر من 
النحل ... وىف أحدى األيام حتت أشعة الشمس 
التى  الصفراء  الشمع  خيوط  ذابت  احلارقة 
كانت تغطى النحلة هبا نفسها وهى مل تشعر، 
وهنا تنبهت الدبابري إىل أهنم كانوا قد انخدعوا، 
وىف احلال هجمت أرساب الدبابري عىل النحلة 
املسكينة ولدغوها حتى ماتت، ونظراً لعلمهم 
بأن النحل كانوا أعداءهم، قاموا فوراً بتحطيم 
قد  كانوا  الذى  العسل  خاليا  مجيع  وتدمري 

صنعوه!!.

بالقتل والدمار من  إرهابية  اهتامم مجاعات 
أهداف معينة. أجل حتقيق 

املسلوب  االهتامم  أيًضا  هناك  أن  كام 
العادي  االهتامم  أن  أعني  وال  باألشخاص. 
وإنام  مسلوًبا،  اهتامًما  يعترب  باألشخاص 
االهتامم املريض أو املُفرط باألشخاص. فقد 
هذه  يف  وحدنا  العيش  نستطيع  ال  اهلل  خلقنا 
احلياة. نحب االهتامم والقبول من اآلخرين، 
البعض.  لبعضنا  أيًضا  نبادله  أن  نحب  كام 
أو  عائالت  أو  ملجموعات  االنتامء  نحب 
أصدقاء، ألننا نحتاج إىل هذا االنتامء. نتبادل 
ونسعد  نحبهم،  َمن  مع  واملشاعر  األفكار 
إليهم من وقٍت آلخر. هذا  بأننا نرجع  كثرًيا 
هو االهتامم الطبيعي الالزم لكل فرد. ولكن 
يف  يتمثل  باألشخاص  املسلوب  االهتامم 
شخص  يف  تفكرينا  أو  جمهودنا  كل  حرص 
واحد فقط طوال الوقت، لكي يأخذ من كل 
حياتنا  قرارات  ويوقف  وتفكرينا  اهتاممنا 
فهذا  فقط.  ُيرضيه  ما  أو  يرسه  ما  عىل 

ألن  اإلدمان.  أنواع  من  نوًعا  يعترب  االهتامم 
التفكري  أثناء  العقل ال يعمل  جزًءا كبريا من 
فعلينا  لذا  هناًرا.  لياًل  فقط  الشخص  هذا  يف 
االهتامم.  من  النوع  هذا  من  واحلذر  االنتباه 
ألنه ُيبدي حلًوا ولذيًذا يف بداياتِه، كام أنه ُيبِد 
متابعة  يف  اخلطأ  هو  فام  ضاًرا.  وغري  نافًعا 
قرة  هو  ألنه  ساعة  وعرشين  أربع  البنها  أٍم 
تعطي  ال  التي  املتابعة  هذه  ولكن  عينها؟! 
بالشخص  تصل  قد  لآلخر  مساحة  أو  حجم 
حتى  وامللل  االختناق  درجة  إىل  بِه  املُعتنى 
األزواج،  بني  األمر  كذلك  صاحلِه.  يف  كان  لو 

واألصدقاء واألخوات أو األحباء. 
تتمسك  فالذي  للنهاية.  يدوم  يشء  ال  ألنه 
االهتاممات  أنواع  من  نوع  أي  من  اليوم  بِه 
معك  يكون  ال  قد  أشياء  أو  أشخاص  سواء 
فليست  بعد.  فيام  متتلكه  ال  أو  العمر  طوال 
األشخاص معك لنهاية العمر، وال اهتامماتك 
فرتة  لكل  فإنه  الغد.  اهتاممات  هي  اآلن 

خمتلفة.  اهتاممات  عمرية 
لنا  احلياة  هذه  يف  نعيش  أن  جدا  مهم  إذن 
ومبادئ  أفكاٍر  من  كثرية  نافعة  اهتاممات 
ولكن  حتقيقها.  نريد  وأحالم  وأشخاص 
هذه  حتقيق  وراء  ما  ننسى  أال  علينا 
نافعة  وهنايات  أهداف  من  االهتاممات 
مازلنا  طاملا  نجددها  وأن  شديد.  باتزان 
رساب.  عىل  يوًما  نستيقظ  ال  كي  أحياء، 

مسلوبة. اهتامماتنا  تصبح  ال  وكي 



الدينية  الصور  من  الكثري  عندى  تتجمع  الدينية -  الصور  من  الكثري  عندى  تتجمع   -١١
عرب  الدين  كتب  من  الكثري  ينافسها  عرب القديمة..  الدين  كتب  من  الكثري  ينافسها  القديمة.. 
سنوات  الدراسه  وكتب اخذهتا من مدارس األحد سنوات  الدراسه  وكتب اخذهتا من مدارس األحد 
منذ أن كنت طفال وعرشات األناجيل من تذكارت منذ أن كنت طفال وعرشات األناجيل من تذكارت 
كنت  ولكنى  السنوات..  عرب  تتجمع  كنت األربعني..  ولكنى  السنوات..  عرب  تتجمع  األربعني.. 
أمحلها قديام اىل الكنيسة حيث كان فرن القربان أمحلها قديام اىل الكنيسة حيث كان فرن القربان 
فيلتهم كل فيلتهم كل  والقشالبلدي ونريانه من احلطب والقش… …  البلدي ونريانه من احلطب 

هذه الصور والكتب   باحرتام يليق هباهذه الصور والكتب   باحرتام يليق هبا……
تلك   تلتهم  تعد  ومل  بالغاز  األفران  اصبحت  تلك  االن  تلتهم  تعد  ومل  بالغاز  األفران  اصبحت  االن 
البيوت  يف  ترتاكم  فأصبحت   .. الصور  او  البيوت الكتب  يف  ترتاكم  فأصبحت   .. الصور  او  الكتب 
فرتميها السيدات يف الزبالهفرتميها السيدات يف الزباله…… وأصبح من املعتاد  وأصبح من املعتاد 
وسط  القديمة  واألناجيل  املسيح  صورة  نرى  وسط أن  القديمة  واألناجيل  املسيح  صورة  نرى  أن 
أكوام الزبالة يف مشهد يؤذى أي مسيحيأكوام الزبالة يف مشهد يؤذى أي مسيحي…… فهل  فهل 
ختصص  أن  كنيسة  كل  من  ارجوا  يليق؟!  ختصص هذا  أن  كنيسة  كل  من  ارجوا  يليق؟!  هذا 
مكان تستلم فيه من شعبها اي صور او كتب دينيه مكان تستلم فيه من شعبها اي صور او كتب دينيه 
لكي حترقها بمعرفتها او حتي تعطيها ايل مصانع لكي حترقها بمعرفتها او حتي تعطيها ايل مصانع 
الورق.. لكي يرتبى اجليل اجلديد عىل احرتام هذه الورق.. لكي يرتبى اجليل اجلديد عىل احرتام هذه 

الصور وال نعود نراها يف القاممة.. الصور وال نعود نراها يف القاممة.. 
الكنيسة..  يف  االيقونه  تقبيل  عىل  الطفل  نريب  الكنيسة.. -  يف  االيقونه  تقبيل  عىل  الطفل  نريب   -٢٢
أي  داخل  تواجدها  كان  التي  الصور  من  أي نتبارك  داخل  تواجدها  كان  التي  الصور  من  نتبارك 
احلديثة الطباعة  ودخلت  كبرية..  بركة  احلديثةمنزل  الطباعة  ودخلت  كبرية..  بركة  منزل 
يف  الصور  آالف  نطبع  أن  نستطيع  يف واصبحنا  الصور  آالف  نطبع  أن  نستطيع  واصبحنا 
الصور  نطبع   أن  العقل  من  هل  ولكن  الصور دقيقه..  نطبع   أن  العقل  من  هل  ولكن  دقيقه.. 
الدينيه عيل اكواب للرشاب وطبق اكل من الورق الدينيه عيل اكواب للرشاب وطبق اكل من الورق 
للحفالت.. بل وصل األمر إىل وجود صورة املسيح للحفالت.. بل وصل األمر إىل وجود صورة املسيح 

عيل قصافة اظافر تباع يف أديرة النطرون!!!! عيل قصافة اظافر تباع يف أديرة النطرون!!!! 
الفكر  يف  خاصه  قدسيه  لدهيا  الدينيه  الفكر الصور  يف  خاصه  قدسيه  لدهيا  الدينيه  الصور 
طوائف  ضد  عنه  حاربت  وقد  بل  طوائف األرثوذكيس  ضد  عنه  حاربت  وقد  بل  األرثوذكيس 
كانت متنع الصور.. فهل أصبحنا نستهني بالصور كانت متنع الصور.. فهل أصبحنا نستهني بالصور 

ايل هذه الدرجه؟ ايل هذه الدرجه؟ 
أليس من األفضل منع استرياد أو بيع هذه األشياء أليس من األفضل منع استرياد أو بيع هذه األشياء 
الصور  أمهية  من  تقلل  التي  الدينية  املكتبات  الصور يف  أمهية  من  تقلل  التي  الدينية  املكتبات  يف 
تربينا  ما  ابسط  وتدمر  اجلديد  اجليل  لدى  تربينا الدينية  ما  ابسط  وتدمر  اجلديد  اجليل  لدى  الدينية 

عليه من احرتام وتقدير.. عليه من احرتام وتقدير.. 
٣٣- قفوا بخوف ورعدة.. يقوهلا الشامس للواقفني - قفوا بخوف ورعدة.. يقوهلا الشامس للواقفني 
يف حمرض اهلل.. بينام الشامس الذي بجواره يأخذ يف حمرض اهلل.. بينام الشامس الذي بجواره يأخذ 

صورة سيلفي مع األب الكاهن أو األسقف!! صورة سيلفي مع األب الكاهن أو األسقف!! 
األمر قد يكون مقبوال لدقيقه او دقيقتني لكن إذا األمر قد يكون مقبوال لدقيقه او دقيقتني لكن إذا 

كان عدد الشاممسة يف يوم العيد كان عدد الشاممسة يف يوم العيد 5050 شامس مثال شامس مثال
التصوير  من  كاملة  دقيقه  مخسون  لدينا  التصوير فيكون  من  كاملة  دقيقه  مخسون  لدينا  فيكون 
خيرج  الذي  خيرج والشعب  الذي  والغامزات……والشعب  والغامزاتوالضحكات  والضحكات 
األسقف  من  يتصور  لكي  دقيقة  كل  فرد  األسقف منه  من  يتصور  لكي  دقيقة  كل  فرد  منه 
حتى لو يف وقت قراءة اإلنجيل!! فهل هذا يليق يف حتى لو يف وقت قراءة اإلنجيل!! فهل هذا يليق يف 
حمرض اهلل!!!!  واملشكلة األكرب ىف  صور الشاممسة حمرض اهلل!!!!  واملشكلة األكرب ىف  صور الشاممسة 
داخل اهليكل التي ال تدل عىل اي احرتام وتقدير داخل اهليكل التي ال تدل عىل اي احرتام وتقدير 

وتوقري هليكل اهلل.. املذبح التي تقول الدسقوليةوتوقري هليكل اهلل.. املذبح التي تقول الدسقولية
وقفوه(..  أثناء  عليه  يسند  أن  للشامس  يصح  وقفوه(.. )ال  أثناء  عليه  يسند  أن  للشامس  يصح  )ال 
أصبح  استديو تصوير.!! . كيف نقول لتالميذ يف أصبح  استديو تصوير.!! . كيف نقول لتالميذ يف 
نحن  كنا  اذا  اهلل  بيت  حيرتموا  أن  األحد  نحن مدارس  كنا  اذا  اهلل  بيت  حيرتموا  أن  األحد  مدارس 

من يتصدى لقضية التنوير ىف بالدنا هو كمن يرمى 
نفسه ىف التهلكة! تنوير العقل وزرع فضيلة السؤال 
مهمة  األرواح،  ىف  الشك  غدة  وإيقاظ  األدمغة  ىف 
ورشاسة  بعدوانية  وتقابل  الصعوبة،  منتهى  ىف 
مرعبة، تبدأ باالغتيال املعنوى والتجريس والتشهري 
باالغتيال  وتنتهى  والوقاحة،  والسباب  والشتم 
متهيدا  للمفكر  اجلامهري  ومصادرة  اجلسدى 
التنوير صعبة جدا،  فاتورة  الفكر نفسه،  ملصادرة 
ومكلفة جدا،والبد لكل من يتصدى لقضية التنوير 
أن  الرسب،  خارج  والتحليق  التيار  ضد  والسباحة 
أمانه  من  يدفعها  التى  اهلائلة  التكلفة  تلك  يتوقع 
من  وراحتها.  أرسته  وسمعة  وسمعته  وسكينته 
سيدخل معركة التنوير بمنطق أفالم أنور وجدى 
لن جينى شيئا وسيظل  األبيض واألسود،  ىف زمن 
يعرب  أن  يريد  اهلامش،  عىل  عائشا  احلافة،  عىل 
كان  وجدى  أنور  معركة  يبتل،  أن  بدون  املحيط 
الشعر،  الزي،ممشط  مهندم  البطل  منها  خيرج 
معركة  تراب!!  ذرة  أو  كرسة  هبا  ليست  بدلته 
للوقاحات  صدرك  يتسع  أن  البد  خمتلفة،  التنوير 
أقرب  من  حتى  والعزلة  االجتامعى  النبذ  وأيضا 
البد  الثمن  نفسها،  عائلتك  من  وأحيانا  األصدقاء، 
جانب  هلا  الفاتورة  قسوته،  رغم  راضيا  تدفعه  أن 
مقابل  انتظار  دون  تدفعها  أنك  وهى  قسوة،  أكثر 
وشاقة  طويلة  التنويرية  فاملعركة  حياتك!  ىف 
ستبذر  أنك  بقبول  وعليك  بطىء،  فيها  والرتاكم 
البذرة وغالبا لن ترى الثمرة، فالتخلف والرجعية 
واجلمود والتطرف جترى وتعدو كالفهود وأرسع 
والعقالنية  التنوير  إنام  كالرصاصة،  الصوت،  من 
ىف  كالسلحفاة  فهى  االستفهام،  وعالمة  واملنطق 

غابة سافانا!.
املجتمعات األوروبية عربت اىل شاطئ التنوير عىل 
بني  ما  طاحنة،  معارك  خاضت  الدم،  من  جسور 
طوائف  بني  وما  والكنيسة،  التنويريني  املفكرين 
التنوير،  ىف  الراغبني  من  القلة  نفسه،  الشعب 
واحلرىف  والنمطى  بالقديم  تتمسك  التى  واألغلبية 
أن يوقظ  القس برونو ألنه حاول  والثابت، أحرق 
املجتمع بأفكار كوبرنيكوس، وسجن جاليليو ألنه 
بالتليسكوب ولن  قال معيار احلقيقة عندى سأراه 
حمفوظة  نصوص  خالل  من  الكهنة  بعيون  أراه 
علم  رائد  فيزاليوس  ونفى  مكررة،  وتلقينات 
اجلسد  عن  الغطاء  ورفع  جتارس  ألنه  الترشيح 
اإلنسانى واكتشف أرساره ! ظلت املعركة مشتعلة 
التنوير،  اىل  أوروبا  ودخلت  العلم  حسمها  حتى 
وفيزاليوس،  وجاليليو  لربونو  التامثيل  وأقيمت 
اجلهل،  فيه  انترص  زمن  عن  االعتذارات  وقدمت 
تدفع،  أن  البد  كانت  التى  التنوير  فاتورة  ولكنها 
كانت  نتائجها  لكن  باهظة،  حقا  كانت  تكلفتها 
انتشال هذا العامل من قاع اجلهل، ومن وقتها جتارس 
سقف،  ودون  خوف،  دون  السؤال  عىل  اإلنسان 
ما  اىل  الطموح  ومازال  املريخ  اىل  الفضاء  اخرتق 

الشاممسة ال نحرتم اهليكل نفسه؟! .. أفال يوجد الشاممسة ال نحرتم اهليكل نفسه؟! .. أفال يوجد 
كاهن خيربهم أننا يف حرضة اهلل؟كاهن خيربهم أننا يف حرضة اهلل؟…… وال أفهم رس  وال أفهم رس 
اهليكل..  داخل  للتصوير  الشاممسة  بعض  اهليكل.. حب  داخل  للتصوير  الشاممسة  بعض  حب 
ونلتقط   اجلديدة  العيد  بمالبس  نفرح  أن  ونلتقط  أتفهم  اجلديدة  العيد  بمالبس  نفرح  أن  أتفهم 

بعض الصور احتفاال بالعيد   ..بعض الصور احتفاال بالعيد   ..
لكن أن يتصور شخص داخل اهليكل و هو  يرتدى لكن أن يتصور شخص داخل اهليكل و هو  يرتدى 
التفاخر بظاهر  التفاخر بظاهر التونية فهذا ليس له معنى سوى  التونية فهذا ليس له معنى سوى 

الدين مثل الكتبة املراؤؤن ..  الدين مثل الكتبة املراؤؤن ..  
الشعب  خروج  عدم  عىل  الدسقولية  تنص  الشعب -  خروج  عدم  عىل  الدسقولية  تنص   -٤٤
و  الذبيحة  ملالك  الكاهن  رصف  قبل  الكنيسة  و من  الذبيحة  ملالك  الكاهن  رصف  قبل  الكنيسة  من 
الذي  اخلائن  هيوذا  يشاهبوا  ال  لكي  احلل   الذي إعطائهم  اخلائن  هيوذا  يشاهبوا  ال  لكي  احلل   إعطائهم 

بعدما أخذ اللقمة انرصف وباع السيد املسيح  ..بعدما أخذ اللقمة انرصف وباع السيد املسيح  ..
وما  محادي  نجع  يف  القتل  احداث  ومنذ  وما ولكن  محادي  نجع  يف  القتل  احداث  ومنذ  ولكن 
تالها من حوادث إرهابيةتالها من حوادث إرهابية…… تبنت الكنيسة نظرية تبنت الكنيسة نظرية
)إعطاء احلل ملن تناول ان ينرصف( لكي ال حيدث )إعطاء احلل ملن تناول ان ينرصف( لكي ال حيدث 
عرضة  فيكونوا  اجلميع  انرصاف  عند  عرضة ازدحام  فيكونوا  اجلميع  انرصاف  عند  ازدحام 
لعملية إرهابيةلعملية إرهابية…… ولكن أدعوك لتتخيل معي سيدة  ولكن أدعوك لتتخيل معي سيدة 
احكمت  الضيوف..  استقبال  يف  بيتها  احكمت نظفت  الضيوف..  استقبال  يف  بيتها  نظفت 
ترصفات أوالدها فال عبث يف املنزل وال حركه بل ترصفات أوالدها فال عبث يف املنزل وال حركه بل 
انتباه كامل.. حتي ايت  الضيف.. فاطلقت أوالدها انتباه كامل.. حتي ايت  الضيف.. فاطلقت أوالدها 
بدون  ويتصاحيون  ويصيحون  يلعبون  و  بدون جيرون  ويتصاحيون  ويصيحون  يلعبون  و  جيرون 
اي اهتامم بالضيف الذي كانوا ينتظرونه الساعات اي اهتامم بالضيف الذي كانوا ينتظرونه الساعات 
أن  بمجرد  حيدث  ما  بالضبط  هذا  أن !!  بمجرد  حيدث  ما  بالضبط  هذا  املاضيةاملاضية……!! 
واملرج.. اهلرج  يبدأ  املناولة...  يف  الكاهن  واملرج..يبدأ  اهلرج  يبدأ  املناولة...  يف  الكاهن  يبدأ 
املوبايالت……   ورنني  والسالمات  املوبايالتوالضحكات  ورنني  والسالمات  والضحكات 
وخشوع سكون  يف  انتظرناه  الذي  وخشوعاملسيح  سكون  يف  انتظرناه  الذي  املسيح 
فجأة  القداس..  طوال  ترن(  اإلبرة  فجأة و)ترمي  القداس..  طوال  ترن(  اإلبرة  و)ترمي 
مرسح  إىل  الكنيسة  تتحول  بجسده  حل  مرسح وقد  إىل  الكنيسة  تتحول  بجسده  حل  وقد 
كبريكبري……  االمر اشبه بمرض انفصام الشخصية  االمر اشبه بمرض انفصام الشخصية… … 
اننا  وعارا  خزيا  يكفي  اننا اال  وعارا  خزيا  يكفي  اال   … … يليق؟  هذا  يليق؟ فهل  هذا  فهل 
األم..  الكنيسة  تعليامت  خمالفني  األم.. ننرصف  الكنيسة  تعليامت  خمالفني  ننرصف 
ارواحنا  عىل  خوفا  املذبح  عيل  املسيح  ارواحنا تاركني  عىل  خوفا  املذبح  عيل  املسيح  تاركني 
والسمر!!!  الضحك  بجلسات  سواء  األمر  والسمر!!! فنزيد  الضحك  بجلسات  سواء  األمر  فنزيد 
باالنرصاف  حال  أعطي  قد  الكاهن  كان  باالنرصاف فإذا  حال  أعطي  قد  الكاهن  كان  فإذا 
لسوق..  الكنيسة  بتحويل  حال  يعطي  مل  لسوق.. فانه  الكنيسة  بتحويل  حال  يعطي  مل  فانه 
بمنع  منطقيني  غري  نكون  أن  يمكن  ال  بمنع ولكن  منطقيني  غري  نكون  أن  يمكن  ال  ولكن 
قداس  حلظات  أمجل  فهي  والتهانى  قداس السالمات  حلظات  أمجل  فهي  والتهانى  السالمات 
واملهاجرين  األصدقاء  نقابل  حيث  واملهاجرين العيد  األصدقاء  نقابل  حيث  العيد 
العيد من  الذين نراهم  فقط يف قداس  العيد من واملغرتبني  الذين نراهم  فقط يف قداس  واملغرتبني 
خروج  فكرة  إيقاف  ارجوا  لذا   للسنه..  خروج السنه  فكرة  إيقاف  ارجوا  لذا   للسنه..  السنه 
عىل  باخلروج  التنبيه  مع  التناول  بعد  عىل الشعب  باخلروج  التنبيه  مع  التناول  بعد  الشعب 
دفعات بعد رصف مالك الذبيحة.. فالشعب الذي دفعات بعد رصف مالك الذبيحة.. فالشعب الذي 
اذا  معه  تفرق  لن  ساعات  مخس  قداس  اذا انتظر  معه  تفرق  لن  ساعات  مخس  قداس  انتظر 

انتظر نصف ساعة أخري للخروج عيل دفعاتانتظر نصف ساعة أخري للخروج عيل دفعات
والعمر واحد والرب  واحد.. والعمر واحد والرب  واحد.. 

وألول مره اطلب منك عزيزي القارئ اذا أعجبتك وألول مره اطلب منك عزيزي القارئ اذا أعجبتك 
هذه األفكار أن تقدم نسخة من اجلريدة  اىل أسقف هذه األفكار أن تقدم نسخة من اجلريدة  اىل أسقف 

او كاهن مدينتكاو كاهن مدينتك…… لعلنا معا نصنع شيئا جديدا. لعلنا معا نصنع شيئا جديدا.

هو أبعد، زاد متوسط العمر وقلت وفيات األطفال 
واختفى الكثري من األوبئة التى كانت حتصد قارات 
بأكملها، استطاع اإلنسان ىف سيدنى أن يتواصل مع 
نفس  ىف  صورته  ويرى  زينب  السيدة  ىف  املواطن 
الفالسفة  وكفاح  نضال  نتيجة  هذا  كل   ! اللحظة 
وروسو  وكانط  ديكارت  التنويريني،  واملفكرين 
اىل  اضطروا  ممن  وغريهم   .. وفولتري  وسبينوزا 
االختباء أحيانا أو الكتابة بأسامء مستعارة أو حتمل 
السباب  بأبشع  عليهم  واجلمهور  الشارع  هجوم 
والنتيجة  الفاتورة،  الشتائم، هؤالء دفعوا  وأفحش 
كانت نورا بعد نار، فهل نحن عىل استعداد لدفعها؟ 
ولكن السؤال اآلكثر تعقيدا والذى يطرحه البعض 
يرفض  ملاذا  يأس،  عن  أو  فهم  عدم  عن  أحيانا 
يعادون  ملاذا  السؤال؟  ملاذا حياربون  التنوير؟  الناس 
والفضول؟  الشك  ويكرهون  االستفهام  عالمات 
أقول  املختلف،وال  سامع  عند  اهلسترييا  تلك  ملاذا 
السامع  جمرد  املختلف،  مايقوله  تطبيق  عند 
واإلنصات نرفضه؟!! إهنا العادة واأللفة، انه االعتياد 
والتعود، كيف تتوقع أن تأتى ملن تعود عىل التلقني 
واحلشو واحلفظ وتطالبه بالتفكري والسؤال ؟ كيف 
الغيبوبة  متنحه  التى  النعام  ريش  وسادة  تسحب 
تريد  كيف  ؟  لليقظة  املسامري  من  وسادة  وتضع 
أن تسحب املورفني دون أعراض انسحاب؟ كيف 
تتمنى أو تطمح أو يصور لك خيالك إجراء جراحة 
؟  جانبية  أعراض  أو  مضاعفات  دون  مخ  زرع 
وأدمنه،  باملخدر  تلذذ  ممن  مقاومة  ستجد  حتام 
فيها،  ننفخ  ونظل  املرحية،  األكاذيب  نعشق  نحن 
وننصب أصحاهبا من جتار الصنف أبطاال ونجوما، 
حيصدون املليارات، نعرف أهنم كذابون ورغم ذلك 
عقل  هناك   !! أقدامهم  حتت  وننسحق  نعشقهم 
مجعى يعيش حالة إنكار مجاعي، جمتمع جيلس 
مثلام جتلس أرملة عىل مائدة العشاء، تضع طبقني 

وكوبى ماء هلا ولزوجها الذى رحل!.
أن  إثبات  سبيل  ىف  انكار،تستبسل  حالة  ىف  هى 
زوجها مازال حيا، هناك جمتمعات تعيش حالة تلك 
متجسدا،  مازال  املاضى  أن  عىل  يرصون  األرملة، 
مازال صاحلا للتطبيق، والزمن الغابر هو اخلري كله، 
والنعيم كله، والصالح كله، عندما تأتى هلم بحقائق 
التاريخ، وأن التغيري هو الثابت الوحيد، وأن العلم هو 
قارب النجاة الوحيد، وأن جمتمعك يركب درجة 
أن  البد  األوىل  الدرجة  تركب  لكى  وأنك  السبنسة، 
تدفع الثمن، عندما تقدم له كل أطواق النجاة تلك، 
يرفضها وهيامجك، بل ويثقبها ويدمرها وخيرهبا، 
سبب  بأنك  أنت  يتهمك  الطوفان  يأتى  وعندما 

غرقه!.
استبدال  ولكن  التكلفة،  عالية  التنوير  فاتورة 
األكاذيب املرحية هبا تكلفته أعىل، تكلفته االنقراض 

كالديناصورات التى مل تتكيف مع بيئتها.
 األهرام









البابا شنودة له كاريزما بال حدود فهو شخصية حمرية جتمع بني رقة البابا شنودة له كاريزما بال حدود فهو شخصية حمرية جتمع بني رقة 
الطيبة  النظرة  الطيبة املشاعر واحلزم واحلنية والشدة، حيث تتميز عيناه بني  النظرة  املشاعر واحلزم واحلنية والشدة، حيث تتميز عيناه بني 
والنظرة احلادة التى تعطى إشارة ملن أمامه باألنذار واحلذر من غضبه.والنظرة احلادة التى تعطى إشارة ملن أمامه باألنذار واحلذر من غضبه.
فكان رقيق املشـاعر بشكل غري عادى وكان هيتم باالرامـل واليتـامى فكان رقيق املشـاعر بشكل غري عادى وكان هيتم باالرامـل واليتـامى 

بشكل خاص وكان دائام يوصى هبم. بشكل خاص وكان دائام يوصى هبم. 
اما عن عالقتى به فكان ىل ذكريات أبوية معـه مل أراهـــا مـــع احـــد من اما عن عالقتى به فكان ىل ذكريات أبوية معـه مل أراهـــا مـــع احـــد من 
البطاركة مثله وال حتى االساقفه فـال أنسى عندما التجأت اليـــه ملساعدتـه البطاركة مثله وال حتى االساقفه فـال أنسى عندما التجأت اليـــه ملساعدتـه 
ىل قبل التعيني بجريدة االهـــرام وذلك حينمـــا اتاحـــت ىل الفرصة ىل قبل التعيني بجريدة االهـــرام وذلك حينمـــا اتاحـــت ىل الفرصة 
وقابلتـه اثناء تواجدى كمعدة برامـــج بقنـــاة وقابلتـه اثناء تواجدى كمعدة برامـــج بقنـــاة "" سى تى ىف  سى تى ىف "" وحتدثت  وحتدثت 

معـه عـن رغبتى الشديدة للتعني باجلريدة وقال ىل بصوت حنون: معـه عـن رغبتى الشديدة للتعني باجلريدة وقال ىل بصوت حنون: 
طيب كلمينى وتعاىل تانى وسوف أساعدك. طيب كلمينى وتعاىل تانى وسوف أساعدك. 

ومرت األيام ومَل تتاح ىل الفرصة ملقابلته مرة اخرى بسهولة اىل ان ذهبت ومرت األيام ومَل تتاح ىل الفرصة ملقابلته مرة اخرى بسهولة اىل ان ذهبت 
مع فريق القناة اثناء االحتفال بعيد القناة التى كانت حتت رعايته وىف مع فريق القناة اثناء االحتفال بعيد القناة التى كانت حتت رعايته وىف 
عىل  حيمل  وكان  بقدمه  اعتقد  لكرس  تعرض  قداسته  كان  األيام  عىل هذه  حيمل  وكان  بقدمه  اعتقد  لكرس  تعرض  قداسته  كان  األيام  هذه 
عىل  صور  معه  نلتقط  وقفنا  عندما  ذلك  ومع  بعكاز  بصعوبة  عىل قدمية  صور  معه  نلتقط  وقفنا  عندما  ذلك  ومع  بعكاز  بصعوبة  قدمية 
السلم مبنى إقامته كان يقف بصعوبة واقرتبت اليه وأعطيته مظروف السلم مبنى إقامته كان يقف بصعوبة واقرتبت اليه وأعطيته مظروف 
خاص منى به بعض األوراق اخلاصة بى وطلب لرئيس حترير اجلريدة خاص منى به بعض األوراق اخلاصة بى وطلب لرئيس حترير اجلريدة 
بيده  وأمسكه  املظروف  باخذ  فقام  الصحية  الظروف  صعوبة  بيده ومع  وأمسكه  املظروف  باخذ  فقام  الصحية  الظروف  صعوبة  ومع 
بجانب العكاز وعندما حاول احد األساقفة أخذ املظروف منه رفض. بجانب العكاز وعندما حاول احد األساقفة أخذ املظروف منه رفض. 
وعندما دخلنا القاعة لتسجيل حلقة معه هو والدكتور املرحوم ثروت وعندما دخلنا القاعة لتسجيل حلقة معه هو والدكتور املرحوم ثروت 
باسيىل صاحب القناة كان قداسة البابا وضع مظروفا أمامه عىل املنضده باسيىل صاحب القناة كان قداسة البابا وضع مظروفا أمامه عىل املنضده 
واقرتب احد األساقفة ألخذ املظروف كان رافضاً ولكن فريق القناة أقنعه واقرتب احد األساقفة ألخذ املظروف كان رافضاً ولكن فريق القناة أقنعه 
بذلك فوافق مضطرا ولكن لألسف عىل حد علمى مل يصله املظروف بذلك فوافق مضطرا ولكن لألسف عىل حد علمى مل يصله املظروف 
إلحساسه  الفرتة  هذه  وىف  اخرى  مرة  مقابلته  ومتنيت  اخرى،  إلحساسه مرة  الفرتة  هذه  وىف  اخرى  مرة  مقابلته  ومتنيت  اخرى،  مرة 
بى جائنى ىف حلامً ووجهه مبتسام وكان ىف مكان متواضع جدا، وقال بى جائنى ىف حلامً ووجهه مبتسام وكان ىف مكان متواضع جدا، وقال 
 ... قداستك  أقابل  هاعرف  مش  له  فقلت  التعني،  علشان  ليا  تعاىل  ... ىل  قداستك  أقابل  هاعرف  مش  له  فقلت  التعني،  علشان  ليا  تعاىل  ىل 
فقال ىل ال تعاىل وقوليلهم انى قلتلك، وبعد هذا احللم بشهرين تم تعيينى. فقال ىل ال تعاىل وقوليلهم انى قلتلك، وبعد هذا احللم بشهرين تم تعيينى. 
فبعد مرور فبعد مرور 1111 سنة مرت رسيعاً عىل نياحة األب احلنون والصديق جلميع  سنة مرت رسيعاً عىل نياحة األب احلنون والصديق جلميع 
الناس، بل كان صديق لالطفال فكان  حيب ان يداعبهم ورغم قوته ونظراته الناس، بل كان صديق لالطفال فكان  حيب ان يداعبهم ورغم قوته ونظراته 
إحلاده التى كانت ترعب من أمامه من الكبار اال انه كان بداخله إحلاده التى كانت ترعب من أمامه من الكبار اال انه كان بداخله "" طفل كبري طفل كبري""
تكن  فلم  تكن ،  فلم  املرقسى""،  املرقسىاألسد  ""األسد  انه  املسيحيون  قبل  املسلمون  انه احبه  املسيحيون  قبل  املسلمون  احبه 
حيث  والرؤساء  امللوك  كجنازة  كانت  بل  عادية  جنازة  حيث جنازته  والرؤساء  امللوك  كجنازة  كانت  بل  عادية  جنازة  جنازته 
حداد  بعمل  الدولة  وقامت  بل  كامله  اّيام  ثالثة  الشوارع  حداد امتألت  بعمل  الدولة  وقامت  بل  كامله  اّيام  ثالثة  الشوارع  امتألت 
بالرشيط  املرصي  التليفزيون  شاشات  وتزينت  اجله  من  األيام  بالرشيط هلذه  املرصي  التليفزيون  شاشات  وتزينت  اجله  من  األيام  هلذه 
احلداد  حالة  البابوى  املقر  أعلن  حينام  حيث  عليه،  حزنا  احلداد األسود  حالة  البابوى  املقر  أعلن  حينام  حيث  عليه،  حزنا  األسود 
الكنيسة  وصفته  الدفن،  ومراسم  إجراءات  واختاذ  البابا  رحيل  الكنيسة عىل  وصفته  الدفن،  ومراسم  إجراءات  واختاذ  البابا  رحيل  عىل 
الكنيسة"".. بطاركة  أعظم  الكنيسةمن  بطاركة  أعظم  ""من  بأنه  املرصيني  ومجوع  لألقباط  بأنه وقتها  املرصيني  ومجوع  لألقباط  وقتها 
ولد  روفائيل،  جيد  نظري  احلقيقي  اسمه  الثالث  شنودة  البابا  أن  ولد ُيذكر  روفائيل،  جيد  نظري  احلقيقي  اسمه  الثالث  شنودة  البابا  أن  ُيذكر 
وبطريرك  لإلسكندرية  وبطريرك   لإلسكندرية   117117 رقم  البابا  وهو  رقم م،  البابا  وهو  19231923م،  أغسطس/آب  أغسطس/آب يف  يف 
للتعليم املسيحي  للتعليم املسيحي الكرازة املرقسية وسائر بالد املهجر، كان أول أسقف  الكرازة املرقسية وسائر بالد املهجر، كان أول أسقف 
بعد  البابا  يصبح  مطران  أو  أسقف  رابع  وهو  البابا،  يصبح  أن  بعد قبل  البابا  يصبح  مطران  أو  أسقف  رابع  وهو  البابا،  يصبح  أن  قبل 
1942-1942-( الثالث  ومكاريوس  )م(،  الثالث  ومكاريوس  )1942-19421928-1928م(،  عرش  التاسع  يوحنا  )البابا  عرش  التاسع  يوحنا  البابا 
مارس20122012// مارس   1717 السبت  يوم  السبت م(،  يوم  )1956-19561946-1946م(،  الثاين  ويوساب  )م(،  الثاين  ويوساب  19441944م(، 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  دنيانا  عن  رحل  وبطريرك آذار  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  دنيانا  عن  رحل  آذار 

املرض. مع  رصاع  بعد  عاما،  املرض.  مع  رصاع  بعد  عاما،   8989 يناهز  عمر  عن  املرقسية  يناهز الكرازة  عمر  عن  املرقسية  الكرازة 
التي  العظمى  الدينية  الوظيفة  إىل جانب  أيًضا  الكتاب  التي البابا شنودة من  العظمى  الدينية  الوظيفة  إىل جانب  أيًضا  الكتاب  البابا شنودة من 
يشغلها، وهو ينرش يف جريدة األهرام احلكومية املرصية بصورة منتظمة.يشغلها، وهو ينرش يف جريدة األهرام احلكومية املرصية بصورة منتظمة.
التحق بجامعة فؤاد األول، يف قسم التاريخ، وبـــدأ بدراســـة التـــاريـــخ التحق بجامعة فؤاد األول، يف قسم التاريخ، وبـــدأ بدراســـة التـــاريـــخ 
الفرعوين واإلسالمي والتاريخ احلديث، وحصـــل عـــلـــى الليســـانس الفرعوين واإلسالمي والتاريخ احلديث، وحصـــل عـــلـــى الليســـانس 

بتقدير )ممتاز( عام بتقدير )ممتاز( عام 19471947م.م.
ويف السنة النهائية بكلية اآلداب التحـــق بالكليـــة اإلكليـــركيـــة، وبعـــد ويف السنة النهائية بكلية اآلداب التحـــق بالكليـــة اإلكليـــركيـــة، وبعـــد 
حصوله عىل الليسانس بثالث سنوات ختـرج من الكلية اإلكليـــركيـــة حصوله عىل الليسانس بثالث سنوات ختـرج من الكلية اإلكليـــركيـــة 

عمل مدرًسا للتاريخ.عمل مدرًسا للتاريخ.
حرض فصواًل مسائية يف كلية الالهوت القبطي وكان تلميـًذا وأســـتاًذا حرض فصواًل مسائية يف كلية الالهوت القبطي وكان تلميـًذا وأســـتاًذا 

يف الكلية نفسها يف الوقت ذاته.يف الكلية نفسها يف الوقت ذاته.
كان حيب الكتابة خاصة كتابة القصائد الشعرية وكان لعـدة ســـنـوات كان حيب الكتابة خاصة كتابة القصائد الشعرية وكان لعـدة ســـنـوات 
حمرًرا، ثم رئيًسا للتحرير يف جملة مدارس األحد، ويف الوقت نفســـه حمرًرا، ثم رئيًسا للتحرير يف جملة مدارس األحد، ويف الوقت نفســـه 

كان يتابع دراساته العليا يف علم اآلثار القديمة.كان يتابع دراساته العليا يف علم اآلثار القديمة.
كان من األشخاص النشيطني يف الكنيسة وخادًما يف مدارس األحد، ثم كان من األشخاص النشيطني يف الكنيسة وخادًما يف مدارس األحد، ثم 
ضابًطا برتبة مالزم باجليش، كام كان نظري جيد خادًما بجمعية النهضة ضابًطا برتبة مالزم باجليش، كام كان نظري جيد خادًما بجمعية النهضة 
األحد بمدارس  وطالًبا  بمرسة  مريم  العذراء  لكنيسة  التابعة  األحدالروحية  بمدارس  وطالًبا  بمرسة  مريم  العذراء  لكنيسة  التابعة  الروحية 
األربعينيات.  منتصف  يف  بشربا  انطونيوس  األنبا  بكنيسة  خادًما  األربعينيات. ثم  منتصف  يف  بشربا  انطونيوس  األنبا  بكنيسة  خادًما  ثم 
وبمناسبة حتقيقى هذا بعنوان وبمناسبة حتقيقى هذا بعنوان ""كان لنا معه اّيامكان لنا معه اّيام""  عندما قابلت الشخصيات   عندما قابلت الشخصيات 
الشهرية التى اخذهتا بالتحقيق وكانت كلها من اخواننا املسلمني وبدون الشهرية التى اخذهتا بالتحقيق وكانت كلها من اخواننا املسلمني وبدون 
ذكر اسامء فان بعضهم روى ىل معجزات قداسة البابا معه اثناء اجراء ذكر اسامء فان بعضهم روى ىل معجزات قداسة البابا معه اثناء اجراء 
عملية جراحية، والبعض كان اخيها جيرى عملية جراحية ومَل تعلم احد عملية جراحية، والبعض كان اخيها جيرى عملية جراحية ومَل تعلم احد 
وتفاجئت بانه يتصل هبا ويسأل عن شقيقها. وكثري من احلكايات والرويات وتفاجئت بانه يتصل هبا ويسأل عن شقيقها. وكثري من احلكايات والرويات 
كانت وراء هذا التحقيق، ىف رحلة احلياة نعرف كثريين من الناس، ولكن كانت وراء هذا التحقيق، ىف رحلة احلياة نعرف كثريين من الناس، ولكن 
قليلون جدا من يرتكون آثار طيبة ىف قلوبنا، وىف رحلة حياة البابا كثري من قليلون جدا من يرتكون آثار طيبة ىف قلوبنا، وىف رحلة حياة البابا كثري من 
البرش البرش –– مسلمني ومسيحيني - اقرتبوا منه بشكل شخصى، لكن الذين  مسلمني ومسيحيني - اقرتبوا منه بشكل شخصى، لكن الذين 
أحبهم وفتح هلم قلبه، قليلون جدا .. لذلك حاولنا ىف هذا التحقيق كشف رس أحبهم وفتح هلم قلبه، قليلون جدا .. لذلك حاولنا ىف هذا التحقيق كشف رس 
حب املرصيني للبابا من خالل توثيق شهادات من تعاملوا معه عن قرب حب املرصيني للبابا من خالل توثيق شهادات من تعاملوا معه عن قرب 
- الذين أمجعوا عىل أن البابا أكرب من الكلامت- الذين أمجعوا عىل أن البابا أكرب من الكلامت –  – ىف خمتلف مناحى احلياة.ىف خمتلف مناحى احلياة.

 املـوســـوعـــة  املـوســـوعـــة 
البحوث اإلسالمية ووكيل  الشيخ حممود عاشور - عضو جممع  البحوث اإلسالمية ووكيل كان  الشيخ حممود عاشور - عضو جممع  كان 
األزهر األسبق - من املقربني من قداسة البابا وله معه مواقف إنسانية األزهر األسبق - من املقربني من قداسة البابا وله معه مواقف إنسانية 
خاصة، ويروهيا قائال: كان البابا موسوعة متكاملة، فعندما كان حيرض خاصة، ويروهيا قائال: كان البابا موسوعة متكاملة، فعندما كان حيرض 
مؤمتر البحوث اإلسالمية ويشارك ىف مناقشة املوضوعات جتده يفهم مؤمتر البحوث اإلسالمية ويشارك ىف مناقشة املوضوعات جتده يفهم 
ىف كل العلوم الدينية والدنيوية، لذلك يستحق أن نطلق عليه موسوعة، ىف كل العلوم الدينية والدنيوية، لذلك يستحق أن نطلق عليه موسوعة، 
وكان هيدأ أى فتنة كانت قادرة أن ختلق حرب أهلية ومن أمجل عباراته وكان هيدأ أى فتنة كانت قادرة أن ختلق حرب أهلية ومن أمجل عباراته 
التى كنت اسمعها منه »ربنا موجود« و »ربنا كبري«، من املواقف الظريفة التى كنت اسمعها منه »ربنا موجود« و »ربنا كبري«، من املواقف الظريفة 
وخفة دم قداسة البابا أننى ذهبت حلضور إكليل ابنة شخص مسيحى وخفة دم قداسة البابا أننى ذهبت حلضور إكليل ابنة شخص مسيحى 
يا  يا أنت جاى تعقد قرآن هانى  ""أنت جاى تعقد قرآن هانى  وعندما قابلنى قداسته ضحك وقال ىل وعندما قابلنى قداسته ضحك وقال ىل 
عاشورعاشور""؟، ومن مواقفه معى أيضا أذكر أننى سافرت إىل لندن للعالج، ؟، ومن مواقفه معى أيضا أذكر أننى سافرت إىل لندن للعالج، 
وفوجئت بقداسته يرسل ىل وفوجئت بقداسته يرسل ىل 33 قساوسة لالطمئنان عىل صحتى، فهو ال  قساوسة لالطمئنان عىل صحتى، فهو ال 
يفوته شئ، بل كان جمامال ىف كل أحواله، ومل تكن له عالقات طيبه معى يفوته شئ، بل كان جمامال ىف كل أحواله، ومل تكن له عالقات طيبه معى 
فقط بل مع مجيع مشايخ اآلزهر الذين عارصوه وأخرهم فضيلة األمام فقط بل مع مجيع مشايخ اآلزهر الذين عارصوه وأخرهم فضيلة األمام 

اآلكرب أمحد الطيب شيخ األزهر الرشيف.اآلكرب أمحد الطيب شيخ األزهر الرشيف.

 إنسانية حانية  إنسانية حانية 
ويكشف لنا األنبـــا يوحنـــا قلتـــه - املتحـــدث اإلعالمـــى للطائفة الكاثوليك ويكشف لنا األنبـــا يوحنـــا قلتـــه - املتحـــدث اإلعالمـــى للطائفة الكاثوليك 
له  وكانت  احلانية،  اإلنسانية  وهى  خاصة،  سمعة  له  البابا  قداسة  أن  له -  وكانت  احلانية،  اإلنسانية  وهى  خاصة،  سمعة  له  البابا  قداسة  أن   -
مواقف طيبة كثرية فقد رأيت دموعة تتساقط أمام الفقراء مسلمني مواقف طيبة كثرية فقد رأيت دموعة تتساقط أمام الفقراء مسلمني 
ومسيحيني، وشاهدت تعاطفه مع الطبقة الشعبية، وىف أحد األعياد كنت ومسيحيني، وشاهدت تعاطفه مع الطبقة الشعبية، وىف أحد األعياد كنت 
عنده وكان زحاما شديدا، وقال له بعض الناس ارحم نفسك يا سيدنا عنده وكان زحاما شديدا، وقال له بعض الناس ارحم نفسك يا سيدنا "" من  من 
مقابلة الناس فقال هلم مقابلة الناس فقال هلم " " هؤالء الناس هم الذين يعطوننا القيمة احلقيقية هؤالء الناس هم الذين يعطوننا القيمة احلقيقية 
يضعف  كان  ألنه  واحدا،  واحدا  وصافحهم  قداسته  خرج  ثم  يضعف لرسالتنا،  كان  ألنه  واحدا،  واحدا  وصافحهم  قداسته  خرج  ثم  لرسالتنا، 
أمام األطفال ويرق قلبه هلم ألنه تربى يتيام لذلك كان يشعر بكل طفل.أمام األطفال ويرق قلبه هلم ألنه تربى يتيام لذلك كان يشعر بكل طفل.

 حكاية البسكويت  حكاية البسكويت 
قال:  الذى  جويدة  فاروق  الشاعر  البابا  قداسة  من  تقربوا  الذين  قال: ومن  الذى  جويدة  فاروق  الشاعر  البابا  قداسة  من  تقربوا  الذين  ومن 
باجلوع وشعرت  ساعات،  باجلوع  وشعرت  ساعات،   33 لقاؤنا  واستغرق  لقاؤنا   واستغرق   19861986 ىف  عليه  ىف تعرفت  عليه  تعرفت 
فقلت له: أنت مش فقلت له: أنت مش ""هاتغدينىهاتغدينى" " ؟ فقال: أنا صائم، فقلت له: وأنا أعمل أيه؟ ؟ فقال: أنا صائم، فقلت له: وأنا أعمل أيه؟ 
وطاب لذا  ما  ىل  وقدم  كريام  كان  ولكنه  بسكويت؟  أجبلك  وطابفقال:  لذا  ما  ىل  وقدم  كريام  كان  ولكنه  بسكويت؟  أجبلك  فقال: 
""وتغديتوتغديت"" بالكاتدرائية ولن أنسى ذلك اليوم .. وأعرتف بأننى كنت أحب  بالكاتدرائية ولن أنسى ذلك اليوم .. وأعرتف بأننى كنت أحب 
البابا وما زلت، رغم أن الناس الذين أحببتهم ىف حياتى قليلون جدا، فبعض البابا وما زلت، رغم أن الناس الذين أحببتهم ىف حياتى قليلون جدا، فبعض 
الناس ال يموتون، مثل األب واألم، والبابا شنودة أيضا بالنسبة ىل فهو األب الناس ال يموتون، مثل األب واألم، والبابا شنودة أيضا بالنسبة ىل فهو األب 
الروحى، فاملوت هو غياب اجلسد، األبقى هو الروح، وأعتقد أن روحه الروحى، فاملوت هو غياب اجلسد، األبقى هو الروح، وأعتقد أن روحه 

تعيش معنا ولكننا نفتقده ىف مواقف كثرية.تعيش معنا ولكننا نفتقده ىف مواقف كثرية.

 اللقـاء الروحـــى  اللقـاء الروحـــى 
قداسة  مع  األول  اللقاء  كان  فيقول:  البنا  رجب  الصحفى  الكاتب  قداسة أما  مع  األول  اللقاء  كان  فيقول:  البنا  رجب  الصحفى  الكاتب  أما 
قبطى وهو  الدولة  قضايا  هبيئة  أنيس  عزيز  املستشار  طريق  عن  قبطىالبابا  وهو  الدولة  قضايا  هبيئة  أنيس  عزيز  املستشار  طريق  عن  البابا 
وطلبت منه مقابلة البابا شنودة وهكذا كنت من أوائل الصحفيني الذين وطلبت منه مقابلة البابا شنودة وهكذا كنت من أوائل الصحفيني الذين 
تعرفوا عليه منذ أكثر من ربع قرن، ونشأت بيننا فيام بعد صداقة قوية تعرفوا عليه منذ أكثر من ربع قرن، ونشأت بيننا فيام بعد صداقة قوية 
حتى أنه عندما سئل عن أصدقائه من املسلمني ذكر أسم رجب البنا، مما حتى أنه عندما سئل عن أصدقائه من املسلمني ذكر أسم رجب البنا، مما 
أسعدنى جدا، حيث تعود عالقتى به إىل أواخر السبعينيات عندما قابلته ىف أسعدنى جدا، حيث تعود عالقتى به إىل أواخر السبعينيات عندما قابلته ىف 
الكاتدرائية، ثم طلبت منه أن أذهب للدير وقضيت به الكاتدرائية، ثم طلبت منه أن أذهب للدير وقضيت به 4848 ساعة، وخصص  ساعة، وخصص 
الفرصة للحوار معه ومعايشته  أتاح ىل  بالدير، مما  الفرصة للحوار معه ومعايشته   أتاح ىل  بالدير، مما  ""قاليىقاليى""  ىل قداسته ىل قداسته 
وأحتفظ بتسجيل عرشات الساعات من هذا احلوار وهى التى مجعتها ىف وأحتفظ بتسجيل عرشات الساعات من هذا احلوار وهى التى مجعتها ىف 
الكتاب األول بعنوان الكتاب األول بعنوان "" حوارات مع البابا شنودة: االقباط ىف مرص واملهجر. حوارات مع البابا شنودة: االقباط ىف مرص واملهجر.
وىف الثامنينات اصطحبت جمموعة من زمالئى باألهرام لزيارة قداسته وىف الثامنينات اصطحبت جمموعة من زمالئى باألهرام لزيارة قداسته 
البابا ىف الدير وكان منهم دكتور عبد املنعم سعيد وأسامة الغزاىل حرب البابا ىف الدير وكان منهم دكتور عبد املنعم سعيد وأسامة الغزاىل حرب 
وصالح حافظ وإبراهيم عمر وحممود سامى وهبرية خمتار وآخرونوصالح حافظ وإبراهيم عمر وحممود سامى وهبرية خمتار وآخرون
وقضينا يوما كامال بالدير مع قداسته، وىف أول رمضان بعد هذه الزيارة قام وقضينا يوما كامال بالدير مع قداسته، وىف أول رمضان بعد هذه الزيارة قام 
قداسته بدعوتى إلفطار رمضان بالكاتدرائية، وكانت هذه هى الرشارة قداسته بدعوتى إلفطار رمضان بالكاتدرائية، وكانت هذه هى الرشارة 
األوىل لإلفطار الرمضانى الذى أعتاد قداسته إقامته خالل السنوات املاضية.األوىل لإلفطار الرمضانى الذى أعتاد قداسته إقامته خالل السنوات املاضية.

 مقال بـ»األهرام«  مقال بـ»األهرام« 
ويضيف البنا: عندما توليت مسئولية رئاسة حترير جملة أكتوبر فوجئت ويضيف البنا: عندما توليت مسئولية رئاسة حترير جملة أكتوبر فوجئت 
بالبابا يزورنى بنفسه باملجلة وحيمل معه الشيكوالتة والورود، ودار بيننا بالبابا يزورنى بنفسه باملجلة وحيمل معه الشيكوالتة والورود، ودار بيننا 
حوار الصداقة التى جتمعنا، وكانت هذه أول زيارة لقداسة البابا شنودة حوار الصداقة التى جتمعنا، وكانت هذه أول زيارة لقداسة البابا شنودة 
ملؤسسة صحفية، مما جعل من معى بأكتوبر يطلبون منى عمل ندوة ملؤسسة صحفية، مما جعل من معى بأكتوبر يطلبون منى عمل ندوة 
معه باملجلة، ووافق قداسته وتكررت زيارته ىل حواىل معه باملجلة، ووافق قداسته وتكررت زيارته ىل حواىل 1515 مرة ثم طلبت  مرة ثم طلبت 
وكان  واجلمهورية،  األهرام  ثم  أيضا  ندوة  وعمل  هلا  ذهابه  اهلالل  وكان دار  واجلمهورية،  األهرام  ثم  أيضا  ندوة  وعمل  هلا  ذهابه  اهلالل  دار 
لذلك مردود عىل جريدة األهرام التى طلبت منى أن يكون له مقال هبا، لذلك مردود عىل جريدة األهرام التى طلبت منى أن يكون له مقال هبا، 
وبالفعل بدأ يكتب لألهرام ىف السبعينيات، وكنت أنا الذى أحرض مقاله وبالفعل بدأ يكتب لألهرام ىف السبعينيات، وكنت أنا الذى أحرض مقاله 
وكان يبهرنى مجال خطه وهذا اجلامل جعلنى أصور وأحتفظ باألصل وكان يبهرنى مجال خطه وهذا اجلامل جعلنى أصور وأحتفظ باألصل 

حتى اآلن.حتى اآلن.

 كنـت حمظـوظـة  كنـت حمظـوظـة 
عندما حتدثت مع املستشارة هتانى اجلباىل، كشفت ىل رس حزهنا الشديد عندما حتدثت مع املستشارة هتانى اجلباىل، كشفت ىل رس حزهنا الشديد 
عىل فراق البابا وقالت: عالقتى بقداسة البابا عالقة شخصية وقد كنت عىل فراق البابا وقالت: عالقتى بقداسة البابا عالقة شخصية وقد كنت 
حمظوظة إذ حظيت بفرصة القرب منه واحلوار معه، فهو يمثل ىل األب حمظوظة إذ حظيت بفرصة القرب منه واحلوار معه، فهو يمثل ىل األب 
الذى كنت أجلأ إليه ىف أى وقت، فكنت أجده األب احلنون، العطوف، عالقتى الذى كنت أجلأ إليه ىف أى وقت، فكنت أجده األب احلنون، العطوف، عالقتى 
به كمثل عالقة ابنة بأبيها، دائام حتتاج للتحدث معه، وكنت أزوره كل يوم به كمثل عالقة ابنة بأبيها، دائام حتتاج للتحدث معه، وكنت أزوره كل يوم 
مخيس، واراه يعطف عىل الفقراء املسلمني واملسيحيني، وكان يستمع مخيس، واراه يعطف عىل الفقراء املسلمني واملسيحيني، وكان يستمع 
هلم ولشكواهم، لذلك مل اندهش من اجلموع التى احتشدت ىف جنازته.هلم ولشكواهم، لذلك مل اندهش من اجلموع التى احتشدت ىف جنازته.

 لن تعوضه مرص  لن تعوضه مرص 
أما دكتور مصطفى الفقى فقال: إن البابا رفض أن تعطى الدولة أجازة أما دكتور مصطفى الفقى فقال: إن البابا رفض أن تعطى الدولة أجازة 
رسمية ىف رسمية ىف "" عيد القيامة عيد القيامة "  " لكل املرصيني مربرا ذلك باحلافظ عىل شعور لكل املرصيني مربرا ذلك باحلافظ عىل شعور 
أخواته املسلمني، ومن املواقف التى لن أنساها لقداسته عندما ارسلنى أخواته املسلمني، ومن املواقف التى لن أنساها لقداسته عندما ارسلنى 
للتعني ىف  السابق حسنى مبارك الختيار مرشحني مسيحيني  للتعني ىف الرئيس  السابق حسنى مبارك الختيار مرشحني مسيحيني  الرئيس 
جملس الشورى، وكانت املفاجأة عندما وجدت قداسته يعطنى أسامء جملس الشورى، وكانت املفاجأة عندما وجدت قداسته يعطنى أسامء 
مرشحيني مسلمني، فهذا هو البابا شنودة الذى كان حيرص عىل زيارته مرشحيني مسلمني، فهذا هو البابا شنودة الذى كان حيرص عىل زيارته 
كل  ىف  قداسته  يستقبل  كان  بل   ، ملرص،  زيارهتم  عند  الدول  رؤساء  كل كل  ىف  قداسته  يستقبل  كان  بل   ، ملرص،  زيارهتم  عند  الدول  رؤساء  كل 
بالد العامل استقبال الرؤساء، فهو الذى يطلق عليه بالد العامل استقبال الرؤساء، فهو الذى يطلق عليه " " بابا العرب بابا العرب " " ملواقفه ملواقفه 
جتاه القضية الفلسطينية وغريها من القضايا، فهذا الرجل لن تعوضه جتاه القضية الفلسطينية وغريها من القضايا، فهذا الرجل لن تعوضه 
عليه. هبا  اهلل  أنعم  نادرة  صفات  من  به  متيز  ملا  مثله  يأتى  ولن  عليه.مرص،  هبا  اهلل  أنعم  نادرة  صفات  من  به  متيز  ملا  مثله  يأتى  ولن  مرص، 



دعونا يا سادة من الورد والدباديب وامللوخية باألرانيب دعونا يا سادة من الورد والدباديب وامللوخية باألرانيب 
وتعالوا أحدثكم عن أول فالنتني بعد اجلواز. وتعالوا أحدثكم عن أول فالنتني بعد اجلواز. 

سليامن  بصوت   ( يوم  كان  ِده  والاااااااد...  يا  سالم  سليامن يا  بصوت   ( يوم  كان  ِده  والاااااااد...  يا  سالم  يا 
ليايل احللمية(   - ليايل احللمية( غانم   - غانم 

هبذا  يومًا  أقتنع  مل  بأنني  االعرتاف  عيل  جيب  هبذا أواًل:  يومًا  أقتنع  مل  بأنني  االعرتاف  عيل  جيب  أواًل: 
اليوم... هذا  يف  الناس  هبا  يقوم  التي  النحنحه  من  اليوم...الكم  هذا  يف  الناس  هبا  يقوم  التي  النحنحه  من  الكم 
ربام هي جمرد فرصة ملحالت الورود ان تتخلص من ربام هي جمرد فرصة ملحالت الورود ان تتخلص من 
أو  حيمض  أو  يذبل  أن  قبل  لدهيا  الذي  الورد  أو خزين  حيمض  أو  يذبل  أن  قبل  لدهيا  الذي  الورد  خزين 
يولع بجاز ... بل حتى انني مل أقتنع يوما هبذا املدعو يولع بجاز ... بل حتى انني مل أقتنع يوما هبذا املدعو 
مثله  املنفعة  عديم  فهو  ذاته  حد  يف  كهدية  مثله )ورد(  املنفعة  عديم  فهو  ذاته  حد  يف  كهدية  )ورد( 
التي  امليالد  أعياد  وزينة  البالونات  مثل  التي متامًا  امليالد  أعياد  وزينة  البالونات  مثل  متامًا 

املناسبة.  انتهاء  بمجرد  منها  املناسبة. نتخلص  انتهاء  بمجرد  منها  نتخلص 

يب  وإذ  كالعادة،  للعمل  ذهبت  حيث  اليوم  يب بدأ  وإذ  كالعادة،  للعمل  ذهبت  حيث  اليوم  بدأ 
كبريها  من  هبا  أعمل  كنت  التي  الرشكة  أن  كبريها أجد  من  هبا  أعمل  كنت  التي  الرشكة  أن  أجد 
حصبه  عندهم  إليل  زي  امحر  البسني  حصبه لصغريها  عندهم  إليل  زي  امحر  البسني  لصغريها 
وبغض  مجاعي...  إعدام  غرفة  دخلت  كأنك  أو  وبغض كلهم،  مجاعي...  إعدام  غرفة  دخلت  كأنك  أو  كلهم، 
املوظفني  مكاتب  عىل  كانت  التي  الورود  عن  املوظفني النظر  مكاتب  عىل  كانت  التي  الورود  عن  النظر 
ما  املكاتب  وان  قرافة  داخل  اين  احياء  اعطتني  ما والتي  املكاتب  وان  قرافة  داخل  اين  احياء  اعطتني  والتي 
هي إال قبور ندفن خلفها )حقيقة إىل حد ما( لكن اجلو هي إال قبور ندفن خلفها )حقيقة إىل حد ما( لكن اجلو 

للبهجة.  مثري  كان  للبهجة. العام  مثري  كان  العام 

إىل  وعدت  ونحنحة  تلزيق  من  مافيه  بكل  اليوم  إىل انتهى  وعدت  ونحنحة  تلزيق  من  مافيه  بكل  اليوم  انتهى 
أثار بعض  أثار بعض زوجتي احلبيبة وكيل أمل أن نحتفل بعد أن  زوجتي احلبيبة وكيل أمل أن نحتفل بعد أن 
)اشمعنى  بالعيد...  األحتفال  حول  غرييت  )اشمعنى املوظفني  بالعيد...  األحتفال  حول  غرييت  املوظفني 
من  وقعت  اليل  انا  يعني  وال   ... أل  وأنا  حيتفلوا  من هم  وقعت  اليل  انا  يعني  وال   ... أل  وأنا  حيتفلوا  هم 
أشارك  لن  بالطبع  ولكني  والمواخذة(...  القفة  أشارك قعر  لن  بالطبع  ولكني  والمواخذة(...  القفة  قعر 
السيس  األحتفال  طريقة  يف  واملتنحنحات  السيس املتحنحني  األحتفال  طريقة  يف  واملتنحنحات  املتحنحني 
عىل  أحتفل  أن  قررت  ولذلك  هبا...  يقومون  عىل التي  أحتفل  أن  قررت  ولذلك  هبا...  يقومون  التي 

األصيلة.  املرصية  األصيلة. الطريقة  املرصية  الطريقة 

حاجة  ولرت  بالسلطات  كفتة  نص  عىل  كباب  كيلو  حاجة نص  ولرت  بالسلطات  كفتة  نص  عىل  كباب  كيلو  نص 
سائعة وعىل رأي املرحوم فريد األطرش )ساعة بقرب سائعة وعىل رأي املرحوم فريد األطرش )ساعة بقرب 
و  النحيب  الفؤاد  احلياة...ينسى  يف  أمل  أحىل  و احلبيب  النحيب  الفؤاد  احلياة...ينسى  يف  أمل  أحىل  احلبيب 
يشكي حبه وهواه( ... ما هو أي عيد يا سادة ال يرتقى يشكي حبه وهواه( ... ما هو أي عيد يا سادة ال يرتقى 
إىل املستوى املطلوب وال يأخذ وضعه بني األعياد إال إذا إىل املستوى املطلوب وال يأخذ وضعه بني األعياد إال إذا 
الكباب  من  اغىل  نجد  لن  وطبعا  معينة،  بأكلة  الكباب اقرتن  من  اغىل  نجد  لن  وطبعا  معينة،  بأكلة  اقرتن 
يف  الكفتة  من  افصح  من  وال  احلب  عن  يعرب  يف حتى  الكفتة  من  افصح  من  وال  احلب  عن  يعرب  حتى 

العشاق.  العشاق. رسائل  رسائل 

دخلت وانا شايل وحممل عىل الست ام العيال )مل تكن دخلت وانا شايل وحممل عىل الست ام العيال )مل تكن 
عروسة  لسه  كانت  ساعتها...  العيال  ام  اصبحت  عروسة قد  لسه  كانت  ساعتها...  العيال  ام  اصبحت  قد 
واملزغود  ولداه  يا  يناير  يف  اجتوزنا  إحنا  هو  ما  واملزغود طازة،  ولداه  يا  يناير  يف  اجتوزنا  إحنا  هو  ما  طازة، 
عيد احلب ده طب علينا يف فرباير(... املهم إين وضعت عيد احلب ده طب علينا يف فرباير(... املهم إين وضعت 
األكل األهبة عىل الرتابيزة وجريت يمينًا ويسارًا أبحث األكل األهبة عىل الرتابيزة وجريت يمينًا ويسارًا أبحث 

غرفة  يف  وجدهتا  حتى  الشقة...  جنبات  بني  غرفة عنها  يف  وجدهتا  حتى  الشقة...  جنبات  بني  عنها 
النوم. النوم. 

التي  العطر  رائحة  ومازالت...  كعادهتا  مجيلة  التي كانت  العطر  رائحة  ومازالت...  كعادهتا  مجيلة  كانت 
تسلب  الساحرة  وابتسامتها  االرادة  تسلب  منها  تسلب تفوح  الساحرة  وابتسامتها  االرادة  تسلب  منها  تفوح 

األلباب. األلباب.العقل و  العقل و 
  

متوجس  جعلني  الشموع  من  اهلائل  الكم  هذا  ان  متوجس غري  جعلني  الشموع  من  اهلائل  الكم  هذا  ان  غري 
بينا وتقوم حريقة... وقد  البيت يولع  بينا وتقوم حريقة... وقد حبتني من إن  البيت يولع  حبتني من إن 

قامت احلريقة ولكن من نوع آخر...قامت احلريقة ولكن من نوع آخر...

أخرجت حبيبتي هدية من الدوالب كانت قد وضعتها أخرجت حبيبتي هدية من الدوالب كانت قد وضعتها 
حلب ا مز  ر محر  أ يط  رش عليها  و شيك  شنطة  حلبيف  ا مز  ر محر  أ يط  رش عليها  و شيك  شنطة  يف 
سنة  )كل  اجلميل  العذب  بصوهتا  يل  وقالت  سنة واإلخالص  )كل  اجلميل  العذب  بصوهتا  يل  وقالت  واإلخالص 

يا حبيبي(... وأعطتني بوسة.  يا حبيبي(... وأعطتني بوسة. وانت طيب  وانت طيب 

وانا  هلفة  يف  اهلدية  وفتحت  بامتنان  البوسة  وانا تناولت  هلفة  يف  اهلدية  وفتحت  بامتنان  البوسة  تناولت 
شيك...  قميص  تكون  قد  اهنا  اللفة  شكل  من  شيك... اتوقع  قميص  تكون  قد  اهنا  اللفة  شكل  من  اتوقع 
هبا  وإذ  القبيل...  هذا  من  حاجة  بنطلون...  هبا بلوفر...  وإذ  القبيل...  هذا  من  حاجة  بنطلون...  بلوفر... 
)بيچامة(...  والد  يا  إيه  بتقولوا  )بيچامة(...  سادة  )بيچامة(... يا  والد  يا  إيه  بتقولوا  )بيچامة(...  سادة  يا 

بتقولوا اهلدية طلعت إيه ... أي واهلل ) بيچامة(. بتقولوا اهلدية طلعت إيه ... أي واهلل ) بيچامة(. 

!!! البعض وأين تقع املشكلة  البعض وأين تقع املشكلة !!!وطبعا قد يتسأل  وطبعا قد يتسأل 
  

احب اقولكم يا سادة اين قد نشأت وترعرعت يف بيت احب اقولكم يا سادة اين قد نشأت وترعرعت يف بيت 
عادة  بتقعد  البيت  يف  عندنا  الرجالة  يعني  عادة صعايدة...  بتقعد  البيت  يف  عندنا  الرجالة  يعني  صعايدة... 
زي  األبيض  بالطقم  يعني  )المواخذة(  والــ  زي بالفانلة  األبيض  بالطقم  يعني  )المواخذة(  والــ  بالفانلة 
العيبة الزمالك بس من غري خطني مُحر... ويف أحسن العيبة الزمالك بس من غري خطني مُحر... ويف أحسن 
االحوال  لسوء  أو  ضيوف  وجود  حالة  ويف  االحوال األحوال  لسوء  أو  ضيوف  وجود  حالة  ويف  األحوال 

ارتداء اجلالبية.  ارتداء اجلالبية. اجلوية ممكن  اجلوية ممكن 

تعترب  ال  البيت  مالبس  أن  حيث  إحباط  أول  كان  تعترب وهنا  ال  البيت  مالبس  أن  حيث  إحباط  أول  كان  وهنا 
نستخدم  ما  عادة  ألننا  كصعايدة  لنا  بالنسبة  نستخدم هدايا  ما  عادة  ألننا  كصعايدة  لنا  بالنسبة  هدايا 
يف  للخروج  تصلح  ال  أصبحت  التي  اخلروج  يف مالبس  للخروج  تصلح  ال  أصبحت  التي  اخلروج  مالبس 
لشخص  فاخرة  بيچامة  وإهداء  الغرض...  لشخص هذا  فاخرة  بيچامة  وإهداء  الغرض...  هذا 
ماركة  بابيون  متقال  الريس  هيدي  كمن  متاما  ماركة صعيدي  بابيون  متقال  الريس  هيدي  كمن  متاما  صعيدي 
من  فستان  خرض  حممد  خرضة  منح  أو  من فرساتيش  فستان  خرض  حممد  خرضة  منح  أو  فرساتيش 
عليها  الصعب  من  سيكون  حيث  صعب  اييل  عليها تصميم  الصعب  من  سيكون  حيث  صعب  اييل  تصميم 

الرداء.  الرداء. فهم ماهية هذا  فهم ماهية هذا 

من  ظهر  فقد  البيچامة...  سعر  وهو  إحباط  من ثاين  ظهر  فقد  البيچامة...  سعر  وهو  إحباط  ثاين 
الغايل  النوع  من  إهنا  القامش  وخامة  البيچامة  الغايل نوعية  النوع  من  إهنا  القامش  وخامة  البيچامة  نوعية 
عن  بإحلاح  احلبيبة  زوجتي  سألت  وهنا  عن املفتخر...  بإحلاح  احلبيبة  زوجتي  سألت  وهنا  املفتخر... 
كالصاعقة  اخلرب  علينا  نزل  وقد  املحروسة...  كالصاعقة سعر  اخلرب  علينا  نزل  وقد  املحروسة...  سعر 
عندما علمت اهنا بثامنني يورو )حيث كنا نعيش يف بلد عندما علمت اهنا بثامنني يورو )حيث كنا نعيش يف بلد 
اورويب أياميها(...  نعم ثامنني يورو هو سعر البيچامة اورويب أياميها(...  نعم ثامنني يورو هو سعر البيچامة 
ال  امتلكه  خروج  جاكيت  اغىل  كان  الذي  الوقت  ال يف  امتلكه  خروج  جاكيت  اغىل  كان  الذي  الوقت  يف 

الــ ٣٥٣٥ يورو.  يورو.  الــ يتجاوز سعره  يتجاوز سعره 

رأي  عىل  العاركة  وَجاَمت  احلريقة...  ولعت  رأي وهنا  عىل  العاركة  وَجاَمت  احلريقة...  ولعت  وهنا 
الصعايدة. الصعايدة. 

وأرص  والتبذير  الترصف  سوء  عىل  بشدة  ألومها  وأرص أنا  والتبذير  الترصف  سوء  عىل  بشدة  ألومها  أنا 
املال  واسرتجاع  البيچامة  رد  عىل  احلاحًا  والح  املال إرصارًا  واسرتجاع  البيچامة  رد  عىل  احلاحًا  والح  إرصارًا 
تبكي  وهي  قيمة،  له  آخر  بيشء  استبداهلا  حتى  تبكي أو  وهي  قيمة،  له  آخر  بيشء  استبداهلا  حتى  أو 
بذوقها  إعجايب  وعدم  هلا  تقديري  عدم  عىل  بذوقها حزينة  إعجايب  وعدم  هلا  تقديري  عدم  عىل  حزينة 

الرفيع. الرفيع. 

 ... الوقت  ... وبني اإلحباط والشد واجلذب امضينا بعض  الوقت  وبني اإلحباط والشد واجلذب امضينا بعض 
ليلة.  نشفت وكانت  والكفتة  تلج  الكباب  كان  ليلة. وبالطبع  نشفت وكانت  والكفتة  تلج  الكباب  كان  وبالطبع 

 ... هكذا  تنتهي  مل  الليلة  ان  األمر  يف  اجلميل  ... ولكن...  هكذا  تنتهي  مل  الليلة  ان  األمر  يف  اجلميل  ولكن... 
بني  واخذهتا  تبكي  رأيتها  عندما  نفيس  امتالك  مل  بني فأنا  واخذهتا  تبكي  رأيتها  عندما  نفيس  امتالك  مل  فأنا 
احضاين واخذت ارشح هلا عن حالتي )عىل رأي فهد احضاين واخذت ارشح هلا عن حالتي )عىل رأي فهد 
فعيل  رد  عن  واعتذر  هبدوء  موقفي  واوضح  فعيل بالن(  رد  عن  واعتذر  هبدوء  موقفي  واوضح  بالن( 

الذي كان كالربكان من هول املفاجأة...الذي كان كالربكان من هول املفاجأة...

انني  انني  وهي بدورها قد تفهمت موقفي بعد أن تأكدت   وهي بدورها قد تفهمت موقفي بعد أن تأكدت 
أرتدي  وانا  الراحة  طعم  واتذوق  جفن  يل  يغمض  أرتدي لن  وانا  الراحة  طعم  واتذوق  جفن  يل  يغمض  لن 

يورو. بثامنني  يورو.بيچامة  بثامنني  بيچامة 

الذي  الصعيدي  طبعي  وساحمت  عني  الذي وصفحت  الصعيدي  طبعي  وساحمت  عني  وصفحت 
واكلنا  احللوة...  عرشهتا  ومع  االيام  مع  كثريًا  واكلنا حتسن  احللوة...  عرشهتا  ومع  االيام  مع  كثريًا  حتسن 

بالعيد. واحتفلنا  والكفتة  بالعيد.الكباب  واحتفلنا  والكفتة  الكباب 

لبيچامات ا حمل  إىل  سويًا  ذهبنا  فقد  الغد  يف  لبيچاماتوأما  ا حمل  إىل  سويًا  ذهبنا  فقد  الغد  يف  وأما 
البيچامة... ولكنه حلسن احلظ  البيچامة... ولكنه حلسن احلظ والذي رفض اسرتجاع  والذي رفض اسرتجاع 
اختارت  فقد  وعليه  آخر...  بشئ  باستباهلا  لنا  اختارت سمح  فقد  وعليه  آخر...  بشئ  باستباهلا  لنا  سمح 

هي يل ثالث قمصان شيك وشكرهتا عليهم بشدة. هي يل ثالث قمصان شيك وشكرهتا عليهم بشدة. 

أيًا  يل  تقدمه  ما  عىل  اشكرها  ان  أنا  تعلمت  وقتها  أيًا ومن  يل  تقدمه  ما  عىل  اشكرها  ان  أنا  تعلمت  وقتها  ومن 
ينتهي  حتى  قلياًل  انتظر  يعجبني...  مل  لو  حتى  ينتهي كان  حتى  قلياًل  انتظر  يعجبني...  مل  لو  حتى  كان 
الحق وقت  يف  نظري  وجهة  هلا  ارشح  ثم  الحقاملوقف  وقت  يف  نظري  وجهة  هلا  ارشح  ثم  املوقف 

وهبدوء وبكلامت تعرب عام أريده وليس عام اشعر به. وهبدوء وبكلامت تعرب عام أريده وليس عام اشعر به. 

من  تسألني  أن  وقتها  من  تعلمت  قد  أيضًا  من وهي  تسألني  أن  وقتها  من  تعلمت  قد  أيضًا  وهي 
حول  األسئلة  طرح  يف  وتبدأ  أحتاجه  عام  آلخر  حول وقت  األسئلة  طرح  يف  وتبدأ  أحتاجه  عام  آلخر  وقت 
سوف  بام  أعجب  سوف  انني  تتأكد  حتى  سوف اهتاممايت  بام  أعجب  سوف  انني  تتأكد  حتى  اهتاممايت 

تقدمه يل. تقدمه يل. 

وتعلمنا  واحلياة  احلب  معنى  نتعلم  ومازلنا  سويًا  وتعلمنا تعلمنا  واحلياة  احلب  معنى  نتعلم  ومازلنا  سويًا  تعلمنا 
أيضًا...أيضًا...

ان احلب ليس بحاجة إىل عيد بل ان العيد )اي عيد وكل ان احلب ليس بحاجة إىل عيد بل ان العيد )اي عيد وكل 
عيد( هو من بحاجة إىل احلب. عيد( هو من بحاجة إىل احلب. 

كل عيد حب و إنتم طيبني.كل عيد حب و إنتم طيبني.



قبل أيام قليلة من رحيلها وحتديدا يوم اجلمعة االخرية ىف حياهتا، زار املوسيقار عبد الوهاب كوكب الرشق أم كلثوم

قبل أيام قليلة من رحيلها وحتديدا يوم اجلمعة االخرية ىف حياهتا، زار املوسيقار عبد الوهاب كوكب الرشق أم كلثوم

 بمنزهلا بالزمالك ىف لقاء إستمر ملدة ساعة كان يطمئن عليها، بعدما حتسنت حالتها الصحية، وحينا سئلته :

 بمنزهلا بالزمالك ىف لقاء إستمر ملدة ساعة كان يطمئن عليها، بعدما حتسنت حالتها الصحية، وحينا سئلته :

-  هانشتغل متى يا حممد ؟
-  هانشتغل متى يا حممد ؟

-  فاجبها: أنا إنتهيت خالص من األغنية الدينية إىل إتفقنا عليها، شايف إننا نسجلها أوالً عىل إسطوانة.

-  فاجبها: أنا إنتهيت خالص من األغنية الدينية إىل إتفقنا عليها، شايف إننا نسجلها أوالً عىل إسطوانة.

-   فقالت: ده اىل كنت بفكر فيه !!

-   فقالت: ده اىل كنت بفكر فيه !!

-  فرد عليها : يبقى شدى حيلك وأنا حتت أمرك .

-  فرد عليها : يبقى شدى حيلك وأنا حتت أمرك .

ومد  يده مصافحا هلا، دون أن يعلم إنه يودعها الوداع األخري، خاصة وإهنا وألول مرة ترص عىل توصيل عبد الوهاب بنفسها إىل بوابة منزهلا ولكنه 

ومد  يده مصافحا هلا، دون أن يعلم إنه يودعها الوداع األخري، خاصة وإهنا وألول مرة ترص عىل توصيل عبد الوهاب بنفسها إىل بوابة منزهلا ولكنه 

القدر، حيث عاد عبد الوهاب اجلمعة التالية إىل الفيال، ولكنه معزيًا ىف رحيل كوكب الرشق أم كلثوم.

القدر، حيث عاد عبد الوهاب اجلمعة التالية إىل الفيال، ولكنه معزيًا ىف رحيل كوكب الرشق أم كلثوم.

هل أصيبت ام كلثوم بالفشل الكلوى ؟؟

هل أصيبت ام كلثوم بالفشل الكلوى ؟؟

 قبل عامني من رحيلها أصيبت أم كلثوم بالتهاب ىف الكليتني أدى إىل ضعف عام، وأنيميا حادة، طارت عىل أثرها كوكب الرشق إىل إنجرتا  حيث 

 قبل عامني من رحيلها أصيبت أم كلثوم بالتهاب ىف الكليتني أدى إىل ضعف عام، وأنيميا حادة، طارت عىل أثرها كوكب الرشق إىل إنجرتا  حيث 

، حيث تم عالجها من املرض عىل يد أخصائيني عامليني، ثم طارت إىل الواليات املتحدة، حيث بقيت ىف بوسطن حتى صيف 

مستشفى مستشفى " " لندن  كلينك لندن  كلينك ""، حيث تم عالجها من املرض عىل يد أخصائيني عامليني، ثم طارت إىل الواليات املتحدة، حيث بقيت ىف بوسطن حتى صيف 

 قبل أن تعود  للقاهرة.

19741974 قبل أن تعود  للقاهرة.

رشايني ام كلثوم تستجب لعشاقها:

رشايني ام كلثوم تستجب لعشاقها:

الف،  الف،    3737 إىل  كلثوم  أم  عروق  ىف  الدموية  الصفائح  نسبة  هبوط  عواقبها  من  كان  صحية،  النتكاسة  تعرضت  بفرتة  رحيلها  قبل 

إىل  كلثوم  أم  عروق  ىف  الدموية  الصفائح  نسبة  هبوط  عواقبها  من  كان  صحية،  النتكاسة  تعرضت  بفرتة  رحيلها  قبل 

منهم األطباء  من  كبريا  عدد  ضم  كونسولتو  تشكيل  تم  الفور  وعىل  الف،   

منهم األطباء  من  كبريا  عدد  ضم  كونسولتو  تشكيل  تم  الفور  وعىل  الف،   450450 الطبيعى  اجلسد  ىف  تكون  ان  مفروض  كان  حني  ىف 

الطبيعى  اجلسد  ىف  تكون  ان  مفروض  كان  حني  ىف 

أطباء  كبار  من  فريق  اليهم  وانضم  طاهر،  وحييى  برسوم،  ورشاد  صبور،  وصادق  جبل،  أبو  وإسامعيل  املحالوى،  ونجيب  املفتى،  عىل  الدكتور/ 

أطباء  كبار  من  فريق  اليهم  وانضم  طاهر،  وحييى  برسوم،  ورشاد  صبور،  وصادق  جبل،  أبو  وإسامعيل  املحالوى،  ونجيب  املفتى،  عىل  الدكتور/ 

واثبتت  بنجاح،  العملية  ومتت  النزيف،  لوقف  وذلك  كلثوم،  الم  دموية  صفائح  بنقل  مجيعا  أمجعوا  حيث  املسلحة،  للقوات  املعادى  مستشفى 

واثبتت  بنجاح،  العملية  ومتت  النزيف،  لوقف  وذلك  كلثوم،  الم  دموية  صفائح  بنقل  مجيعا  أمجعوا  حيث  املسلحة،  للقوات  املعادى  مستشفى 

التحاليل التى قام هبا الدكتور/ عبد العزيز حسنني، تغلب الفنانة الكبرية عىل نوبة املرض.

التحاليل التى قام هبا الدكتور/ عبد العزيز حسنني، تغلب الفنانة الكبرية عىل نوبة املرض.

ام كلثوم وصحوة املوت:
ام كلثوم وصحوة املوت:

كان من نتائج العملية ان عادت أم كلثوم إىل عافيتها، وكان أول زائر هلا ىف غرفة املستشفى السيدة/ جيهان السادات، وبعد أيام كان ىف إستطاعتها 

كان من نتائج العملية ان عادت أم كلثوم إىل عافيتها، وكان أول زائر هلا ىف غرفة املستشفى السيدة/ جيهان السادات، وبعد أيام كان ىف إستطاعتها 

اجللوس عىل مقعدها املميز بجوار غرفة نومها املطلة عىل نيل الزمالك، وعادت األنوار تضيىء منزل أم كلثوم مرة آخرى، وعاد هاتف املنزل يدق 

اجللوس عىل مقعدها املميز بجوار غرفة نومها املطلة عىل نيل الزمالك، وعادت األنوار تضيىء منزل أم كلثوم مرة آخرى، وعاد هاتف املنزل يدق 

طوال اليوم، مابني رئيس دولة يتصل لإلطمئنان عىل صحتها، أو وزير مرصى أو عربى يدعوا هلا بسالمة العودة، لكن القدر كان باملرصاد، وكانت 

طوال اليوم، مابني رئيس دولة يتصل لإلطمئنان عىل صحتها، أو وزير مرصى أو عربى يدعوا هلا بسالمة العودة، لكن القدر كان باملرصاد، وكانت 

عودهتا إىل فيالهتا بالزمالك هو عودة النهاية قبل الرحيل إىل اخلالق.

عودهتا إىل فيالهتا بالزمالك هو عودة النهاية قبل الرحيل إىل اخلالق.

جثامن كوكب الرشق ىف الثالجة:
جثامن كوكب الرشق ىف الثالجة:

الدخول،  حاول  من  كل  وجه  ىف  أبواهبا  املستشفى  أغلقت  بعدما  فرباير،   

الدخول،  حاول  من  كل  وجه  ىف  أبواهبا  املستشفى  أغلقت  بعدما  فرباير،   33 ليلة  منذ  املعادى  مستشفى  بثالجة  كلثوم  أم  جثامن 

ليلة  منذ  املعادى  مستشفى  بثالجة  كلثوم  أم  جثامن 

من  جثامهنا  لتشيع  يوم  فجر  اجلثامن  لينقل  النيل،  قالدة  حيمل  ملن  للتقاليد  طبقا  مكان  كل  ىف  العسكرية  الرشطة  ووضعت 

من  جثامهنا  لتشيع  يوم  فجر  اجلثامن  لينقل  النيل،  قالدة  حيمل  ملن  للتقاليد  طبقا  مكان  كل  ىف  العسكرية  الرشطة  ووضعت 

بعيدا  وقف  الذى  احلفناوى  الدكتور/  وزوجها  ارسهتا،  افراد  وبعض  سعدية،  شقيقتها  إبنة  حضور  ىف  النعش،  اىل  الثالجة 

بعيدا  وقف  الذى  احلفناوى  الدكتور/  وزوجها  ارسهتا،  افراد  وبعض  سعدية،  شقيقتها  إبنة  حضور  ىف  النعش،  اىل  الثالجة 

احلضور. كل  يقراءه  كريم  قران  وسط  االبيض..  باحلرير  جسدها  لف  حيث  حيدث،  مما  ذهول  حالة  ىف  وهو  املوقف  هول  من 

احلضور. كل  يقراءه  كريم  قران  وسط  االبيض..  باحلرير  جسدها  لف  حيث  حيدث،  مما  ذهول  حالة  ىف  وهو  املوقف  هول  من 

وىف سيارة إسعاف كبرية وصل جثامن ام كلثوم اىل مسجد عمر مكرم قبل صالة الظهر بفرتة ودخل اجلثامن من الباب اخللفى خوفا من إندفاع 

وىف سيارة إسعاف كبرية وصل جثامن ام كلثوم اىل مسجد عمر مكرم قبل صالة الظهر بفرتة ودخل اجلثامن من الباب اخللفى خوفا من إندفاع 

اجلامهري، إال أن اجلميع تنبه، حيث إنتفضت االلوف املعزين ىف إنتظار خروج اجلثامن بعد الصالة عليه، كانت جنازة ام كلثوم رسمية بحكم إهنا حتمل 

اجلامهري، إال أن اجلميع تنبه، حيث إنتفضت االلوف املعزين ىف إنتظار خروج اجلثامن بعد الصالة عليه، كانت جنازة ام كلثوم رسمية بحكم إهنا حتمل 

قالدة النيل، لذلك تقدم موكب اجلنازة املوسيقى العسكرية.

قالدة النيل، لذلك تقدم موكب اجلنازة املوسيقى العسكرية.

اجلامهري تقتحم اجلنازة وتغري خط سريها:

اجلامهري تقتحم اجلنازة وتغري خط سريها:

كان من املقرر ان يبدأ موكب ام كلثوم من مسجد عمر مكرم حتى جامع تركى، وقبل وصول اجلثامن حممول عىل االعناق اىل ميدان طلعت حرب، 

كان من املقرر ان يبدأ موكب ام كلثوم من مسجد عمر مكرم حتى جامع تركى، وقبل وصول اجلثامن حممول عىل االعناق اىل ميدان طلعت حرب، 

محل  اجلامهري  لتعاود  عليه،  الصالة  تم  حيث  رشكس..  جامع  اىل  به  ووصلت  اجلثامن،  محل  ىف  الرشطة  وشاركت  املوكب،  اجلامهري  اقتحمت 

محل  اجلامهري  لتعاود  عليه،  الصالة  تم  حيث  رشكس..  جامع  اىل  به  ووصلت  اجلثامن،  محل  ىف  الرشطة  وشاركت  املوكب،  اجلامهري  اقتحمت 

اجلثامن مرة اخرى ىف حراسة رجال الرشطة الذين فشلوا ىف وضع اجلثامن ىف احدى سيارات االسعاف لنقله اىل املقربة، ليستمر االمر حتى مسجد 

اجلثامن مرة اخرى ىف حراسة رجال الرشطة الذين فشلوا ىف وضع اجلثامن ىف احدى سيارات االسعاف لنقله اىل املقربة، ليستمر االمر حتى مسجد 

االمام احلسني حيث استقر اجلثامن من جديد وتم الصالة عليه... وخالل دقائق نجحت قوات االمن ىف اغالق مجيع ابواب املسجد، وجأت 33 سيارات  سيارات 

االمام احلسني حيث استقر اجلثامن من جديد وتم الصالة عليه... وخالل دقائق نجحت قوات االمن ىف اغالق مجيع ابواب املسجد، وجأت 

اسعاف للتمويه ونقل اجلثامن ىف واحدة منهم اىل القرب.

اسعاف للتمويه ونقل اجلثامن ىف واحدة منهم اىل القرب.

جثامن ام كلثوم بجوار والدهتا وشقيقها خالد:

جثامن ام كلثوم بجوار والدهتا وشقيقها خالد:

كانت مقربة ام كلثوم مواجه ملقربة النحاس باشا بمنطقة البساتني، حيث تم طالء مجيع االرصفة والطرقات باملنطقة املؤدية اىل املقربة بطالء 

كانت مقربة ام كلثوم مواجه ملقربة النحاس باشا بمنطقة البساتني، حيث تم طالء مجيع االرصفة والطرقات باملنطقة املؤدية اىل املقربة بطالء 

 غرف، ىف االوىل رقدت 
جديد منذ فجر يوم اعالن وفاهتا، فقد اشرتت ام كلثوم املقربة لتدفن فيها والدهتا، حيث كانت املقربة مقسمة اىل 44 غرف، ىف االوىل رقدت 

جديد منذ فجر يوم اعالن وفاهتا، فقد اشرتت ام كلثوم املقربة لتدفن فيها والدهتا، حيث كانت املقربة مقسمة اىل 

، اما الغرفة الرابعة فكانت من نصيب ام كلثوم.

والدهتا، وىف الثانية شقيقها خالد الذى توىف عام 19531953، اما الغرفة الرابعة فكانت من نصيب ام كلثوم.

والدهتا، وىف الثانية شقيقها خالد الذى توىف عام 

ظلت املشاعل مضاءة ىف املقربة طوال الليلة السابقة لرحيل ام كلثوم، وبعد تغطية ارض املقربة برمال جديدة تم فرش طبقة من احلناء، الهنا 

ظلت املشاعل مضاءة ىف املقربة طوال الليلة السابقة لرحيل ام كلثوم، وبعد تغطية ارض املقربة برمال جديدة تم فرش طبقة من احلناء، الهنا 

النعش خارج االسعاف  لينقل  ام كلثوم اىل باب املقربة،  بالغة تصل سيارة االسعاف بجسد  ام كلثوم، بصعوبة  التى ستحتضن جسد  االرض 

النعش خارج االسعاف  لينقل  ام كلثوم اىل باب املقربة،  بالغة تصل سيارة االسعاف بجسد  ام كلثوم، بصعوبة  التى ستحتضن جسد  االرض 

 درجات ،ودقائق خيـرج 
1010 درجات ،ودقائق خيـرج  حيمل اجلثامن عىل االعناق وسط دموع وحزن احلضور، ويرفع الغطاء عن النعش وحيمل جسدها، ليبط به 

حيمل اجلثامن عىل االعناق وسط دموع وحزن احلضور، ويرفع الغطاء عن النعش وحيمل جسدها، ليبط به 

افراد ارسهتا من املقربة، مابني مغمى عليه، واخر منهار بالبكاء، وثالث ىف حالة ذهول.

افراد ارسهتا من املقربة، مابني مغمى عليه، واخر منهار بالبكاء، وثالث ىف حالة ذهول.

 ،انتهى كل شىء، وصارت ام كلثوم بني  يد خالقها، وصار صوهتا ذكرى ىف قلوب 

 دقائق من يوم االربعاء 55 فرباير  فرباير 19751975 ،انتهى كل شىء، وصارت ام كلثوم بني  يد خالقها، وصار صوهتا ذكرى ىف قلوب 
وىف متام الساعة الثانية و55 دقائق من يوم االربعاء 

وىف متام الساعة الثانية و

 عاما من رحيلها. 
واذان  حمبيها وعشاقها ىف كل انحاء العامل، اهنا ايام " " ثومةثومة "  " االخرية بعد االخرية بعد 4848 عاما من رحيلها. 

واذان  حمبيها وعشاقها ىف كل انحاء العامل، اهنا ايام 

كشف الدكتور املرصي حممد حسن احلفناوي نجل حسن احلفناوي زوج الراحلة أم كلثوم، تفاصيل عن حياهتا، مؤكدا أهنام عشقا بعضهام كثريا.

كشف الدكتور املرصي حممد حسن احلفناوي نجل حسن احلفناوي زوج الراحلة أم كلثوم، تفاصيل عن حياهتا، مؤكدا أهنام عشقا بعضهام كثريا.

بينهام. العاطفية  العالقة  بدأت  هنا  ومن  العيادة،  يف  لوالده  كلثوم  أم  ذهبت  أن  بعد  بينهام  العالقة  أن  احلفناوي  وأوضح 

بينهام. العاطفية  العالقة  بدأت  هنا  ومن  العيادة،  يف  لوالده  كلثوم  أم  ذهبت  أن  بعد  بينهام  العالقة  أن  احلفناوي  وأوضح 

الكثري"".. وتعطي  مجيل  كان  وإحساسها  أمي،  ليست  أهنا  أشعر  مل  املنزل،  يف  الكلمة  بمعنى  أمًا  كانت  كلثوم  أم 

الكثري وتعطي  مجيل  كان  وإحساسها  أمي،  ليست  أهنا  أشعر  مل  املنزل،  يف  الكلمة  بمعنى  أمًا  كانت  كلثوم  "أم   " احلفناوي:  ويقول 
احلفناوي: ويقول 

التعامل  يف  ورقّي  عال  إحساس  لدهيا  كان  كلثوم  أم  أن  مستدركا   ،

التعامل  يف  ورقّي  عال  إحساس  لدهيا  كان  كلثوم  أم  أن  مستدركا  املهمة""،  اللحظة  هذه  ألمي  لتعطي  زواجي  حفل  حترض  مل  كلثوم  أم 

املهمة اللحظة  هذه  ألمي  لتعطي  زواجي  حفل  حترض  مل  كلثوم  ""أم  وتابع: وتابع: 

حد"".. أي  مع  للتواصل  كايف  اهلاتفي  االتصال  وكان  باملنزل،  البقاء  تفضل  كانت 

حد أي  مع  للتواصل  كايف  اهلاتفي  االتصال  وكان  باملنزل،  البقاء  تفضل  احلفناوي:""كانت  قال  كلثوم  أم  حياة  وعن  حقيقية...  وأخالق  ود  ولدهيا 

احلفناوي: قال  كلثوم  أم  حياة  وعن  حقيقية...  وأخالق  ود  ولدهيا 



- رس مقولته قبل وفاته بأيام »السنة دى لن متر عىل وأنا ىف الدنيا«
الوفاة سبب  ويسكى«  »كأس  ىف  مورفني  صربى:  حياة   -
- حفيده: حياة صربى كاذبة وسيد درويش مات بـ »الزرنيخ«

- رئيس قسم الطب الرشعى والسموم: ال وجود ألفيون أو كوكايني ىف وفاته!
الزعل« قلبية »من  بأزمة  د. فؤاد رشيد: سيد درويش مات   -

- ملاذا البد من استخراج جثته اآلن؟
وفاته ليلة  ومالبسه  سفره  وجواز  بطاقته  اختفاء  لغز   -

- د. شريين غالب: هلذا السبب »السم والسقوط من مكان مرتفع« أشهر جرائم القتل ىف العامل...

مقاهى  بأحد  جيلس  درويش  سيد  الشيخ  كان   1922 لياىل  إحدى  ىف 
فإذا  يناديه،  صوت  عىل  وراءه  التفت  وفجأة  الدين..  عامد  شارع 
وكانت  السكر،  مرض  توابع  من  الوجه  مشوهة  عجوز  سيدة  هبا 
الشيخ  فنهض  سيد..  ياشيخ   .. سيد  شيخ  كاالشباح:  بصوت  تصيح 
سأهلا:  ثم  ثوان  عدة  فيها  يتفرس  ووقف  املرأة  نحو  وتوجه  سيد 
فرد: عارفني؟  مش  سيد  ياشيخ  انت  حتى  فقالت:  مني؟  انت 
فقالت: واهلل!  منك  باىل  واخد  مش  ساحميني..  ياست  معلش 

ثم  يقبلها..  سيد  الشيخ  فانحنى  القبطية،  شفيقة  شفيقة..  أنا 
شفيقة: فقالت  املال،  من  مبلغا  منحها  حماوال  جانبا  هبا  انتحى 

أنا مش عايزة فلوس.. أنا نفسى أدوق السمك! أهنمرت دموع الشيخ 
صبى  بعث  ثم  العشاء،  معها  وتناول  مطعم،  ألقرب  هبا  وذهب  سيد 
السيدة. هلذه  الليلة  تلك  ىف  يغنى  وظل  العود..  هلا  ليحرض  املقهى 

ىف أوائل شهر سبتمرب سنة 1923 ذهب سيد درويش إىل مسقط رأسه 
باإلسكندرية لرتتيب استقبال عودة الزعيم سعد باشا زغلول من املنفى، 
إال أنه بحلول يوم 9 سبتمرب رحل سيد درويش عن عمر يناهز الـ32 عاما 
بشكل غامض ومفاجىء قبل 100 عاما من اآلن، إذ مر يومان كامالن قبل 
أن تنرش جريدة السياسة يوم 17 سبتمرب عام 1923 خرب الوفاة، بعدما 
محل جثامنه برسعة إىل مثواه األخري قبل أن يشعر أحد بموته، حيث 
دفن سيد درويش ىف مقابر املنارة باإلسكندرية، وكتب عىل شاهد قربه:

صاحلـة دعـوة  من  تنسنى  ال  زائرى  يا 
وارفع يدك إىل السام واقرأ لروحى الفاحتة

ليظل لغز مقتل سيد درويش غامضا، وراقدا معه ىف قبـره منــذ يــوم 
السؤال  ويظـل  السطـور  هذه  كتابة  وقت  وحتى   1923 سبتمرب   9

مستمرًا دون إجابة منذ 100 سنة: من قتل سيد درويش؟!!! 

»حياة صربى« أشهر رواية عن مقتله:
الشهادة األوىل وبطلتها املطربة القديمة »حياة صربى«...

وفاته قبل  عرفيا  تزوجها  إنه  وقيل  درويش،  سيد  ملهمة  كانت  التى 
حيث روت للصحفى الراحل يوسف الرشيف كيف مات سيد درويش 
قائلة: »كان فيه عيلة من حبايبه املرتيشني ىف اإلسكندرية اسمها عيلة 
ثالثة  درجة  فالصو  مطربة  عشق  دى  العيلة  من  وواحد  اجلريتىل، 
جاهبا للشيخ سيد يمرهنا عىل الطرب.. سمعها واتكسف يقول له ال، 
وبعدين البنت راحت قالت لعشيقها إن الشيخ سيد بيغازهلا .. خدته 
الغرية.. راح عازم الشيخ سيد عىل العشاء.. وحط له مورفني ىف كأس 
كوكايني..  تذكرة  بالصدفة  شامم  له  يروح  ما  قبل  وكان  الويسكى.. 
الشيخ  جه  تسمم..  يعملوا  الكحول  مع  املورفني  مع  الكوكايني  أتارى 
يا  دكتور  نجيب  له  قلت  قتلونى..  سمونى..  وقال  الرسير  عىل  نام 
العوض ومنه  العوض  عليه  غريه،  وال  دكتور  ال  قال:  سيد؟،  شيخ 
العزول«. ظلم  بقى  وليه  وانتهيت  هويت  »أنا  يغنى:  وراح 

»كان  درويش  سيد  فإن  أيضا  صربى  حياة  رواية  وبحسب 
يكون  ملا  السهر  يستطيع  لكى  لكن  كوكايني..  بيشم  ساعات 
طلقة  الكوكايني  من  قرف  وملا  املسخرة،  عشان  مش  شغل  عنده 
الكوكايني خــالنى مسكني«. يغنى مونولوج »شم  بالثالثة وكان دايام 

حفيده: حياة صربى كاذبة ومات بسم الزرنيخ...
وينفى حممد حسن درويش، حفيد سيد درويش متاما رواية »حياة 
وقال  الرسير  عىل  نام  منني  كاذبة..  »روايات  قائال:  السابقة،  صربى« 
أن  كام  ووالدته(،  )اخته  أرسته  وسط  توىف  إنه  العلم  مع  سمونى 
التعتيم  تم  ولكن  رسا  يدفن  ومل  صربى،  حياة  يتزوج  مل  درويش  سيد 
تلتهب مشاعر اجلامهري  ال  عىل وفاته من احلكومة واالستعامر حتى 
وجريانه. أقاربه  إال  جنازته  ىف  يمش  ومل  الشعب،  ثورة  وتزداد 

ويضيف: »للعلم سيد درويش كان ما بيهموش حد ولو سمع حد مش 
انه مره رضب إحدى  بدليل  تاين«  تغنيش  »ما  له:  بيقول  كان  عاجبه 
املطربات بالعود ملا غنت قدامه غلط ىف حلن من أحلانه.. سيد درويش 
مل يتناول الكوكايني إال مرتني أو ثالث عىل األكثر وبإحلاح من أصدقائه 

وعىل سبيل التجربة.
ويستكمل: »وملا ما عجبوش الوضع امتنع ىف احلال وكان يقوم بنصح 
هذا  بمحاربة  وقام  العقل،  تلف  عن  والتوقف  باالمتناع  أصدقائه 
املخدرات  حماربة  عىل  حتث  كانت  التى  أحلانه  من  ثالثة  ىف  األمر 
ترابه«. يعشق  كان  الذى  البلد  ملصلحة  والوعى  وانتباه  والفوقان 

قلت له: من قتل إذن سيد درويش؟ وكيف؟
لســيد  الصديقة  األرس  إحدى  طريق  عن  اإلنجليزى  االستعامر 
باملال إغراؤها  تم  والتى  درويش،  وسيد  للوطن  واخلائنة  درويش 

استقبـال  حلن  من  االنتهاء  بمناسبة  عشاء  له  أحرضوا  أعدوا  حيث 
إىل  عودتـه  وبمجرد  الطعام،  ىف  له  السم  دس  وتم  باشا  سعد 
الفور. عىل  إسعافه  من  األرسة  تتمكن  ومل  املنية  وافته  املنـزل 

اجلثامن  بإخراج  طالبوا  واملحيطني  األرسة  لشكوك  »ونظرا  ويضيف: 
وإعادة ترشحيه ملعرفة سبب الوفاة، فامتنعت السلطات ورفضت تنفيذ 
هذا الطلب لتأكدهم من دس السم له وخافوا من افتضاح األمر.. هذه هى 
النهاية املؤكدة لوفاة سيد درويش أى حتريف نحن ال نقبله عىل اإلطالق«.

وماذا عن إدمانه املخدرات؟
بخط  خطاب  ذلك  عىل  والدليل  مدمنا،  درويش  سيد  يكن  مل 
عىل  )حممد  الصحفى  للكاتب  ونغم(  )حياة  بكتاب  مصور  يده 
عن  الكثري  وكتب  درويش  لسيد  املعارصين  من  كان  الذى  محاد(، 
علينا  )حيرم  تقول  أحلانه  من  مجلة  وأيضا  درويش،  سيد  حياة 
مرص  دى  عوزة..  مالكيش  طالقة  وانتى  روحى  جوزة..  يا  رشبك 
فكيف  املخدرات  تعاطى  هبا  حيارب  كان  فايقني(  مجاعة  عاوزه 
القضايا  من  قضية  ويعتربها  حيارهبا  وهو  يدمنها  أو  يتعاطاها 
جمتمعنا. إىل  رسائله  من  كرسالة  يقدمها  كان  التى  الكثرية  السلبية 

مات بأزمة قلبية من احلزن لألسف.
1958 كتب الدكتور فؤاد رشيد رواية  2 ابريل  ىف جريدة الشعب عدد 
خمتلفة متاما عن وفاة سيد درويش، مشريا إىل أن سيد درويش توىف 
وهو مل يتجاوز العقد الرابع من عمره، بعدما تعاقد مع فرقة عكاشة 
عىل تلحني ثالث روايات هى )هدى- عبد الرمحن النارص- الدرة( مقابل 
األوساط  االتفاق صدى قوى ىف كل  600 جنيه، وكان هلذا  أجر قدره 
الفنية، حيث اعترب ذلك األجر قياسيا ألبعد حد، وأتم الشيخ سيد تلحني 
لرواية هدى  النارص( ووضع  الرمحن  - وعبد  االفتتاح )هدى  روايتى 
سحاب-  يا  هدى-  )عذارى  حلن  منها  واجلامل،  الروعة  ىف  غاية  أحلانا 
الوصف يفوق  نجاحا  نجحت  أحلان  وكلها  اخلريية(  القناطر  الورد- 
درويش  سيد  بني  كبري  خالف  حدث  الثالثة  الرواية  تلحني  جاء  فلام 
الرواية كانت قد كتبت ملنرية  الشيخ سيد أن  وآل عكاشة، حيث رأى 
أحلان  وال  ثنائية  أحلان  فال  فردية  أحلاهنا  كانت  فقد  هذا  وعىل  املهدية 
خصيصا  وضعها  تم  حيث  تنجح  أن  يمكن  ال  رواية  وإهنا  للمجموعة 
لشخص املطربة منرية املهدية ورفض تلحني الرواية وأبدى استعداده 
رفضت  الفرقة  إدارة  ولكن  منها،  بدال  أخرى  رواية  أى  يلحن  ألن 
فشال  وفشلت  الرواية  وظهرت  نظره،  وجهة  عىل  منهام  كل  وأرص 
التعاون معه  الفرقة سيد درويش عدم  أبلغت  اليوم نفسه  ذريعا، وىف 
عرقا  جسمه  وتصبب  كبرية  بصدمة  درويش  أصيب  وهنا  مطلقا، 
وأغمى عليه ومحله أحد أصدقائه إىل داره، حيث تم إسعافه بالعالج
اإلسكندرية رأسه  مسقط  قصد  التاىل  اليوم  صباح  ىف  أفاق  فلام 
فجأة. مات  فقد  النعاة،  نعاه  حتى  معدودات  ايام  إال  هى  وما 

زين نصار: ملاذا رفضت احلكومة ترشيح جثته؟
أستاذ  نصار  زين  الدكتور  املوسيقى  املؤرخ  لنا  ويروى 
قائال:  درويش  سيد  وفاة  عىل  شهادته  املوسيقى،  النقد 
اهلل  رمحهام  درويش  سيد  الفنان  نجل  درويش  »حسن 
درويش سيد  وفاة  ىف  جنائية  شبهة  هناك  كانت  إنه  ىل  قال 
هلم  تفرس  ومل  رفضت،  احلكومة  لكن  اجلثة،  ترشيح  وقتها  وطلبنا 
حكومة اإلنجليز وقتها سبب الرفض، خاصة أن سيد درويش وقتها 
كان مسببا قلقا كبريا لإلنجليز ىف مرص بأغانيه وموسيقاة التى حترك 

التظاهرات.
سنة  31 وعمره  توىف  درويش  »سيد  نصار  د.  ويضيف 

 14 من  سن  ىف  وهو  عمرة  فرتة  خالل  كان  كله  املوسيقى  وإنتاجه 
املقاييس  وبكل  درويش  سيد  ألن  فقط،  سنوات   9 وهى  سنة   23 إىل 
أن  كام  سنوات،   6 ىف  مرسحية   30 حلن  فقد  حلنى،  تدفق  لديه  كان 
»إعادة  التطريب  بعنرص  هتتم  كانت  درويش  سيد  قبل  املوسيقى 
الكلامت أكثر من مرة« حتى يضيع املعنى، وأيضا القدرة عىل االرجتال

الصوتية  املساحات  ستستعرض  ألهنا  قوية  موسيقية  قدرة  وهذه 
للمطرب ألنه وقتها مل يكن هناك ميكروفونات.

ذلك كل  من  درويش  سيد  استفاد  »لذلك  ويضيف: 
اللحن خالل  الكلامت  معانى  عن  التعبري  عىل  قائمة  أحلانه  وجعل 

إىل  حيتاج  وانتهيت«  هويت  »أنا  حلن  فمثال  التطريب،  من  شىء  مع 
يغنيها حد  أى  ممكن  سالمة«  يا  »سلمى  أن  حني  ىف  ليغنيه،  مطرب 

ده  بالشكل  الىل  والناس  موهوبا،  شخصا  درويش  سيد  كان  فقد 
أخرى«. مرة  عليها  تعيد  أن  إىل  حتتاج  وال  طول  عىل  خربة  بتاخد 
شيىء  ذلك  أن  إىل  نصار  د.  فيشري  الكوكايني  تعاطيه  عن  أما 
شـــغـله  لدى  املهم  ألن  االعتبار  ىف  وضعه  أو  لالهتامم  يدعو  ال 

املوسيقى الذى أدخله التاريخ.

الطب الرشعى يكشف احلقيقة ولغز الوفاة:
شريين  الدكتورة  عىل  السابقة  الشهادات  كل  عرضت 
القاهرة  بجامعة  والسموم  الرشعى  الطب  أستاذة  غالب، 
سويف بنى  طب  بكلية  الرشعى  الطب  قسم  ورئيسة 

فقالت: »وضع مورفني ىف كأس الويسكى كالم غري دقيق طبيا وعلميا، 
ألن املورفني ال يؤخذ عن طريق الفم وال يمتصه اجلسم إال إذا أخذ عن 
طريق احلقن ليؤدى الغرض منه وهو هتدئة األعصاب، وتسكني اآلالم، 
تدمري  طريق  عن  التنفس  توقف  إىل  تؤدى  الزائدة  اجلرعة  حالة  وىف 
هى  واحدة  ويسكى  كأس  أن  ذلك  إىل  أضف  املخ،  ىف  التنفس  مركز 

جرعة غري قاتلة وال مسكرة، فكيف تؤدى للوفاة؟
وتستكمل د. شريين شهادهتا لـ »األهرام« قائلة: ىف حالة سيد درويش 
طريق  عن  يمتص  ال  فإنه  له،  مخر  كأس  ىف  وضع  لو  املورفني  فإن 
املنبهات  من  فهو  كوكايني  شامم  درويش  سيد  كان  وإن  حتى  املعدة 
وليس املثبطات للجهاز التنفسى، وبالتاىل فإن الويسكى مع الكوكايني 
يوقف كل منهام مفعول اآلخر، وعىل حسب شهادة حياة صربى فإن 
الكوكايني برىء من وفاة سيد درويش، إال إذا كانت املادة التى وضعت 

بالكأس لسيد درويش نوعا آخر من السموم.
وشهادة  درويش  سيد  حفيد  »شهادة  قائلة:  وتستكمل 
األمر  وفاته،  ىف  جنائية  شبهة  وجود  تؤكد  نصار  زين  دكتور 
من  عينة  عىل  واحلصول  رفاته  استخراج  إىل  حيتاج  الذى 
واألسنان والعظام،  األظافر،  مثل  تتحلل  مل  التى  األجزاء 

مها  علو  من  السقوط  أو  بالتسمم  املوت  أن  املعروف  من  إنه  حيث 
اكتشافها  الوطنية لصعوبة  أو  السياسية  األكثر شيوعا ىف عامل اجلريمة 
إال بالترشيح، والكشف عن السموم ىف البول والدم وباقى أجهزة اجلسم 

بأجهزة حديثة متاح اآلن.

درويش  سيد  مثل  لعبقرى  يمكن  كان  هل  سألتها: 
أن يكون مدمن كوكايني؟

الروائع  هذه  كل  ويلحن  يؤلف  أن  طبعا  مستحيل  قالت: 
الشكل  ىف  خاصة  مواصفات  له  املدمن  ألن  مدمن،  وهو 

واهلذيان واهلالوس  بمظهره،  االهتامم  وعدم  والطباع، 
سيد  مثل  أعامل  ىف  الرتكيز  يستطيع  أن  ملدمن  فكيف  الوعى،  وعدم 
أو  عمل  دون  لكن  بالفعل  للسهر  يؤدى  الكوكايني  أن  كام  درويش، 
تأليف، ىف حني أن إبداع سيد درويش كان ىف حاجة إىل مخ واع وحارض.

قلت هلا: وماذا عن تسمم سيد درويش بالزرنيخ؟
التسمم  عن  متاما  خمتلفة  أعراض  له  بالزرنيخ  التسمم  أجابت: 
وقيئا وغيثانا،  البطن،  ىف  شديدا  أملا  يسبب  فهو  باملخدرات، 
وإسهاال شديدا ويؤدى إىل فشل حاد ىف الكبد، وهو من السموم املشهورة 
لقتل السياسيني، حيث قتل نابليون بونابرت عىل يد اإلنجليز بعد نفيه 
جلزيرة سانت هيالنة عقب هزيمته ىف معركة )واترلو( بسم الزرنيخ، 
الذى ال تظهر أعراضه عىل املريض إال بعد مرور 4 ساعات، وبعد مئات 
السنني من وفاة نابليون تم حتليل عظامه واكتشفت وفاته بسم الزرنيخ .

وماذا عن وفاة سيد درويش بأزمة قلبية؟
ذلك حتديد  يمكن  ال  وبالتاىل  متاما  اآلن  حتللت  اجلثة   -
ولكن السم موجود ويمكن كشفه بسهولة، وبالتاىل البد من استخراج 
اجلثة مرة أخرى لتحليل العظم والشعر، ألن السموم تظل ىف العظام وال 
الحفاده  ايه«  إن  »دى  حتليل  خالل  من  جثته  أهنا  من  ونتأكد  تتحلل، 
لو  حتى  اجلثة  معرفة  يمكن  وبه  درويش،  البحر  إيامن  الفنان  ومنهم 

مر عليها 100 سنة.

كان  أنه  درويش  سيد  عن  ويروى  بوهيمى،  درويش  سيد  مفاجأة.. 
يأكــل  كان  فمثال  مثيــل  هلــا  ليــس  فوضى  يعيــش  حيــث  بوهيميا، 
يشــرب  وال  يأكل  فال  أيامًا  يصــوم  وكــان  مكــان،  أى  وىف  يشء.  أى 
يعرف  فال  خيتفى  ثم  مكان،  كل  ىف  تــراه  وكنت  الرمق،  يســد  ما  إال 
له أحد مستقرًا، وقــد روى عنه أنه كان خمتليا بنفسه ىف قهوة عىل 
ضفة النيــل ليتم تأليف حلن من أحلانه بينام كان بيته غاصا بأصدقائــه 

ومعارفه وكانت عروسه تنتظره ليلة الزفاف!.
فال  ويسهر  ويسهر  يسهر  ثم  وينام،  وينام  ينام  كان  انه  كام 
ال  فوضى  كانت  فقد  مالبسه  اما  سهره،  او  لنومه  ضابط 
كان الذى  الفن  رقة  رباط  اال  منها  ينتظم  يكن  ومل  هلا،  حد 
متقطعة  فرتات  ىف  أحلانه  ثمن  يتقاضى  وكان  حلظة،  رقبته  يفارق  ال 
الرحيانى  نجيب  مع  اشتغاله  عند  اال  اللهم  ثابت  مرتب  له  يكن  مل  إذ 
الباقى  النقود إىل عائلته ىف االسكندرية، وينفق  فكان يرسل جانبا من 
كانوا  أكثر من عرشة من اصدقائه  اجلنيهات عىل  يتجاوز مئات  وقد 
يصاحبونه ىف سهراته البوهيمية ولياليه الليالء- او املالح كام كان يسميها.

لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه
أعود لسؤال احلفيد حممد حسن درويش: أين مقتنيات وأوراق سيد 

درويش الشخصية؟
جترى  كانت  درويش  سيد  توىف  حني  طبعا  مالبسه،  أو  فيجيب: 
عادات هذه األوقات توزيع مالبس املتوىف بعد اربعني يوما من الوفاة
وعدم  للجهل  وذلك  متوىف  بمالبس  لالحتفاظ  الوعى  يوجد  يكن  ومل 
جيب  وكان  الفنانني  مشاهري  من  وأنه  درويش،  سيد  ملكانة  اكرتاث 
أنه ممكن االحتفاظ  الشخصية ماكانوش فاكرين  االحتفاظ بمالبسه 
بمكتبة  منها  فيوجد  النوت  أصول  أما  ذلك،  غري  أو  متحف  ىف  هبا 
عبد  جليلة  األخرية  بالزجية  اخلاصة  الزواج  قسيمة  مع  اإلسكندرية 
عليها  للحفاظ  االسكندرية  ملكتبة  أهديناها  وقد  )جديت(  الرحيم 
والنوت  الصور  به  باملكتبة  ركن  يوجد  حيث  للجمهور،  وعرضها 
الشخصية  البطاقة  بخصوص  أما  درويش.  بسيد  اخلاص  والعود 
وجواز السفر فلم يستدل عليهام متاما، ىف حني أن منزل سيد درويش 
باإلسكندرية هدم ومل يتبق منه غري حطام، أما منزله بالقاهرة فنحن 
نحافظ عليه ونرممه وهو بحى روض الفرج جزيرة بدران حارة عىل 
عبد النارص متفرع من شارع ابن الرشيد وجزيرة بدران، مع العلم أنه 
يوجد ثالثة أعواد لسيد درويش، واحد بمنزل سيد درويش بجزيرة 
العم. أوالد  مع  والثالث  منا،  إهداء  اإلسكندرية  بمكتبة  والثانى  بدران، 

» السنة دى مش حاتتم عىل وأنا ىف الدنيا«.
خريى  بديع  صديقه  روى  قليلة  بأيام  درويش  سيد  وفاة  بعد 
أية  ىف  املوت  يتوقع  كان  درويش  سيد  أن  إىل  مشريا  الواقعة،  هذه 
عليها: كتب  له  صورة  يوم  ذات  إليه  »أهدى  قال:  حيث  حلظة، 

صديقى ان عفا رسمي
وهــــد املــوت بنيـــانــي
فنــاج الــروح واذكرين
نــزيــل العــالــم الثــانــي

إىل  أهدى  كلام  بالتشاؤم  املفعمني  البيتني  هذين  أمثال  يكتب  وكان 
لونه  اصفر  وقد  يوم  ذات  صديقه  عىل  له..ودخل  صورة  صديقه 
وظهر عليه التأثر الشديد وقال: »اسمع.. أنا النهارده الصبح كنت قاعد 
صورتى  لقيت  غفلة  عىل  بصيت  اهلل،  أمان  ىف  أوضتى  جوه  باشتغل 
الىل حمطوطة قدامى جنب زهرية ورد قلبت عىل األرض لوحدها 
ساعتها  ذهنى  عىل  مر  احلق  لك  وأقول  يمسها،  ما  يشء  أى  بدون 
الدنيا«. ىف  وأنا  عىل  حاتتم  مش  دى  السنة  بأن  أهلمنى  حمزن  خاطر 
احلادثة  هذه  بعد  مات  درويش  سيد  أن  العجيبة  املصادفات  ومن 

ببضعة أشهر!!
ويبقى السؤال حائرا منذ ما يزيد عىل 100 عامًا، من قتل سيد درويش؟، 

ومن دمر سمعته وألصق به إدمان الكوكايني؟
يكشف  من  انتظار  ىف  بقربه  جثامنه  مع  رقدت  حائرة  اسئلة  كلها 

احلقيقة.





فــوز كانســاس سيتي شيفــز فــوز كانســاس سيتي شيفــز 
عىل فـريـق فيالديلفيا اجيـلــزعىل فـريـق فيالديلفيا اجيـلــز

ىف بطولة السوبر بولىف بطولة السوبر بول

االمريكيني  لكل  املفضلة  البطولة  االمريكيني تعد  لكل  املفضلة  البطولة  تعد 
5757فقد فقد  ال  السوبر بول بنسختها  ال بدورى  السوبر بول بنسختها  بدورى 
فاز فريق كانساس سيتي تشيفز  بالقب فاز فريق كانساس سيتي تشيفز  بالقب 
بمدينة  اقيمت  والتى  البطولة  ىف  بمدينة الثانى  اقيمت  والتى  البطولة  ىف  الثانى 

جليندل بوالية أريزونا. جليندل بوالية أريزونا. 
الذي  إجيلز  فالديلفيا  فريق  عىل  الذي متغلبا  إجيلز  فالديلفيا  فريق  عىل  متغلبا 
كرس  بعد  ايضا  الثاين  بلقب  حيلم  كرس كان  بعد  ايضا  الثاين  بلقب  حيلم  كان 
مخسني  ملدة  الزمته  التي  اهلزيمة  مخسني لعنة  ملدة  الزمته  التي  اهلزيمة  لعنة 

عاما!عاما!
ومثرية  محاسية  املباراة  جاءت  ومثرية وقد  محاسية  املباراة  جاءت  وقد 
كانساس  لصالح  كانساس   لصالح   38-3538-35 بنتيجة  بنتيجة وانتهت  وانتهت 

سيتى.سيتى.
  

والتى حصدت أرقاما قياسية من حيث والتى حصدت أرقاما قياسية من حيث 
املادى  العائد  وبالتاىل  مشاهدين  املادى أعداد  العائد  وبالتاىل  مشاهدين  أعداد 
والتى  اهلواء  عىل  املباراة  إذاعة  والتى من  اهلواء  عىل  املباراة  إذاعة  من 
أكثر من مائة مليون مشاهد عىل  أكثر من مائة مليون مشاهد عىل تابعها  تابعها 

مستوى العامل أمجع.مستوى العامل أمجع.

الرشائية  القيمة  قدرت  قد  أنه  الرشائية ويذكر  القيمة  قدرت  قد  أنه  ويذكر 
لليلة املباراة بــ لليلة املباراة بــ 1616 مليار دوالر بيد أهنا تعد  مليار دوالر بيد أهنا تعد 
الشعب  فيها  يقبل  ليلة  وأكثر  أكرب  الشعب ثانى  فيها  يقبل  ليلة  وأكثر  أكرب  ثانى 
عيد  بعد  الطعام  تناول  عىل  عيد األمريكى  بعد  الطعام  تناول  عىل  األمريكى 

الشكر.الشكر.

 الكورتارباك أهم العب يف الفريق: الكورتارباك أهم العب يف الفريق:
 كورترباك هو االعب األهم ىف الفريق وىف  كورترباك هو االعب األهم ىف الفريق وىف 
املباراة وهو الذي يتحكم بتوجيه اهلجوم املباراة وهو الذي يتحكم بتوجيه اهلجوم 
رد  ورسعة  ذكائه  عىل  املبني  رد وبتقديره  ورسعة  ذكائه  عىل  املبني  وبتقديره 
الذي سيصل  الكرة باإلجتاه  الذي سيصل فعله ورمي  الكرة باإلجتاه  فعله ورمي 
لالعب الذي سيلتقطها وجيري هبا حتى لالعب الذي سيلتقطها وجيري هبا حتى 
ما  وهو  النهائية  املنطقة  خط  ما يتخطى  وهو  النهائية  املنطقة  خط  يتخطى 

يمثل مرمى الفريق أن طالقها.يمثل مرمى الفريق أن طالقها.

العب كنساس سيتى األفضل واألرسع:العب كنساس سيتى األفضل واألرسع:
قذف  والذي  ماهوميس  االعب  قذف بات  والذي  ماهوميس  االعب  بات 
الكرات بذكاء نحو زمالئه بالفريق عدة الكرات بذكاء نحو زمالئه بالفريق عدة 
مرات ليحرز ثالث أهداف وحيصد مرات ليحرز ثالث أهداف وحيصد 182182  
عىل  حصل  األداء  هذا  وموجب  عىل ياردة،  حصل  األداء  هذا  وموجب  ياردة، 
بجانب  املباراة.  يف  العب  أفضل  بجانب لقب  املباراة.  يف  العب  أفضل  لقب 
يف  العب  أفضل  جائزة  عىل  يف حصوله  العب  أفضل  جائزة  عىل  حصوله 

الدوري .الدوري .
 ويعد ماهوميس رابع أفضل كوارترباك  ويعد ماهوميس رابع أفضل كوارترباك 
منذ  إن.إف.إل  املسابقة  مستوى  منذ عىل  إن.إف.إل  املسابقة  مستوى  عىل 

أنطالقها.   أنطالقها.   
الكيكر أو املسدد:الكيكر أو املسدد:

مصوبًا  الكرة  يركل  الذي  الالعب  وهو  مصوبًا   الكرة  يركل  الذي  الالعب  وهو   
املشاهبة  احلديدي  املربع  داخل  املشاهبة نحو  احلديدي  املربع  داخل  نحو 

ملرمى    كرة القدم املقلوب.ملرمى    كرة القدم املقلوب.

فريق  العب  فعله  أستطاع  ما  فريق وهذا  العب  فعله  أستطاع  ما  وهذا 
أحرز  حني  بوتكر  هاريسون  أحرز التشيفس  حني  بوتكر  هاريسون  التشيفس 
قبل  ياردة  قبل   ياردة   2727 مسافة  من  ميدانيًا  مسافة هدًفا  من  ميدانيًا  هدًفا 

ثامين ثواٍن من هناية املباراة.ثامين ثواٍن من هناية املباراة.

- ملخص الدورى املرصى - ملخص الدورى املرصى 
واإلنجليزيواإلنجليزي

-األهىل واملان يونايتد دائاًم -األهىل واملان يونايتد دائاًم 
ىف املقدمةىف املقدمة

-وجهة حممد صالح -وجهة حممد صالح 
القادمة. القادمة. 

أخذا بمبدأ البقاء لألقوى، إحتلت الفرق أخذا بمبدأ البقاء لألقوى، إحتلت الفرق 
األقوى   والنفوذ  الشعبية  ذات  األقوى  الكربى  والنفوذ  الشعبية  ذات  الكربى 

دوريات العامل أمجع.دوريات العامل أمجع.
الدورى املرصى  املثال ففى  الدورى املرصى  فعىل سبيل  املثال ففى   فعىل سبيل 
ىف  املفضل  موقعه  األهىل  النادى  ىف أخذ  املفضل  موقعه  األهىل  النادى  أخذ 

مؤجالته  رغم  الثاين  الدور  مؤجالته مستهل  رغم  الثاين  الدور  مستهل 
وبني  بينه  النقاط  من  ضخم  وبني وبفارق  بينه  النقاط  من  ضخم  وبفارق 
يبحث  اليزال  والذى  الزمالك  يبحث غريمه  اليزال  والذى  الزمالك  غريمه 
شديدة  منافسة  وسط  كينونته  شديدة عن  منافسة  وسط  كينونته  عن 
الدورى  وصيف  بريمليدز  القوى  الدورى بني  وصيف  بريمليدز  القوى  بني 
والصاعد الواعد فيوترش صاحب املركز والصاعد الواعد فيوترش صاحب املركز 
أشدها  عىل  املنافسة  أيضا  ونجد  أشدها الثالث.  عىل  املنافسة  أيضا  ونجد  الثالث. 
املوسيقية  الكراسى  ولعبة  الدورى  املوسيقية بقاع  الكراسى  ولعبة  الدورى  بقاع 
اهلبوط  شبح  تصارع  فرق  ستة  اهلبوط بني  شبح  تصارع  فرق  ستة  بني 
األهىل،  البنك  اإلسامعيىل،  أندية  األهىل، وهى  البنك  اإلسامعيىل،  أندية  وهى 
وطالئع  احلدود  حرس  انبى،  وطالئع الداخلية،  احلدود  حرس  انبى،  الداخلية، 
اجليش، فمن ينجو سنعرف عام قريب! اجليش، فمن ينجو سنعرف عام قريب! 
اإلثارة  نجد  وحيث  اإلنجليزى:  اإلثارة الدورى  نجد  وحيث  اإلنجليزى:  الدورى 
واملتعة التى جعلت منه املكانة األوىل من واملتعة التى جعلت منه املكانة األوىل من 
ضمن مجيع دوريات العامل، فنجد فرق ضمن مجيع دوريات العامل، فنجد فرق 
سيتى  مانشيسرت  وهى  الثالثة  سيتى املقدمة  مانشيسرت  وهى  الثالثة  املقدمة 
تصارع  ىف  يونيتد  ومانشسرت  تصارع وارسنال  ىف  يونيتد  ومانشسرت  وارسنال 
املركز  يبقى  ثم  الربيمريليج،  املركز عىل عرش  يبقى  ثم  الربيمريليج،  عىل عرش 
األوربى  األبطال  لدورى  واملؤهل  األوربى الرابع  األبطال  لدورى  واملؤهل  الرابع 
)احلصان  نيوكاسل  و  توتنهام  اندية  )احلصان بني  نيوكاسل  و  توتنهام  اندية  بني 
فقد  تشيليس  و  ليفربول  أما  فقد األسود(  تشيليس  و  ليفربول  أما  األسود( 
الفوز  وعليهام  للمقدمة  الطريق  الفوز ضال  وعليهام  للمقدمة  الطريق  ضال 
للبطولة  لتأهل  الباقية  مباراياهتام  للبطولة بكل  لتأهل  الباقية  مباراياهتام  بكل 

Champion leagueChampion league املفضلة املفضلة

حممد صالح إىل أين؟!:حممد صالح إىل أين؟!:
ويتسائل اجلميع ماذا لو مل يتأهل حممد ويتسائل اجلميع ماذا لو مل يتأهل حممد 
اإلجابة  ليفربول!  ىف  سيظل  هل  اإلجابة صالح  ليفربول!  ىف  سيظل  هل  صالح 
بال ! فتعد بطولة دورى األبطال البطولة بال ! فتعد بطولة دورى األبطال البطولة 
ترك  تكلفة  قد  والتى  لصالح  ترك املفضلة  تكلفة  قد  والتى  لصالح  املفضلة 
ليفربول بأرقامه القياسية والتى يصعب ليفربول بأرقامه القياسية والتى يصعب 
ليفربول  إدارة  جهزت  وقد  ليفربول حتطيمها!  إدارة  جهزت  وقد  حتطيمها! 
إن رحل  القرار وأيضا بديل صالح  إن رحل لذلك  القرار وأيضا بديل صالح  لذلك 
أمام  اخليارات  من  العديد  هناك  أن  أمام بيد  اخليارات  من  العديد  هناك  أن  بيد 
عاما.  عاما.    3030 ال  صاحب  املرصى  ال االعب  صاحب  املرصى  االعب 
جريمان  سان  باريس  نادى  جريمان فهناك  سان  باريس  نادى  فهناك 
للهالل  رحل  إذا  مسى  ليونيل  عن  للهالل بديال  رحل  إذا  مسى  ليونيل  عن  بديال 
امللكى  النادى  مدريد  ريال  أو  امللكى السعودى،  النادى  مدريد  ريال  أو  السعودى، 
ومقصد أى العب ىف العامل، وأخريا هناك ومقصد أى العب ىف العامل، وأخريا هناك 
اإليطاىل  للدورى  رجوعه  عن  اإليطاىل شائعات  للدورى  رجوعه  عن  شائعات 

عن طريق نادى يوفنتوس.عن طريق نادى يوفنتوس.
أم  صالح  ويبقى  ليفربول  يؤهل  أم فهل  صالح  ويبقى  ليفربول  يؤهل  فهل 
صالح  جيد  فال  العريق  النادى  صالح اليؤهل  جيد  فال  العريق  النادى  اليؤهل 
الفز  االعب  ليستكمل  الرحيل  إال  الفز خيارا  االعب  ليستكمل  الرحيل  إال  خيارا 

مسريته ىف حتطيم األلقاب حتطيام!!مسريته ىف حتطيم األلقاب حتطيام!!

    FIFA Clubs World  CupFIFA Clubs World  Cup

Rabat 2023Rabat 2023

فوز ريال مدريد ببطولة كأسفوز ريال مدريد ببطولة كأس
 العامل لألندية العامل لألندية

اهلالل السعودى وصيفا اهلالل السعودى وصيفا 
واألهىل املرصى رابعا.واألهىل املرصى رابعا.

فاز نادى ريال مدريد بطل القارة العجوز فاز نادى ريال مدريد بطل القارة العجوز 
بعد  اإلطالق  عىل  األقوى  هى  بعد ببطولة  اإلطالق  عىل  األقوى  هى  ببطولة 
اخلامسة  للمرة  لألمم  العامل  كأس  اخلامسة بطولة  للمرة  لألمم  العامل  كأس  بطولة 

ليتفوق عىل بارشلونا )ليتفوق عىل بارشلونا )33 بطوالت( بطوالت(
جاء فوز ريال مدريد بالبطولة  بعد فوزه جاء فوز ريال مدريد بالبطولة  بعد فوزه 
عىل فريق األهىل املرصى ىف ربع النهائى عىل فريق األهىل املرصى ىف ربع النهائى 

4/14/1

ثم عىل اهلالل السعودى ثم عىل اهلالل السعودى 5/35/3

وجدير بالذكرأن جوائز البطولة كالتاىل، وجدير بالذكرأن جوائز البطولة كالتاىل، 
األول )ريال مدريد( حصل عىل األول )ريال مدريد( حصل عىل 44 مليون،  مليون، 
والثانى )نادى اهلالل السعودى( وحصل والثانى )نادى اهلالل السعودى( وحصل 
33 مليون دوالر، والثالث )فالمينجو  مليون دوالر، والثالث )فالمينجو  عىل عىل 
الربازيىل(  وحصل عىل الربازيىل(  وحصل عىل 2.52.5 مليون دوالر  مليون دوالر 
ونص( والرابع )األهىل املرصى( وحصل ونص( والرابع )األهىل املرصى( وحصل 

عىل عىل 22 مليون دوالر. مليون دوالر.

ىف  القادمة  البطولة  تقام  ىف وسوف  القادمة  البطولة  تقام  وسوف 
تكون  عىل  فرق  تكون   عىل  فرق   77 بمشاركه  بمشاركه السعودية  السعودية 
3232 فريقا ستوزع  فريقا ستوزع  20252025 بمشاركه  بمشاركه  بطولة بطولة 

بني مخس قارات. بني مخس قارات. 

رغم عدم ترشح فريقه رغم عدم ترشح فريقه 
لنهائيات دورى السلة لنهائيات دورى السلة 

االمريكى فوز البران جيمس االمريكى فوز البران جيمس 
 بجائزة اهلداف التارخيى  بجائزة اهلداف التارخيى 

للبطولة األقوى عامليا.للبطولة األقوى عامليا.

ليكارز  أنجيليس  لوس  فريق  نجم  ليكارز إنتزع  أنجيليس  لوس  فريق  نجم  إنتزع 
اهلداف  لقب  عاما  اهلداف   لقب  عاما   3939 جيمس  جيمس البران  البران 
التارخيى لدورى كرة السلة األمريكى من التارخيى لدورى كرة السلة األمريكى من 
أسطورة املالعب كريم عبد اجلبارأسطورة املالعب كريم عبد اجلبار387387,,3838  
ىف  نقطة  ىف   نقطة   3838 جيمس  أحرز  حيث  جيمس نقطة  أحرز  حيث  نقطة 
سيتى  أوكالهوما  أمام  األخرية  سيتى مباراته  أوكالهوما  أمام  األخرية  مباراته 
رقم  الليكرز  العب  جتاوز  وبذلك  رقم ثوندر  الليكرز  العب  جتاوز  وبذلك  ثوندر 

كريم الذى مل يكرس منذ عام  كريم الذى مل يكرس منذ عام  19841984    
    

وقد وصل العب الليكارز للنقطة  وقد وصل العب الليكارز للنقطة  390390,,3838
ويأتى كارل مالون ىف املركز الثالث ويأتى كارل مالون ىف املركز الثالث 3692836928  
الرابع  املركز  ىف  برايان  كويب  ثم  الرابع نقطة.  املركز  ىف  برايان  كويب  ثم  نقطة. 
3364333643 نقطة ثم يأتى مايكل جوردون ىف  نقطة ثم يأتى مايكل جوردون ىف 

املركز اخلامس  املركز اخلامس  3229232292 نقطة. نقطة.

كأس الصداقة املرصى يف نسختة الثانية للعام الثاين عيل التوايل بمشاركة كأس الصداقة املرصى يف نسختة الثانية للعام الثاين عيل التوايل بمشاركة 
أكثر من أكثر من 600600 العب وحمرتف ومجاهري، وذلك بحضور سعادة السفري  العب وحمرتف ومجاهري، وذلك بحضور سعادة السفري 
والساحل  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل  شاهني  أمحد  والساحل املرصي  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل  شاهني  أمحد  املرصي 
الغريب، والسيد/ حممد بدر نائب السفري، والسيد رأفت صليب رئيس الغريب، والسيد/ حممد بدر نائب السفري، والسيد رأفت صليب رئيس 
اإلحتاد العام للمرصين يف اخلارج بأمريكا، واملهندس هشام ستيته نائب اإلحتاد العام للمرصين يف اخلارج بأمريكا، واملهندس هشام ستيته نائب 
رئيس اإلحتاد واإلعالمية هايدى سعد رئيس اللجنة التأسيسية لإلعالم رئيس اإلحتاد واإلعالمية هايدى سعد رئيس اللجنة التأسيسية لإلعالم 
اإلحتاد،  سكرتري  عزيز  أرشف  والسيد  اإلعالميني،  من  اإلحتاد، وجمموعة  سكرتري  عزيز  أرشف  والسيد  اإلعالميني،  من  وجمموعة 
والسيد  عطا  وسام  والسيد  اإلحتاد،  عام  منسق  إسكندر  عصام  والسيد والسيد  عطا  وسام  والسيد  اإلحتاد،  عام  منسق  إسكندر  عصام  والسيد 

هشام جابر عضوى اللجنة التأسيسية، والعديد من أبناء اجلالية املرصية هشام جابر عضوى اللجنة التأسيسية، والعديد من أبناء اجلالية املرصية 
والعربية بكاليفورنيا. وذلك يوم االحد والعربية بكاليفورنيا. وذلك يوم االحد 1212 فرباير  فرباير 20232023 بأناهيم.  بأناهيم. 

بأمريكا  اخلارح  يف  للمرصين  العام  لإلحتاد  الرياضية  للجنة  الشكر  بأمريكا كل  اخلارح  يف  للمرصين  العام  لإلحتاد  الرياضية  للجنة  الشكر  كل 
برئاسة كابتن إهياب زنجا العب نادى االسامعيىل السابق .برئاسة كابتن إهياب زنجا العب نادى االسامعيىل السابق .

 ىف ختام احلدث قدم الكابتن إهياب زينجا كل الشكر والتقدير اىل اللجنة  ىف ختام احلدث قدم الكابتن إهياب زينجا كل الشكر والتقدير اىل اللجنة 
خاص  وشكر  بامريكا،  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  لالحتاد  خاص الرياضية  وشكر  بامريكا،  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  لالحتاد  الرياضية 
عام  منسق  اسكندر  عصام  االستاذ/  به  قام  الذى  الكبري  للدور  عام وتقدير  منسق  اسكندر  عصام  االستاذ/  به  قام  الذى  الكبري  للدور  وتقدير 
االحتاد املرصى الذى بذل جهد كبري ىف التنسيق والتنظيم واالعداد هلذا االحتاد املرصى الذى بذل جهد كبري ىف التنسيق والتنظيم واالعداد هلذا 

شاهني   أمحد  السيد/  املرصي  السفري  وسعادة  الكبري  الرياضى  شاهني  اليوم  أمحد  السيد/  املرصي  السفري  وسعادة  الكبري  الرياضى  اليوم 
عيل طرح هذه الفكرة من األصل عيل اللجنة الرياضية، وإهتامم السيد عيل طرح هذه الفكرة من األصل عيل اللجنة الرياضية، وإهتامم السيد 
رأفت صليب لظهورها إىل النور بقيادة كابتن اهياب زنجا، وحرض من رأفت صليب لظهورها إىل النور بقيادة كابتن اهياب زنجا، وحرض من 
هذه  ىف  اشرتك  وقد  العباً،  هذه   ىف  اشرتك  وقد  العباً،   160160 من  أكثر  عددهم  جتاوز  الذين  من االعبني  أكثر  عددهم  جتاوز  الذين  االعبني 
واجلرائر  واملغرب  مرص  من  العبني  ضم  فريقاً  واجلرائر   واملغرب  مرص  من  العبني  ضم  فريقاً   1616 الرياضية  الرياضية الدورة  الدورة 
والصومال واثيوبيا والعراق، اىل جانب احلضور املتميز للجاليه املرصية والصومال واثيوبيا والعراق، اىل جانب احلضور املتميز للجاليه املرصية 
والعربية جتاوز عدد احلضورس فيها أكثر من والعربية جتاوز عدد احلضورس فيها أكثر من 600600 شخص جاءوا من  شخص جاءوا من 

كل مكان ليشاركوا ىف هذا اليوم الرياضى املمتع. كل مكان ليشاركوا ىف هذا اليوم الرياضى املمتع. 



"مدفع إفطار أرضب "
الصداح  البلبل  بصوت  املغرب  وأذان 
أهــــل  ..ملـــــــة  رفعت  حممــــد  الشيخ 
كنافة  اإلفطار..  مائدة  حول  وأصدقاء 
ابتهاالت  املفطرين..  تداعب  وقطايف 
موالى   " بـــ  القلوب  تطرب  النقشبندى 
يغنون  أطفال   ..  " يدى  بسطت  قد  إنى 
 " وحوى  يا  وحوى   " امللونة  بفوانيسهم 
من  الطيبات  أنواع  بكل  عامرة  أسواق 
و  مزينة  مآذن  ومكرسات..  ياميش 
مضاءة.. مقاهى وخيام رمضانية ساهرة 
من  األخري  اهلزيع  وىف  الصباح..  حتى 
الليل مسحراتى يطوف شوارع وحوارى 
اهلل  عباد  يا   ": النيام  موقظًا  ينادى  وأزقة 
تقاليد  و  وعادات  مباهج   .." اهلل  وحدوا 
رمضانية لن جتدها إال ىف املحروسة ،هلا 
مذاق خاص ىف األحياء الشعبية و خاصًة 
والسيدة  الرفاعى  و  احلسني  رحاب  ىف 
من  كثريين  جذبت  .أجواء  زينب 
الذين  والرحالة  واملؤرخني  املسترشقني 
ما  بكل  املحروسة  مرص  ىف  عشقًا  ذابوا 
فيها وما هبا من عادات وتقاليد وطقوس 
أمجل  وما  التاريخ.  ىف  بجذورها  ضاربة 
الزمن  لنعايش اجواء  أن نبحرسويًا فيها 

اجلميل.
 

"إصحى يا نايم":
من  تأتينا  ذكرى  جمرد  املسحرايت  أضحى 
الزمن اجلميل .. ترى ماذا كان حيدث ىف املايض 

وكيف بدأت مهنة التسحري؟
 " وأسمه  اإلنجليز  املسترشقني  أحد  أسهب 
ادوارد وليم لني "، سمى نفسه " منصور أفندي " 
ــ وهو أحد الذين سحرهتم املحروسة واملرصيني 
ــ يف كتابه "عادات املرصيني املحدثني وتقاليدهم 
"عن املسحراتى قائاًل:" يطوف الشوارع واألزقة 
واحلارات بطبلته التقليدية تسمى "بازًا " وبيمينه 
عليها  ينقر  اجللد  من  سريا"   " أو  صغرية  عصا 
رمضان  شهر  طوال  لياًل  النيام  إليقاظ  متطوعا 

قائاًل:
يا صايم  " سحور   .." الدايم  نايم وحد  يا  "اصحي 
األخرية  األيام  ويف  خاصة،  أحلانا  ينشد  كام   ،  "
من رمضان نسمعه يودع رمضان بأحلان مبكية 

حزنًا عىل فراقه.
حيمل  صبى  جوالته  ىف  املسحراتى  يرافق 
قنديلني إذا أنطفأ ضوئهام علم أن وقت السحور 
قد فات ويتوقف أمام املنزل قارعًا الباب قائاًل: 
املنزل  سيد  أسم  ويسمى  فالن  يا  لياليك  أسعد 
وحييى كل سكانه ويرضب بازة بعد كل حتية، 
العديد  ىف  تضع  كانت  املرأة  أن  الطرائف  ومن 
قطعة  بالقاهرة  املتوسطة  الطبقة  منازل  من 
نقود معدنية صغرية ىف لفافة من الورق وتلقيها 
النار فيها  النافذة إىل املسحراتى بعد إرضام  من 
املسحراتى  فيتلو  وقوعها  مكان  يرى  حتى 

الفاحتة أو خيربها قصة  حسب رغبتها صورة 
ليسليها مثل قصة  القافية  قصرية غري موزونة 

" الرضتني وشجارمها".
واىل  إسحاق  بن  عنبسة  بالتسحري  ناد  من  أول 
238 هجرية  مرص أول إليقاظ أهلها وذلك سنة 
العسكر  مدينة  من  السري  مشقة  يتحمل  فكان 
فإن  تسحروا  اهلل  "عباد  مناديًا:  الفسطاط  إىل 
"، ثم ظهرت وظيفة املسحراتى  السحور بركة 
اهلل  بأمر  احلاكم  أمر  حيث  الفاطمى  العرص  ىف 
ثم  الرتاويح  صالة  بعد  مبكرين  الناس  ينام  بأن 
يمر اجلنود عىل البيوت ويدقون األبواب إليقاظ 
النائمني، ومع األيام عني أولو األمر رجاًل للقيام 
من  جزء  الطرافة  وكانت  املسحراتى،  بمهمة 
شخصية املسحراتى، ولقد استفاض الكثري من 
شخصية  من  اجلانب  هذا  وصف  ىف  املؤرخني 
التى  القديمة  األحياء  ىف  وخاصة  املسحرايت 
يقرن  فكان  البعض،  بعضهم  فيها  الناس  يعرف 
دعوته للسحور بعبارات طريفة وفق املعطيات 
األشخاص..  بعض  أو  حى  كل  بأهل  اخلاصة 
أن  املسحراتى  يعرف  عندما  املثال  سبيل  فعىل 
مع  وقتًا  نافذته  حتت  يقف  ثقيل،  نومه  فالنًا 
عليه  يرد  حتى  للنهوض  يستفزه  لقب  إضافة 
داعي  وال  استفاق  أنه  يعلمه  و  الشخص  هذا 

لإلحلاح.
مهنة املسحراتى ىف املحروسة مل تكن مقصورة 
عىل الرجال فقد كانت هناك بعض املسحراتية 
ىف  تغزل  حتى  العمل  هبذا  يقمن  الفاتنات 
إحداهن الشاعر زين الدين بن الوردي ووصفها 
بأهنا شمس تطلع ىف وقت السحور فكيف يأكل 

الناس و الشمس طالعة "..
خمتلفة  سامت  املسحرايت  شخصية  اكتسبت 
من زمن ألخر، فعىل يدي الشاعر الشعبى فؤاد 
حجاج واملوسيقار سيد مكاوى ىف اخلمسينيات 
أنطلق    1964 عام  وىف  فنيًا،  بعدًا  اختذت 
الساهرون  أعتاد  والذى  اإلذاعة  مسحراتى 
سيد  أبدع  التليفزيون  انتشار  ومع  سامعه، 
ىف  واإلنشاد  بالوعظ  التسحري  مزج  ىف  مكاوى 
حب الوطن، ثم أضاف فؤاد حجاج بعدًا سياسيًا 
واجتامعيًا حينام قال : " كل حتة من بلدى حتة 
من كبدى حتة من موال ".. ويبقى املسحراتى 
كائنا حيا يعيش ىف الوجدان كرتاث عاش قرونًا 

طويلة .
الفانوس ..وبنت السلطان:

شهر  مظاهر  أمجل  من  الفانوس  ويبقى 
رمضان، ففي صدر اإلسالم استخدم ىف اإلضاءة 
وقت  ىف  الصائمني  لتنبيه  كذلك  واستعمل  لياًل، 
باملآذن مضاءًا وهاجًا،  السحور حيث كان يعلق 
فإذا غاب نوره كان ذلك إيذانا بوجوب اإلمساك 
والكف عن الطعام. وجدير بالذكر أن املرصيني 
رمضان  من  اخلامس  يف  رمضان  فانوس  عرفوا 
عبد  مصطفى  أكده  ما  وهو  هجرية   362 عام 
الرمحن يف كتابه "رمضانيات" حيث ذكرنصًا انه 
هو اليوم الذي دخل فيه املعز لدين اهلل الفاطمي 

أهلها  فأستقبله  لياًل  إليها  قدومه  وكان  القاهرة 
والفوانيس  املشاعل  حاملني  بالغة  بحفاوة 
التاريخ  ذلك  ومنذ  الرتحيب،  هتافات  مرددين 
رمضان،  بشهر  ترتبط  الفوانيس  فكرة  بدأت 
يطوفون  األطفال  لعبة  الفوانيس  وأصبحت 
هبا الشوارع واألزقة مطالبني باهلدايا من أنواع 
احللوى وهم يرددون أغنية "وحوي يا وحوي.. 
جيل  بعد  جياًل  املرصيون  توارثها  والتي  اياحه" 
ىف  الفوانيس  صناعة  ظهرت  هذا.  وقتنا  حتى 
العرص الفاطمي ونشطت يف أحياء القاهرة مثل 
زينب،  بالسيدة  الفيل  وبركة  األمحر،  الدرب 
وحتت الربع القريبة من حي األزهر، والغورية 
رمضان  فوانيس  تصنيع  يف  ختصصت  التي 
اليدوية  الفوانيس  أن صناعة  أال  باجلملة،  وبيعها 
الصيني  الفانوس  من  كبريًا  حتديًا  حاليًا  تواجه 

الذى غزا األسواق.
لقد داعب فانوس رمضان خيال الشعراء حيث 

كتب إمام الشعر العامي بريم التونيس :
يا قمر طالع ايوحا
بفانوس والع ايوحا
أنت حبيب ايوحا

امالىل جيبي ايوحا
سكر امحر ايوحا

وزبيب اسمر ايوحا
وأنا ادعيلك يف يوم عيدك امتى أجيلك.

الكنافة والقطايف:
الكنافة والقطايف  الصائمني من  ال ختلو موائد 
بن  معاوية  هو  له  قدمت  من  أول  أن  ويقال 

سفيان زمن واليته للشام كطعام للسحور.
واختلفت الروايات التارخيية حول ذلك التاريخ 
اإلسالمي  التاريخ  أساتذة  بعض  يذهب  حيث 
الفاطمي،  العرص  إىل  يعود  الكنافة  تاريخ  أن  إىل 
رمضان  شهر  كتابه"  ىف  يدلنا  طاهر  خليل  أن  أال 
منذ فجر اإلسالم إىل العرص احلديث" أن املامليك 
للرتفيه  مرص  ىف  صناعتها  ادخلوا  من  أول  هم 
الكنافة  كانت  كام  واملحرومني،  الصائمني  عن 
الشعراء  بني  مساجلة  موضع  والقطايف 
القطايف  هات   " بقوله  الكنافة  أحدهم  فداعب 

ىل هنا.. فالصوم حببها لنا.

احلسني.. "احلي الالتيني":
القاهرة يف شهر رمضان  ليايل  حالة فريدة هى 
حيث جتذب عشاق السهر هلا، فاملآذن مضاءة 
ليال ىف مجيع انحاء املحروسة، وقيل ان عمر بن 
اخلطاب هو أول من فكر ىف إنارة املساجد ىف لياىل 
رمضان ليتمكن الناس من إقامة صالة الرتاويح 
الفرح  مظاهر  نجد  وهلذا  الدين،  وشعائر 
ىف  وخاصًة  الشعبية  األحياء  ىف  صورها  بأجيل 
الظرفاء أطلق عليه بعض  والذى  حى احلسني، 
الفرنسى  زميله  يشبه  ألنه  الالتينى"  "احلى 
الزمان  أن  من  الرغم  وعىل  عامر.  حى  لكونه 
املحو  يد  وبفعل  احلى  هذا  صور  من  كثريًا  غري 
أبنيته  العصور  تعاقب  عىل  حولت  التى  واهلدم 
مقاهي  إىل  التصوف  وخلوات  العلم  ومدارس 
يزل  ال  فأنه  بدائية،  لصناعات  وحوانيت  بلدية 
األوىل  القاهرة  من  الباقي  األثر  كله  ذلك  رغم 
التي بناها املعز لدين اهلل الفاطمي.. ويزدان هذا 
احلي الوطنى برضيح حفيد الرسول احلسني بن 
عىل ريض اهلل عنهام، ويفخر احلى ايضًا بجامع 
شهر  عن  الصور  امجل  تتجىل  وهكذا  األزهر.. 
رمضان بمظاهرها الروحية والدنيوية ىف مرص 

املحروسة واحيائها التارخيية.
الضاربة الرمضانية  اجلولة  انتهاء  قرب 
بفرحته   الفطر  عيد  يأيت  وجهاد  صيام  وبعد 
الزاخرة  موائده  إعداد  ىف  املرصيون  وتفنن 
جانب  اىل  والبسكويت  والغربية  الكعك  بأنواع 
قديمة  عادة  وهى  واحللوى..  املكرسات 
املامليك تناوهلا  ثم  الفاطميني  من  موروثة 
وبمرور  والتحسن،  بالتجديد  والعثامنيون 
األجيال.. تتوارثها  عادة  العيد  كعك  أصبح  األيام 
وجمالسه  برتاوحيه  رمضان  يمضى  وهكذا 
ىف  املرصيون  ويبقى  اجلميلة  وتقاليده  وعاداته 

انتظاره ليهل علينا ىف عام جديد.. 



برج احلمل )برج احلمل )2121 مارس -  مارس - 2020 أبريل(: أبريل(:
كل يشء يبدو جيدا، ولكن برشط أال تستسلم إلغراء املال السهل. جيب أن تتحىل بالصربكل يشء يبدو جيدا، ولكن برشط أال تستسلم إلغراء املال السهل. جيب أن تتحىل بالصرب

وجتنب اإلنفاق املفرط عىل الرتفيه وإثارة إعجاب شخص هيمك بشكل خاص.وجتنب اإلنفاق املفرط عىل الرتفيه وإثارة إعجاب شخص هيمك بشكل خاص.
مجع  عىل  قادرا  ستكون  أنك  املحتمل  من   . الشهر  هذا  إضافيا  دخاًل  اهلوايات  تدر  أن  مجع يمكن  عىل  قادرا  ستكون  أنك  املحتمل  من   . الشهر  هذا  إضافيا  دخاًل  اهلوايات  تدر  أن  يمكن 
عالية من خالل  بأرباح  الشهر  والثالث من  الثاين  الثلثان  يعد  لتمويل مرشوع عملك.  عالية من خالل األموال  بأرباح  الشهر  والثالث من  الثاين  الثلثان  يعد  لتمويل مرشوع عملك.  األموال 

التعاون مع رشكاء من غري مدينتك او غري مقيمني يف بلدك .التعاون مع رشكاء من غري مدينتك او غري مقيمني يف بلدك .
نصيحتي لك حان الوقت الختاذ قرار مهم. ال تقاوم التغيري!.نصيحتي لك حان الوقت الختاذ قرار مهم. ال تقاوم التغيري!.

برج الثور )برج الثور )2121 أبريل -  أبريل - 2121 مايو(: مايو(:
األمور فلن  اتبعت هذه  إذا  القديمة.  األمور فلن حتتاج إىل تكريس نفسك هلدف أعىل والعودة إىل اخلطط  اتبعت هذه  إذا  القديمة.  حتتاج إىل تكريس نفسك هلدف أعىل والعودة إىل اخلطط 

تزعجك املشاكل والرصاعات يف العمل وستشعر بالرضا.تزعجك املشاكل والرصاعات يف العمل وستشعر بالرضا.
يمكنك حتقيق الكثري إذا مل حتد نفسك. هتب رياح جديدة من التغيرييمكنك حتقيق الكثري إذا مل حتد نفسك. هتب رياح جديدة من التغيري

حان الوقت لتوجيه نفسك نحو األنشطة التي تناسبك حقا وجتلب لك املتعة. لكن هذا ال يعني حان الوقت لتوجيه نفسك نحو األنشطة التي تناسبك حقا وجتلب لك املتعة. لكن هذا ال يعني 
التخيل عن كل ما تم إنجازه حتى اآلن، اذا كنت مرتبطا فال ترتدد يف قول ما يدور يف ذهنك حقا التخيل عن كل ما تم إنجازه حتى اآلن، اذا كنت مرتبطا فال ترتدد يف قول ما يدور يف ذهنك حقا 

ولكن احذر من أن تكون عجوال وعدوانيا يف تعاملك مع الرشيك .ولكن احذر من أن تكون عجوال وعدوانيا يف تعاملك مع الرشيك .

برج اجلوزاء )برج اجلوزاء )2222 مايو -  مايو - 2121 يونيو(: يونيو(:
ترى  أن  يمكنك  املهني.  مسارك  عىل  فاحصة  نظرة  تلقي  جتعلك  الشهر  هذا  أحداث  ترى بعض  أن  يمكنك  املهني.  مسارك  عىل  فاحصة  نظرة  تلقي  جتعلك  الشهر  هذا  أحداث  بعض 
بوضوح ما إذا كانت أفكارك قابلة للتطبيق أو مثالية. اجلو الفلكي العام يفيض إىل التغيري ولكن بوضوح ما إذا كانت أفكارك قابلة للتطبيق أو مثالية. اجلو الفلكي العام يفيض إىل التغيري ولكن 

جيب أال تترسع يف اختاذ القرارات. امنح نفسك وقتا للتفكري يف األمور وحتقيق راحة البال.جيب أال تترسع يف اختاذ القرارات. امنح نفسك وقتا للتفكري يف األمور وحتقيق راحة البال.
يف العمل حتصل عىل املزيد من االستقاللية وعليك إظهار أفضل صفاتك املهنية. ستنشئ روابط يف العمل حتصل عىل املزيد من االستقاللية وعليك إظهار أفضل صفاتك املهنية. ستنشئ روابط 
مفيدة جديدة وجتد أشخاصا متشاهبني يف التفكري. سيقدم لك األصدقاء الدعم وستشعر بكل مفيدة جديدة وجتد أشخاصا متشاهبني يف التفكري. سيقدم لك األصدقاء الدعم وستشعر بكل 

فضائل الصداقة احلقيقية. فضائل الصداقة احلقيقية. 

برج الرسطان )برج الرسطان )2222 يونيو -  يونيو - 2323 يوليو(:  يوليو(: 
التقديمية  والعروض  املعارض  تعد  واملعلمني.  اإلبداعية  املهن  ألصحاب  جيد  التقديمية شهر  والعروض  املعارض  تعد  واملعلمني.  اإلبداعية  املهن  ألصحاب  جيد  شهر 
يظهر  ربام  بالنجاح.  العامة  العالقات  وأحداث  اإلعالنية  واحلمالت  العامة  يظهر واخلطب  ربام  بالنجاح.  العامة  العالقات  وأحداث  اإلعالنية  واحلمالت  العامة  واخلطب 
من  أعىل  يكون دخلك  ان  املتوقع  من  ماليا  املهنية.  يساعدك يف تطور حياتك  من صديق مؤثر  أعىل  يكون دخلك  ان  املتوقع  من  ماليا  املهنية.  يساعدك يف تطور حياتك  صديق مؤثر 

األقارب. من  مادية  مساعدة  او   ، قيمة  هدية  ستتلقى  أو  األقارب.املعتاد،  من  مادية  مساعدة  او   ، قيمة  هدية  ستتلقى  أو  املعتاد، 
الفرتة  تعد  نفسه  الوقت  يف  ببطء.  يتحرك  يشء  كل  الشخصية  حياتك  يف  األرجح  الفرتة عىل  تعد  نفسه  الوقت  يف  ببطء.  يتحرك  يشء  كل  الشخصية  حياتك  يف  األرجح  عىل 

حلها. وطرق  املشكالت  وحتديد  العالقات  لتحليل  حلها.جيدة  وطرق  املشكالت  وحتديد  العالقات  لتحليل  جيدة 

برج األسد )برج األسد )2424 يوليو -  يوليو - 2323 اغسطس(: اغسطس(:
للذين يرغبون يف حل مشاكل معينة يف زواجهم فيمكنهم إجياد حلول هلا ، تصبح أكثر نشاطا للذين يرغبون يف حل مشاكل معينة يف زواجهم فيمكنهم إجياد حلول هلا ، تصبح أكثر نشاطا 
 ، للعمل  ختصصه  الذي  الوقت  مقدار  أو  املال  حول  اجلدل  تستأنف  قد  العالقات.  حيث  ، من  للعمل  ختصصه  الذي  الوقت  مقدار  أو  املال  حول  اجلدل  تستأنف  قد  العالقات.  حيث  من 
ولكن بحلول هناية الشهر سوف تتوصل إىل اتفاق وتصنع السالم، الوقت جيد للحياة األرسية. ولكن بحلول هناية الشهر سوف تتوصل إىل اتفاق وتصنع السالم، الوقت جيد للحياة األرسية. 
سيتعامل الكثري منكم مع القضايا املتعلقة بالعقارات واإلسكان واملشرتيات الكبرية. إذا كان هناك سيتعامل الكثري منكم مع القضايا املتعلقة بالعقارات واإلسكان واملشرتيات الكبرية. إذا كان هناك 

توتر يف العالقات مع أحد األقارب ، فيمكنك حماولة استعادة االنسجام.توتر يف العالقات مع أحد األقارب ، فيمكنك حماولة استعادة االنسجام.

برج العذراء )برج العذراء )2424 اغسطس -  اغسطس - 2323 سبتمرب(: سبتمرب(:
تصبح احلياة الشخصية أكثر إرشاقا، هناك فرص حلل املشاكل الشخصية التي نشأت يف املايضتصبح احلياة الشخصية أكثر إرشاقا، هناك فرص حلل املشاكل الشخصية التي نشأت يف املايض
األخطاء. نفس  ارتكاب  فتجنب   ، املايض  بمشاكل  تذكرك  املواقف  بعض  أن  شعرت  األخطاء.إذا  نفس  ارتكاب  فتجنب   ، املايض  بمشاكل  تذكرك  املواقف  بعض  أن  شعرت  إذا 

أموال  جني  إمكانية  إىل  يشري  شهر  ناجحة.  الفرتة  تعترب  احلب  عن  يبحثون  للذين  أموال بالنسبة  جني  إمكانية  إىل  يشري  شهر  ناجحة.  الفرتة  تعترب  احلب  عن  يبحثون  للذين  بالنسبة 
املتعلقة  النفقات  املزيد من  يكون هناك  أن  املتوقع  أنه من  تفكر يف حقيقة  أن  املتعلقة جيدة وجيب  النفقات  املزيد من  يكون هناك  أن  املتوقع  أنه من  تفكر يف حقيقة  أن  جيدة وجيب 
والعمل  اخلارجي  التعاون  الشهر  الناجحة هذا  النشاط  أو األرسة. من بني جماالت  والعمل باألطفال  اخلارجي  التعاون  الشهر  الناجحة هذا  النشاط  أو األرسة. من بني جماالت  باألطفال 

املتعلق بالسفر والتعليم والفن واملبيعات.املتعلق بالسفر والتعليم والفن واملبيعات.

برج امليزان )برج امليزان )2424 سبتمرب -  سبتمرب - 2323 اكتوبر(: اكتوبر(:
من  العديد  ترى  واضح.  هدف  إىل  تفتقر  لكنك   ، اجلديدة  اإلبداعية  باألفكار  ميلء  من أنت  العديد  ترى  واضح.  هدف  إىل  تفتقر  لكنك   ، اجلديدة  اإلبداعية  باألفكار  ميلء  أنت 
اهتاممك. تستحق  التي  املشاريع  لتحديد  بعناية  تقييمها  عليك  لكن  أمامك  اهتاممك.الفرص  تستحق  التي  املشاريع  لتحديد  بعناية  تقييمها  عليك  لكن  أمامك  الفرص 

هذا الشهر جتد نفسك مثايل للغاية يف عملك ، وتتجاهل التفاصيل املهمة. هناك فرص كبرية لكسب هذا الشهر جتد نفسك مثايل للغاية يف عملك ، وتتجاهل التفاصيل املهمة. هناك فرص كبرية لكسب 
املزيد من خالل موهبتك و ابداعك . إذا شعرت أن وظيفتك احلالية مملة أو أصبحت مصدرا املزيد من خالل موهبتك و ابداعك . إذا شعرت أن وظيفتك احلالية مملة أو أصبحت مصدرا 
للتوتر ، فيمكنك حتليل سوق العمل وحماولة العثور عىل وظيفة تتامشى بشكل أكرب مع قدراتك.للتوتر ، فيمكنك حتليل سوق العمل وحماولة العثور عىل وظيفة تتامشى بشكل أكرب مع قدراتك.

فرص كسب املال تتزايد ولكن جتنب الترسع يف نقاشاتك املالية.فرص كسب املال تتزايد ولكن جتنب الترسع يف نقاشاتك املالية.

برج العقرب )برج العقرب )2424 أكتوبر -  أكتوبر - 2222 نوفمرب(: نوفمرب(:
أو زواجك. يفسدون عالقة حبك  الغرباء  تدع  ال   ، تشتيت طاقتك  األفضل عدم  أو زواجك.من  يفسدون عالقة حبك  الغرباء  تدع  ال   ، تشتيت طاقتك  األفضل عدم  من 

تتخذه  الذي  االجتاه  عن  راضيا  تكن  مل  إذا  متجددة.  بقوة  عالية  أهداف  نحو  تتخذه تندفع  الذي  االجتاه  عن  راضيا  تكن  مل  إذا  متجددة.  بقوة  عالية  أهداف  نحو  تندفع 
مشاريع  بدء  وكذلك   ، جديدة  وظيفة  عن  البحث  يمكنك  التغيري،  يف  ففكر  املهنية  مشاريع حياتك  بدء  وكذلك   ، جديدة  وظيفة  عن  البحث  يمكنك  التغيري،  يف  ففكر  املهنية  حياتك 
لكن جيب  املال.  الرضا عن  املهنية بسبب عدم  التغيريات  أن حتدث  يمكن  األجل،  لكن جيب طويلة  املال.  الرضا عن  املهنية بسبب عدم  التغيريات  أن حتدث  يمكن  األجل،  طويلة 

نفسك. تقدير  يف  املبالغة  إىل  مياًل  هناك  يكون  قد  أنه  تعلم  نفسك.أن  تقدير  يف  املبالغة  إىل  مياًل  هناك  يكون  قد  أنه  تعلم  أن 

برج القوس )برج القوس )2323 نوفمرب -  نوفمرب - 2222 ديسمرب(: ديسمرب(:
عىل األرجح ، ستصبح بعض األشياء املتعلقة بحياتك الشخصية واضحة ، يمكنك االعتامد عىل عىل األرجح ، ستصبح بعض األشياء املتعلقة بحياتك الشخصية واضحة ، يمكنك االعتامد عىل 
املساعدة املالية أو اهلدية القيمة من احلبيب أو الزوج. ربام ستبدأ مرشوعا معا سيحقق دخاًل املساعدة املالية أو اهلدية القيمة من احلبيب أو الزوج. ربام ستبدأ مرشوعا معا سيحقق دخاًل 
جيدا يف املستقبل، من املرجح ان تتغري األمور نحو األفضل. لكن هذا قد ال حيدث بالرسعة جيدا يف املستقبل، من املرجح ان تتغري األمور نحو األفضل. لكن هذا قد ال حيدث بالرسعة 
التي تتوقعها، قد حتتاج إىل تغيري طريقة تفكريك عندما يتعلق األمر بكيفية ربح  التي تتوقعها، قد حتتاج إىل تغيري طريقة تفكريك عندما يتعلق األمر بكيفية ربح والسهولة  والسهولة 

املال ، ودفعه ، وكيف تقدر نفسك.املال ، ودفعه ، وكيف تقدر نفسك.

برج اجلدي )برج اجلدي )2323 ديسمرب -  ديسمرب - 2020 يناير(: يناير(:
1818 مارس الزهرة يف برج اجلوزاء تشجعك عىل  مارس الزهرة يف برج اجلوزاء تشجعك عىل  من املرجح ان يكون الشهر مثمرا . حتى من املرجح ان يكون الشهر مثمرا . حتى 

البحث عن رشكاء األعامل والعمالء واإلبداع وتنمية املواهب.البحث عن رشكاء األعامل والعمالء واإلبداع وتنمية املواهب.
هذا هو الوقت املناسب للتفكري يف اسرتاتيجيات التطوير الوظيفي لتصبح أكثر اجتامعية هذا هو الوقت املناسب للتفكري يف اسرتاتيجيات التطوير الوظيفي لتصبح أكثر اجتامعية 
استعداد  أنت عىل  إىل عالقات عميقة وجادة.  باحلاجة  التعاون، عائليا تشعر  استعداد وانفتاحا عىل  أنت عىل  إىل عالقات عميقة وجادة.  باحلاجة  التعاون، عائليا تشعر  وانفتاحا عىل 
لتحمل التزامات معينة واملطالبة بنفس اليشء من الرشيك . حاول التقريب من اآلراء بينكم لتحمل التزامات معينة واملطالبة بنفس اليشء من الرشيك . حاول التقريب من اآلراء بينكم 
الوضع  يتغري  الشهر  الوضع   يتغري  الشهر   55 بعد  من  مارس(  بعد   من  مارس(   55 )حتى  الشهر  من  األوىل  األيام  يف  خاص  )حتى وبشكل  الشهر  من  األوىل  األيام  يف  خاص  وبشكل 

لألفضل ، ويمكنك الوصول إىل قاسم مشرتك مع الرشيك.لألفضل ، ويمكنك الوصول إىل قاسم مشرتك مع الرشيك.

برج الدلو )برج الدلو )2121 يناير -  يناير - 1919 فرباير(: فرباير(:
عىل الرغم من أنك قد تواجه مشكلة يف قبول أفكار اآلخرين لكنك يمكن ان تزدهر يف عىل الرغم من أنك قد تواجه مشكلة يف قبول أفكار اآلخرين لكنك يمكن ان تزدهر يف 
املشاريع التعاونية وتوسع دائرتك االجتامعية . انصحك باملرونة ، وستصبح الرشاكات املشاريع التعاونية وتوسع دائرتك االجتامعية . انصحك باملرونة ، وستصبح الرشاكات 
التجارية مصدرا للدعم، ال تتخىل عن أحالمك وآمالك ، ولكن كن حذرا بشأن األموال التجارية مصدرا للدعم، ال تتخىل عن أحالمك وآمالك ، ولكن كن حذرا بشأن األموال 
واملوارد األخرى التي لديك. سيكون من احلكمة التفكري يف خطة ادخار ، ألنه قد واملوارد األخرى التي لديك. سيكون من احلكمة التفكري يف خطة ادخار ، ألنه قد 
هناك نفقات غري متوقعة،  نصيحتي لك كن حذرا عندما يتعلق األمر باملال هناك نفقات غري متوقعة،  نصيحتي لك كن حذرا عندما يتعلق األمر باملال 

الذي يعتمد عىل اآلخرين!.الذي يعتمد عىل اآلخرين!.

برج احلوت )برج احلوت )2020 فرباير -  فرباير - 2020 مارس(: مارس(:
الشهر  هذا  األفضل.  نحو  التغيري  يف  تساهم  الشهر  هلذا  الفلكية  الشهر الطاقات  هذا  األفضل.  نحو  التغيري  يف  تساهم  الشهر  هلذا  الفلكية  الطاقات 

تبلغ عواطفك ومشاعرك ذروهتا، اذا كنت عازبا فقد تكون حمظوظا يف بحثك عن احلب.تبلغ عواطفك ومشاعرك ذروهتا، اذا كنت عازبا فقد تكون حمظوظا يف بحثك عن احلب.
املفتوح  التواصل  سيساعدك  بينهم،  األمور  لتحسني  اجلميلة  الفرص  لدهيم  املفتوح للمرتبطني  التواصل  سيساعدك  بينهم،  األمور  لتحسني  اجلميلة  الفرص  لدهيم  للمرتبطني 

والصادق عىل إجياد حلول جديدة للمشاكل القديمة التي تؤثر عىل حياتك الشخصية.والصادق عىل إجياد حلول جديدة للمشاكل القديمة التي تؤثر عىل حياتك الشخصية.
لديك الكثري من العمل وخططك تتضمن جمموعة متنوعة من املهام. يفضل الوقت البحث لديك الكثري من العمل وخططك تتضمن جمموعة متنوعة من املهام. يفضل الوقت البحث 

عن رشكاء أعامل جدد ، والعمل بالعقود ، باإلضافة إىل تطوير معايري سالمة العامل.عن رشكاء أعامل جدد ، والعمل بالعقود ، باإلضافة إىل تطوير معايري سالمة العامل.
باختصار يدعم  الوظائف.  تغيري  أو  العمل اجلديدة  للدراسة وإتقان مهارات  باختصار يدعم الفرتة مناسبة  الوظائف.  تغيري  أو  العمل اجلديدة  للدراسة وإتقان مهارات  الفرتة مناسبة 

شهر مارس أي حتديث حتى لو كانت ملجرد تغري طريقتك يف النظر إىل األشياء.شهر مارس أي حتديث حتى لو كانت ملجرد تغري طريقتك يف النظر إىل األشياء.



الناضجة  الشخصية  عن  املاضى  الشهر  ىف  حلديثنا  الناضجة إستكامال  الشخصية  عن  املاضى  الشهر  ىف  حلديثنا  إستكامال 
وايضا  الزوجية  احلياة  كفاءة  عىل  النضج  مستوى  وايضا وتأثري  الزوجية  احلياة  كفاءة  عىل  النضج  مستوى  وتأثري 
مدى أمهية أن يتمتع كل رشيك من الرشيكني بحياة تسعى مدى أمهية أن يتمتع كل رشيك من الرشيكني بحياة تسعى 
الروحى والنفسى من أجل حياة زوجية افضل   النضج  الروحى والنفسى من أجل حياة زوجية افضل  نحو  النضج  نحو 
سوف نكمل ونذكر بعض النقاط اهلامة التى تدل عىل النضج سوف نكمل ونذكر بعض النقاط اهلامة التى تدل عىل النضج 
وإىل أى مدى يظهر أثرها عىل الزواج ولكن دعونا أوال نتذكر وإىل أى مدى يظهر أثرها عىل الزواج ولكن دعونا أوال نتذكر 

السابقة: النقاط  لبعض  تلخيصا  قليلة  سطور  ىف  السابقة:سويا  النقاط  لبعض  تلخيصا  قليلة  سطور  ىف  سويا 
تقبل  ان  تستطيع  التى  الشخصية  هى  الناضجة:  تقبل الشخصية  ان  تستطيع  التى  الشخصية  هى  الناضجة:  الشخصية 
تصنع  ان  القادرة  الشخصية  وهى  حياهتا  ىف  وتنجح  تصنع نفسها  ان  القادرة  الشخصية  وهى  حياهتا  ىف  وتنجح  نفسها 

االخرين بسهولة وبنجاح.  االخرين بسهولة وبنجاح. عالقات صحية مع  عالقات صحية مع 
وبعض العالمات التى تدل عىل نضج الشخصية التى ذكرناها وبعض العالمات التى تدل عىل نضج الشخصية التى ذكرناها 

ىف العدد املاضى هى: ىف العدد املاضى هى: 
ال  التى  وقراراته  حياته  للشخص  يكون  ان  االستقاللية:  ال -  التى  وقراراته  حياته  للشخص  يكون  ان  االستقاللية:   -١١

تتأثر باالخرين وال ترتدد بل شخصية تعرف ما تريد.تتأثر باالخرين وال ترتدد بل شخصية تعرف ما تريد.
حياهتا  وتقبل  نفسها  تقبل  التى  الشخصية  القبول:  حياهتا -  وتقبل  نفسها  تقبل  التى  الشخصية  القبول:   -٢٢

االخرين.  تقبل  وايضا  االخرين. وظروفها  تقبل  وايضا  وظروفها 
٣٣- القدرة عىل التعلم  بتواضع من أى شخص. - القدرة عىل التعلم  بتواضع من أى شخص. 

ودون  تكرب  دون  وبأمكانيتها  بنفسها  الواثقة  الشخصية  ودون -  تكرب  دون  وبأمكانيتها  بنفسها  الواثقة  الشخصية   -٤٤
لتطوير  بيدها  ما  تستخدم  كيف  تعرف  بل  ألمكانيتها  لتطوير احتقار  بيدها  ما  تستخدم  كيف  تعرف  بل  ألمكانيتها  احتقار 
نفسها  وايضا هى الشخصية التى تستطيع ان تثق باالخرين. نفسها  وايضا هى الشخصية التى تستطيع ان تثق باالخرين. 
ووال  ذاهتا  عىل  تركز  ال  التى  املوضوعية  الشخصية  ووال -  ذاهتا  عىل  تركز  ال  التى  املوضوعية  الشخصية   -٥٥
احلل  عىل  تركز  مشكلة  اى  حدوث  عند  بل  االمور  احلل تشخصن  عىل  تركز  مشكلة  اى  حدوث  عند  بل  االمور  تشخصن 

مهام كان من أو ما السبب.مهام كان من أو ما السبب.
باقى   عن  تفصيال  بأكثر  كالمنا  نستكمل  دعونا  يىل  باقى  وفيام  عن  تفصيال  بأكثر  كالمنا  نستكمل  دعونا  يىل  وفيام 
الناضجة وكيف يعود ذلك عىل  التى متيز الشخصية  الناضجة وكيف يعود ذلك عىل السامت  التى متيز الشخصية  السامت 

احلياة الزوجية: احلياة الزوجية: 
٦٦-  نضج التوجهات اجلنسية:-  نضج التوجهات اجلنسية:

قبوله  وأيضا  معه  والتصالح  جلنسه  الشخص  قبول  قبوله هو  وأيضا  معه  والتصالح  جلنسه  الشخص  قبول  هو 
اجتاهات  ىف  نضج  لديه  الذى  فالشخص  االخر،  اجتاهات للجنس  ىف  نضج  لديه  الذى  فالشخص  االخر،  للجنس 

وموقفه اجلنسى  يستطيع عندها أن يرى اآلخر )الرشيك(وموقفه اجلنسى  يستطيع عندها أن يرى اآلخر )الرشيك(
فقط  يستخدمه  شيىء  جمرد  وليس  قيمته  له  فقط شخص  يستخدمه  شيىء  جمرد  وليس  قيمته  له  شخص 
له  ككيان  يراه  بل   عضوية  أمور  لتلبية  أو  احتياجاته  له ألشباع  ككيان  يراه  بل   عضوية  أمور  لتلبية  أو  احتياجاته  ألشباع 

له. ومكمال  مناظرا  له.كرامته  ومكمال  مناظرا  كرامته 
زوجة   أو  زوج  كل  حيرتم  حينام  الزواج  عىل  ذلك  زوجة  وتأثري  أو  زوج  كل  حيرتم  حينام  الزواج  عىل  ذلك  وتأثري 
ويقبل  وحيرتم  عنه  كجنس  اختالفه  وحيرتم  ويقبل رشيكه  وحيرتم  عنه  كجنس  اختالفه  وحيرتم  رشيكه 
احتاد  ىف  ويدخل  ويقدرها  عنه  الفسيولوجية  احتاد أختالفاته  ىف  ويدخل  ويقدرها  عنه  الفسيولوجية  أختالفاته 
اساسها  التى  احلميمية  اجلنسية  العالقة  خالل  من  اساسها معه  التى  احلميمية  اجلنسية  العالقة  خالل  من  معه 
فالنتيجة  االخر   ومع  النفس  مع  وتصالح  وتكافؤ  فالنتيجة تناظر  االخر   ومع  النفس  مع  وتصالح  وتكافؤ  تناظر 
وممتعة،  مشبعة  جنسية  وحياة  سعيدة  زوجية  حياة  وممتعة، هى  مشبعة  جنسية  وحياة  سعيدة  زوجية  حياة  هى 
تظهر  فقد  الزواج   ىف  اجلنسى   االجتاه  نضج  غاب  ان  تظهر واما  فقد  الزواج   ىف  اجلنسى   االجتاه  نضج  غاب  ان  واما 
االخر  استعامل  ضمنها  ومن  اجلنسية  العالقة  ىف  شاذة  االخر ميول  استعامل  ضمنها  ومن  اجلنسية  العالقة  ىف  شاذة  ميول 
باحتياجات  أهتامم  دون  الشخصى  اجلنسى  األحتياج  باحتياجات ألشباع  أهتامم  دون  الشخصى  اجلنسى  األحتياج  ألشباع 
الرغبة  يفقد  أو  اجلنسية  بالربود  الرشيك  يصاب  قد  الرغبة الرشيك  يفقد  أو  اجلنسية  بالربود  الرشيك  يصاب  قد  الرشيك 
فتكون العالقة فارغة غري مشبعة فتكون العالقة فارغة غري مشبعة –– ألن االشباع اجلنسى يسبقه  ألن االشباع اجلنسى يسبقه 

أشباع واحتاد ىف  الفكر العاطفة والنفس أوال.أشباع واحتاد ىف  الفكر العاطفة والنفس أوال.
الروحى: النضج  الروحى:-  النضج   -٧٧

الروحى  النضج  مع  جنب  اىل  جنبا  يسري  النفسى  الروحى النضج  النضج  مع  جنب  اىل  جنبا  يسري  النفسى  النضج 

أختلفت شخصيته  الشخص روحيا كلام  أختلفت شخصيته فكلام نضج ومتعق  الشخص روحيا كلام  فكلام نضج ومتعق 
التمتع  عىل  تساعد  اهلل  مع  العالقة  ألن  النفسية  التمتع وأجتاهاته  عىل  تساعد  اهلل  مع  العالقة  ألن  النفسية  وأجتاهاته 
الروحى   النضج  النفسى،  االستقرار  وبالتاىل  الداخىل  الروحى  بالسالم  النضج  النفسى،  االستقرار  وبالتاىل  الداخىل  بالسالم 
ينفك  ذاته لألخر وجيعله  أن خيرج عن  األنسان  ينفك أيضا يساعد  ذاته لألخر وجيعله  أن خيرج عن  األنسان  أيضا يساعد 
شخص  من  يتعلم  ألنه  فقط  ذاته  عىل  والرتكيز  األنانية  شخص من  من  يتعلم  ألنه  فقط  ذاته  عىل  والرتكيز  األنانية  من 
أيضا  وبذلك  اجلميع  ألجل  نفسه  اخىل  الذى  يسوع  أيضا الرب  وبذلك  اجلميع  ألجل  نفسه  اخىل  الذى  يسوع  الرب 

ويضحى. يعطى  أن  ويضحى.يستطيع  يعطى  أن  يستطيع 
  

تأثري ذلك عىل  الزواج:تأثري ذلك عىل  الزواج:
كل  قلب  ىف  يسوع  الرب  اساسها  السعيدة  الزوجية  كل احلياة  قلب  ىف  يسوع  الرب  اساسها  السعيدة  الزوجية  احلياة 
رشيك من الزوجني رشيك من الزوجني –– فكلام اقرتبا كل منهام من اهلل أستطعا  فكلام اقرتبا كل منهام من اهلل أستطعا 
ضعفات  ويغفرا  بعضهام  حيبا  وأن  لبعضهام  يقرتبا  ضعفات ان  ويغفرا  بعضهام  حيبا  وأن  لبعضهام  يقرتبا  ان 
بعضهام أما من حييا متكاسال أو متجاهال  للعالقة الشخصية بعضهام أما من حييا متكاسال أو متجاهال  للعالقة الشخصية 
تتصدع  وقد  الزوجية  العالقة  تتأثر  سوف  فبالتأكيد  اهلل  تتصدع مع  وقد  الزوجية  العالقة  تتأثر  سوف  فبالتأكيد  اهلل  مع 
االجابى(  )حب  مقابل  بدون  حيب   أن  أحد  يستطيع  ال  االجابى( ألنه  )حب  مقابل  بدون  حيب   أن  أحد  يستطيع  ال  ألنه 
يسوع  الرب  معرفة  خالل  من  اال  مقابل  دون  يعطى  يسوع ويظل  الرب  معرفة  خالل  من  اال  مقابل  دون  يعطى  ويظل 
مع  يقل  سوف  للرشيك  االنسانى  احلب  كان  مهام  ان  مع اى  يقل  سوف  للرشيك  االنسانى  احلب  كان  مهام  ان  اى 

وهكذا. العيوب  وظهور  وهكذا.املشكالت  العيوب  وظهور  املشكالت 

الــواقــعــيــــة: الــواقــعــيــــة:-   -٨٨
يستقبل  وأمكانياته  ظروفه  مع  واقعى  الشخص  يكون  يستقبل أن  وأمكانياته  ظروفه  مع  واقعى  الشخص  يكون  أن 
واقعه  يتجاهل  ال  مشكالته  حل  وحياول  هبدوء  واقعه الواقع  يتجاهل  ال  مشكالته  حل  وحياول  هبدوء  الواقع 

والينكرهوالينكره – – ال يرتئى فوق ما ينبغى أن يرتئ. ال يرتئى فوق ما ينبغى أن يرتئ.
    

 تاثري ذلك عىل الزواج :  تاثري ذلك عىل الزواج : 
اكثر  منه  ويتوقع  رشيكه  عىل  حيمل  ال  الواقعى  اكثر  الشخص  منه  ويتوقع  رشيكه  عىل  حيمل  ال  الواقعى   الشخص 
الظروف  يقدر  الواقع  ارض  عىل  شخص  هو  بل  الالزم  الظروف من  يقدر  الواقع  ارض  عىل  شخص  هو  بل  الالزم  من 
خيطأ  ال  رشيكه  أن  يتوقع  -فال  ويقبلها  الفردية  خيطأ والفروقات  ال  رشيكه  أن  يتوقع  -فال  ويقبلها  الفردية  والفروقات 
كام  يقبله  بل  دوما  يرضيه  رشيكه  أن  يتوقع  ال  كام   يقبله  بل  دوما  يرضيه  رشيكه  أن  يتوقع  ال   –– مثال  مثال ابدا  ابدا 
بالواقعية   يتمتع  ال  الشخص  كان  وان  اختالفاته،  ويقبل  بالواقعية  هو  يتمتع  ال  الشخص  كان  وان  اختالفاته،  ويقبل  هو 
الزواج بطريقة غري اجيابية، فمثال يزداد مستوى  الزواج بطريقة غري اجيابية، فمثال يزداد مستوى يؤثر عىل  يؤثر عىل 
التوقعات من الرشيك التى ربام ال يستطيع الرشيك  تسديدها التوقعات من الرشيك التى ربام ال يستطيع الرشيك  تسديدها 
غري  أمور  ويتخيل  واقعية  غري  أحالم  يعيش  قد  أيضا  غري أبدا،   أمور  ويتخيل  واقعية  غري  أحالم  يعيش  قد  أيضا  أبدا،  

الزوجية. العالقة  الزوجية.حادثة تؤثر عىل  العالقة  حادثة تؤثر عىل 

٩٩- القدرة عىل عمل عالقات سوية مع اآلخرين:- القدرة عىل عمل عالقات سوية مع اآلخرين:
 ان الشخص الناضج هو الذى يستطيع أن يقيم عالقات سوية  ان الشخص الناضج هو الذى يستطيع أن يقيم عالقات سوية 
لشخص  انحياز  دون  اجلنسني  من  خمتلفة  اشخاص  لشخص مع  انحياز  دون  اجلنسني  من  خمتلفة  اشخاص  مع 
معني  او جلنس معني ،معني  او جلنس معني ،–– هو الشخص الذى يدخل ىف عالقات  هو الشخص الذى يدخل ىف عالقات 

اعتامدية. غري  اعتامدية.صحية  غري  صحية 
  

 تاثري ذلك عىل الزواج: تاثري ذلك عىل الزواج:
بني  وغرية  شك  بوجود  يسمح  ال  الصحية  العالقات  بني  عمل  وغرية  شك  بوجود  يسمح  ال  الصحية  العالقات   عمل 
الن  لألخر  منهام  كل  احرتام  عىل  يساعد  بل  الن الرشيكني  لألخر  منهام  كل  احرتام  عىل  يساعد  بل  الرشيكني 
اما  صحيح  بشكل  خمتلفة  عالقات  يقيم  أن  يعرف  اما الشخص  صحيح  بشكل  خمتلفة  عالقات  يقيم  أن  يعرف  الشخص 
عدم النضج فيجعل كل رشيك خيشى عىل رشيكه اذا حتدث عدم النضج فيجعل كل رشيك خيشى عىل رشيكه اذا حتدث 
بالغرية  عندها  ويشعر  اآلخر  اجلنس  من  أخر  شخص  بالغرية مع  عندها  ويشعر  اآلخر  اجلنس  من  أخر  شخص  مع 

النضج  عدم  أيضا  النضج   عدم  أيضا   –– الغريب  الشخص  وىف  رشيكه  ىف  الغريب والشك  الشخص  وىف  رشيكه  ىف  والشك 
يؤدى اىل األعتامدية عىل الرشيك أو عالقات طفولية مريضة  يؤدى اىل األعتامدية عىل الرشيك أو عالقات طفولية مريضة  
بسيط  ولو  أمر  اى  عىل  يغضب  الزوجني  من  كل  فيها  بسيط التى  ولو  أمر  اى  عىل  يغضب  الزوجني  من  كل  فيها  التى 

كأهنم أطفال  وهكذا.كأهنم أطفال  وهكذا.
  

١٠١٠- قبول النقد وحتمل األمل:- قبول النقد وحتمل األمل:
شخص  هو  النضج  نحو  يسعى  الذى  او  الناضج  شخص الشخص  هو  النضج  نحو  يسعى  الذى  او  الناضج  الشخص 
للنقد  للنقد يستطيع أن يعرتف بعيوبه وال ينكرها وعندما يتعرض  يستطيع أن يعرتف بعيوبه وال ينكرها وعندما يتعرض 
للنقد ويفحصه قد يكون هذا  بل يستمع  أو هياجم  للنقد ويفحصه قد يكون هذا ال يغضب  بل يستمع  أو هياجم  ال يغضب 

للتغيري والتطوير . .النقد فيه جزء من الصحة وحيتاج فعال  للتغيري والتطوير  النقد فيه جزء من الصحة وحيتاج فعال 

تأثري ذلك عىل الزواج:تأثري ذلك عىل الزواج:
الزوجية  املشكالت  ىف  بخطأه  يعرتف  أن  الشخص  الزوجية يستطيع  املشكالت  ىف  بخطأه  يعرتف  أن  الشخص  يستطيع 
ال  أيضا   - السبب  هو  وجيعله  ويلومه  رشيكه  عىل  يسقط  ال وال  أيضا   - السبب  هو  وجيعله  ويلومه  رشيكه  عىل  يسقط  وال 
يغضب من رشيكه ان وجه له نقدا بل يقبله حمرتما وجهة يغضب من رشيكه ان وجه له نقدا بل يقبله حمرتما وجهة 
أن  أيضا  يستطيع  عيوبه  يقبل  الذى   والشخص  االخر،  أن نظر  أيضا  يستطيع  عيوبه  يقبل  الذى   والشخص  االخر،  نظر 

رشيكه. عيوب  رشيكه.يقبل  عيوب  يقبل 

القدرة عىل حتمل املسؤلية: القدرة عىل حتمل املسؤلية:-   -١١١١
مسؤلية  تتحمل  ان  تستطيع  التى  هى  الناضجة  مسؤلية الشخصية  تتحمل  ان  تستطيع  التى  هى  الناضجة  الشخصية 

. حياهتا وقراراهتا وحتى اخطائها .حياهتا وقراراهتا وحتى اخطائها 

تأثري ذلك عىل الزواج: تأثري ذلك عىل الزواج: 
تؤثر  املسؤلية  حتمل  بروح  تتمتع  التى  الشخصية  تؤثر بالتأكيد  املسؤلية  حتمل  بروح  تتمتع  التى  الشخصية  بالتأكيد 
الرشيكني  مسؤلية  الزواج  ان  حيث  الزواج  ىف  اجيابيًا  الرشيكني تأثريًا  مسؤلية  الزواج  ان  حيث  الزواج  ىف  اجيابيًا  تأثريًا 
األوالد   مسؤلية  وحتمل  الظروف  حتمل  فيستطيعا  األوالد  معا  مسؤلية  وحتمل  الظروف  حتمل  فيستطيعا  معا 
بجانب  وحتديات،  مشكالت،  من  ومايتبعها  بجانب والرتبية  وحتديات،  مشكالت،  من  ومايتبعها  والرتبية 
كانت  ان  واما  الزواج  ىف  االخرى  والتحديات  االعباء  كانت باقى  ان  واما  الزواج  ىف  االخرى  والتحديات  االعباء  باقى 
الشخصية ال تتمتع باملسؤلية فقد يقع عائق حتمل عبء هذا الشخصية ال تتمتع باملسؤلية فقد يقع عائق حتمل عبء هذا 
يزيد محله ويرهقهه ويتعبه  اآلخر مما  الرشيك  يزيد محله ويرهقهه ويتعبه الزواج عىل  اآلخر مما  الرشيك  الزواج عىل 
الزواج  إلن  الرشيك  مباالة  ال  من  والفشل  باالحباط  الزواج ويشعر  إلن  الرشيك  مباالة  ال  من  والفشل  باالحباط  ويشعر 

معا.  الزوجني  ومسؤلية  مشاركة  معا. حياة  الزوجني  ومسؤلية  مشاركة  حياة 
للنضج  تسعى  التى  او  الناضجة  الشخصية  أن  كم  رأينا  للنضج وكام  تسعى  التى  او  الناضجة  الشخصية  أن  كم  رأينا  وكام 
العكس  وعىل  وسعادة  وراحة  كفاءة  اكثر  الزواج  العكس جتعل  وعىل  وسعادة  وراحة  كفاءة  اكثر  الزواج  جتعل 
حدوث  فرص  تزيد  الزوجني  احدى  شخصية  نضج  حدوث عدم  فرص  تزيد  الزوجني  احدى  شخصية  نضج  عدم 
فيحدث  تواصلهام  ومتنع  يومى  بشكل  تتكرر  قد  فيحدث مشكالت  تواصلهام  ومتنع  يومى  بشكل  تتكرر  قد  مشكالت 
ان  فينا  لذا وجب عىل كل شخص  ان انفصال نفسى وعاطفى،  فينا  لذا وجب عىل كل شخص  انفصال نفسى وعاطفى، 
هيتم لزواجه وحياته عن طريق  أن يبدأ بنفسه ويسعى حلياة هيتم لزواجه وحياته عن طريق  أن يبدأ بنفسه ويسعى حلياة 

ناضجة من خالل:ناضجة من خالل:

عىل  والعمل  ضعفه  ونقاط  بنفسه  والوعى  بالذات  الوعى  عىل -  والعمل  ضعفه  ونقاط  بنفسه  والوعى  بالذات  الوعى   -١١
تطويرها.تطويرها.

٢٢- حماولة معرفة ما بداخل النفس اكثر وكشفه امام اهلل من - حماولة معرفة ما بداخل النفس اكثر وكشفه امام اهلل من 
خالل االعرتاف والتوبة. خالل االعرتاف والتوبة. 

٣٣- وايضا العالقة الشخصية احلية مع اهلل- وايضا العالقة الشخصية احلية مع اهلل
امناء  بأصدقاء  نفسه  الشخص  حييط  ان  جانب  اىل  امناء -  بأصدقاء  نفسه  الشخص  حييط  ان  جانب  اىل   -٤٤



))FrankensteinFrankenstein(( أكل وال فرانكنشتاين أكل وال فرانكنشتاين
لعبة سعرات وال مغالطة دهون رشيرة؟! من هو فرانكنشتاينلعبة سعرات وال مغالطة دهون رشيرة؟! من هو فرانكنشتاين))FrankensteinFrankenstein((؟!؟!  

شخصية خيالية ألفتها املؤلفة الشهرية ماري شيليل شخصية خيالية ألفتها املؤلفة الشهرية ماري شيليل Mary ShelleyMary Shelley يف عام  يف عام ١٨٢٨١٨٢٨ وهي تـروي عـن عـالـم  وهي تـروي عـن عـالـم 
إسمه فكتور فرانكنشتاين الذي بطرق غري سوية خلق و صنع مسًخا آدميا ووحشًا قبيح الصـورة فاقـدا إسمه فكتور فرانكنشتاين الذي بطرق غري سوية خلق و صنع مسًخا آدميا ووحشًا قبيح الصـورة فاقـدا 
الروح اآلدمية! وهذا عزيزي القاريء هو ما أختيله كل مره أرى فيها مأكوالت ومرشوبات منزوعة الدسمالروح اآلدمية! وهذا عزيزي القاريء هو ما أختيله كل مره أرى فيها مأكوالت ومرشوبات منزوعة الدسم

أو قليلة الدسم أو حتى أي أكل صناعي فاقد نفخة احلياة من خالقه!أو قليلة الدسم أو حتى أي أكل صناعي فاقد نفخة احلياة من خالقه!
منزوع الدسم وقليل الدسم وخايل الدسم - مرشوب غازي بدون دهون مشبعة ومنزوع الدسم وقليل الدسم وخايل الدسم - مرشوب غازي بدون دهون مشبعة و00%% دهون مشـبعـة و  دهون مشـبعـة و %2%2

دهون فقط. دهون فقط. 

ماذا حدث للدنيا؟!ماذا حدث للدنيا؟!
صحتنا! وهو  باهظًا  الثمن  ألن  عدله  نحاول  أن  وليتنا  الثامنينيات  منذ  إنقلب  كله  العامل  يف  األكل  هرم  صحتنا!فعاًل  وهو  باهظًا  الثمن  ألن  عدله  نحاول  أن  وليتنا  الثامنينيات  منذ  إنقلب  كله  العامل  يف  األكل  هرم  فعاًل 

حيتوى  ما  غالبا  وهو  احلليب  زبدة  منه  املنزوع  احلليب  ببساطه  هو   : الدسم  خاىل  احلليب  هو  حيتوى ما  ما  غالبا  وهو  احلليب  زبدة  منه  املنزوع  احلليب  ببساطه  هو   : الدسم  خاىل  احلليب  هو  ما 
سنعرف  كام  وهي  سنعرف   كام  وهي   %4-3%4-3 دهون  نسبة  معناه  الدسم  وكامل  الدهون!  من   % دهون   نسبة  معناه  الدسم  وكامل  الدهون!  من   %  0.10.1 اىل   % اىل    %  00 عىل عىل 
ثبت  رشيرة  الدهون  أن  بحجة  الدسم  وتقليل  وبنزع  والفائده!  واإلشباع  للطعم  أساسية  ثبت الحقا  رشيرة  الدهون  أن  بحجة  الدسم  وتقليل  وبنزع  والفائده!  واإلشباع  للطعم  أساسية  الحقا 
الزمن""!! عليه  عفى  قديم  الزمنكالم  عليه  عفى  قديم  ""كالم  بالعامية  وأصبح  منا  الكثريين  بصحة  وأودى  علميًا  بالعامية خطأه  وأصبح  منا  الكثريين  بصحة  وأودى  علميًا  خطأه 

""اخلالية من الصحة واملعنى واألمانة العلميةاخلالية من الصحة واملعنى واألمانة العلمية" "  اعتقد انك عزيزي القاريء عىل علم جيد بكل هذه العبارات اعتقد انك عزيزي القاريء عىل علم جيد بكل هذه العبارات 
نظرية!  جمرد  كانت  التي  النظرية!  عكس  أثبتت  التي  اجلديدة  األبحاث  وبعد  األخرية  اآلونة  يف  نظرية! خصوصا  جمرد  كانت  التي  النظرية!  عكس  أثبتت  التي  اجلديدة  األبحاث  وبعد  األخرية  اآلونة  يف  خصوصا 
رسيعا الفضائية  مركبتك  إىل  ترجع  وسوف  واحد  ألسبوع  زائرا  فقط  األرض  كوكب  عىل  كنت  حتى  رسيعالو  الفضائية  مركبتك  إىل  ترجع  وسوف  واحد  ألسبوع  زائرا  فقط  األرض  كوكب  عىل  كنت  حتى  لو 
مفزوعا لتأخذك إىل عامل آخر يتواجد فقط يف خميلتي وهو عامل ليس فيه أمراض سمنة وال سكر وال إرتفاع مفزوعا لتأخذك إىل عامل آخر يتواجد فقط يف خميلتي وهو عامل ليس فيه أمراض سمنة وال سكر وال إرتفاع 
ضغط وال رسطان وال أمراض قلب وأوعية دموية وعجز جنيس مبكر وال حتى اكتئاب! عامل شبيه بذاك الذي ضغط وال رسطان وال أمراض قلب وأوعية دموية وعجز جنيس مبكر وال حتى اكتئاب! عامل شبيه بذاك الذي 
غنانا عنه املغني الشهري چون لينون غنانا عنه املغني الشهري چون لينون John LennonJohn Lennon يف أغنية  يف أغنية ))ختيل ختيل ImagineImagine((، لكن هذه املره عن الصحة ، لكن هذه املره عن الصحة 
اجلسدية والنفسية! ستتعجب ككائن فضائي وقد تقطع إجازتك عىل األرض هاربًا مرسعًا إىل عاملك املثايل اجلسدية والنفسية! ستتعجب ككائن فضائي وقد تقطع إجازتك عىل األرض هاربًا مرسعًا إىل عاملك املثايل 
والطبيعي عىل األقل يف الطعام والرشاب، ومن أكثر من والطبيعي عىل األقل يف الطعام والرشاب، ومن أكثر من ٤٤ عقود من الزمان كان عاملنا الغذائي مثاليا بدون شخصية  عقود من الزمان كان عاملنا الغذائي مثاليا بدون شخصية 
فرانكنشتاين املرتبصة لنا يف كل ركن سوبر ماركت ومطعم أكل! أصبح عندي شعور أننا نعيش يف فيلم رعب!فرانكنشتاين املرتبصة لنا يف كل ركن سوبر ماركت ومطعم أكل! أصبح عندي شعور أننا نعيش يف فيلم رعب!

ولنخرج من فيلم الرعب هذا ينبغي علينا فهم احلقائق املتعلقة بموضوع الدهون الرشيرة والتي تذكرين ولنخرج من فيلم الرعب هذا ينبغي علينا فهم احلقائق املتعلقة بموضوع الدهون الرشيرة والتي تذكرين 
أيضا بشخصية حممود املليجي يف أفالمنا املرصية القديمة اجلميلة!أيضا بشخصية حممود املليجي يف أفالمنا املرصية القديمة اجلميلة!

وبام أن مشوار الـــ وبام أن مشوار الـــ 10001000 ميل يبدأ بخطوه... البد أن تعرف عزيزي القارئ أن هذه اخلطوة قد تكون تغيري  ميل يبدأ بخطوه... البد أن تعرف عزيزي القارئ أن هذه اخلطوة قد تكون تغيري 
ونراه  نسمعه  الذي  والكالم  املزيف  والعلم  اإلشاعات  كل  من  الرغم  عىل  الصحي  األكل  ماهية  عن  ونراه الفكر  نسمعه  الذي  والكالم  املزيف  والعلم  اإلشاعات  كل  من  الرغم  عىل  الصحي  األكل  ماهية  عن  الفكر 
الذي  األخص  وعىل  واملجالت  اجلرائد  امليديا  ويف  السوشيال  ويف  اإلعالنات  ويف  التلفزيون  يف  يوميا  الذي ونقرأه  األخص  وعىل  واملجالت  اجلرائد  امليديا  ويف  السوشيال  ويف  اإلعالنات  ويف  التلفزيون  يف  يوميا  ونقرأه 
السمعة" "  السمعةعاملية  ""عاملية  وبأختام  صحية  أهنا  مغرض  كاذب  بإدعاء  يوميًا  نأكلها  التي  املنتجات  ظهور  عىل  وبأختام نقرأه  صحية  أهنا  مغرض  كاذب  بإدعاء  يوميًا  نأكلها  التي  املنتجات  ظهور  عىل  نقرأه 
للبيع ملن يدفع أكثر! وأشعر بغصة شديدة بحلقي عند ختييل  للبيع ملن يدفع أكثر! وأشعر بغصة شديدة بحلقي عند ختييل    World Renowned & ReputableWorld Renowned & Reputable
عدة  أسباب  ولدي  بيوهتم!  يف  املأكوالت  هذه  يأكلون  ال  والرشكات  اهليئات  هذه  أدارة  جمالس  رؤساء  عدة أن  أسباب  ولدي  بيوهتم!  يف  املأكوالت  هذه  يأكلون  ال  والرشكات  اهليئات  هذه  أدارة  جمالس  رؤساء  أن 
لعدم الثقة يف كثري من هذه اهليئات العاملية التي هي من املفروض أهنا منوطة بتعليمنا وإرشادنا اىل كل ما لعدم الثقة يف كثري من هذه اهليئات العاملية التي هي من املفروض أهنا منوطة بتعليمنا وإرشادنا اىل كل ما 
الثقة فيها بأي هيئة علمية بدون  التي ال جيب  لنا ولكن ليس من الصعب يف هذه األيام الصعبه  الثقة فيها بأي هيئة علمية بدون هو صحي  التي ال جيب  لنا ولكن ليس من الصعب يف هذه األيام الصعبه  هو صحي 
ما  كل  أخذ  هو  كاملعتاد  الرشكات  هذه  فهدف  موضوعية،  ودراسة  جيدة  قراءة  وبدون  احلقائق  ما تقيص  كل  أخذ  هو  كاملعتاد  الرشكات  هذه  فهدف  موضوعية،  ودراسة  جيدة  قراءة  وبدون  احلقائق  تقيص 
الناجته عنه!، وأنا  العالج من األمراض  اآلن، والحقًا يف  األكل اليسء  أموالك يف الرصف عىل  الناجته عنه!، وأنا هو متاح من  العالج من األمراض  اآلن، والحقًا يف  األكل اليسء  أموالك يف الرصف عىل  هو متاح من 
أعرف أنك عزيزي القارئ تعرف جيدا ما اتكلم عنه وهو أنك قد جتد هذه األختام عىل علبة أعرف أنك عزيزي القارئ تعرف جيدا ما اتكلم عنه وهو أنك قد جتد هذه األختام عىل علبة ""فيها صحتكفيها صحتك""
وو""جيدة ألمراض القلبجيدة ألمراض القلب"" و و""جيدة للعظامجيدة للعظام"" و و""غني بالكالسيومغني بالكالسيوم"" بغض النظر عن النتيجة الفعلية يف أجسامنا! بغض النظر عن النتيجة الفعلية يف أجسامنا!

ال تنخدع عزيزي القاريء ملجرد أن أكاًل أو رشبًا معينًا حيتوي عىل مادة أو مركب قد يكون جيدًا للصحة ال تنخدع عزيزي القاريء ملجرد أن أكاًل أو رشبًا معينًا حيتوي عىل مادة أو مركب قد يكون جيدًا للصحة 
حينام كان يف سياق األكل الطبيعي عىل سبيل املثال فيتامني يسحينام كان يف سياق األكل الطبيعي عىل سبيل املثال فيتامني يس  Vitamin CVitamin C الذي يتمتع بفوائد كثرية إذا  الذي يتمتع بفوائد كثرية إذا 
  ScurvyScurvy اكلناه يف سياقة الرباين وهو الربتقال أو الليمون أو الكيوي إلخ أو لو كان ناقصا يف مرض األسقربوط اكلناه يف سياقة الرباين وهو الربتقال أو الليمون أو الكيوي إلخ أو لو كان ناقصا يف مرض األسقربوط
الذى كان يعاين منه البحارة بعد سفرهم لشهور عديده إال اإلنجليز منهم ألهنم يأكلون الليمون يف السفن ملنع الذى كان يعاين منه البحارة بعد سفرهم لشهور عديده إال اإلنجليز منهم ألهنم يأكلون الليمون يف السفن ملنع 
هذا املرض القاتل الذي ينتج عنه النزيف ولذلك لقب العامل بحارة اإلنجليز ب هذا املرض القاتل الذي ينتج عنه النزيف ولذلك لقب العامل بحارة اإلنجليز ب ““اليميز اليميز LimeysLimeys”” لرشهبم  لرشهبم 
وأكلهم الليمون! ولكن إذا تم إضافته إىل أكل غري صحي هذا ال جيعل هذا األكل صحيًا بل قد يكون مؤذيا أيضًا!وأكلهم الليمون! ولكن إذا تم إضافته إىل أكل غري صحي هذا ال جيعل هذا األكل صحيًا بل قد يكون مؤذيا أيضًا!

وقليل  الدسم  وقليل  الدسم  خايل  موضة  وهو  اليوم  فيه  معكم  اتكلم  أن  أريد  ما  عن  ببعيد  ليس  وقليل وهذا  الدسم  وقليل  الدسم  خايل  موضة  وهو  اليوم  فيه  معكم  اتكلم  أن  أريد  ما  عن  ببعيد  ليس  وهذا 
السعرات وكأن هذا دليال عىل أنه هذا األكل صحيًا ولكن لألسف هذا أبعد ما يكون عن الصحة ويف خالل السعرات وكأن هذا دليال عىل أنه هذا األكل صحيًا ولكن لألسف هذا أبعد ما يكون عن الصحة ويف خالل 
واملرشوبات  املأكوالت  هذه  أن  اجلديدة  العلمية  األبحاث  أثبتت  االخرية  صحيًا  التعيسة  الثالثة  واملرشوبات العقود  املأكوالت  هذه  أن  اجلديدة  العلمية  األبحاث  أثبتت  االخرية  صحيًا  التعيسة  الثالثة  العقود 
الدهون نسبة  تقلل  أن  الرشكات  أرادت  وعندما  متامًا  صحية  غري  الدسم  قليلة  أو  الدسم  الدهونمنزوعة  نسبة  تقلل  أن  الرشكات  أرادت  وعندما  متامًا  صحية  غري  الدسم  قليلة  أو  الدسم  منزوعة 
النتيجة  أن  املتوقع  اليومية كان من  السعرات  اليومي كنسبة دهون عمومًا من  األكل  % يف  النتيجة   أن  املتوقع  اليومية كان من  السعرات  اليومي كنسبة دهون عمومًا من  األكل  % يف   3030 %إىل  %إىل    4040 من من 
تتحسن!  أن  البد  الرشايني  تصلب  و  والقلب  والسكر  والكولسرتول  الضغط  أمراض  كل  ان  هي  تتحسن! املبارشة  أن  البد  الرشايني  تصلب  و  والقلب  والسكر  والكولسرتول  الضغط  أمراض  كل  ان  هي  املبارشة 
السمنة  تضاعفت  بل  زادت  فقد  اخلط،  طول  عىل  هذا  وعكس  مذهال  كان   حدث  ما  لألسف  السمنة ولكن  تضاعفت  بل  زادت  فقد  اخلط،  طول  عىل  هذا  وعكس  مذهال  كان   حدث  ما  لألسف  ولكن 

ثالثة  كل  من  وواحد  السمنة،  مرض  من  تعاين  األمريكية  وبالذات  الغربية  املجتمعات  من  ثالثة   كل  من  وواحد  السمنة،  مرض  من  تعاين  األمريكية  وبالذات  الغربية  املجتمعات  من   %40%40 واصبح واصبح 
السنني يقتل فريسته يف هدوء  لكنه قد  الكبد، مرض صامت  الدهون عىل  يعاين من  أمريكيني  السننيمواطنني  يقتل فريسته يف هدوء  لكنه قد  الكبد، مرض صامت  الدهون عىل  يعاين من  أمريكيني  مواطنني 
وقد تتعجب وجيب أن تتعجب كيف يكون هذا! كيف لنا أن نقلل وننزع الدسم من األكل فرتتفع نسبة مرض وقد تتعجب وجيب أن تتعجب كيف يكون هذا! كيف لنا أن نقلل وننزع الدسم من األكل فرتتفع نسبة مرض 
دهون الكبد إىل ما يقرتب من دهون الكبد إىل ما يقرتب من ١٠٠١٠٠ مليون مواطن أمريكي! ويف معظم الدول التي أصبح أكلها لألسف أمريكيًا صناعيًا  مليون مواطن أمريكي! ويف معظم الدول التي أصبح أكلها لألسف أمريكيًا صناعيًا 
..Their Own Old Healthy CuisineTheir Own Old Healthy Cuisine وختلت عن مطبخها الصحي الذي قد يناهز عمره آالف السنني وختلت عن مطبخها الصحي الذي قد يناهز عمره آالف السنني

وما هي مشكلة نزع الدسم او تقليله يف األكل؟!وما هي مشكلة نزع الدسم او تقليله يف األكل؟!
املشكلة بسيطة جدًا وأنا أتعجب انه اخذنا املشكلة بسيطة جدًا وأنا أتعجب انه اخذنا 3030 او  او 4040 سنة حتى نعرف أن املشكلة هي أن األكل يفقد جزءا  سنة حتى نعرف أن املشكلة هي أن األكل يفقد جزءا 
كبريًا من طعمه وبالتايل بيعه وبرتوجيه أصبح مستحيال فكان البد من التحايل عىل هذا املشكلة العويصة! كبريًا من طعمه وبالتايل بيعه وبرتوجيه أصبح مستحيال فكان البد من التحايل عىل هذا املشكلة العويصة! 
بأن هذه الرشكات التي تصنع هذه املأكوالت! ولقد حتايلت هذه الرشكات بصلف وكربياء معميل منقطع بأن هذه الرشكات التي تصنع هذه املأكوالت! ولقد حتايلت هذه الرشكات بصلف وكربياء معميل منقطع 
عىل  منها  املحتوى  وبالذات  الكاربوهيدرات  انواع  أسوأ  وهي  عىل   منها  املحتوى  وبالذات  الكاربوهيدرات  انواع  أسوأ  وهي   Refined carbsRefined carbs بإضافة  هذا  بإضافة النظري  عىل  هذا  النظري  عىل 
سم  إال  هو  ما  ربنا!  بتوع  سم   إال  هو  ما  ربنا!  بتوع  والفاكهة""  الطبيعي  والفاكهةاألكل  الطبيعي  ""األكل  سياقه  خارج  يف  كان  إن  الذي  سياقه   خارج  يف  كان  إن  الذي   FructoseFructose الفروكتوز الفروكتوز 
هيئة  يف  رسيعا  فيخزنه  متاما!  اجللوكوز  غري  به،  يفعل  ما  يعرف  ال  األخري  وهذا  الكبد  إىل  يذهب  هيئة زعاف  يف  رسيعا  فيخزنه  متاما!  اجللوكوز  غري  به،  يفعل  ما  يعرف  ال  األخري  وهذا  الكبد  إىل  يذهب  زعاف 
الضوء  ويسلط  أسف  بكل  يعرفنا  ياحرضات  وهذا  الكبد  عىل  الدهون  مرض  إىل  يؤدي  مما  الضوء   ويسلط  أسف  بكل  يعرفنا  ياحرضات  وهذا  الكبد  عىل  الدهون  مرض  إىل  يؤدي  مما  ""دهوندهون"" 
العرص  بمرض  بالذات  منها  الصناعية  والكاربوهيدرات  السكريات  بني  ما  الوطيدة  العالقة  ظالم  العرص عىل  بمرض  بالذات  منها  الصناعية  والكاربوهيدرات  السكريات  بني  ما  الوطيدة  العالقة  ظالم  عىل 
إىل يؤدي  قد  األخري  وهذا  الكبد  تليف  إىل   % إىل  يؤدي  قد  األخري  وهذا  الكبد  تليف  إىل   %  66 حوايل  بنسبة  يؤدي  والذي  حوايل   بنسبة  يؤدي  والذي  الدهني""  الكبد  الدهنيمرض  الكبد  ""مرض  وهو وهو 
NASH/NAFLD/CirrhosisNASH/NAFLD/Cirrhosis مما قد يؤدي لفشل الكبد والوفاة بسبب هذا أو الرسطان الناتج أحيانـًا  مما قد يؤدي لفشل الكبد والوفاة بسبب هذا أو الرسطان الناتج أحيانـًا 

عن تليف الكبد!عن تليف الكبد!

::From the Lips To The HipsFrom the Lips To The Hips من الفم للخرص  من الفم للخرص 
او  املشبع  اهلند  جوز  وزيت  الزبدة  يف  توجد  التي  الصحية  األكل  دهون  من  وغريها  املشبعة  الدهون  او عن  املشبع  اهلند  جوز  وزيت  الزبدة  يف  توجد  التي  الصحية  األكل  دهون  من  وغريها  املشبعة  الدهون  عن 
الدهون غري املشبعة بالذات األحادي عدم التشبع منها التي نعرفها اآلن أهنا صحية مثل زيت الزيتون وزيت الدهون غري املشبعة بالذات األحادي عدم التشبع منها التي نعرفها اآلن أهنا صحية مثل زيت الزيتون وزيت 
ودهون  اجلسم  دهون  إىل  مبارشة  تذهب  بأهنا  املغرضة  الكاذبة  اإلدعاءات  رغم  الدهون  هذه  ودهون األفوكادو!  اجلسم  دهون  إىل  مبارشة  تذهب  بأهنا  املغرضة  الكاذبة  اإلدعاءات  رغم  الدهون  هذه  األفوكادو! 
وتبديلها  الصحية  الدهون  هذه  عن  والبعد  حيدث  مل  هذا  وتبديلها ولكن  الصحية  الدهون  هذه  عن  والبعد  حيدث  مل  هذا  ولكن  بيئي!، ،  كتلوث  منها  التخلص  والبد  بيئي!الكبد  كتلوث  منها  التخلص  والبد  الكبد 
بالكاربوهيدرات املصنعة هو ماأدى بطريقة مبارشة إىل معظم هذه األمراض وبالذات ختزين الدهون املريض!بالكاربوهيدرات املصنعة هو ماأدى بطريقة مبارشة إىل معظم هذه األمراض وبالذات ختزين الدهون املريض!
الطبيعة لنا  أرادهتا  التي  النسبة   من  بكثري  اكثر  هيدرات  الكاربو  عىل  املحتويات  صناعي  األكل  الطبيعةاعتامد  لنا  أرادهتا  التي  النسبة   من  بكثري  اكثر  هيدرات  الكاربو  عىل  املحتويات  صناعي  األكل  اعتامد 
وخالقها ونزع الدهون او تقليلها لعلم مغرض أو جهل قاتل أدى إىل وباء السمنة يف عرصنا احلـايل مـرض وخالقها ونزع الدهون او تقليلها لعلم مغرض أو جهل قاتل أدى إىل وباء السمنة يف عرصنا احلـايل مـرض 
البعـض يقـول  كام  السمنـة  تكون  وقد  آخر  مرض  البعـض  يقـول  كام  السمنـة  تكون  وقد  آخر  مرض   236236 بــ  اآلن  حتى  وطيدة  عالقة  هلا  أن  بــ معروف  اآلن  حتى  وطيدة  عالقة  هلا  أن  معروف 

The mother of all diseasesThe mother of all diseases أو أم مجيع االمراض!   أو أم مجيع االمراض!  
أطباء وعلامء  أناس كثريين ومنهم  أن  أطباء وعلامء  سنة  أناس كثريين ومنهم  أن  2020 سنة  النبيلة ألكثر من  الطب  النبيلة ألكثر من و أأسف جدًا كطبيب ممارس ملهنة  الطب  و أأسف جدًا كطبيب ممارس ملهنة 
الدماغية  والسكتات  القلب  وأمراض  الرشايني  وتصلب  االربعينات  يف  املبكر  اجلنيس  العجز  الدماغية يقبلون  والسكتات  القلب  وأمراض  الرشايني  وتصلب  االربعينات  يف  املبكر  اجلنيس  العجز  يقبلون 
يعرفها  مل  كثرية  برسطانات  املبكر  األطفال!واملوت  يف  يعرفها   مل  كثرية  برسطانات  املبكر  األطفال!واملوت  يف   ٢٢ النوع  والسكر  اخلمسينات  يف  النوع وألزهايمر  والسكر  اخلمسينات  يف  وألزهايمر 
عن  يكون  ما  أبعد  وهذا  السن  كرب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  أصبحت  وكأهنا  فرانكنشتاين  أكل  قبل  من  عن العامل  يكون  ما  أبعد  وهذا  السن  كرب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  أصبحت  وكأهنا  فرانكنشتاين  أكل  قبل  من  العامل 
Baskin Rob�Baskin Rob� روبنز باسكن  سلسلة  مالك  )ابن  روبنز  جون  الشهري  الكاتب  كتاب  يف  وقرأت  روبنز احلقيقة  باسكن  سلسلة  مالك  )ابن  روبنز  جون  الشهري  الكاتب  كتاب  يف  وقرأت   احلقيقة 
Healthy at 100Healthy at 100   ولقد استمتعت  ولقد استمتعت  الــ ١٠٠١٠٠ عاما  عاما  الذي يدعى صحة جيدة عند  الــ    الذي يدعى صحة جيدة عند    bins John Robbinsbins John Robbins
يف  ملسنني  العامل  من  خمتلفة  بقاع  يف  كثرية  بالد  من  كثرية  بأمثلة  فيه  شاركنا  الذي  الكتاب  هذا  يف بقراءة  ملسنني  العامل  من  خمتلفة  بقاع  يف  كثرية  بالد  من  كثرية  بأمثلة  فيه  شاركنا  الذي  الكتاب  هذا  بقراءة 
بل  بل    100100 و  و    9090 سن  فوق  سن   فوق  ""املسننياملسنني""  أولئك  ان  باكستان!  يف  أولئك   ان  باكستان!  يف   HunzaHunza وهونزا  اليابان  يف  وهونزا   اليابان  يف   OkinawaOkinawa أوكيناوا أوكيناوا 
اكثر قد يتمتعون بصحة وافرة  حيسدهم عليها أولئك منا الذين يف عقدهم اخلامس او السادس! لدرجة أن اكثر قد يتمتعون بصحة وافرة  حيسدهم عليها أولئك منا الذين يف عقدهم اخلامس او السادس! لدرجة أن 
100100 سنة كرجل  سنة كرجل  بعد  أطفال حتى يف سن  إنجاب  بعد  وقادر عىل  أطفال حتى يف سن  إنجاب  100100 وقادر عىل  بعد سن  كان نشيطا جنسيا  بعد سن الكثري منهم  كان نشيطا جنسيا  الكثري منهم 
التاريخ! كتب  أو  الدينية  الكتب  يف  فقط  عنه  نقرأ  شيئا  واعتربناه  الكثريون  يصدقه  ال  قد  يشء  التاريخ! وهو  كتب  أو  الدينية  الكتب  يف  فقط  عنه  نقرأ  شيئا  واعتربناه  الكثريون  يصدقه  ال  قد  يشء   وهو 

وما احلل؟! ياعزيزى القارئ؟!وما احلل؟! ياعزيزى القارئ؟!
احلل يف أيدينا وهو عدم الثقة بادعاءات أي مأكوالت صناعية فال تدخل بيوتنا إال املأكوالت الطبيعية ومنها احلل يف أيدينا وهو عدم الثقة بادعاءات أي مأكوالت صناعية فال تدخل بيوتنا إال املأكوالت الطبيعية ومنها 
""كاملةكاملة"" الدسم! سأترك لك عزيزي القاريء هذا القرار احلاسم الذي قد أختذه املاليني قبلك وأصبحت صحتهم  الدسم! سأترك لك عزيزي القاريء هذا القرار احلاسم الذي قد أختذه املاليني قبلك وأصبحت صحتهم 
أحسن كثريا بدون أي أمراض وأيضا ختلصوا متاما من شبح أحسن كثريا بدون أي أمراض وأيضا ختلصوا متاما من شبح ""السمنةالسمنة""! ولنتذكر دائام أن األكل الطبيعي ليس ! ولنتذكر دائام أن األكل الطبيعي ليس 
الدسم  وال  نزع  حتى  وال  طعم  مكسبات  وال  إضافات  حيتاج  فال  كامل  النه  الدسم  وال نواقص!  نزع  حتى  وال  طعم  مكسبات  وال  إضافات  حيتاج  فال  كامل  النه  نواقص!  ل""مكمالتمكمالت" "  لحمتاجا  حمتاجا 
إضافة  فيتامينات وال إضافة مضادات أكسدة وال إنزيامت وال ختصيب! األكل إضافة  فيتامينات وال إضافة مضادات أكسدة وال إنزيامت وال ختصيب! األكل ""املنزوع الضمرياملنزوع الضمري"" قبل الدهون! قبل الدهون!

عزيزي القارئ كيف اقنعونا أن نثق يف يد البني آدم التي فشلت أن ختلق  أصبعا برشيا واحدا  للبني آدم أو قلبا عزيزي القارئ كيف اقنعونا أن نثق يف يد البني آدم التي فشلت أن ختلق  أصبعا برشيا واحدا  للبني آدم أو قلبا 
أو كبدا أو كلية و إىل يومنا هذا نضطر اىل التربع وأو كبدا أو كلية و إىل يومنا هذا نضطر اىل التربع و""زرعزرع"" وليس  وليس ""تصنيعتصنيع"" هذه األعضاء من أقاربنا واملتربعني  هذه األعضاء من أقاربنا واملتربعني 
هبا لنضعها يف أجسام مرضانا املحتاجني إليها عندما تفشل هذه األعضاء وإن كنا نعرف فشلنا ونعرتف به هبا لنضعها يف أجسام مرضانا املحتاجني إليها عندما تفشل هذه األعضاء وإن كنا نعرف فشلنا ونعرتف به 
يف أن نخلق هذه األعضاء يف أن نخلق هذه األعضاء ""احليةاحلية"" فلامذا سلمنا تسليام كامال ملصانع األكل وكأهنا قادرة أن ختلق اكال  فلامذا سلمنا تسليام كامال ملصانع األكل وكأهنا قادرة أن ختلق اكال ""حيًاحيًا"   "   
حينام جتد نفسك تلجأ إىل الفيتامينات واإلنزيامت ومضادات األكسدة ومكمالت األكل يف أقراص وكبسوالت حينام جتد نفسك تلجأ إىل الفيتامينات واإلنزيامت ومضادات األكسدة ومكمالت األكل يف أقراص وكبسوالت 
والذي هو يف خارج سياق األكل وهو املعروف بمبدأ اإلختزالية والذي هو يف خارج سياق األكل وهو املعروف بمبدأ اإلختزالية ReductionismReductionism !حينها حتقق يقينا أنك تاكل  !حينها حتقق يقينا أنك تاكل 
أكال فقريا ميتا! وهذا جمرد إعرتاف رصيح منك أن فقر أكلك املنزوع الدهون والصحة واحلياة والروح والعافية! أكال فقريا ميتا! وهذا جمرد إعرتاف رصيح منك أن فقر أكلك املنزوع الدهون والصحة واحلياة والروح والعافية! 
حيتاج طبعا إىل مكمالت غذائية  وأشياء كثرية أخرى منزوعة منها حيتاج طبعا إىل مكمالت غذائية  وأشياء كثرية أخرى منزوعة منها ""ضمري اإلنسانضمري اإلنسان" " وليتنا وليتنا ""ندع اخللق للخالقندع اخللق للخالق""!!
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