




خدمات القنصلية:
نــقــل مقــر القنصليــة اىل مقــر جــديــد   •
يليــق بواجهــة مصــر و املواطــن املصــرى.
القنصلية  للخدمات  املستمر  التحسني   •
املقدمة داخل القنصلية و عن طريق الربيد 
لتغطية 11 والية ىف دائرة اختصاص القنصلية و 
واليات اخرى بغرض التسهيل عىل املواطنني

• خدمة الرسائل النصية.
االلكرتونى  للموقع  املتواصل  التطوير   •
للقنصلية حيث حيتوى عىل كــل التعليمـات 
املعــامــالت  جــمــيــــع  اتــمــام  وخطــوات 
الــ  طريق  عن  التواصل  خدمة   - القنصلية 
امكــانــيــة  و  العمل  ساعات  اثناء   Chat
العمل. ســاعــات  بعــد  القنصلية  مراسلة 

علــى للقنصلــيــة  الــرسميــة  الصفــحــة   •
اجلالية  مع  التواصل  لتسهيل   -  Facebook
دقائق  خالل  ىف  استفساراهتم  عىل  الرد  و 
.)Facebook موقع  إلحصائيات  )طبقا 

االلكرتونى  الربيد  طريق  عن  التواصل   •
ساعــة.  48-24 خــــالل  ىف  الــرد  يتم   -

• إشادة اجلالية بمستوى اخلدمة ىف القنصلية 
القنصلية. ألعضــــاء  املشــرف  التمثــيــل  و 

زيارة بعثة من القنصلية للجالية ىف مدينة   •
سان فرانسيسكو و تقديم خدمات قنصلية 
للجالية باإلضافة اىل بعثة جلنة الرقم القومى.
للجاليــة  القنصليــة  مــن  بعثــة  زيارة   •
نوعها  من  األوىل  هــى  و  ســيــاتــل  ىف 
املرصيني  توحيد  ىف  الزيارة  نجحت   -
باإلضافة  اجلالية  من  املسلمني  و  األقبــاط 
ىف  للجالية  قنصلية  خدمات  تقديم  اىل 
رشكة زيارة   - يومني  مدار  عىل  سيــاتــل 
امكانية  بحث  و    Microsoft و    Boeing
استفادة مرص و اجلالية ىف الساحل الغربى من 
بتلك الرشكات و غريها  العامليني  املرصيني 
من الرشكات التكنولوجية ىف منطقة سياتل.

• 3 جلان رقم قومى.
• االنتخابات الرئاسية.

للتواصل  القنوات  لقاءات مع الصحف و   •
القنصلية. بنشاطات  التعريف  و  اجلالية  مع 

• تكريم اجلمعية األردنية األمريكية.
• دعم الفن للتواصل بني القنصلية و اجلالية 

و كذلك تواصل افراد اجلالية.
• األعيــاد القوميــة - 600 حـضــور ىف اخــر 

احتفــال لعام 2018.

 النشاطات الثقافية:
• عقد و استضافة كتاب

Daughters of the Nile  و تنظيــم نــدوة 
للسيدات املرصيات الكتاب لإلســتفادة مــن 

جتارهبم و نجاحاهتم.

 Mayor's Young Ambassadors Program  • 
لوس  عمدة  مكتب  برعاية  نوعه  من  األول 
تتم  دولة  ثانى  مرص  كانت  و  انجلوس 
زيارهتا من بعثة الشباب بعد املكسيك حيث 
و  العمدة  مكتب  بني  للزيارة  التنسيق  تم 
كام   - القنصلية  طريق  عن  املرصية  اجلهات 
و  مرص  )زيارة  املجموعتني  استضافة  سيتم 
العام  القنصل  سكن  دار  ىف  املكسيك(  زيارة 
ما  عىل  احلديث  إلدارة   2018 سبتمرب   7 يوم 
استفادته املجموعة من هذه الزيارة و لتعزيز 
مشاركة مرص ىف هذا الربنامج ىف املستقبل.

من  األول   - الشباب  مؤمتر  تنظيم  و  عقد   •
نوعه لتجميع الشباب املرصيني األمريكيني 
للشباب  مجعية  أول  تأسيس  عنه  نتج  الذى 
لتقديم  هتــدف  األمــريكيــيــن  املصــرييــن 
و  بينهم  التواصل  لتسهيل  للشباب  مجعية 
ىف  الشباب  دعم  و  للتعاون  فــرص  خلــق 
التى  و  الغربى  الساحل  و  كاليفورنيا  والية 
سبتمرب   23 يوم  األول  اجتامعها  ستعقد 

احلاىل 2018.
• نعمل حاليا عىل تنظيـــم مؤمتـــر للسيدات 

املصــــريــــات
)Egyptian Women Event )upcoming (

عىل غرار مؤمتر الشباب.
 

•  Filmmakers Event - عقد و تنظيم لقاء 
املرصيني  الشباب  املخرجيني  من  بعثة  بني 
و اخرين ىف جمال السينام املرصية و رموز 
مؤثرة ىف هذا املجال ىف لوس انجلوس لتوفري 
جمــــال للتعــــاون و االستفادة من خرباهتم.

King Tut Exhibition at the  •
C a l i f o r n i a  S c i e n c e  C e n t e r
)March 2018 - January 2019( معرض 
عام  ىف  نوعه  من  االكرب  هو  و  توت  كينج 
2018 من مارس 2018 اىل يناير 2019 و الذى 
جيذب العديد من األمريكيني و غريهم من 
جنسيات اخرى لعرض احلضارة الفرعونية 
الرتويج ملرص و  و هو يعد من افضل طرق 
القى   - املرصية  السياحة  دعم  و  حضارهتا 
الندوات  من  العديد  حواس  زاهى  الدكتور 

عمدة  بحضور  احلدث  هذا  صــدد  عىل 
الرموز  من  غريه  و  انجلوس  لوس  مدينة 
ىف  االجنبى  و  االمريكى  املجتمع  ىف  البارزة 
العموم. ىف  امريكا  و  انجلوس  لوس  مدينة 

B e y o n d  t h e  N i l e   •
Exhibit ion: Egypt and the  
Classical World at the Getty Center 
)March 2018 - September  2018(  
احلضارة  عن  معرض  تنظيم  ىف  املسامهة 
حضـــرات  علـــى  تأثيـــرهـــا  و  املصـــريـــة 
اخـــرى مثـــل الـــرومـــانيـــة و االغـــريقية.

 
حضور وتواجد القنصلية ىف ندوات 

ثقافية و علمية ىف جامعات مثل:

 USC  Panelist at the USC Annenberg 
School for Public Diplomacy 2016

• تــم دعــوة السفيــرة ملــيــــاء خميمر لتكون 
 Commencement Keynote Speaker at
the USC Gould School of Law 2018

خميــمــر  ملــيــــاء  السفرية  اختريت 
خلرجيى  التخرج  حفل  خطبة  لتلقى 
ىف جامعة  احلقوق  بكلية  العليا  الدراسات 
خظبة  القــى  و  كالـيفــورنيــا  جنوب 
احلقوق  كلية  خلرجيى  التخرج  حفل 
واشنطن  جريدة  رئيس  )بكالوريوس( 
حفــل  خطبـــة  القت  كمــا  بوســت، 
اإلعــالميــة االعــالم  كــليــة  ختــرج 
اوبــرا ويــنــفــرى - مما يعد رشفا عظيمــا
كاليفورنيا  جنوب  جامعة  إشـــادة  و 
بنجاحات و انجازات السيدة السفيــــرة 
خالل  و  املهنــى  تارخيهــا  مــــدار  عىل 
مجهورية  عام  كقنصل  عملها  فرتة 
مصـــر العـــربـــيـــة ىف لـــوس انجلـــوس
San ta  Ba rb r a  Commun i t y  
College )Guest Lecturer  (
القـــــاء حماضــرة ىف جامعة سانتا باربــــرا.
Claremont Graduate University 

 Lecture on the commencement
 of the Center for Coptic Studies
افتتــــاح و القــــاء حماضــــرة بمناســــبة   •
ىف  القبطيــــة  الدراســــات  مركــــز  افتتــــاح 
جامعــــة كليــــرمــــونت للدراسات العليــــا .
 • تـــكـــريـــم الـــدكتــور احـــمــــــد زويـــــل

Caltech ىف جـــامـــعـــة 

 A Number of Fundraising Events  •
- املسامهة ىف تنظيم مناسبات جلمـع الـدعــم 
ملستشفـيــات ىف مصــر مثل مستشفى ابـــو 

الـــريــــش.
• تشــغل السفرية مليــــاء خميمــر مـركــــز
 Board member of the Business

 Law Center at USC
عضو ىف مركـز ادارة االعمــال ىف جــامــعــة 

جنوب كاليفورنيا.
• عـضــو تنفيــذى - السـلـك الدبلومـاسى ىف 

مـدينـة لوس انجلوس.
 - Executive Board - LA Consular Corps  
• حضور العديد من ندوات مراكز البحث 

 Attending Think Tanks العلمية
• تشغل السفرية ملــــيــــاء مــــخــــيــــمــــر

President of Consular Press
Organization in Los Angeles

مركز رئيس اجلمعية القنصلية االعــالميــــة 
ىف لوس انجلوس و التــــى تضــــم العديد من 
قنـاصل العمــــوم ىف مدينة لوس انجلــوس.

وزيرة  مكــرم،  نبـــيـــلة  الوزيـرة  زيــــارة   •
اخلـــارج   ىف  املصــريــيـن  شـئـون  و  اهلجرة 
باجلالية  اجتامعهـا  و  انجلوس  للــــوس 
الوزارة. من  املقدمة  باخلدمات  لتعريفهم 
•  استضافة البنك األهىل ىف القنصليـة لقبـول 

استامرات الشهـــادات الدوالرية.
• زيــارة البابا توارضوس الثاين ملدينة لوس 

انجلوس.
• زيـــــارات الكهنــــة للقنصليــــة بمنــــاسبة 
غيــــرها  و  املــــبــــارك  االضــــحــى  عيـــد 
الــدينيــة. و  الوطنيــة  املنــــاســبــات  مــن 

• زيــــارات املــــراكــــز االســــالميــــة.
• التواصل املستمر مع مجيع اطياف اجلالية

عديدة  صحفية  احاديث  و  لقائات   •
املصـــرية  القـــنــــوات  و  الصحــــف  مع 
اخلـدمـات  و  القنصلية  بنشاطـات  للتعريف 
و  طلبات  اىل  االستامع  اىل  باإلضافة  املقدمة 
افضل. خدمات  لتقديم  اجلالية  احتياجات 

ثـــالث  مـــن  أقل  ىف  إنجـازه  تــم  هـذا  كـل 
سنوات بتوجيهات سيادة رئيس اجلمهورية 
الكــرام  مصـــر  أبنــــاء  بـمـجـهـودات  و 
وعــمــــل  وإدارة  وبقيــادة  انجلوس  بلوس 
ومــــخــــلــــــص حـــكـــيــــم  و  مـــتـفــانــى 
خمــيــمــر ملـيــــــــاء  السفـيــرة  سعـادة  من 
أنـجــلوس بـلـوس  العــــام  مصـــر  قنصــل 

كل الشكر والتقدير ...

خدمات قنصلية مجهورية مرص العربية بلوس أنجلوس

محلة دعائية خاصة لكل حمافظة ىف خطة مرص الرتوجيية للسياحة 2019

اإلنــدونيســيني مواجع  يــزيــد  الثنــائي  ســومبــا"   " زلــــزال 

اللمسات  وضع  عىل  السياحة  وزارة  تعمل 
املرصية  للسياحة  الرتوجيية  للحملة  اآلخرية 
حمافظة  لكل  الدعاية  ستتضمن  والتى   ،2019
سياحية  عالمات  خلق  خالل  من  حدى،  عىل 
.Branding by Destinationلكل منها
والسياحية  االثرية  املناطق  أهايل  وسيمثل 
تتبناه  الذي  للمفهوم  االساسية  املحاور  أحد 

بقوة 5,9 درجات  متزامنني  زلزاالن شبه  وقع 
و6 درجات، صباح الثالثاء، قبالة جزيرة سومبا 
من  أيام  أربعة  بعد  وذلك  أندونيسيا،  جنوب  يف 
زلزال مدمر يف سوالوييس قتل 844 شخصا عىل 
األمريكي. اجليولوجي  املعهد  أعلن  كام  األقل. 
بلغت  الذي  األول  الزلزال  مركز  املعهد  وحدد 
كيلومرتات  10 عمق  عىل  درجات   5,9 شّدته 
البالغ عدد  40 كلم تقريبًا من سومبا،  وعىل بعد 
سكاهنا 750 ألف نسمة، والواقعة عىل بعد 1600 
كلم من جزر سيليب التي رضهبا اجلمعة زلزال 
مدّمر بلغت قوته 7,5 درجات وأعقبه تسونامي.
األول  الزلزال  من  تقريبًا  دقيقة   15 وبعد 

السياحة  لوزارة  اجلديدة  الرتوجيية  احلملة 
يرى  خالهلم  فمن   ،people to people
شعبها. عىل  ويتعرف  مرص  وجه  السائح 
وزارة  مع  بالتنسيق  السياحة  وزارة  وستقوم 
املرتقب  من  حيث  املقبلة  الفرتة  خالل  األثار 
رانيا  الدكتورة  بني  مشرتكة  زيارات  تنظيم 
املشاط والدكتور خالد عنانى للمحافظات األثرية

درجات   6 قّوته  بلغت  ثاٍن  زلزال  رضب 
الذي  املعهد  بحسب  نفسها،  املنطقة 
كلم.  30 عمق  عىل  الزلزال  مركز  حّدد 
ويف وقت سابق االثنني، متكن عامل اإلنقاذ من 
34 طالب الهوت قضوا يف اهنيار  انتشال جثث 
أريض اجتاح كنيستهم، ونجم عن الزلزال الذي 
رضب جزيرة سوالويزي وقالت املتحدثة باسم 
إن  آرياين  أوليا  األندونييس  األمحر  الصليب 
جمموعه  ما  عىل  "عثر  واإلنقاذ  البحث  فريق 
كان  طالبًا   86 أصل  من  الهوت  طالب  جثة"   34
مقاطعة  يف  جونوغ"  لكنيسة  التدريبي  "املركز 
الزلزال. إثر  أبلغ عن فقداهنم  سيغي بريومارو 

للسياحة  الوزارة  توليه  الذي  االهتامم  إطار  يف 
الثقافية، وذلك مع بدء احلملة الرتوجيية اجلديدة 
للوزارة والتي ستتضمن والرتويج الفتتاح املتحف 
."GEM20/20"٢٠٢٠ يف  الكبري  املرصي 
ومن املنتظر أن تعلن وزارة السياحة عن تفاصيل 
احلملة الرتوجيية يوم قريبًا، ىف مؤمتر عاملى وقبل 
أسابيع قليلة من مشاركة مرص ىف بورصة لندن.

السلطات  فيه  تكافح  وقت،  يف  ذلك  يأيت 
اإلندونيسية لدفن أكثر من 800 قتيل من ضحايا 
اجلمعة  البالد،  رضب  الذي  القوي  الزلزال 
املاضية، يف مقربة مجاعية، بمجرد التعرف عىل 
أذهلتهم  الذين  الناجون  هويتهم، يف حني خرج 
واملأوى. الغذاء  عن  بحثا  املنطقة  من  الصدمة 

وتقع إندونيسيا يف منطقة "حزام النار" يف املحيط 
اهلادي التي تكثر هبا الزالزل. وأدى زلزال وأمواج 
مد عاتية يف 2004 إىل مقتل 226 ألف شخص، يف 
إندونيسيا. يف  ألفا   120 من  أكثر  بينهم  دولة،   13
أبوظبي - سكاي نيوز عربية







تلك  ىف  وخاصة  اخلارج  إىل  مرص  من  املهاجرين  أعداد  زيادة  مع 
الدول التى تضع برامج ونظم للهجرة الرشعية مثل أمريكا وكندا
تشكلت اجلاليات املرصية ىف الواليات األمريكية ، وألن الصحافة هى 
نبض املجتمعات وضمريها احلى، فقد أخذ بعض املرصيني مبادرة 
بالعربية يعربون من خالهلا عن اخبارهم  تأسيس جريدة ناطقة 
الوقت  األمريكى وهى ىف ذات  املجتمع  وأفكارهم ومعيشتهم ىف 
تعرب عن مرصيتهم وتواصلهم مع مشاكل الوطن الذى تركته الطيور 
إليه. أرواحهم معلقة به مشدودة  بينام تظل  املهاجرة بأجسادها 
وقد حاولت األقباط متحدون رصد بعض هذه التجارب ىف إصدار 
اجلرائد ىف وقت أصبحت فيه الصحافة الورقية تستنزف خسائرها 
اإللكرتونية. الصحافة  مع  رشسة  حربًا  وتواجه  العامل  كل  ىف 

 
جامعة  اإلعالم  كلية  من  خترج  مرصى  إعالمى  اهلل  لطف  وائل 
وتقديم  إعداد  يف  دبلومة  عىل  حاصل  الصحافة،  قسم  القاهرة 
اإلذاعى  اإلعالن  يف  ودبلومة  والتليفزيونية  اإلذاعية  الربامج 
يف  ودبلومة   )Voice Over( الصوتى  والتعليق  والتليفزيونى 
عام عرشون  منذ  والصحفى  اإلعالمى  باملجال  عمل  اجلرافيك، 
ورسام  جرافيك  ومصمم  صحفى  كمخرج  الصحفى  املجال  يف 
كاريكاتري وحمرر للعديد من اجلرائد واملجالت املرصية والعربية 
املشهورة وايضًا عمل يف جمال امليديا كمعد ومراسل ومقدم  للربامج 
ومونتري  التجارية  واإلعالنات  الربامج  من  للعديد  صوتى  ومعلق 
وأمريكا. بمرص  التليفزيونية  الربامج  من  للعديد  اليف  وخمرج 
معًا  واإلنجليزية  بالعربية  ناطقة  جريدة  إلصدار  األمر  به  إستقر 
 2017 نوفمرب  أول  ىف  العربية  للجالية  بأمريكا  كاليفورنيا  بوالية 
مع  بالتواصل  جريدته  يف  إهتم  اآلخر،  اإلعالمى  نشاطة  بجانب 
الشباب املرصى الذي سافر وهم أطفال إىل أمريكا مع أرسهم فهم 
يتكلمون ويقرؤن اإلنجليزية أكثر من العربية وأيضا إهتم باألرس 
القادمة من بالدهم العربية للتعرف عىل ثقافة الشعب األمريكى 
واخلدمات املقدمة هلم يف هذه البالد، من خدمات هجرة وتعليم 
و إدارة مرور وكل ما خيص املهاجر املرصى والعريب القادم من 
بالده، فحاول أن يرضى مجيع األطراف لتصبح جريدة شبابية 
ثقافية شامله هيتم هبا الصغار قبل الكبار وحيرصون عىل إقتنائها 
للتثقيف منها والتعلم كيف يعيشون بشكل أفضل ىف بالد العم سام
هنيك عن إخراجها الصحفى والفنى املتميز الذى جيربك عىل أن 
وأيضًا  هبا  التى  املعلومات  لقيمة  هبا  وحتتفظ  وحترتمها  تقتنيها 
ومتخصص  دورى  بشكل  يكتبون  الذين  هبا  الكبار  الكتاب  لتنوع 
شخصيته. وتبنى  القارئ  تفيد  وخمتلفه  متنوعه  ملواضيع 

فكان معه هذا احلوار .. 

* كيف بدأت فكرة اجلريدة؟ 
* وهل عملت بالصحافة ىف مرص ؟

يف  العربية  للجرائد  مراقبتي  عند  اجلريدة  فكرة  بدأت   **
تسعي  والتي  املجتهده  اجلرائد  منها  فوجدت  األمريكية  السوق 

إعالنات  جللب  تسعي  آخري  وجرائد  حقيقي  قارئ  إلكتساب 
الثقافة  لتلبية رغباته وإعطائه جرعه من  القارئ  فقط وال هيمها 
جتاريه  بإعالنات  يأتون  اهنم  مههم  فكل  له  املطلوبه  واخلدمات 
نقاًل من جمموعة   Copy & Paste تكون  اجلريدة  وباقى  للربح 
إخبارية مواقع  أو  عربية  أنباء  لوكاالت  أو  اخري  جلرائد  مواقع 
 فقط َقص ولصق ويف أغلب األوقات تكون أخبار ومواضيع بائته 
وباقي اجلريدة اعالنات جتارية بجوار بعضها البعض فاجلريدة ال 
من  عدد  هذا  احلال  وإستمر  لألسف  رائحه  وال  لون  وال  هلا  شكل 
السنوات وأنا أراقب السوق العربى بأكمله وكانت النتيجه ال شئ 
كان يرضينى كمتخصص يف املقام األول و كقارئ ىف املقام الثانى.
و جـرافيــك  مصمـم  فضــائية  بقنــاة  أعمــل  وقتـها  كنـت 
إلنتاج  بشده  يراوضني  احللم  وكان  مونتري  و   )Voice Over(
جريدة عربية حمرتمة حترتم عقلية القارئ العريب وال تستخف 
خاصة  جريدة  بنفيس  اصنع  ان  قررت  هنا  ومن  وبقدراته،  به 
اجلرائد  مع  املعاشه  السابقة  السلبيات  كل  من  واختلص  يب 
عيل  اإلعتامد  فقررت  بالسوق،  املتواجده  األخرى  واملطبوعات 
اهلل  عيل  فتوكلت  اهلل  عند  من  يل  هديه  املقدمة  قدرايت  وعيل  اهلل 
من  بأكثر  للنور  ظهورها  قبل  اجلريدة  فكره  وجتهيز  إعداد  وتم 
الُكتاب  وإختيار  للجريدة  األساسى  املاكيت  لرسم  تقريبًا  سنة 
صحفية  حوارات  لعمل  الشخصيات  وإختيار  معهم  والتعاقد 
العمل مع  الفنون الصحفية إلبراز طاقم  والرتكيز عيل جمموعة 
جريدة كاريزما فهو عىل أعيل مستوي صحفى مهنى، وحرصنا 
للقارئ. وحمرتمة  مميزة  صحفية  إعالمية  خدمة  تقديم  عىل 
مناسبة  ىف  كاريزما  من  األول  العدد  صدور  تم  وبالفعل 
Thanksgiv- الشكر )عيد  فهو  أمريكا  ىف  من  كل   هتم 
وفوجئنا  عام،  كل  من  نوفمرب  شهر  ىف  به  اإلحتفال  يتم   )ing
األوساط  كافة  يف  كبريه  بضجه  عدد  أول  صدور  بعد  بالنيجه 
بأمريكا واملرصية  العربية  واملجتمعات  والصحفية  اإلعالمية 
طباعتة. من  ساعات  خالل  العدد  توزيع  تم  اهلل  نشكر 
واجلواب مرص  ىف  بالصحافة  عملت  قد  بأنى  ىل  سؤالك 
مرص  ىف  واإلعالمى  الصحفى  املجال  ىف  أعمل  فأنا 
اإلعالمية  املؤسسات  أكرب  مع  العربية  الدول  وبعض 
أدرس. كنت  منذ  تقريبًا  عام  عرشين  من  والصحفية 

 
* هل خيتلف إصدار اجلرائد ىف أمريكا عن مرص؟

.. خيتلف إختالفًا كىل وجزئى بمعنى بسيط  نعم  بالطبع    **
النظام ىف مرص إلصدار  العزيز،  اإلطاله عليك وعىل قارئى  ولعدم 
الصحف منها )اجلرائد واملجالت( خيتلف إختالف كىل وجزئى 
املوضوع  مرص  يف  األوربية،  والدول  أمريكا  ىف  املتبع  النظام  عن 
عىل  للحصول  كثرية  متخصصة  بجهات  ويمر  بكثري  أصعب 
الرشوط  هذه  كل  إجتيازك  بعد  حتى  معينة  ورشوط  تراخيص 
النرش  عيل  للموافقة  احلصول  بعد  وحتى  األوراق  كل  وجتهيز 
إفراج  وإختاذ  الصدور  قبل  املطبوعه  عيل  الراقابه  ذلك  بعد  يتم 

عنها يف كل عدد ينرش، ومن املمكن ان العدد يفرم لو تم إكتشاف 
نظام  بإختصار  يعني  الرقابه،  هوا  عيل  ليس  مكتوب  يشء 
أما   صحيفة،  أى  إلصدار  جاده  حماوله  أي  وحيبط  جدًا  معقد 
يصدر  أن  فرد  أى  يستطيع  األوربية  الدول  معظم  و  أمريكا  ىف 
تكرار  عدم  عن  للكشف  إسمها  يسجل  أن  عليه  ما  وكل  جريدة  
عنها  إعالن  وعمل  السوق  ىف  مثيله  إسم  وجود  أو  اإلسم  إختيار 
يف  هبا  معرتف  قومية  جريدة  ىف  اإلصدار  قبل  أهدافها  وعن 
املتخصصة  اجلهه  من  الرد  وينتظر  اجلريدة  منها  الصادر  الوالية 
بعد  وثم  للجريدة  التجهيز  يتم  ثم  أسابيع،  خالل  املجال  هذا  يف 
كان  إن  رضائبها  يدفع  مالية  سنة  كل  آخر  ثم  والتوزيع،  الطبع 
يف  جريدة  صدور  احلقيقة  وىف  اإلعالنات  من  سنوى  ربح  هناك 
منتج  إلنتاج  التحضري  احلقيقية  املشكلة  بمشكلة،  ليس  أمريكا 
مؤثر حيرتمه اجلميع ويسعى عىل إقتنائه واحلرص عىل قراءته.

* ما هو دور ورســالـة صحافـــة املهجــر التـــى تصــدر 
بالعربية ىف أمريكا وما هى التحديات التى تواجهها؟ 

من  املهجر  لصحافة  هبا  املنوض  والرسالة  احلقيقي  الدور   **
وجهة نظرى والسياسة املقام عليها جريدتنا جريدة كاريزما هى:
بالثقافة  املهاجر  العريب  اجلمهور  وتوعية  التثقيف  ــ 
شئ. كل  يف  عنهم  غريبة  بالد  يف  يعيشوهنا  التي  اجلديدة 
ــ العمل عيل نرش التوعيه واملعلومات التى تساعدهم وتفيدهم عيل 
حياة أفضل بشكل سليم وقانوين يف كل ترصفاهتم احلياتيه من دراسة 
التى  وطموحاهتم  البلد  بقوانني  واملعرفه  حياة  أسلوب  و  وعمل 
يريدون حتقيقها وكيف حيققوهنا بشكل أبسط وأرسع وأضمن.
ــ تقديم كل ما حيتاجونه من مواضيع تفيدهم يف حياهتم اليومية 
الضوء عيل اخلدمات  تعليم وتثقيف وتسليه وأدب، وتسليط  من 
من  معنا  املتعاونه  والرشكات  املسؤلة  اجلهات  خالل  من  املقدمة 
أجل  املهاجرين وكيفية احلصول عيل اخلدمات هلم بشكل حمرتف 
وفعال، وتقديم العروض املفيده هلم من خالل اإلعالنات التجارية.
يف  جدًا  صعبه  ظروف  ىف  مرتابط  جمتمع  خلق  عىل  القدره  ــ 
أحيانًا  وخداع  أحيانًا  وإحباطات  ووحده  غربه  من  املهجر  دول 
األرسة  من  جزء  أو  أحيانًا  وحيد  يكون  قد  املهاجر  ألن  آخرى، 
ففكرة  اآلخرى،  الدولة  يف  متواجد  اآلخر  واجلزء  هنا  متواجد 
أهله  مع  وترابطه  وتعاطفه  البلد  حنني  إيل  ورجوعه  احلميمية 
ختصيص  خالل  من  هبم  فنهتم  أهدافنا  ضمن  ومن  جدًا  مهمه 
وكاتبة  كاتب  عرشون  من  الكثر  متنوعه  مقاالت  و  مواضيع 
والسودان  وسوريا  ولبنان  مرص  منها  العربية  الدول  معظم  من 
وواليات أخرى يكتبون معنا وبشكل دورى وخمصوص جلريدة 
بشكل  القارئ  مع  ويتكلمون  ويعرضون  يرسدون  وهنا  كاريزما 
مع  وتواصلهم  وتوقعاهتم  ومعاناهتم  بالدهم  مهوم  عن  مبارش 
العريب  للقارئ  حمبب  فني  أدبى  بشكل  املهجر  دول  يف  أهلهم 
بشكل كبري فهم ينتظرون مقاالت الُكتاب بشكل كبري ومهم هلم.   



** التحديات التى تواجهنا
نزلل  أن  وإستطاعنا  اهلل  نشكر  حقيقيه  حتديات  نجد  مل  اآلن  إىل 
كل التحديات لصاحلنا ولكن التحدى الكبري واألسايس هو بالطبع 
جريدة  وتوزيع  وإخراج  وطباعة  إعداد  عيل  تنفق  التى  املاديات 
التفيذ  حيث  من  جدًا  مكلفة  فهي  جريدتنا  وضخامة  بثقل 
والتصميامت واإلخراج الفني، فتحتاج وقت طويل وعمل لعدد 
وإبراز  الصحفي  العمل  ومنها  الواحد  اليوم  يف  كثرية  ساعات 
حوارات  وعمل  مقال  كتابة  من  الصحفية  الفنون  معظم  او  كل 
عىل  للقارئ  الضوء  لتسليط  الشخصيات  كبار  مع  صحفية 
نجاحات الشخصيات املهمة املوجوده معهم بأمريكا والتعلم منها 
هذا  فكل  الصحفية  والتحقيقات  ويستمر  املهاجر  ينجح  كيف 
حيتاج لتكاليف ماديه نعمل عيل توفريها من خالل االعالن الذى 
وال  جمانًا  توزع  اجلريدة  ألن  مبارش  بشكل  اجلريدة  عىل  يرصف 
دخل هلا آخر غري اإلعالن التجارى وما هو بطبيعة احلال إال دخل 
يدوب يغطي مصاريف اجلريدة من حيث التجهيزات والطباعة 
والتوزيع ونشكر اهلل نحن نكتفي من أول عدد بمرصوفاتنا عيل 
امريكا  ايل  املهاجرة  العربية  اجلاليه  لدى  هائل  إقبال  وهلا  اجلريدة 
بامريكا  صحفي  او  جتاري  مرشوع  أى  يف  يتم  ما  نادر  وهذا 
ان  للمرشوع  ليعطي فرصه  ايل سنة  فالكل يرتك من ستة اشهر 
عدد. أول  من  بثامرها  أتت  هلل  احلمد  كاريزما  ولكن  بثامرة  يأتى 

* من اى والية تصدر جريدتكم وما هى الواليات 
االخرى التى يتم توزيع اجلريدة هبا؟

كاليفورنيا  أنحاء  مجيع  يف  وتوزع  كاليفورنيا  والية  من   **
ماركت  السوبر  مثل  العربية  واالماكن  السفارات  وعيل 
واملطاعم  العبادة  ودور  العربية  واحلفالت  شوب  والكويف 
وبجانب  كبرية  عربية  جتمعات  هبا  التي  االماكن  وكل  الكربى 
شيكاغو  يف  أيضًا  توزع  كاليفورنيا  انحاء  عيل  توزيعها 
كاريزما  جريدة  تطبع  ان  اهلل  شاء  ان  املستقبل  يف  ونطمح 
قريب. عن  االمريكية  الواليات  انحاء  مجيع  يف  وتوزع 

* ما هى نوعية اجلاليات العربية واجلاليات االخرى 
املوجودة ىف تلك الواليات؟  

أغلبهم  فهم  السن  حيث  من  العربية  اجلاليات  نوعية   **
كبار  والقلة  العمر  متوسطي  عدد  االقل  الفئه  ثم  شباب 
وسودانية  ولبنانية  وسورية  مرصية  اجلاليات  ومنهم  السن 
أمريكا  يف  للدراسه  يأتى  من  ومنهم  والكويتية  وعرياقية 
وقطر. والبحريني  دبى  مثل  العربية  الدول  شباب  من 

* اجلريدة ختاطب مني من هذه اجلاليات؟
املرصية  اجلالية  االوىل  بالدرجه  ختاطب  اجلريدة   **
بكل  وهنتم  كاليفورنيا  يف  العربية  اجلاليات  باقي  الثانية  وبالدرجة 
واجلده  اجلد  ثم  واالمهات  واالباء  الشباب  األطفال  السنية  األعامر 
وجبه  هلم  ونعطى  إستطاعتنا  بقدر  رغباهتم  نريض  ونحاول 
عليها. يقبلون  للتسلية  مادة  وأيضًا  لتثقيفهم،  حيتاجوهنا  دسمه 

* ما هو حجم اجلالية املرصية ىف واليتكم وما هى سامت 
هذه اجلالية وفئاهتا؟

ومن  جدًا  كبري  كاليفورنيا  والية  ىف  املرصية  اجلالية  حجم   **
أرسة  من  تتكون  احلاالت  أغلب  يف  ولكن  العمرية  الفئات  كل 
السامت  ولكن  متساويه  العمرية  الفئات  وغالبًا  وأبناء  وأم  أب 
فرد  لكل  الشخصية  والرغبات  للميول  نسبتًا  خمتلفة  بالطبع 
طرح  جيعل  بالطبع  وهذ  وتعليمه  وتربيتة  ثقافته  حسب  عيل 
جدًا  صعب  واختياراهتا  املنتجة  التحريرية  واملادة  مواضيعنا 
القراء. معظم  رغبات  نرضى  أن  فنحاول  األطراف  كافة  إلرضاء 

* إجتــاه اجلــريــدة األســاسى هــل هــى سياسيـة ام 
إجتامعية ام ثقافية؟

عيل  تعمل  إجتامعية  ثقافية  اجلريدة  األول  املقام  ىف   **
القانونية  التوعية  حيث  من  املهاجر  املواطن  تثقيف 
النجاح  روح  عيل  املواطن  وحث  اإلرشادية  والتوعية 
جماالت  يف  بالفعل  نجحت  مهاجرة  شخصيات  إلبراز 
مع  الصحفي  احلوارات   خالل  من  ذلك  ونصنع  خمتلفة 
والظروف. املناخ  نفس  يف  معاشة  تكون  قد  مهمة  شخصيات 

* هل هلا إجتاه دينى ام عام؟
عيل  نعمل  ولكن  ديني  إجتاه  اي  هلا  ليس  اجلريدة   **
والتقاليد  واملبادئ  والقيم  اإلنسانيات  عيل  الضوء  إلقاء 
األصيله  الرشقية  وثقافتنا  هاويتنا  نفقد  ال  حتي  الرشقية 
هلل  فالدين  االخرى  عن  ديانة  أو  لطائفة  نتعصب  ال  ولكن 
ختص  مواضيع  ونطرح  هنتم  فقط  للجميع،  والوطن 
وتفعيلها. اقتنائها  املهم  اإلنسانية  واالخالق  املبادئ 
املرصية  للجالية  كاريزما  جريدة  تقدمها  التى  اخلدمات  نوعية 
وتثقيفية  وإرشادية  وقانونية  إجتامعية  هى  والعربية 
وخدمية. إعالنية  و  وإعالم  وفنون  وتسلية  وتعليمية 

* ما اهم القضايا االجتامعية التـى هتـــدف اجلـريــدة 
لتوصيلها للقارئ؟

** التعايش مع املناخ اجلديد من حيث إختالف اللغة وإختالف 
باكملها  احلياة  طريقة  وإختالف  التعليم  وإختالف  الثقافات 
بني  واحلارض  املاضى  بني  مستمر  تواصل  خلق  عيل  والعمل 
وماضينا. كمهاجرين  يرضينا  بشكر  اليه  نسعى  الذى  املستقبل 

* ما هى مصادر دعم اجلريدة وهل هى جمانية ام تباع؟  
العربية  االماكن  كل  ىف  جمانًا  توزع  اجلريدة   **
معظم  لنغطى  كبرية  كميات  منها  ونطبع  والسفارات 
القريب. املستقبل  يف  اهلل  شاء  إن  للمزيد  ونطمح  األماكن 
احلاىل. الوقت  يف  فقط  اإلعالنات  هي  اجلريدة  دعم  مصادر  ــ 

* هل هناك هيئة حترير للجريدة؟
الدول  أمريكا ويف بعض  .. هيئة حترير ىف مرص ويف  نعم  بالطبع 
العريب  بالوطن  كبار  وصحفيني  كتاب  معنا  ويكتب  العربية 
باع  هلم  والذين  املوهوبني  الشباب  املهاجرين  من  أمريكا  ومن 
اإللكرتونية. والصحافة  الورقية  الصحافة  جمال  يف  طويل 

* كيف يتم توزيع اجلريدة؟
الشخيص  والتوزيع  خاصة،  توزيع  رشكات  خالل  من   **
مجيع  يف  واملعارف  األصدقاء  طريق  عن  والتوزيع  اليدوى، 
االماكن العربية ودور العبادة والسفارات واملطاعم، والتوزيع عرب 
الطلب. حسب  عيل  الرسيع  أو  العادي  الربيد  وخدمة  الشحن 

* أهم التحديات التى تواجه اجلالية املرصية ىف واليتكم؟
يف  احلذر  توخى  وقلة  البلد  بقوانني  الكامل  الوعي  عدم   **
البعض  بعضهم  مع  اجلدد،  املرصية  اجلالية  من  بعض  معامالت 
ضخمة  مشاكل  ينتج  وهنا  األمريكان  وجرياهنم  أوالدهم  ومع 
نتيجة  بالرضب  إبنه  عاقب  أب  لو  مثاًل  السجن،  حد  ايل  تصل 
املوقف  امريكي شاهد هذا  الولد واي شخص  شقاوه ناجته عن 
يبلغ عن االب فورًا البوليس ويسجن االب يف احلال رغم انه يعاقب 
ابنه وهذا هو جزء من إختالف الثقافات الذي ذكرناها من قبل.
كبرية  فئه  متكن  وعدم  الوظائف  فرص  حمدودية 
يقـــلـــل  بالطبـــع  وهـــذا  االنجـــلـــيـــزية  الـــلـــغـــه  مـــن 
هلم. املتاحه  والفرص  العمـــل  ســـوق  يف  عليهـــم  الطلب 
عدم تكافؤ اجلاليه املرصية باكملها مع بعض الن اجلالية تتكون من 
الصعيد  من  االيت  فمثاًل  خمتلفة  وموروثات  ثقافات  جمموعة 
فهناك  القاهرة،  من  او  بحري  من  االيت  عن  ختتلف  ثقافاته 
فروق فردية جتعل عدم إنسجاب بعض من النامذج مع بعضها 
لالسف.  االوقات  أغلب  يف  بعض  مع  تعاون  حيدث  ال  وبالتايل 

* املعوقات التى تقابلك ىف استمرار اجلريدة؟
** املاديات والتمويل بالطبع، نحن جريدة إكتفاء ذايت نشكر 

ربنا من أول عدد من خالل اإلعالنات ونتمني االعالنات تزيد 
لزيادة اخلدمات الصحفية واخلدمات التي هتم القارئ الن االعالن 

هو املصدر االساسى للجريدة حتى اآلن.

* هل تصلون للشباب واألطفال املرصيني الذين ال 
يقرئون العربية؟  

اإلصدار قبل  من  خمطط  كان  وهذا  إليهم  نصل  بالفعل   **
يف  األساسى  املاكيت  ورسم  اجلريدة  سياسة  رسم  مع  بدأ 
عيل  حيتوى  إنجليزي  ملحق  ننرش  التحضريات  أول 
يقرأ  الذي  الشاب  القارئ  هتم  حتريرية  ومادة  أخبار 
كاليفورنيا. وباألخص  أمريكا  يف  ومقيم  اإلنجليزية  ويتكلم 



اليوَم  هبا  جيري  وما  هاشم"  "دمشاو  ملاذا 
قبلها  ومن  ودموع،  وخراب  ويٍل  من 
غبّي "لساٌن  اإلجابة:  سلطان"؟  "عزبة 

ضد  حُيّرُض  جمرٌم  لساٌن  خؤون."  وُقبَلٌة 
الدنَس  تتلّقف  محقى  وآذاٌن  املسيحيني، 
عىل  ُتطبع  خائنة  ُقبلٌة  ثم  اخلراب،  فتنّفُذ 
سامَح  ذ،  لُينفَّ َهبَّ  كلاّم  وقانوٌن  الوجنات، 
امللظوُم الظامَل، فال يعرتُف الظامُل بتلك النعمة 
ويستمُر  وظلاًم،  ا  ِغيًّ يزداُد  بل  فريعوي، 
"متالزمة  وفق  املساحمة،  يف  املظلوُم 
ستوكهومل" النفسية الشهرية، فتدور احللقُة 
اجلنهمية وال تتوقُف، ونصحو كلَّ يوٍم عىل 
جديدة  قريٍة  يف  جديد  وخزي  جديد  عاٍر 
املصدوع. مرص  قلب  املنيا،  بمحافظة 
فّكي  بني  واقعٌة  الطيبة  مرَص  أن  شكَّ  ال 
له  يقُف  "اإلرهاب”؛  اسُمه  أعمى  وحش 
وال  اجلراَح،  ُيثخنه  عظيم،  جيٌش  باملرصاد 
يغفُل عنه حلظًة وإال أطبَق الوحُش فّكيه عىل 
والثمر.  األخرض  عىل  فأتى  بالدنا؛  أوصال 
ليَلنا آمنني؛ ألن عيوًنا يقظة تسهُر عىل  نناُم 
لكنَّ  وغرًبا.  رشًقا  حدودنا  حتمي  أمننا 
"اجُلّواين"،  مرصيني  هناك، يف قلب مرَص 
مرَّ  إن  اهلَل  ويشكرون  النوَم،  يعرفون  ال 
النهاُر دون عنٍف  واعتداء وحرق وهتجري 
وبذاءات وسخافات، وقتل.  فبينام جيُشنا 
سيناء  يف  اإلرهابيني  بمالحقة  منشغٌل 
وعىل مشارف مرص،  ثّمة بلطجية يف قلب 
بأكثريتهم  يستقوون  املنيا،  النازف،  مرص 
ال يستقوون  أقباط مساملني  وغالظتهم عىل 
وتطبيق  العدالة  يف  ورجائهم  بصمتهم  إال 
صوُت  وعال  العدالُة  نشطِت  فإن  القانون. 
وُأغلق  الظامل  عىل  املظلوُم  أشفَق  القانون، 
وينتهي  ُيطّبق!!!!  ال  حتى  القانون  كتاُب 
برهًة القلوب  هُتّدئ  عرفية  بجلسة  الويُل 
ومّرة  مّرًة  برهة  بعد  االنفجاُر  يعود  حتى 
ُتنَهب وممتلكاٌت  هُتَدم  دوٌر  ومّرات. 
الشوارع  يف  ُيصلّون  وأقباٌط  حٌترق  كنائُس 
غلق  بسبب  مهّدمة  بيوٍت  يف  يتكّدسون  أو 
بيوت اهلل، توقيعاٌت أجبارية قرسية يوّقعها 
كنائس ملكية  عن  التنازل  عىل  املسيحون 
ُر من بيوهتا وُترّشد نساٌء وأطفال ُأرٌس هُتجَّ
ها معلامٌت جاهالٌت يف  جدائُل طفالت جتزُّ
الطرقات  يف  وُتسَحل  ُتعّرى  نساٌء  املدارس، 
أمام عيون ذكور كالثريان اهلائجة، وغريها 
بلطجات طائفية هتدُم  له من  مما ال حرص 
ُع املواَطنة وُتقّوُض دولَة  أركاَن املدنية وُتصدِّ

مقتل. يف  العدالة  قلَب  وترضُب  القانون، 
أصبحت  التي  "املنيا"،  عن  كثرًيا  كتبنا   
طوينا  وكلام  العامل!  أمام  مرص  "مهانَة" 
عاود  املخجل،  امللف  ذلك  صفحاِت 
بني  من  الشيطان  وجُه  وأطلَّ  االنفجار، 
“لن  شامًتا:  لنا  ليقول  امللف،  أوراق  ثنايا 
ألفِسَد  هنا  أنا  بمستقبل.  هتنأ  مرَص  أترك 
معرش  يا  بينكم،  من  والسالم.  الراحة  عليها 
ويظلمون.  أوامري  ينفذون  أرشاٌر  البرش، 
األخرسون"! وأنتم  منترٌص  الشيطاُن  أنا 
عبد  الرئيَس  ناشدُت  سابقة،   مقاالت  يف 
ُمغّلقي  األرشار  بوقف  السييس  الفتاح 
حمافظة  يف  املسيحيني  وجه  يف  اهلل  بيوت 
احلياة  "حقَّ  إال  يطلبون  ال  املسيحيون  املنيا. 
يف  عزيٌز  األماُن  فهل  وطنهم!  يف  اآلمنة" 
الوطن؟! وبالفعل، حوِكم امُلعتدون وُفتحت 
الرئاسة من  مبارش  بأمر  املغلقة   الكنائُس 
الرئيس.  باَل  يشغل  املنيا  ملفَّ  أن  فتأكدُت 
قد  النازف،  امللفَّ  ذاك  أن  ظننُت  وكلام 
سّيُد  القانوَن  ألن  لألبد؛  صفحاُته  ُأغلِقت 
للرشفاء وحاٍم  لألرشار  رادٌع  اجلميع، 
حني كلَّ  رشورهم،  تقيَؤ  األرشاُر   عاود 
البيوَت  ويقتحمون  الكنائَس  فيغلقون 
ملاذا؟  ويقتلون!!  ويرسقون  وينهبون 
املسيحيني  تكفري  "صنبور"   -١ لسببني: 
مازال  ممتلكاهتم  واستحالل  دمائهم  وهْدر 
الفضائيات  شاشات  عىل  سموَمه  "ُينّقط" 
جلساُت   -٢ واملساجد،  الزوايا  منابر  وفوق 
هيوذا" "قبلة  ُأسّميها  التي  الُعريف،  الصلح 
فرُتّسخ  واجلباة،  اللحى  فوق  ُتطبُع  مازالت 
ُقبلُة  اجلريمة،  )ِدّية  أن:  املجرمني  وعي  يف 
ترضية، وليس عقاًبا رادًعا!( فتتواىل اجلرائم. 
لقطع  هائلة  إعالمية  محلة   -١ من:  البد 
األقباط.  ضد  حُتّرُض  التي  املجرمة  األلسن 
ترويع  أن  اإلرهابيني"بإعالمهم  "إرهاب   -٢
متّر  لن  جريمة  كنائسهم  وغلق  املسيحيني 
باالسم معروفون  األرشاُر   -٣ عقاب.  دون 
عليهم  الرادع  القانون  تطبيق  ينتظرون 
اخلائنة  هيوذا  قبالت  وقف   -٤ ليخنعوا. 
لن  سبق،  ما  دون  اإلجرام.  ُترشعُن  التي 
قلُب  يتوقف  ولن  "املنيا"،  ملف  ينغلق 
تلتفت  ولن  النزف،  عن  النازف  مرص 
وتبني لتنهض  مستقبلها  إىل  مرُص 
نحيا. ولن  نرتقى،  ولن  نتحرّض  ولن 
املرصي اليوم 

سكنه  من  يفارق  ال  للوطن  احلنني  حمراب 
أن  أحد  يستطيع  وال  لسنواٍت.  به  وتربى 
وتشكلت  تكونت  عميقة  ذكرياتًا  يتناسى 
أن  أمكاننا  ىف  وال  وكيانه  شخصيته  منها 
شاركونا  الذين  األحباء  هؤالء  عن  نتغافل 
بمرص  نقول  كام  أو  والرضاء  الرساء  ىف 
شوكة  له  منا  كل  ولكن  احللوةواملرة(  )عىل 
أخرى.  لبالد  والرحيل  وطنه  لرتك  أوجعته 

ىف  منها  لتأملت  عيلَّ  جارت  وإن  بالدى 
تفتح  غريبة  بلد  فيه  حتنوه  الذى  الوقت 
زراعيها لكل األجناس وترى هبا ما مل تره ىف 
إرادتك  عىل  دمعتك  وتثور  فتتعجب  بلدك 
أمل  االحتضان  هذا  بوطنى  أوىل  أليس  وتتسأل 
تبقى  ما  تلملم  أن  وطن  يا  مقدورك  ىف  يكن 
باحلرى  أليس  الغرباء  وطن  من  بدال  منا 
غرباء.  نسكنك  وال  تسكنا  أن  وطنى  يا 

معكِك  نعيش  أن  بالدى  يا  نستحق  نكن  أمل 
كأبناء  حتتضنينا  أن  وسعك  ىف  يكن  أمل  كرام 
ىف  العيش  نتقسام  أن  مقدورك  ىف  كان  هل 
رحابك.  ملاذا قسيت علينا يا وطن وسلبت منا 
حقوقنا  أدنى  منا  نزعت  بل  والسالم  األمان 
وبسوط القهر جلدتنا دون شفقة او رمحة. 

ال أعلم هل بالدى اجلانية عيل أم املجنى عليها 
اإلرادة  حرة  كانت  هل  إحتلوها  الذين  من 
مسلوبة  هى  أم  بنيها  من  تربأت  عندما 
سلبوا  الذين  األشقياء  هؤالء  بطغيان  اإلرادة 

ذلك  أجل  من  تعمل  أن  وطنى  يا  عليك  ولكن 
أن  فعليك  لك  مجيعا  نتمناه  ما  حتقق  وأن 
وأن  شعبك  أبناء  لكل  كاملة  بمواطنة  تبدأ 
وتشدد  تطرف  كل  الطاهر  فمك  من  تلفظ 
يقوى  ال  كهل  منك  وجعل  لسنوات  أرجعك 
نصيحة  وطنى  يا  منى  ولك  التقدم  عىل 
شتان  من  أمجعهم  بأوالدك  عليك  أخرية 
ىف  فهم  وطن  يا  حلضنك  وأرجعهم  األرض 
الكرام.  واهلك  وألرضك  لك  االشتياق  غاية 

وعزك  وهبائك  جمدك  إىل  وطنى  يا  عود 
كان  كام  السامء  إىل  هامتك  وإرفع  االقدمني 
أعداءك  كل  ومرتسة  بدرع  وارضب  أجدادنا 
وأثمر  الزوان  مثل  األرض  من  وأقلعم  والغزاة 
بدال منهم حنطتك وأنثرها بني رحابك وترابك 
حقا  ستكون  وحينئذ  باخلري  عليك  فستعود 
أظافرى.  نعومة  منذ  عرفته  الذى  وطنى 

رائحة  ووطنى  به  خاصة  رائحه  وطن  لكل 
يمر  وال  الباردة  الغربة  بالد  يف  أشتمها  حنينه 

لكل  واملهد  والتاريخ  واحلضارة  العلم  منها 
متبعثرة  جاهلة  فقرية  وبقيت  األشياء 
األخري  النفس  بنزاع  حتيا  وبالكاد  ومتفرقة 
وأصبحتى غائبة برغم كونك من أوجد رس احلياة 

تلك هى بالدى  نعم  لكنها عزيزة  جارت عيلَّ 
كانت وستظل عزيزة ىف عينى وعني كل من 
ما  وخريهيا  وألرضها  هلا  ففضل  هبا  تربى 
نحن عليه اآلن وإن قاسينا هبا إال أهنا هلا فضل 
مهدنا  عىل  وشاهدة  وتأسيسنا  تكويننا  ىف 
وطفولتنا وترقد ىف أرضك رفات أهلنا ورفقائنا. 

أن  الشاعر  قال  كام  متنيت  لكم  موطنى 
والبهاء  والسناء  واجلامل  لك اجلالل  يكون 
والرجاء  واهلناء  والنجاة  رباك واحلياة  يف 
موطنى  يا  هذا  لك  امتنى  ولكم  هواك  يف 
الذى  والرخاء  أمتناه  الذى  اخلري  فأنت 
بال  يمنح  الذى  والسالم  اهلل  من  أترجاه 
إليك  يعود  أن  أشتاق  الذى  واألمان  نزاع 
األوطان  أفضل  تكون  أن  وطنى  يا  فتستحق 

حتى  وأهله  وطنى  حال  أتابع  أن  دون  يوما 
يفرحه  ما  ويفرحنى  الرياضية  األلعاب  ىف 
دون  معى  أخذته  وكأنى  حيزنه  ما  وحيزننى 
أرادتى حيثام أذهب وأمحل أفراحه وأحزانه 
داخله.  عشت  بعدما  بداخىل  يعيش  النه 

وستبقى عزيزةيا بالدى ىف كل جلسة أحتاكى 
مضى  ما  االصدقاء  مع  وأتذكر  مجالك  عن 
العني  أركانك وألتمس قول اسمك فتدمع  بني 
أسأله  جديد  وافد  يأتى  وعندما  إليك  باحلنني 
بنيها.  أنكرت  وأم  األم  فأنِت  حالك  عن  بلهفه 

بدونك  بخري  لست  أنى  وطنى  يا  تعلم  هل 
طعم  بال  ولكن  االكل  أنواع  أجود  فهنا 
بال  ولكن  الثياب  أنواع  أفخر  وهنا  خريك 
روحى  ولكن  صحيًا  أفضل  وانا  هبائك  لون 
تاريخ  بال  لكن  وفري  هنا  والعلم  بغيابك  تتأمل 
مثل  ليسوا  ولكن  كثريون  واالصدقاء  مثلك 
ألجلك . خلق  فهو  مدفون  هنا  واحلب  أهلك 

كل  وستعود  وطنى  يا  لك  سأعود  ما  يوما 
ذكرياتك اجلميلة وسيعود جمدك وجاللك يوما 
ما سيعود لك كل من تغرب قرسا ألنه مل جيد 
مكانا له بني أحضانك وسيعود معه كل اخلري لك 
وألرضك وترابك يوما ما سوف نكرس ذاك اجلدار 
الذى منعنا عنك لسنوات وسنوات قاسينا فيها 
الغربة وبرودة املشاعر املقدسة لبالدنا  مرارة 

ختاماً سالمًا لبالدى التى وأن جارت عيلَّ عزيزة

كيف جيب أن يتعامل الزوجني مع 
الزوجية؟ السلبية ىف حياهتم  األهل  تدخالت 

• جيب أن يتحدث الزوجان برصاحة بشأن 
عىل  يتفقوا  أن  جيب  حياهتم،  ىف  األهل  دور 
لألهل  املسموح  وغري  املسموح  املجاالت 
بالتدخل فيها، واحلدود التى توضع مع األهل 
املالية،  التعامالت  النصيحة،  طلب  تشمل  قد 
الزيارات، املكاملات اهلاتفية، قضاء اإلجازات، 
احلدود  هذِه  )وطبعًا  إلخ.  األبناء..  تربية 
الكثري من  أن  إذ  إىل أرسة  ختتلف من أرسة 
حياهتم  يف  سلبي  بتدخل  يشعرون  ال  األزواج 
من ذوهيم. فتحديد تدخل األهل ليس بقاعدة 
لذلك(. األمر  دعى  ما  إذا  هبا  اإللتزام  جيب 
خالل  من  باألهل  واإلهتامم  التقدير  إبداء   •
وقضاء  واهلدايا،  واملكاملات،  الزيارات، 
من  واإلستفادة  وإستشارهتم  حوائجهم، 
لطمأنتهم   ، احلياة  مدرسة  يف  خرباهتم 
األبناء  حياة  ىف  مكانة  هلم  مازال  أنه 
الكتاب  قول  األبناء  ينسى  ال  أن  وجيب 
تنس  وال  قلبك  بكل  اباك  "أكرم  املقدس 
.")29  :7 سرياخ  بن  )يشوع  أمك  خماض 
األهل  عن  املادي  اإلستقالل  عىل  احلرص   •
للزوجني  املالية  القدرات  حدود  ىف  والتكّيف 
املاسة  احلاجة  دعت  أن  أنه  يعني  ال  )هذا 
رأينا  إن  األهل،أو  مساعدة  نطلب  ال  أن 
املساعدة  هلم  نقدم  ال  أن  حاجة  يف  أهلنا 
علينا(. واجب  أنه  بألحرى  بل  االزمة 
• يف حال إن كان اإلبن املتزوج يسكن مع أهله 
يف منزل واحد، فاإلبن حيتاج هنا إىل املوازنة 
وأن  جهة،  من  وأهله  الزوجة  بني  تعامله  يف 
يف  واإلستقاللية  باخلصوصية  الزوجة  تشعر 
املنزل املشرتك من جهة أخرى، كام أن  هذا 
احلالة  الزوجني يف هذه  التفاهم واإلتفاق بني 
مهم جدًا وخاصة عند بداية احلياة الزوجية، 
اخلاصة  أمورهم  مناقشة  عىل  مثاًل  فيتفقان 
عىل  يتفقان  وأن  هلم،  املخصصة  الغرفة  يف 
أمام األهل،  املناقشة هبا  التي يمكن  املواضيع 
وأهل  الزوجة  بني  العالقة  توطيد  إىل  إضافة 
عىل  ويقع   ، بينهم  األدوار  وتوزيع  الزوج 
الزوج، يف هذه احلالة، العبء الكبري للحد من 

اخلصوصية  عىل  املحافظة  ويف  األهل  تدخل 
من  الكثري  يف  )وبالطبع  الزوجية  العالقة  يف 
احلاالت يكون أجواء عيش اإلبن املتزوج الذي 
يسكن مع أهله يف منزل واحد رائعة جدًا وال 
يكون أصاًل حاجة للتفكري  إىل موازنة العالقات 
األباء  أغلب  أن  إذ  البيت  واإلستقاللية يف ذلك 
زوجة  رائع  بشكل  حيتضنون  واألمهات 
صادقة(. ومشاعر  وحكمة  بمحبة  إبنهم 

اختاذ  ثم  بإحرتام،  اآلباء  آراء  إىل  اإلستامع   •
أن  جيب  وال  هلام  املناسب  القرار  الزوجني 
ا اأَلْواَلُد،َأِطيُعوا  َ ننسى قول الكتاب املقدس "َأهيُّ
بِّ أَلنَّ هَذا َحقٌّ ) أفسس 6: 1(". َوالِِديُكْم يِف الرَّ
وجوده  ىف  لرشيكه  الزوجني  كال  إحرتام   •
عن  بالتحدث  ألهله  السامح  وعدم  وغيابه، 
أن  أو غري الئق وجيب  رشيكه بشكل جارح 
يبقى دائاًم يف ذهن األزواج قول الكتاب املقدس 
ُه َوَيْلَتِصُق  ُجُل َأَباُه َوُأمَّ ُك الرَّ “ِمْن َأْجِل هَذا َيرْتُ
ِباْمَرَأتِِه، َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا، إًِذا َلْيَسا 
َعُه اهلُل اَل  َبْعُد اْثَننْيِ َبْل َجَسٌد َواِحٌد. َفالَِّذي مَجَ
ُقُه إِْنَساٌن ) متى 19: 5، 6؛  مرقس 10: 7-9(". ُيَفرِّ
كل  يتحدث  أن  األمر  أحبائي،يتطلب 
هادئ  بشكل  أبويه  مع  الزوجني  من 
احلياة  يف  اخلصوصية  أمهية  حول  ولبق 
أهنم  الدائمة  األهل  طمأنة  مع  الزوجية، 
يمكن  ال  وأنه  تقدير،  حمل  سيظلون 
"َأْكِرْم  قائاًل   الرب  يأمرنا  إذ  عنهم  اإلستغناء 
اأَلْرِض  َعىَل  اُمَك  َأيَّ َتُطوَل  لَِكْي  َك  َوُأمَّ َأَباَك 
)خر12:20(". إهُِلَك  بُّ  الرَّ ُيْعِطيَك  الَِّتي 

تذكر أنه املشكالت اإلجتامعية تنشىء دائاًم 
عند فقدان التوازن بني احلقوق والواجبات ، 
فام من حق إال ويقابله واجب، وبعض الناس 
ويتمسك  له  الذي  باحلق  املطالبة  يف  ُيبالغ  قد 
له... املنوط  الواجب  هيمل  أو  وينسى  به 
نعرف  لكي  الوقت  حان  هل  إذن 
والود  احلب  ونبقي  وحقوقنا  واجبتنا 
ال؟ أم  اجلميع  بني  السعادة  مفتاح  املتبادل 



اهلالوين، كلمة، تعني: الليلة املقدسة!
.. كيف؟!

هو: عيد للرعب! 
هو: تطبيع مع رموز شيطانية!

أتطلع إىل القرع اجلالطي.. الرمز األكثر شيوعية 
يف صخب هذا العيد!

أتذكر اليقطنية، التي أعدها اهلل؛ لرتتفع فوق 
يونان النبي؛ لتكون ظال عىل رأسه!

والدودة التي رضبتها، حتى يبست!
موت اليقطينة!

وحياة أهل نينوى!
التاريخ، يذكر:

اهلالوين، كان قبال إحتفالية باخلريف!
.. املغزى نفسه:

أوراق الشجر امليتة، املرتامية عىل الثرى!
واألشجار احلّية، املتأصلة جذورها يف أعامق 

األرض!

ايل  نتعرض  حياتنا  يف  واالخر  احلني  بني 
هذه  مع  نتعامل  فكيف  خمتلفة  مواقف 
املواقف ... قد يبدو لنا اخلجل أفضل طريقة 
للرد عىل هذا املوقف أو احلياء هو األمثل أو 
اجلراءة هي التي حتسم املوقف ... فاليوم 
اقدم لكم أحبائي القراء موضوع االختالف 
... واجلرأة  واحلياء  اخلجل  الثالثة  بني 
احلياء   ... واخلجل  احلياء  بني  الفرق   )1
البرش  عيل  اهلل  هبا  أنعم  إهلية  نعمة  هو 
الصاحلني وايضا احلياء هو احلياة يف خوف 
بوجود  لإليامن  الرش  عن  واالبتعاد  اهلل 
مايف  والكون  اإلنسان  خلق  الذي  اهلل 
السامء وما عىل االرض وما حتت األرض  
أما اخلجل يفرسها الطب النفيس باالرتباك 
واالنطوائية  والعزلة  الثقة  وعدم  واخلوف 
وايضا يعتربون اخلجل ضعف يف الشخصية. 
2( الفرق بني اجلرأة والوقاحة. ... اجلرأة هي 
عدم اخلوف يف التعبري عن الذات مثل اجلرأة 
يف قول احلق أما اذاختطت احلدود وترضر 
بتحقري  اإلنسان  مشاعر  وجترح  باآلخر 

) املثري للدهشة ان تكون فلسفتك حزينه
ووجهك بشوش .

ان حتب الصباح وال يفوتك السهر . 
قلبك مملؤ باإلثارة وردود أفعالك هادئه (

الن   ، كثريًا  فاستوقفتني  اجلمله  هذه  قرأت 
فعاًل  الدهشة  يثري  البرش  من  النموذج  هذا 
أمرًا  البرشي  السلوك  يف  نقيضني  بني  فاجلمع 
. العجاب  العجب  هبا  احلياه  لكن   ، عاديًا  غري 
روح  من  املعجون  املخلوق  ذلك  واإلنسان 
بني  احلياه  امواج  به  تتالطم   ، وجسد  ونفس 
ودمعه،صدق  بسمه   ، وهنار  وجذب،ليل  مد 
واسود  ابيض  وكراهيه،  حب  وكذب، 
لوجدهتا  االرض  عيل  قلياًلحياتنا  تأملت  لو 
الشطرنج لعبة  من  ماتكون  اقرب 
واالسود  االبيض  بلونيها  الرقعه  تلك 
ومره  بحلوه  نعيشه  الذي  الواقع  هي 
الليل  تعاقب   ، وإخفاقاته  بنجاحاته 
كانتقال   ، واحلزن  الفرح  كتعاقب   ، والنهار 
احلياه يف  ونحن  آخر،  ايل  مربع  من  القطع 
كقطع الشطرنج ، هلا أشكال خمتلفه وأحجام 
يف  يعيش  بعضها   ، خمتلفه  وأسامء  خمتلفه 
املربع االبيض وبعضهايعيش عيل املربع االسود .
من  قطعه  كل  ان  اللعبه  قواعد  من 
طريقة  هلا  حمدد  الشطرنج  قطع 
له مسموح  غري  بعضها  االنتقال، 
خطوه  ببطء  يتحرك   ، الرسيعه  باحلركه 
ان  حقه  من  بعضها   ،) )كالعسكري  خطوه 
الفرصه  جائته  طاملا  ارسع  بخطي  يسري 
مطلقه ليست  حريته  لكن   ، ينطلق  ان 
يسري  ان  فإما   ، اللعبه  بقواعد  مقيد  فهو 
)الطابيه(  وأفقياً  رأسياً  مستقيمة  خطوط  يف 
 ٤٥ مائلهزاويه  خطوط  يف  تسري  ان  او 
الطريقتني بني  جيمع  قد  او   ،  ) الفيل   ( درجه 
)الوزير( جناب  انه  خاصه  حظوه  ذو  النه 
خطوط  يف  يسري  ال  الذي  هناك  ايضًا 
)احلصان( ملتوي  وأسلوبه  مستقيمة 
من  تتسابق  القطع  اعني  البرش،  هؤالء  كل   
يكون  هكذا   ، املنافس  امللك  ترصع  ان  اجل 
)احلياه(  للعبه  األساسيه   القاعده  هو  الرصاع 
املربع  عيل  القطع  بعض  تكون  قد  هكذا 
االبيض البعض االخر عيل املربع االسود،  برش 
يعيشون فرح ونجاح وحب ، وبرش يعيشون 
احلزن والفشل وبغضه ، قد تنتقل القطعه من 
قطعه  من  تتفاوت  فرته  بعد  آخر  ايل  مربع 
احلزن  من  ننتقل  قد  نحن  هكذا   ، اخري  ايل 
نصيب  من  يكون  وقد   ، العكس  او  الفرح  ايل 
دورها هناية  حتي  تبقي  ان  القطع  بعض 
كان  سواء  تفارقه  ال  مربع  يف  اللعبه  يف 
وال  غرابتها  بكل  احلياه  اهنا   ، اسود  او  ابيض 
من  قطعه  كل  ان  ذلك  من  األهم   ، معقوليتها 

مّنا من عاداٍت سيئة يكاد خيلو شخٌص  ال 
إدمان  أو  الزائد،  األكل  أو  التدخني  مثل 
السوشيال ميديا أو املامطلة أو غريها، ولكي 
تتخّلص منها نقدم لك يف هذا التقرير، عدًدا 
تساعدك عىل  التي  علمًيا  املثبتة  الطرق  من 
وترتكز  السيئة،  عاداتك  من  التخلص 
»النفيس«. العامل  عىل  أسايس  بشكل 
من بداًل  أفعل«  »لن  استخدْم   -1
عوامل  أهم  أحد  يتوقف  أستطيع«  »ال 
التخلص من العادة السيئة، عىل مدى رغبتك 
الداخلية واقتناعك الذايت يف التخلص منها
وكيف تتحدث إىل ذاتك واآلخرين من أجل 
حتقيق أهدافك، لذلك تنصح دراسة علمية 
باستخدام »لن أفعل« بداًل من »ال أستطيع«.
فانيسا  الباحثة  الدراسة  تلك  أجرت 
باتريك، والباحث هنريك جلامعة هيوستن 
أغسطس  يف  الدراسة  ونرشت  األمريكية، 
مقارنة  الدراسة  وتضّمنت   ،2012 )آب( 
أستطيع« و»ال  أفعل«  »لن  تأثري  بني 
نابع  أفعل«  »لن  قول  بأن  الدراسة  وأفادت 
قول  بينام  الفرد،  لدى  داخيل  قرار  من 
خارجية  قيود  عن  يعرب  فإنه  أستطيع«  »ال 
قلت  فإذا  معني،  يشء  عمل  دون  حتول 
تنجح  فسوف  الكحوليات  أرشب  لن  مثاًل 
يف مقاومة هذا اإلغراء عىل املدى الطويل.
السيئة عاداتك  معرفة  يف  تعّمق   -2
السيئة  بعادتك  سطحّي  بشكٍل  تفكر  ال 
عليك  بل  ممارستها،  عىل  اعتدت  التي 
جيًدا  وتعرف  هبا،  تفكريك  تعّمق  أن 
ملامرستها تدفعك  التي  واألسباب  ماهيتها، 
فهم  يف  نتعمق  عندما  بأننا  بروير  ويفيد 
العادة  تلك  ملاذا  جيًدا  ندرك  السيئة،  عاداتنا 
سيئة بالنسبة لنا، وهو ما جيعلنا أقل اهتامًما 

اهلالوين - يف املعنى املسيحي ـ: الليلة السابقة 
لعيد مجيع القديسني!

- هكذا يفاجؤك الكاثوليك ـ، بتذكار املوتی! 
هل لنا أن نستعري هذا العيد، املسمی: تذكار 

املوتی؟!
نحمل فيه باقات الورد، كعالمة للرجاء، 

وكنبّوة.. 
والذكرى املزدوجة يف عقولنا: 

ذكرى املايض ألحبائنا الذين غادرونا. 
وذكرى املستقبل، احلياة الثانية. 
ونتوجه إىل الراقدين يف الرب.. 

نقف أمام قبور اقربائنا، بإيامن، مصلني عىل نّية 
املوتى، الذين ال يذكرهم أحد! حمافظني عىل 

الثقة، واألمانة، ووعد املسيح:
"سأقيمه يف اليوم األخري"! 

حيث احلزن أمام املوت، رجاء القيامة!

بتدخل يف حياة اآلخرين تعترب وقاحة ... 
الوقاحة هي اجلرأة الفائضة بمعناها األصيل 
التجسس  هي  الوقاحة   ... أدب  قلة  هي 
والتلصص للوصول ايل أرسار اآلخرين  التي 
 ..... وملفقة  كاذبة  أرسار  املؤكد  من  هي 
ومن هنا أحبائي القراء أودت أن أقدم لكم 
تفسريا بسيطا عن الفرق بني اخلجل واحلياء 
واجلرأة والوقاحة. ... امتني ان نتعامل مع 
اهلل  عليهم  أنعم  اللذين  األصحاء  األشخاص 
بنعمة احلياء واألدب االجتامعي  وال نتقابل 
والسنتهم  وجوجهم  اللذين  األشخاص  مع 
وعيوهنم وكل ما بداخلهم مملوء بالوقاحة 
خري  مملوءة  مجيلة  بسيطة  احلياة  لنرى 
وهبذا  حياتنا  يف  والطمأنينة  السالم  ليعم 
أحبائي عنوان املقالة ... ماذا تريد ان اكون؟
التي  االهلية   بالنعمة   نتحيل  ان  اريد 
يف  وجد  إذا  الذي  اإلنساين  احلياء  هي 
واحلروب  اجلرائم  سيمنع  املجتمعات 
واحلسد  والغرية  والغضب  والبغضة 
والطمأنينة.  والربكة   واخلري  السالم  ويعم 

هناك   ، شيئًا  لنفسها  متلك  ال  الشطرنج  قطع 
تشاء  واينام  ووقتام  كيفام  حتركها  عليا  يد 
اهلل يد  احلياه  شطرنج  يف  البعض  يراها  قد 
تكون  وقد   ، القدر  يد  البعض  يسميها  وقد 
املجهول آلخرين ، لكنها مهام كانت املسميات 
االمتثال معها  القطع  متلك  ال  مطلقه  يد 
السؤال  ايل  ينقلنا  قد  التأمل  وهذا 
؟  خمريون   ام  مسريون  نحن   : األزيل 
اساسها  احلياه،  كلعبة  الشطرنج  لعبة  اساس 
الزحف  اجل  من  تتصارع  القطع  كل  الرصاع 
عيل مملكة اآلخر املنافس ، البد ان يتخلص من 
اآلخر لَِيجد له مكانًا عيل رقعة الشطرنج ، فان 
مل ترصعه رصعك. هذا هو قانون احلياه ، البقاء 
لالقوي ، امللك قطعه تبدو األكرب واألكثر فخامه 
حتتمي   ، املناورة  عيل  قدره  القطع  اقل  لكنها 
خلف كل القطع ، وكل القطع يتم التضحيه هبا 
من اجل امللك ، كلها تقدم قرابني من اجل بقاء 
النهايه  حلظة  هي  امللك  موت  حلظة  ،الن  امللك 
. )كش  امللك(   ( القطعه  وهنا تكمن قيمة هذه 
تقول  التي  التحذيرية  اجلمله  هي   ..  ) ملك 
 . االمر  قيض  لقد   .....it’s over عزيزي  لك 
هكذا يبدو التشابه والتطابق بني شطرنج احلياه 
ولعبة الشطرنج ، فكام ان قطع الشطرنج هلا 
أشكال وأحجام وأسامء خمتلفه كام ذكرناهم 
قبل يف بداية املقال فهكذا بنو البرش خمتلفون 
شئ  كل  يف  البعض  بعضهم  عن  ومتاميزون 
بل واحلامر   - وفيهم احلصان  امللك  فيهم  تقريبًا 
واسود  ابيض  الشطرنج  رقعة  ان  كام   ، ايضًا 
وفشل  نجاح  وهنار  ليل  احلياه  رقعة  كذلك 
ان  غريبًا  ليس  اللعبه  هذه  يف   ، وكراهيه  حب 
وليس   ، اكرب  قطعه  ايل  صغريه  قطعه  ترتقي 
غريبًا ان يطيح عسكري مغمور بجناب الوزير 
القارئ  عزيزي   ... الفرصه  آتاه  ان  شخصيًا 
حتتاج  ذهنيه  رياضه  اال  هي  ما  اللعبه  هذه 
من   ، احلياه  هكذا   ، وتركيز  وصرب  ذكاء  ايل 
يستطيع  عليها  ويتمرس  اللعبه  قواعد  يفهم 
فاعمل   ، ذاته  ومع  اآلخرين  مع  يتوافق  ان 
ان  وحتايش   ، امللك  عيل  حتافظ  ان  جاهدًا 
تسمع الصوت الذي يقول لك ... ) كش ملك ( .
عزيزي القارئ أرجوك ال تصدقني فيم ذكرت 
هذا الرأي الذي قدمته لك ، رأي انتهازي وغري 
انساين ، انه رأي خيضع ملبادئ ميكافييل رأي 
احلياه   .. األنا  من  مملؤ  شخص  كل  ورؤية 
احلياه   ، ذهنيه  لعبه  جمرد  من  وأروع  امجل 
رصاع فعاًل ليس ضد اخوك االنسان بل صارع 
ضد قوي الرش وضد ضعفك االنساين ، احلياه 
يد  حتركها  صامء  قطعًا  لسنا  ونحن  امجل 
اعطانا   ، املحب  القدير  صنيعة  نحن   ، القدر 
ان  إياك   .. اهلل  اوالد  جمد  بحرية  نتمتع  ان 
ان  بادر   ، انسان  فانت   ، تكون قطعة شطرنج 
تقول لكل ما هو سلبي يف حياتك ) كش ملك (.

ويلفت  ممارستها،  يف  باالستمرار  وشغًفا 
بروير إىل أن »اجلزء من الدماغ الذي يفهم 
ملاذا ال جيب علينا العودة هلذه العادة السيئة، 
يعمل  ال  الذي  الدماغ  من  اجلزء  نفس  هو 
مضغوطني«. نكون  عندما  جيد  بشكل 

ْ من روتينك وبيئتك - غريِّ
- ال تقمع أفكارك

يف  التفكري  وقف  حماولة  تؤدي  قد 
نتائج عكسية، وعندما  إىل  موضوع معني، 
عاداهتم  من  التخلص  الناس  بعض  حياول 
أحياًنا  يلجأون  مثاًل،   » »التدخني  السيئة 
تلك  عن  تفكريهم  وقف  حماولة  إىل 
حيدث،  الذي  هو  العكس  ولكن  العادة، 
فينشغل الذهن أكثر بالتفكري يف تلك العادة
لعام  تعود  علمية  دراسة  ذلك  تفرس 
كبح  نحاول  عندما  أننا  ح  2000،توضِّ
تلك  تصبح  معني،  موضوٍع  يف  تفكرينا 
ألن  قوة،  أكثر  كبحها  نحاول  التي  األفكار 
و»ال  »افعل«  بني  ق  يفرِّ ال  الباطن  العقل 
الذي  اليشء  عىل  انتباهه  وسريكز  تفعل« 
بأال  نفسك  أخربت  فإذا  جتاهله،  نحاول 
ستشغل  فعلًيا  فإنك  التدخني،  يف  تفكر 
وجيعل  التدخني،  يف  بالتفكري  ذهنك 
مكان،  كل  يف  حياوطك  السيجارة  إغواء 
التدخني. عن  إقالعك  دون  حيول  قد  مما 
ثم«  – »لو  نموذج  استخدم   -5
املواقف  حتديد  فقط  »عليك  بيرت  ويوضح 
عادتك  ألداء  وتثريك  تدفعك  التي  احلرجة 
التي  السلوكيات  حتدد  ثم  ومن  السيئة، 
تريد وتستطيع أداءها بداًل من تلك العادات 
منها  التخلص  من  تتمكن  حتى  السيئة« 
ويكون لديك التحكم التلقائي يف سلوكياتك.

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com



استخدام  من  املعارصون  اإلسالميون  خيجل 
تعبري وُيـفضلون  العربى(  تعبري)الغزو 
)الفتح اإلسالمى( ويزعمون أّن )الفتح/ الغزو( 
الواقع بينام  نرشاإلسالم،  هبدف  كان  العربى 
كام جاء ىف كتب الرتاث العربى/ اإلسالمى، أّن 
أول سؤال سأله الغزاة العرب حلكام الدول التى 
احتلوا أراضيها، كان عن مقدار)اجلزية( وهوما 
ومرص..إلخ.  وفارس  والشام  العراق  ىف  فعلوه 
املثال-  سبيل  عىل  الغزوالعربى-  أّن  ذلك  ويؤكد 
كان ىف عهد عمربن اخلطاب، بينام جتميع القرآن 
فكيف  عثامن.  عهد  ىف  كان  واحد  مصحف  ىف 
يكون اهلدف )نرشاإلسالم( كام يزعم املُـغالطون؟  
وأدعياء  واإلسالميون  العروبيون  يتحنــّـب  كام 
تعبري  استخدام  املاركسيني   وأغلب  الليربالية 
)الغزو العربى( عىل بالد الشام والعراق واملغرب 
القدامى  املؤرخون  التزم  بينام  ومرصإلخ، 
)تراثية(  كتب  عدة  فصدرْت  بالتعبريالصحيح، 
ىف  جاء  وهوما  الرسول(  )غزوات  بعنوان 
من  سمعه  بام  التزم  حيث  البخارى(  )صحيح 
أمثلة ذلك: عن فالن عن فالن عن  الرواة ومن 
عندها  فصلينا  خيرب،  ))غزا  اهلل  رسول  أّن  أنس 
الليل(  آخر  ظلمة  )الغلس  بغلس  الغداة  صالة 
أكرب..خربْت  ))اهلل  قال  القرية  النبى  دخل  وملا 
صباح  فساء  قوم  بساحة  نزلنا  إذا  خيرب..إنــّـا 
احلملة:   قائد  ثالثــًـا..وقال  قاهلا  املُـنذرين(( 
للنبى:  ُدحية  عنوة..وسبينا..وقال  فأصبناها 
فخذ  اذهب  قال:  السبى.  من  جارية  اعطنى 
رجل  فجاء  حـُـيى،  بنت  صفية  فأخذ  جارية. 
دحية  أعطيَت  اهلل..  نبى  يا  وقال:  النبى  إىل 
والنضري،  قريظة  سيدة  حـُـيى  بنت  صفية 
هبا.. هبا..فجاء  ادعوه  قال:  لـك.  إالّ  التصلح 
النبى قال: خذ جارية من السبى  فلام نظرإليها 
وتزوجها..حتى  النبى  فأعتقها  غريها..قال 
له  فأهدهتا  سليم  أم  جهـّـزهتا  بالطريق  كان  إذا 
لغوًيا  )األدق  عروًسا  النبى  فأصبح  الليل  من 
فليحيى  شىء  عنده  كان  من  وقال:  عريًسا( 
 )371 رقم  )حديث  نطعـًا..إلخ((  به..وبسط 
    وهذا احلديث الذى رسد واقعة غزوخيربفيه 
أكثرمن داللة -1 التزام راوى احلديث باستخدام 
بعد  النساء  سبى  عىل  التأكيد   2- )غزو(  كلمة 
يتم  النساء  من  السبايا   3- حممد  انتصارجيش 
التى  اإلنسانة   4- حممد  أتباع  عىل  توزيعهّن 
وقعْت ضحية )السبى( تّم التعامل معها عىل أهنا 
تنتقل ملكيتها من شخص  أواجلمل،  الشاة  مثل 
كانت  أْن  فبعد  صفية،  مع  حدث  كام  آلخر، 
نصيب  من  لتكون  انتقلْت  )ُدحية(  نصيب  من 

جرائم  باهنا  االلكرتونية  اجلرائم  خطورة  تاتى 
يمكن  فهى  دولية  جرائم  اى  للحدود  عابرة 
فاذا  الواحدة  الدولة  حدود  داخل  ترتكب  ان 
الدولة  حدود  داخل  واجلانى  عليه  املجنى  كان 
املختصة  السلطات  عىل  عىل  يسهل  الواحدة 
وتقديمه  عليه  والقبض  اجلانى  مالحقة 
للمحاكمة من خالل السلطات القضائية املحلية 
للدولة التى ارتكب عىل ارضها الفعل االجرامى 
االجرامى  الفعل  مرتكب  اجلانى  كان  اذا  اما 
االلكرتونية  اجلريمة  اصبحت  اخرى  دولة  ىف 
اثارها  وتنعكس  دولية  جريمة  احلالة  هذه  ىف 
اخرى  دولة  ىف  يعيش  الذى  عليه  املجنى  عىل 
عليه  املجنى  دولة  سلطات  عىل  تصعب  وهنا 
فاذا  اخرى  دولة  ىف  يعيش  النه  اجلانى  مالحقة 
سيئة  الدولتني  بني  الدولية  العالقات  كانت 
اوليس هناك معاهدة تبادل املجرمني وتسليمهم 
فيسهل ىف هذه احلالة افالت اجلانى من العقاب 
اخرى دولة  ىف  االخرين  ايذاء  ىف  واستمراره 
جريمة  هى  الدولية  االلكرتونية  واجلريمة 
ال  وهو  الرشعى  فالركن  االركان  مكتملة 
والركن  القانون  ىف  بنص  اال  عقوبة  وال  جريمة 
من  االجرامى  الفعل  اجلانى  اتيان  وهو  املادى 
املعنوى  والركن  به  قام  مادى  عمل  خالل 
وبني  بالغري  لالرضار  اجلنائى  القصد  وهو 
املجنى  عىل  واثره  ونتيجته  االجرامى  الفعل 

وعارشها  صفية  عىل  دخل  النبى  أّن   5- النبى 
خلورمحها  من  يتأكد  أْن  قبل  األزواج  معارشة 
ُمـتزوجة،  صفية  كانت  حيث  احلمل،  من 
مراعاة  عدم   6- املعركة  ىف  زوجها  وقــُــتل 
من  عىل  زفافها  حفل  يـُـقام  التى  مشاعرصفية 
وىف  أرسهتا،  أفراد  وباقى  ووالدها  زوجها  قتل 
املعركة.  فيه  انتهْت  الذى  اليوم  نفس  مساء 
    وللتأكيد عىل أّن هدف الغزوات احلصول عىل 
التاىل:   احلديث  البخارى  أورد  املعركة،  غنائم 
قدم  قال:  عباس  ابن  عن  فالن  عن  فالن  عن 
إنــّـا  وقالوا:  اهلل،  رسول  عىل  القيس  عبد  وفد 
إالىّف  إليك  ربيعة. ولسنا نصل  من هذا احلى من 
الشهراحلرام، فمرنا بشيىء نأخذه عنك، فقال: 
فرّسها  ثم  أربع((   عن  وأهناكم  بأربع،  ))آمركم 
هلم واختتم حديثه قائال ))وإنى رسول اهلل.. وأْن 
تؤدوا إىّل خـُـمس ما غنمتم(( )حديث رقم 523( 
    ولكن هل الغزواقترصعىل احلصول عىل غنائم 
برشية؟  كوارث  ىف  )الغزو(  تسّبـب  أم  املعارك؟ 
رسول  أّن  هريرة  أبى  عن  فالن  عن  فالن  عن 
أْن  مهمُت  لقد  بيده،  نفسى  ))والذى  قال  اهلل 
فيؤذن  آمربالصالة  ثم  فيـُـحطب،  آمربحطب 
إىل  أخالف  ثم  الناس،  فيؤم  آمررجال  ثم  هلا، 
رقم  )حدث  بيوهتم((  عليهم  فأحرق  رجال 
يذكرأبوهريرة  مل  البيوت؟  حرق  فلمذا   )644
الكالم،  هذا  يقول  النبى  جعل  الذى  السبب 
السبب.  هذا  بتقصى  البخارى  هيتم  ومل 
    وتربيرالغزو- دائاًم– يأخذ صبغة ميتافيزيقية 
ىف  ))العمل  ثابتة  مقولة  حتت  كثرًيا  تكّررْت 
مثال  اهلل((  سبيل  ىف  أو))اجلهاد  اهلل((  سبيل 
سبيل  ىف  قدماه  أغرّبْت  ))من  حديث  ذلك 
 )907 رقم  )حديث  النار((  عىل  اهلل  حّرمه  اهلل 
مصدرها  غالًبا  )أغرّبْت(  كلمة  أّن  وأعتقد 
التى  اخليول  حركة  نتيجة  يكون  الذى  )الغبار( 
الغزوات.  أثناء  الرمال  فوق  ُمـرسعة  تنطلق 
فالن  عن  فالن  عن  حديث:  ىف  ذلك  وتأكــّـد      
))يغزوجيٌش  اهلل  رسول  قال  قالت:  عائشة  عن 
خيسف  األرض  من  ببيداء  كانوا  فإذا  الكعبة، 
فهذا   )2118 رقم  )حديث  وآخرهم((  بأوهلم 
كاشف   – قائله  اسم  النظرعن  بغض   – احلديث 
العرب عليها ىف هنب  التى اعتمد  اآللية  عن تلك 
موارد الشعوب املُـتحرضة، وعىل رأسها شعوب 
املُـجتمعات الزراعية، ويكون اهلدف من الغزو- 
ليس هنب املوارد فقط – وإنام القضاء التام عىل 
تعبري))خيسف  استخدم  عندما  الشعوب،  تلك 
ىف  جاء  بام  ذلك  تأكــّـد  وقد  وآخرهم((  بأوهلم 
آخراحلديث، حيث سألْت عائشة الرسول: كيف 
وفيهم  وآخرهم،  بأوهلم  خيسف  اهلل  رسول  يا 
))خيسف  فقال  منهم؟((  ليس  ومن  أسواقهم 

بينهام تربط  التى  السببية  عالقة  عليه 
اثباهتا  كيفية  ىف  اجلرائم  هذه  صعوبة  وتكمن 
املدعى  عىل  دائام  يكون  االثبات  فعبء 
الدولية  واملؤسسات  اهليئات  تتعاون  مل  فاذا 
االمر  اصبح  املدعى  شخص  مع  االلكرتونية 
احيانا  مستحيال  يكون  ان  يكاد  او  صعوبة  اكثر 
االلكرتونية  اجلرائم  انواع  بعض  رسد  شان  وىف 
متس  التى  اجلرائم  مقدمتها  ىف  تاتى  الدولية 
القومى  وامنها  ومصاحلها  للدول  العام  الشان 
واخرتاق  القرصنة  جرائم  مثل  االقتصادى  او 
وزارات  او  ودول  حلكومات  احلواسب  اجهزة 
لكبار  املحمولة  اهلواتف  اخرتاق  وايضا 
احلسابات  اخرتاق  وايضا  الدولة  ىف  املسئولني 
او  دول  او  اشخاص  حسابات  لكشف  البنكية 
الطباعة  اجهزة  استخدام  او  كبار  مسئولني 

فام  نياهتم((  عىل  يـُـبعثون  ثم  وآخرهم،  بأوهلم 
أْن  بعد  وماجدواه  نياهتم((؟  تعبري))عىل  معنى 
مالحظة  ومع  وآخرهم((؟  بأوهلم  ))اخلسف  تّم 
التامة.  االبادة  يعنى  وآخرهم(  تعبري)أوهلم  أّن 
حتت  اجلنة  بدخول  بالغزواالغراء  وارتبط 
اهلل(  سبيل  ىف  االستشهاد  رشف  )نيل  مسمى 
لذلك جاء حديث: عن فالن عن فالن عن سعيد 
بن املُسيب قال، إّن أبا هريرة قال: سمعُت النبى 
رجاالمن  أّن  لوال  بيده  نفسى  ))والذى  يقول 
عنى،  يتخلــّـفوا  أْن  أنفسهم  التطيب  املؤمنني 
عن  ختلــّـفُت  ما  عليه،  أمحلهم  ما  أجد  وال 
بيده  نفسى  والذى  اهلل.  سبيل  تغزوىف  رسية 
ثم  أقتل  ثم  أحيا  ثم  اهلل  أقتل ىف سبيل  أْن  لوددُت 
أحيا ثم أقتل(( )حديث رقم 2797( فهذا احلديث 
اهلل(  سبيل  الغزو)ىف  عىل  واضح  حتريض  فيه 
لدرجة أّن )الغازى ىف سبيل اهلل( يتمنى– بشكل 
ميتافيزيقى– أْن ُيـبعث للحياة من جديد بعد أْن 
مرات،  ثالث  األمنية  تلك  تريد  ولدرجة  ُيـقتل، 
اإلسالم،  هونبى  احلديث  هذا  قائل  كان  فإذا 
برسالته؟  املؤمنون  مثله  اليفعل  وملاذا  فكيف 
    وعن فالن عن فالن عن زيد بن خالد أّن رسول 
اهلل قال ))من جهـّـزغازًيا ىف سبيل اهلل فقد غزا، 
غزا((  فقد  اهلل  سبيل  ىف  غازًيا  خلــّـف  ومن 
)حديث رقم 2843( ومعنى احلديث أّن الشخص 
الذى اليستطيع املُـشاركة ىف الغزو، ولكنه ساهم 
الغزاة.  باقى  مع  غزا  فكأنه  )التجهيزللغزو(  ىف 
تأكــّـد بحديث ))اخليل ىف نواصيها  املعنى  وهذا 
 ،2849 رقم  )حديث  القيامة((  يوم  اخلريإىل 
))الربكة  حديث  تكّررىف  ثم   )2850 رقم  حديث 
ىف نواصى اخليل(( )حديث رقم 2851( وتكّررىف 
حديث ))اخليل معقود ىف نواصيها اخلريإىل يوم 
 )2852 رقم  )حديث  األجرواملغنم((  القيامة: 
الرتكيزعىل  ىف  أكثروضوحا  كان  احلديث  وهذا 
ىف  ورد  كام  الغنيمة  أى  )املغنم(  وعىل  )األجر( 
احتبس  ))من  حديث  وتكّررىف  األنفال.  سورة 
فرًسا ىف سبيل اهلل إيامنــًا باهلل والتصديق بوعده، 
فإّن )شبعه( و)ريه( وروثه وبوله ىف ميزانه يوم 
القيامة(( )حديث رقم 2853( أى أّن بول الفرس 
وروثه سيكونان ىف ميزان )حسناته( يوم القيامة. 
بالتحريض  قائله  يكتف  مل  الذى  احلديث  أما 
عىل القتال والغزو، وإنام احلط من شأن البرش، 
تــُـقاتلوا  حتى  الساعة  ))التقوم  فهوحديث 
ذلف  حـُـمرالوجوه،  صغاراألعني،  التــُـرك 
املطرقة(  )املجان  وجوههم  كأّن  األنوف، 
نعاهلم  قوًما  تــُـقاتلوا  حتى  الساعة  والتقوم 
حديث  وتكّررىف   )2928 رقم  )حديث  الشعر(( 
رقم 2929. فلامذا ذلك التعاىل املقيت الالإنسانى، 
)النعل(  حمل  حيل  اإلنسان  شعر  جيعل  الذى 
بل  قدمه؟  ىف  اإلنسان  يضعه  الذى  أو)املداس( 
يسلموا  مل  اإلسالم  نبى  خالفوا  الذين  العرب  إّن 
الذى  احلديث  مثل  عليهم  الدعاء  )دعوات(  من 
بيوهتم  اهلل  ))مأل  األحزاب  يوم  الرسول  قاله 

الدولية واالختام  العمالت  تزييف  ىف  بالليزر 
ىف  اجلرائم  هذه  فتاتى  اخلاص  الشان  ىف  اما 
العاديني  االشخاص  مستوى  عىل  التالية  املرتبة 
او شخصيات عامة او فنية او دينية او سياسية 
بصفة  لالنتقام  او  املعتقدات  او  االفكار  بسبب 
ورجل  فاملحامى  ما  شخص  من  شخصية  
واقعني  املثال  سبيل  عىل  الدين  ورجل  الرشطة 
او  املهنة  بسبب  الدائم  التهديد  مرمى  حتت 
االختام  او  االوراق  او  املستندات  املعتقد كتزوير 
او  االنتقام  او  للتشهري  الكمبيوتر  باستخدام 
اباحية  افالم  عىل  ما  لشخص  صور  تركيب 
احيانا اخرى  او تستخدم  للغري  االساءة  بغرض 
شخصية ارسار  الفشاء  او  احلقائق  الخفاء 
اجلرائم  من  النوع  هذا  عىل  وللقضاء 
امرين ذلك  يستلزم  للحدود  العابرة  الدولية 

الوسطى  الصالة  عن  ناًرا..شغلونا  وقبورهم 
حني غابْت الشمس(( )حديث رقم 2931( فهل 
جمرد االنشغال عن الصالة تستوجب أْن يقوم 
النبى؟  خالفوا  وقبورمن  بيوت  بحرق  )اهلل( 
وقال أيًضا ))اللهم ُمـنزل الكتاب رسيع احلساب، 
وزلزهلم((  اهزمهم  اللهم  األحزاب،  اهزم  اللهم 
قبيلته  وأبناء  أقاربه  وحتى   )2933 رقم  )حديث 
فقال  عليهم  )الدعاء(  من  يسلموا  مل  قريش 
بقريش((  عليك  بقريش..اللهم  عليك  ))اللهم 
)حديث رقم 2934( وألّن )الدعاء( سيرتتب عليه 
هزيمة اخلصوم وبالتاىل احلصول عىل ممتلكاهتم 
رقم  )حديث  الغنائم((  ىل  ))أحلــّـْت  قال  لذلك 
3122( وتأكــّـد ىف حديث ))تكفــّـل اهلل ملن جاهد 
ىف سبيله الخُيرجه إالّ اجلهاد ىف سبيله وتصديق 
أويرجعه إىل مسكنه  ُيـدخله اجلنة،  بأْن  كلامته، 
غنيمة((  أجرأو  من  نال  ما  مع  منه  خرج  الذى 
الغنائم،  ىل  اهلل  )أحّل  وقال   )3123 رقم  )حديث 
رأى ضعفنا وعجزنا فأحلــّـها لنا(( )حديث رقم 
حًيا  ماله  ىف  الغازى  )بركة  باب  وحتت   )3124
طويال  حديثــًا  البخارى  كتب  النبى(  مع  وميتــًا 
شمل صفحة كاملة من القطع الكبري، وخالصة 
ما ذكره أنه نتيجة الغزوات التى قام هبا الزبريأنه 
اشرتى ))غابة بسبعني ومائة ألف، فباعها عبد 
اهلل بألف ألف وستامئة ألف(( )حديث رقم 3129( 
وللتأكيد عىل أّن الغزوات كان يتبعها سبى النساء 
ورد  املهزومة،  القبيلة  أموال  عىل  واحلصول 
حديث ُمـلخصه أّن وفًدا من هوازن )مسلمني( 
أْن  الرسول  الوفد  أعضاء  وسأل  النبى،  إىل  جاء 
إليهم أمواهلم وسبيهم، فقال هلم رسول اهلل  يرد 
إحدى  فاختاروا  أصدقه،  إىّل  احلديث  ))أحُب 
الطائفتنْي: إما السبى وإما املال، قالوا نختارسبينا(( 
 )3132 رقم  وحديث   ،3131 رقم  )حديث 
ومن  األسالب  ُيـخّمـس  مل  )من  باب  وحتت 
ُيـخّمـس(  غريأْن  من  سلبه  فله  قتيال  قتل 
أبى  عن  فالن  عن  فالن  عن  البخارى  كتب 
غزوة  بعد  أنه  قتادة،  أبى  موىل  حممد 
له  قتيال  قتل  ))من  لنا  الرسول  قال  )حنني( 
 )3141 رقم  )حديث  سلبه((  فله  بينة  عليه 
أما من يـُــقتل من جيش )املسلمني( ومل حيصل 
العديدة  األحاديث  فإّن  الدنيا(  )غنائم  عىل 
سبيل  )ىف  االستشهاد  معنى  عىل  ركــّـزْت 
وهوما  اجلنة،  دخول  )الشهيد(  ينال  وأْن  اهلل( 
أنس  عن  فالن  عن  فالن  عن  حديث:  عرّبعنه 
اجلنة  يدخل  أحد  ))ما  قال  النبى  أّن  مالك  بن 
األرض  ماعىل  وله  الدنيا  إىل  يرجع  أْن  يـُـحُب 
الشهيد، يتمنى أْن يرجع إىل الدنيا  من شىء إالّ 
الكرامة((  من  يرى  ملا  عرشمرات،   فيـُـقتل 
)حديث رقم 2817( وىف حديث آخرقال عمربن 
أليس قتالنا ىف اجلنة وقتالهم ىف  للنبى:  اخلطاب 
))واعلموا  وأضاف  نعم(   =( بىل  النبى  قال  النار؟ 
رقم  )حديث  السيوف((  ظالل  حتت  اجلنة  أّن 
2818( وتكّررىف احلديث رقم 2966، ورقم 3025.  

والقضائى  االمنى  الشان  ىف  وهو    - االول   االمر 
رصامة  اشد  ترشيعات  كوضع  للدولة  الداخىل 
املستمرة  واملراقبة  اخلصوصية  انتهاك  ىف 
حماكم  تشكيل  االفضل  ومن  والسيطرة 
ودوليا  فنيا  مايؤهلها  لدهيا  متخصصة  ونيابات 
وتكون  اجلرائم  من  النوع  هذا  مع  التعامل  ىف 
يمكن  التى  االحرتازية  التدابري  من  نوع  بمثابة 
الردع  لتحقيق  وقوعها  قبل  اجلريمة  متنع  ان 
الواقعة ملرتكب  اخلاص  والردع  للمجتمع  العام 
اما االمر الثانى  -  وهو ىف الشان االمنى والقضائى 
الدوىل كانعقاد املؤمترات اجلنائية الدولية  بصفة 
لوضع  املتحدة  االمم  مظلة  حتت  مستمرة 
ترشيعات دولية لسهولة مالحقة اجلانى ىف اى 
دولة  ىف  غيابى  حكم  ضده  صدر  اذا  كان  دولة 
اخرى اما بتسليمه للدولة التى صدر منها احلكم 
او تنفيذ احلكم الصادر عليه ىف نفس الدولة التى 
يعيش عىل ارضها وذلك بموجب نرشة قضائية 
دولية تصدر من خالل االنرتبول الدوىل واملحكمة 
اجلنائية الدولية ومها اجلهازين املنوط هبام تنفيذ 
عىل  ايضا  وللقضاء  وتفعيلها  الصادرة  االحكام 
الدول بني  القضائى  االختصاص  تنازع  مسئلة 
الدوىل  املجتمع  يتكاتف  مل  اذا  النهاية  وىف 
الدولية  اجلرائم  من  النوع  هذا  مواجهة  ىف 
نظرا  حمالة  ال  اخرى  كوارث  فستح 
املجال. هذا  ىف  الرسيع  التكنولوجى  للتطور 











بالرضوره  ليس  املأوي  ال  و  املال  يملك  ال  من 
شده  ان  نذكر  دعونا  لكن  و  فقريًا  يكون  ان 
فقر  يف  يتبلور  دقه  اكثر  بصوره  الفقر 
 .. اهلويه  فقر  و  السلوكيات  و  األخالق 
القارئ  عزيزي  فقط  املاده  يف  يتجيل  ال  الفقر 
سلفًا.. ذكرت  كام  الصور  بعض  يتخذ  لكنه  و 
يومه  قوت  يمتلك  ال  شعبًا  رأيت  لو  فامذا 
تراثي  و  حضاري  إرث  اعظم  يملك  لكنه  و 
حلاله  يدعوا  ذلك  فإن  بالطبع   .. بالده  يف 
كثريه  لتساؤالت  يدعو  و  التناقض  من 
 ... الكثريين  جهل  و  وعي  عدم  عن  تنم 
امهيه  عن  لنتعرف  العدد  هذا  يف  معنا  تعالوا 
ما  و  الشعوب  حياه  يف  الوطني  الرتاث 
... األفراد  لكل  متعدده  ثروات  من  يمثله 

هو  و  هام  شئ  عيل  لنتعرف  بدء..   ذي  بادئ 
ان كل بلدان العامل حتتفظ بكنوزها و إرثها مما 
التطورات  مع  لكن  و  االجداد  و  اآلباء  هلا  تركه 
بفعل  يندثر  الرتاث  من  الكثري  اصبح  التقدم  و 
وسائل  عيل  باألكثر  الضوء  تسليط  فضل  و 
التكنولوجيا احلديثة و ما يرتتب عليه من كسل 
فبالرغم  احلياه  عيل  اآلخري  اثارها  و  إمهال  و 
يف  احدثتها  التي  اهلائله  الثوره  و  التقدم  من 
يمثل  حدين  ذو  سالح  اصبحت  اهنا  اال  احلياه 
خطرًا كبريًا عيل الرتاث و ما حيمله من ارسار  
نبتعد  األوقات عندما جيعلنا  خفيه يف كثري من 
التوجه  و  مظاهرالرتاث  كل  عن  رويدًا  رويدا 
ماحتمله  و  التكنولوجيا  بوطقه  يف  التقوقع  و 
مفيدًا  يعترب  كام      .. ذكرت  كام  سلبيات  من 
وسائل  عيل  االنفتاح  و  الرتاثي  الوعي  نرش  يف 
جديده ملعرفه وحلاميه  كل ما خيص الرتاث ... 

و لذا علينا اواًلً ان نعي ماهو الرتاث حتي يتثني 
... االندثار   من  عليه  احلفاظ  كيفيه  معرفه  لنا 
الشعبي  هو ثروة  او  الوطني  الرتاث  او  الرتاث 
كبرية موروثه عرب الزمان و األجيال  من اآلداب  
و الفنون و العلوم  والقيم والعادات والتقاليد   و 
املادية  والثقافة  الشعبية   املعارف   و  الفلكور 
والفنون  املسموعة   و  املقروؤه  و  املكتوبة 
الرتاث  امتد  و  واملوسيقية   املجسده   التشكيلية 
ليشمل األماكن و املباين بل و أطالت يده الكثري 
و  املرشب  و  الغذاء  لتطول  امتدت  و  املهن  من 
امللبس   و كل شئ عرب األجيال و اصبح الرتاث 
يف  منه   الكثري  اصبح  لكن  و  تتوارث  حياه  
ذكره   منه   بعضًا  لبقاء  كتب  و  املايض    ذاكره 
للبعض  كتب  و  الكتب   طيات  بني   فقط   
... هو  كام  إلينا  الوصول  و  االستمرارية  االخر 
يد  او  االمهال  يد  طالته   التقدم   و  الزمن   مع  و 
التكنولوجيا فأدخلت عليه الكثري من التغريات 
الرتاث  انه   نعلم   ان  لنا  و  تراثًا  بقي  لكنه  و 
اجلامعات  من  الكثري  يف  اآلن  يدرس  علم  اصبح 
به  االهتامم  فإن  لذا  والعربية  األجنبية  واملعاهد 
. الشعوب   من  كثري  عند  امللحة  األولويات  من 

الرتاث  كلمه  تذكر  عندما  انه  بالذكر  اجلدير  و 
الشعبيه  األمثال  شئ  او  اذهاننا  يف  يأيت  فإننا 

تقصها  كانت  التي  احلواديت  و  احلكايات  او 
العرص  مع  لكن  و  جداتنا  و  امهاتنا  علينا 
رسيع  شئ  كل  اصبح  االلكرتوين  املعلومايت 
كادت  احلياه  يف  حدثت  التي  الطفرة  ان  بل 
و  اهلويه  من  كبريه  نسبه  عيل  تقيض  ان 
اسطوره  حتي  انتهت  و  أنواعه   بشتي  الرتاث 
.. املسموع   و  املقروء  الرتاث  او  احلواديت 
من   سواء  تراث  من  مانرثه  ان  احلقيقه  لكن  و 
املعامل  من  الكثري  يف  جتيل  الذي  الثقايف   الرتاث 
واهلياكل  والرسم  النحت  أعامل  مثل  األثرية 
نقوش  من  حتتويه  وما  والكهوف  األثرية 
ورسومات وآثار او يف  املواقع األثرية التي بناها 
وتارخيية  مجالية  مظاهر  متتلك  والتي  اإلنسان 
قبل  من  بناؤها  تم  التي  املباين  مثل  املباين  يف  او 
بسبب  ديني   او  ثقايف  طابع  ومحلت  اإلنسان 
فيه. بنيت  التي  مكاهنا  أو  بنيتها  أو  أشكاهلا 
كام وجد  الرتاث الطبيعي من أهم األماكن التي 
فيزيائيه  معامل  ييل  ما  عليها  املحافظة  جيب 
عالية  وعلمية  مجالية  بقيمة  تتمتع  وبيولوجية 
تشكل  التي  املناطق  مثل  جيولوجية  ومعامل 
احليوانات  من  للعديد  موطن  و   حمميات 
طبيعية  مناطق  و  باإلنقراض  املهددة  والنباتات 
و  والطبيعية  اجلاملية   الناحية  عىل  تشتمل 
لكل منها  و  البلدان  باختالف  الرتاث  يتنوع  كام 
و  املتنوع  احلضاري  وإرثها   تقاليدها   عاداهتا 
تراث  من  جد  عن  أبا  عرباألجيال  املتوارث  
اهلادفة  واحلكايات  الشعبية  كاألمثال  شفوي 
هتتم  البلدان   من  الكثري  جعل   مما  وغريمها 
الشعبية  واحلياة  الشعبي  الرتاث  ايل  النظر  ايل 
التارخيية  الفرتات  بناء  إعادة  يف  التفكري   و 
ال  والتي  والشعوب  لألمم  املهمله  و  املنسيه 
وتستخدم  متفرقة  ضئيلة  شواهد  إال  هلا  يوجد 
والقومية  الوطنية  اهلوية  إلبراز  أيضا 
العصور.. عرب  مالحمها  عن  والكشف 

أمة  كل  يف   اخلاصة  السلوكيات  ان  نالحظ   كام 
ما  أما  السلوكي  الرتاث  اال  ماهو  شعب  وكل 
خلفه األجداد من آثار ظلت مصانة كاألهرامات 
والكنائس  والقصور  وكاحلصون  املعابد  و 
واملساجد واالسلحه والدروع و األدوات وغريها 
أمتنا  أجماد  عىل  شهد  مما  املتنوعة  األثار  من 
العظيمة فهو بمثابة األساس يف   كل حضاره و 
ألمتنا.. الكثريه  املعاين  مثلت  زمنيه  حقبه  كل 
ان  عليها  املتعارف  الرتاث   اساسيات  من  و 
بذلك   ألهنا  متوارث   تراث  بدون  حضارة  ال 
تراث  من  ترتوي  طفيلية  حضارة  ستصري 
التي  الطفيليات  شأن  تراثها  دون  اآلخر 
األخرى  األشجار  تنتجه  مما  عيل  تتقوت 
حتى  قوهتا  األشجار  عنها  حتبس  إن  فام 
كربت.  و  وعرضا  طوال  بلغت  مهام  تندثر 
ال  أصيلة  احلضارة  تكون  أن  جيب  بل 
جذورها  متلك  مستقلة   و  هلا  تبعية 
.. االستمرارية   تستطيع  حتي  العميقة 
و كام يعترب الرتاث رمزًا مهاًم للهوية واإلنسانية 
اجلامعات  وخاصة  املختلفة  بالشعوب  اخلاصة 
والقدرات  للمعرفة  رمزًا  تعتربه  التي  األقلية 

تكوينه  وأعادت  تناقلته  والتي  هلا  توصلت  التي 
مرتبطًا  رمزًا  تعتربه  كام  هبا  انفردت  التي  او 
عنها..  التخيل  يمكن  ال  التي  الثقافية  باألماكن 

و يساهم الرتاث بشكل أسايس  يف تعزيز الروابط 
ما بني املايض واحلارض واملستقبل كام أّنه يساعد 
عىل استمرارية املجتمعات و رسم طبيعه و شكل 
وتغيري  هبا  اخلاصني  التاريخ  و  الطبقه  و  احلياه 
ورفعة.. سموًا  أكثر  ليصبح  املجتمع  هيكل 

ملا له  انه حيتل مكانة مهمة يف حياتنا  كام وجد 
التامسك اإلجتامعي  من رابط عجيب يف زيادة 
اجلميع  بني  ما  السالم  تعزيز  عىل  واملساعدة 
الثقة  تعزيز  يف  دوره  خالل  من  من  وذلك 
اليونيسكو  وتعرتف  كام  املشرتكة  واملعرفة 
وإنشاء  الرتاث  حول  الوعي  زيادة  بأمهية 
بني  الوعي  تزيد  التي  واملؤسسات  الوكاالت 
عليه  املحافظة  أجل  من  الرتاث  بأمهية  الناس 
املناطق  خمتلف  من  الباحثني  وتشجع  كام 
و  املدفون  الرتاث  وتأريخ  استكشاف  عىل 
الشعبي  بالفلكور  االهتامم  رضوره  و  املنيس  
.. الزمن  مرور  مع  ألندثاره  منهًا  إحياؤه  و 

و عيل الصعيد االقتصادي فان  الرتاث  يساهم يف 
تعزيز اإلقتصاد وإنعاشه وخاصًة االقتصاد املحيل 
للدول ويساعد الرتاث عىل زيادة معدالت التنمية 
العمله  و  األجنبي  النقد  تداول  وزيادة  البالد  يف 
الصعبه  من خالل تردد السياحات اخلارجيه.. 
العقد  هذا  من  االخريه  السنوات  يف  ووجد 
مظاهر  بإبراز  هتتم  العامل  بلدان  من  الكثري  ان 
لكن  و  احلضاري  رصحها  و  تنشيطها  و  تراثها 
لكنه  و  اخري  و  دوله  بني  ما  اختلف  املقياس 
و  الرتاث  بند  حتت  مجيعًا  يندرج  النهايه  يف 
برعاية  الدولية  املؤسسات  من  العديد  اهتمت 
الرتاث العاملي سواء الثابت او املنقول او املقروء  
للكثري من دول العامل و سامهت يف إنقاذ الكثري 
 .. االضمحالل  نحو  الزاحفه  الرتاثيات  من 
و العمل عيل نرش احلرف التقليدّية القديمة من 
باحلرفيني  تعرتف  خاصة  برامج  وعمل  جديد 
التقليديني وترفع من قيمتهم و قيمه منتجاهتم 
الرتاثيه.. مثل الصناعات الفخارية و اخلزفية و 
الزجاجية و شغل االبره و التطريز و املنسوجات  
املخلقه  التحف  و  وغريه   اخلشب  يف  النحت  و 
الرتاث... الحياء   و  قديم  هو  ما  لكل  طبقًا 
و االهتامم بتنظيم وإعداد مشاريع وورش عمٍل 
تسعى لتعليم الرتاث واحلفاظ عليه من االندثار. 
التدريبية  الدورات  وإنشاء  عقد  عيل  العمل  و 
املساءل  كافه  مناقشة  هبدف  خاصة  دور  يف 
االهتامم  و  بل  بالرتاث  املتعلقة  القضايا  و 
خالل  من  به  والنهوض  الرتاث  تأهيل  بإعادة 
وخطة  احلاميه  السياسة  بني  العالقة  تنظيم 
املشاريع... هذه  وتنفيذ  االقتصاد   و  العمل 
و جلات كذلك للمعارض الدولية للرتاث و عرض 
املشغوالت الرتاثيات و إحياءها  يف اخلارج جلذب 
 .. اهلويه  تعريف  و  الصعبه  العمله  و  السياحه 
و االهتامم بنرش الربامج اإلذاعية و التليفزيونية  

و مواقع اإلنرت نت التي هتدف لرتويج السياحه 
.. أنواعه   بكافه   الشعبي  الرتاث  و  الفلكلور  و 
دورك  عن  القارئ  عزيزي  نفسك  سالت  هل 
ظل  يف  بلدك  تراث  عيل  احلفاظ  يف  اإلسهام  يف 
احلياه  عجله  يف  الدوران  و  الزمن  اختالف 
مشوشه  جديده  هويه  ظهور  و  الرسيعه 
...؟!! أصيل  ماهو  كل  اخرتاق  حتاول 
ذكرناه  مما  شئ  تطبيق  مقدورك  يف  يكن  مل  ان 
ماتركه  كل  تعترب  ان  سوي  عليك  فليس  سابقًا 
تسعد  ان  و  عليه  حتافظ  لكي  لك  ملكًا  السلف 
تلقينهم ماجيب  املايض البناءك و  بتالوه ارسار 
لو  و  حتي  بلدك  مايض  و  تراث  عن  معرفته 
فالبد   احلارض  عن  التقاليد   و  العادات  اختلفت 
التوعيه  و  كائن  كان  ما  بكل  ابنائنا  اخبار  من 
قوميه  و  تراث  جتاه  فعله  علينا  جيب  ما  بكل 
مثل  آلخر  مكان  من  انتقلت  اذا  حتي  و  البلد 
تبعدك  قد  التي  اخلارجيه  و  الداخلية  اهلجرات 
ماعليك  فكل  تراثك   عادات   و  سلوكيات  عن 
من  انه  اال  عنها  تتخيل  ان  اضطررت  لو  حتي 
ما  كل  تتذكر  و  البناءك  تذكرها  ان  الصائب 
... اجلميع   امام  به  تفتخر  و  منها  جيد  هو 
دوله  كل  ان  معرفه  برضوره  عليك   و 
حضارهتا  و  ماضيها  تقدر  و  حترتم  ال 
 .. مستقبلها  صناعه  يف  أمل  هلا  ليس  الفائتة 
بال  كانت  التي  البلدان  من  لكثري  انظروا 
صنع  عيل  تعمل  بدأت  و  هويه  بال  و  حضاره 
!!! مزهر  ملستقبل  جتهيز  و  خصب  حارض 
الرتاثي  باإلرث  تكتظ  التي  الدول  باحلري  فكم 
خري  صنعها  خريات   و  عجائب  و  الضخم 
لألسف  لكنها  ..و  للخلف  وتركها  السلف  
إلنعاشها  حتتاج  مريضه  و  مهمله  باتت 
و  بعًلوم  خمتصني  يد  عيل  متريضها  و 
 !!!!! إحياءها    و  انقاذها  اجل  من  احلضارات 
حينام  اخلصوص   وجه  عيل  تري  ان  لك  و 
للعديد  احلايل  الوقت  يف  الرتاث  يتعرض 
له  تسبب  التي  والتدمريات  التهديدات  من 
مجيع  يمس  رضرًا  يعترب  والذي  اإلضمحالل 
اإلجتامعية  األحوال  تغيريات  بسبب  الشعوب 
تفيش  و  واإلقتصادية   التعليمية  و  الثقافيه  و 
التي  الشعوب  من  الكثري  بني  االميه  و  اجلهل 
.. العظيمه  احلضارات   من  الكثري  متتلك 
لذا يفضل بذل جهود مكثفه للمحافظة عىل  و 
والعمل  التوعيه  خالل  من  الضياع  من  الرتاث 
املحيل  او  الوطني  الصعيد  عىل  محايته  عيل  
دستور  ووضع  العاملي  الصعيد  عىل  وكذلك 
او  العاملية  اليونسكو  منظمة  قبل  من  عاملي 
انواع  محايه  شأهنا  من  التي  اآلخري  املنظامت 
الدستور  هذا  ينص   ان  و  املختلفه  الرتاث 
العاملي  الرتاث  عىل  املحافظة  جيب  أّنه  عىل 
مجيع  وألزام  الدمار  و  التلف  من  ومحايته 
برضورة  الدستور  هذا  عىل  املوقعة  الدول 
رضورة  إىل  وباإلضافة  االتفاقيات  هذه  تطبيق 
أجل  من  ككل  الدويل  املجتمع  وتعاون  مشاركة 
و  والثقايف  األثري   و  الطبيعي  الرتاث  محاية 
.. احلديثة  العلمية  األساليب  خالل  من  العلمي 



الدين  صالح  النارص   " فيلم  ىف  ارثر"   " امللك  الشهري   بدوره 
مجااًل  أقل  ليلة  »يف  فوزي  لليىل  للفنانة  اخلالدة  بجملته  و   "
مجهور  خيمتى«،ويعرفه  إىل  راكعة  ستأتني  هذه  ليلتنا  من 
يف  ثروت  زبيدة  والد  املليونري  بشخصية  أيضًا  السينام 
زكى  انه  عمرى«،  من  »يوم  حافظ  احلليم  عبد  مع  فيلمها 
التمثيل. معهد  مؤسس  ،و  املرصي  املرسح  عمالق  طليامت 
للمرسح  القومى  املركز  متحف  فيه  يضم  الذى  الوقت  وىف 
ان  ،اال  الشخصية  طليامت  زكى  مقتنيات  من  العديد  بالزمالك 
وبعد  مفقودا  واليزال  كان  املرسح،  لعمالق  الوظيفى  امللف 
فقد  ميالده،  من  سنة   123 وبعد   ،1982 عام  رحيله  من  عامًا   35
ان زكى طليامت كان متزوجا من روزاليوسف  الكثري  اليعرف 
قيد  عىل  الزالت  ابنة  منها  وله  القدوس،  عبد  احسان  والدة 
بالطالق. ينفصال  ان  قبل  طليامت  زكى  امال  السيدة  هى  احلياة 

ىف  عام  مائة  مــن  اكثــر  منــذ  تعيش  رسمية  وثيقة   140
بداء  الذى  طليامت،  افندى  لزكى  الرسمى  الوظيفى  امللف 
الذى  الرس  وهو  احليوان  حديقة  ىف  موظفا  الوظيفية  حياته 
. مرة  الول  فيها  ما  اهم  بنرش  ننفرد  التى  وثائقه  نكشفه 

عامــــا   123 قبــــــل  طليمــــات  زكــــى  مــيــــالد  حمضــر 
حتسم وثيقة ىف ملفه الوظيفى وهى " حمرض ميالد  الطفل زكى 
ابن عبده افندى  طليامت " تاريخ امليالد احلقيقى لزكى طليامت 
وهو 29 ابريل سنة 1894، ىف الساعة التاسعة صباح، حيث تشري 
الوثيقة اىل انه ولد يف شارع البستان بحى عابدين، ووظيفة االب 
وقد   " هانم  الست   " الوثيقة  ىف  االم  اسم  ان  ،والطريف  تاجر 
يرجع ذلك اىل ان اسم االم مل يكن يذكر وقتها ىف شهادات امليالد .

روزالــيــــــوسف مــــن  طليمــــــات  زكــى  الطــالق  وثــائـــق 
و  طــــليــــمــــــــات  زكــــى  بيــــــن  لقاء  اول  ىف 
؟  شاطر  يا  إيــــه  اسمــــــك   - لــــــه  قالــــت  روزاليوسف 
بالكالم  فمه  يفتح  مل  أنا  هو  الذي  الشاطر  ولكن 
ولقبه. اسمه  فذكر  الشاطر  عيل  اهلل  فتح  أن  إيل 
ده  طليامت  »يس  ولكن  مفهوم  زكي  اسم  طيب  فقالت:    
تطبخ؟ تعرف  طيب  بطاطس؟  تقرش  تعرف  إيه؟  يبقي 
ترقص  تعرف  بالنفي.فقالت  طليامت  زكى  فأجاب 
باملرسح؟ بالرقص  املطبخ  عالقة  عن  فسأهلا  كويس؟ 
صحيح.  ممثل  حاتبقي  دي  العالقة  تعرف  ملا  فقالت: 
سوف  ذلك  بعد  انه  يدرى  طليامت  زكى  يكن  ومل 
واخلصم. الزوج  هلا  ليصبح   املأذون  أمام  هبا  يلتقى 
ىف  اليوسف  روز  تزوج  طليامت  زكى  ان  اجلميع  ويعرف 
حممد  الفنان  من  طالقها  بعد  املاضى  القرن  من  الثالثينيات 
"امال  الوحيدة  ابنتها  القدوس وانجبت من زكى طليامت  عبد 
شقيقة  ،وهى  احلياة  قيد  عىل  الزالت  "التي  طليامت  زكى 
يقراء  مل  ولكن   ، االم  من  القدوس  عبد  احسان  الراحل  االديب 
الطالق  وثائق  ماضية  عاما   120 من  اكثر  طوال  يشاهد  او  احد 
كل  عن  اليوسف  روز  وتنازل  طليامت  زكى  عىل  واحلجز 
. امال  الوحيدة  ابنتها  وابو  مطلقها  ضد  القانونية  االجراءات 

تنفيذ  طلب   " وهى  الداخلية  وزارة  اسم  وحتمل  وثيقة  يوجد 

حكم رشعى بطريق احلجز حتت يد املصالح االمريية عن املبالغ 
اجلائز حجزها قانوننا من املرتبات واملعاشات "،وحتمل تاريخ 27 
سبتمرب 1937ضد زكى طليامت  افندى عبد اهلل املوظف بوزارة 
. مرصى  جنيها   104 مبلغ  عىل  احلصول  إلمكان  وذلك  املعارف 
اجليزة  حمكمة  من  رشعى  اعالم  فهى  الثانية  الوثيقة  اما 
بروزاليوسف  الشهرية  اليوسف  فاطمة  طالق  عن  الرشعية 
جملة  ادارة  سكرتري  افندى  عارف  حممد  عنها  انابت  وقد 
كانت  حني  ىف  اليوسف،  روز  متلكها  التى  روزاليوسف 
وكيل  اىل  امللكى  املستشار  من  خطاب  هى  الثالثة  الوثيقة 
زكى  مرتب  عىل  املقيد  احلجز  رفع  بشان  العمومية  املعارف 
حيث  طليامت  امال  البنته  عليه  املقررة  للنفقة  وذلك  طليامت 
. النفقة  هذه  عن  بالتنازل  اقرار  اليوسف  رزو  مطلقته  قدمت 
بوزارة  املستخدمني  ادارة  من  اذن  فكانت  الرابعة  الوثيقة  اما 
املعارف  بتاريخ 9 مايو عام 1942بالغاء نفقة رشعية كانت تؤخذ من 
زكى طليامت ملطلقاته روز اليوسف وذلك لتنازهلا عن هذه النفقة 
روزاليوسف  بخط  اقرار  فهو  اخلامسة  الوثيقة  كانت  حني  ،ىف 
بتاريخ 30 مارس 1939 بتنازهلا عن احلجز املوقع منها عىل مرتب 
زوجها االستاذ زكى طليامت حتت يد وزارة املعارف العمومية 
واملوقع بموجب احلكم الرشعى الصادر ىف 21 فرباير سنة 1939.
روزاليوسف  جريدة  ورق  عىل  السادسة  الوثيقة  وجاءت  
اليوسف  روز  يد  بخط   1942 سنة  مارس   26 بتاريخ  اليومية 
افندى  حممد  بتوكيل  املعارف  وزارة  حسابات  مدير  اىل  موجه 
زكى  امال   " ابنتها  نفقة  عن  التنازل  ىف  الرشعى  وكيلها  عارف 
اخر  اقرار  اىل  ،باالضافة  حضانتها  ىف  املوجودة   " طليامت 
تقر   1939 سنة  ابريل   13 بتاريخ  مسطرة  ورقة  عىل  يدها  بخط 
فيها بتنازهلا عن نفقتها الرشعية الواجبة هلا رشعا حتى انتهاء 
. طليامت  امال  والبنتى  ىل  النفقة  من  جتمد  وعام  رشعا  العدة 

ابريل   11 بتاريخ  يدة  بخط  طليامت  زكى  يكتب  وثيقة  وهنا 
املاهيات  قسم  رئيس  العزة  صاحب  حرضة  اىل   1939 سنة 
زوجته  من  طالقه  تم  قد  بانه  علام  ليحيطه  املعارف،  بوزارة 
عدهتا  نفقة  عن  فيه  تنازلت  بائننا  طالقا   روزاليوسف  السيدة 
التفضل  الرجاء  وبالتاىل  رشعا،  انقضائها  اىل  الطالق  بعد 
السيدة  اىل  مبلغ  اى  رصف  وعدم  مرتبه  عىل  احلجز  بوقف 
قسيمة  الطلب  هبذا  ومرفق   ،" روزاليوسف   " املذكورة 
سبق. ملا  الرصيح  النص  وفيهام  املذكور  والقرار  الطالق 

زكى طليامت موظف بحديقة حيوان اجليزة
بدا  طليامت  زكى  ان  عن  الكشف  االوىل  املرة  هى  تكون  قد 
التى  الوثيقة  فابحسب  اجليزة،  حيوان  بحديقة  موظفا  حياته 
االله  عىل  واملكتوبة   1925 سنة  نوفمرب   1 ىف  واملؤرخة  يدينا  بني 
الكاتبة عىل ورق حدائق احليوانات باجليزة ،واملوجه اىل حرضة 
صاحب العزة مدير احلسابات ،فان حرضة زكى افندى طليامت 
املصلحة  هبذه  طرفة  اخىل  قد  باخلارج  التمثيل  ببعثة  املوفد 
جنيها   11 احلالية  ،وماهيته   1925 سنة  اكتوبر   31 من  اعتبارا 
. والدمغة  االحتياطى  عن  مليام  و55  جنيها   4 منها  يستقطع 

حسن سري وسلوك
الزراعة  وكيل  وتوقيع  ختم  وعليها  اليد  بخط  وثيقة  وتشهد 

افندى  ابراهيم  من  كل  فيها  يشهد   ،1919 سنة  مايو   17 بتاريخ 
رمزى و مصطفى افندى مجال من موظفى الزراعة الداخلني 
بان  10 جنيهات  العامل وماهية كل منهم التقل عن  ضمن هيئة 
زكى طليامت حسن السري والسلوك ومل تصدر ىف حقة احكام وال 
اوامر متنع من توظفه ىف احلكومة املرصية ومل يسبق له التوظف 
اخرى  وثيقة  .وىف  العسكرية  السلطة  بخدمة  يلتحق  مل  انه  كام 
حتمل شعار " وزارة االشغال العمومية " –التقرير السنوى لسنة 
1925 ،فان زكى افندى طليامت ،ومرتبه احلاىل 11 جنيها وحاصل 
يوم  احلالية  بالوظيف  اشتغاله  ،وتاريخ  والثانوية  االبتدائية  عىل 
والفنى  املكتبى  بعمله  وقائم  جيدة  اخالقه  فان   1919 يونيو   14
. بنشاط ،ومل يصدر ضده اى عقوبة ،والنوصى بشيىء جتاهه 

نزلة معوية ىف عشة " راس الرب "
عشته  داخل  ومن  يده  وبخط   1929 سنة  يوليو   30 وىف 
زكى  يكتب  الصيف"،  اجازة  "حيث  الرب  براس 
-: مانصه  اجلميلة  الفنون  ادارة  عام  مدير  اىل  طليامت 
للوزارة  احلضور  استطاعتى  وعدم  ملرضى  نظرا   "
نتنهى  التى  االعتيادية  اجازتى  عقب  اعامىل  ملزاولة 
الطبى  القومسيون  عىل  باحالتى  التفضل  .ارجو  اليوم 
.  17 صف   6 رقم  عشتى  ىف  الرب  براس  عىل  للكشف 
وىف هناية اخلطاب بتوقيع رئيس االدارة ونصه " حيال اىل ادارة 
اخرى وثيقة  .،وىف  الالزم  باجراء  والتكرم  للنظر  املستخدمني 
)) استامرة كشف طبى بمعرفة طبيب املدرسة " حتمل شعار 
ان  فيه  كتب  وقد    " الطبى  التفتيش  قسم   – املعارف  وزارة   "
انتهت  قد  طليامت  افندى  زكى  عىل  الطبى  الكشف  نتيجة 
. اجازة  5ايام  حتتاج   " حادة  معوية  "بنزلة  مصاب  انه  اىل 

فصل زكى طليامت من اخلدمة بقرار جملس الوزراء الثورة
طليامت  لزكى  الوظيفى  امللف  ىف  وثائق   3 اخر  وترصد 
من  فصله  قرار  صدر  حيث  تقريبًا  بعام  يوليو   23 ثورة  بعد 
العامة  االدارة  من  الصادر  االول  املستند  وبحسب  اخلدمة، 
فقد  يناير1953   5 يوم  العمومية  املعارف  بوزارة  للمستخدمني 
املرسح  مراقب  طليامت"  زكى  "حرضة  اسم  رفع  تقرر 
 17 من  اعتبارا  اخلدمة  من  الثالثة  الدرجة  عىل  املثبت  املدرسى  
بجلستة  الوزراء  جملس  قرار  عىل  بناء  1952،وذلك  ديسمرب  
 181 بقانون  للمرسوم  تطبيقا   1953 ديسمرب   17 ىف  املنعقدة 
التاديبى. الطريق  بغري  املوظفني  فصل  بشأن   1952 لسنة 
 1953 5فرباير  بتاريخ  طليامت  زكى  يد  بخط  اخرى  وثيقة  وىف 
مراقبة  اىل   طليامت  زكى  من  موجه  خطاب  عن  عبارة  وهى 
معاشه  حتويل  فيه  يطلب  املعارف  بوزارة  املدرسى  املرسح 
واخرية  اخرى  وثيقة  ،ثم  رقم284260  مرص  ببنك  حسابه  عىل 
الدولة  موظفى  اى   ((  " للمستخدمني  معاش   اذن   " وهى 
الفن  اسطورة  طليامت  افندى  زكى  معاش  فان   )) الرسميني 
 1952 ديسمرب   17 من  اعتبارا  مليم  و350  جنيها   31 هو  املرصى 
ويرصف عىل احلساب اجلارى لزكى افندى طليامت ببنك مرص .

طليامت  زكى  الفنان  يغادر   1982 ديسمرب   22 يوم  وىف 
ورائه  ،تاركا  عاما   84 الـــــ  يناهــز  عمــر  عن  احلياة 
لــذكــراه. خملصيــن  الزالــوا  وتالميــــذ  فنــيــــة  ثــــروة 





طريقة  عرش  اثنتا   : ثالثًا 
وجهة  إىل  الناس  لتجذب 

. نظرك 
طريقة  وأفضل   ، 1. الجتادل 

. جتنبه  هو  نقاش  لكسب 
الشخص  آراء  2. احرتم 

االخر ، وال تقل الحد انه 
. خمطئ 

سلم  خمطئا  كنت  3. إذا 
. بخطئك 

بالرفق واللني و دع  4. حتاور 
أن  ولتعلم   ، والعنف  الغضب 

قوة  تفوق  قوة  واللني  للرفق 
. والعنف  الغضب 

تبدأ حوارك مع  5. ال 
بالنقاط  اآلخر  الشخص 
بل   ، فيها  ختتلفان  التي 

واسأل   ، اإلتفاق  بنقاط  ابدأ 
من  حتصل  أسئلة  حمدثك 
بـ)نعم(  اإلجابة  عىل  ورائها 
أوجبت  )ال(  قال  فإنه متى 

يظل  أن  كربياؤه  عليه 
وإن  حتى  لنفسه  منارصًا 

أنه ليس عىل حق . له  ظهر 
6. دع اآلخر يتوىل دّفة 

، وال  الوقت  احلوار بعض 
طول  احلوار  عىل  هتيمن 

بطوالتك  عن  متحدثًا  الوقت 
؛ بل دع اآلخر  ومهاراتك 

يتحدث عام حيب  الذي  هو 
. حيب  وكيفام 

اآلخر حُيس  الشخص  7. دع 
ما  فكل   ، فكرته  الفكرة  أن 

اقرتاحات  تقدم  أن  هو  عليك 
 ، الفكرة  يستنتج  ودعه 

. النصح  دائاًم  واطلب 
8. حاول ان ترى االشياء من 

. االخر  الشخص  نظر  وجهة 
أفكار  وقدر  9. تعاطف 

. ورغباته  االخر  الشخص 
ُتغريِّ طباع  أن  10. إذا شئت 

فيهم  فخاطب  الناس 
حاول   ، النبيلة  عواطفهم 

داخلهم  ي  تقوِّ أن  دائاًم 
بداخلهم  وأثِر   ، دوافع اخلري 

. الطيبة  املشاعر 
أفكارك  11. صغ وعرب عن 

. متثييل  بقالب 
12. إذا أردت أن تكسب 

الوّثابة  الروح  ذوي  الناس 
وجهة  إىل  األدبية  والشجاعة 

موضع  األمر  فضع  نظرك 
. التحدي 

لتغيري  طرق  تسع   : رابعًا 
و  تثري غضبهم  أن  الناس دون 

. يكرهونك  جتعلهم 
املستطاب  بالثناء  1. ابدأ 

. املخلص  والتقدير 
األنظار إىل  2. ألفت إىل 

. األخطاء من طرف خفي 
قبل  أخطائك  عن  3. حتدث 

. اآلخر  الشخص  تنتقد  أن 

بداًل من  اقرتاحات  4. قدم 
. أوامر مبارشة  إلقاء 

ينقذ  االخر  الشخص  5. دع 
بتجنب  وذلك   ، وجهه  ماء 

ومواجهته   ، إحراجه 
. رصاحًة  بأخطائه 

، وكن  أقل نجاح  6. امتدح 
قام  ملن  استحسانك  يف  سخيا 

. بذلك 
اآلخر  الشخص  عىل  7. أسبغ 
ذكرًا حسنًا يقم عىل تدعيمه .

الذي  السلوك  8. اجعل 
ميسور  يبدو  إصالحه  تريد 

العمل  واجعل   ، التصحيح 
سهاًل  ينجزه  أن  تريده  الذي 

. هينًا 
يف  اآلخر  الشخص  9. حبب 
. عليه  تقرتحه  الذي  العمل 

لتسعد  قواعد  سبع   : خامسًا 
. الزوجية  حياتك  يف 

النكد  ألن   ، النكد  ختتلق  1. ال 
ملقربة  الطرق  أرسع  يعترب 

. الزوجية  احلياة 
ينطلق  حياتك  رشيك  2. دع 
عىل  ويعيش   ، سجيته  عىل 

بأن  تطالبه  فال   ، طبيعته 
عىل  معني  بشكل  يترصف 

سبب  بغري  عتداد  ما  غري 
. مقنع 

يكرس  فالنقد   ، تنتقد  3. ال 
ووضح   ، النفس  وُيذل  القلب 

بُلطف  خطأ  من  تراه  ما 
وهدوء .

املخلص  التقدير  4. امنح 
الرجال غافلون  أكثر  إن   ،

تبذله  الذي  املجهود  عن 
زوجاهتم من أجل أن 

مظهر،  بأفضل  هلم  يظهرن 
 ، طعام  أشهى  ويقدمن 

فمن   ، جنة  البيت  وجيعلن 
املخلص  تقديرك  امنح  اليوم 

؛ معربًا هلا عن  لزوجتك 
وطعامها  مظهرها  مجال 

أنك  تشعر  واجعلها   ، األّخاذ 
. والتمر  اجلمر  بني  تفرق 

البسيطة  اللفتات  هتمل  5. ال 
فإن هلا يف الزواج شأنًا كبريًا .

يف  واللباقة  باللياقة  6. التزم 
قد  ألنك   ، لزوجتك  معاملتك 
الغرباء  مع  لطفًا  أكثر  تكون 

و  راقية  معاملة  وتعاملهم 
بالعكس  زوجتك  تعامل 

إهانات  أكثرها  معاملة  أي 
. وانتقادات 

الناحية  يف  كتبًا  7. اقرأ 
اجلزء  ، ألهنا هي  اجلنسية 
الزواج ومن  األسايس من 

واملهم   ، نجاحه  عوامل  أهم 
من  املعلومات  هذه  تأخذ  أن 

. موثوقة  مصادر 

إعداد: م. جمدى عزيز

تعيش وتفتكر!
   "تعيش وتفتكر"!

   هي مجلة املواساة التي نقدمها بمشاعرنا للذين يعانون يف 
ذكرى رحيل أحبائهم!

   وكأنه من الطبيعي أن نعيش ال ليشء سوى لإلحتفاء بأالمنا 
يف كل مواسم احلزن.. مع أنه يمكن أن نعيش، أيضًا، ونفتكر 

النجاحات، واألفراح، واملواقف السعيدة التي مّرت عىل حياتنا!
   ال أعرف ملاذا نميل باألكثر إىل احلزن ونصادقه؛ حتى أصبحت 
كلمة الفرح كناية عن احلزن.. ألسنا نقول: "يا فرحتي بدري"، 

والتي تقال للذين خّيبوا ظننا الطيب فيهم؟!
   الذي أعرفه أننا أبتدعنا بعبارة "تعيش وتفتكر" ما أسميه 

"حكمة احلزن"!
   وأن صديقنا احلزن يتدفق علينا من روافد املايض، واحلارض، 

واآليت!
   و"يا حزين بدري"!...

عـادل عطيـة

الناس مش باملظاهر
حقيقي الناس مش باملظاهر 

إنام بالباطن مش بالواضح أو الظاهر...
سيب اليل يقول يقول:::

بكره هيعرفوك وملا يعرفوك هيقدروك ...
هيقولوا ده مكنش باين عليه ابداا أو ظاهر ...

جدع وعرته وابن بلد واخلفي أكثر من الظاهر ...
أصل الناس بالعرشه مش بالكالم واملظاهر ...

فيه اليل هيمدحك .. 
وفيه اليل هيجرحك ..

وفيه اليل كالمه ممكن يوجعك ..
سيب اليل يقول يقول:::

 بكره ينكشف الباطن اليل جواك ملا تطول العرشه معاك 
و تبان حقيقتك املستخبيه وكالمهم جيي عيل هواك ...

ويقولوا فكرناك رخم لكن طلعت عسل ده غري كامن خفه 
دمك ...

 حقيقي الناس مش باملظاهر 
وعيل رأي املثل ...

اليل ماعارشهتوش ...ماتعرفهوش 
كالم أجدادنا زمان ..

كالم كله حكم وأنغام ..
سيبك من اليل يتكلم عليك:::
بكره يندم عيل اليل قالوه ؟!

ملا يعرف طيبه قلبك وحنانك
ويظهر له صدق قولك وكالمك ...

أصل الناس مش باملظاهر 
لكن بالباطن مش بس الظاهر ...

اإل ملا يكون الباطن اليل فيك
 هو  الواضح للناس والظاهر ...

خيل اليل يقول يقول ::::
الناس حقيقي مش باملظاهر

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

الكتب  أكثر  من  الكتاب   هذا 
منه  بيع  فقد  العامل  ىف  مبيعًا 

نسخة  مليون   16 من  أكثر 
إىل  العامل وترجم  حول 

والفكرة   ، اللغات  من  العديد 
كيفية  هى  للكتاب  الرئيسية 
ضوء  ىف  األصدقاء  اكتساب 

علم  ىف  احلديثة  النظريات 
لنفس ا

لكي  طرق  ستة  وهناك 
حتبك: الناس  جتعل 

بالناس. كبريًا  اهتاممًا  أبِد   -
ابتسم.  -

الشخص  اسم  أن  - تذكر 
وأهم  أحىل  هو  له  بالنسبة 

صوت يف أي لغة.
وشجع  جيدا،  مستمعًا  كن   -
أنفسهم عن  التكلم  عىل  الناس 
هيتم  التي  األشياء  عن  تكلم   -

هبا الناس 
بأهنا  الناس حتس  اجعل   -

. مهمة
تكسب  كيف  كتاب  تلخيص 

الناس  يف  وتؤثر  االصدقاء 
كارنيجي  ديل  للمؤلف 
أحد  من  الكتاب   يعترب 

العالقات  يف  العاملية  املراجع 
عن  عبارة  وهو  اإلنسانية 
وأبحاث  جتارب  خالصة 
يف  كارنيجي  ديل  املؤلف 

عىل  الكتاب  ويساعدك  احلياة 
واحلفاظ  األصدقاء  كسب 

. عليهم 
عبارة  هي  التالية  واألسطر 

الكتاب  لفصول  ملخص  عن 
ألن كل فصل حيتوي عىل 

التي  التجارب  من  جمموعة 
أو  بنفسه  الكاتب  خاضها 
ينقل  أو  يروهيا عن غريه 

وعلامء  النفس  لعلامء  آراء 
منها  يستخلص  ثم  االجتامع 

. قاعدة 
الفنية يف  : اأُلسس  أواًل 

. الناس  معاملة 
أثناء  تتذكر  أن  1. ينبغي 

ال  أنك  للناس  معاملتك 
أهل  بل  ؛  منطق  أهل  تعامل 
وأنفس   ، وشعور  عواطف 
والكربياء  باألهواء  حافلة 
اللوم  أن  ، واعلم  والغرور 

أن  بوسعها  خطرية  رشارة 
الكربياء  النار يف وقود  ترضم 

نلوم  أن  بداًل من   فدعنا 
نفهمهم أن  نحاول   ، الناس 

مكاهنم  كنا  لو  بأّنا  نقتنع  وأن 
فعلوا  مما  أسوأ  فعلنا  فربام 

بكثري  اللوم  من  أمتع  فهذا 
حاول دائاًم أن تسامح وأن 

لعلك   ، تصفح  وأن  تعفو 
فتجد  األيام  من  يوم  ختطأيف 

األعذار  لك  يلتمس  من 
. ويساحمك 

2. حاول أن تركز عىل 
من  كل  يف  الطيبة  الصفات 

تقديرك  وامنح   ، حولك 
مرسفًا  وكن   ، املنزه  املخلص 

الناس كلامتك  ، يدخر  يف ذلك 
طوال  سنواٍت  ويذكروهنا 
. أنت  تنساها  أن  بعد  حتى 

حتب  عام  دائاًم  تتكلم  3. ملاذا 
أنت حتب ماحتب  بداهًة  ؟ 
، ولكن  دائاًم  وسوف حتبه 
ال يشاطرك هذا  حمدثك قد 
املثىل  فالطريقة  إذًا   ، احلب 

اآلخر  الشخص  يف  للتأثري 
 ، : أن حتدثه فيام حيبه  هي 
، وأن تدله عىل  ويرغب فيه 

..... عليه  احلصول  طريقة 
: ست طرق جلعل  4. ثانيًا 

. حُتبك  الناس 
إذا   ، بالناس  اهتاممًا  1. أظهر 

األصدقاء  نكسب  أن  أردنا 
خدمة  يف  أنفسنا  فلنضع 

هلم  ولنمد   ، الناس  من  غرينا 
جمردة  نافعة  خملصة  يدًا 

من األنانية واملصلحة الذاتية .
الوجه  فتعبريات   ، 2. ابتسم 
أثرًا  أعمق  بصوت  تتحدث 
، من أجل ذلك  اللسان  من 

لكل  دائمة  ابتسامتك  اجعل 
تشيع  فاإلبتسامة   ، تلقاه  من 

وطيب   ، البيت  يف  السعادة 
، وهي  العمل  الذكر يف 

بني  املحبة  ميثاق  توقيع 
. األصدقاء 

بأحب  اآلخر  الشخص  3. ناِد 
ما  ، فأمجل  إليه  األسامء 

هي  آذاننا  تسمعه  أن  يمكن 
أسامؤنا.

تظن  أسئلة  حمدثك  4. اسأل 
 ، عنها  باإلجابة  سُيرس  أنه 

نفسه  عن  الكالم  عىل  شجعه 
الذي  املجال  وعن  وأعامله 
أن  ، وتذكر  ختصص فيه 

ورغباته  بنفسه  هيتم  حمدثك 
ضعف  بامئة  أكثر  ومشكالته 
وبمشكالتك  بك  اهتاممه  من 

وإن رضسًا يؤمله هلو أهم 
تعصف  جماعة  من  عنده 

تنزل  كارثة  أو   ، إفريقيا  بأهل 
ذلك  فاجعل   ، الصني  بأهل 

مستمعًا  فكن   ، عينيك  ُنصب 
عىل  حمدثك  وشجع   ، طيبًا 

. نفسه  عن  الكالم 
 ، حمدثك  يرس  فيام  5. تكلم 

ما يسعد  تعرف  أن  حاول 
مقابلته  قبل  اآلخر  الشخص 

، وإال ففي  إن استطعت 
. بداية حوارك معه 

اإلحساس  يعشق  6. كلنا 
الشخص  فاجعل   ، بالتقدير 

بأمهيته  دائاًم  يشعر  اآلخر 
ما  اآلخرين  نمنح  ودعنا 

ُنمنحه.  أن  نحب 

بـاملـظــاهـر مـش  النــاس 

بقـلـم
عبيـر حلمـى



يا مجاعه أنا أسف 
اعرف مكنتش  ساحموين 

جتاره الدين  أتاري 
البضاعه زي  وزيه 
شطاره والتجاره 
متباعه ومتباعه 

باع واليل اشرتى ليل 
افرتى واليل  تاجر  واليل 

وكل من هب ودب
ويسب يشتم  يطلع 

سعر ماهلاش  واألخالق 
الساعه تأيت  األمر يوم  وهلل 

هاترف عينك  ولو 
الرف ع  بضاعه  تلقى 
وكل سؤال له جواب

عتاب فعله  ولكل 
بياعه الناس  ودقون 

يا مجاعه أنا أسف 
مناعه معندهاش  الناس 

بيتحكي واليل  بيتقال  اليل  م 
ويشتكي يغنيه  موال  له  واحد  كل 

للشكاوى فتاوى  وفيه 
املعازي يف  القهوه  عينة  من 

يا ساده  وانا آسف 
بالسكر نقدمها 

ساده نخليها  ولال 
البال وييجي رد موش ع 
منطقي وال  معقول  هو  ال 

متنمره ورجال  متحجره  عقول 
جارح وكالم  سارح،  بفكر 

البضاعه لتحلية 
يكون يكون  واليل  الزبون  وريح 

متذاعه وكلها  مكنون  مفيش 
ع اهلوا ويف اإلذاعه

تاجر يا  عينك  عىل  بيتاجر  وكله 
شامعه الدين  عملوا 

وشجاعه جساره  بكل 
الناس مهوم  عليها  يعلقوا 

وضاعه بكل  ويردوا 

حساسه مواضيع  عىل 
ال هيمهم رشف وال خالعه

فزاعه جهنم  معتربين 
حاجه وكل  كلمه  لكل 

حمتاجه الناس  اعتبار  عىل 
عصايه ومعاه  لعشاموي 
الرعايا ويؤدب  يرضب 

خداعه ألسباب 
اليل ركع عىل سجاده موش كل 

ربنا بيعرف 
العباده دي  موش 

دي مظاهر وربام عاده

مجاعه يا  وصدقوين 
الفضائحيه القنوات 

إباحيه مليانه 
القضيه فتنة  وعجباها 
والرضاعه الكبري  عن 

طول عىل  متابعاها 
القاعه أو  امليدان  يف 
بتتابع الناس  مادام 

بالكوم والفلوس 
متباعه واحللقات 

يا مجاعه اليل آسف  وانا 
والسالم املواطنه  ع 

كالم كله  واهو 
إشاعه طلع  بس 

والوئام املحبه  زي 
والوداعه والتسامح 
احليطان ع  وسلميل 

بالودان بيسمعوا  اليل 
ينسوه يسمعوه  واليل 

ويروح لك يف خرب كان
نضيف مبقاش  اجلو 

ونضيف هانقول  ولسه 
مجاعه يا  نسكت  ولال 

واللكاعه التواطؤ  ع 
والبشاعه والتطاول 
مجاعه يا  صدقوين 

ساعه الظلم  لدنيا 
ساعه آلخر  احلق  ودنيا 

يزما كار
——— 

بيض  الشمس  من  جريده 
الدهب

وهناك  هنا  الدنيا  ماليه 
الشهب   اقوي من  

ونجمها  غايل  سهمها 
للسام  واصل  عايل 

ومننا  لينا  اخبارها  كل 
اهلدف  تصيب  صاروخيه 

املسافات  كل  قرصت 
الكتابات  كل  هبا  تعددت 

احداث  للدنيا  مللمت 
وفردت 

صفحات لالبداع 
رفرفت 

كالفراشات   العامل  عيل 
كياهنا  كل  ضيوفها  كل 
زهور  اقالمها  وكامن 

وعطور 
خطوه  اول  معاها  خطوا 

نور  من  جنني 
سمعتها  ومهسه  ببصمه 

لدنيا  ا
ثانيه  كأهنا   سنه  عدت 

حاجه  حتكون  اكيد  وبكره 
نيه  تا

االيد  مسكاه  ماهلدف  طول 
وقلوب 

وشموع  عزيمه   وياها 
بتقيد  تنوير 

قلوبنا  ومعاها  شمعه  نزود 
عناقيد  امجل   لينا  تطرح 
بيكرب  هدفنا  وبعده  بكره 

الدنيا  ورد وعنرب  نمال 
فن ورؤيه واحداث كتري 

إن  مآمن  بكره 
زي  العامل  يغطي  جناحها 

. الطري 

مجعت للون الورد حسن اآلس
وتفوقت بلطائف وثقافة وحكايا

ونواصلت مرص وأمريكا هبا
فأشم عطرالنيل ىف صفحاهتا

 أنا مل أقابل مثل هذى الروضة 
فسطورها تسقى العقول ثقافة
أهداها ) وائل( للورى من قلبه

) لطف اهلل ( جاء حممال برسالة
هذى ال)كاريزما( أين مثلها ؟! 

ايه يا) كاريزما( يا نجم عال
ماالعيد عيدك وحدك، بل عيدنا 

وعالغناء احلب فوق سامءنا
يا أول ويا) وائل(، أبقاك ربى
وحباك كل النعمة والصحة

وتزيدنا شدوا مجياًل ساحرًا 

وتقدمت بأرجيها ألغىل الناس
فرتبعت ىف الفكر واالحساس

فغدت بروض احلب خريغراس
وأرى املسيسبى كام النرباس

مكتوبة بمهارة ، وكل مراس
وفنوهنا تكسو الفؤاد بكل لباس
وكأن مرص تقول: ها هم ناسى

تدعو حلب يّلم ذى األجناس
ولذا أتيت أحييها بحامسى

والنور قد أهديت ىف قرطاس
 وبفرحه قد جلجلت أجراسى
وتعّمق الود احلقيقى بني الناس
 ملشاكل األحباب خري نطاسى
 لتبقى مالئًا دنيانا... بااليناس

فنرى ) كاريزما( ملكة األعراس

عمري قصيده   عيناك 
اين كنت عني خمبي 

تاهت اخلطاوي واهلوي 
غلبني 

ظننت ان احلب غفلني 
حلني رؤياك اشعلت قلبي 

وماج ولعي 
ارضمت فيه نريانك وصمت 

الصرب 
هل رأيت حبًا بالدم يرسي 

انا رأيت كام شعرت بك 
كحبي المي .

ضحكه فجر يف عيونك 
تضوي 

سكاري حياري من هامت 
قلوهبم بني الليل والصبح

شفق وغسق بينهام شهقي 
اشقر اصفر صباحي بلون 

الذهب 
حني سنابل روحًك متأل 
حقويل تشقشق فجري 

تداعب قلبي 
ختتال برياحك تطري شعري 

تتاميل تلتف بذراعك تلملًم
خرصي 

انت رقصه حياه تدب فيها
الروح 

كقرع الطبول وقت احلرب 
حتال 

بك ايامي ويريض عيل زمني 
اظل انتشيك فرحًا وفوحا 

ارتشفك كأسًا 
شذاك رياحًك أنفايس وعمري .

بقلم/ امريه القزاز 

..وَكـأهنا  َحـولـها  تـنُظـر  وهــى  َلــه:  َقــالت 
َمــرة.. ألول  احَلــياة  َتــرى 

..؟ الزَمــان  َهــذا  ..فــى  لإلنـسـان  َجـرى  َمــاذا 
..والـَحـنان..! ..الـرقة  ذَهـبت  أيــن 

!.. األَمــان  ..خـُيوط  ذَهـبت  أيــن 
..َفــوق  َيــُكــون  ..أن  اإلنــَسـان  َنـسى  َهــل 

..؟ الزَمــان 
َهــذا  ..فــى  َضــائع  ..َكـأنه  َأصــَبـح  إَنــه 

.. املَــَكــان 
َتـجاوز  إَنــه   !.. َذلـك  َعـيب  وَمــا  هَلـا:  َقــال 

..بال  َيـعيش  أن  ..وَأراد  باألحـزان  األوان..وَعـرب 
ُكــل  ..َعــىل  النـسـَيـان  َسـتائر  ..وَأسـدل  َخـسائر 

.. ..إنـَسـان  إُنــه  ُيـشعـره  َمــا 
بالَسعادة  َسـَيشـُعـر  :  وَكــيف  َمـذُهـوله    َقــالت 

باإلنـَسان  ..ُتـحيط  ..َكـاجُلـدران  َأصــَبـح  وَقــد 
.. األَيــام  شـتاء  ..فــى  الدفــئ  َتـمنُحه  ال  وَلــكن 
فــى  رَقمـًا  َيــُكــون  ..أن  اإلنــَسـان  ُيـسعد  َهــل 

!.. َقــلب  فــى  ..ُحـزَنًا  ذكــرى  ..أو  َبـنك 
َأصــَبـح  َعــامل  ..فــى  األَمــان  َيـمنُحه  َهــذا  َهــل 

أسـوأ  َتـعزف  وَنغامت  املَـشاعر  لَصـلب  َكـمصـنع 
األحَلــان..؟

ُتـؤمن  ال  ُدنـيا  فــى  الهـى  َيــُكــون  أن  ُيـسعده  أو 
..؟  بالـدَيان 

إنك  َتـنسني  زلـتى  :  َمــا  َسـاخـرًا هَلـا  َقــال 
َعــىل  إنـك  وَتعتقدين  األَثــام  أرض  فــى  َتـعيشني 

إَنـها  إسـتطرد  ُثـم  واألحـالم  األَمــانى  َأْرض 
َكــان  اَلــذى  َعــن  فــيها  َتـعـُثـرين  َســامء  ليست 

الـَبرش  أن  أعـَتقد  ُكــنت  َسـامهة:  لـَقـد  َقــالت 
األوَهــام  وَيـرفُضون  املَـشاعر  َيـستشـعرُون 

الزُهــور  َيـستبدُلـون  أهَنم  َتـبينت  وَلـكنى 
!.. األعــوام  بأشـواك 

..؟  األعـياد  ..ودفـئ  احُلــب  َزَمــن  أيــن 
..مــن  ..َبــداًل  ..والَضـحكات  املَـوائد  َزَمــن  أيــن 

.. األَهـات 
منـه  َبــداًل  َحــل  ..اَلــذى  العـَناق  َزَمــن  أيــن 

. . ت لَصـفعا ا
متـأل  ..الزُهــور  فــيها  َكــانت  ..أَيــام  أيــن 

َحـلت  ..اَلــتى  األَيــام  َهــذه  ..مــن  الُبـسـَتـان 
..؟  الريـحان  ..أشَجـار  َعــىل  ..الـثُلوج  فــيها 

الزَمــان  ..َضــياع  َعــىل  أبـكى  أصـبحت  لــقد 
َكــان  ..َكــيف  أَتـذكر  عــندَما  ..وأضـحك 

..؟  املَــَكــان 
َتــعيش  َمـازالت  إَنـها  ُيـَصـدق  ال  هَلـا  وهــو  َقــال 

.. َهــكذا  املَــاضى  فــى 
احَلــقيقى  ..الـَعـامل  إَلــى  َسـبقها  َقــد  َكــان  وَقــد 

 : ..الـزَمــان  مــن  َفــرتة  ..ُمــنذ  األن 
الزَمــان  َثـمر  ..لـَتقطفى  تَتأقلمى  أَلـن 

!.. الـُبستان  ..َكـورد  ..وأنتى  َفــرتة  وُتـسعدين 
احَلــياة  ُنــور  ..َعــن  َعـيَناكى  ُتـغلقني  لــَمــاذا 
..اإللــه..!َصـرخت  َيـعرف  ..ال  ُكــله  والَعـامل 

: ئلة َقـا
.. وجـدان  بال  ألهُنم 

..اإلنــَسـان.. فــيه  ..َضـل  َزَمــن  فــى 
.. الزَمــان  َيـنقضى  ..َحــتى  ُيــعانى  وَسـيظل 

.. ُأريـده  ..فال  الَعــامل  ُهــو  َهــذا  َكــان  إن 
.. ..إنـَسـان  ..بال  ُحــب  ..بال  َزائـف  َعــامل 

..دون  الَقــلب  َيـُدق  ..َكــيف  املَـرء  َنـسى  لــقد 
!.. َأحــزان 

َلـيس  َعــامل  ..َأراه..فــى  ..ال  َمـزيد  ُهــناك  َهــل 
َعـيَنـان..؟  َلــه 

..وُهــو  اإلنــَسـان  فــيه  الَبَصـر  َفــقد  َعــامل 
!.. الُبـسـَتـان  ..َمـعانى  َأجــَمــل  ُيـضيع 

..اَلــتى  الَشـمس  َنـحو  ُتـرسع  وهــى  َبـكت 
مَعـها  ُتـعدد  ..وَكـأهنا  الغــرُوب  َعــىل  َأوشكت 

:  وداعـًا  َقـائلة    وإسـتطردت   : الذُنــوب 
َشــمس  َتـطوى  ..أن  لــى  إدعـى   .. َيـاصـديقى 

..ورود  َذُبلت  أن  ..َبــعد  جـراحـى  الغــرُوب 
.. أفـراحــى 

اجَلــميل  ..َعـاملى  فــى  ألخـتـبئ  َسـأرحل  إنــى 
َيـعرف  ..ال  دخــيل  ..أى  دُخـله  َيْ َلــن  اَلــذى 

حَلـظات  ..فــى  ..َحــتى  احُلــب  َيــُكــون  َكــيف 
.. الَرحــيل 

ُتـشعره  َكــانت  دامـعًا..وَقــد  إَلــيها  َنـَظـر 
ســنني  درُبه  َعــن  ..َتـاه  دفـني  ..لـَزمن  باحَلـنني 

الرَجـاء..فــى  َعــن  ُيـعرب  وَصـوُته  َقـائاًل  َتـمتم 
..عــند  َيــوَمــًا  َنـلـتقى  :  ُرَبـام  اجَلـفاء.  َزَمــن 

اإلنــَسـان.. َيــنُجو  أن  ..بعد  الـنخيل  أشـجار 
..الَعـليل.. الَزَمــن  َهــذا  مــن 

أوانَيها.. الورُود  َتـستعيد  ُرَبـام   : َهـامسًا وَتـمتم 
.. َمـوانيَهـا  َذُبلت..َعــىل  أن  بَعـد 

؛ يق  طر و ب  ر د طع  بتقا  
يق صد و ن  نسا ا هس  د

يق غر . . مه د ىف  د  فتمد
. . . ت ا صو أل ا طنني  تفع  ر ا و

* *
ن نسا ا . . مسكني  : ا لو قا
ن ا سكر . . بيد عر : ا و د ر
؛ ن ا كو أل ا ب  ر نه  سبحا

. . . ! ؟ ت ما و  أ  . . . حى ه  ا تر أ
* *

م بكال  . . . ه  عينا مهست 
م حا ز . . . ليه ا حو س  لنا ا و
) م نا أل  . . . نى  عو د هلل  با (

. . . ت فال ال ا يد  ير نتفض  ا و
* *

عليه حّط  ؛ ر عصفو ء  جا
؛ يه يد بني  تغنى  و قص  ر
شفتيه قطع  و قط  ثب  و

. . . ت لنغام ا يا  بقا عليها  و
* *

ى ر د أ ال  ؟ يشبهنى جهك  و
! ؟ ى جير ا  ذ مى  د و  أ مك  د

! ؟ ى ر صد م  أ ك  ر بصد ح  جلر ا
! ؟ ت ما منا  من   : نى خرب أ

* *
) قلبى ( يا مت  لصا ا ا  هذ يا
ب ر لد ا عىل  ح  بو ملذ ا ا  ذ يا

حلب كا  . . . ير مر ت  ملو ا
                                 . . . ت ها آل با  . . . ء مىل ح  لفر ا و

* *
مضى أ ال  و ؛  م يا أل ا متضى 

ضى ر أ عن  بحثا   . . . ه تو أ و
بعضى عن  ؛ بعضى عد  يتبا
. . . . ت ا ر لذ ا ف  ال آ صري  فأ

* *
؟ مى لظا ا ث  ضغا أ نت  كا هل 
؟ مى يا أ سبقت   . . . يا  ؤ ر م  أ
! ؟ مى حال أ ىف   . . . منية  أ و  أ

. . . ! ؟ ت يا حكا ت  فتا  . . . هى  و  أ
* *

ف عر أ ال  ؛  با و مكر صحو  أ
: هيتف ت  صو قى  عام بأ و

، جف تر فال  ؛  قت لو ا ن  حا ما   (
) . . ت فا ما  نك  ما فز . . . هنض ا و

النـسـَيـان  ورق  َعــىل  َكــلَمـات  ..) كاريزما   ( يا  طيبة  وأنتى  سنة  كل 

رؤيـــــــــــــــــــــــــــا...  

بقلم/ لـيـلَيـان ُجـورج األديب الشاعر/ مالك ميخائيل

األديب الشاعر/ مالك ميخائيل



أى  ىف  الصحف  قرأه  عىل  يداوم  وهو  القرأه  هلل  العبد  عرف  أن  منذ 
جريدة  فتتصفح  الصباح   شاى  تصنع  وهى  أمه  بجانب  سواء  مكان، 
مغلقه  نصف  بعني  بجانبها  جيلس  طفل  وصاحبنا  بأهتامم  األهرام 
الشاى واجلرنال، فتعطيه  إال عىل صوت والده يطلب  يتابعها.  والينتبه 
عندما  فورا  هذا  يذوب  ولكن  قرأته،  أستكامل  لعدم  بغيظ  اجلرنال  األم 
يصدع صوت األب قائال، من قرأ اجلرنان ياوليه قبىل. فتقول هاربه …
 أبنك مقصوف الرقبه قال إيه ياخويا بيحب يقرأ )اجلرنان(.فأنظر ألمى 
)والمؤاخذة،  ىف  قرأته  حيب  صاحبنا  كان  وأيضا  األسفني،  هلذا  بغيظ 
الباب  عىل  اخلبط  حيث  األرسه،  لكل  صداع  هذا  وكان  الراحه!(  بيت 
وكان  الباب،  سيكرسون  وإال  باخلروج  هلل  العبد  يطالبون  توقف  بدون 
من  أو  اجلرنال  قرأة  ىف  مهمته  إستكامل  لعدم  مغتاظ  خيرج  صاحبنا 
بحب  صاحبنا  وتشبع  الراحه.  لبيت  دخوله  من  األساسى  اهلدف 
أنواعها.  بكل  األجتامعيه.والدينيه  األمور  وكل  والسياسه  الصحافه 
وكم جلس صاحبنا بني أكابر الناس و والده يستمع هلم وهم يتناقشون 
ىف كل ما جاء ىف )جرنان( اليوم، ومتر األيام ويقرر صاحبنا ىف املرحله 
بأن  صاحبنا  احلال  وكام  )احلائط(  الفصل  جريدة  ينشئ  أن  اإلعداديه 
املجلة فبدأ  الصيام ىف رجب. فقط طبق ذلك عىل  العجب وال  اليعجبه 
السبب  عن  متسائاًل  املشاغبني  الطلبه  مع  وتساهله  العربى  أستاذ  بنقد 
اخلصوصيه. الدروس  لسبب  أم  منهم  خياف  األستاذ  هل  ذلك.  ىف 
وقرأ األستاذ املقاله، وال ينسى صاحبنا وجه األستاذ الذى حتول إىل  أللون 
األمحر كالطامطم  وعينه اجلاحظه كاملجنون وهو يرصخ. وحياة أمك، 
دى مقاله تكتبها عنى! ثم نادى بعض من التالميذ األقوياء الذين أخذو 
صاحبنا باحلضن وهات يا رضب باخلرزانه عىل خلفيه صاحبنا الذى كان 
يأستاذ  حرمت  قائال،  السيدة.  مولد  سريك  ىف  كالقرد  ويتنطط  يرصخ 
مطبقًا  العلقه  ونسى  يتعلم  مل  صاحبنا  ولكن  تانى،  جمله  هعمل  مش 
القائل. علقه تفوت وال حد يموت. ودخل صاحبنا اجلامعة وكله  املثل 
جامعية  جملة  صاحبنا  عمل  وفعاًل  الصحافة  دنيا  عىل  وإنفتاح  أمل 
الرئيس  وتشجيع  إرسائيل  مع  السالم  تأييد  موضوعاهتا  أول  وكانت 
السادات، وإذا بشبح استاذ العربى يعود من جديد ولكن هذه املره عىل 
جاؤ  للسالم  الرافضني  والشيوعيني  اإلشرتاكيني  من  كبري  عدد  شكل 
ليواجهه صاحبنا فيام كتب فأستعد العبد هلل وهو حيمى ) والمؤاخذة 
مسكه  حد  لو  حاله  ىف  هيرب  ولكى  الشعوريه،  بطريقه  املؤخره( 
لوحده  كان  األستاذ  أن  خاصتًا  يرضبوه.  األخرين  أجل  من  باحلضن 
املهم  مني.  وال  مني  هيحتمل  صاحبنا  ياااااااابا!  كبري  عدد  هؤالء  وإنام 
أسبوع. أكثر من  التى دامت  إنترص صاحبنا ىف معركته  املقصود  قول 
الذين  اإلسالميني  مع  املره  وهذه  جديدة  مواجه  ىف  املجلة  وتستمر   
حترضًا  أكثر  كانوا  فاإلسالميني  وللحق  فجأه،  الكليه  ىف  إنترشوا 
)الكافيرتيا(  الكليه  ىف  صاحبنا  ملكتب  يأتون  فكانوا  الشيوعيني.  من 
يعرفون  وهم  اهلروب.  من  يمنعوه  وكأهنم  جه  كل  من  وحياوطوه 
عىل  جالس  صاحبنا  أن  ثم  املتحرض  النقاش  من  الهيرب  إنه  عنه 
تكتيك  يعنى  وهذا  أمان  ىف  اخللفيه  )والمؤاخذة(  يعنى  الكرسى، 
فقد  وللحق  العربى،  أستاذ  عصايه  عن  خمتلف  سيكون  الرضب 
وبني  بينه  وكان  شهر  مدار  وعىل  املناقشات  كل  ىف  هلل  العبد  إنترص 
هؤالء كل إحرتام لسبب أن صاحبنا بعيد متاما عن الطائفيه والتعصب 
وكفى.  وربه  اإلنسان  بني  خاصه  عالقه  أنه  الدين  أن  عن  كتاباته  وكل 
وتستمر املواجه اجلديدة ولكن هذه املره كانت ىف مقتل وأغلق صاحبنا 
عىل أرسها املجله مع بدء التفكرب اجلدى وألول مره باهلجره خارج مرص
مع  فكانت  املواجه  أما  أخرى(  ملقاالت  حتتاج  املواجهه  )تفاصيل 
مباحث أمن الكليه )الدولة( ومن خلفهم املخابرات كام عرف صاحبنا.

فكتب  الصحفيه  بإنتصاراته  مغرورا  صاحبنا  أتشملل  فقد 
واألمل،  الوفاء  ومدينة  والفساد  السادات  جيهان  عن 

وللحق كان صاحبنا كاتب مقاله ال تستحق اخلرذانه 
بل القتل ) كام قيل(، وجائت قرصة الودن املوجعه 
جدا. وبالطبع صاحبنا شكر اهلل أنه مل يناقش املقاله 
أستاذ  خرذانه  ستكون  عندها  ألنه  الدولة  أمن  ىف 
صاحبنا  وعرف  وزغزغه.  نزهه  جمرد  العربى 

أن سبب عدم أعتقاله هو تقرير عنه بأنه عنرص 
وطنى وما كتبه كان معروفًا للمرصيني ىف 

صاحبنا  وخترج  األيام  وتدور  الشارع، 
متاما  التفرغ  وقرر  اجلامعه  من 
حتت  املصور  ملجلة  فتقدم  للصحافه 

لبيب.  فوميل  املرحوم  األستاذ  رعايه 
وكتب صاحبنا بعض التحقيقات الفارغه 
حتت التمرين برعايه صحفيني أخرين! 
وهذا مل يعجب صاحبنا الشملول فقرر 
عليه  ويعرض  فوميل  لألستاذ  الدخول 
حيث  تعود  كام  التحقيقات  كتابه 
الحيتاج  بخربته  أنه  صاحبنا  يظن 
املرحوم  األستاذ  ووافق  للتمرين. 
تقرير. عينه  عرض  وطلب  فوميل 

مل يمر يوم حتى تقدم صاحبنا بالتقرير 
وكان عن أوضاع احلكومة وكذهبا ىف 

ومل  والرباهني.  باألدله  وعودها 
احلكومه  هيدد  أن  صاحبنا  ينسى 
بالعواقب التى قد تؤدى إىل الثوره.

األستاذ  وجه  صاحبنا  والينسى 
وجه  األصل  طبق  كان  فقد  فوميل، 

ىف  فكر  صاحبنا  أن  لدرجه  العربى  أستاذ 
وكأهنا  العجب  ياااااال  ولكن  بلكونه.  عىل  يطل  وكان  الشباك  من  القفز 
معجزه. فقد هدأ وتكلم هبدوء لصاحبنا بأن يتوقف عن الكتابه، فهذه 
الفشنك  والكالم  الفهلوه  بلد  مرص  هى  بل  احلريات  بلد  أمريكا  ليست 
املعسول، وأكد لصاحبنا بأن هنايته لو أستمر ىف الكتابه ستكون رسيعه 
ىف  رشفه  من  السقوط  أو  جمهوله  مرسعه  سيارة  حادثه  خالل  من 
نفسه(. عن  يتنبأ  وكأنه  هاكذا  مات  فوميل  األستاذ  )لألسف  عاىل  بيت 
وأحرتم صاحبنا رأى األستاذ فوميل وأنسحب من الصحافه غري نادم.
 ومتت اهلجره ألمريكا وعاد عفريت الصحافه يلعب ىف دماغ صاحبنا 

لعمل جملة ىف املهجر خاصتًا أنه اليوجد مدرس عربى بخرزانه ىف 
كاليفورنيا. ولكن مع خربات صاحبنا السابقه وأحباطه وعلمه أن 

يد احلكومه طايله ىف أمريكا كام ىف مرص.  قرر أن تكون املجلة ذات 
هدف واحد وهو التسليه والضحك وتفريغ مهوم املهاجر عن طريق 
النكت واملقاالت الساخره واألزجال اخلالده والُبعد متاما عن املهاترات 

املشتعله ىف املهجر خاصه الدينيه. وأختار صاحبنا للمجله إسم 
البعكوكه اجلديدة، ووضع كل اللمسات للتنفيذ بام ىف ذلك اإلحتياجات 

املاليه، ولكن متقولش يا مؤمن وكأهنا لعنه قد حلت عىل صاحبنا، 
فلم خيرج هذا املرشوع للنور حتى يومنا هذا. واحلقيقه بنظره عامه 

فاحصه نجد أن صاحبنا ريح وإرتاح من هواية البحث عن املتاعب 
وهكذا كانت رحله صاحبنا مع الصحافه.

) أهلل يكون ىف عونك يا وائل لطف اهلل(



املرصى  الشارع  عىل  املؤثره  االعالمية  املنابر  من 
الواقع  عن  يعرب  قلم  ووجود  التعبري  وحريه  الصحافه 
واالعالمى  الصحفى  بالكاتب  اطاحه  حق  شهاده 
نتيجة  اليوم  املرصى  جريدة  من  رزق  محدى  املتميز 
القراء  وامام  اهلل  امام  حق  كله  فيه  يقول  ملقال  كتاباته 
منوف  مواليد  من  رزق   محدى  الصحفى  الكاتب 
القاهرة بجامعة  اإلعالم  كلية  ىف  خترج   1964 عام 
عامى  بني  املصور  جملة  حترير  رئاسة  وتوىل   ،1986 عام 
يومى  صحفى  عمود  كتابة  إىل  باإلضافة  و2012،   2009
اليوم«. »املرصى  جريدة  ىف  اخلطاب«  »فصل  بعنوان 
عام  للصحافة  املتوسط  البحر  جائزة  عىل  »رزق«  وحصل 
1995، وجائزة التفوق الصحفى من نقابة الصحفيني مرتني 
عامى 2000 و2003، باإلضافة إىل جائزة مصطفى وعىل أمني 
عام 2012. وباإلضافة إىل العمل ىف الصحافة املطبوعة، عمل 
»رزق« ىف جمال اإلعالم التليفزيونى أيضًا، حيث قدم »صحافة 
قناة  عىل  اليوم«،  »القاهرة  برنامج  ضمن  يوميًا،  القاهرة«، 
أوربت، بني عامى 2008 و2010، ويقدم حاليًا برنامج »نظرة«، 
البلد«. الذى ُيذاع يومى اخلميس واجلمعة عىل قناة »صدى 
ىف  اإلخوانية«  التمكني  وثائق  مرص..  »فتح  كتاب  له  وصدر 
حمبة  ىف  »كريياليسون  كتاب  له  صدر  وأخريًا   ،2013 مايو 
هو  رزق  محدى  الصحفى  الكاتب   .2018 يناير  األقباط« 
بكلية   1986 دفعة  من  اليوم«  لـ»املرصى  حترير  رئيس  رابع 
وجمدى  اهلوارى،  أنور  الزمالء:  سبقه  حيث  اإلعالم، 
خمتلفة. لفرتات  املنصب  توىل  ىف  رزق  ويارس  اجلالد، 
مناصب عده توالها محدى رزق وتاريخ طويل مرشف من 
النضال الصحفى ولكنه انتهى باخلروج هبذا الشكل البعض 
ذكر ان السبب ىف خروجه من املرصى اليوم يرجع خلالفات 
اداريه كام  ذكر االعالمى امحد  موسى وانه قام بتقديم استقالته
رزق  محدى  كتب  ما  اخر   2018 ديسمرب   5 دمشاو  مقال 
لالقباط  حيدث  عام  يتحدث  اليوم  املرصى  جريده  ىف 
التى  االوىل  املره  ليست  وهى  مرص  صعيد  ىف  خاصه 
احلكومة  لعجز  وادانته  لالقباط  حيدث  عام  رزق  يكتب 
املواطنه  مبدأ  وتطبيق  القانون  تنفيذ  عن  والداخليه 
بالصاله  يبدا  طائفى  حدث  اى  مثل  مثلها  دمشاو  احداث 
ولكنه ينتهى بكوارث فادحه جيتمع بعض االفراد ىف احد 
كالعاده  ولكن  هبم  اخلاصه  الدينيه  الشعائر  للامرسه  املنازل 
ومل  املنزل  ملحارصه  الغوغائيني  من  جمموعه  يذهب 
يتوقف االمر عند هذا احلد بل يتم اهلجوم وهنب وسلب كل 
ما يمتد اليه ايدهيم فكتب رزق مشريا باصبعيه عىل السبب 

نموذجا  حسن  عيل  عامر  الدكتور  يعد  جليلنا  بالنسبة 
املنترص. واملكافح  املبدع  واالديب  السيايس  للمفكر  راقيا 
الدكتور عامر يف كل هذه االمور وغريها ناجحا قويا وقدوة 
االكليشهات  وضد  القولبة  وضد  االصطناع  ضد  فعالة  حية 
الدكتور عامر يف سريته الذاتية الصادرة حتت عنوان - مكان 
سرية  حارة  وانفاس  شديد  بصدق  يكتب   - الزحام  وسط 
الهنا  خمتلفة  اطوار  يف  مرص  حلياة  سرية  تعد  التى  حياته 
وحقيقي  صادق   هو  لذلك   - رسمي  غري   - تاريخ  حتمل 
حقيقية  هنضة  نبغي  كنا  .واذا  جتميل  او  زيف  وبال 
لالجيال الصاعدة فليس اقل من قيام وزارة الرتبية والتعليم 
.حتى  والكليات  واملعاهد  املدارس  يف  السرية  هذه  بتدريس 
الذين  العجوة  لزعامء  زاعقة  مثالية  من  بعقوهلم  هنرب 
شوارع  فوق  اسامئهم  وترتدد  والربامج  املناهج  يتصدرون 

جرئ  مقال  ىف  الصلح  وجلسات  العيله  بيت  وهو  احلقيقى 
عليه  يطلق  فيام  وجيتمعون  املشهد  يتصدرون  ممن  كفانا 
بداخله  حيدث  ما  فقط  دور  بأى  يقوم  ال  الذى  العيله  بيت 
هو ضياع حق املجنى عليه واجباره عىل التنازل عن حقه ىف 
كل مره هذه اجللسات ال تأتى بثامر طيبه وتعود مره اخرى 
قبول  عن  الكنيسه  توقف  من  البد  والبلطجه  االعتداءات 
جلسات النصح التى تغزى باملزيد من االعتداءات الطائفيه 
وحتاول  تفلت   أى  عىل  حديد  من  بيد  الدولة  ولترضب 
ىف  الكفاءات  أصحاب  بتعيني  مدنيتها  عىل  تربهن 
تربهن  أن  عليها  ديانتهم  إىل  النظر  دون  العليا  املواقع 
واالرهابيني  السلفيني  ومعقل  القتال  لساحات  وتذهب 
املتواجد ىف املنيا وتطبق القانون لكى يغلم كل متطرف ان هناك 
رادع اختبار صعب ملدنيه الدوله اما ان ينترص السلفيني واما 
الدفاع طويال عن احلق. القانون جاول رزق  ان تطبق دوله 
خالد  الدكتور  موقف  وعضد  قبل  من  دافع  كام 
نور  طارق  األعامل  رجل  من  بالغ  مواجهة  ىف  منترص 
االقباط  بجانب  لوقوفه  والناس  القاهرة  قناة  مالك 
الذى انتقد حلقة اإلعالمية بسمة وهبى مع الشيخ عبد اهلل 
ووصف  األقباط  يكفر  إنه  رصاحة  فيها  قال  التى  رشدى 
أن ما  إعالمى موضحا  بأنه عبث  باحللقة  منترص ما حدث 
اإلعالمية  البالة  رمز  أن  واملعروف  إعالمية  بالة  تقديمه  تم 
نور  طارق  اعتربه  ما  وهو  املستعملة  املالبس  عىل  يطلق 

مستقبل  نحو  االمل  باب  ويغلق  االنظار  يعمي  دخان  وهم 
واعد .ففي سريته الذاتية نجد ثالث صفات  اساسية  وهي 

أوال: انـســان  صــادق 
تفوح  صدق  .بل  السرية  هذه  يف  واحد  ادعاء  اليوجد 
يتحدي  .انسان  االخري  للحرف  االول  احلرف  من  رائحته 
ويناضل  البطالة   واسوار  التعلم  وصعوبات  التوحد 
قمته  عيل  وجيلس  النجاح  حيقق  حتى  باستمرار 

ثانيا: مكاشفة واقعية 
الدكتور عامر حيكي جتربته ويامرس ترشيح الواقع املرصي 
ويف سبيل ذلك يطرح العديد من القضايا واملشاكل بل يتحدث 
الدينى  التطرف  نرش  يف  املرصي  التعليم  دور  عن  بجراءة 
وخاصة يف االرياف وهي قضية حتتاج ايل بحث مستقل كذلك 

منترص الدكتور  ضد  بالًغا  وقدم  القناة  حق  ىف  وقذفًا  سبًا 
بالغ  مواجهة  ىف  هذا  قوىل  أقول   ( قائال  رزق  وذكر 
ملقتضيات  واستيعاب  وفهم  عقل  فيهم  يفرتض  ممن 
ملا  العقىل  الرفض  عىل  حيض  الذى  التنويرى  اجلدل 
الطائفية الفتنة  بضاعة  الفضائيات  عىل  اجلائلون  يسوقه 
ىف  تكريم  كل  تلقى  التى  املسيحية  بازدراء  واملتبضعون 
النائب  إىل  الطريق  يستسهلون  الذين  هؤالء  الكريم،  الكتاب 
العام، فطفقوا يعدون األنفاس ترتدد ىف صدور املفكرين ( :
املرصى  حترير  رئاسه  من  رزق  خرج  املطاف  هنايه  وىف 
فقط  شهور  اربعه  ملده  املنصب  هذا  توىل  ما  بعد  اليوم 
بأعامل  قائاًم  املناوي  اللطيف  عبد  بتعيني  قرار  وصدر 
يرجع  ان  البعض  حاول  اليوم«.  املرصي  حترير  رئيس 
املرصى  حترير  رئيس  منصب  من  خروجه  سبب 
مقاله  خالل  من  نرش  فيام  وليس  اداريه  خلالفات  اليوم 
املقال  نرش  فور  خروجه  تم  ولكن  دمشاو  االخري 
واالعالمى  الكاتب  عىل  اقترص  االمر  فقط  ليس 
االعالميني  من  العديد  خروج  شاهدنا  بل  رزق  محدى 
املرصيه  الدوله  قبل  من  عديده  قرارات  ملهامجتهم 
االفواه  تكميم  سياسه  التباع  املرصيه  الدوله  وحماوله 
خرجت االعالميه مليس احلديدى من قنوات سى بى سى 
عىل  االفضل  وكوهنا  )العاصمة(  برناجمها  ثقل  من  بالرغم 
االطالق  وخرج ايضاً   خريى رمضان حينام  أعلن استقالته  عىل 
 cbc اهلواء مبارشة  من برنامج) ممكن (املقدم من خالل شاشه
محدين  الشعبى  التيار  مؤسس  للمناضل  استضافته  بسبب 
استضافته   ورفضت  رأهيا  القناة  غريت  ولكن  صباحى 
لنوع من اإلحراج خلريى رمضان  وقت احللقة مما تسبب 
لتقديم  االعالميني  بعض  وذهب  اهلواء  عىل  استقاله  وقدم 
برامج ليس هلا عالقه بالسياسه مثل منى الشاذىل واالعالمى 
واتباع  االعالميه  املنظومه  لتغيري  حماوالت  الليثى  عمرو 
قرارات  مع  تتوافق  اراء  سياسه  وهى  جديدة  سياسه 
أن  يستطيع  النار  و  احلديد  بسياسة  أنه  يتوهم  من  الدوله 
األيادي  تكبيل  و  األفواه  بتكميم  يقوم  وأن  الشعوب  خيضع 
ألن  صحيحة  قراءة  الواقع  يقرأ  ومل  احلساب  اخطأ  فقد 
لغة القوة اليوم ال يمكن أن تكون هي احلل ملشاكل الشعوب 
كانت  إن  احلاكمة  األنظمة  عىل  ينبغي  أيضًا  هلذا  و  العربية 
تتجاهل  ال  أن  احلكم  يف  االستمرار  و  االستقرار  يف  جادة 
لغة  بتغليب  تقوم  أن  و  الشعوب  حقوق  و  متطلبات 
وكذلك  هلا  املخالفني  مع  واحلوار  التفاهم  و  واملنطق  العقل 
. للبالد  خري  و  مصلحة  فيه  دام  ما  االخر  بالرأي  القبول 

يتحدث عن سلطة اساتذة اجلامعة وقهر الطالب ذو الراي 
املختلف وقضايا عديده منها  تزوير طباعة الكتب وأسلوب 
الكتابة واكتشاف كاتبنا لواقعيتنا السحرية  التعليم وطقوس 
فيام  املحبة  قيمة  وتفعيل  الفكرية  لألبحاث  كتابته  وكيفية 
الروائية والشعرية، لتبدو  يامرسه من كتابة نقدية لألعامل 
القضايا  من  حتوي  والفائدة،  واملتعة  الثراء  يف  غاية  سرية 
القادمة. لألجيال  ملهام  عمال  جيعلها  ما  اهلامة  واألفكار 

ثالثا: االنتصار ممكن 
حتصل  العظيمة  السرية  هذه  قراءة  من  االنتهاء  بعد 
كلامت  كل  من  اكرب  طاقة  جبارة  اجيابية  طاقة  عيل 
.واالنتصار  والبطالة  واملر  الفقر  رغم  واقع  فالتفاؤل 
القهر  وسطوة  املشاعر  وجتاعيد  احلياة  قسوة  رغم  ممكن 
" اجليل  هلذا  استاذا  حسن  عيل  عامر   " ان  احلقيقة  ويف 
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وتعطي مرونه ملدفوعات االقساط ومزايـــا 
املستفيدين من الوثيقه واألموال املدخرة يف 

الوثيقه.
تسمح وثيقه تامني

 I n d exe d  U n i v e r s a l  L i f e
للمؤمن عليـــه بتخصيص مبـــالغ القيمـــه 
النقديه حلساب مؤرش األسهم املستثمرة يف 
البورصة مثل S&P 500 وهي مؤرش لسوق 

األوراق املالية االمريكيه ألكرب 500 رشكه 
 New York لدهيا اسهم مدرجه يف بورصه
او NASDAQ وهــــــي اخــــــتــــــصــــــــــــار
 National Association Of Securities

Dealers Automated Quotations
الـــتـــــــــى تـــــــــأســــــســــــت سنه 1971.

تعترب IUL من أفضل وثـائـق التاميــن علــي 
احليـاة للحصول عيل دخل عند سن التقاعد 

وترددت  سمعناها  ما  كثريا  كلمة  االحتكار 
عىل أذهاننا خاصة يف األسواق سواء العاملية أو 
املحلية حيث أن االحتكار هو املفهوم اخلاص 
بسيطرة شخص أو رشكة ما عىل منتج بعينه 
مع عدم توافره لدى األطراف األخرى داخل 
وبمعنى  العاملية  األسواق  أو  الواحد  السوق 
غياب  االحتكار  يعني  أن  املمكن  فمن  أخر 
املنافسة بني الرشكات واألشخاص وبعضهم 
األسواق. عىل  السيطرة  من  البعض يف حالة 
: االحتكار  مفهوم 
منافسة  وجود  عدم  تعني  كلمة  االحتكار 
تلك  أن  كام  البعض  وبعضها  الرشكات  بني 
الكلمة أيضا تعني سيطرة رشكة واحدة عىل 
أو  املنتج  منتج بعينة مهام كانت جودة ذلك 
املنافسة  الرشكات  قدرة  لعدم  نظرا  سعره 
لعمالئهم  املنتج  ذلك  بتوفري  القيام  هلم 
تبذل  مجيعها  الدول  فإن  بالذكر  واجلدير 
القوانني  وضع  أجل  من  جهدها  قصارى 
األسواق. يف  املحتكرين  جتاه  الصارمة 
هتدف  التجارة  من  النوعية  تلك  أن  حيث 

الصيني  االقتصاد  حيتل  أن  خرباء  يتوقع 
أزاح  أن  بعد   ،2022 عام  عاملًيا  األول  املركز 
إلزاحة  ويستعد  طريقه،  من  واليابان  أملانيا 
ذلك  عىل  للتدليل  و  أيضا،  األمريكي  االقتصاد 
عن  فضال  ألمريكا،  مصدر  أكرب  الصني  فإن 
كون الصني هي املدين الثاين للواليات املتحدة .

يف  اقتصاد  بأكرب  تتمتع  كانت  أمريكا  أن  ورغم 
األخرية  اآلونة  يف  أنه  إال  عاًما،   140 منذ  العامل 
االمريكية   املتحدة  الواليات  الصني  جتاوزت 
القوة  من  األقل  عىل  واحد  مقياس  خالل  من 
اإلمجايل  املحيل  الناتج  وهو  الكلية،  االقتصادية 
 ،)PPP( الرشائية  القوة  تعادل  أساس  عىل 
من  البلدين  بني  االقتصادية  االختالفات  رغم 
واالستثامر  االحتياطيات،  إمجايل  حيث: 
السكانية،  والرتكيبة  املبارش،  األجنبي 
املحيل  الناتج  و  والصادرات،  والواردات، 
. وغريها  والتعليم،  والطاقة،  للفرد،  اإلمجايل 

االقتصاد الصيني
اقتصاد مجهورية الصني الشعبية هو ثاين أكرب 
اقتصاد عاملي، وتعترب الصني أرسع اقتصاد كبري 
بمعدل  املاضية  سنة  الثالثني  يف  واألرسع  نامي 
نمو سنوية مرتفعة، كام أن الصني هي أكرب دولة 

مـــن خـــالل القيمـــه النقديه املـتـــراكمـــة
Cash Value  او يمكن للمستفيديـــن مـــن 
الوثيقه احلصول عيل مبلغ الوثيقه باإلضافة 
ايل  القيمه النقديه املرتاكمة بعكـــس وثيقه 
التامني عيل احليـــاه املحـــددة املده التـــي ال 
حتتـــوي عيل قيمـــه نقـــديـــه مرتاكـــمـــة 
وكذلك يمكـــن االقتـــراض بضـــمـــانـــهـــا .

عندما يتم دفع قسط التامــيـــن فـــان جـــزء 
مـــن مبلغ القسط يغطي تكلفه التامني عيل 
حياه املؤمن عليه والباقي يضاف ايل القيمه 
النقديه املرتاكمة Cash Value التي تـــزداد 
حسب الزيادة يف مؤرش األسهم بالبورصـــة 

عـــاده تقوم رشكه التامني بتحديــد معـــدل 
ادين  فائده ثابت مضمـــون الـــدفـــع مـــن 

الرشكه وخيتلـــف هـــذا املعدل من شـــركة 
ألخـــري .

يمكن أضافه Riders ايل وثيقـــه تـــاميـــن 
Indexed Universal Life مـــثـــــــــــــــل
Accelerated Death Benefit for Ter-
 minal Illness  and Chronic Illness

أو  رشكة  لدى  الثروة  يف  تضخم  حتقيق  إىل 
الكادحة  الطبقات  حساب  عىل  ما  شخص 
التي  الضغوط  ووسط  البالد  خمتلف  يف 
فقد  املحتكرين  ضد  الدول  عليها  تعمل 
األسعار  خفض  عىل  املحتكرين  يعمل 
عليهم  يعود  الذي  األمر  باملنتجات  اخلاصة 
هبم. اخلاصة  األرباح  من  جزء  بخسارة 
 األمور التي حيددها القائمني عىل االحتكار :
حيددها  التي  من األمور  العديد  يوجد 
: بينها  من  والتي  االحتكار  عىل  القائمني 
اخلاصة  النوعية  االحتكار  حيدد  -1  أن 
والتي  األسواق  يف  املعروضة  بالسلعة 
وعىل  برتوجيها  يقوم  غريه  يوجد  ال 
بعض  تقدمها  التي  اخلدمات  املثال  سبيل 
احلديثة. السلع  أو  االتصاالت  رشكات 
عىل  سواء  بالسوق  اخلاص  -2  احلجم 
أن  حيث  العاملي  أو  املحيل  املستوى 
منتج. من  أكثر  يتحمل  لن  السوق 
امللحة  احلاجة  بسبب  -3  االحتكار 
احلديد  مثل  الكبرية  السوق  ملقومات 

جتارية وأكرب مصدر وثاين أكرب مستورد يف العامل .
أسباب قوة االقتصاد الصيني

بدأت القيادة السياسية الصينية اخلروج من أرس 
منذ  وبدأت  االقتصاد،  يف  االشرتاكية  النظرية 
عام 1978 تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح عىل 
الصيني  االقتصاد  يشهد  حينها  ومنذ  اخلارج، 
الصيني  نموا اقتصاديا رسيعا، ومتكن االقتصاد 
املاضية  عاما  الثالثني  خالل  السياسة  تلك  بفضل 
واستطاع  مطرد،  اقتصادي  نمو  حتقيق  من 
التحول من املركزية املحلية ليصبح أكثر انفتاحا 
. الدولية  التجارة  عىل  ويعتمد  العامل،  عىل 

مراحل االقتصاد الصيني
يقسم االقتصاد الصيني إىل مرحلتني هامتني ومها :

مرحلة البناء االشرتاكي
1976، والتي متيزت  1949 حتى عام  منذ عام 
تنظيم  وإعادة  اإلقطاعي،  النظام  عىل  بالقضاء 
الزراعة ونظم الفالحة، واالعتامد عىل الصناعة 

األساسية والتجهيزية .
مرحلة االنفتاح عىل الرأساملية

ومتيزت  اآلن،  وحتى   1978 منذ    بدأت 
االقتصاد،  عىل  جذرية  إصالحات  بإدخال 
االشرتاكي،  النهج  عن  انحرافا  البعض  عدها 
خاصة  مقاوالت  بإنشاء  بالسامح  وذلك 
اخلاصة  بامللكية  والسامح  الصناعة،  وحتديث 

بمعنـــي ان املؤمن عليــه يستطيع احلصـــول 
عيل نقديه تصل ايل %80 من مبلغ الوثيقه اذا 

تـــعــــــــــــرض الــــــــــــــــــــــــــي
. Terminal or Chronic Illness

كــــــذلــــــك تـــتـــضـــمـــن الـــوثـــيـــقــــــه
 Guaranteed Refund Option Rider

الذي يتيح للمؤمن عليه ان يسرتد %100 من 
االقساط املدفوعة اذا قرر عدم اســـتمـــرار 
وثيقه تأمينه وذلك خالل العام 20 ايل 25 من 
بــــــدايــــــه وثـــيـــقــــــه التــــــأمـــيـــــــــن .

عيل  التامني  انواع  من  العديد  وهناك 
حمدده  لفرته  تامني  وثائق  مثل  احلياه 
سنه   ٣٠ او  سنه   ٢٠  ، سنوات   ١٠ مثل 
مبلغ  اسرتداد  يمكن  الوثائق  هذه  وبعض 
االقساط  املدفوع بالكامل فمثال اذا اشرتيت 
وثيقه  تامني ملده ٣٠ سنه وكنت تدفع ألفني 
 ٢٥٠ التامني  العام وكان مبلغ وثيقه  دوالر يف 
الف دوالر  فإذا حدثت الوفاه خالل الثالثني 
 ٢٥٠ مبلغ  بدفع  التامني  رشكه  تقوم  عام 
التامني  وثيقه  من  للمستفيدين  دوالر  الف 

األشياء. من  وغريها  والصلب 
: التام  باالحتكار  اخلاصة  األسواق   خصائص 
األسواق  يف  اخلصائص  من  العديد  توجد 
املعنية باالحتكار التام والتي من بينها ما ييل :
منتج  أو  وحيد  بائع  وجود  حالة  -1  يف 
من  يتم  أن  املمكن  من  والتي  املنتجات  من 
الطلب  أن  حيث  السوق  يف  التحكم  خالهلا 
السلعة هو نفس الطلب داخل األسواق  عىل 
حمتكر. بأكمله  السوق  يكون  األمر  بذلك 
أمام  تقف  بدائل  وجود  عدم  حالة  -2  يف 
من  البدائل  تلك  أن  حيث  املحتكر  سلعة 
املحتكر. املنتج  سعر  عىل  تؤثر  أن  املمكن 
القوانني  من  العديد  هناك  يكون  -3  أن 
املنشأة  منع  عىل  تعمل  التي  اجلديدة 
االحتفاظ  مع  للسوق  الدخول  من  اجلديدة 
احلق  تعطي  التي  االخرتاع  برباءة 
به. اخلاص  باالخرتاع  حيتفظ  أن  للمخرتع 
: اإلسالمي  الدين  يف  االحتكار  خصائص 
األشياء  من  أي  اإلسالمي  الدين  يرتك  مل 
أو  صغرية  مهام  كانت  احلياة  يف  اهلامة 

. الغربية  التكنولوجيا  وجلب  لألرايض، 
االقتصاد االمريكي

أكثر  منذ  العامل  يف  اقتصاد  أقوى  أمريكا  متتلك 
من مائة عام، وتعتمد عىل اقتصاد السوق املبني 
عىل االستثامر احلر واملنافسة التجارية، ويستغل 
االقتصاد األمريكي ثروات كبرية من املوارد مثل: 
. واليورانيوم  الفحم،  الطبيعي،  الغاز  البرتول، 

أسباب قوة االقتصاد األمريكي
األمريكي  الفالحي  الزراعي  القطاع  يعد 
إنتاجيته  حيث  من  العامل  مستوى  عىل  األكرب 
والفالحة  الزراعة  وتتمتع  وصادراته، 
ومناخ  خصبة،  أرض  بوجود  أمريكا  يف 
. التصنيع  عىل  البيئة  هذه  وشجعت  مناسب، 
بنصيب  األمريكي  االقتصاد  يف  الصناعة  تساهم 
الصناعية عىل  اإلنتاجات  أهم  تقدم  أهنا  إذ  كبري، 
املستوى العاملي، ويعود نجاح الصناعة األمريكية 
إىل قدرهتا عىل التجديد وصدارهتا التكنولوجية 
. املؤهلة  العاملة  اليد  ووجود  املنتجات  وتنوع 
االقتصاد  عىل  اخلدمات  قطاع  يسيطر 
الرأساميل  الفكر  من  ينطلق  الذي  األمريكي  
مساحات  يعطي  والذي  القيود،  من  املتحرر 
وتشري  االستهالكية،  األنامط  لتعزيز  كبرية 
السلع  بيع  وأسواق  رفاهية،  وأماكن  املنتجعات 
. اخلدمي  القطاع  سيطرة  إىل  االستهالكية 

اما اذا مرت ال ٣٠ عاما وما زال املؤمن عليه 
دوالر الف   ٦٠ مبلغ  عيل  حيصل  فانه  حيا 
.) عاما   ٣٠  * الســـنوي  القسط   ٢٠٠٠(
عن  التقاعد  عند  مفيده  تامني  وثائق  وهناك 
ووثائق  رضيبيا  تامني  تفيد  ووثائق  العمل 
تامني  وثائق  وهناك  لالستثــامر  جيـــده 
واجـــهــــــه اذا  عليــــــه  املـــؤمـــن  تفيــــــد 

terminal , Critical,Chronic Illness
or Disabilty

من  الغرض  ما  أوال  التفكري  عليك  جيب  لذا 
املبلغ الذي  التامني عيل احلياه ؟ ما هو  رشاء 
احلياه؟  عيل  تامني  وثيقه  يف  دفعه  يمكنك 
مشهود  تأميني  وكيل  مع  بالتعامل  وننصح 
تامني حاسبه  والثقة ومع رشكه  بإالمانه  له 
عـــلـــى Rate A Excellent عـــلـــى األقـــل .

أرحب بجميع أسئلتكم 
املتعلقة بكافه أنواع التأمني عيل

 الربيد اإللكرتونى التايل
samy@goldenwayins.com

بني  ومن  عنها  حتدث  وقد  إال  كبرية 
االحتكار  والرضورية  اهلامة  األشياء  تلك 
: اإلسالمي  الدين  يف  االحتكار  وعن 
االحتكار  االسالمي  الدين  حرم  لقد   1-
الناس  عىل  كبري  رضر  به  ألن 
الفقرية. الكادحة  الطبقة  وخاصة 
كبري  بشكل  هيدف  االحتكار  أن  -2  كام 
بني  والبغضاء  الكراهية  روح  نشأة  يف 
غري  أمر  وهو  البعض  وبعضهم  املسلمني 
هنانا  وقد  اإلسالمي  الدين  يف  حمبب 
وسلم. عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عنه 
التوزيع  به  يوجد  ال  االحتكار  أن  -3  كام 
اإلسالمي. الدين  عليه  نص  قد  الذي  العادل 
معني  شخص  يتحكم  أن  يفضل  ال   4-
إليه  الناس  حيتاج  فيام  بعينها  رشكه  أو 
. اإلسالم  من  وليس  عادل  غري  أمر  ألنه 
القوى  تتكون  االحتكار  هبذا   5-
تتحكم  الوقت  مرور  مع  التي  الرأساملية 
مما  املجتمع  هبذا  األفراد  مصري  يف 
املال. أصحاب  لدى  بالعبيد  أشبه  جيعلهم 

مظاهر قوة االقتصاد األمريكي
اإلنتاج يف  عامليا  األوىل  تعد  إذ  الزراعة  قوة 

واملتقدمة  األوىل  املراتب  وحتتل  والتصدير، 
وذلك  املحاصيل،  بعض  إنتاج  يف  عامليا 
إضافة  وتنوعه،  اإلنتاج  ضخامة  بسبب 
حصة  عىل  األمريكية  الزراعة  سيطرة  إيل 
. الزراعي  العاملي  اإلنتاج  من  كبرية 

قوة الصناعة
االقتصاد  يف  أساسيا  قطاعا  الصناعة  تعد 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وحتتل  األمريكي، 
منتجات  عدة  يف  عامليا  األوىل  املراتب 
من  كبرية  حصة  عىل  وتسيطر  صناعية، 
صناعية،  منتجات  عدة  عرب  العاملي  اإلنتاج 
. والضخامة  بالتنوع  الصناعي  اإلنتاج  ويتميز 

قوة التجارة
الصادرات  عىل  األمريكية  املنتجات  هتيمن 
مواد  من  مكونة  وهي  األمريكية،  والواردات 
املعلوميات،  و  والسيارات  االستهالك  و  التجهيز 
مواصالهتا  بقوة  املتحدة  الواليات  تتميز  كام 
طبيعية  مؤهالت  وجود  إىل  إضافة  وموانئها، 
وتوفر  املناخ،  وتنوع  اخلصبة،  األرض  مثل 
املوارد املائية، وقوة البحث العلمي، واالستخدام 
. والصناعة  الزراعة  جمايل  يف  التكنولوجي 
موقع املرسال

 Indexed Universal Life

احلياة عىل  الدائم  التأمني  أنـواع 

االسواق عىل  وتأثيره  االقتصاد  في  االحتكار  مفهوم 

الصيني واالقتصاد  يكي  االمر االقتصاد  بين  مقارنة 






