




حترك عربى لرفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب األمريكية
بدأ الربملان العريب تنفيذ املرحلة األوىل من خطة عمله لرفع اسم السودان من القائمة األمريكية 
للدول الراعية لإلرهاب وقرر إرسال وفد رفيع املستوى إىل برملان عموم أفريقيا لبحث هذه اخلطة.
والتقى رئيس الربملان العريب مشعل بن فهمي السلمي وزير الدولة السوداين طارق توفيق لبحث 
سبل تنفيذ خطة الربملان العريب لرفع اسم السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب.

برفع  املتعلقة  الربملان  عمل  خطة  عيل  السوداين  الوزير  اطالع  تم  إنه  اللقاء  عقب  السلمي  وقال 
اسم بالده من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، موضحا أن وفد الربملان العريب برئاسة نائب الرئيس 
سيبحث يف جنوب أفريقيا مع رئيس برملان "عموم أفريقيا" خطة العمل العربية يف هذا الصدد.

لتنفيذ هذه اخلطة بام حيقق األهداف  وأكد أن برملان عموم أفريقيا أحد رشكاء الربملان العريب 
العريب  الربملان  رئييس  باسم  موقعة  مشرتكة  رسالة  توجيه  سيتم  أنه  اىل  مشريا  هلا  املرجوة 
األمريكي. اخلارجية  وزير  األمريكي  والشيوخ  النواب  جملس  لرئييس  أفريقيا  عموم  وبرملان 

مجيع  عىل  جتيب  قانونية  بمذكرة  مدعمة  ستكون  الرسالة  هذه  إن  وأضاف 
وسيايس  وإنساين  وأخالقي  وعميل  قانوين  بشكل  تدحض  التي  التساؤالت 
لإلرهاب. الراعية  الدول  قائمة  يف  السودان  اسم  وضع  عليها  بني  التي  التهم 

من جانبه أشاد وزير الدولة السوداين يف مؤمتر صحفي مشرتك مع رئيس الربملان العريب بدور 
القائمة. من  السودان  اسم  لرفع  العربية  العمل  وخطة  العربية  الدول  وجامعة  العريب  الربملان 
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إرسائيل توقف شحنات الوقود إىل غزة
اخلميس  من  اعتبارا  غزة  قطاع  إىل  والغاز  الوقود  شحنات  إرسائيل  ستوقف 
إرسائيل. يف  حقوال  أحرقت  التي  املشتعلة  البالونات  النشطاء  إطالق  عىل  ردا 
بوقف  أمر  بأنه  ليربمان  أفيغدور  الدفاع  وزير  مكتب  عن  صدر  بيان  وأفاد 
آخر. إشعار  حتى  سامل  أبو  كرم  معرب  خالل  من  القطاع  إىل  الوقود  إمدادات 

وقال البيان "القرار اختذ نظرا الستمرار إرهاب البالونات احلارقة واالشتباكات عند السياج )احلدودي(".

لكن  آذار  مارس   30 منذ  مجعة  يوم  كل  خترج  التي  احلدودية  االحتجاجات  قليال  وهدأت 
القطاع. عن  االقتصادية  العقوبات  إرسائيل  ترفع  حتى  باالستمرار  تعهدوا  املنظمني 

وقتل ما ال يقل عن 155 فلسطينيا يف االحتجاجات بينام قتل جندي إرسائييل برصاص قناص يف غزة.

سببتها  حرائق  بسبب  والغابات  الزراعية  األرايض  من  قطاعات  إرسائيل  وخرست 
من  وإطالقها  حارقة  بمواد  حتميلها  يتم  التي  اهليليوم  وبالونات  الورقية  الطائرات 
القطاع. إىل  األساسية  غري  التجارية  البضائع  دخول  بمنع  بالفعل  إرسائيل  وردت  غزة. 
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قالت وزارة اخلارجية الرتكية إن تركيا سرتد عىل قرار الواليات املتحدة 
فرض عقوبات عىل اثنني من كبار الوزراء األتراك بسبب احتجاز

القس األمريكى أندرو برانسون.

وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يف بيان "ندعو اإلدارة األمريكية إىل الرتاجع عن هذا القرار 
اخلاطئ" واصفة قرار واشنطن بأنه "موقف عدائي".

وكان الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان قد صعد من حدة ترصحياته ضد واشنطن، قائأل إن 
تركيا لن تقدم تنازالت فيام يتعلق باستقالل القضاء وأن مالحظات "العقلية الصهيونية اإلنجيلية" 

يف الواليات املتحدة غري مقبولة.
وتابع أن وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاويش أوغلو، سيجري حمادثات مع نظريه األمريكي 
سنغافورة. يف  )آسيان(  آسيا  رشق  جنوب  دول  رابطة  اجتامع  هامش  عىل  بومبيو  مايك 
الداخلية  ووزير  غول  احلميد  عبد  العدل  وزير  عىل  عقوبات  واشنطن  وفرضت 
باسم  املتحدثة  ساندرز  سارة  وقالت  القس.  احتجاز  بسبب  صويلو  سليامن 
احتجازه. ثم   2016 يف  اعتقاله  يف  رئيسيا  دورا  لعبا  الوزيرين  إن  األبيض  البيت 
من جانبه، قال وزير اخلزانة ستيفن منوتشني يف بيان الحق يتضمن اإلعالن الرسمي عن العقوبات املالية 
إن "االحتجاز الظامل للقس برانسون واستمرار حماكمته عىل يد املسؤولني األتراك غري مقبول باملرة".
وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الواليات املتحدة تتوقع أن تطلق تركيا رساحه عىل الفور".
حتت  وأدراجهام  للوزيرين  واملمتلكات  املالية  األصول  جتميد  العقوبات  وتضمن 
االنسان. حقوق  منتهكي  بشأن  ترامب  الرئيس  أصدره  الذي  التنفيذي  األمر 
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تفاصيلها  بكل  حياتنا  يضبط  اهلل  ان  نؤمن 
االبرار  عيل  بشمسه  يرشق  اهلل  ان  نؤمن 
البرش حمب  اهلل  بان  نؤمن  االرشار،  و 

نيافة االنبا ابيفانيوس الذى غادرنا هبذا الرحيل
املفاجئ.انه حقا كوكب مضئ استضاءت به

املسكونه باحلقيقه.

يف حياة االنبا ابيفانيوس نتعلم ثالث صفات
1- وداعة احلكمه
2-غزارة املعرفه

3-بساطة احلياة
االصيله الوداعه  أوال: وداعة احلكمه، نشعر هبذه 
كان دائام  املرحيه.  وابتسامته  صمته  يف  حتي 
وسالم  الدير  سالم  عن  ويبحث  السالم  يطلب 
وخربته  نناقشه،  عندما  حكيام  حوله.كان  من 
يف حكيام  احلكمه.وكان  هذه  اعطته  الطويله 
متثيل  يف  انتدبته  عندما  اعضاءاللجنه  اختيار 
دائام  رأيه  وكان  املؤمترات.  كثريمن  كنيستنا.يف 
الزمان هذا  يف  نادره  صفه  احلكمه  وداعة  صائبا. 

غزارة فيه  اراها  كنت  التي  الثانيه  الصفه  ثانيا: 
معرفته  تكن  مل  غزيراملعرفه.  املعرفه.كان 
الكنيسه  املعرفه. وكان يمثل  سطحيه.كان عميق 
اكثرمن  بحضور  وكلفته  املؤمترات  من  كثري  يف 
فيها  يمثل  العامل.  مستوي  عيل  مؤمتر  عرشين 
عندما  غزيراملعرفه  كان  القبطيه،  الكنيسه  وجه 
كنا نقيم حلقات لالباء الرهبان واألمهات الراهبات 
تساؤالهتم. كل  عن  وجييب  يرشدهم  .كان 
االسقفيه يا اخويت هي قامه روحيه وقامه علميه. 
العامل. امام كنائس  االمانه  وامانه وكان يمثل هذه 
منها  كتب  عدة  وانتج  معرفته.  يف  غزيرا  كان 
الكثري. وغريها  وسفرالتكوين  الباسييل  القداس 

هذا الديرنفتخر بأنه احد اديرتنا القبطيه 
األرثوذكسيه.

وملبسه  قاليته  احلياة  ببساطة  يتمتع  كان  ثالثا: 
اجاباته  يف  بسيطا  كان  ذلك،  عيل  يشهد  ومأكله 

وسهله. بسيطه  اجابات  وخيتار  االسئله،  عيل 
نورا  ويشبع.كان  ويستوعب  املستمع  يفهم  حتي 
خالدا. يظل  واسمه  املقدس.  جممعنا  وسط 

الشخصيه  هذه  انجب  الديرالذي  هلذا  طويب 
مثل  أنجبت  التي  االرسه  لتلك  طويب  النادره. 
املسكونه. به  استضاءت  الذي  االسقف  هذا 
انا اشهد أمامكم انه كان نموذجا فريدا و كان متميزا 
عاما. ثالثون  عمره  هو  و  الدير  ودخل  وهادئا. 
ثالثون وبعد  الدير.  شيوخ  أباء  عيل  وتتلمذ 
اسقفيته ان  ورغم  الدير.  هلذا  اسقفا  اختري  عاما 
قليله. وشهور  سنوات  مخس  اكثرمن  تدم  مل 
الطريق. للكثريين  أضاء  انه  اال 
سوف  النادر  النموذج  هبذا  نحتذي  مل  ان 
نخرسكثريا. وكل مكان حل فيه االنبا ابيفانيوس 
المعا. نموذجا  وكان  والربكه  النعمه  فيه  حلت 
ديرنا. وأصاب  كنيستنا  اصاب  الذي  وهذااملصاب 

لنا قدمت  النك  املبارك  االسقف  أهيا  طوباك 
رساله  وكنت  هبيا.  وحضورا  رفيعا  نموذجا 
شخصيته من  تتعلموا  ان  ادعوكم  مجيعا.  لنا 
السامء يف  األن  صار  بيننا.  وسلوكه  وكرازته 
وقديسيه. ومالئكته  اهلل  مع  حيث 

ذاكرة يف  االسقف  االب  هذا  يعيش  سوف 
الدير و ذاكرة األحباء. ويصري لنا شفيعا و مصليا
انجبته. التي  يذكركنيسته  و  اجلنا  من 
قلوبنا اننا  اال  بداخلنا  الذي  األمل  مرارة  ورغم 

للسامء، لنري السامء تطيب خاطرنا. ويد اهلل 
تعزينا مجيعا 

طوباك اهيا االسقف املبارك. وطويب لرهبنتك
وأبوتك و اسقفيتك. 

انتم ابناءواحفاد القديس أنبا مقار الكبري و تنتمون 
مكاريوس  القديس  الرهبنه  اب  ايل  و  الدير  هلذا 
رهبنتكم،  احفظوا  و  سالمكم  احفظوا  الكبري. 
هذا  وليذكرنا  مرامحه.  يف  املسيح  ليحفظكم 
االسقف املبارك يف صالته لنكمل ايام غربتنا بسالم.

الطائرة  ركاب  نجاة  رّس  كشف 
سقوطها رغم  املكسيكية 

الثـانى  تواضـروس  البابـا  قداسة  كلمة 
ابيفانيوس األنبا  الرمحات  مثلث  جنازة  أثناء 

مرص  - مقار  ديراألنبا  ورئيس  أسقف 

طائرة  ركاب  إن  الطريان  جمال  يف  خبري  قال 
تعرضت  التي  "إيرومكسيكو"  رشكة  كطائرة 
الثالثاء أحد،  مقتل  عن  يسفر  مل  حلادث 
قيد  عىل  للبقاء  أفضل  بفرص  يتمتعون 
متانة. األكثر  الطائرات  بناء  بسبب  احلياة 
اجلوية  السالمة  يف  املحقق  يونغ،  أدريان  وأكد 
ومقرها   "70 "تو  االستشارات  رشكة  من 
أي  من  "أعىل  النجاة  معدالت  إن  هولندا، 
وقت مضى"، وهذا جزئيا سببه أن "الطائرات 
مضى". وقت  أي  من  أمتن  أصبحت 
حمارصة  أن  برس"،  "أسوشيتد  لـ  وأضاف 
الناس بني املقاعد واألرضيات املنهارة أصبحت 
الطائرة  كانت  إذا  سيام  ال  احتامال،  أقل  اآلن 
كام  مستوية،  أرض  عىل  وسقطت  مستوية 
حدث للطائرة التي سقطت يف شامل املكسيك.
ألوانه  الســـــابق  "من  إنـــه  قــــال  لكنه 
الطائرة". تلك  ســـقوط  بســــبب  التكهن 
بني  وفيات  حتدث  مل  إنه  السلطات  وقالت 
بل  الطائرة،  متن  عىل  كانوا  أشخاص   103
طفيفة. أغلبها  إلصابات  العرشات  تعرض 
بعد  بأعجوبة،  الطائرة  ركاب  مجيع  ونجا 
والية  يف  إقالعها  من  قليل  وقت  إثر  سقوطها 
دورانغو شاميل البالد يف اجتاه مكسيكو سيتي.
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الـــوطنـــي  بالعيــــــد  معـــا  اليـــوم  نحتـــفـــل 
ويشــــرفنـي  العـــربـــيـــة،  مصـــر  جلمهوريـــة 
هتنئة حلرضاتـكم  أنقـل  أن  املناسبة  هبــــذه 
الســيــسى الـفـتـــاح  عـبــد  الرئـيــس/  الســيـد 
والتقدم. الرفعة  بدوام  العزيز  لوطننا  ومتنياته 
الغالية  الذكرى  هبذه  لنحتفل  اليوم  نقف 
بعث  إعادة  معًا  ولنشهد  مجيعًا،  قلوبنا  عىل 
عىل  تستقر  الوطن  فسفينة  العزيزة،  مرصنا 
ويومًا  خوف،  بعد  من  آهلوها  ويأمن  جودهيا 
جنباهتا. وتطمئن  خطاها  تثبت  يوم  بعد 
تعاىف  فاقتصادنا  البارحة،  عن  اليوم  أبعد  ما 
تارخينا  يف  األرسع  هي  النطالقة  وتأهب 
البنك  املعارص، فقد بلغ االحتياطي النقدي لدى 
باإلضافة  اإلطالق،  عىل  معدالته  أعىل  املركزي 
وزيادة   ،5.5% لتبلغ  النمو  معدالت  ارتفاع  إىل 
املبارشة االستثامرية  التدفقات  يف  ملحوظة 
وتضاعف حتويالت املرصيني يف اخلارج، وزيادة 
إيل  باإلضافة  السويس، هذا  قناة  كبرية يف دخل 
الطبيعية..  مؤرشاهتا  إيل  السياحة  عودة  بدء 
مرص  تضع  التحتية  للبنية  جبارة  ومرشوعات 
العاملية. االستثامر  خارطة  عىل  باستحقاق 
يف  املرصي  الشعب  حققه  بام  نفخر  أن  لنا 
واعية  حكيمة  قيادة  ظل  يف  قالئل،  سنوات 
العبور  عىل  ومصممة  املرحلة،  ملتطلبات 
واالستقرار االمان  بر  إىل  وأهلها  بمرص 
اقتصاد  وحترير  واالنتاج  العمل  استقرار 
استقرار  وليس  لعقود،  كبلته  قيود  من  الدولة 
هذه  حتقق  فخرنا  ومبعث  والتواكل.  الغفلة 
التعقيد بالغة  إقليمية  أوضاع  ظل  يف  االنجازات 
واهلدم  الدمار  يسود  أن  إال  تأبى  ظالمية  وقوًى 
العاملي االقتصاد  نمو  يف  وتباطؤ  وادينا،  يف 
مؤرشات  عىل  سلبًا  ينعكس  أن  شأنه  من  كان 
عزم  وصدق  اهلل  عنايُة  لوال  املرصي،  االقتصاد 
املوارد ترشيد  يف  أكيدة  ورغبة  احلازمة،  قيادتنا 
له  تسول  من  وكل  املفسدين  أياد  عىل  ورضب 
حق. وجه  بدون  الشعب  هذا  من  النيل  نفسه 
خيوض  الوطني،  بعيدنا  اليوم  نحتفل  وفيام 
هوادة  ال  رضوسًا  حربًا  البواسل  جنودنا 
من  الوطني  ترابنا  كامل  لتطهري  فيها، 
وشاريب  اهلدم  ودعاة  الظالم  قوى  دنس 
من  ينالونه  ما  عليهم  فحق  األبرياء،  دماء 
الشدائد. يف  وموئلنا  محاتنا  حامي  جيشنا 
أرض   عىل  االخرية  أنفاسه  يلفظ  اإلرهاب  ان   
مرص  ان  نسوا  قد  الظاملون  كان  أن  بعد  الكنانة، 
تؤكده  ما  وهذا  أبدا.  تذل  ولن  ال  األبية  العزيزة 
هي  فها  الدولية،  واملعاهد  املؤسسات  تقارير 
مؤسسة جالوب االمريكية للبحوث تصنف مرص 
يف املركز الـ16 من بني 142دولة من حيث االمان 
وتتقدم  أفريقيًا  االوىل  لتصبح  القانون،  وإنفاذ 
كربى. دول  عىل  واالمان  االمن  مؤرشات  يف 

السيدات والسادة:
بحمل  رشفت  وقد  الثالث،  عامي  معكم  أختم   
أمانة الوطن وخدمة اجلالية املرصية احلبيبة. وكام 
اعتدنا سويًا أن يكون اجتامعنا يف يوم فرحنا، هو 
يوم لتقديم كشف حساب ملا تم انجازه معكم وبكم. 
مقاليد  بتويل  رشفت  أن  منذ  دأيب  هو  فكام 
انجلوس لوس  يف  ملرص  عام  كقنصل  منصبي 
حرصت عىل أن أِصل واتواصل مع كل أعضاء 
كانوا وأينام  حيثام  العزيزة  املرصية  اجلالية 
فكانت زياريت ووفد من زمالئي يف القنصلية إىل 
مدينة سياتل.. زيارة ستظل دائام عالمة مضيئة 
من  خملصة  جهود  بفضل  املهنية  مسرييت  يف 

أبونا  قدس  اللتقي  كاليفورنيا  شامل  يف  اجلديد 
انطونيوس باقي الوكيل البابوي لألرشيديوسيس 
الكنائس  رعاة  الكهنة  اآلباء  من  كوكبة  ومعه 
الواعدة  النشاطات  عيل  شاهدة  ألكون  هناك، 
القريب.  املستقبل  يف  جنباته  ستتخلل  التي 
أندريا  الدكتور  استقبال  رشف  أيضا  يل  وكان 
زيارته  خالل  االنجيلية  الطائفة  رئيس  زكي 
القسوس  من  زمرة  ومعه  انجلوس  للوس 
اجلالية  أقطاب  به  الرتحيب  شاركني  حيث 
ووئام.  حب  مظاهرة  يف  أطيافها  بكافة 
الناعمة  القوة  تكريس  عىل  حرص  ويف 
تنظيم  يف  العامة  القنصلية  شاركت  فقد  ملرص 
عنج  توت  معرض  مثل  لكنوزنا  معارض 
 California Science بمتحف  أمون 
  Egypt Beyond ومعرض    Center
آالف  لتبهر   ،  Getty بمتحف    the Nile
 “ عام  بحق  العام  هذا  وليكون  يوميًا،  الزوار 
وهو  أنجلوس”.  لوس  يف  املرصية  احلضارة 
العامل  وأبطال  ابطالنا  فيه  رفع  الذي  العام  نفس 
وحصدوا  عاليًا  مرص  اسم  األثقال  رفع  يف 
املراكز األوىل وامليدليات الذهبية يف بطولة العامل 
الفرصة  يل  وسنحت  أناهايم.  يف  أقيمت  التي 
لتشجيعهم القنصلية  أعضاء  من  وزمالئي 
املسبوق. غري  اإلنجاز  هبذا  معًا  واحتفلنا 
Mayor’s Young Am�  ويف إطار برنامج 
مع  بالتعاون  القنصلية  نظمت   bassadors
ملجموعة  رحلة  انجلوس  لوس  عمدة  مكتب 
لزيارة  اجلامعة  طلبة  من  األمريكي  الشباب  من 
مرص يف شهر أغسطس .. ليستمتعوا بـمزاراتنا 
السياحية ويشهدوا ما تم يف مرص من إنجازات 
جتربتهم  عودهتم  بعد  ألقراهنم  ولينقلوا 
بالدهم.     يف  ملرص  سفراء  بمثابة  يكونون  بحيث 

حرصت  املتالحقة  االحداث  هذه  كل  ظل  ويف 
مصاعب  أو  عقبات  أية  تذليل  عىل  القنصلية 
للتواصل  حماوالهتم  أثناء  املواطنني  تواجه  قد 
عىل  حرصت  فقد  هذا  سبيل  ويف  البعثة،  مع 
القنصلية  مع  املواطنني  تواصل  تيسري  يتم  أن 

أشخاص آمنوا بالرسالة فحملوا األمانة فوحدوا 
ومل يفرقوا وتابعوا ومل يتعبوا وأعانوين يف مهمتي 
امتزج  سياتل  يف  األكمل..  الوجه  عيل  تتم  لكي 
صوت األذان بأنغام الرتنيم ورشفت بلقاء جاليتنا 
واحلياة.     بالعمل  النابضة  املدينة  تلك  يف  املتميزة 
عامي  أن  أرحيية  بكل  أقول  أن  استطيع  إنني   
اجلالية”.  مع  التواصل  “عام  كان  بينكم  املايض 
فقد  هبا،  قمت  التي  الزيارات  فبخالف 
أقرب  من  حدثني  عقد  يف  القنصلية  نجحت 
الشباب  ملتقى  أوهلام  قلبي،  إىل  األحداث 
حشد  أكرب  مجع  يف  البعثة  فيه  نجحت  والذي 
يف  والثالث  الثاين  اجليلني  ابناء  من  الشباب  من 
املرصي  الشباب  تواصل  الغريب،حيث  الساحل 
نطاق  يف  الداخلة  الواليات  من  عدد  يف  الواعد 
تأسيس  عيل  وتواعدوا  القنصلية  اختصاص 
من  عدد  ألكرب  جاذبًا  ويكون  يضمهم  كيان 
املكتسبة  خرباهتم  من  يستفيدون  مثالئهم.. 
..ويعضدون بعضهم البعض يف جمتمع أمريكي 
والتجمعات.  للرشاكات  إال  فيه  القوة  التكون 

عقدت  التي  الندوة  فكانت  الثاين  احلدث  أما   
حول  انجلوس  لوس  يف  مرص  دار  يف  هنا 
Daughters of the Nile كتاب 
حياهتن  مرصية  كاتبات  فيه  تصف  والذي 
جعلتهن  التي  جتارهبن  يف  وتشاركنا  اآلمنة 
جماهلا  يف  كل  الشخصيات  آنجح  من 
التي  احلقيقية  غري  السلبية  الصورة  ليدحضن 
الغربية.    اإلعالم  وسائل  يف  نساؤنا  هبا  تظهر 

ومازالنا مع عامنا هذا..حيث شاركت يف العديد 
مع  املبارك  رمضان  شهر  يف  اإلفطار  موائد  من 
بل  ومسيحييها  بمسلميها  اجلالية  وأبناء  بنات 
املسلمني.  ألخوهتم  املسيحيون  نظمه  منها 
املسيحيني  الخواهنم  املسلمون  ينظمها  وموائد 
احتفال  وكان  املجيد.  القيامة  بعيد  احتفاال 
عيدا  املرصي  البيت  نظمه  الذي  النسيم  شم 
بقطبيه.  الوطن  ابناء  ضم  خالصا  مرصيا 
رشفت آيضا خالل هذا العام بزيارة املقر البابوي 

الفاكس  أو  )التليفون  املتاحة  الوسائل  كافة  عرب 
اإلنرتنت  عىل  القنصلية  وموقع  بوك  والفيس 
إىل  باإلضافة  اإللكرتوين(.  الربيد  عرب  وكذا 
الرقم  جلنة  اعامل  تنظيم  يف  القنصلية  نجاح 
يف  مرتني  أنجلوس  لوس  زارت  التي  القومي 
اجلالية.  الحتياجات  أشهر،استجابة   7 من  أقل 
بأصواهتم  اإلدالء  عىل  اجلالية  أبناء  اقبال  جاء  ثم 
أخرى  مرًة  ليرضبوا  الرئاسية،  االنتخابات  يف 
مهوم  ومحل  الوطنية  يف  حيتذى  مثااًل 
مستقبله. صياغة  يف  الفعالة  واملشاركة  الوطن 
ختامًا اسمحوا يل أن أعرب عن شعوري بالفخر 
واالعتزاز بكم مجيعًا أبناء اجلالية املرصية العزيزة، 
وحرصكم  القنصلية  لدور  الدائم  دعمكم  عىل 
وقضاياه. هلمومه  ومحلكم  الوطن  صالح  عىل 
بالشكر  أخص  أن  أود  الصدد  هذا  ويف   
املرصي  البيت  رئيس  ستيتة  هشام  املهندس 
لعمل  واملكملة  املساندة  مواقفه  عيل 
رأفت  االعامل  رجل  وكذا  القنصلية.. 
واملفيدة. الدائمة  مسامهاته  عيل  صليب 
بيشوي  القس  أرحب  أن  يسعدين   كام 
مطران  رسابيون  األنبا  عن  حارضا  عزيز 
وهاواي  كاليفورنيا  جنوب  ابراشية 
التواجد  عيل  أشكره  ألن  فرصة  واجدها 
القنصلية.  جوار  إيل  لوجوس  لقناة  الدائم 
ويرشفني أن يكون بيننا اليوم القس ارسانيوس 
العذراء بسياتل ممثاًل  السيدة  حنا راعي كنيسة 
عن القمص انطونيوس باقي وكيل قداسة البابا 
كاليفورنيا  شامل  أرشيديوسيس  يف  تاورضوس 
العالقات  مسئول  وبوصفه  الغريب  والساحل 
اخلارجية باألرشيديوسيس، والذي جاء خصيصًا 
قاطعًا كل هذه املسافة لنتحفل سويًا بعيد مرص.. 
دورها  Coptic Satعىل  لـ  بالشكر  أتوجه 
اجلالية  ختص  التي  الفعاليات  كافة  تغطية  يف 
جتمع  ثقايف  تواصل  كأداة  لدورها  وإدراكها 
اخلارج  يف  واملرصيني  اجلالية  أطياف  كافة 
اندماج  وتسهيل  االم،  بالوطن  وربطهم 
االمريكي. املجتمع  مفردات  يف  املرصين 
وألن إيامين بان الفن والثقافة مها عنوان احلضارة 
ومرآة املجتمعات الصادقة، فإين أخص بالشكر 
فرقة ليايل زمان وقائدها املايسرتو عادل اسكندر
املرصية  الثقافية  اهلوية  إبراز  يف  دورها  عىل 
األجيال  بني  الربط  يف  وجهودها  والعربية، 
الزاخر. الفني  برتاثهم  اجلالية  أبناء  وتعريف 

أحــــــبــــــــــائـــــــي:
كان  ما  إنجاز  من  وتلمسونه  ترونه  ما  كل  إن 
جمهولني  جلنود  صادقة  جهود  لوال  ليتحقق 
وفريق عمل يقف ورائي بسيداته ورجاله متفانيا 
يف خدمة بلده واحلرص عىل إظهارها يف أمجل 
ثوب. إنني أدعوكم ملشاركتي يف تشجيع كل من 
االحتفال  هذا  الخراج  زمالئي  من  وثابر  عمل 
التي  بالصورة  القنصلية  أنشطة  من  نشاط  وكل 
حيتذي. نموذجًا  ولنكون  احلبيب  ببلدنا  تليق 

دامت مرص عزيزة خفاقة الراية،
وحتيا مرص.

ملياء خميمر  قنصل عام مجهورية مرص 
العربية يف لوس أنجلوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتقدم أرسة جريدة كاريــزمــا بكل التقديــر 
واإلحتــرام عيل إســتقبـال سعادتــك الـرائــع 
وحمبتك الفائقه لكل أفـراد اجلاليــة املرصية 
والعربية ىف هذا اليوم وعىل كـل إنجـــازاتـــك 

وأعاملك لصالح املواطـن املصــرى والوطــن
 ىف اخلارج ... كل التحيه والتقدير.





ويفزُع  الطبيعَة  يرهُب  األول  اإلنساُن  كان 
من  مأًوى  لنفسه  فصنع  رشاستها.  من 
الفعل  رّدة  من  كنوٍع  ربام  الشجر؛  جذوع 
بنيها.  بأحد  الطبيعة  حيارَب  بأن  االنعكاسية؛ 
ثم حفر لنفسه كهًفا يف بطن اجلبل، فراًرا من 
الضواري والكوارس، وراح يرسُم عىل جدران 
لكي  الرشسة؛  الضواري  تلك  صور  الكهف 
جيلس يف ليله يتأملها يف رسومها، فيتقّوى هبا 
يف حال  املرَء  جيعل  اخلطر  من  الفراُر  عليها! 
اخلطر  دحر  يتمُّ  ال  بينام  دائمة،  اخلوف  من 
ختلق  حتى  ناظرينا،  أمام  باستحضاره  إال 
معه دائمة  جدلية  عالقًة  البرصيُة  ذاكرُتنا 
فشيًئا شيًئا  ويضؤل  اخلطُر  ُيستأَنُس  َثم  ومن 
حتى يتالشى، فننترص عليه. هلذا انترشت يف 
العرص احلديث نظرياٌت حول عالج أمراض 
النفس عن طريق الرسم. يأيت املحلُِّل النفيّس 
يضعها  األلوان،  من  وجمموعة  أبيض  بورق 
إليه أن يرسم ما جيول  أمام املريض، ويطلب 
يف خاطره. وعادة ما يرسم املريُض خماوَفه 
رسمها  الوحدَة  يعاين  كان  فإن  وهواجسه. 
جانًبا مرتوك  منبوذ  إنسان  يف  جمّسدة 
الشجرُة  أسقطتها  صفراء  شجر  ورقة  أو 
من  مغدوًرا  كان  وإن  بأخرضها،  الوارفُة 
فاتنة امرأة  رأس  حتمل  أفعى  رسم  حبيبة، 
ا، تذّكرت  وإن ثمة امرأًة تقايس بطًشا ذكوريًّ
إال والسوُط  "ال تذهْب إىل امرأة  نيتشه:  قولة 
معك!" فرتسُم سوًطا أو مشنقة أو أنياًبا بارزة
الرمزّي النحو  هذا  عىل  األمُر  جرا.  وهلم 
املريض ذهن  يف  يتمُّ  للعقل  إعامال  أن  يعني  ال 
إنه  ذاك  يقلقه.  ملا  رموًزا  بوعٍي،  فيخلق، 
من  داخله  يمور  ما  يعرف  كان  لو  ببساطة 
هواجس، هلزمها، وانتفى دور الطبيب. لكن 
آلًيا، وال  الذي حيدث أن العقل البرشي مبنيٌّ 
وجمازي.  رمزّي  بشكل  العمل  عىل  ا،  إراديًّ
نحيا" هبا  التي  "املجازات  كتاب  أكّده  ما  هذا 
Metaphors We Live By، الذي أّلفه 
واللسانيات  النفس  علم  يف  أمريكيان  أستاذان 
جونسون.  ومارك  الكوف،  جورج  مها: 
قادر  غري  البرشي  املخَّ  أن  إىل  فيه  ويذهبان 
واملجاز.  الرمز  عىل  االتكاء  دون  العمل  عىل 
وبني  بينه  جديّل  حوار  عن  اإلنساُن  تكلم  فإن 
لقد  قبيل:  من  تعابري  يستخدم  فإنه  آخر، 
وحصدُت  اجلدال  يف  هزمته  عليه-  انترصُت 
عليه وقضيُت  دحرته  لقد  نقاط-  ثالث 
جديدة أرًضا  وكسبت  الصميم  يف  رضبته 
الخ. ومجيُعها، كام نرى، مفرداٌت مستعارة 
اهلزيمة النرص-  "احلرب":  معجم  من 
اخلصم عىل  القضاء  الدحر-  النقاط-  حصد 

الكتاُب  فاستخلص  الخ!  األرايض،  اكتساب 
بطبعه جمازيٌّ  البرشي  املخ  أن  ذلك  من 
ثقافته. أو  اإلنسان  لغة  عن  النظر  برصف 
النفيسَّ  الطبيَب  يواجه  الذي  األكرب  التحدي 
ال  فعادة  التشخيص.  هو  مريضه،  مع 
هو  ملعاناته.  ا  حقيقيًّ سبًبا  املريُض  يعرُف 
مع  متكّيف  غري  العامل،  رافٌض  مكتئٌب، 
ا، والسالم. أما السبب  الواقع، فاشٌل اجتامعيًّ
خُيرج  بعدما  إال  يتم  ال  والعالج  فمجهول. 
عىل  ويطرحه  نفسه،  بداخل  ما  املريُض 
الطاولة. متاًما مثلام حيمُل الصندوُق األسود 
التي أدت إىل  يف كل طائرة أرساَرها اخلطرية 
الصندوق  مكنوَن  خُيرج  الرسم  سقوطها. 
وباألساس الطبيب،  أمام  البرشّي  األسود 
وُيشفى!  نفَسه،  فيعرف  ذاته،  املريض  أمام 
من  سقراط  طلبها  التي  الشاقة  املهمة  وهي 
سقراط  قاهلا  نفسك"!  "اِعرف  اإلنسان: 
من  يقرتب  عسرًيا  أمًرا  يطلب  أنه  يعلم  وهو 
املُحال، لو نجح فيه املرء، بدأ العالج. احلكاية 
غري  هيولية  أشياء  حتويل  هي  ببساطة 
والقنوط  احلزن  مثل:  حمسوسة،  وال  مادية 
إىل  الخ،  بالالجدوى  والشعور  واالكتئاب 
واللون  الورق  مثل  ملموسة  مادية  أشياء 
معها  التعامل  فيسهل  والتجسيد،  والتشكيل 
والتأمل واللمس  كالبرص  اإلنسانية  باحلواس 
أو  نعاجُلها،  هبا،  فنقبض عليها، نرّوضها، هنذِّ
"الفنُّ  بابلو بيكاسو:  نقتلها. فننجو. هلذا قال 
احلقيقة." ندرك  جتعلنا  التي  األكاذيُب  هو 
مّرًة:  قال  جوخ،  فان  فنسينت  كذلك 
أهنض  سوف  يشء،  كل  من  "بالرغم 
ذاك  الرصاص،  قلمي  ألتقط  جديد:  من 
إحباطي حلظات  أعظم  يف  هجرته  الذي 
هكذا  رسومايت."  مع  احلياة  وأستأنف 
تناوبته  الذي  املأزوم،  اهلولندي  الفنان  أدرك 
حياته طوال  واملِحُن  النفسية  الرصاعاُت 
تكمن  مجيعها  وخالصه  ونجواه  نجاته  أن 
هزمه  وإن  حتى  اللون،  وباليت  الريشة  يف 
برصاصة. حياته  لينهي  األخري  يف  اإلحباط 
النوم  إىل  هتربوا  ال  إحباطكم  حلظات  يف 
أو  ترصخوا  ال  الطعام،  يف  اإلفراط  أو 
هاتوا  فقط  بيوتكم،  يف  الفازات  حتطموا 
اللون أقالم  وبعض  البيضاء،  األوراق  بعض 
وشخابيط رسوًما  الصفحاِت  وامألوا 
إىل  احلزن  من  داخلكم  ما  فُتخرجوا 
احلزن.  فيموت  الورق،  مزقوا  ثم  الورق، 
تصّحوا. ارسموا  جمّربة.  وصفة  هذه 
عن )الرؤية العامنية(

فـــى ذلــك اليـــــــــوم!
تغسله  الذي  البحر،  عند  الرمال  عىل  جلست 
رحابة يف  املمتدة  صفحته  فتيضء  الشمس، 
وهي  واخلرضاء،  الزرقاء  األمواج  وراقبت 
تتدفق كل موجة يف األخرى، وحتدث مزجيًا 
االيقاعي.  والصوت  الرغاوي  من  ينتهي  ال 
حول  دائرة  شكل  عىل  تلتف  أحيانًا  كانت 
أسامك  عن  كاشفة  أخرى  وأحيانًا  أقدامي، 
املكسورة! األصداف  من  وأجزاء  صغرية، 
شعرت بأين ضئيل، مثل احدى حبات الرمل 
ما  بصورة  لكني  الشاطيء..  عىل  املنترشة 
يمكنني  وال  اخلليقة.  يف  يشء  بكل  متصل 
تشكلت  التي  الصلوات،  كلامت،  يف  أضع  أن 
وأساسية  مهمة  كانت  ولكنها  عقيل،  يف 
األبدية! األشياء  وبني  بيني  املوجودة  للعالقة 
مغرية صخرة  يل  تراءت  مني،  مقربة  عىل 
وكأهنا تسفر عن وجه عاشق منغمس يف بحر 
عىل  الرحبة.  العاطفة  فضاء  يف  سابح  احلب، 

أرنو إىل األفق األزرق،  متنها وقفت، ورحت 
وكأين أرى عىل مدى اتساعه أحالمي التي للغد!
وهي  السامء  تالبيب  البعيد،  يف  أرى  كنت 
هذه  لتلتقط  يدها  متد  وكأهنا  البحر،  تالمس 
األحالم وجتسدها. ولكني اكتشف انني كمن 
أظن  الذي  املكان  إىل  أصل  كلام  األفق،  يطارد 
فيه السامء تلتقي باألرض، أجد هذا املكان قد 
امتد امامي اىل غري حدود؛ فأرجع باحالمي 
العنيفة،  األمواج  تالطمها  التي  الصخرة،  إىل 
يوم يف بطء غري مرئي، وتصري  فتذوب كل 
مع الوقت كحبات رمل مبعثرة، وأرى دموع 
عمرًا  فتنزف  يوم،  كل  جُترح  التي  األرض، 
أقدام  وبصامت  الزمن.  مر  عىل  يتناقص 
خضوع! يف  تنمحي  وهي  الصيفية،  األحالم 
أخريًا، ارتسم شفق املغيب يف األفق، مغمورًا 
بالوهج الربتقايل الناعم للشمس الغاربة، وهبط 
الظالم فجأة، ما خال نورًا يشع بعيدًا يف بحر 
العتمة، من مركب صغري منعزل يف مكان بعيد!

تدخل األشخاص من خارج نطاق العائلة
أصبحت عادة التدخل السلبي يف خصوصيات 
الغري مرضًا تعاين منه نسبة كبرية يف املجتمع 
يف  الفضوليون  من  الكبرية  النسبة  وهذِه 
هو  التدخل  هذا  أن  لألسف  تعتقد  جمتمعاتنا 
يمس  ترصف  أنه  رغم  وطبيعي،  عادي  أمٌر 
أي   األشخاص  هؤالء  أن  كام  اآلخرين،  حياة 
ترّصد  يف  احلق  ألنفسهم  يعطون  الفضوليون 
الصداقة  بحكم  سواء  اآلخرين،  أخبار  وتتبع 
األسف مع  لكن  والخ...  القرابة  أو  العمل،  أو 
ُأخرى أبعادًا  تتخذ  أصبحت  الظاهرة  هذِه 
األوساط. خمتلف  يف  يوم،  بعد  يومًا  وتنترش، 
:كيف  هو  ُيطرح  أن  جيب  الذي  والسؤال 
وال  ختدمنا  ال  التي  اآلفة  هذه  عىل  نقيض 
الوحيدة  نتيجتها  والتي  بيْش،  املجتمع  ختدم 
الفضول؟ وإشباع  الغري  إىل  اإلساءة  هي 
يقول الكتاب املقدس: "ال تسترش من يرصدك
واكتم مشورتك عمن حيسدك )سفر يشوع بن 
الشخص  إذًا جيب احلذر من   ،")7  :37 سرياخ 
الذي ال حيرتم خصوصية اآلخرين وباحلقيقة 
اإلستطالع  وحب  ضعيف،  هو  الشخص  هذا 
نابع من  األرجح  بداخله، عىل  الذي  والفضول 
مستوى الوعي لديه، وأتساءل هل هذا مرض
العمل بوصايا اهلل؟  بعٌد عن  ؟،أم  ثقايف  أم فراغ 
يف  "املتدخلني"  شخصيات  حتليل  حاولنا  ولو 
من  يعانون  من  منهم  ان  لوجدنا  الغري  شؤون 
شؤون  يف  والتدخل  نفسية،  وعقد  مشاكل 
الغري ما هو إال تفريغ ألزماهتم وتربير ملشاكلهم 
الرب.  عىل  مههم  يلقوا  أن  اخلاصة،عوض 
اآلخرين  عىل  التسلط  هيوى  من  ايضًا  ومنهم 
ومنهم من ال يعرف أين حدوده!!!، ومنهم ُأناس 
جيهلون أصول التعامل بني البرش، ومنهم من 
فشلوا يف حياهتم وقراراهتم.واملشكله األكرب  إن 
هؤالء األشخاص يتمتعون يف التدخل يف شؤون 
النصائح  وإبداء  اخلاصة،  حياهتم  ويف  الغري، 
والكثري  ذلك،  منهم  ُيطلب  أن  دون  واملواعظ، 
من األحيان يفرحون بمصائب ومشاكل الغري 
هنا  املنازل  ألرسار  نقلهم  يف  احلقائق  وُيغرّيون 
الكتاب  قول  ننسى  ال  أن  جيب  وهناك،ولكن 
َولِْلَخرْيِ  ا  َخرْيً  ِّ لِلرشَّ لِْلَقاِئلِنَي  "َوْيٌل  املقدس: 
َظاَلًما،  وَر  َوالنُّ ُنوًرا  اَلَم  الظَّ اِعلِنَي  اجْلَ ا،  رَشًّ
ا )إشعياء 5: 20(". ْلَو ُمرًّ اِعلِنَي امْلُرَّ ُحْلًوا َواحْلُ اجْلَ
إحرتام  أن  سبق  ما  كل  من  نستنتج  هلذا 

)قصة قصرية( - وقف.نظر.رأى أمامه سلام يمتد 
له هناية. تريا  أن  اىل حيث مل تستطع عيناه  متلويا 
يصعد  راح  ثم  به؛  املحيطـــة  اجلـــدران  تلمـــس 
..اثنتـــان...ثالث.. الســـــلــم...درجـــة  درجـــات 
درجــات...عشــــرون...مـــــائـــة..عندما  عشــر 
دون يصعد  راح  اليه،  وصل  الذى  الرقم  نسى 
أن  فكر  نفسه.  يسىل  أن  أراد  بعدها.  هيتــم  أن 
السلم درجات  حتسس  صوته.  جيد  مل  يغنى. 
حتت  وتئـز  تئـــن  كانت  والتــى  املتآكلــة؛  اخلشبية 
وحذر. بحرص  الصعود  وواصـــل  قـــدميـــه، 
قوته. بكل  للسلم  احلديـــدى  باحلاجز  تشبـــث 
ما لريى  فجأة؛  به  أحاط  الـــذى  الظالم  ىف  حّدق 
عـــن  عجـــز  هـــو؟!.  أيـــن  وليعــــرف  حوله؛ 
رؤيـــة أى شىء. ىف الظالم تصبح كل األشياء كتلة
... أيضا  هلـــا  حـــدود  وال  معـــالـــم  ال  ســـوداء 
ال  ما  اىل  املمتـــد  احللزونى  السلم  صعود  عاود 
فشيئا. شيئا  عليه  يضيق  السلم  هنايـــة.أخذ 
املكان  مــأل  هو.  طابق  أى  ىف  معرفة  يستطع  مل 
ضــــوء من  ومرتعــش  خافت  بصيــص  فجـــأة 
مغلق. باب  رؤية  عىل  الضــــوء  ســاعده  أمحر. 
وكل برأسه  ثم  بقدميه؛  ثم  بيديه؛  الباب  رضب 
يستجب  ومل  الباب،  ينفتح  مل  ذلك.  بعد  جسمه 
البــــــاب. عىل  واملتوالية  القوية  خلبطاته  أحد 
األرض. عىل  الوقوع  ىف  والرغبة  بالتعب  أحـس 
من واهنا  صوتــــــا  ســـمع  اللحظــــة  نفــــس  ىف 

وراء الباب املغلق: من يطرق الباب؟!
أنـــــــــــــــا...
من أنـــت؟!

لن تعرفنى...افتح..أرجوك.. افتح...
 ال يمكننى فتح الباب....

ملــــــــــاذا؟!
ألنه مغلق كام ترى...

واملفتـاح؟!
كل املفاتيح التى كان يمكن أن تفتح هذا الباب 

ضاعـــت...كلهـــا..ضـــاعـــت...
هل ختربنى ىف أى طابق نحن؟!

املكـــان صمت  انتظركثريا ومل يســـمع ردا. ســـاد 
مطبق. خيـــّل اليـــه أن خملـــوقـــات متـــوحشـــة

األمور  أكثر  من  هو  اآلخرين  خصوصية 
اإلنسان حتّضـــر  مدى  عن  ُتعرّب  التي 
احليــــاة. يف  وقيمـتــه  وثقافتــــه  وأيامنـــه 
نستطيع  وكيف  احلل  هو  ما  هنا  والسؤال 
حياتنا؟  يف  السلبي  األخرين  تدخل  نحدد  أن 
• جيب علينا ان ُنصيل من أجل هؤالء األشخاص 
يأمرنا  إذ  اإلهلية   اإلستنارة  عليهم  حتل  لكي 
أعدائكم،باركوا  "أحبوا  قائاًل:  املسيح  السيد 
إليكم  يسيئون  الذين  ألجل  العنيكم،وصلوا 
املقدس:  الكتاب  أيضًا  28،27:6("ويقول  )لوقا 
كان  إن  األحباء...  أهيا  ألنفسكم  تنتقموا  "ال 
وأيضًا:   ،")19:12 )روميه  علينا  فمن  معنا  اهلل 
يضطهدونكم،باركوا  الذين  عىل  "باركوا 
أكره  ال  فأنا   .")14:12 )رومية  تلعنوا  وال 
اخلاطيء، ولكنني أكره اخلطية،وهناك فرق!.
يف  ترغب  ال  التي  اخلصوصية  دائرة  حّدد   •
قد  ضمنها.  تقع  معلومة  اي  عن  اإلفصاح 
النادي  عنوان  او  تتلقاه  الذي  الراتب  يكون 
لديك  املفضل  املكان  أو  ترتاده  الذي  الريايض 
الوجهة  او  املوسيقى  وسامع  لإلسرتخاء 
والخ..  االسبوع   هناية  عطلة  يف  تقصدها  التي 
اىل  تبقى  اخلصوصية  فدائرة  األشياء،  من 
وآخر. شخص  بني  ختتلف  نسبية،  ما  حّد 
ان  يف  ترغب  ال  كنت  إذا  فضوليًا  تكن  •  ال 
نفسه  النوع  من  بسؤال  اآلخر  يبادرك 
جتاه  انفتاحًا  أبديت  إن  تسأله،كذلك،  الذي 
شاردة  كل  عن  ختربه  وأصبحت  اآلخر، 
بدوره،  بدأ  إن  تنزعج  األ  فيجب  وواردة، 
عّوده  من  أنت  ألنك  شخصية  أسئلة  بإطالق 
يشء. كل  عن  اإلفصاح  عىل  األساس  يف 
من  هلم  املساعده  تقديم  أيضًا  علينا  •  جيب 
معهم،ووضع  رصحيني  نكون  أن  خالل 
اخلجل  أن  إذ  حارضية  بطريقة  هلم  احلد 
يف  أكثر  يتامدوا  سيجعلهم  بل  ُيفيد  ال 
يعرفون  ال  الفضوليني  فبعض  سلوكهم، 
منهم. اآلخرين  إستياء  بمدى  يشعرون  وال 

إذًا هل انت فضويل أم ال؟

أن  تكاد  بالرهبة  به.أحس  حتيط  وغريمرئية 
دموع أن  اكتشف  يبكى.  أن  أراد  قلبه.  توقف 
أن  حاول  متاما.  مآقيه  ىف  جفت  قد  عينيه 
نباح اىل  حتول  وقد  برصاخه  يرصخ.فوجىء 
فكر  سعل.  حنجرته.  مغـــادرة  عىل  يقوى  ال 
من الكتلة  هذه  به  حيرق  ثقاب  عود  اشعال  ىف 
اىل  يده  مد  يبتلعه.  يكاد  الذى  الدامس  الظالم 
جيد فلم  الثقاب،  علبة  عن  بحثا  رسواله  جيب 
بأصابعه. فخذه  ملس  جيبا.  وال  رسواال  لنفسه 
اليه اخلــوف  تســلل  كــالـثــلــج.  باردا  بفخذه  شعر 
أحس  قلبه.  اىل  ووصل  مالبســــه  حتــت  مـــن 
... باملوت  ولو  يسرتيح  أن  فتمنى  شديد،  بتعب 
املمزقة  ومشاعره  وخــوفـــــه  تعبـــــه  قــــاوم 
يواصل وراح  ويأسه  احباطه  من  وختلص  كلها، 
حيملها  كان  التى  احلقيبة  ثقل  زاد  الصعود. 
بداخلها. كله  العامل  أن  اليه  ظهره.خّيل  عىل 
اليرسى. حّدق فيها، فرأى  بيده  التى  للساعة  تنبه 
كبرية. برسعة  يـــدور  واحـــدا  عقـــربـــا  هبـــا 
فك  أرقام.  أية  يرهبا  فلم  الســاعة  ىف  محلق 
ورمى  معصمه،  عن  البـــــارد  املعدنى  سوارها 
وبعد  ســـاكنـــا،  وقف  السلم.  أسفل  اىل  هبـــا 
املكتوم  ارتطامها  صوت  سمع  طويل  وقت 
رمى  بيـــــن  الوقـــت  حســـب  عندمـــا  باألرض. 
قد أنه  عرف  ارتطامها،  صوت  وسامع  الساعة 
... الســــــلم  مـــن  كـــبـــيـــرا  جـــزءا  صعـــد 
أمسـك  ظهره.  عىل  الثقيلة  احلقيبة  ربط  أحكـــم 
مـــا      وبكل  يـــديــه  بكلتا  للسلم  احلديدى  باحلاجز 
احللزونى  السلم  يصعد  راح  قوة.  من  فيه  بقى 
بكل هنايتـــه،  يـــرى  ال  والذى  واملظلم،  الضيق 
اىل  أصـــل  أن  )البـد  لنفســـه:  قال  وارصار.  عزم 
والعجيب(.لكـــى الغامـــض  السلم  هذا  هنـــايـــة 
مــــــن  نفســــــه،ويضـــاعـــف  عـــن  خيـــفـــف 
يـــدنـــدن مـــرددا بنغمـــة متكررة: عزيمته، راح 
حتام وال بـــد ... حتام وال بد...حتام...وال...بد...



التـنـويـريـون يف بـالدنــا
للسيدات  بردي  ورقة  عيل  دعوه  هذه 
والساده التنويريون يف بالدنا املحروسه ، قد 
حتديدًا  بردي  ورقة  عيل  وملاذا  سائل  يسأل 
التاريخ  فجر  منذ  العظام  اجدادنا  ان  االجابه 
عيل  واملعرفه  العلم  نور  من  كنوزًا  سطروا 
دوله  وأسسوا  وتواصلوا  الربدي،  ورق 
يسودها  النيل  ضفاف  عيل  متحرضه 
اجلليله   ماعت(   ( صوره  أروع  يف  العدل 
ظلمها  التي  واجلرحية،  اخلالده  كيمت  اهنا 
عيل  املحملة  اجلهل  سحب  فغطت  القدر 
رع  شمس  فحجبت  الصحراء،  رياح 
احلضاره. يتنفس  الذي  جلدها  مسام  عن 
كثر وأنتن  التنويريات  السيدات  اهيا 
كثر  ايضًا  وانتم  التنويريون  الساده  اهيا 
املسافرون  بالدنا  يف  املثقفون  اهيا  يا 
اهيا  معذرة   .. الشمس  مراكب  يف  بأحالمها 
ربان  ايل  حتتاجون  انتم  والساده  السيدات 
فرادي  نراكم  الدفه،  يمسك  ماهر  ربان 
طبيعي  وهذا  الريح  اجتاه  عكس  جتدفون 
تشتهي  ال  بم  تأيت  فالريح  اليوم  مرصنا  يف 
مهمتكم. يصعب  ما  ايضًا  وهذا  السفن، 
نحــن  او  لكــم  املتــابعــون  املحبــون  نحن 
شئتم  ما  قولوا  لكم،  املوالون  او  وَن  َواِريُّ احْلَ
) نحن الشعب ( نري ان كل منكم يغني عيل 
من  يعرف  ال  نفسه  قيس  اصبح  حتي  لياله 
وهكذا  الليالت،  هذه  كل  وسط  لياله  هي 
انتظار  يف  ونحن  علينا  الطويلة  الليايل  تتوايل 
عن التخلف  غاممة  يزيح  الذي  املخلص 
)رع ( شمسنا   حتي  ترشق مرصنا  كعهدها.
ايتها السيدات واهيا الساده التنويريون اللذين 
املنا  انتم  حيملون مفتاح عنخ، مفتاح احلياه 
تنويرية حترر جمتمعنا من  ثقافيه  يف ثوره 
إرث كبري من الغيبيات واالفكار العفنه كاملياه 
الراكده، أعيدونا ايل كيمت او اجعلنا كيمت 
تعود إلينا ،احلق احلق أقول لكم لن تستطيعوا 
اال ملء اهلواء كالمًاوتنظريًا دون ان ترتكوا 
؟  ملاذا   ... الواقع،  ارض  عيل  مؤثره  بصمه 
والساده  السيدات   ... فرادي  ببساطه  ألنكم 
التنويريون دعونا نوضح لكم ماذا نريد منكم ؟ 
وكيف تنفذون ذلك وملاذا نثق إنكم لن تفعلون ؟
فان  واحده  سيمفونيه  تكونوا  ان  نريدكم 
روعة السيمفونية ان اآلالت جمتمعه تعزف 
املوسيقية  النوته  نفس  من  اللحن  نفس 
يقودها عصاة املايسرتو الواحده ، ال نريدكم 
األشجار  أفنان  عيل  تغرد  وديعه  عصافريًا 
تزأر ويعلو زئريها  أصواًتًا ألسود  نريدكم  بل 
التي  وميكرفوناهتم  اجلهالء  حناجر  عيل 
وفكريًا  سمعيًا  تلوثًا  املحروسه  هواء  تلوث 
املتنـــــاثـــــرة وحروفكـــــم  اوراقكم  امجعوا 
واجعلوها   ، وصوب  حدب  كل  يف  املشتته 
فتاوي  من  عقولنا  حتمي  واحده  موسوعه 
حيجم  عاليًا  سدًا  لبناء  تضافروامعًا   . اجلهل 
من  ببالدنا  فلكًاينجو  التخلف،  فيضان 
الشمس  مراكب  من  اجعلوا  الرش،  طوفان 
مرشق  غد  ايل  بنا  تسافر  مراكبًافضائيه 
النجوم ونالمس  القمر  نجاور  حيث 
الكيمتيني. احفاد  عيل  بكثري  ليس  هذا 
كل منكن وكل منكم يضئ يف موقعه قندياًل 
هناك  يكون  ان  مجيل  هذا  نعم  نورًا،  يشع 
الضوء  منها  ينبعث  وقنادياًلمتناثرة  شموعًا 
هذااملشهد  لكن  استحياء،  عيل  رومانسيًا 
نريدكم  نحن   ، االن  مطلبنا  ليس  الرومانيس 
ظالم  ترصع  كالليزر  قويه  ضوء  حزمة 
شمسًا نريدكم  القلوب،  وسواد  العقول 
هزم  كام  الليل  اهزموا   ، ورع  وآتون  آمون 
، اطردوا  الغزاه  الرعاع  أجدادكم اهلكسوس 
حدود  خارج  اجلراد  كارساب  العفن  الفكر 
من  قاحله  جرداء  صحاري  ايل  املحروسه 
اوطاننا فيهابعيدًاعن  يرتعون  االنسانيه 
زوره  الذي  التاريخ  كتاب  تصحيح  أعيدوا 
وقومياتنا  هويتنا  لنا  أعيدوا  اللصوص، 

للمجرد  رؤية  أم  طوباوية  رؤية  أهي   -
البرشية؟ النفس  غالالت  وراء  املتواري 
استشفاف  أم  الغيب  معرفة  هي   -
الواقع؟ ُحُجب  وراء  من  احلدث 
مبدعة  يد  صقلتها  الصفاء،  ساحرة  ماسة 
حب  بقايا  مصدرها  ربام  األثري،  بشفافية 
الذوات  عليه  تراكمت  الفضول  بنار  حمرتق 
أزلية  للكون  حاضنة  طاقة  صهرهتم  الضائعة، 
يف  إال  بريقها  يّشع  ال  املاسة  هذه  الوجود. 
مرحلة العمر الضائعة اإلدراك وهي الطفولة. 
براعم  تفتح  مع  رويدًا  رويدًا  بريقها  خيفت 
يّم  يف  تتالشى  أن  إىل  اإلنسان،  عند  الوعي 
بريقها  من  قلياًل  يترسب  الواعية.  الرغبات 
أمام  واجللوس  الروحي،  الصفاء  حلظات  يف 
حيجبه  خافت  بريق  لكنه  الذات،  مرآة 
ثانية. فيخمد  املتعبة  احلياة  يوميات  ضباب 
املاسة،  تلك  خيترب  أن  يستطيع  إنسان  كل 
أي طفل نظرة حب صادقة فرياه  إىل  بالنظر 
النظرة  كانت  وإذا  ساحرة،  بعفوية  يتجاوب 
إحساس،  أي  من  متجردة  مبالية  ال  عكسية 
فالنفور واهلرب ردة فعل هذا الطفل... ملاذا؟
ألن الطفل لديه رؤية نقية صافية، مل تشوهها 
البرش ومتزقها رغبات احلياة، والغريب  أنانية 
أن اإلنسان عندما يدخل مرحلة النضوج يبقى 
عن  البحث  باجتاه  يدفعه  خفي  حافز  لديه 
من  إليه  يصل  ما  فكل  املفقودة،  املاسة  تلك 
امتالك مادي ومعنوي، ما يزال بداخله نقص 
إىل  الوصول  يف  بالعجز  الشعور  إىل  يصل  ما، 
البعض  اإلدراك بامهية وجود احلياة ومعناها، 
املستقبل  ومعرفة  الغيب  قراءة  يف  يرى 
للتخفيف  منفذ  واخليال  التكهن  بأبجدية 
الوهج  يعيد  ال  ولكنه  هذا،  النقص  شعور  من 
املفقود، اخراج هذه املاسة من لفائف النسيان 
أناة، حيتاج إىل احلب، حب اإلنسان  حيتاج إىل 
إىل  حيتاج  للطبيعة،  لإلنسان،  للحياة،  للمطلق، 
تبادل اإلحساس مع كل الوجود بشكل جمرد 
فتبادل  املقدسة.  البرشية  النظريات  عن  بعيدًا 
والطلب،  العرض  لقانون  خيضع  ال  املشاعر 
وإنام هو إعطاء القيمة إلحساس اآلخر وتقبل 

يرتكنا  وهو  جيب  كام  نعبده  أن  اهلل  يريد  كيف 
وهو  إليه  نقرتب  نحن  احلياه؟,   آالم  نقاسى  هكذا 
عندما  صديقى  قاهلا  الكلامت  تلك   .. عنا  يبتعد 
قاهلا  احلياة,  ظروف  عن  سوياّ  للحديث  جالسته 
ُينسى  ال  بسؤال  وإختتمها  للقلب  مُوجع  بحزن 
وتركنى  ذهب  بعدها    ," ؟!   .. اهلل  يا  ملاذا   " يقول 
السؤال  ذلك  تشبه  أسئلة  الذهن  ىف  دارت  وحيدُا, 
  .. تفسريها  تستطيع  ال  واقعنا  من  ومواقف 
بيضاء  ورقة  أحرضت  بمفردى,  جلسُت  عندما 
أن  فتذكرت  أصدقائى,  بعض  تساؤالت  لكتابة 
أحدهم مل ينجب طفاًل وآَخرون إنتظروا عرشات 
أحدمها   .. مبارشة  رزقهم  غريهم  بينام  السنوات 
ىف  العامل  بطوالت  يأخذون  وآَخرون  عاجزًا  ُيولد 
احلياة  يودعون  وشباب  أطفال   .. األجسام  كامل 
الشيوخ  يرتك  بينام  عمرهم,  سنوات  أزهى  ىف 
ُيعطى   .. واألمل  العجز  تعانى  التى  والعواجيز 
يضيع  شباب  يرتك  القيادة  مناصب  أعىل  أحدهم 
عمل  عن  البحث  رحلة  ىف  عمره  من  كبريا  زمنا 
بالد  متلكه  ال  ما  متلك  واناس  جوعا  متوت  أناس 
سعيدة  حياة  يامرسون  األرشار  يرتك   .. بأكملها 
احلياة,  وجع  من  يعانون  خيافونه  الذين  بينام 
تدخل   .. ألتقيائه  السعادة  إجياد  ىف  ويتأخر 
ملسة  يتمنون  كثريون  مرضى  جتد  املستشفيات 
شفاء منه ومل ُيرسلها بعد .. شاب يتعثر ىف دراسته 
طبيعى  األمر  يسري  وآَخر  هبا  له  شأن  ال  ألسباب 
معه .. أناس بال مأوى ومسكن وأطفال ىف الشوارع 
أى من  العيش ىف  اإلختيار ىف  يعانون من  وآَخرون 
الذى  صديقى  جاءنى  عندما  تذكرت   .. قصورهم 
فقد برصه منذ والدته, يتلمس اجلدار بعصاه  وقال 
ها أنت ترى كل شىء ىف احلياة, ترى الطرق واملنازل 
واالشجار والكثري من األشياء التى سمعت وصفها 
فقط, ملاذا خلقنى هكذا ؟! .. وىف حديثى يومًا مع 
الثالثينية, والتى متلك كل مقومات فتاة  صديقتى 
صديقى  يا  وقالت  شاب,  أى  يتمناها  التى  األحالم 
اخاف  تعلمت  صديقاتى,  من  أكثر  شيئا  أطلب  مل 
يعايروننى  ولكنهم  بيدى  شىء  ال  صغرى,  منذ  اهلل 
ورصاعات  حروب   .. عزباء  زلت  ما  بإنى 
أزُعم  جعلتنى  التساؤالت  هذه  كل   .. بالد  متسح 
.. عادلة  ليست  احلياة  وأن  بعيدًا  يقف  اهلل  بأن 
علمونى قدياًم أن اهلل ليس مصدر الرش املوجود ىف 
العامل, فلامذا يسمح اهلل بالرش إذا كان يعلمه ؟, أسئلة 
الضيقات  ىف  وخصوصًا  األذهان  ىف  ترتدد  كثرية 
أو  اهلل,  هو  أين  يقول  كمن  الصعبة  والظروف 
ورقتى  إمتلئت   .. ؟  هكذا  ترتكنا  ملاذا   , يارب؟  ملاذا 
بمواقف أكثر من تلك حتى كتبت الثانية وهكذا .. 
.. حقيقة  كلها أسئلة عجزُت عن وضع إجابة هلا 
هناك أسئلة ال تعرف كيف تقال؟ أو هل من حقنا 

أولئك  شوهوها،  التي  اخلالصه  املرصيه 
الوطن  ابنائنالذلك  زعزعواانتامء  اللذين 
كتنويريني  تصدوا   ، اخلالده  كيمت  العظيم 
ان  اوالدنا  علموا  اللذين  االرشار  هلؤالء 
هؤالء   ، وثنيه  اصنامًا  اجدادهم  حضارة 
والثقافة  واإلعالم  هرمنواالتعليم  اللذين 
والفشل. الفساد  هبرمون  بالدنا  يف  والفن 

الوطن  هذا  اجل  من   ، اجلنا  من  جتمعوا 
النيل  فوق  ثرثره  وكفاكم  فاعلني  كونوا   ،
مردود  دون  حمفوظ  نجيب  رواية  كنجوم 
كونوا   ، املرصي  الشارع  يف  مؤثر  فعيل 
نحو  األحداث  جمري  يف  بصمه  أصحاب 
األفضل وإال كان هذا الربيق الذي يصدر عنكم 
أديب  به  املخدرالذي واجهنا  إال دخان  ماهو 
يرمحكم  لن  التاريخ  بعيد.  زمن  منذ  نوبل 
والشعب لن ُيذكركم ، الناس تنيس املناظرات 
األفعال  ويتذكرون  واملهاترات  واملحارضات 
من  انتم  أين   ، ملجتمعكم  فعلتم  ماذا   ، فقط 
؟ شعبي  ظهري  لديكم  هل   ، املرصي  الشارع 

الشعبيه  واملناطق  القري  يف  الناس  يفهم  هل 
نحبكم  نحن  نعم  ؟  التقعرييه  ومجلكم  لغتكم 
الصناعيه  كالزهور  فرادي  لكنكم   ، ونقدركم 
مجال بال روح ،..نأمل لكن األمل ضعيف ان 
سيايس  مظله جتمعكم كحزب  هناك  تكون 
يكون  ان  جيب  راقيًاملا  نموذجًا  يقدم  واحد 
منهجًامستنريًا  يقدم  احلزيب  العمل  عليه 
ويؤكد  منهجًا  للعلامنيه  يؤصل  حزبًا   ،
 . اخلالصه  املرصيه  والقوميه  اهلويه  عيل 
بكم  خاصه  إعالم  وسائل  لكم  يكون  ان  نأمل 
االعالميون  هبا  يشارككم  ال  عليكم  وقارصه 
للناس  رسالتكم  عيل  فيشوشون  املرتزقة 
انشاء  املخلصني  االعامل  رجال  ،فليتبني 
يكون  ان  ونطالب  نتمني   ، للتنويريني  قناة 
لكم دورًا فاعاًل يف التعليم فهو حجر األساس 
متحرضًا مواطنًا  بناء  من  نتمكن  حتي 
جتمع  كام  جناحيكم  حتت  تأخذوا  ال  ملاذا 
من  املحرتمه  النامذج  أفراخها  الدجاجه 
ليقدموا  هلم  كالبوصله  وتكونوا  الفنانني 
جمتمعًا  تنشئة  يف  يساعد  اصياًل  فنًا  للناس 
الناعمة  القوي  ركائز  احد  هو  فالفن  راقيًا 
اجتاه  كان  إجيابًاحسبام  او  سلبًا  تؤثر  التي 
مع  التواصل  من  يمنعكم  ماذا  البوصلة، 
والنوادي  واجلامعات  املدارس  يف  شبابنا 
عيل  القدوه  هلم  لتقدموا  الثقافه  وقصور 
العاجيه. ابرجكم  من  بداًل  الواقع  ارض 

استحياء  عيل  أمل  لكنه  فيكم  آمالنا  هذه   
ُكنُتم  إنكم وان  ،الن مايمنع حلم توحدكم هو 
تنويريني الشك يف وطنيتكم لكنكم برش منكم 
اجلامعي  العمل  بروح  يرحبون  ال  أنانيون 
األلعاب  عن  الفردية  األلعاب  يفضلون  و 
بالكامريات  يستأثروا  ان  يريدون  اجلامعيه 
انه  يري  الذي  املتغطرس  ومنكم  وحدهم، 
يتساووامع  ان  يقبلون  ال  واإلعالون  األعظم 
آخرين، اهنم يتعاملون مع املجتمع بالشوكة 
السالمه،  بمبدأ  يلعبون  من  هناك  والسكينة، 
،يفضلون  بعد  عن  املشاركة  او  املشاغبه  اي 
يتطرقون  حني  املنتصف  من  العصا  مسك 
قناعًا  يلبسون  اهلويه  او  العلامنيه  لقضية 
اللذين  املاديون  هناك  ايضًا   ،)mask(
كتبوها  التي  األحرف  عدد  حيسبون 
يرضيهم  ال  هؤالء   ، الدوالر  ايل  ويرتمجوهنا 
بالقطعة العمل  ويفضلون  الفريق  روح 

اللذين  واملدعني  الطفيليني  بعض  غري  هذا 
والتنويريون  التنوير  أهل  عيل  حيسبون 
التنويريات  والساده  السيدات  برآء.  منهم 
والتنويريون املنا يف صنع املجتمع املتحرض 
الذي نحلم به، نحن نحلم ايضًا ان خيرج من 
يف  بالدفه  يمسك  حوله  تلتفوا  ربانًا  وسطكم 
صوت  لكم  حوله  وكلكم  الشمس  مركب 
جمتمع  بناء  يف  مؤثره  وبصمه  مسموع 
حترتم  علامنيه  دوله  يف  متحرض  جديد 
املرصيه.  وهويتها  بقوميتها  وتفخر  اإلنسان 
ضامئركم. وامام  أمامنا  مسئوليكم  احللم  هذا 

هو  رؤيته،  وحتليل  عيونه  خالل  من  النظر 
نشوة  إىل  االرتقاء  وبالتايل  األعامق،  يف  الغوص 
الوّقادة. عندها  البصرية  االكتشاف، وتلك هي 
والعامل  املستقبل  يلون  أن  اإلنسان  يستطيع 
القادم بألوان استشفها من الواقع الذي يعيشه.
يميز  ما  هو  والفكري  الوجداين  فالتواصل 
احلدث  يف  فيعيش  اخلليقة،  باقي  عن  اإلنسان 
فقدت  امليزة  تلك  ولكن  حي،  كوجود 
ربام  الصالحية،  الفاقدة  كاألغذية  فعاليتها 
فأصبحت  للكلمة،  املعنوي  الوزن  انعدام  هو 
إدمان  وربام  أجوف.  لطبل  إيقاع  كصوت 
البرشية  بحق  واالنتهاكات  البؤس  رؤية 
بني  الربط  حبل  ارختاء  إىل  أدى  والطبيعة، 
عجالت  حتت  اهرتائه  إىل  وبالتايل  املشاعر، 
قاعدة. الشواذ  فأصبح  والقنوط،  الالمباالة 
بدوامة  الدخول  اإلنسان  عىل  هل 
اإلنسان؟ أخيه  بآالم  ليشعر  واألمل  احلزن 
اجلوع  أنياب  تطحنه  أن  عليه  وهل 
الظلم  سوط  وجيلده  احلروب،  ورحى 
ويدركها؟ املعاناة  أنني  ليسمع  والقهر 
عينيه،  ترى  ما  عىل  يعتمد  اليوم  إنسان 
وبذلك  يديه،  وَتْلُمس  أذنيه  تسمع  وما 
ومل  املتغري،  معنى  وتاه  الثابت  تّرسخ 
واملكان. الزمان  أسري  احلدث  يعد 
عمق  يف  الغوص  عىل  قدرته  يستعيد  مل  فإن 
احلدث، والبحث عن البقايا املخفية منه، إن مل 
لن جيد  اآلخر،  السفر يف مشاعر  يمتلك رغبة 
ما  ترى  الثالثة  العني  فتكون  املفقودة،  ماسته 
احتجبت  وإن  النوايا  وتسرب  الضباب،  وراء 
واألفعال. اآلراء  من  مرتاكمة  طبقات  وراء 
يسعى  وملن  البصرية،  عني  يملك  ملن  طوبى 
احلبل  يربط  ألنه  عنها،  القشور  إلزالة 
الكلمة  ويلبس  واملعنى،  الوجود  بني  الرسي 
شقيقته  للفكر  ويعيد  األرجواين،  ثوهبا 
املستقبل. وقلق  املايض  اجرتار  بني  الضائعة 

الوجع  تثري  اهلل,  يا  تناقضات  كلها   ..  !! ال  ام  قوهلا 
كيف  نعرف  مل  عليك,  اللوم  وتنفض  النفوس  ىف 
ُيتعب  التفكري  ضجيج  نفوسنا,  ىف  األمل  ُنسكت 
ما  وأكثر   .. وجعًا  القلب  هُتلك  والضيقات  العقل, 
يُوجع أن أغلب تلك األسئلة, إجاباهتا غري شافية ..
الذين  اهلل  رجال  أحد  مع  للحديث  وقتها  أرسعت 
أعتز برأهيم وإرشادهم كثريُا, فقال ىل صربُا يا ولدى
ال أحد يستطيع أن ينكر وجود تناقضات مثل هذه
ولكن اهلل وضع خطة لكل إنسان ىف العامل ختتلف عن 
غريه, وكل واحد له رسالته ىف تلك احلياة, واحلقيقة 
مع  املواقف  صعوبة  من  تنتج  األسئلة  هذه  كل  أن 
اهتزاز اإليامن باالضافة اىل اإلبتعاد قلياًل عن اهلل, فال 
تترسع بسؤال هكذا, ستفهم فيام بعد وستعرف أن 
وقت السموات  حتت  أمر  ولكل  زمان  شىء  لكل 
رشا  ملنع  كان  ربام  اإلستجابة  ىف  تأخره  عند  حتى 
سيحدث, لو فتشت ىف كتب التاريخ وتأملت تاريخ 
أحد  يتوكل  مل  ستسرتيح,  القديمة  واألجيال  األمم 
أثارنى  كتبه,  تأملت  عندما  فقلت   .. وخزى  عليه 
يقول إليه  الناس  أقرب  جيعل  كيف  العجب, 
أجابنى   .. ؟   " النسيان  كل  تنسانى  يارب  متى  إىل 
حتاًم  ولكنه  أتقيائة,  فقط  جيرب  اهلل  أن  باساًم 
سُيصلح كل شىء وُيفرح قلوب حُمبيه, هو يعمل 
وبإسلوبه  بطريقته  يدبر  ولكنه  ويتدبر  ويتدخل 
الفحص وطرقه عن  أبعد أحكامه عن  ما  اخلاص, 
االستقصاء!, حكمة اهلل العالية قادرة عىل أن حتول 
الرش إىل خري واملر إىل حلو, والكارثة إىل بركة, تأمل 
قوية  النار  بالنار,  الذهب  متحيص  عملية  ىف  معى 
أنقى  ىف  الذهب  إلخراج  منها  بد  ال  ولكن  ومؤملة 
صوره, هكذا جتارب اهلل معنا, جيعل الضيقة متر 
بك ليجهزك لنعمة عظيمة ال تتوقعها, تذكر معى 
ىف  قضاها  عمره  سنني  أفضل  فها  يوسف,  قصة 
األوقات تلك  ىف  بعقله  دار  ماذا  والسجن,  العبودية 
للقلب  املفرحة  القصة  هناية  نعرف  مل  لو  أتعرف 
لُكنا حتى اآلن نلوم اهلل كثريُا, وغريها من القصص 
التى ُيقال يف بدايتها " ملاذا يا اهلل؟ ", يأتى اهلل وجييب 
فيها عن سائليه بطريقته التى سيلمسوها بعقوهلم 
 .. سيأتى  حتام  ولكنه  يتأخر  ربام  وقلوهبم, 
ذلك  وأشعل  جالسته  الذى  صديقى  جاءنى  بعدها 
السؤال ىف نفسى وقال ىل " هل مجعت إجابة لسؤاىل 
؟ ", فقلت " لو أمعنت النظر ىف سؤالك, ستجد إنه 
موجه هلل, أرفع عينيك نحوه فقط وحتاًم سريسل 
لك اإلجابة بطريقته فهو يعرف جيدًا كيف ُيريح 
القلوب, هو سامع الصالة ويأتى إليه كل البرش ..  "

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. 
لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com



العــنــف ضــد املــــرأة:
املجتمعات  يف  وخصوصًا  النساء  غالبية  تعاين 
إىل  تتعرض  إذ  العنف،  مشكلة  من  العربية 
اجلسدي العنف  مثل:  العنف  أنواع  من  العديد 
من  العديد  ويوجد  وغريها،  اجلنيس  والعنف 
قلة  منها:  ونذكر  املشكلة  هذه  وراء  األسباب 
والعادات  األفراد،  لدى  الديني  والوازع  اإليامن 
تعنيف  عىل  تنص  التي  املجتمعية  والتقاليد 
ويوجد  وخضوعها،  املرأة  وسكوت  املرأة، 
من  للحّد  اتباعها  ُيمكن  التي  احللول  من  العديد 
توعية  منها:  ونذكر  االجتامعية  املشكلة  هذه 
ندوات  وعمل  وواجباهتا،  املرأة  بحقوق  األفراد 
برضورة  وتوعيتهم  اجلدد  لألزواج  ودورات 
الساموية  األديان  إىل  والعودة  املرأة،  احرتام 
املشكلة ملواجهة  املثىل  الطرق  عىل  للتعرف 

عــمــــالــة األطــفــــال:
املشاكل  أكثر  من  األطفال  عاملة  مشكلة  تعترب 
من  يتّم  إذ  النامية،  الدول  يف  وخصوصًا  شيوعًا 
الثامنة عرش خالهلا تشغيل األطفال ما دون سن 
ويوجد العديد من العوامل التي تؤّدي إليها مثل: 
ال  التي  الدراسية  الكتب  وضعف  األرسة،  انفكاك 
السوء األصدقاء  ومرافقة  الطفل،  بتنمية  هتتم 
وعدم وجود أنشطة تشغل الطفل يف وقت الفراغ
املشكلة يمكن مراعاة ما يأيت: تدخل  وحلّل هذه 
قوانني  وسن  وتنشأته،  الطفل  تربية  يف  األهل 
قاسية وصارمة لألطفال الذين يعملون دون السّن 
القانوين، وعمل ندوات ودورات لتوعية األطفال
األهايل.  ألحد  عمل  فرص  توفري  إىل  باإلضافة 

الــــــزواج املــبــــــكر:
الدول  يف  وخصوصًا  النساء  من  العديد  تعاين 
ذلك  ويكون  املبكر،  الزواج  مشكلة  من  النامية 

تعودت دايام ىف تقديم وختام مجيع حلقات برنامج 
أقباط مرص أن القى حتية ألهل القبط وجلميع أهل 
مرص أهل اخلري والطيبة واالصل وأقول هلم سالما 
ألهل القبط وسالما ألهل مرص فحقا نطلب السالم 
مرورهم  وبرغم  الذى  املتالحم  العظيم  الشعب  هلذا 
بعقود وعهود مل ينقسموا أو يتناحروا مثل مصري 
شعوب أخرى منها املجاورة ملرص ومنها من هم ىف 
أقصى املسكونة فضاعوا وضاعت أرضهم ووطنهم
أن ممالك وسالطني  تندهش  لتاريخ مرص  بدراسة 
نسيج  بني  متييز  واقع  يفرضوا  أن  حاولوا  وحكام 
يفرضون  فتارة  يستطيوا  ومل  الواحد  الوطن 
عىل  حمدد  وشم  يرسمون  وتارة  معني  زى 
مثقلة  برضائب  البعض  يلزمون  وتارة  االيدى 
وترحل  احلكام  هوالء  ويرحل  األزمنة  متر  ولكن 
الطائفى  وتصنيفهم  متييزهم  طرق  معهم 
مرتابط  متامسك  املرصى  الشعب  ويبقى 
قبطى  كلمة  معنى  وتفسري  لتحليل  بحاجة  لست 
املسألة  فتلك  مرصى  تعنى  قبطى  وأن  وأصلها 
أن  وانتم بحاجة  أنا  يعلمها ولكن  قتلت بحثا والكل 
اننا ال جتمعنا كلمة أو لقب بل جيمعنا وطن  نؤكد 
الوطن  بقاء  ىف  مرهب  وحتدى  حر  وعيش  عظيم 
كام تسلمنا من آبائنا لكى نسلمه اىل أبنائنا ويتوارث 
العريقة  ماضيه  سنوات  عن  تقل  ال  لسنوات 
هناك  نعم  خالفات  ال  ولكن  أختالفات  هناك  نعم 
أيضا  لكن  ومتذمتون  ومتعصبون  متشددون 
وهم  مبادئ  وأصحاب  وفهامء  حكامء  هناك 
الشعب  هذا  وتالحم  ثبات  ىف  عليهم  نراهن  الذين 
أن  نتذكر  ولعلنا  املجيد  الوطن  وذاك  العريق 
دليل  خري  كانت  مرص  هبا  مرت  التى  احلروب 
الذى  الوقت  ىف  املرصى  الشعب  ترابط  قوة  عىل 
بني  حدثت  أهلية  حرب  اى  التاريخ  يسجل  مل 
املسلمني واملسيحيني ىف طيلة الستة عرش قرنا من 
الزمان وهذا أمر جيب أن يدرس لألطفال والكبار 
ماضى  ذلك  أن  ذهنه  ىف  يردد  البعض  ربام 
والذى  املتشدد  الفكر  أخرتق  قد  واالن  وأندثر 
داخل  واقع  ليفرض  أرهابية   أعامل  إىل  حتول 
لكن  هيمش  أو  ينكر  ال  أمر  وهذا  املرصى  املجتمع 
التى  العظمة  الغالبية  أمام  تقديره  أو  نسبته  ما 
والتعايش  املحبة  قيم  أجدادنا  من  متوارثة  مازالت 
الغالية  مرص  أبناء  بني  العادلة  واملشاركة  السلمى 
ثورة  ىف  الروح  تلك  مع  تعايشت  شخصيا  فأنا 
بجميع  الشعب  أزاح  حيث  يونيو  وثورة  يناير 
الدينية الفاشية  ووالة  الديكتاتورية  طغاة  طائفة 
باسم  حقوقية  منظمة  بتأسيس  قمنا  عندما  أتذكر 
يملك  من  أن  شعار  حتت  مرص  أقباط  إئتالف 
التأسيس   يف  شاركنا  وقتها  يملك حريته  فهو  حقه 
رأسهم  عىل  الفئات  كل  من  ومسيحيني  مسلمني 
أستاذ رشيعة أسالمية وشيخ فاضل بوزارة األوقاف 

القانوين السن  بلوغها  قبل  تزوجيها  خالل  من 
ويوجد العديد من األسباب التي تؤّدي إليه مثل: 
رضورة  عىل  تنّص  التي  البالية  والتقاليد  العادات 
االقتصادية  واالوضاع  مبكرًا،  البنت  تزويج 
السيئة، وانتشار العديد من املفاهيم يف املجتمعات 
هذه  وحلل  وغريها،  والسرتة  كالعنوسة،  العربية 
جيب  التي  الطرق  من  العديد  يوجد  املشكلة 
اتباعها للتخلص منها بشكٍل جذري ونذكر منها: 
سن قوانني صارمة تنص عىل عدم تزويج البنت 
من  العديد  ونرش  القانوين،  السن  بلوغها  بعد  إال 
الزواج  الوعي حول خطورة  التي تزيد  الكتيبات 
واملرأة.  الرجل  بني  املساواة  ورضورة  املبّكر، 

الــبــــــطــالــــة:
مشكلة  من  اخلرجيني  من  الكثري  يعاين 
أّن  واألبحاث  الدراسات  وأّكدت  البطالة، 
عنها  مرتفعة  العربية  الدول  يف  البطالة  نسبة 
من  العديد  ويوجد  األوروبية،  الدول  يف 
املشاريع  إنشاء  حللها:  اتباعها  الواجب  احللول 
األفراد  لتشجيع  وذلك  البلد  داخل  االستثامرية 
من  الصغرية  باملشاريع  واالهتامم  هبا،  للعمل 
اإلمكان.  قدر  بالتعليم  واالهتامم  الدولة،  ِقبل 

املُــشــــــكــلــــة:
من  األساسّية  اخلطوة  بمثابة  املُشكلة  حتليل  ُيعد 
األسايّس  اجلذر  إىل  للوصول  حّلها،  خطوات 
حللها املُناسبة  احللول  إجياد  وبالّتايل  هلا،  املُسّبب 

املُشكلة  بتحديد  البدء  يتم  فإنه  بذلك  وللقيام 
ووقت  اكتشافها،  وكيفية  ماهيتها،  حيث  من 
ُثم حماولة توضيحها  امتدادها،  حدوثها، ووقت 
عن طريق دراسة البيانات التي تم احلصول عليها 
كفايتها ومدى  أولوياهتا،  وحتديد  بخصوصها، 

هذه  بحل  املُتعّلقة  األهداف  حتديد  ذلك  يتبع   
املُشكلة من حيث النتائج املرجّوة واألمور املنجزة 
بعد حل املُشكلة، واجلدول الّزمني املُحّدد إلهنائها.

اجلميع  وآياته وادهش  بكل حروفه  اإلنجيل  درس 
لكل املرصيني  أرسلها  التى  والتسامح  املحبة  بروح 
بني  مجعت  التى  املحبة  روح  أن  أستعجب  ومل 
جتمعاهتم  كل  ىف  أنتقلت  الوطن  داخل  مرص  أبناء 
غري  األمريكية  املتحدة  الواليات  وربام  بالعامل 
مرصية  جالية  أكرب  جتمع  فاهنا  ذلك  عىل  دليل 
املرصية  األصول  ثوابت  هبا  وجتد  اخلارج  ىف 
سهرات  مثل  بينهم  املشرتكة  والتقاليد  والعادات 
املناسبات اخلاصة  األعياد وزيارات  رمضان وهتنئة 
حياتنا  ىف  اجلامليات  تلك  دوام  متنينا  أذا  ولكن 
هو  ما  كل  نعزل  أن  حزم  وبكل  فجيب  املشرتكة 
فلسنا  وشعبها  مرص  إىل  يسئ  هو  ما  وكل  قبيح 
أحداث  ىف  نرغب  وال  الفتن  دعاة  إىل  بحاجة 
احلاجة  أشد  ىف  نحن  بل  طائفى  تقسيم  أو  انشقاق 
وتطويره  الوطن  تقدم  نحو  واالتفاف  االحتاد  إىل 
أن فاتورة التعايش السلمي ىف مرص جيب أن تكون 
بكافة  الدولة  وعىل  أبنائها  مجيع  بني  مشرتكة 
أجهزهتا ومؤسساهتا أن حتقق ذلك وتفرض أشد 
املجتمع  ىف  التعايش  هذا  يزعزع  من  عىل  العقوبة 
كل  ناجزة  عادلة  بمحاكمة  يعاقب  أن  فيجب 
بالتهجري  سواء  الوطن  ىف  رشيكه  حق  يسلب  من 
أخرى  بأشكال  أو  بالتهميش  أو  بالرتهيب  أو 
املواطنة  بتحقيق  يكفل  ما  املرصى  بالدستور  هناك 
أفراد  بني  االجتامعية  والعدالة  واملساواة  الكاملة 
املرصى  القانون  أو  الدستور  ينص  ومل  الشعب 
أو  دينى  أو  عرقى  متييز  أو  تصنيف  اى  عىل 
عكس  يسلك  من  كل  جيرم  بل  جنسى  أو  لونى 
املواطنةالكاملة  تفعيل  ىف  املشكلة  ولكن  ذلك 
رسمية  أوراق  عىل  رسدها  فقط  وليس 
األحداث  كل  تتوقف  أن  أمتنى  قلبى  أعامق  من 
ضحى  ما  ويكفى  دما  مرص  تدمى  التى  الطائفية 
مع  املستمرة  معركته  ىف  املرصى  الشعب  به 
حتى  ذلك  يكفى  أفال  علينا  الدخيل  اإلرهاب 
منهم  يظهر  ومكفرون  متشددون  بيننا  يظهر 
القرى  ىف  اآلخر  والبعض  الفضائيات  عىل  البعض 
ىف  حقه  من  الوطن  سلب  وحياولوا  والنجوع 
إرضاء  أجل  من  البسطاء  ويثريون  املجتمع  أمن 
وترابطه  الشعب  وحدة  إلفساد  الرشيرة  نواياهم 
القائمني  نصاب  حتت  تكون  أن  البد  أمور  وتلك 
قوة  بكل  يواجهوها  وأن  مرص  ىف  احلكم  عىل 
وسالمة  الدولة  هيبة  حفظ  أجل  من  وحزم 
املرصى  املجتمع  داخل  العام  والسلم  األمن 
مرص  الغالية  بالدنا  حيفظ  أن  اهلل  نسأل  النهاية  ىف 
شعبها  يبارك  وأن  رش  شبه  كل  ومن  رش  كل  من 
وحدة  ويديم  سالم  بكل  ومسلمينها  بمسيحينها 
هذا الشعب منذ بداية عهده وحتى منتهى األزمنة 
مرص. ألهل  وسالما  القبط  ألهل  سالما  اخلتام  وىف 

األحجار الكريمة نوعان ... األول  تتكون بشكل 
اللؤلؤ  مثل  طبيعية  عضوية  مواد  من  أسايس 
يف  تعيش  التي  االصداف  من  يستخرج  الذي 
أعامق البحار. ... والعاج الذي من ناب الفيل ... 
الكهرمان  من حرشة  يتكون  الذي  والكهرمان 
البحرية  احليوانات  من  وهو  واملرجان 
مواد  من  أساسًا  تتكون  الثاين   ... املشهورة. 
غري عضوية ومن اثمنها واشهرها األملاس الذي 
والنباتات  الفحم  من  األرض  طبقات  يف  يتكون 
ومن   ... والربلنتي  والزمرد  الياقوت  وايضا 
خصائص األحجار الكريمة اهنا ساحرة اجلامل 
برسعة  تنكرس  ال  جدًا  قوية  الوقت  نفس  ويف 
األحجار  عن  كثرية  موسوعات  ويوجد 
ألواهنا  وعن  عضوية  والغري  العضوية  الكريمة 
املختلفة وكيفية استخراجها وكيفية االستفادة 
منها وتصنيعها وتعترب عامود مل يستهان به يف 
االقتصاد العاملي بالنسبة لالقطار التي ينتجوهنا 
عن  احلديث  عن  جدا  بسيطة  مقدمة  فهذه 
عن  اليوم  موضوعنا  ولكن  الكريمة  األحجار 
ببساطة   ... اإلنسان  داخل  الكريمة  األحجار 
حجر  يكون  أن  املمكن  من  منا  كاًل  شديدة 
 ... اكتشافه  كيفية  يف  كريم  حجر   ... كريم 
االستفادة  كيفية  يف   ... استخراجه  كيفية  يف 
اللؤلؤ  ان  نعلم  نحن   ... اآلخرين  حياة  يف  منه 
أعامق  يف  تعيش  التي  االصداف  من  يستخرج 
من  استخراجه  ولكن  االصداف  من  البحار 
جسده  يف  املحار  جيرح  أن  ايل  حيتاج  املحار 

يستخرج  والبتايل  دماءه  وتسيل  حاده  باله 
الثمن  الباهظة  الرائع  املبهر  اللؤلؤ ويري شكله 
كذلك اإلنسان الذي يقدم جمهودًا كبريًا  لدرجة 
اآلخرين  أجل  من  الدم  حتي  واإلرهاق  السهر 
اآلباء  هلذا  أمثلة   ... الثمن  الكثري  اللؤلؤ  داخله 
خدمة  للمجتمع  يقدم  وانسان  واألمهات 
طبيب  وكل  العامل  أقطار  يف  والرشطة  كاجليش 
أو مهندس أو مدرس أو عامل نظافة أو عامل 
اآلخرين  إلسعاد  عمله  يف  يفني  مكان  اي  يف 
هؤالء داخلهم اللؤلؤ الكثري الثمن ... أيضا مثال 
حيتل  الذي  األملاس  الكريمة  األحجار  من  ثاين 
شكال  الكريمة  األحجار  بني  األوىل  الدرجة 
يوجد  وهو  وصفاءا  وشهرة  وثمنًا  وصالبة 
يتعرف  ال  والتي  املتعددة  األرض  طبقات  يف 
األرض  لبان  اجلولوجيون  الباحثون  إال  عليها 
اي  يف  والتوجد  عليها  للتنقيب  خاص  علم  وهلا 
أماكن  ملعرفة  كثرية  دراسات  هلا  وإنام  مكان 
وجودها حيث أن كل نوع منها يتكون نتيجة 
الشديد  بالضغط  تأثر  املركبات  من  مركب 
مصبات  اختالف  عوامل  مع  األرض  لطبقات 
إنسان  كل  أيضا  هلذا  ...أمثلة  القديمة  األهنار 
أجل  من  عبئًا  حتمل  أو  قاسية  جتربة  عاش 
طبيعية  حمنة  عيل  صرب  انسان  وكل  اآلخرين 
هناية  بعد  ولكن  توقف  بال  حياته  وعاش 
هذا  اإلنسان  يتألأل  والضيقة  والصرب  االحتامل 
يف  وفقت  قد  أكون  أرجو   ... وكاالملاس  كالؤلؤ 
أهيا  بكم  عالقتي  خالل  من  لكم  صورة  عرض 
القراء األعزاء ... إين أراكم مثل اللؤلؤ واالملاس 
الثمني ... واىل اللقاء ىف العدد القادم إنشاء اهلل 

ان السياسة االمريكية اخلارجية تفتقد الدبلوماسية 
من  احيانا  هذا  وياتى  السياسى  العمل  ىف  احلقيقية 
النفوذ  وبسط  العظمى  الدول  امالءات  منطق 
احيانا  االقتصادية  القوة  او  العسكرية  واهليمنة 
تاتى  ولكن  مبارش  غري  او  مبارش  ضغط  كعامل 
ىف  اكرب  دور  ليلعب  الدبلوماسى  العمل  امهية 
التدخل  السياسة االمريكية وقد خيفف من وطئة 
قوهتا  كانت  مهام  دولة  اى  تستطيع  فال  املبارش 
تاتى  ثم    - العامل   رشطى  دور  تلعب  ان  العسكرية 
رئيس  كل  ياتى  عندما  املتعاقبة  السياسية  الكوارث 
امريكى جديد بمستشارين سياسيني غري مؤهلني 
عن  شيئا  يعلمون  وال  التاريخ  اليقرؤن  العمل  هلذا 
االخرى الشعوب  ثقافات  او  السياسية  اجلغرافيا 
تقليص  قضية  تاتى  ايضا  االخر  اجلانب  وعىل 
تنفيذ  اىل  اخلارج  ىف  االمريكيون  السفراء  دور 
ارائهم  استطالع  دون  اليهم  املوكلة  املهام 
املسائل  عىل  للحكم  كاىف  بشكل  واالمنية  السياسية 
وواضح صحيح  بشكل  الشائكة  السياسية 
استعانة  عدم  ايضا  الكربى  االخطاء  ومن    -
القانون  وفقهاء  العام  القانون  بعلامء  الكونجرس 
الدستورى والعالقات الدولية ىف وضع اطر للسياسة 
متخصصني  غري  باناس  واالستعانة  اخلارجيه 
عىل  املوافقة  او  مصريية  قرارات  اختاذ  قبل 
الداخل  ىف  اخلطورة  شديدة  قوانني  مرشوعات 
السياسى  التخبط  حالة  ذللك  يعقب  ثم  اخلارج  او 
اجلمهوريني  بني  والرصاع  واخلارج  الداخل  ىف 
وحرب  االب  بوش  عرص  منذ  والديمقراطيني 
السلطة عىل  بينهام  الرصاع  واحتدام  العراق 
حزب  غرار  عىل  وسط  حزب  قيام  ونقرتح 
حوله  ليلتف  الرصاع  هذا  لفك  الربيطانى  العامل 
طبقة  الن  االمريكى  الشعب  من  املائة  ىف  ستون 
السكان تعداد  حيث  من  االكرب  اصبحت  العامل 
التناقض  ايضا  االمريكية  السياسة  ويعيب 
قضية  ففى  واالفعال  االقوال  بني  احيانا  الشديد 
صارمة  القرارات  تكون  ان  جيب  اهلجرة 
باب  اغالق  املثال  سبيل  فعىل  متارجحة  وليست 
تنهض  حتى  ملحا  مطلبا  بات  العشوائية  اهلجرة 
التناقض  وياتى  اخرى  مرة  املتحدة  الواليات 
نفس  وىف  املهاجرين  عىل  والتضييق  التشديد  ىف 
االن حتى  مفتوحا  مايزال  اهلجرة  باب  الوقت 
السياسى  االصالح  ذلك  بعد  ياتى  ثم 
وهى موجزة  نقاط  عدة  ىف  املتمثل 
السفارات  عىل  السيطرة  احكام  كيفية   - اوال 
غري  وموظفيها  اخلارج  ىف  والقنصليات  االمريكية 
لالدارة  قلق  مصدر  تكون  ال  حتى  االمريكيون 
االمريكية ىف الداخل واخلارج فالسفارات هى بمثابة 
االمريكى القومى  االمن  عن  االول  الدفاع  خط 
سواء  السياسيني  املستشارين  دور  تفعيل   - ثانيا 

وخربة  كفاءة  هلم  الذين   للكونجرس  او  للرئيس 
احلزبية االنتامءات  اساس  عىل  وليس  هلا  مشهود 
راى  الستطالع  اسرتاتيجية  خطة  وضع   - ثالثا 
دول  ىف  العسكريني  املتحدة  الواليات  حلفاء 
ومكافحة  املسلحة  والرصاعات  التوترات  ومناطق 
يرتتب  متهورة  قرارات  اختاذ  من  للحد  االرهاب 
املصالح  او  االمريكى  القومى  باالمن  عليها االرضار 
اى  يستطيع  ال  اخلطة  وهذه  اخلارج  ىف  االمريكية 
يتجنبها  او  يغريها  ان  للسلطة  ياتى  امريكى  رئيس 
افراد دولة  وليست  مؤسسات  دولة  هذه  الن 
املعلومات  عىل  احلصول  عىل  اكثر  االنفاق   - رابعا 
عىل  احلصول  الن  الصحيحة  االستخباراتية 
التورط  قبل  جيدا  يكون  كلف  مهام  املعلومة 
ومكلفة  االجل  طويلة  مسلحة  رصاعات  ىف 
اهدارا  يعد  مما  والعراق  افغانستان  مثل 
النهاية ىف  العام  للامل  واهدارا  العسكرية  للقوة 
واالقتصادية  السياسية  الرصاعات  اهناء   - خامسا 
هذه  وتغيري  البعض  بعضها  العظمى  الدول  بني 
كل  تكون  مناطق  اىل  العامل  تقسيم  اىل  الرصاعات 
ىف  االقليمى  االمن  عن  مسئولة  عظمى  دولة 
وانشاء  املتحة  االمم  مظلة  حتت  معينة  منطقة 
لذلك  وثال  الشان  هذا  ىف  جديدة  دولية  اتفاقيات 
الكوريتني  بني  الرصاع  اهناء  الصني  استطاعت 
طويلة عقود  بعد  املنطقة  هذه  ىف  نفوذ  من  هلا  ملا 
ىف  هو  الذى  االقتصادى  اجلانب  وعىل   - سادسا 
جيب  ال  السياسى  للجانب  مكمل  االمر  حقيقة 
املشرتكة  االقتصادية  املصالح  تفعيل  بل  فصلهام 
ىف  اكرب  مصداقية  يعطى  االقتصادى  اجلانب  فان 
التعاون السياسى حلل املشاكل السياسية التى دامت 
العاملى بطريقة  االمن والسلم  لسنوات طويلة هتدد 
السري بالتوازى بني السياسة واالقتصاد دون تغليب 
السياسى  احدمها عىل االخر فالتوازن بني اجلانب 
من  بكثري  اهم  ضغط  ورقة  يعترب  واالقتصادى 
استخدام القوة العسكرية او العناد السياسى وتفعيل 
املصالح االقتصادية املشرتكة يؤدى ىف هناية املطاف 
الشعوب  خلوف  واالمنى  السياسى  االستقرار  اىل 
طويلة لعقود  والعرق  بالتعب  مابنته  اهدار  عىل 
املتحدة  الواليات  بني  االقتصادى  الرصاع  فليس 
الواردات  والصني من فرض رسوم ومجارك عىل 
سوف  هذا  الن  االمثل  احلل  هو  الطرفني  كال  من 
البلدين  كال  ىف  البسيط  املواطن  حالة  عىل  ينعكس 
العاملى االقتصاد  عىل  سلبية  بصورة  ايضا  وينعكس 
االقتصادية  املعونات  ختفيض  او  ايقاف   - سابعا 
ان  مديونة  لدولة  يتثنى  فكيف  االخرى  للدول 
املعونات  هذه  حتويل  فيجب  معونات  تعطى 
للبالد التحتية  البنية  الصالح  او  الديون  لسداد  اما 
بسيط  بتساؤل  اليكم  حديثى  اهنى  النهاية  وىف 
العظمى؟؟ الدول  ىف  السعادة  وزارات  اين 



يف البداية ماهي وظيفتكم بالضبط وكيف تستقبلون قصة 
نور القرب املقدس؟

كنيسة  يف  وظيفتان  لنا  دائام  واقول  قلت  انا 
املقدسة  الكنيسة  مفتاح  امانة  االوىل  القيامة، 
املقدس  القرب  ختم  محل  هي  االخرى  والوظيفه 
النور  بظهور  االحتفال  قبيل   : القول  واكرر  اقول  وهنا 
املقدس  القرب  مقمورة  اىل  ادخل  ان  وظيفتي  املقدس، 
االرثوذوكس،  الروم  طائفة  من  واحد  مطرانني  مع 
باهنا  القرب  مقمورة  ونفتش  االرمن  طائفة  من  واالخر 
مقمورة  اغالق  يتم  اخلروج  وعند  شعله  اي  من  خاليه 
الشمع  عىل  الشخيص  ختمي  اضع  وانا  املقدس  القرب 
 . بأحكام  القرب  مقمورة  بوابة  يغلق  والذي  املقدس 
وبعدها اذهب اىل مقر اقامة البطريرك وارافقه حتى مقمورة 
مقمورة  اىل  يدخل  البطريرك  نيافة  وهنا  املقدس،  القرب 
القرب املقدس برفقة احد الكهنه االرمن، واشدد هنا االرمن 
!!!! ويغلق الباب ورائهام وهنا انا تنتهي مهمتي هلذا اليوم . 
انا اخي الكريم ال ادخل املقمورة حني دخول البطريرك . 
لكن هنا احب ان اضيف اخي الكريم بأنني احرتم شخصية 
البطريرك ثيوفولرس، انسان طيب وخلوق ومؤمن، عليك 
التوجه لنيافته لسؤاله عن كيفية ظهور النور املقدس، وانا 
اعلم انه قبل سنتيني كان قد اجاب عىل هذا السؤال بالتفصيل . 
واكرر اخي الكريم قبل ان اختم ردي هذا، بأنني دائام اقول 
وساظل اقول االيامن هو ايامن القلب، حيق لكل انسان ان 
الشك  يدخل  عندما  اخي  احذر  لكن  ادعاءات،  اي  يشكك 
قلبك يبعد االيامن عنه، لذلك علينا ان نتمسك بإيامن القلب، 
فعندما يكون ايامننا قويا ينهزم الشيطان ويطرد من القلوب. 

حتصلون  وهل  القيامة  كنيسة  مفاتيح  تسلمتم  متى  منذ 
ذلك؟ عن  مقابل  عيل 

اموال جني  بدون  رشفيه  وظيفه  هي   الوظيفه 
سلمت مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتي منذ عام ١١٨٧ ، اي منذ 
صالح الدين االيويب ، وهي وظيفه متوارثه من االب لالبن.

؟ السلطان  دير  مشكلة  حول  رؤيتك  ماهي 
استضافوا  االقباط  بحت،  قبطي  دير  هو  السلطان  دير 
اجلاليه  باعت  ان  بعد  السلطان  دير  يف  احلبشيه  اجلاليه 
هنا  لكن  لالرمن،  القيامة  كنيسة  داخل  كنيستها  احلبشيه 
حصلت خديعه وخيانه لطائفة االقباط ، فتم نزع مفاتيح 
قبل  من  االحباش  اىل  وتسليمها  االقباط  من  السلطان  دير 
بني  خبيثه  واتفاقيه  سيايس  قرار  برأي  وهو  االحتالل 
متت  التي  االتفاقيه  يعلم  مجيعنا  واالحباش  ارسائيل 
دولة  اىل  اليهود  الفالشا  هتجري  من  واثيوبيا  ارسائيل  بني 
. السلطان  دير  هتويد  االسف  مع  كان  والثمن  االحتالل 
طبعا قصة املفتاح بدأت يف زمن صالح الدين االيويب، والذي 
احب ان يعلم اسباب اخللل والتي حصلت ما بعد اخلليفه عمر 
بن اخلطاب ريض اهلل عنه والذي خط العهده العمرية بيده، 
الديني  التسامح  وثيقة  هي  العمرية  العهده  ان  نعلم  وكام 
ان  دائام  اذكر  وكام  املقدس،  بيت  يف  املسيحي  االسالمي 
كنيسة القيامة املقدسة هي مسقط رأس هذا التعايش وهي 
بؤرة النور هلذا التعايش والذي يبث نوره اىل املعمورة بأكملها. 
كانت هناك احداث مأساويه كام ذكرها التاريخ وخلل هلذه 
هنا  املقدسة،  القيامة  كنيسة  هدم  ومنها  املقدسة  العهده 
جاء قرار صالح الدين االيويب وذلك بعد موافقة رؤوساء 
الكنائس بعد ان عرض عليهم السلطان صالح الدين االيويب 
فكرته حلامية كنيسة القيامة املقدسة واملمتلكات املسيحيه 
يف بيت املقدس، حيث مجعهم وقال هلم اليوم انا السلطان 
اىل  محايتكم  تتم  ان  مرادي  لكن  محايتكم،  وباستطاعتي 
ما  هلم  وقال  االيويب،  الدين  صالح  بعد  اي  البعيد  االمد 
جودة  لعائلة  القيامة  كنيسة  مفتاح  تسليم  يتم  بان  رأيكم 
حممد  الرسول  نسل  من  اي  البيت  ال  من  وهم  احلسيني 
عليه الصالة والسالم وكانوا يف ذاك الوقت شيوخ االقصى 
كنيسة  المان  هو  هلم  الكنيسة  مفتاح  تسليم  الرشيف، 
املفتاح  تسليم  الدين،  صالح  بعد  ما  اي  مستقبال  القيامة 
الرضر  احلاق  من  نفوذ  ذو  شخص  اي  ملنع  هو  البيت  الل 

شيوخ  بيد  يكون  الكنيسة  مفتاح  الن  املقدسة  بالكنيسة 
البيت  ال  االسالميه  الديانه  وحسب  البيت  وال  االقصى 
الطوائف  رؤساء  وافق  هنا  والطاعه،  احلسنه  املعامله  هلم 
مفاتيح  تسليم  وتم  االيويب  الدين  صالح  طرحه  ما  عىل 
انا  جد،  عن  ابا  تتوارثها  احلسيني  جودة  عائلة  اىل  الكنيسة 
االقصى  شيخ  والدي  من  الكنيسة  مفتاح  ورثت  شخصيًا 
ابنائي.  احد  بعدي  من  وسيورثه  احلسيني  جودة  جواد 

بالكنائس؟ عالقتكم  تسري  كيف 
وجه  احسن  عىل  الكنيسة  اجتاه  بواجبنا  نقوم  نحن 
نحن  بالعروق،  الدم  عالقة  الرعيه  ابناء  مع  عالقتنا 
متواجدين  ايضا  بالدم  وانام  بالعرق  فقط  ليس  اخوة 
يد  نقف   ، االحتالل  مرارة  معا  نعاين  واحد  خندق  يف 
عىل  االحتالل  قبل  من  صارم  اعتداء  اي  ملواجهة  بيد 
واملسيحية. االسالمية  واملمتلكات  واملساجد  الكنائس 

الكنائس؟ مع  السلطات  تتعامل  كيف 
طبعا نحن متواجدين حتت احتالل طاغي، ما يعاين منه 
ابواب  اغالق  يتم  القيامة، فكام  تعاين منه كنيسة  االقصى 
االقصى امام املؤمنني واملصلني، تقوم قوات االحتالل بفرض 
املسيحيني  واحلجاج  للمؤمنني  الوصول  وصعوبة  االغالق 
من الوصول اىل كنيسة القيامة لالحتفال بعيد الفصح املجيد. 
بالديانة  معروف  هو  كام  املقدس  النور  ناحية  من  اما 
هم  السالم  عليه  املسيح  السيد  بصلب  قام  من  املسيحيه 
الديانات املسيحيه واالسالمية،  اليهود وهم من اشد اعداء 
العامل  يف  تنترش  ان  جيب  التي  الديانه  بأن  مؤمنني  فهم 

ديانة اخرى،  وهم  باي  اليهوديه وال يعرتفون  الديانه  هي 
املختار. اهلل  السبت وشعب  باهنم  شعب  مؤمنني  وبشده 

بني  املقدسات  لتقسيم  اسـتـاتيكو  اتفاقيـة  قصة  هـي  ما 
؟ ئف ا لطو ا

الكنائس فهناك استاتيكو متبع حتى يومنا  بالنسبة لتقسيم 
هذا، والكنائس حترتم هذا الستاتيكو اي الوضع القائم منذ 
هذا،  يومنا  حتى  الوضع  هذا  حيرتم  واجلميع   ،  ١٥٨٢ عام 
املمتلكات  عىل  اليد  ووضع  الوضع  هذا  كرس  حياول  ومن 
ما  وهذا  الصهيوين،  االحتالل  هو  واملسيحيه  االسالمية 
حصل قبل عدة اشهر، حيث ان االستاتيكو يعفي الكنائس 
واملساجد من دفع الرضائب، لكن تفاجأنا بان دولة االحتالل 
فرصت مبالغ هائلة عىل الكنائس وممتلكاهتا وذلك هبدف 
وضع اليد عىل املمتلكات وهذا له معنى واضح ورصيح هو 
افراغ مدينة القدس من سكاهنا ووضع اليد عىل املمتلكات.

للقدس؟ األمريكيـة  السـفـارة  نقـل  قـرار  تـري  كيــف 
بالقدس  باالعرتاف  االمريكيه  الواليات  رئيس  قرار  منذ 
كذلك  زال  وما  متاجج  والوضع  إلرسائيل  عاصمة 
يومنا  وحتى  االسود  اليوم  ذلك  منذ  هذا،  يومنا  حتى 
ومصابني  شهداء  هناك  يكون  ان  بدون  يوم  يمر  ال  هذا 
بله  الطني  سيزيد  السفارة  نقل  ومعتقلني،  وارسى 
ولن  عربيه  هي  فالقدس  نارا،  املنطقه  وسيؤجج 
بتاتا. الصهيونيه  للدوله  عاصمة  االيام  من  يوما  تكون 
مدينة  هي  القدس  ان  نقول  وهنا  بعنرصي،  لست  انا 
هكذا   ، واملسلم  واملسيحي،  لليهودي،  فهي  االديان، 
الثالث.  السامريه  الديانات  هبا  واوجد  اهلل  خلقها 
وال  السالم،  مدينة  يف  السالم  يعم  بان  هلل  صلواتنا 
اإلهلية:  تعاليمه  يف  املسيح   السيد  قاله  ما  ننسى 
وتبغض  قريبك  حتب  )للقدماء(  قيل  أنه  "سمعتم 
باركوا  أعداءكم  أحبوا  لكم:  فأقول  أنا  وأما  عدوك. 
ألجل  وصلوا  مبغضيكم.  إىل  أحسنوا  العنيكم 
.)44  ،43 )مت5:  ويطرودكم"  إليكم  يسيئون  الذين 

لذلك نتمنى ان يعم السالم لكي نعيش معا يف سالم وامان 
بإذن اهلل.



لأللواِن أمهيه يف حياة اإلنسان يف مجيع 
اجلوانب واملَجاالت احلياتّية املُختلفة كالنفسية 

واملادّية واملعنوية األدب والفنون والعلوم 
االجتامعية وَغريها.. 

وخيتلف تعريف  و مسميات األلوان باختالِف 
املَجال الذي يتّم استعامهُلا فيه فنجدها ختتلف 
فيام بني مسمي   األحبار و االلوان و األصباغ و 

األشعة امللونه ..
منذ  االلوان  اكتشف  االنسان  ان  نعلم  كلنا  و 
مصادرها  تعددت  و  عرفها  و  اخلليقة  بدايه 
او  النباتات  او  االرض  من  سواء  الطبيعه  يف 
ال  جزء  أصبحت  و   .. البحر  او  احليوانات 
َمشاعره  َعن  وُتعرّب  اليوميه  حياته  من  يتجزء 
األلوان  َجعل  مّما  وُميوله  وانتامءاته  وقيمه 
واملوت  احلياة  من  رمزّية  َدالالٍت  َتكتسُب 
وغريها.. والقسوة  والّرمحة  والسعادة 
االلوان  اصبحت  الزمني  التطور  مع  و 
.. احلايل  العرص  يف  رموزًا  و  أرسارًا  حتمل 
فقد أثبتت كثرٌي من الدراسات احلديثة أّن األلوان 
اإلنسانّية  النفسيه  عىل  الكبري  التأثري  متتلك 
هلا  خاّصة  ضوئّية  موجة  لوٍن  لكّل  إّن  حيث 
طوٌل ُمعنّي خيتلف من لوٍن آلخر، ولكّل موجة 
واحلالة  العصبي  اجِلهاز  عىل  يظهر  الذي  أثرها 
النفسية ..و تطور علم االلوان حتي اصبحت له 
به وحده  او علم نفس متخصص  سيكولوجيه 
.. النفس   علم  أقسام  من  غريه  عن  منفردًا  و 
أّن  النفس  لُعلامء  النفسّية  راسات  الدِّ أثبتت  و 
النفس  أعامق  إىل  َيصل  كبري  تأثرٍي  ذات  األلواَن 
البرشّية فمنها إجيايّب ُيعرّب عن الراحة واحلب 
ُيثري  الذي  الّسلبي  ومنها  والبهجة  والفرح 
والكره  واحُلزن  واالضطراب  القلق  مشاعر 
باإلضافة إىل تأثريها الواِضح عىل احلالة املزاجّية 
للِعالج  األلوان  اسُتخدمت  حيُث  والصحّية 
كالفراعنة  القديمة  واحَلضارات  العصور  منُذ 
من  كلٍّ  إىل  باإلضافة  والصني  اهلند  وبالد 
بدأت  و   .. االغريقيه  و  اليونانيه  احَلضارتني 
االن العيادات اخلاصه بالعالج بالفنون او االلوان 
النفس.. يف  طيبه  اثار  من  هلا  ملا  االنتشار  يف 
و السيكولوجية  هي دراسة تدرج األلوان كمقرر 
لسلوك االنسان  حيث اللون يؤثر عىل التصورات 
التي هي غري ظاهره او ظاهره يف سلوكياته مثل 
اإلحساس  او  النفيس  اهلدوء  او  الطعام  تذوق 
برسعه متاثل الشفاء و غريها من السلوكيات  ..
التعبري  لتشمل  األلوان  سيكولوجيه  امتدت  بل 
التجاره  و  بااللوان  العالج  و  الشخصيات  عن 
من  غريها  و  التعلم  و  الدراسة  و   التسويق  و 
.. احلديث  العرص  يف  االستخدامات  دائرة 
وكانت هنالك الَكثرُي من الّتصنيفات التي ُتفرّس 
قّسم  من  فهنالك  األلوان  لبعِض  النفيس  الُبعد 
األلوان بشكل عام ايل ألوان أساسيه و ألوان ثانوية  
و ألوان وسطيه و ألوان حاره و ألوان بارده وألوان 
متقابله و ألوان متقابله منشطره و ألوان نصفيه 
ألوان مثلثيه .. ألوان مثليه و  ألوان تكاملية و  و 
كيفيه  ليشمل  بااللوان  الوعي  امتد 
مالئمتها  كيفيه  و  املالبس  يف  تنسيقها 
... مناسبه  كل  و  مكان  كل  حسب 
ضمن  اجلامعات  يف  لتدرس  ايضًا  امتدت  بل 
اختيار  ليصبح  متعدده  مواد  و  برامج 
دقه  و  وعي  يف  و  خطوه  كل  قبل  االلوان 
.. املرجوه   للنتائج  الوصول  اجل  من 

و صنف علم نفس االلوان او سيكولوجيه 
االلوان االلوان كٍل بحسب طبيعه تأثريها يف 

النفس ويقصد هبا املعنى واحلالة النفسية 
التي خيلفها كل لون يف نفس الشخص عند 

رؤيته ..ويف هذه السطور نبحر يف رحله 
رسيعه ألعامق بعض االلوان .. و ليست 

كلها لنتكتشف األحاسيس و الدالالت و األرسار 
املرتبطة هبا.

١-  الـلــون األبــيــــــض :
النقاء  عىل  يدّل  الذي  اللون  إجيابيًا..هو  لون 
والطهر والفرح والسالم وأكثر من قد يستفيد 
من اخَلصائص النفسّية للون األبيض فئة األطّباء 
والعاِملني والقائمني عىل املجال الطبّي مِلا يبعثه 
من َمشاعر الّراحة واألمل والتفاؤل والشفاء يف 
َيمتلك خاصية  نفوس املرضى  فهو لوٌن ناصع 

الضوئية  واملوجات  األلوان  جَلميع  االنعكاس 
عملّية  يف  فّعال  تأثرٌي  له  أّن  كام  عليه  الساقطة 
اسرتخاء األعصاب وهتِدئتها حيث أثبت فاعلّيته 
يف السجون واملَصّحات النفسّية يف عالج وهتدئة 
النوبات العصبية املفرطة و يعرب عن النظافه و 
تعزيز  و  واحلنكة  والبساطة  النقاء  و  الوضوح 
الكفاءة  واألبيض لون نقي جدًا و كأنه يقول لك ” 
ال تلمسني “، فيعكس برصيًا السعة واالنفراج ..
و من سلبياته اإلحساس بالربود ووجود احلواجز 
والبعد واجلفاء و يف بعض األحيان ينم عن التكرب.

٢- الــلــون األســـــــود :
وُمعتم  قاتم  و  حيادي  لوٌن  هو   .. إجيابيًا    لون 
ُتوّجه  التي  الطيف  ألوان  مجيع  َيمتّص  فهو 
عىل  الغموض  من  حالًة  ُيضفي  مّما  إليه 
ُمعظم  يف  األسود  واللون  الفرد  شخصّية 
لألفراد  هتديدًا  وُيشّكل  بالكآبة  يوحي  حاالته 
خلصائصه  نظرًا  الّظالم  من  خَيافون  اللذين 
وسيلًة  البلدان  من  كثرٍي  يف  ُيعترب  كام  املُعتمة 
.. احلزن  عن  والّتعبري  احِلداد  وسائل  من 
للون  ُبمالزمته  استعامله  اجَلميل  من  أّنه  إال 
خللق  يؤّدي  كونه  بأنواعها  الفنون  يف  األبيض 
اجلامل  عىل  يبعث  الذي  الفّني  التناقض 
األسود  للون  أخرى  دالالٍت  البعُض  وَذَكر 
ارتداءه  يفّضل  و  والكفاءة  واألمان  كاحِلنكة 
حيث  الرسمية  املقابالت  و  املناسبات  يف 
الذي  الشخص  هيبه  و  وقار  عيل  يرمز   انه 
.. أصحابه  لدي  الذوق  سمو  و  يرتديه  
القمع  يف  سلبياته  تظهر  األحيان  بعض  يف 
ما  و  بأرساه   الليل  يمثل  حيث  والربوده 
يف  يرمز  بل   .. الثقل  و  التهديد  و  خيفيه 
لكثره  اجلريمه  عامل  ايل   األحيان  بعض 
املجرمني.. و  العصابات  يف  ارتداءه 

٣- الـلـون األحــمـــــر :
والثورة  والدم  النار  لون  ..هو  جسدي   لون 
عىل  عام  بشكٍل   َيدّل  لوٌن  أّنه  جانب  إىل 
ترمز  و  تدل  و  اجلّياشة   واملشاعر  الَعواطف 
و  مشاعره   صدق  و  الشخص  رومانسيه  ايل 
عىل  البقاء  وغريزة  والطاقة  القّوة  و  الشجاعة 
و  الرجولة  و  الفر  و  الكر  وغريزة  احلياة  قيد 
.. الطاغيه   األنوثة  ايل  يرمز  كذلك  و  اإلثارة 
أنه  كام  واملثابرة  والنشاط  احليوّية  إىل  باإلضافة 
واخلطر  الغضب  حاالت  عن  للتعبري  ُيستخدم 
يعمل  لوٌن  وهو  املرور  إشارة  يف  احلال  هو  كام 
َنبضات  ُمعّدل  وَيرفع  التنّفس  لعملّية  كُمحّفز 
القلب وهو لوٌن ملفت لألنظار يستدعي االنتباه 
بشكل رسيع وهو من أكثر األلوان دفئًا وحرارة

كام أن له بعض التأثريات اإلجيابية عند 
ربطه باألطعمة فعيل سبيل املثال فام أشهى  

املأكوالت اللتي يدخل فيها اللون االمحر 
كصوص املكرونة األمحر و ما اشهي الفراولة 

و الكرز  و التوت بل و احللوه التي يوضع 
هبا رشاب ملون باألمحر جتذب النفس 

لتذوقها  رسيعًا  .. بل ينصح العلامء ايضًا 
بارتداء رابطات العنق ذات اللون االمحر اثناء 

املقابالت إهلامه ملا هلا من دور و تأثري نفيس 
قوي  و جيد عيل مجيع األطراف ..

و لكن يؤخذ من سلبياته انه يدل عىل التحّدي 
والعدوانية يف بعض األوقات و املواقف 

لرمزيته للدماء  .

٤- الـلـون األزرق: 
لـون ذهنــي 
 . .

واألزرق هو لون العقل وهو لون السامء والبحر  
و الطبيعه البارده يدّل عىل األفق املمتد والكبري 
عىل  والراحة  السعة  من  إحساسًا  فُيضفي 
النفس البرشية حيث إنه ُيعترب مهّدئ أسايس 
عىل  حيفز  الغامق  فاألزرق  عقليًا.  علينا  ُيؤثر 
التفكري بوضوح و صفاء .. بينام األزرق الفاتح 
الرتكيز   عىل  يساعد  و  العقل  ويسكن  هيدئ 
القدرة  يستدعي  وشّفاف  هادئ  لوٌن  أّنه  كام 
عىل  وُيساعد  والتأّمل  اهلدوء  أجواء  خلق  عىل 
يدّل  أن  املمكن  ومن  فعال  بشكل  االسرتخاء 
ويشرتك  والصداقة  واملثالية   احلكمة  عىل  أيضًا 
مع اللون األبيض يف َتعبريه عن السالم واملحّبة 
وحُمّبب  ُمفّضل  لوٌن  هو  عام  وبشكل  والتآلف 
يف  أثره  يظهر  عام  بشكل  اإلنسانية  للنفس 
إىل  باإلضافة  واسرِتخائها  األعصاب  هَتِدئة 
الدم  ضغط  ُمستوى  من  تلقائيًا  خُيّفض  أنه 
ورُسعة التنّفس وكذلك له أبعاد خاصة بالنظافة 
األزرق  اللون  الذي يفضل  والرتتيب فالشخص 
األوقات و يعزز يف  أغلب  هو شخص منظم يف 
تظهر  قد  و  بالشبع   الشعور  األوقات  من  كثري 
بعض سلبياته يف الربود و العزلة وقلة العواطف 
... املطاعم   يف  باستخدامه  ينصح  ال  اجلفاءو  و 

٥- الـلـون األخــضــــــر :
كسا  الذي  االخرضار  لون  هو   .. التوازن  لون 
ويتوّسط  والّنباتات  األشجار  من  األرض  به  اهلل 
األزرق  اللون  اللونية بني  الدائرة  اللون األخرض 
بني  يقع  جَيعُله  املوقع  فهذا  األصفر  واللون 
األصفر  اللون  وحرارة  األزرق  اللون  هدوء 
اللون  نحو  وَتدّرجًا  برودًة  ازداد  إذا  فإّنه  لذا 
األزرق ظهر دوره يف اسِتدعاء الّسكينة واهلدوء 
اللون  ازداد حرارًة وتدّرجًا نحو  واحلكمة وإذا 
األصفر يظهر أثره يف حتفيز احليوّية ومشاعر 
التفاؤل والدفء كام أّنه َلوٌن ُمريٌح للَعينني ينفذ 
األماكن  يف  بالتواجد  ينصح  فلهذا  ِبسهولة  إليها 
الطمأنينة  حيث  اخلالبه  الطبيعيه  اخلرضاء 
سلبياته   من  لكن  و  السالم  و  البيئ  الوعي  و 
احلساس  و  النمطية  و  والركود  بامللل  الشعور 
بالضعف و اجلمود و الضجر و ال حيبذ ارتداؤه 
ألوان  لوجود  الرسمية  احلفالت  و  املقابالت  يف 
.. املناسبات   و  االلوان  ساحه  يف  تفوقه  اخري 

٦- الـلـون األصــفــــر: 
والذهب  الشمس  لون  هو   .. عاطفي  لون 
لكن  الضوء  حرارة  عن  ُيعرّب  داِفئ  وهو 
مجيل  لون  أّنه  كام  نصاعًة  أقل  بشكل 
ودالالته  خصائصه  َتظهر  وساحر  وجّذاب 
االهنيارات  أمراض  ُمقاومة  يف  النفسّية 
.. احلدود  ألقيص  هادئًا  يكون  حينام  العصبية 
أّنه حُمّفز عاطفي  اللون األصفر إىل  كام يتمّيز 
البرشية  النفس  عىل  عديدة  تأثريات  له  قوّي 
درجاته  حسب  تتفاوت  التأثريات  هذه  أّن  إال 
عىل  يساعد  واملُريح  املُعتدل  مستواه  يف  فهو 
ُيعّزز  أّنه  كام  ودعمها  املعنوّية  الروح  َتوليد 
املُرتفعة  َدرجاته  يف  أّما  والتفاؤل  بالنفس  الثقة 
فيها  مرغوب  وغري  ُمزعجًة  تكون  قد  والتي 
فِمن املُمكن أن تظهر له اآلثار العكسّية؛ كإثارة 
مشاعر اخلوف والتوّتروالقلق و الغريه و النفاق 
و احلسد كام انه يعرب يف بعض األحيان و يرمز 
عن  البعد  و  احليوية  فقدان  و  املرض  و  للذبول 
الكثريين  ان  نجد  هلذا  و  وحيويتها  الطبيعه 
ال  حتي  صفراء  مالبس  ارتداء  عن  يبتعدون 
و  عليهم  املشاعر  انعكاس  عيل  االمر  خيتلط 
التوتر و يعزز من  و  بالغريه و احلسد  يشعرهم 
ايل  يؤدي  قد  و  بل  التعامالت  يف  النفاق  وجود 
التحفيزعيل   االنتحار يف بعض احلاالت ..!!! و 
األوقات  من  الكثري  يف  األصفر  ارتداء  ينصح  ال 
.. بوضوح  سلبياته  النعكاس  املناسبات  و 

٧-  الـبـنـفـســــــجــى:
 لون روحاين.. يف 

بعض درجاته 
نجده 

يقود نحو السمو الروحاين و االحتواء و 
الرؤيه و الرفاهية واألصالة والصدق واجلودة و 

لكنه قد يعكس سلبيات كثريه مثل االنطواء و 
الكتامن و يعزز الكبت و اإلحساس بالدونية.

ملكيًا  يصري  للقرمزي   يتدرج  حينام 
التميز  عن  درجاته   بعض  يف  يعرب  حيث 
عاليًا  والروح  بالفكر  فيسمو  والتفرد 
التدبر.  و  العميق  التأمل  عىل  يشّجع  و 
خاطئة  بطريقة  له  املفرط  االستخدام  لكن  و 
الرخيص  الشئ  عىل  فيدل  قيمته  من  يقلل 
والقبيح بشكل أرسع من أي لون اخر بل و يعترب 
دليل و رمزًا عيل املوت و احلزن و يثري العداونيه 
اكثر من اللون األمحر فيعد حمفز الكراهيه و 
النفور و العداء و اإلثارة السلبيه يف املركز االول .

٨- الـــبـــــرتـــقــــالـــــى:
لون  هو  الربتقايل  اللون  ُيعّد   .. إجيابيًا  لون 
و  األمحر  اللونني  من  مزجيًا  أنه  وبام  املرح 
الفعل  ردود  حتفيز  عىل  يعمل  فإنه  األصفر 
تركيزنا  يوجه  وإنه  العاطفية  و  اجلسدية 
و  غذاء  و  راحة  من  اجلسدية  احتياجاتنا  عىل 
جيسد  ذلك...  إىل  وما  جنس  و  مأوى  و  دفء 
و  الغذاء  عيل  التحفيز  و  اجلسدية  الراحة 
والشغف  والشهوانية  األمن  و  للدفئ  اجلنوح 
يف  باستخدامه  ينصح  و  واملرح  الوفرة  يمثل  و 
ديكورات املطاعم و صاالت االكل يف الفنادق  ..
باإلحساس  األوقات  بعض  يف   سلبياته  تظهر  و 
عند  ذلك  و  النضج  وعدم  واالحباط  باحلرمان 
بشكل  األسود  مع  الدافئ  الربتقايل  استخدام 
خاص كام أن الكثري من الربتقايل يشري إىل الطيش 
و الالمباالة و عدم وجود القيم الفكرّية اجلدّية.

٩- الــبــــنــــــــــــــــى :
والدفء  اجلدية  ايل  يرمز   .. إجيابيًا  لون 
حيث و  والدعم  واملصداقية  الطبيعة  و 
ارتباطه مع األرض و الطبيعه كام أنه لون رصني 
جيدونه  الناس  معظم  وهلذا  املوثوقية  يعكس 
داعاًم هلم حيث أنه أكثر إجيابية من األسود األكثر 
شعبية و الذي يعترب قامعًا بداًل من كونه داعاًم.

البني عادًة مزيج من األمحر و 
األصفر مع نسبة كبرية من األسود وبالتايل 

لديه نفس جدية وقوة األسود لكنه أكثر دفئًا 
و نعومًة

و تتجيل سلبياته يف فقدان روح الفكاهة و 
الثقل و فقدان احلنكة..

١٠- الـــــرمـــــــادي:
النقي  والرمادي  احلياد  ..يمثل  اجيابيًا  لون 
خصائص  لديه  ليس  الذي  الوحيد  اللون  هو 
للون  الفعيل  الغياب  لكن  مبارش.  بشكٍل  نفسية 
حُيدث اكتئاب فعندما يتحّول العامل من حولنا 
للرمادي فإننا سنكون مهيئني للسبات والركود.
إذا  معه  املستخدمة  األلوان  عىل  سلبيًا  يؤثر 
االستخدام  أن  وكام  مناسبة  درجته  تُكن  مل 
الثقة  إىل فقدان  ما يشري  غالبًا  للرمادي  املكّثف 
والركود  واالكتئاب  املواجهة  من  اخلوف  و 
.. وحيوية  نشاط  قله  أو  الطاقة  ونقص 

١١- الــــــــــــوردي:
البال  راحة  و  السكينة  يعكس  إجيابيًا:  لون 
يثري  و  واحلب  األنوثة  و  الدفء  و  الرعاية  و 
البقاء. غريزة  كذلك  و  اجلنسيه  الغريزه 
كام يف اللون األمحر فإن اللون الزهري يؤثر بنا 
جسدّيًا  لكنه خيّفف وهيدئ بداًل من التحفيز. 
اللون  هو  الزهري  أن  لالهتامم  املثري  من  و 
بالنسبة  كليًا  منفصاًل  اساًم  يملك  الذي  الوحيد 
من  الدرجات  باقي  بينام  اللونية،  للدرجات 
تسمى  وغريها  األصفر  و  األخرض  و  األزرق 
الفاتح. االخرض  الفاتح  األزرق  ببساطة 
البقاء.. و  األنوثة  ُيمثل  نفسّيًا  قوي  لون  إنه 
تظهر سلبياته : الكبح ورهاب االحتجاز العاطفي 
و بعض األحيان العجز والضعف البدين و لكن 
الكثري منه ًيعّد مرهقًا جسديًا و يؤدي إىل العجز .











طـوبـة شـهـر  ىف  املـصـرى  شـعـبـنــا  إنـتـفـض 
 يناير2011 للتخلص من نظام مبارك )وليس من 
امتداد  ُيعتربنظامه  الذى  فقط،  مبارك  شخص 
سيطر  أْن  النتيجة  وكانت  يوليو1952(  لنظام 
اإلسالميون بقيادة اإلخوان املسلمني عىل احلكم 
العسكرى  عنان  طنطاوى/  تواطؤجملس  بعد 
واإلدارة األمريكية ضد شعبنا( ثم انتفض شعبنا 
من  للتخلص  يونيو2013   30 ىف  الثانية  للمرة 
فإّن  يناير2011  شهداء  ورغم  املسلمني،  اإلخوان 
املاضوية  الظالمية  الدينية  األحزاب  من  حزًبا 
النور(  )حزب  عليه  مؤسسوه  أطلق  الذى 
بخوض  له  وُيسمح  رسمًيا،  به  االعرتاف  يتم 
مل  املسئولني  أّن  واملغزى  الربملانية،  االنتخابات 
الدينية  األحزاب  خطورة  من  الدرس  يتعلموا 
طاملا  اجلامهري،  ضد  أحزاب  وأهنا  الوطن،  عىل 
ىف  السبب  وأهنا  احلرية.  وضد  احلداثة  ضد  أهنا 
وجود االحتقان الدينى بني أبناء الوطن الوحد .  
أمتنا  أبناء  مرص)بني  ىف  الدينى  واالحتقان     
 ) الدينية  اللغة  طغيان   ( ِقدم  قديم  املرصية( 
اإلخوان  مجاعة  إنشاء  منذ  خاصة  وبصفة 
عداء  أّن  املفارقة  ولكن  عام1928.  املسلمني 
قبل  احلروللوطن،  للعقل  املسلمني  اإلخوان 
التاريخ،  ذاك  بعد  عدائهم  عن  خيتلف  يوليو52 
حمالت  عىل  االعتداء  ىف  جرائمهم  متثــّـلْت  إْذ 
الدينية(  اليهود )من منطلق املرجعية  املرصيني 
والىف  املرصى،  االقتصاد  ىف  دورهم  ُيراعوا  ومل 
للدين  ينتمون  )أغلبهم  مرصيني  من  العاملة 
سياسية  فكانت  االغتياالت   أما  اإلسالمى( 
أمحد  من  كل  اغتيال  مثل  األوىل،  بالدرجة 
أمحد  والقاضى  ماهر)فرباير45(  باشا 
زكى  سليم  واللواء   )48 22مارس  اخلازندار) 
)4ديسمرب48( والنقراشى باشا )28ديسمرب48( 
معهم  املختلفني  تشمل  مل  االغتياالت  أّن  أى 
فكرًيا وعقيًدا، بينام اختلف األمربعد يوليو52، 
مثلام حدث مع اغتيال فضيلة د.حممد حسني 
واغتيال   77 عام  األسبق  وزيراألوقاف  الذهبى 
وحماولة   ،92 عام  فوده  الفكرفرج  شهيد 
اغتيال األديب نجيب حمفوظ عام 94. وهيمنى 
توضيح أّن اجلامعات اإلسالمية التى نفذْت تلك 
اجلرائم خرجت من مدرسة اإلخوان املسلمني، 
كتب  يعتربون  وأهنم  اعتقاهلم،  فرتة  خاصة 
)احلق(  طريق  إىل  هدهتم  التى  هى  قطب  سيد 
حيث تطهرياملجتمع من ))جاهليته املعارصة(( 
مل  يوليو52  قبل  اإلخوان  أّن  الثانى  الفارق      
مثل  شعبنا،  خصوصية  طمس  ىف  ينجحوا 
وأربعني  ومخيس  الطفل  بسبوع  االحتفال 
واالحتفال  املقابروالنذورلألولياء  وزيارة  املتوىف 
يعشقها  التى  الشهرية  املوالد  طقوس  ىف  هبم 
الولع.  لدرجة  ومسيحيون(  )مسلمون  شعبنا 
املسيحيني  هتنئة  بتحريم  منهم  أحد  ُيرّصح  ومل 
الشهرية  شعبنا  أوتكفريحتيات  بأعيادهم. 
الفل(  )صباح  و  اخلري(  )صباح  مثل  واملُـتعّددة 
و)العواف( إلخ أى أهنم مل يتجارسوا عىل فرض 
حدث  كام  الواحدة،  التحية  وأحادية  شمولية 
مل  كام  هتل(  )هاى  النازية  التحية  جتربة  ىف 
)اجلزية(  فرض  وجوب  طلب  عىل  يتجارسوا 
عىل املسيحيني مقابل حرماهنم من الدفاع عن 
يوليو52.  بعد  برزْت  األمورالتى  وهى  الوطن، 
كانوا  املسلمني  اإلخوان  أّن  الثالث  الفارق      
مبدئى  وبرسوخ  وحزم  بقوة  جُياهبون 
وشجاعة أدبية وبأسلوب علمى رفيع املستوى، 
منذ قاسم أمني، أمحد لطفى السيد، طه حسني، 
أمحد  احلديدى،  احلميد  عبد  عزمى،  حممود 
نرباوى،  سيزا  شعراوى،  هدى  أبوشادى،  زكى 
الرمىل،  سعاد  ثابت،  منرية  شفيق،  درية 
بعد  أما  إلخ،  أفالطون  إنجى  الزيات،  لطيفة 
يوليو52 فإّن العقل احلررصد أشكاال من املغازلة 
من  املغازلة  تلك  أصحاب  وكان  للتياراألصوىل، 
من  املرصية  الثقافة  عىل  حمسوبني  ُمـتعلمني 
أّن  توضيح  مع  إلخ،  وباحثني  وروائيني  شعراء 
شعبنا  انتفاضة  بعد  تغرّي)نسبًيا(  أغلبهم  موقف 
ينظرون  وبدأوا  يناير2011،   / شهرطوبة  ىف 
ىف  لوكانوا  كام  منظورجديد،  من  )للصورة( 
النورفجأة.  إىل  خرجوا  ثم  مظلمة  حجرة 
بعد  الوضع  تفاقم  السبعينيات  بداية  مع      
ىف  الذروة  كانت  ثم  احلمراء،  الزاوية  أحداث 

ىف  العنف  أحداث  تعّددْت  حيث  التسعينيات 
هدم  كنائس،  هدم  حماولة  خمتلفة:  أشكال 
حديث  الفيديو)كان  تدمريحمالت  أرضحة، 
ىف  السياح  عىل  االعتداء  مذبحة  االنتشارآنذاك(، 
نوفمرب97.  هاتور/  شهر  ىف  حتشبثوت  معبد 
عادت  ثم  فرتة  تتوقف  العنف  أحداث  وكانت 
من جديد مثل الناراخلامدة حتت الرماد، فكان 
باالسكندرية  القديسنْي  كنيسة  عىل  االعتداء 
ذاك  واقع  ومن  إلخ.   2010 عام  وداع  مع 
قرية  بأحداث  أفاجأ  مل  فإننى  الدامى  التارخ 
التى  الكاتدرائية  عىل  والباالعتداء  اخلصوص، 
والبتضامن  مرص.  لكنائس  الرمزالعاملى  تـُمثل 
مل  كام  الرمز.  هذا  عىل  املعتدين  مع  الرشطة 
مؤسسة  حلامية  الرشطة  تدخل  بعدم  أفاجأ 
)بكل  الداخلية   وزارة  دافعْت  بينام  األزهر، 
ومل  االرشاد(  مكتب  )مؤسسة  عن  محاس( 
املغشوش  اإلسالميني  بكالم  أنخدع  ومل  أفاجأ 
عن التسامح واحلب. ولن أفاجأ بأحداث أخرى 
طاملا  مرص،  ىف  الدينى  االحتقان  متوالية  ضمن 
التعليم  )ىف  والثقافية  السياسية  املنظومة  أّن 
واإلعالم ( تـُرصعىل أننا )مسلمون ومسيحيون( 
))مرصيون  أننا   عىل  املنظومة(  )تلك  وتتغافل 
األديان(( وماحدث هونتيجة  األديان وبعد  قبل 
حيث  11فرباير2011،  مساء  خلديعة  طبيعية 
التطبيق العمىل لوعد بالفور))من اليملك أعطى 
باملجلس  مرسى  أطاح  أْن  وبعد  اليستحق((  ملن 
العسكرى امتلك اإلخوان املسلمون واألصوليون 
الشجاعة )بأثررجعى( فهامجوا املشريطنطاوى 
تسمح  لن  املسلحة  القوات  ))إّن  قال  ألنه 
بقية  دون  واحدة  مرصملجموعة  تكون  بأْن 
املرصيني(( فقال عضوبمجلس شورى اإلخوان 
تنترشىف  ملوثة  ترصحيات  املشريُيرّدد  إّن 
بأسلوب  اجلامعة  لتشويه  اإلعالم  وسائل  بعض 
مُمنهج ورخيص(( )املرصى اليوم 17/7/  2012( 
مسئولية  يتحمل  العسكرى  املجلس  أّن  وأعتقد 
آالف  لثالثة  سمح  هوالذى  ألنه  عليه  التطاول 
كهوف  ىف  املُختبئني  املرصيني  األصوليني  من 
الدموى، بدخول  بالعنف  أفغانستان، واملؤمنني 
11فرباير2011بثالثة أسابيع. وهوالذى  مرصبعد 
خمالفة  رغم  دينية  أحزاب  بتكوين  هلم  سمح 
املجلس  لواءات  أصدرها  التى  للقوانني  ذلك 
مبارك  أيام  منذ  هبا  معمول  وكان  العسكرى، 
الشعبى  املثل  عليه  يصدق  املشهد  وعصابته. 
العبقرى )كانوا ىف جره وطلعوا بره( خصوًصا 
بأغلبية  الشعب  جملس  عىل  سيطروا  أْن  بعد 
اعتمدْت عىل زغزغة املشاعرالدينية والرشاوى 
العلنى  األمريكية  اإلدارة  دعم  وهل  املادية. 
وثقه  والذى  اإلسالمية  والسافرللجامعات 
)د.عمروالشوبكى–  سياسى  حملل  أكثرمن 
هذا  أسباب  أحد  ص4نموذًجا(  املصدرالسابق 
خريت  ترصيح  ذلك  يؤكد  والغرو؟  الصلف 
الشاطر الذى قال إّن )) مجاعة اإلخوان هتدف 
املتحدة  الواليات  مع  اسرتاتيجية  رشاكة  إىل 
ذات  ولتأكيد   )25/6/2011 )أهرام  األمريكية(( 
القاهرة  ىف  األمريكية  السفرية  قالت  املعنى 
صديق،  أكثرمن  املسلمني  اإلخوان  نظام  ))إّن 
وأننا نحن األمريكان مل نتوفع من اإلخوان هذا 
رشيف–  د.غادة  عن  )نقال  السلس((  التعاون 
انزعاجهم  وهل    )13/11/2012 اليوم  املرصى 
آخرغريأهنم  معنى  املشريله  ترصيح  من 
لشعبنا،  والدينية  الفكرية  التعددية  يرفضون 
الرفض  هذا  املواطنة؟  مبدأ  يرفضون  وبالتاىل 
ترصيح  مثل  موقف  أكثرمن  ىف  عنه  عرّبوا 
الذى قال بوضوح ))نحن نرى  د.يارسبرهامى 
والية  ألّن  وامرأة  قبطى  نائب  جوازتعيني  عدم 
أْن يتوالها مسلم وهذا ينطبق عىل  الدولة جيب 
النائب(( )أهرام 5/7/2011( ونفس املعنى بذات 
خريت  مثل  أصوىل  أكثرمن  كّررها  الكلامت 
وأصدرد.  )24/4/2011 اليوم  الشاطر)املرصى 
قال  اخلطورة  شديدة   فتوى  يارسبرهامى 
املسلم  امليكرباس  أو  التاكسى  سائق  ))إّن  فيها 
الجيوزأْن يركب معه القس املسيحى(( والشيخ 
حصلْت  حركة  باسم  رسمى  املذكورمتحدث 
والشورى  الشعب  جملسْى  مقاعد  ربع  عىل 
الدستور.   كتابة  ىف  ُيشارك  كى  الربملان  واختاره 
    واملجلس العسكرى يتحّمل مسئولية التطاول 
جاد  موقف  أى  يتخذ  ومل  يرد  مل  ألنه  عليه، 
صبحى  األصوىل  مثل  أهانوه  من  ضد  ومبدئى 
جلنة  ىف  العسكرى  املجلس  عّينه  )الذى  صالح 
االستفتاء  وتم   71 دستورعام  مواد  بعض  تعديل 

الكارثى(  2011وهواالستفتاء  ىف19مارس  عليها 
املجلس  أعضاء  صالح  صبحى  شّبه  ذلك  ورغم 
أ.نبيل  عن  )نقال  مكة((  ))كفار  ب  العسكرى 
أعضاء  صمَت  فلامذا   )17/4/2012 أهرام  عمر- 
اإلسالمية  اجلامعات  هل  العسكرى؟  املجلس 
العقل  يطرحه  سؤال  عليهم؟  ما(  )ذلة  متسك 
جريمة  ىف  شاركوا  ممن  والينتظرإجابة  الح، 
البعض  كان  وإذا  شعبنا.  انتفاضة  السطوعىل 
صناعة  من  والشطط  التطرف  أّن  يرى 
املسلمني  اإلخوان  وأّن  املُتشّددين،  األصوليني 
أثناء  مرسى  د.حممد  قاله  ما  فإّن  )معتدلون( 
)ومجاعته(  أنه   يؤكد  للرئاسة  ترشحه  فرتة 
))سنـُعيد  قال  إْذ  )املُـتشّددين(  عن  الخيتلفون 
ماجد  أ.  عن  )نقال  ملص((  اإلسالمى  الفتح 
خريت  وكان   )6/5/2012 وطنى–  عطية- 
الشاطرأكثروضوًحا إْذ قال ))إّن اجلامعة تستعد 
للحكومة اإلسالمية هبدف الوصول إىل مرحلة 
 )23/4/2011 اليوم  )املرصى  العامل((  سيادة 
لنهضة  أساس  اإلسالمية  ))املرجعية  أيًضا  وقال 
    )28/4/2011 املرصية–  )الرشوق  مرص(( 
أحد  ىف  حدث  أبوالغارأنه  د.حممد  وذكر      
بكل  تقّدم شخص ملتح  أْن  مقارالشهرالعقارى 
عن  ليسأهلا  القاهرة  بطب  أستاذة  من  صفاقة 
فأعطاها  مسلمة.  أهنا  برباءة  فقالت  ديانتها، 
وضع  رضورة  عن  عال  بصوت  حمارضة  
احلجاب. ونقابة املحامني تسمح حلزب إسالمى 
قاعاهتا  إحدى  مؤمترىف  بعقد  التأسيس  حتت 
ملصق  وخلفه  أعضائه  ألحد  صورة  ونرشْت 
التحريراإلسالمى-  )حزب  عليه  كبريمكتوب 
بحزب  قياديان  وطالب  مرص(  والية 
النوربتعديل املادة الثالثة من الدستورلتنص عىل 
أّن )السيادة هلل( إذا وضعنا هذا ىف االعتبارعرفنا 
أّن اسم احلزب )النور( اليعنى اجلوهرألّن مطلب 
)السيادة هلل( هوالعودة لعصورالظلم والظلامت، 
أنفسهم  يعتربون  املسلمون  اخللفاء  كان  حيث 
طالب  ما  أّن  واخلطورة  األرض(  عىل  اهلل  )ظل 
األحزاب  باقى  تتبناه  )النور(  حزب  به 
طلب  التى  السلفية(  )الدعوة  وكذا  اإلسالمية 
عىل  النص  الدستورتضمني  جلنة  من  أعضاؤها 
مرصشورى  نظام  وأّن  وحده(  هلل  )السيادة 
واملواطنة(  )الديمقراطية  كلمتْى  إلغاء  مع 
أْن  الدستورعىل  ينص  أْن  آخرون  وطلب 
هذا  سنًيا(  مسلاًم  )ذكًرا  الدولة  رئيس  يكون 
جتّرعه.      عىل  أجربشعبنا  هوالدستورالذى 
ارتكبْت  اآلن  وحتى  فرباير2011  ومنذ      
ضد  اجلرائم  من  العديد  اإلسالمية  اجلامعات 
شعبنا: قطع الطرق، قطع أذن مواطن مسيحى، 
حول  أصوىل  مع  اشتبك  مسلم  مواطن  قتل 
الكنائس  هدم  الفجرحارضة،  صالة  وجوب 
ألهنام  الرشقية  ىف  شابنْي  قتل  واألرضحة، 
جيلس  من  قتل  موسيقية،   فرقة  ىف  يعمالن 
مع خطيبته ىف الطريق العام، وأكد مديرالبحث 
سامى  العميد  السويس  أمن  بمديرية  اجلنائى 
دينًيا  ُمتشّددون  الشاب  قتلوا  الذين  أّن  لطفى 
وأّن الشاب وخطيبته كانا جالسنْي مثل أى إثنني 
ىف وضع طبيعى وغريخمل باآلداب. هؤالء هم 
يناير2011.  بعد  مرص،  عرش  عىل  ترّبعوا  من 
    أهم أسباب نجاح اإلسالميني ىف رسقة الثورة: 
    االعتامد عىل تراث تارخيى للوجدان املرصى 
مرصالقديمة  ديانة  منذ  دين(  )أى  الدين  جتاه 
آالف  اعتناقها  ضحية  راح  التى  املسيحية  ومنذ 
إىل  حتول  ثم  ُسنًيا  بدأ  الذى  اإلسالم  ثم  الشهداء 
الشيعية ثم السنة مرة أخرى عىل يد صالح الدين 
الشعبى  الوجدان  فإّن  مرة  كل  وىف  األيوبى، 
والبتغيري)شكل(  املذهبية  باخلالفات  الهيتم 
مرة  أكثرمن  ديانته  غرّيشعبنا  لذلك  الدين، 
عىل  األصوليون  لعب  بالتفاصيل.  يبال  ومل 
املاحق  الساحق  نجاحهم  فكان  الوتراحلساس 
الوجدان  يتغاضى  ولذلك  شعبنا،  غزوقلوب  ىف 
الرتويج  بسبب  القاتلة،  أخطائهم  عن  الشعبى 
ملقولة أهنا ))أخطاء فردية(( أو))إهنم اليفهمون 
مثل  املُضللة  للمقوالت  والرتويج  اإلسالم(( 
الصحيح((  و))اإلسالم  اإلسالم((  ))صحيح 
أقصده  الذى  والتضليل  ))املُتأسلمني((  ومثل 
عىل  املحسوبني  كباراملُـتعلمني  مارسه  والذى 
البائسة، ألّن األصوليني  السائدة  الثقافة املرصية 
الدينية  بالنصوص  يستشهدون  ألهنم  واضحون 
)لقد كفرالذين قالوا إّن اهلل هواملسيح ابن مريم( 
املائدة /17، )يا أهيا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
التوبة/123  غلظة(  فيكم  الكفاروليجدوا  من 
حتى  الناس  أقاتل  أْن  ))أمرُت  مثل  واألحاديث 

يتغاضى  كام  اهلل..إلخ((  إآلّ  إله  ال  أْن  يشهدوا 
أخالقية  الال  الترصفات  عن  الشعبى  الوجدان 
النواب  من   60% حصول  مثل  لألصوليني 
خدمات  صندوق  من  قروض  عىل  اإلسالميني 
جملس الشعب ورفضوا سدادها. فإذا عرفنا أّن 
االنتخابية،  احلملة  أثناء  املاليني  يرصف  املُرشح 
أعضاء  وأّن  القروض؟  وراء  يلهث  فلامذا 
من  أدوية  رصفوا  اإلسالميني  الشعب  جملس 
جنيه  لف  800أ  بمبلغ  الشعب  جملس  صيدلية 
خالل مخسة شهور، منها 600 ألف جنيه أدوية 
الشعبى  الوجدان  يتغاضى  جنسية.  ُمنشطات 
)التسامح  قيمة  تغلغل  بسبب  ذلك  كل  عن 
املادى،  الواقع  مع  التعامل  ترفض  التى  املثالية( 
ليكون  الوطنية(  احلركة  )ضعف  عامل  ويأتى 
الدينية  األصولية  دعائم  تثبيت  ىف  الثانى  العمود 
حرية  وأد  مستوى  عىل  ليس  لشعبنا،  املُعادية 
أيًضا عىل مستوى االنتامء  االعتقاد فقط، وإنام 
أكثرمن  ىف  السعودية  األعالم  )رفع  الوطنى 
الوقوف  رفض  نموذًجا،  مرصية-  حمافظة 
رئيس  وجود  وىف  الوطنى،  السالم  عزف  أثناء 
ىف  }طظ  الوطن  إهانة  ثانًيا،  نموذًجا  الدولة- 
إنسان  أى  حيكمها  أْن  من  البأس  مرصوأنه 
مرصجمرد  ثالثا،  نموذًجا  غريمرصى-  مسلم 
القادمة-  اإلسالمية  العربية  اخلالفة  ىف  }والية{ 

املحسوبني  رأينا  ذلك  كل  رغم  رابًعا(  نموذًجا 
عىل احلركة الوطنية ُيغازلون اإلسالميني، ولعّل 
درس نجاح الرئيس مرسى أّن يكون داالوعظة 
ملن لديه شجاعة مراجعة أفكاره: مثل حصوله 
وأثناء  النارصى.  املرشح  أصوات  أغلب  عىل 
االنتخابات )اجلولة األوىل والثانية( قرأُت مقاالت 
)ليربالًيا(  باعتباره  أبوالفتوح  املنعم  عبد  ىف  غزل 
كتبها  اإلخوان  ىف  غزل  ومقاالت  أصوليته.  رغم 
)الليرباليني(  ب  السائدة  الثقافة  تصفهم  من 
والسياسية  االجتامعية  العلوم  ىف  يكتب  بعضهم 
والرواية والشعر. هنا تكمن الكارثة التى تواجه 
شعبنا: غياب حركة وطنية حقيقة )يوجد بعض 
ليربالًيا.  تياًرا  الُيمثلون  ولكنهم  الرشفاء  األفراد 
وأّن الليرباليني احلقيقيني ليس هلم منربمستقل( 
الفضائيات  امتألْت  الغياب  هذا  سنابك  حتت 
واألرضيات بأدعياء الليربالية وأدعياء املاركسية. 
احلزب  يؤيدون  معظمهم  أّن  األفدح  والكارثة 
املعادى للشيطان ويعتربونه حزب )مقاوم( رغم 
جرائمه ىف حق الشعب اللبنانى،  واعتدائه عىل 
السيادة املرصية. مضمون هذه الكارثة أّن هؤالء 
األصوليني  هتديد  بخطورة  اليعرتفون  األدعياء 
إىل  الفلسطينيني  )ترحيل  مرصالقومى  ألمن 
الثقافية.  شعبنا  والبخصوصية  نموذًجا(  سيناء 
ثقافتنْي  بني  رصاع  بوجود  واليعرتفون 
وصدقْت  مرص.  أرض  عىل  وعربية(  )مرصية 
البديرىف  نادين  املُحرتمة  السعودية  الكاتبة 
ينتحرالعرب  األخالق  ))باسم  احلكيم  قوهلا 
وعارعىل  لعالة  الدين  باسم  ويتحّولون 
ونركض  الفضاء.  جتاه  يركض  الذى  العامل 
ترتفع  ذلك  ورغم  القرب.  عذاب  جتاه  )نحن( 
وترتفع  العربى.  العامل  ىف  اجلنسية  التحرشات 
الوهم؟((  من  املجتمع  يستيقظ  متى  الكراهية. 
    كان املُفرتض أْن تكون انتفاضة ينايرانطالقة 
كارثة.  إىل  تتحول  هبا  وإذا  وللحرية،  للنهضة 
حممود  حممد  جمزرة  بعد  ماحدث  ولكن 
غرّيرأيى   ، قرصاالحتادية  وجمزرة  الثانية 
االنتفاضة  وقود  كانوا  الذين  الشباب  رأيُت  إْذ 
ميادين  تركوا  عندما  أخطائهم  من  تعلموا 
واعرتفوا  األسود   2011 11فرباير  مساء  احلرية 
اإلخوان  مع  العسكرى  تواطؤاملجلس  بكارثة 
ىف  للشباب  الدورالعظيم  رغم  ولكن  واألمريكان. 
يونيو2013،  ىف  املسلمني  اإلخوان  نظام  إزاحة 
بعد  جديد،  يتكّررمن  بالسيناريواملظلم  إذا 
حلزب  احلركى  )االسم  الضلمة  حلزب  السامح 
وخوض  السياسية  احلياة  ىف  باملشاركة  النور( 
هذا  أعضاء  أّن  رغم  الربملانية،  االنتخابات 
مرة  أكثرمن  أعلنوا  املاضوى،  الظالمى  احلزب 
األجنبية  اللغات  تدريس  إلغاء  ىف  رغبتهم  عن 
ىف  ورغبتهم  اإلنجليزية،  اللغة  رأسها  وعىل 
رأسها  وعىل  الطبيعية،  العلوم  تدريس  إلغاء 
تظل  وبالتاىل  واإلحياء،  والفيزيا  الكيمياء 
أهنم  كام  العرصاحلديث.  روح  عن  مرصبعيدة 
معنى  لتعريف  العلمى  باملفهوم  اليعرتفون 
الكتاب(  تعبري)أهل  عىل  وُيرصون  )الوطن( 
)املسيحيني(  الذمة( عىل املرصيني  وتعبري)أهل 
وبالتـــــاىل ســيــظـــل االحتقـــان الديـــنى قائاًم.  



انطون  للراحل  الطويله  واملسريه  املشوار  بدايه   *
؟ كانت  كيف  الصحافه  جمال  ىف  سيدهم 

كانت  وطنى  االرسة  حميط  ىف  عرفناه  ما   **
باعتباره  سيدهم  انطون  ونفس   ذهن  ىف  فكره 
الفكره  كانت   1958 صدرت  مرصى  مواطن 
مرص   عايش  اجليل  هذا  الن  مشاعره  تدغدد 
الليرباليه كان اهتاممه ىف املقام االول احلديث عن 
املواطن املرصى احلق شغلته الفكره طويال حينام 
االول  صدرت جريده وطنى ليس كان اهتاممها 
وايضا  عام  بوجه  الوطنى  الشان  ولكن  االقباط 
وتعكس  لالقباط  نافذه  تصبح  ان  تريد  كانت 
واهتمت  وطنيني  كمرصيني  االقباط  اسهامات 
ان متىلء فراغ كان موجود ىف الصحافه املرصيه 
الدينى  واخلطاب  الكنيسه  اخبار  خيص  فيام 
املسيحى الن الصحافه املرصيه كانت تقدم اخبار 
واخلطاب  للمسلمني  مرصيه  كرئاسه  االزهر 
اجياد  هدفها  كانت  فوطنى  االسالمى  الدينى 
عام   20 ملده  وطنى  ظلت  االطار  هذا  ىف  التوازن 
املجاالت  كافه  ىف  يتحدث  املرصيني  لكل  منرب 
 1972 عام  جاء  ان  اىل  املسيحه  اهلويه  وتعكس 
احلمرا  والزاويه  اخلانكه  احداث  حدثت  حينام 
صدمت االقباط و جزء من املرصيني وهل هى 
هنايه  ىف  فوجئنا  ولكن  تتكرر  سوف  احداث 
السبعينيات ان ماحدث عام 72 هى جمرد بدايه 
ملراجعه  وطنى  توقفت  كثريه  اخرى  الحداث 
سيدهم  انطون  وقتها  وضع  التحريريه  رسالتها 
الضوء  لتسليط  وطنى  مسريه  لتكمله  معيارين 
وتشري  االقباط  هلا  يتعرض  التى  اهلجامت  عىل 
باصابع االهتام عىل املتطرفني او املسئولني وعىل 
اجلانب االخر وطنى ختشى عىل سحب احلضاره 
املدرسيه  الكتب  من  القبطى  والتاريخ  القبطيه 
منتظم   بشكل  ابواب  لتاسيس  وطنى   فحرصت 
الوطنيه  مع  االقباط  وتاريخ  القبطى  للتاريخ 
املرصيه اىل ان ياتى اليوم لرتجع االمور لطبيعتها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟  اتت  اين  من  وطنى  كلمه   *

** كان يوجد جمموعه من رفاقه واذكر السيد 
مسعد صادق احد مؤسسى جريده وطنى هو
صحفى عمالق وكان مهتم هبذا الشأن وكانت 

املفاضله بني اكثر من اسم مطروح ولكن تم 
إختيار كلمه وطنى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابادير  وعدىل  سيدهم  يوسف  بني  العالقه  كانت  كيف   *

؟  متحدون  االقباط  موقع  مؤسس 
كان  وطنى  ما قبل  بدات ىف سنوات  العالقه   **
االصدقاء  جمموعه  ضمن  من  جمموعه  من 
بالفكره  رحبت  التى  الشخصيات  ومن  املقربني 
القبطى  بالشان  الشغوفيني  ضمن  من  وكان 
ولكنه  كمهندس  لعمله  سويرسا  اىل  مرص  ترك 
القبطيه   القضيه  شان  عاتقه  عىل  حيمل  كان 
من  واصدقاءه  الهله  حيدث  ملا  يبكى  دائام  كان 
كان  ولكنه  املتطرفني  عن  يبحث  ال  كان  االقباط 
عىل  قادره  كانت  الهنا  املرصيه  الدوله  عىل  يلوم 
االقباط   مواطنيها  لتحمى  االمور  بزمام  املسك 
اللمتطرفني  بني  اتفاق  هناك  كان  وقتها  ولكن 
الدوله  وترتكوا  االقباط  لكم  سنرتك  والدوله 
وقتها نطق املهندس عدىل ابادير و بمراره وعمل 

املؤمتر القبطى املرصى ىف زيورخ 2004   
متحدون  االقباط  منرب  انطالق  وشهد     

كان هدفنا واحد والوجع واحد هو اجياد حلول 
ملشاكل االقباط 

ايضا  يوسف  واملهندس  حترير  رئيس  انطون  املهندس   *
؟  بينهم  الفرق  ما  حترير  رئيس 

** انطون االب الروحى لوطنى  صاحب امتياز 
 1975 سنه  من  الرئيسى  املقال  وكاتب  اصدارها 
عضويه  عىل  حيصل  مل   1995 رحيله  وقت  اىل 
نقابه الصحفيني الذى يعد رشطا رئيسيا للكاتب 
واملوجه  الرساله  صاحب  كان  لكنه  الصحفى 
حترير  رئيس  يصبح  لكى  سيدهم  يوسف 
وجمموعه  سيدهم  انطون  اىل  الفضل  يرجع 
 1971 كمهندس  خترجت  النى  الصحفيني  من 
دورى  كان  كمهندس  عام   15 ملده  وعملت 
يطلب  مل  سيدهم  انطون  حياة  وطيلة  قارئ 
الصحافه  جمال  ىف  هنائيا  ادخل  ان  منى 
امحل  ان  الفرتات  من  فرته  ىف  احببت  ولكنى 
انطون  بداه  ما  واكمل  كتفى  عىل  العاتق  هذا 
مطمئن  انا  االن  المى  ابى  قال  ووقتها  سيدهم 
منه  الطلب  دون  الصحافه  جمال  خاض  النه 
ال  لكنى  لرغبتى  ذلك  ينفذ  كان  منه  طلبت  لو 
الرساله  هذه  بحمل  مثقل  يكون  لكى  ذلك  اريد 
متابع  وكنت   1978 ىف  بدات  االقباط  متاعب 
الرتاكم  ومتاعب االقباط  جريده وطنى كقارئ  
اذهب  جعلتنى   87 سنه  حتى  اراها  كنت  التي 
اجتامعات  معك  احرض  ان  اريد  قائال  والدى  اىل 
عامل  دخلت  بوجودى  رحب  وطنى  جريده 
املهندس  بني  اجلليد  يذوب  ولكن  وغريب  جديد 
فيام  اخذت  واحد  كائن  ويصبحان  والصحفى 
يقرب من سنتني من عام 86 حتى 88 وانا منتظم 
اخر  ىف  ابتديت  وبالكاد  االجتامعات  حضور  ىف 
تريد  ماذا  والدى  ىل  قال  احلوار  ىف  شاركت  شهر 
مستمتع  انا  له  قلت  وطنى؟   داخل  تفعل  ان 
باحلضور قال ىل املواطن الذى حيب وطنه جيب 
ان يكون لديه راى واصالحات جتاه وطنه وماذا 
يريد تغيريه حتى االن مل ترى ان يصبح لك دورًا 
اساسيًا داخل اجلريدة ذهلت ملا قاله وقال وطنى 
رساله كيف يكون دورك وقتها قال ىل من املمكن 
تستطيع  ال  ولكن  ثروه  او  عقار  عنى  ترث  ان 
تكن  مل  اذا  رساله  ووطنى  رساله  عنى  ترث  ان 
ال  وطنى  داخل  موقع  لنفسك  حتفر  ان  تتاهل 
البدايه  ىف  الرساله،  هذه  ىف  تكمل  ان  تستطيع 
البد ان متسك قلمك تكتب وتكتب وتكتب لكى 
تكون مؤهل لعضويه نقابه الصحفيني وتسطيع 
ان ترث رساله وطنى، صدمت ومل اكن معد هلذا 
وحتدث  هتمك  قضيه  عن  واكتب  اذهب  وقال 
لوطنى  كتبت  ماده  اول  والده  كتبت  وقتها  فيها 
املرور  ازمه  عن  وحتدثت  الفكره  ورصاع 
كافه  من  تشجيع  وجدت  املرصى  الشارع  ىف 
القيادات داخل وطنى وتم نرش هذا املقال بعدها 
املاده  منى  يطلب  التواب  عبد  فريد  السيد  جاء 
الثانيه للنرش، استمريت حتى عام 93 وال استطيع 
دفعنى  الذى  صادق  مسعد  االستاذ  دور  انكر  ان 
لتقديم اوراقى للجنه القيد ىف نقابه الصحفيني ىف 
اكتوبر 93 حصلت عىل عضويه نقابه الصحفيني 
وبعدها رحل عن عاملنا سنه 1995 انطون سيدهم 
ليرتك لنا مرياث حقيقى وهو كلمه احلق وطنى 
 99 عام  وىف  والنرش  للطباعه  مؤسسه  حتولت 
سامى  السيد  لوطنى  حترير  رئيس  اخر  رحل 
املنصب.   هذا  لتوىل  انا  رشفت  وبعدها  عزيز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكلمـــات   انطون  املحاسب  لرثاء  قيلت  كثريه  كلامت   *
متـــى  ابونـا  كلمه  عن  توقفت  ولكنى  حب  كلها  مضيئه 

ىف  وتالالء  ارتفع  ونجم  الكنيسه  ىف  سقط  عامود   ( املسكني 
هذا؟ رايت  كيف   ) السامء 

** كلامت احلب التى اتت من الكثريين وكانت 
تاج عىل ارستنا الصغريه وارستنا ىف وطنى اتت 
هذه الكلامت لتثبت عن اسهاماته وواجبه نحو 

وطنه وحب الناس له. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برملان  اىل  الدخول  الشباب  من  كثري  شجعت  فكره   *
؟  وطنى  برملان  ماهو  وطنى 

النتخابات  ترتب  مرص  كانت   2000 سنه   **
االنتخابيه  احلمله  واثناء  الشعب  جملس 
للشباب فعال  دور  هناك  يكون  ان  قررنا 
متصله  العمريه  املراحل  ان  وطنى  ىف  وتعلمنا 
غري متقطعه فالشباب كان يذهبون اىل االحزاب 
املنابر  و  والتجمعات  والوفد  الوطنى  كاحلزب 
ذات  ىف  االنتخابيه  املعارك  ختوض  سوف  التى 
مره عاد الشباب من هذه االحزاب متاملني الهنم 
تقدير  لعدم  شباب  كوهنم  هجوم  يالقوا  كانوا 
هذه االحزاب عن دورهم املبذول ويروهم اهنم ال 
يتحملوا املسئوليه، اخذنا عىل عاتقنا تغيري الفكره 
هلذا  لتعرضهم  الشباب  نصالح  كيف  وحتدثنا، 
الظلم، الشباب مل يتخذ الفرصه كل الفرصه كانت 
فكره  وطنى  ىف  نفعل  ان  قررنا  للكبار،  متاحه 
مناظره  وحتدث  احزاب  اىل  الشباب  وتقسيم 
ان  قررنا  التجربه  نجحت  أن  وبعد  الشباب  بني 
من  ماحيدث  ملناقشه  وطنى  برملان  هلم  نفعل 
والبنات  الشباب  جتميع  قررنا  مرص  ىف  مشاكل 
الفريوسيني  مها  الهنم  ومسيحيني  ومسلمني 
االن  حتى  مرص  منهم  تعانى  التى  احلقيقيني 
عالقه الولد بالبنت وعالقه املسلم باملسيحى كانت 
حمتاجني  غري  نحن  ان  واثبتت  مذهله  النتجه 
مرص  حيبوا  كيف  ونعلمهم  الشباب  نحرض 
عالقه  تكون  كيف  نعرفهم  حمتاجيني  وغري 
اقبل  للمسلم  نقول  حمتاجني  وغري  بالبنت  الولد 
وسوف  نشاط  ىف  بعض  مع  ارميهم  املسيحى، 
ترى كيفية االختالط الطبيعى شئ صحى جدا، 
ظهرت  التجربه  الن  وانتهت   2013 حتى  استمر 
اىل  دور  له  ليس  وقتها  الشباب  وكان  ازمه  وقت 
وطنى.  برملان  رساله  فتم  بدوره  الشباب  قام  ان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كصحفيني  المعه  اسامء  وجود  ىف  الفضل  هلا  كان  وطنى   *

؟  االسامء  هذه  ابزر  ماهى 
واملقبلني  الوسط  وجيل  املحررين  قدام   **
ابواب  االن اصبحوا روساء  الوسط  اجلدد وجيل 
-هانى  سامى  سامح   - فكرى  حنان  يقدموها، 
مريم   - ايوب  مرفت   - عوض  لوسى   - دانيال 
مناصب  ليتقلدوا  وطنى  تركوا  ومن  مسعد، 
شكرى  نادر   - خليل  عامد  اخرى،  صحف  ىف 
جدا. ومرشفه  كثريه  اسامء  حنا  ميالد   -

تكمله  وطنى  جريده  بعمله  قامت  الذى  التكوين  هل   *
؟  الربملان  ملسريه 

يعرضوا  ان  الشباب  علمنا  الننا  توءم  مها   **
ارائهم دون تكفري االخر مركز التكوين الصحفى 
هدفه كيفيه اعداد الصحفى واملحرر بشكل واع 
قد يلوح للبعض اننا مدرسه تعلم الكتابه الصحفيه 
العقل  ايقاظ  للتكوين  مبدأ  اهم  سليم  غري  هذا 
وغرس الوعى للثوابت التارخييه واملتغريات االنيه 
والفلسفيه  واالقتصاديه  السياسيه  املجاالت  ىف 
النه ثبت ان املحرر الذى جيهل املتغريات تسيطر 
عليه الثوابت الداخليه وتؤثر عىل تقصى احلقائق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغريت  هل  عنها  املسكوت  امللفات  عن  كثريا  حتدثت   *

؟  اآلن  امللفات  هذه 
عىل  اتعمدها  مل  عنها  املسكوت  االمور   **
احتدث  كنت   2002 اىل  تعود  ولكنها  االطالق 
االقباط  بمدافن  خاصه  الينا  اتت  قضيه  عن 
امللفات  عن  قراءه  العنوان  هذا  اكتب  فبدات 
مشكله  جمرد  اهنا  فظننت  عنها  املسكوت 
العنوان  هذا  بدون  كثريا  بعدها  كتبت  وستعرب 
فوجدت بعدها ان هذا العنوان يلح عىل ىف قضيه 
من  يتكون  رصيد  وجدت  ان  اىل  قضيه  وراء 
امللفات  هذه  استمرت  عنها  املسكوت  امللفات 
املسكوت  ملف  اغادر  ىف  وكتبت  مفتوحه 
فيها  احتدث  اخرى  قضيه  ياتى  ان  اىل  عنه 
ومهوم  وسياسيه  وطنيه  قضايا  كلها 
واجتامعيه.  اقتصاديه  وقضايا  االقباط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟  فيها  حتدثت  التى  امللفات  اهم   *

كنت  الكنائس  وترميم  بناء  ملف  شك  بال   **
الجل  رصاخ  جمرد  يكون  ال  ان  حريص 
الوثائق  امجع  باستمرار  كنت  االحتجاج 
حيل  وال  مريض  الواقع  ان  اليضاح  واعرضها 
هذا االمر غري باملساواه بني املرصيني ىف حق بناء 
االقباط  بعض  معاناه  قضيه  ايضا  العباده  ودور 
القومى الننا فوجئنا ىف  الرقم  استخراج بطاقات 
بدء استخراج الرقم القومى بسيل من الشكاوى 
او ننتمى  للديانه االسالميه  اننا ننتمى  التى تقول 
الب مسلم وبناًء عليه تصدر البطاقه بمسلم، عاجلنا 
هذه الشكوى بتقديم احلاالت والوثائق اخلاصه هبا 
اآلن  حتى  املسيحيني  اعياد  عن  كثريا  حتدثنا 
يوجد اماكن ىف الدوله ال تعطى احلق للمسيحيني 
املشهوره  االيام   5 وتبقى  اعيادهم  ىف  اجازه 
الرئيس  مجال  وزراء وقت  صادر قرار جملس 
باجازه  التغيب  للمسيحيني  احلق  النارص  عبد 
 - الغطاس  عيد   - امليالد  عيد   ( ىف  االجر  مدفوعه 
) القيامة  احد   - العهد  مخيس   - الشعانني  احد 
حتى اآلن عيد امليالد املجيد صدر الجله قرار لكن 
باقى االيام نجد فيها ابناء داخل جلان االمتحانات 
االول  ىف  االمر  هذا  ىف  الشكاوى  من  الكثري  واتت 
جتاوزناها  ولكننا  وتربص  بتحفظ  نشعر  كنا 
استجابه.  ووجدنا  للمسئوليني  نرسل  بدأنا 



؟  االن  وقطر  تركيا  ترى  كيف   *
** اردوغان باملعنى الدارج ) نافش ريشه ( ولكن 
الرتكى  الشعب  تاخذوا  مل  املرصيني  ننبه  ان  البد 
بام يفعله اردوغان جيب ان نكون عقالنيني النه 
دائاًم يسئ اىل مرص ودائاًم يتبنى فكره االنقالب 
هذا  عن  تراجعت  كثريه  دول  املرصيه،  لالداره 
مع  التواصل  عىل  حريصه  كثريه  ودول  املفهوم 
احياء  عىل  تتمنى  تركيا  وكانت  اقتصاديا،  مرص 
فعل  رد  كان  كيف  اخرى  مره  العثامنيه  الدوله 
العثامنيه  الثقافه  بعوده هتلر مره أخرى،  االملان 
فيها،  انترشت  التى  الدول  لكل  تدمري  كانت 
ليرتبع  اخرى  مره  بعودهتا  حيلم  كان  اردوغان 
حتطم  من  اردوغان  يشفى  مل  عرشها،  عىل 
ما  يفرس  وهذا  املرصيني  صخره  عىل  احللم  هذا 
بنزول  والكويت  والسعوديه  االمارت  دوله  فعله 
 30 يوم  السيارات  من  النفري  باطالق  الشعب 
يونيو احتفاال بام حققه املرصيني وكأنة خيشوا 
ىف حاله سقوط مرص تسقط هذه الدول العربيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املىل  املجلس  داخل  االنشطه  واهم  املىل  املجلس   *

؟  املىل  املجلس  اعضاء  احد  وسيادتك 
** املجالس املليه نشات بفرمان ىف عهد اخلديوى 
اسامعيل وصدر 1856 يعني جملس من العلامنيني 
االقباط ملعاونه االب البطريرك ىف االمور الدوناويه 
للكنيسه وكان املقصود ان الكنيسه كمؤسسه فيها 
اجلانب الرعوى والروحى ولكنها ايضا فيها جانب 
ماىل وادارى وقانونى واوقاف ومدافن ومدارس 
فهذه اجلوانب ال يستطيعوا االكلريوس بمفردهم 
االقباط  بالعلامنيني  الكنيسه  استعانت  ادارهتا 
وتأسست املجالس املليه كنت عضوا ىف عام 1996 
املجلس يتكون من 12 عضوا اساسيا و12 احتياطيا 
وان جتاوز احدهم عدد مرات الغياب يصعد بدال 
واذا  املنتخبني  اصوات  عدد  ىف  منه  اقل  من  منه 
يصعد  االساسيني  االعضاء  احد  دنيانا  عن  رحل 
البابا شنوده  مكانه عضوا احتياطيا وقت قداسه 
الثالث كان حيرض 24 عضوا بناء عىل طلب قداسه 
البابا شنوده الثالث كانت تنقسم اىل جلان ىف كافه 
بان  وشعورهم  االقباط  رضبات  وقت  املجاالت 
الحد حيمل مههم وال جيدوا من يمثلهم من الدوله 
بدأ االقباط ينظر اىل املجلس املىل وكانه هو برملان 
وقتها  الدولة  امام  يمثلهم  ومن  االقباط  لصوت 
حممد  السابق  الرئيس  بني  خاصه  عالقه  نشأت 
حسنى والبابا شنوده ووقتها كانت ترى الدوله ان 
الواقع  االقباط وكان هذا  باسم  املتحدث  البابا هو 
واملساواه.  املواطنه  بحقوق  ننادى  كنا  الننا  مؤمل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلل  يتدخل  أن  اجلمهورية  رئيس  من  مطلوب  هل   *

؟  طائفيه  مشكله 
اجلمهوريه  رئيس  نحب  كنا  مهام  كارثه   **
يتدخل  بان  ننادى  او  يتدخل  ان  كونه  فيه  ونثق 
كان  واذا  الالقانون  لدولة  العوده  نقبل  اننا  معناه 
االقباط ماذا  يدافع عن حقوق  اليوم رئيس  لدينا 
ان  عىل  مساومه  ال  اخر.  رئيس  ذلك  بعد  اتى  لو 
املعيار احلقيقى للتقدم نحو الديمقراطيه والدوله 
فقط.  والقانون  القانون  اعامل  هو  احلديثه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علـى  اللـوم  يلقـى  القبطـى  وشبابنـا  ماسـبريو  ملف   *
مطـالبـات  ومــازال  عنـان  وسـامـى  طنطاوى  اجلـيـش 

هـذا؟ تـرى  كيف  احلادث  هـذا  ىف  تسبب  مـن  بمحاكمـه 
الفتاح  عبد  احلـاىل  الرئيس  عىل  ايضا  يلـوم  والبعـض   *

منـوطـه  وهى  املصـريه  املخابرات  مدير  وقتها  كان  النه 
؟  فقط  التقارير  بإصدار 

عناوين  يتلكئ  وال  التحقيق  اعاده  جيب   **
خطريه ىف هذا امللف من يستطيع ان يتثبت منها 
اجللوس عىل قمه جهاز يكون ىف موضع املسئوليه 
وال  لالعتقاد  أميل  أنا  تعليامته  يصدر  مل  اذا  حتى 
املخابرات مل يصدر  بان مدير  الفكره  اتبنى هذه 
أوامره الفراد اجليش الننا مجيعًا نقدر اآلن قيمه 
وإنحيازه  بالكثري  له  ندين  الذى  املرصى  اجليش 
املرصيني  انقذ  الذى  هو  يونيو   30 ىف  للمرصيني 
القضيه  هذه  ىف  يفصل  يستطيع  من  هو  القضاء 
املسئول  هو  ماسبريو  ىف  كان  الذى  القائد  بان 
تواطئ  املرصى  اجليش  ان  كلمه  جدا  صعب 
املطلق.  ىف  نتحدث  ان  صعب  و  االقباط  ضد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاء  ىف  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اىل  تستمع  حينام   *

؟  تشعر  بام  مرص  خارج  القمم  انعقاد  اثناء  كلمته 
** رشف ملرص وازال العوار الذى كان قد تركه 
حممد مرسى ىف كل سفريه كنا نعرف انه يسقط 
بحنكه  يتعامل  السيسى  ولكن  مرص  صورة 
وبالفعل قدم لنا مرص اجلديدة واثبت مدنيه الدولة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟  السويس  قناه  مرشوع  ترى  كيف   *
حول  نتجمع  اننا  يقولون  كانوا  املرصيني   **
كان  السياسى  االفالس  ومن  قومى  مرشوع 
هذا  القدم،  كره  هنائى  حول  املرصيني  جيتمع 
املرشوع عظيم ىف قيمته السياسيه وعظيم ىف قيمته 
عظمه  لتشويه  داعى  ال  فضلكم  ومن  االقتصاديه 
املرصيني حني اقبلوا عىل االكتتاب الجل الفائدة 
املرصية التى حددت وقتها اقبل املرصيني بدافع 
بمنشيت صدرت  ووطنى  املرشوع  هلذا  وطنى 
) قناه السويس حفرها اجدادنا بالسخره واليوم 
بعد  املنطقه  تنميه   ) بالكرامه  احفادهم  حيفرها 
القناه بمرشوعات اقتصاديه حتمل ملرص رخاء. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟  تراه  كيف  اآلن  املسيحى  االعالم   *

اعالم  يكون  بان  يصلح  ال  يونيو   30 بعد   **
ماحيدث  عىل  االنفتاح  من  البد  فقط  كنسى 
البد  مشاهد  هناك  اصبح  طاملا  الوطن  داخل 
واشباعه  الفرصه  استغالل  القبطى  االعالم  من 
الوطن.  من  انعزاله  من  بدال  الربامج  بكافه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟  سيدهم  النطون  تقول  ماذا  قليله  كلامت  ىف   *

فخور  سيكون  بانه  اثق  يرانى  كان  اذا   **
جمرد  تكن  مل  انت  أسسها،  التى  بالبذره 
غرست  أنت   .. جريدة  اصدرت  شخص 
ونحن  املواطنه  أمهها  من  ومفاهيم  مبادئ 
غرســــتها. التــــى  البــــذره  تنمية  عىل  نعمــــل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلليم  عبد  صفوت 

يضع  املسلم  املرصى  به  تلتقى  ان  قلام  شخصيته 
املهنيه غزيره وكان  مرصيته قبل اسالمه حياته 
شيق  يتحدث  وحينام  عسكرى  مراسل  يعمل 
مدير  تنصيبه  تم  حينام  معهود   غري  بشكل 
حترير وطنى جلس معى ىف مكتبى وقال ) هل 
اجبته   ) لوطنى  مسلم  حترير  مدير  معنى  تفهم 
انى اريد ذلك الننا ىف وطنى اليعنى لنا هذا الكالم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـبــــــــــــــارك 

مسيحى  بني  فرق  ال  يقول  يقف  مبارك  كان 
حق  ىف  ترتكب  ان  الدوله  ترك  ولكنه  ومسلم  
علمه  اىل  ينمو  وكان  اجلرائم  من  العديد  االقباط 
عن  التخىل  عن  سنوات   10 تاخر  ولكنه  ذلك  كل 
معركه  ىف  عسكريا  مرص  خدم  ولكنه  السلطه 
االساسيه  البنيه  ىف  وخدم  الكرامه  اسرتداد 
وعمــــل عىل ســــياســــه االنتعاش االقتصــــادى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس عبد الفتاح السيسى

الذى  العرفان  من  كبري  بقدر  يتمتع  شخص 
وهذا  بشفافيه  ترصف  املرصيني  له  حيمله 
رشف ملرص قدم ملرص رئيس املحكمه الدستوريه 
طلب  عىل  بناء  وترشح  عام  ملده  مرص  لرئاسه 
املرصيني وانا أصىل له بأن مل يفعل املرصيني منه 
بتفعيل  تضمن  معايري  يرتك  وانه  آخر  فرعون 
الديمقراطيه.  الدولة  اىل  تنتقل  ومرص  الدستور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البابا شـنـوده الثالث 

الكنيسه  بــــابــــاوات  تــــاريخ  ىف  فارقه  عالمــــه 
العــــامليــــة  اىل  املصــــرية  بالكنيســــه  خــــرج 
لــــه. منــســوب  يظــــل  تــــارخيــــى  انجــــاز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البابا تـواضـروس 

وما  القلوب  تأثر  وطريقته  جاذبه  شخصيه 
وحرق  تدمري  من  اغسطس   14 بعد  فعله 
لشق  مدبره  جريمه  هذه  وكانت  الكنائس 
ويرتكوا  بالغرب  ليستغيثوا  االقباط  صف 
احلكمه  وهنا  اهلدف  كان  هذا  الوطنى   الصف 
نصىل  ولكن  علينا  عزيزه  كنايسنا  وقال  واملحبه 
امام  مرصيتنا  لنضع  الوقت  وجاء  مكان  اى  ىف 
املسلمني.  اخواتنا  مع  كنائسنا  وسنبنى  كنائسنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق  للشباب  اقول  ان  اود  النهايه  ىف 
وحققوا  احلموا  لكم  مفتوح  واملستقبل 
االيام  مرور  مع  واكرب  صغري  ابدأ  احالمكم 
هــــدفــــك. حتحق  ان  اىل  خبــــرتك  ســــتزداد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املهندس يوسف انطون سيدهم رئيس حترير 
اجيال  يده  عىل  تعلم  الذى  وطنى  جريدة 
عليه  يطرق  ملن  مفتوح  مكتبه  باب  كثريين 
يرحب بنا ىف أى وقت يعطى فرصه للشباب 
تلميذاتك  أحد  كنت  النى  أشكرك  للنجاح 
كاريزما  جريدة  أرسة  و  األيام،  أحد  ىف 
القارئ وعىل  علينا  العزيز  بشخصك  تفتخر 
لك كل التقدير واإلحرتام ومزيد من النجاحات.



الرعشة ختلص  ملا 
اليل فـ صويت ..

.. اسمعوين 
غريي وماتسمعوش 

بسكويت. تتفاجئوا  ملا 
ادفنوين

.. عيونكم  ادفنوا  و 
يف غريي

موت كله  مش  الغروب 
رماد هيئة  عىل  بنشوفه 
النهر حضن  يف  مزروع 

علني السام  َدْبح 
واسع جوفه  ناشع  والدم 

البحر سيله  يف  غرقان 
رشوق ييجي  وبعده 
الصوت بعلو  رافض 

يموت النهار  آخر 

الغريب واقف الرب  ع 
شامخ اجلبل  فوق 

الظالم إله 
.. لسه  جبهتي  وفـ 
.. بتتهجى  أحالم 
رموزها يف  وتفك 
الكالم شفرة  وفـ 

بخطوة اخلوف  بعد  انا 
خايف  مش  لكني 

اجلبال كل  هايب 
واقف أسد  لكن 
بردية لألمل  انا 

لفايف يف  مسحورة 
جنازيت يف  فغنوا 

شايف هكون  علشان 

زمان من  مرص  بحب 
دلوقتي مرص  موش 
زمان بتاعة  مرص  أل، 

واألمان                                                                                                                                    السلم  واحة 
واحلنان احلب  ومنبع 

األجناس كل  من  ناس  حضنت  اليل 
ويونان طالينه  فيها  وعاش 

السودان أهل  وحبها 
مكان يا  وكان 

زمان بتاعة  يا  مرص  يا 

واخلالن الغريب  مأوى  يا 
باألحضان بتاخدهيم 
حتزب ال  تفرقة،  ال 

نسيان وال 
زمان بتاعة  مرص  دي  هيا 

صوت هلم  ماكانش  واليل 
واإلخوان السلفيه  زي 

الشيطان وعّباد 
اجلرذان جحور  دخلوا 

نعمتك داقوا  واليل 
ميتك رشبوا  واليل 
أزمتك أسباب  مها 

جتاهلوكي أو  نسيوكي 
عزوتك يفتكروا  ومل 
وآوان يف كل عرص 

زمان بتاعة  مرص  موش  ودي 

جنان مرص  يا  فيكي  ما  كل 
األصيل ساعة  النيل 

الشطآن عىل  والنخيل 
كامن إيه  وأقول 

تعودي  مرص  يا  إمتى 
زمان زي  ترجعي  و 

رضيبة عىل اللغة!
   خيانة الوطنية، هي أن ترى احلكومة عاجزة عن ابتكار رضائب 

جديدة، دون أن متدها أنت بفكرة عبقرية من خيالك!
   وفكريت مستوحاة من املادة الثانية من دستورنا، والتي تقول بأن اللغة 

العربية هي اللغة الرسمية، تتكلم هبا األرض، ويتكلم هبا الناس!
   وبام أن احلكومة بكافة مؤسساهتا، مسئولة مسئولية كاملة بأن حتافظ 
جاهدة عىل تطبيق مواد الدستور؛ فمن حقها، واحلالة هذه، فعل كل ما 

يصب يف مصلحة احلفاظ عىل موارد اللغة العربية!
   لذلك اقرتح استحداث رضيبة باسم: "رضيبة عىل اللغة"، وتنقسم إىل 
شقني، شق خيص اللغة العربية الفصحى، والشق الثاين خيص اللغة 

العامّية!
   الشق األول، يتكّون من ثالث رشائح تدرجيية:

   األوىل، ثالثة باملئة من قيمة بيع ورشاء قواميس اللغة العربية!
   والثانية، أثنان باملئة من دخل مدريس اللغة العربية!

   أما الثالثة، فواحد باملئة من دخل كل مواطن يتحدث اللغة العربية!
   وفيام خيص الشق الثاين، أي شق اللغة املحكية، فال بد من فرض 

رضيبة مشددة؛ ألن اللغة الدارجة غريبة عن لغتنا الفصحى!
   ويف األخري، لست ملزمًا بتذكري حكومتنا الرشيدة، برضورة خصم 

هذه الرضائب من املنبع؛ لضامن التحصيل اآلمن الوفري!
   حتيا اخِلزانة، وليمت الشعب!

عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

– د  من كتاب شخصية مرص 
مجال محدان ج1

https://wondersofegypt-
shistory.blogspot.com/…/

….blog-post_18
لنا  البد   – كشــعــب  )فنحـــن 
نحب  ال   – نعرتف  أن  برصاحة 
بحق  أنفسنا  نمجد  أن  فقط 
نحب  أيضًا  ولكننا  حق،  وبغري 
يرضينا  ما  أنفسنا  عن  نسمع  أن 
إعجابنا  يريض  أو  ويعجبنا 
وبشخصيتنا  الوطنية  بذاتنا 
أشد  لنكره  إننا  بل   ، القومية 
عيوبنا  عن  نسمع  أن  الكره 
أن  بإباء  ونرفض   ، وشوائبنا 
نواجهها أو نواجه هبا ، وال تكاد 
توجد فضيلة أو ميزة عيل وجه 
أنفسنا  إيل  وننسبها  إال  األرض 
أو  رذيلة  وأيام   ، هبا  ونلصقها 
وجدت  هي  إن   – فينا  عيب 
هلا  حمل  فال   – اإلطالق  عيل 
االعرتاف  أو  اإلعراب  من  لدينا 
مضض  عيل  هبا  اعرتفنا  وإن   ،
العذر  عندنا  فلها  واستثناء 
املقنعة  واحلجة  واملربر  اجلاهز 
ما  طريف  ومن   ،  ، املقنعة  أو 
 ، أننا  الصدد  هذا  يف  يالحظ 
نكتب  فيام  مثاُل  نرجع  حني 
الرحالة  كتابات  إيل  أنفسنا  عن 
العصور  يف  العرب  واملؤرخني 
األجانب  الكتاب  أو  الوسطي 
فقط  منها  ننتخب  املعارصين 
واملرضية  الطيبة  اإلشارات  تلك 
كفضائل  حشدُا  ونحشدها 
شديدة  ببساطة  مهملني  مرص 
أو  العكسية  اإلشارات  كل 
الكاتب  أوردها  التي  املعاكسة 
أضعاف  تكون  قد  والتي  نفسه 
هذا  ليس   ، وكيفًا  كاُم  األويل 
فحسب  هذا  ليت  أو  فحسب 
نقلب  ما  ذلك  بعد  أكثر  فام 
مزايا  إيل  عمد  عن  عيوبنا 
أسوأ  بل   ، حماسن  إيل  ونقائصنا 
ونتفاخر  نتباهي  قد  ذلك  من 
 -  -  -  ، ذاهتا  وسلبياتنا  بعيوبنا 
ويبدو عمومًا أننا كلام زاد جهلنا 
هلا تعصبنا  زاد  كلام  بمرص 
ازدادت  كلام  أننا  املالحظ  بل 
زاد  كلام  وتدهورًا  سوءًا  أحوالنا 
 -  -  - وعظمتنا  بمجدنا  تفاخرنا 
معجبون  فنحن   ، كان  ما  أيًا 
ينبغي  مما  أكثر  بأنفسنا 
الكربياء  تتجاوز  درجة  وإيل 
املريض  الكرب  إيل  الصحي 

بمامرسة  نتلذذ  ونحن 
نرجسية  يف  الذات  عبادة 
املتزنة  الوطنية  العزة  تتجاوز 
الشوفينية  النعرة  إيل  السمحاء 
 ، اهلوجاء  أو  البلهاء  الساذجة 
يرجع  الشعور  هذا  أن  وبدهيي 
القرون  مرياث  إيل  حالتنا  يف 
من  الكئيبة  الكامتة  واألجيال 
واالستبداد  والتبعية  االستعامر 
والفقر والتخلف  واملذلة 
اهلوة  تبدو  مجيعًا  هنا  ومن 
حد  إيل  فاحشًا  والتناقض  هائلة 
وحقيقتنا  واقعنا  بني  السخرية 
وطنطناتنا  ادعاءاتنا  وبني 
مرص  مستقبل  عن  حتي   ---
بإرساف  متفائلون  إما  نحن 
واإلشفاق  السخرية  إيل  يدعو 
متطرف  حد  إيل  متشائمون  أو 
إيل  النظر  ففي   ، للنفس  قابض 
هناك  أن  غالبًا  نالحظ  مستقبلنا 
إما  املتفائلني  خطر  جهة  من 
أولئك  شديد  بخبث  أو  بسذاجة 
النفس  خداع  يفضلون  الذين 
مواجهة  عيل  البال  لراحة 
ومن   ، عينها(  )يف  املرة  احلقيقة 
املتشائمني  خطر  أخري  جهة 
التوتر  أفقدهم  الذين  املنذرين 
هم  الصحيح  النسبية  حس 
بخري  إما  مرص  باختصار   ، أيضًا 
وكال   ، أبدًا  خطر  يف  أو   ، دائاًم 
احلكمني ال يري أو يضع احلقائق 
السليم الطبيعي  حجمها  يف 
نجد  أن  كله  هذا  بعد  غرابة  ال 
مرص  عن  يكتب  ما  معظم 
املغاالة  إيل  جينح  ما  غالبًا 
أو  التهويل  نحو  إما  والتطرف 
التنديد أو  التمجيد   ، التوهني 
أو  عامل  أو  لكاتب  يمكن  ال 
نقدًا  مرص  إيل  يوجه  أن  مفكر 
وخملصًا  صادقًا  بناء  موضوعيًا 
إال وعد عيل التو والفور وللغرابة 
حاقدًا  أو  بغيضًا  عدوًا  والدهشة 
وخائنًا   ، أجنبيًا  كان  إن  موتورًا 
مرصيًا كان  إن  أحقر  أو  أعظم 
عيل  افرتاءات  إنام  وذاك  وهذا 
أكاذيب  أو  واملرصيني  مرص 
وباالختصار   ، إلخ   ،  ، وأباطيل 
جدًا  أكرب  املرصيون  فنحن 
النقد فوق  ومرص   ، النصح  من 
البار  مرص  ابن  أن  واحلقيقة 
إنام  الكربي  أمه  عيل  الغيور 
 – لصاحلها   – الذي  وحده  هو 
لزم  إذا  وبقسوة  بقوة  ينقدها 
مداورة. أو  مداراة  وبال  األمر 
إعداد: م. جمدى عزيز

إنسان  ليسوا 
فقط 

الشيطان فصائل  من 
بانياب  احلرمات  انتهكوا 

االوهام 
وغسيل  العقول  خلطه 

االثام 
مهام  بذنبك  مقرون 

الزمان  غفي 
براء 

واالفكار  العقل  منهم 

االطهار  بدماء  مذنبون 
لطمه

السنني  وجه  عيل 
برقاهبم  معلقه  تظل 

الدين  ليوم 
شعره  حزين  غسق 

النهار  وبني  بينه 
للشعائر  الطريق  فسح 

ر  نو
املغيبني  وذبحها 
جبار منتقم  واهلل 







حقيقية  إقتصادية  أزمة  ىف  السودانى  دخل     
فقد  حيث   ، السودان  جنوب  إنفصال  بعد 
البرتول  صادر  من  االكرب  اجلزء  واردات 
احلصار  من  تأثر  أيضًا   . اجلنوبية  املنطقة  من 
الواليات  من  عليه  فرض  الذى  اإلقتصادى، 
ناتج  أيضًا   ، الدول  وبعض  األمريكية  املتحدة 
احلرب الداخلية املستمرة ىف غرب ورشق البالد 
تنفذها  التى  اإلقتصادية  السياسة  ناتج  أيضًا 
التحرير  مسمى  حتت  حاليًا  السودان  حكومة 
اىل  أدت  وأخرى  العوامل  هذه   . اإلقتصادى 
مقابل  السودانى  اجلنيه  قيمة  ىف  كبري  تدهور 
                                                                                                           . العاملية   األجنبية  والعمالت  األمريكى  الدوالر 
اآلن من غالء وصعود  يعانى  السودانى  املواطن 
اليومية  األساسية  الغذائية  السلع  أسعار  ىف 
دخله  مقابل   ، املختلفة  اخلدمات  وتكلفة 
املحدود الذى مل يواكب هذه الزيادات املطردة .                                                                                                            
كانت   ، سنوات  وبعدة  السودان   إستقالل  عند 
أكثر من دوالر أمريكى  السودانية تعادل  العملة 
باإلنتاج  مدعوم  السودانى  اجلنيه  كان  حيث 
واخلدمات  والصناعات  واحليوانى  الزراعى 
أحد  بأن  اإلنقاذ  حكومة  أعلنت   . والصادرات 
أسباب إستالمها السلطة ، للحد من تدهور قيمة 
اجلنيه السودانى الذى وصلت قيمته إثنى عرش 

زراعيًا 

وحيوانيًا 
مكتفية 

ذاتيًا ومصدرة للخارج . 
اآلن إنتاجه من اخلرضو ات والفواكه 
ضعيف ) كمية ونوعية ( أيضًا اإلنتاج احليوانى 

ضعيف ، توجد ندرة وإرتفاع ىف أسعارها . 
زادت تكلفة اإلنتاج  الزراعى واحليوانى من 
فرض الدولة املركزية وحكومات الواليات 

واملحليات عدة رضائب وأتاوات عىل املنتجني 
واملسوقني  . حتت شعار حترير األسعار ،  

قفزت االسعار عدة مرات . . ال توجد رعاية 
من الدولة عىل اجلودة واألسعار ، أعلنت 

مجعية محاية املستهلك السودانية وأيدهتا عدة 
منظامت عن مقاطعة رشاء اللحوم ملدة أسبوع  

من 1/7/2018 حتى 7/7/2018 نسبة إلرتفاع 
أسعارها . نفذت هذه املقاطعة بنسبة مقدرة 
ىف والية اخلرطوم والشاملية وبعض الواليات 

. أدت اىل خفض أسعارها ىف فرتة املقاطعة 
وحتى اآلن أسعار اللحوم أقل مما تصاعدت له 

. تقيم  هذه املقاطعة بأهنا سالح شعبى يمكن 
اإلعتامد عليه . .                  

اإلنتاج  تشجيع  املحلية  واحلكومات   الدولة  عىل 
الآلزمة  التحتية  البنية  بتوفري  ذلك   ، واإلنتاجية 
تكلفة  وختفيض  ومياه  زراعية  أراضى  من 
واألتاوات  الرضائب  برفع  وذلك  والنقل  اإلنتاج 
البرتولية  واملشتقات  الكهربائية  الطاقة  وتوفري 

ترك  أن  معلنًة  األمريكى  الدوالر  مقابل  جنيه 
أن  املتوقع  اإلقتصادى مستمر من  التدهور  هذا 
تصل قيمة الدوالر إىل عرشون جنيه ... !!! ، وىف 
السودانى عرشات  اجلنيه  تدهور  إستمر  الواقع 
والبنوك  املركزى  البنك  ينفذ  اآلن   . املرات 
احلسابات  من  للسحب  أقصى  حد  التجارية 
اجلارية وهو 2000 اىل 3000 جنيه سودانى ، وهو 
السيولة  توفر  من  احلد  هبدف   ، ضعيف  مبلغ 
الدوالر   إلستخدام  ورشوط  ضوابط  ووضعت 
جتار  ضد  بحمالت  قامت   ، الصعبة  والعمالت 
وحدت   ، األجنبى  بالنقد  واملتعاملني  العملة 
 . للخارج  الصعبة  للعملة  البنكية  التحويالت  من 
وحددت حد أقصى من الدوالر للمسافر خارج 
تصاعدقيمة  إستمر  ذلك  رغم  الخ   ... السودان 
اجلنيه   (( جنيهًا  األربعون  تعدى  حتى  الدوالر 
اجلنيه  أضعاف  عدد  يعادل  ما  وهو  اآلن  املقيم 
توفر  من  للحد  النقدية  السياسة  هذه   )) السابق 
السودانى  املواطن  لدى  أزمة  اىل  أدت  السيولة  
 ، بالبنوك  املوجودة  اخلاصة  أمواله  إستخدام  ىف 
لتغطية إلتزاماته ومشرتواته اليومية والشهرية .                                                

      السودن بلد غنى جدًا بموارده الطبيعية ، 
من وفرة ىف اآلراضى الزراعية واملياه والطاقة 

املائية والرياح .. الخ ، كان السودان دولة منتجة 

بأسعار مناسبة تساهم مبارشة ىف خفض تكلفة 
الذى  الزراعى  بالقطاع  العمل  وتشجيع  اإلنتاج 
جمدى  غري  ألنه  املزارعني  من  اآلآلف  هجره 
أيضَا   . اإلنتاج  عىل  مشجعة  غري  وبيئته  اآلن 
معطلة  املصانع  من  املئات  به  الصناعى  القطاع 
                                             . العاملني  من  اآلآلف  ورسحت  العمل  عن 
حل  والواليات  املركزية  الدولة  عىل  أرى 
حامىل  مع  القائمة  واحلروب  القبلية  املشاكل 
حيث   ، البالد  ورشق  غرب  ىف  خاصة  السالح 
إستئنزاف  ىف  أساسى  سبب  احلروب  هذه 
بأنواعه  اإلنتاج  وتعطيل  وإيقاف  البالد  دخل 
سبب  وهى  واخلدمات   والصناعى  الزراعى 
 . اآلن   احلادث  اإلقتصادى  التدهور  ىف  أساسى 
اإلرشاف  الواليات  وحكومات  الدولة  عىل  أيضًا 
الذهب  إنتاج  من  القومية  املصادر  عىل  الكامل 
من  وخالفه  واليورانيوم  والنحاس  واحلديد 
ختص  قومية  أهنا   حيث   ، القومية  املصادر 
فيها  حق  مواطن  لكل  أى  املواطنني  مجيع 
التحرير  سياسة   . متجددة  غري  مواد  وهى 
ضوابط  هلا  تكون  أن  جيب  اإلقتصادى 
من  تستغل  ال  حتى   ، الدولة  من  وموجهات 
بعض االفراد أو الرشكات باإلستحواذ واإلحتكار 
                                                                                                     . واملتصاعدة   العالية  األسعار  فرض  ثم 
عىل الدولة دعم وضامن قيمة اجلنيه السودانى ، 
الذهب واملعادن والصادر ووارده من  بسند من 
الدوالر والعمالت االجنبية . أيضًا تقوية العالقات 
املالية  واملؤسسات  السودان  بني  اإلقتصادية 
" اجلنيه"  األقليمية والدولية . والعملة السودانية  
                                                                                       . شعبه  ورفاهية  السودان  لتقدم  أساسى  عامل 
وضوابط  وبرنامج  خطة  وضع  جيب 
بالسودان.        اإلقتصادى  احلاىل  الوضع  إلنقاذ 

بقـلــــــم
األستاذ/ سـامى بشـاى

خبيـــر تـــأميـــن
خاص جلريدة كاريزما

CA License : 0D91467
Covered CA

Certification : 5000006082

رشح وثيقه تأمني 
الـســــــيــارات 

 رشح وثيقه تـأميــن السيارات
الــتـــأميــــن عيل الســــيارات إجباريـــًا

يف واليه كاليفورنيا ويتطلب القانون عيل 
األقل تغطيه تأمينية للمسئوليه جتاه الغري 
)Liability (واحلـد األدنـي ملبـلــغ التــأميــن 

15,000/30,000/5000  وحتتـــــوي
كل وثيقه تأمني عىل اآلتى:

 1-Bodily Injury Liability
به  يقوم  إدعاءضدك  َاي  من  حتميك  وهي 
سياره  حادث  يف  خطأئك  جراء  املصابون 
الترضر  او  عالج،  تكاليف  دفع  يف  يتسبب 
ايل  باالضافة  واالمل،  املعاناه  او  عمل،  فقد  من 
حسب  احلادث  عن  تنجم  اخري  خسائر  َاي 
 . التأمني  وثيقه  يف  عليه  املنصوص  املبلغ 

احلد األدين ملبلغ  تامني
Bodily Injury $15,000/$30,000

 2-Property Damage Liability
حاله  يف  ضدك  ادعاء  َاي  من  حتميك  وهي 
للحد  طبقا  الغري  ممتلكات  يصيب  تدمري 
حدث  رضر  مثل  البوليصه  يف  عليه  املتفق 
،حتطيم  تصادم  حادث  نتيجه  الغري  لسيارات 
ُسَور   او  حائط  حتطيم  أو  زجاج،  كرس  حاجز 
األدين احلد  التلفيات.  قيمه  البوليصه  وتدفع 
Property Damage Liability $5,000  لـــــــ 
3-Medical Expenses
العالج  تكاليف  بدفع  التأمني  وثيقه  تلتزم 

يف  أصيب  اخر  راكب  ألي  او  البوليصه  حلامل 
تسبب  عمن  النظر  بغض  عليه  املؤمن  سياره 
لك  بل  إجباريا  ليس  اجلزء  وهذا  احلادث  يف 
ال. أم  للبوليصه  إضافته  يف  االختيار  حريه 

4-Uninsured Motorist
Bodily Injury UMBI

وتعني انه يف حاله تعرضك او من معك يف السياره 
إلصابات جسديه من شخص ليس لديه تامني فان 
بوليصتك توفر لك وملن معك تغطيه لدفع تكلفه 
العالج حسب املبلغ املنصوص عليه يف بوليصتك.

 5-Uninsured Motorist Property
Damage UMPD

سيارتك  إصالح  تكلفه  حتمل  البند  هذا  ويتيح 
فقط   Liability سيارتك  كانت  اذا   $3500 حتي 
لديه  ليس  لشخص  سياره  حلادث  تعرضت  اذا 
تامني  سيارتك  كانت  اذا  اما  سياره.  تامني 
.Deductible مبلغ  تدفع  ان  حتتاج  فال  شامل 

 6-Collision
حتدث  تلفيات  او  خسائر  َاي  يغطي  البند  هذا 
اخري  سياره  بأي  اصطدامها  حاله  يف  لسيارتك 
البوليصه بدفع تكاليف  او حتي إنقالهبا . تقوم 
كانت  التي  حلاله  السياره  تصل  حتي  إالصالح 
اذا  حاله  يف  حتي  هذا  احلادث  ويتم  قبل  عليها 
او  إالصطدام  حاله  يف  املخطئ  انت  كنت  ما 
مبلغ دفع  بعد   Hit and Run ايل  تعرضت  اذا 
البوليصه. يف  عليه  املنصوص   Deductible

إصالح  تكلفه  كانت  اذا  انه  مالحظه  جيب 

فان  للسياره  السوقية  القيمه  من   80% السياره 
السوقية  القيمه  كامل  تدفع  التأمني  رشكه 
يف  السياره  وتعترب  إصالحها  يتم  وال  للسياره 
األحيان  من  كثري  ويِف   .Total Loss احلاله  هذه 
السياره  التأمني  رشاء  رشكه  عليك  تعرض 
 Salvage بمبلغ زهيد جدا وتكون يف هذه احلاله

7-Comprehensive
)other than Collision(

خسائر  أي  تكاليف  بتحمل  البوليصه  تقوم 
،عمل  نتيجه  اآليت  حريق  لسيارتك  حتدث 
أي  شجر  او  رياح،سقوط  ثلوج،  ختريبي، 
حيوان.  او  بطائر  االصطدام  من  تنجم  خسائر 
بعض  او  السياره  رسقه  حاله  يف  أيضا  وكذلك 
االطارات.  او  البطارية  مثل  منها  اجزاء 
الفيضانات. حاله  يف  شامله  تغطيه  ايل  باالضافة 

8-Roadside Assistance
)Emergency Road Service(

السياره  سحب  بعمليات  خيتص  البند  هذا 
عيل  آخري  مشاكل  َاي  او  لعطل  تعرضت  اذا 
السياره  مفتاح  فقد  او  نسيان  مثل  الطريق 
الوقود  نفاذ  او  االقفال،  مشاكل  وخدمات 
البطارية فساد  او  الفارغه،  االطارات  او 

9-Car Rental
)Rental Reimbursement(

يمكنك  حادث  نتيجه  سيارتك  إصالح  حاله  يف 
التأمني  رشكه  وتتحمل  سياره  استئجار 
أقيص. بحد  يوم   ٣٠ حتي  االجيار  تكلفه 
الحظ عزيزي القارئ ان كل وثيقه تامني سياره 
 Bodily Injury & جيب ان حتتوي عيل األقل ايل
إجباريا  ذلك  الن   Property Damage Liability

تامني  بدون  سيارته  يقود  ومن  القانون  بقوه 
للمسائلة  نفسه  يعرض  سياره  رخصه  بدون  او 
اختياريه  البوليصه  بنود  باقي  اما   . القانونية 
البوليصه  حتتويه  الذي  املبلغ  فإن  وكذلك 
ننصح  وكذلك   . آلخري  بوليصه  من  خيتلف 
الن  املستطاع  قدر  التأمني  وثيقه  مبلغ  تزيد  بإن 
األدين  احلد  والن  دوالرات  بضعه  يكلفك  ذلك 
ان  َاي  سنه   ٢٥ من  اكثر  منذ  يعدل  مل  القانوين 
احلد األدين 15,000/30,000/5,000$ يف كثري من 
الغري. جتاه  مسئوليتك  لتغطيه  اليكفي  األحيان 
كــــل  القــــارئ  عــــزيــــزي  لــــك  امتنــــي 
سيارتك. قياده  فــي  وامــــان  ســـــالمــــه 

أرحب بجميع أسئلتكم 
املتعلقة بكافه أنواع التأمني عيل

 الربيد اإللكرتونى التايل
samy@goldenwayins.com



الزراعي االستثامر  انواع  أحدث  و  أفضل  إليكم 
بونيك( االكوا  )نظام  وهو 

بونيك؟! االكوا  نظام  هو  ما  يتسائل  الكثري 
االستفادة  يتم  بحيث  النباتات  مع  السمك  تربيه  فيه  يتم  متكامل  نظام  هو  االكوابونيك 

. االسمدة  إلضافه  احلاجه  دون  النباتات  تغذيه  يف  بالعنارص  املحملة  السمك  مياه  من 
========================================

باالكوابونيك؟ سمي  ملاذا 
aquacul� االكواكلترش ومها  مصطلحني  بني  جيمع  نظام  عن  عباره   ألنه 
Hydropon� اهليدروبونيك  مصطلح  وبني  االسامك،  تربية  ويعني   ture
أهنا  نجد  املصطلحني  بني  اجلمع  وعند  املائيه  النظم  يف  النباتات  تربية  وهو   ic

Aquaponic
النبات لنمو  الالزمة  الغذائيه  بالعنارص  الغنية  املخلفات  بإطالق  األسامك  تقوم   -

الغذائيه العنارص  هذه  امتصاص  خالل  من  املياه  هذه  بتنقيه  النبات  يقوم  ثم 
لألسامك أخرى  مره  نقيه  املياه  تعود  ثم 

متكامل حيوي  نظام  يف 
نبات الف   ١٠٠ تنتج  و  العام  ىف  سمك  طن   30 تنتج  سمكيه  مزرعه  تصميم 

========================================
29 درجه  اىل   26 املياه من  االحتفاظ بدرجه حرارة  املكثفه رشيطه  الزراعه  ىف 

37 يوم كالتاىل  450 جرام كل  400 اىل  3 طن اسامك وزن  انتاج  يمكن 
========================================

6 اناث و2  2 مرت كل حوض به  2مرت ىف  5 احواض  احواض امهات عبارة عن 
1 مرت املاء  ارتفاع  ذكر 

========================================
5 جرام  احواض حتضني اىل وزن 

١. م٣ 50سم.  2 مرت ارتفاع املاء  1مرت ىف  عبارة عن8 احواض 

20 جرام  5 اىل  احواض حتضني من 
3 م٣ 50 سم.  3 مرت ارتفاع املاء  2 مرت ىف  6 حوض  عدد 

========================================
50 جرام  20 اىل  احواض حتضني من 

4 م٣ 50 سم.  4 مرت ارتفاع املاء  2مرت ىف  6 احواض  عدد 
========================================

100 50 اىل  احواض حتضني من 
8 م٣ 1 مرت  4 مرت ارتفاع املاء  2 مرت ىف  6 احواض 

========================================
250 جرام  100 اىل  احواض حتضني من 

18 م٣ 1 مرت  6 مرت ارتفاع املاء  3 مرت ىف  6 احواض  عدد 
========================================

450 250 اىل  احواض تسمني من 
50 م٣ 1 مرت  10 مرت ارتفاع املاء  5 ىف  6 احواض  عدد 

========================================
مربع  مرت   600 و  للسمك  مربع  مرت   570 تقريبا  للمزرعه  املائيه  املساحه  امجاىل 

1/3 فدان 400 مرت مربع خدمات و خمازن تقربا  و  للنباتات 
نفس  يراعى  بحيث  التصميم  حسب  والعرض  الطول  مقاييس  تغيري  ويمكن 

احلوض  ىف  املكعب  باملرت  املياه  حجم 
3 مرت  الطول10 مرت والعرض  30 مرت مكعب مياه وكان  مثال لو حوض 

1 مرت  املاء  وارتفاع 
1 مرت هيعطينا نفس احلجم  ارتفاع  7.5 مرت ىف  4 مرت ىف  اىل  تعديله مثال  يمكن 

العرض الطول ضعف  يكون  ان  االحوال  ويفضل ىف مجيع 
========================================

ينتجه10 فدان زراعة و8 فدان بحريات  ينتج ما  1/3 فدان  االن  الزراعة 
1% اقل من  مياه  واستهالك 






