




يشرتوها مل  مشرتيات  فاتورة  االقباط  يسـدد  متى  إىل   : صـديق  كـمـيـل 

لـ"اخلارجية"؟ الدول"  "حماكاة  نموذج  صيات  تو سال  إر السييس  طلب  ملاذا 

الدانامرك تعزل رئيس أركان اجليش بعد تدخله لرتقية زوجته !

كتب – اهياب رشدى
قال الدكتور كميل صديق سكرتري املجلس املىل 
االرهابى  احلادث  عىل  تعليقه  ىف  باالسكندرية 
يوم  صموئيل  االنبا  دير  زوار  له  تعرض  الذى 
ولن  ليسوا  االقباط  أن   ،2018 نوفمرب   2 اجلمعة 
ولكنهم  جهة،  أى  مع  نزاع  ىف  طرفا  يكونوا 
مشرتيات  فاتورة  اآلن  حتى  يسددون  الزالوا 
تم  كنيسة  كم  قائال  صديق  وتساءل  ختصهم،  ال 
االعتداء عليها وكم مسيحى أصيب  منذ 25 يناير 
اعتصام  فض  وبعد   .. واضاف  اليوم،  وحتى 
هبذا  عالقة  هلم  ليس  االقباط  ان  ورغم  رابعة 
انحاء  كل  ىف  الكنائس  عرشات  ان  إال  االعتصام 

التحية  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
نموذج  يف  املشاركني  للشباب  والتقدير 
العربية  الدول  حماكاة  نموذج  "جلسة  املحاكاة، 
منتدى  فعاليات  ضمن  أقيم  الذي  اإلفريقية"، 
النامذج هذه  يف  املبذول  اجلهد  عىل  العامل،  شباب 
العمل  عىل  للقائمني  فرصة  هذه  أن  مؤكدا 
الشباب. هؤالء  رؤى  من  لالستفادة  الفعيل 
البيان  إن  يل  "اسمحو  السييس:  الرئيس  وقال 
إىل  ترسل  عنه  الصادرة  والتوصيات  اخلتامي 
واخلارجية  العربية،  واجلامعة  اإلفريقي،  االحتاد 
اإلعداد  عن  املسؤولة  اجلهة  باعتبارها  املرصية 
املقبل". العام  اإلفريقي  االحتاد  قيادة  مرص  لتويل 

للصحفيني،  ترصحيات  يف  ـ  ترامب  أضاف  و 
أوردهتا قناة »احلرة« الفضائية مساء اليوم اإلثنني 
لكن  اإلطالق،  عىل  األقسى  هي  عقوبات  »لدينا 
ال  ألنني  قليال،  أبطأ  بشكل  امليض  نريد  النفط  مع 
العامل«. يف  األسعار  يف  ارتفاع  هناك  يكون  أن  أريد 
اإليراين  بالنفط  أصل  أن  »يمكنني  وتابع 
يف  يتسبب  قد  ذلك  لكن  الصفر،  نقطة  إىل 
النفط«. أسعار  رفع  أريد  ال  للسوق،  صدمة 
إنه  ترامب  الرئيس  قال  آخر،  سياق  يف 

جانب  من  واحلرق  للهجوم  تعرضت  مرص 
بأن  البعض  إدعاء  بأن  صديق  وتابع  االخوان، 
االجتامع  ىف  توارضوس  البابا  قداسة  مشاركة 
عزل  فيه  وتم  املسلحة  القوات  له  دعت  الذى 
3 يوليه  " ىف   حممد مرسى   " الرئيس االخوانى 
االقباط عىل  اهلجوم  ىف  السبب  هى   ،2013

فنقول هلم ان فضيلة شيخ االزهر أيضا قد شارك 
ىف هذا االجتامع فكم زاوية تم االعتداء عليها منذ 
املجلس  سكرتري  وأضاف   . اآلن  وحتى  يوليه   3
املىل السكندرى ... وملا وجد االخوان انه ال فائدة 
البابا توارضوس  بعد مقولة  الكنائس  من حرق 
" وطن بال كنائس افضل من كنائس بال  اخلالدة 

املجلس  عضو  حسن  أمحد  رخا  السفري  وأوضح 
التوصيات  إرسال  أن  اخلارجية،  للشؤون  املرصي 
اجلامعة  أو  دولة  كل  عن  املسؤولة  اجلهات  إىل 
من  اعرتافا  يعد  اإلفريقي،  االحتاد  أو  العربية 
عىل  العمل  وحماولة  بالتوصيات،  اجلهات  هذه 
فيها. املشرتكة  الدول  مع  بالتنسيق  تنفيذها 
تعمل  أن  املفرتض  من  أن  رخا،  وأضاف 
هذه  ترمجة  عىل  دولة  بكل  اخلارجية  وزارة 
سفارهتا  إىل  ترسلها  وأن  اللغات  بكل  التوصيات 
املسؤولني  مع  فيها  للتباحث  املعتمدة،  الدول  يف 
للنقاش  نتيجة  التوصيات  وأن  دولة،  كل  يف 
الدول. هذه  شباب  بني  اخلربات  وتبادل 

نظريه  مع  لقاء  يعقد  أن  املرجح«  غري  »من 
يف  مشاركتهام  لدى  بوتني  فالديمري  الرويس 
احلرب  النتهاء  املئوية  الذكرى  إحياء  مراسم 
األسبوع. هناية  يف  باريس  يف  األوىل  العاملية 
وأوضح ترامب يف ترصحياته للصحفيني: »أنا غري 
متأكد من أننا سنلتقي يف باريس- عىل األرجح ال«.
ال  اآلن.  حتى  يشء  أي  ننظم  »مل  وأضاف: 
يف  سأكون  املناسب.  املكان  سيكون  إذا  ما  نعرف 
سيلتقي  أنه  إىل  مشريا  أخرى«،  ألسباب  باريس 

وطن " توقفوا عن ذلك بعد ان جاءهتم  التعليامت 
من اخلارج بالتوقف . وىف اشارة إىل تكرار حادث 
مرور  وقبل  املكان  نفس  ىف  صموئيل  االنبا  دير 
عامني عىل احلادث االول قال صديق أن املؤمن 
ال يلدغ من جحر مرتني ، فكيف تتكرر مذبحة 
هذا  زوار  تأمني  يتم  مل  وملاذا  صموئيل  االنبا  دير 
الدير كام يتم تأمني السائحني من جانب قوات 
مرص.   حمافظات  ىف  يتجولون  حينام  االمن 
وأهنى صديق حديثه بان املسيحيني لن يتوقفوا 
مقولة  مرددا  االديرة  وزيارة  الصالة  عن 
." حصىل  مهام  حأصىل   " الثالث  شنودة  البابا 
األقباط متحدون

أستاذ  الشيخ  نورهان  الدكتورة  وأكدت 
منتدى  أن  القاهرة،  بجامعة  الدولية  العالقات 
كل  يف  الشباب  مشاركة  إىل  هيدف  الشباب 
أن  إىل  مشرية  واملجتمعية،  الدولية  القضايا 
العربيية  الدول  حماكاة  جلسة  توصيات  إرسال 
اخلارجية  ووزرات  الدولية،  للجهات  واإلفريقية 
يوثق  املنتدى  أن  عىل  دليل  أكرب  الدول،  لكل 
اجلد. حممل  عىل  الشباب  أفكار  بأخذ  هدفه 
إرسال توصيات  أن  لـ"الوطن"،  الشيخ،  وأوضحت 
املنتدى هيدف أيضا إىل إدرج هذه التوصيات يف اإلطار 
الرسمي، من أجل مزيد من التباحث فيها، وبحث 
سبل تطويرها وتنفيذها يف السياق الدويل.     الوطن

التي  العرشين  الدول  جمموعة  قمة  يف  بوتني 
اجلاري. نوفمرب  أواخر  يف  األرجنتني  يف  ستعقد 
العقوبات  من  الثانية  احلزمة  ودخلت 
التنفيذ  حيز  اليوم  إيران  عىل  األمريكية 
واملصارف. النفط  قطاعي  املرة  هذه  وتشمل 
والقرار األمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات 
أو الرشكات األجنبية من دخول األسواق األمريكية 
يف حال قررت امليض قدما برشاء النفط اإليراين أو 
مواصلة التعامل مع املصارف اإليرانية.    املرصى اليوم

بإعفاء  الدنامركية  الدفاع  وزارة  قامت 
هانس  اجلنرال  اجليش،  أركان  رئيس 
أن  “بعد  منصبه  من  ماتياسن،  كريستيان 
حامت حوله الشكوك بمامرسة املحسوبية 
صادر  لبيان  وفقًا  املنصب”،  واستغالل 
“الدفاع”  وزارة  وطالبت  الوزارة.  عن 
رؤيتها  تقديم  املشرتكة  األركان  هيئة  من 
األركان. لرئيس  املوجهة  االهتامات  يف 
وتدور القضية التي اتضحت خيوطها حول 
“خماوف من استغالل” ماتياسن ملنصبه من 
أجل التأثري عىل امتحانات القبول يف منصب 
سابقًا. لزوجته  باجليش  رفيع  وظيفي 
أنه  الدنامركية  الدفاع  وزارة  واعتربت 
عن  للكشف  جنائي”  حتقيق  فتح  “جيب 

مارسها  الرجل  بأن  يشك  التي  املحسوبية 
عىل  بالتأثري  زوجته  مصلحة  لتقديم 
باجليش. وظيفي  ترفيع  يف  القبول  جلنة 
ملوقع  كشف  “جمهول”  مصدر  وكان 

خطرية  “هتم  عن  دانامركي  إخباري 
بشكل  لسلطته  األركان  رئيس  باستخدام 
تعسفي لرتفيع زوجته يف العمل بعد حصوهلا 
الدفاع”. جمال  يف  إضافية  دراسة  عىل 
بالشؤون  املتخصص  اإلخباري،  املوقع 
أن ماتياسن  أيضًا  والدفاعية، كشف  األمنية 
البعثات  يف  اخلربة  رشط  بشطب  “قام 
من  الزوجة  لتتمكن  )العسكرية(  الدولية 
الوصول إىل أعىل الئحة احلصول عىل دراسة 
الدراسات  يف  ماجستري  بدرجة  إضافية 
شخصًا   13 مع  لتقبل   2014 عام  العسكرية 
97 متقدمًا من السلك العسكري”. من بني 
مهامه  عن  الرجل  وتوقيف  الكشف  وأثار 
وسائل  يف  واسعة  سخط  موجة  العسكرية 
اإلعالم وعىل املستوى الترشيعي الذي ينظر 
جرى  ما  إذا  جدًا  “خطرية  القضية  أن  إىل 

التثبت من هتمة املحسوبية”، وفقًا ملا يقول 
مقرر جلنة الشؤون الدفاعية يف الربملان، يبا 
الدنامركي. الشعب  حزب  عن  ياكوبسن، 
السامح  يمكن  “ال  أنه  املرشع  هذا  واعترب 
القدرات  عن  بعيدًا  منصب  برتفيع  مطلقًا 
األكل  طاولة  يتقاسم  اجليش  قائد  ألن  أو 
)زوجته(”. أحدهم  مع  والرسير 
يف  الدفاعية  الشؤون  مقرر  اآلن  ويطالب 
“لنعرف  القضية  حيثيات  بكشف  الربملان 
من  األركان(  )رئيس  متكن  كيف  متامًا 
 3 من  أكثر  قبل  املحسوبية  ممارسة 
بعدم  آخرين  هتديد  أو  وبصمت  سنوات 
خطريًا  أمرًا  يعترب  هذا  رسه،  كشف 
األركان  هيئة  يف  كبرية  تغيريات  يستدعي 
الدفاع”. لوزارة  تابعة  أخرى  ومؤسسات 
جزءًا  تعد  “مل  الزوجة  أن  من  وبالرغم 

زوجة  وأصبحت  الدنامركي  اجليش  من 
بمالحقة  اآلن  املطالب  أن  إال  سابقة” 
عليها  تتفق  األركان  لرئيس  جنائية 
والصحافية. الترشيعية  املستويات 
واعترب أستاذ اإلدارة العامة يف جامعة ألبورغ 
)شامل( أندرس درايار يف ترصحيات للقناة 
الرسمية الدنامركية أن القضية “إذا ما أثبتت 
التهمة عليه ستؤدي به إىل عقوبة السجن، 
ألن  األركان،  لرئيس  كارثيًا  احلكم  وسيعترب 
ذلك ال يؤرش فقط إىل وجود قيادة فاسدة، 
العسكري”. ملستقبله  كيل  إهناء  إىل  بل 
قضايا  يف  اخلبري  هذا  يعترب  ذلك  ورغم 
العظمى  “األغلبية  أن  ببلده  العامة  اإلدارة 
عن  بعيدًا  يرتصفون  والضباط  اجلنود  من 
السلطة،  استغالل  أو  واملحسوبيات  الفساد 
ُيكتشف  أن  جيدًا  شعورًا  ليس  لكنه 

الفساد”. مارس  املستوى  هبذا  شخص 
عليه  حصل  الذي  للترسيب  وفقًا  ويبدو 
املشبوهة  “الترصفات  أن  اإلخباري  املوقع 
الزوجة  مساعدة  تتعدى  األركان  لرئيس 
باستغالل  تتعلق  أخرى  هتم  إىل  )السابقة( 
السلطة لتحقيق مصالح شخصية أخرى”.
قاس  بشكل  الدنامركي  القضاء  وينظر 
أو  املنصب  استغالل  شبهة  مع  جدًا 
وحمسوبيات  فساد  شائعة  ولو  انتشار 
تتهاون  وال  احلكومي،  القطاع  يف 
أي  مع  العقوبات  وقوانني  املحاكم 
أمني. أو  مدين  حكومي  سواء  مستوى 
هو  أسبق،  عدل  وزير  حوكم  أن  وسبق 
هانس انجيل، بسبب قيادته لسيارته حتت 
تأثري الكحول، واضطر لالستقالة واخلروج 
التسعينيات. أواخر  يف  السياسية  احلياة  من 

زنقة 20

ترامب: فرض عقوبات عىل النفط اإليراين بشكل تدرجيي
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه يريد فرض عقوبات عىل النفط اإليراين بشكل تدرجيي، خوًفا من ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية.

تكريم سعادة السفرية/ ملـيــاء خميمـر سفرية مجهورية مرص العربية من أوركسرتا ليايل زمان أكاديمى بقيادة املايسرتو/ عادل إسكندر
 تقديرًا ملجهوداهتا وخدماهتا للجالية املرصية والعربية بشكل عام خالل الثالث سنوات املاضيه

وبحضور جمموعة من الشخصيات إهلامة، سفري الكويت السيد/ فيصل اهلولىل وسفري لبنان سيادة السفرية/ مرينا خويل وسفري لبنان يف الربازيل
ُأقيم اإلحتفال يوم السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨ الساعة السابعة حتي منتصف يوم األحد

وبحضور كامل العدد، احيي احلفل باقه من املع نجوم الغناء العريب يف الواليات املتحدة .. شكرًا ملنظمى احلفل 







بعد  اإلخراج،  حقل  إىل  يوسف،  خالد  عاد 
غياب سنوات، بفيلم "كارما"، ليثبت أمرين.  
السيايّس.  من  كعًبا  أعىل  الفناَن  أن  أوال: 
فاحلياُة سخّيٌة يف مّد األرض بامللوك والساسة
لكنها تبخُل فال هتُبنا الفناَن إال بشّق األنفس.
الفّن عرب  تصُل  التنوير  رسالة  أن  وثانًيا:   
عىل نحو أرسع وأبلغ من جلسات الربملانات 
يرضُب  الفن  ألن  احلكومات.  وقرارات 
هو  دائاًم  واهلدُف  مبارشًة.  اهلدف  قلَب 
بينام  املجتمعات.  الشعوب،  "اإلنسان"، 
إال  وأزماته؛  املواطن  إىل  يصلوا  قّلام  الساسة 
عرب درٍب صعٍب، طويٌل ُسلَُّمه. الفنُّ خيرتق 
فيام  العريضة،  قاعدته  حيث  اهلرم  سفَح 
يسكنه  ال  الذي  اهلرم  رأس  تالمُس  السياسُة 
إال ُصّناع القرار. الفنُّ يتسّلل إىل وعي اإلنسان 
كأنه  حياته،  وأسلوب  ثقافته  صياغة  فُيعيد 
التعّلم.  مقاعد  عىل  درٌس  فاته  ملن  مدرسٌة 
ال  لكنه  الطائفية،  من  حيدُّ  القانوُن  تطبيق 
القلوب  من  البغضاء  شوكَة  ينتزَع  أن  يقدُر 
املريضة. الفنُّ يقدر. الترشيع السليم حيارب 
املجتمعية،  العدالة  ميزاَن  ويضبُط  الفساد 
اهلّشة  النفوس  من  ينتزع  أن  يقدر  ال  لكنه 
لكّن  االستغالل.  ومنزع  الظلم  شهوة 
ويعيد  الروَح  هُيّذب  الفنُّ  يقدر.  الفنَّ 
الوعي  منظومة  يف  القيم  من  هتّدم  ما  بناء 
“عّلموا  أفالطون:  قال  هلذا  املجتمعي. 
أوالدكم الفنوَن، ثم أغلقوا السجون". صدق. 
اختّل  قيمتني  معاجلة  حياول  "كارما"،  فيلم 
ميزاهُنام منذ نصف قرن يف املجتمع املرصي 
وألن  املسترشية.  والطائفيُة  الغائبة،  العدالُة 
املخرُج  اختار  فقد  لإلنسان،  يتوّجه  الفنَّ 
اإلنسان بقانون  اإلنسان  أزمَة  يعالَج  أن 
"قانون  اختار  هلذا  القضاء.  بقانون  وليس 
اإلنساُن  ُيعاِقَب  بأن  يقيض  الذي  الكارما" 
أحسن  إن  ُيثيَبها  وأن  أخطأ،  إن  نفَسه، 
اهلندية  األدبيات  يف  كام  فالكارما،  صنًعا. 
الطيبَة  األفعال  إن  تقول  فلسفٌة  القديمة، 
تأيت لصانعها باخلري، كذلك األفعاُل الرشيرة، 
تعود بالرّش عىل مرتكبها. فحساُب اإلنسان 
عىل األرض، وليس مؤجاًل يف السامء. وليس 
تصحيح  بل  العقاب،  هو  "الكارما"  هدُف 
نفسه  هتذيَب  ُيعيد  حتى  املخطئ؛  مسار 
حياة  يف  ما  فكل  الصاحلني.  بركب  فيلحق 
رشور من  صنع  ملا  عادل  نتاٌج  هو  اإلنسان 
أو ملا مل يصنع من خري. الكارما هي التطبيق 
"لكلِّ فعٍل ردُّ فعل لقانون نيوتن:  الفلسفي 
االجتاه".  يف  له  ومضادٌّ  املقدار  يف  له  مساٍوٍ 
اإلنسان  لبني  رسائَل  الكارما  ترسل  هلذا 
ب  ُيعّدل مساره، وُيصوِّ الوقت حتى  طوال 
سلوكه. ففي قضية العدالة، ال ُتعفي الكارما 

فالفقراء قد  الظامل.  ُتعفي  ال  املظلوَم، مثلام 
األثرياء وقرابني  الفساد  ضحايا  يكونون 
عن  املسؤولية  من  معفيني  غري  أيًضا  لكنهم 
للخروج  يكفي  بام  يعملوا  مل  ألهنم  فقرهم، 
تكون  الطائفية، قد  الفقر. كذلك  دائرة  من 
يف  أبناءه  ُيعّلم  مل  ملجتمع  الكارما  عقاَب 
واملواطنة.  والعدل  التحرّض  قيَم  طفولتهم 
القلب  غليُظ  الثراء،  فائُق  مسلم  رجٌل 
مواطن  بمحنة  يوًما  يعبأ  مل  الفقراء،  عىل 
األخرى  الضّفة  عىل  يسكن  تعس  صعيدي 
كونه  املحُن  عليه  تكالبت  النهر،  من 
يف  ا  ومسيحيًّ رأساميّل،  جمتمع  يف  فقرًيا 
عىل  ذقوُنه  تستقوي  طائفّي؛  جمتمع 
لتضبط  الكارما  فجاءت  مستضعفيه. 
غرسْت  بأن  األنانية؛  الباذخة  حياته  ميزاَن 
املسيحيَّ  نصَفه  الثرّي،  املسلم  داخل 
عذاباته.  ويقايس  حياَته  ليحيا  املطحون، 
املواطُن  يفحَص  بأن  تنادي  عميقة  فلسفٌة 
وشقيقيه  ِشّقه  عن  ليبحث  ذاَته  املرصيُّ 
حييا مسيحيٌّ  املسلم  فداخُل  داخله. 
واملحصلُة  يتنفس.  مسلٌم  املسيحّي  وداخل 
النهائية: إنساٌن َسوّي متحرّض غري طائفي.
بأن أفضَّ  الفيلَم اجلميل  أن أحرَق  وال أحبُّ 
فيلٌم  باحلق  ألنه  أحداثه؛  وأرسد  تعويذته 
عىل  هبدوء  يمرَّ  وأن  ُيشاَهد  أن  يستحقُّ 
أن ُنصلح  التأمل والتفكري؛ فال بأس  مصفاة 
أن  قبل  أرواَحنا،  ب  هُنذِّ وأن  أفعالنا  من 
لعنَتها.   وتنفَث  القايس  الكارما  عقاُب  يأيت 
حتية احرتام لنجوم كبار صنعوا قطعة الفن 
اجلميلة هذه. "دالل عبد العزيز" كانت أستاذة 
"امِلدأدأة"  الشعبية  أداء دور األم املسيحية  يف 
التي حتمل حكمة الفالح الفصيح. و"زينة" 
التي  الفقرية  البلد  بنت  دور  أداء  يف  برعت 
يف  لتيضء  الكنيسة  شموع  من  استعارت 
زوجها  مع  رومانسية  ليلًة  الفقرية  غرفتها 
ترسُق  فكأنام  والعوز.  الفقُر  كرسه  الذي 
يرّطب  حبٍّ  شعاَع  الطيب،  اهلل  قلب  من 
يف  برع  الصاوي"  و"خالد  اخلشنة.  حياهتام 
الراويَة  املثقف، فكان  النفيس  الطبيب  دور 
إىل  املأزوم  مريضه  الوعي  خُيرج  الذي 
وهنا  وُيشفى.  َسوأته  فريى  وعيه،  منطقة 
ل  مالحظتي الوحيدة عىل الفيلم. كنُت أفضِّ
يف  قليال  يثق  وأن  نفَسه،  الفيلُم  يرشح  أال 
املبدع  للصديق  تقدير  املشاِهد. وحتية  ذكاء 
الصعب  املزدوج  أدائه  عىل  سعد"  "عمرو 
بخفة  واملسيحّي  املسلم  البطل  دورْي  يف 
خالد  لصديقي  وحتية  وبراعة.  وذكاء  ظلٍّ 
يوسف بعودته الرائعة مع هذا الفيلم اخلالد. 
املرصي اليوم 

خيلق  أن  وقبل  العامل  اهلل  أحب  البدء  ىف 
وخلق  أحبه  النه  شئ  كل  له  خلق  اإلنسان 
البرش  لكل  حب  مشاعر  اإلنسان  داخل 
أول  وأحدث  سلوكه  تغري  ما  رسعان  ولكنه 
ألخيه  االخ  قتل  وهى  التاريخ  ىف  جريمة 
مع  رصاع  ىف  واحلب  الوقت  ذلك  ومنذ 
الكراهية وملن االنتصار ىف النهاية ال أحد يعلم. 
يعترب احلب هو أساس احلياة وال يمكن العيش 
ستتحول  حيث  الناس  بني  وجودها  دون 
احلياة إىل غابة كبرية حتكمها السيطرة والظلم 
من  احلب  يعد  لذلك  الشخصية  واملصالح 
أسمى املشاعر اإلنسانية التي جيب أن يتحىل 
هبا كل إنسان فهو هدية ربانية ال تقدر بثمن. 
أنه  فقيل  احلب  وصف  ىف  الفالسفة   وأبدع 
عبارة عن كلمة غري مرتبطة بيشء حقيقي 
إنه شى ال يمكن  القول  أو حمسوس ويمكن 
احلب  وإن  باملنطق  رشحه  أو  بالعقل  إدراكه 
بشخصيته  يظهر  اإلنسان  جيعل  ما  هو 
احلقيقية قد بدأت فلسفة احلب عند اإلغريق 
حيث كانوا يرون أن احلب هو من الدعامات 
األساسية للفلسفة ورشعوا يف بناء النظريات 
مفهومه  من  احلب  طورت  التي  املتعددة 
سامته  أعىل  يف  الروحي  مفهومه  إىل  املادي 
وجينية  أساسية  صفة  احلب  بكون  مرورًا 
أما  احلية  الكائنات  سلوك  يف  آثارها  تظهر 
الفيلسوف أفالطون قال أن احلب سلسلة من 
املشاعر واألحاسيس التي تسيطر عليها الرغبة 
الشخص  عن  أفالطون  عرب  وقد  احليوانية 
عن  يبحث  نصف  بأنه  احلب  عن  الباحث 
نصفه اآلخر كام رأى أن احلب ما هو إال وسيلة 

التي  والصداقات  طيب  يكون  أن  واألهم 
املنفعة  ألجل  ليس  تدوم  خري  عىل  تأسست 
املتبادلة فحسب بل لبناء الثقة وحسن الصحبة 
مًعا  للعيش  احلقيقيون  األصدقاء  يطمح  أيضًا 
بعضهم  عىل  فيها  يتعرفوا  خملصة  بعالقة 
ويصارحون  آماهلم  يتشاركون  كثب  عن 
سيكونون  الواقع  يف  فهم  عيوهبم  يف  بعضهم 
البعض. لبعضهم  النفيس  العالج  بمثابة 
وهو  العائىل  أو  االرسى  احلب  أيضا  وهناك 
نوع خمتلف من فيليا متعلق باحلب بني اآلباء 
وأبنائهم خاصة مع األطفال األصغر سًنا فتكون 
مشاعر حب من طرف واحد أو غري متامثلة 
احلب  من  النوع  هذا  فإن  عامة  وبصورة 
اآلخر. الطرف  عىل  االعتامد  أو  باأللفة  معزز 
يسمى  ما  أو  الذات  حب  وأخطرهم 
مصاحلهم  يضعون  أناس  به  يتصف  باالنانية 
وشعور  العظمى  املصلحة  فوق  الشخصية 
فيتحول  إنجازاته  أو  قدراته  أو  بمكانته  املرء 
مفرطة.  نرجسيه  إىل  لديه  احلب  طاقة 
وأنقى  وأرقى  هو  اهلل  حب  أعظمهم  وختاما 
اإلحساس  عىل  يبنى  إنه  حيث  احلب  أنواع 
حب  عىل  ينعكس  وهذا  حياتنا  ىف  اهلل  بوجود 

الفكري  التحرر  نحو  الطريق  فهو  للخالص 
حريته. إىل  اإلنسان  يقود  الذي  والعاطفي 
ختتلف  ودرجات  وأشكال  أنواع  واحلب 
لإلنسان  السيكولوجية  الطبيعة  باختالف 
العامل املعارص  العاطفى فأذا كان  ومنها احلب 
وجعل  إنسانية  عاطفة  وأرق  بأسمى  حيتفى 
هلا عيدا وهو عيد احلب فإن املرصيني القدماء 
كانت  التى  السامية  العاطفة  تلك  عرفوا 
االساطري. من  العديد  حوله  دارت  موضوعا 
دائام  جترى  واملحبوبة  احلبيب  ألفاظ  كانت 
عىل ألسنة قدماء املرصيني وتعد قصة احلب 
وأوزوريس  إيزيس  بني  اخلالدة  االسطورية 
إيزيس  أحبت  حيث  القصص  أشهر  من 
ومجعت  له  واخلصت  قويا  حبا  زوجها 
حب  قصة  أيضا  وهناك  النيل  من  أشالئه 
عرفنا  من  فنحن  إخناتون  لزوجها  نفرتيتى 
منا  وتعلم  للتاريخ  حضارة  أول  ىف  احلب 
أنواعه. بكل  احلب  وقيم  معنى  بأرسه  العامل 
وهو  احلب  من  مميز  نوع  أيضا  وهناك 
حسن  عالقة  بكونه  ويفرس  الصداقة  حب 
بأن  أرسطو  العالمة  ويعتقد  املشرتكة  النية 
لشخص  الظن  حيسن  أن  يمكن  الشخص 
آخر يف ثالث حاالت: شخص صالح ولطيف 

واألمن  بالطيب  هلم  والدعوة  لآلخرين  اخلري 
هبم  تربطنا  مل  لو  حتى  البال  وراحة  والسالم 
حمبني  خلقنا  فاهلل  شخصية  روابط  أي 
وااللواهنم  وأعراقهم  أجناسهم  بكافة  للبرش 
سمه  احلب  جتد  االديان  كل  وىف  وعقائدهم 
ساموية  ومنحه  الدين  ركائز  ىف  أساسية 
حافظ  من  منهم  البرش  قلوب  ىف  اهلل  غرزها 
من  ومنهم  أخرى  نفوس  منها  وربح  عليها 
قلب.  وقساوة  عدوات  هلم  وصارت  لفظها 
املال أصل كل الرشور فاملحبة  أذا كانت حمبة 
بأنه  يشعر  حيب  ومن  اخلري  كل  أصل  فقط 
بوصلة  تتجه  وعقليا  نفسيا  ويرتقى  يسمو 
ويطبع  البرش  لكل  اخلري  متنى  إىل  ضمريه 
بصمة ىف قلوب اجلميع فيؤثر بداخلهم أجيابيا 
السعادة  تولد  فقد  عاجال  أو  أجال  أن  له  ويرد 
من حب الغري ويولد الشقاء من حب الذات.
 حقا احلياة تعلمك احلب والتجارب تعلمك من 
خلقنا  فقد  حيبك  من  تعلمك  واملواقف  حتب 
اهلل بقلوب حلمية تشعر بكل من حوهلا وتتولد 
الرمحة واملودة فتنشئ سلوك وأسلوب حياة 
من  اىل  القلوب  تلك  تتجه  احلياة  جتارب  ومع 
حتبه بشكل عفوي ال ارداى ومن املواقف تتعلم 
احلب. هذا  يصطنع  كان  ومن  حقا  حيبك  من 
فكل  اهلل  يعرف  ال  حيب  ال  ومن  حمبة  اهلل 
احلب  عالقة  عىل  قائم  الكون  هذا  يف  شى 
احلبفى  هذا  وجود  عن  مسؤل  شخص  وكل 
بني  املشرتك  والعيش  البقاء  أجل  من  احلياة 
من  احلياة  تشهده  ما  وبرغم  واألمم  الشعوب 
كام  ستنتهى  حتام  فهى  وحروب  رصاعات 
نفوس  ىف  حئ  احلب  وسيبقى  قبلها  ما  أنتهى 
أختيار.  وليس  قدر  فاحلب  األرض  عىل  من 

أمر  آلخر  وقٍت  من  الزوجية  اخلالفات 
أرسار  عن  اإلفصاح  ولكن   ، احلدوث  طبيعي 
من  يزيد  أمٌر  واألقارب  األصدقاء  بني  البيت 
أحيانًا،فكال  الطالق  حتى  اخلالفات  توتر 
العائلة أرسار  بكتامن  مطالب  الزوجني 
بالعالقة  خاصة  األرسار  تلك  كانت  سواء 
فخروج  البيت،  بمشكالت  أو  الزوجية 
إستمرارها  يعني  املنزل  أسوار  املشكلة خارج 
أهل  إىل  ُنقلت  إذا  خصوصًا  نارها،  وإشتعال 
عاداًل  احلكم  يكون  ال  حيث  الزوجني  أحد 
واحد! طرف  من  يسمعون  ألهنم  الغالب  يف 
بنرش  نفسه  عن  الزوجني  أحد  ترويح  إن 
بني  مهومها  وبث  الزوجية  احلياة  أخبار 
خطأ  قرابتهم  درجة  كانت  مهام  اآلخرين 
والنفور  الغيظ  النفوس  يف  يوّلد  حيث  فادح! 
عندما  اتساعًا  الزوجني  بني  الفجوة  ويزيد 
باَح  قد  اآلخر  نصفه  بأن  أحدمها  يعرف 
سلبياته. وأظهر  غيابه  يف  إنتقده  أو  بأرسارِه 
الزوجية  واخلالفات  األرسية  املشاكل  إن 
وهي  البيوت  أغلب  يف  ووارد  طبيعي  أمر 
بعضهام  يكرهان  الزوجان  أن  أبدًا  تعني  ال 
إجتامع  أن  ،إذ  بعض  عىل  حيقدان  أو 
اخلالف  جيعل  واحد  مكان  يف  شخصني 
التي  األخطاء  أكرب  من  ولكن  متوقعًا  أمرًا 
هبذه  البيت  أسوار  جتاوز  األزواج  يرتكبها 
اآلخرين. مسامع  عىل  وعرضها  املشكالت، 
رسعان  الزوجية  احلياة  يف  املشاكل  أغلب  إن 
وقت  بعد  مسبباهتا  وتتالشى  تنتهي  ما 
ما  ورسعان  املفاوضات،  أو  الصمت  من 
األحيان  من  كثري  يف  ولكن  أصحاهبا،  ينساها 
من  املشكالت  تلك  بنبش  اآلخرون  يقوم 
بشكل  فيسامهون  اإلستطالع  حب  باب 
من  نرياهنا  إرضام  يف  مبارش  أوغري  مبارش 
ملا  الصحيح  غري  النقل  يكون  وقد  جديد، 
أحد  اآلخر  للطرف  الزوجني  أحد  قاله 
ننسى  وال  املشكلة،  تطور  أسباب  أهم 
الكالم! نقل  يف  األشخاص  بعض  مبالغة 
الذي  الرشيك  أن  النفس  علم  وبحسب 
إضطرابات  لديه  الزوجية  األرسار  يفيش 
خطورة  أو  سلبيات  يعي  ال  جتلعه  نفسية 
يفيش  الذي  الرشيك  أن  كام  عليه،  يقدم  ما 
ال  وعندما   ، ثرثارًا  يعترب  الزوجية  األرسار 
عن  احلديث  إىل  ينتقل  عنه  يتحدث  ما  جيد 
األرسار الزوجية،ان هناك أسبابا أخرى أيضا 
الزوجية  األرسار  عن  الكشف  وراء  تقف 

باألرسار  يفيش  الذي  الرشيك  أن  منها 
روحية  تنشئة  األرجح  عىل  يتلق  مل  الزوجية 
من  متنعه  ومتزنة،  سليمة  وإجتامعية 
الزوجية. عالقته  خصوصيات  عن  الكشف 
والعالقة  األطفال  عىل  تأثري  أيضًا  وهنالك 
األرسار  عن  الكشف  فإن  لذا  األرسية، 
عىل  سلبي  بشكل  يؤثر  للغرباء  الزوجية 
القلق  من  حالة  يعيشون  حيث  األطفال، 
األرسار  تلك  أمام  والنقص  بالدونية  والشعور 
التي خيجلون من سامعها، كام يعيشون حالة 
من الوهم والوساوس، حيث يعتربون أن كل 
والدهيم. أرسار  عن  يتحدث  إليهم  ينظر  من 

الكالم من فضة والسكوت من ذهب
الناس  بني  التعامل  يف  احلميدة  الصفات  من 
داخل  سواء  إفشائها،  وعدم  األرسار  حفظ 
الزوجني  بني  أو  األصدقاء  بني  أو  األرسة 
بشكل خاص، ألن إفشاء األرسار قد يؤدي إىل 
مشكالت كبرية قد تصل حلد الطالق كام سبق 
الزوجة  أو  الزوج  حيرص  أن  واألصل  وقلنا، 
إىل  وخصوصياهتم  أرسارهم  إفشاء  عدم  عىل 
اآلخرين ألن ذلك ُيظهر إستخفاف وإستهتار 
مقدس. رباط  هي  التي  الزوجية  باحلياة 
حالة  يف  اجلميع  ُيدرك  أن  املهم  من  أن  كام 
ألحد  خاص  موضوع  بأي  معرفتهم 
احلديث  عدم  عىل  حيرصوا  أن  الزوجني 
أن  إىل  يشري  والواقع  غريهم،  إىل  ونقله  فيه 
إفشاء  سببها  األرسية  املشكالت  من  كثريًا 
الناس، إذ أن ذلك يؤدي  األرسار وتناقلها بني 
اآلخر. الطرف  لدى  قوية  فعل  ردة  إىل 
لنفسها  األرسة  تسمح  ال  أن  املهم  من  وأيضا 
األقارب  سواء   ، اآلخرين  أرسار  يف  باحلديث 
إىل  سيؤدي  ذلك  ألن  األصدقاء  أو  اجلريان  أو 
ربام  الذين  األبناء  إىل  األرسار  هذه  وصول 
خلطورة  ووعي  إدراك  دون  بينهم  يتناقلونه 
ذلك، فعىل األهل أن يعّودوا أبناءهم عىل عدم 
نقل املعلومات واألخبار، وكذلك عىل الكبار أن 
خصوصيتهم  يف  احلديث  عدم  عىل  حيرصوا 
أنه  مع  منهم،  الصغار  حتى  األطفال  أمام 
الصغار  من  يطلبون  الكبار  بعض  ولألسف 
أليهم... لنقلها  واألرسار  األخبار  عن  البحث 
يتبع....



..حينام  الدنيا  يف  ضيقته  يف  اإلنسان  يتنهد 
يف  ..ونظرته  األرجاء  كل  االمه  تغطي 
أملح بصيصا  لعيل  .. قائال  الظالم من حوله 
من أماًل ... وفجأة تغمره احلياة أمال وتفائال 
ويغطي بستان حياته بالطموحات الواعدة 
فيزداد   .. بيضاء  لؤلؤ  كبانوراما  حوله  من 
قلقه وخوفه من أن ينترص األمل عيل األمل  
ويعكر صفو حياته ألن ال يضعف األمل إال 
من  أكرب  األمل  يكون  عندما  خاصة   ... األمل 
مما حيتمله .. فيستحرض أمله لعله ينترص 
لدوري  خصمني  واألمل  فاألمل   .. أمله  عىل 
يتنازعا طيلة حياة  وأما إن يتصاحلا وأما إن 
نري  وجيعلنا  عاملنا  يغلق  فاالمل   ... اإلنسان 
وكأننا  الضيق  منتهي  رحابه  عيل  الكون 
فيعطينا  األمل  أما   ... إبرة  ثقب  من  نراه 
تعرف  ال  وفسيحة  واسعة  للحياة  نظرة 
ابدا .. وهكذا تستمر معركة األمل  احلدود 
واألمل لينترص يف النهاية من نساعده ونقويه 
ليتقدم ويقود حياتنا لينترص عىل االخر ... 
ولكن  األحرف  بنفس  كلمتني  واألمل  األمل 
تكون  ممكن  حروفها  ترتيب  باختالف 
نور أو تكون نار ... ممكن أن تكون هنار أو 
تكون ليل ... ممكن أن تضئ العامل أو تطفئه 

)السلوك احلضاري(
انتهي  التي  الدراسية  املاده  عنوان  هو 
وضع  من  مرص  يف  التعليم  عن  املسؤلون 
اثني  يف  املاده  طباعة  تم   ، هلا  منهجًامتكاماًل 
درايس  عام  لكل  جزء  بمعدل  جزءًا  عرش 
املرحله  من  بدئًا  األساسيه  الدراسه  أعوام  من 
الثــــانوية. املرحلــه  هنــاية  حتي  االبتدائيه 
املستحدثة  املاده  هذه  تدريس  من  الغرض 
عقول  يف  احلضاري  السلوك  مبادئ  زرع  هو 
املتحرض  املواطن  ننتج  حتي  ابنائنا  وضامئر 
راقيًا. آدميًا  خملوقًا  كيمت  به  تفخر  الذي   ،
املاده  هلذه  العلمي  املنهج  وضع  عيل  عكف 
علم  اساتذه  من  متميزه  جمموعه  املستحدثة 
النفس وعلم االجتامع ،اساتذه قانون ومهتمون 
باحليوان الرفق  ومجعيات  االنسان  بحقوق 
كذلك كبار الفنانني التشكيليني واساتذه العامره 
الفنون و أكاديمية  ايضًا كبار اساتذة  والديكور 

املوسيقي.
الطفل  تتلقف  ماده  احلضــــاري  الســلـوك 
السلم  اول  عيل  قدمه  يضع  وهو  غضًا  برعاًم 
التحرض  ترتقي معه درجات  التعليمي حيث 
للحياه  نقدم  حتي   ، اخري  تلو  خطوه 
متحرضًا. مواطنًا  اجلامعيه  واملرحله  العمليه 
املائده  آداب  التالميذ  تعليم  من  املنهج  سيبدأ 
الصوت  طبقة  يف  يتحكم  ،كيف  احلوار  وآداب 
اثناء احلديث ، وكيف تكون لغة اجلسد ، أمهية 
تكون  كيف  كيف   ، املواعيد  واحرتام  الوقت 
دون  املرور  قواعد  واحرتام  الطريق،  آداب 
احلاجه لرجل املرور ،كيف يستطيعون الوقوف 
يف طابور منظم هبدوء . سوف يتعلمون كيف 
يتعلمواحقوق  ان  قبل  باحليوان  الرفق  يكون 
الطبيعي  من  باحليوان  يرفق  من  ،الن  االنسان 
االنسان. حق  قيمة  يقدر  ان  واملنطقي 
التي  املحاور  اهم  احد   ، البرصي  الّتذوق 
الفن   ، احلضاري  السلوك  منهج  عليها  يركز 
العامره  ..فن  ورسم  نحت  من  التشكييل 
تنسيق  وفن  الديكور  حتديدًا،فن  الفرعونيه 
الفنون  من  النوعيات  هذه  ،كل  الزهور 
لدي  البرصي  اجلامل  بحاسة  ترتقي  سوف 
جانب  هلا  الدراسه  هذه  بالطبع   ، ابنائنا 
الفنيه. واملعارض  املتاحف  بزيارة  عميل 
لصناعة  مهم  آخر  ،حمور  السمعي  الّتذوق 
املسؤلون  اليه  يسعي  الذي  املتحرض  املواطن 
احلضاره ام  لكيمت  كهديه  التعليم  عن 
النوته  التلميذ  يقرأ  كيف  سيتعلمون  لذلك 
املوسيقية ،كيف يتذوقون املوسيقي الرشقية 
الرشقي  التخت  الغربيه  واملوسيقي  االصيله 
واألوركسرتا الغريب،وكيف يدربون أسامعهم 
عيل تذوق السيمفونيات العامليه ،هكذا يترسب 
السمو  أعصاهبم  وتترشب  أسامعهم  ايل  الذوق 
الذي يرفض الصخب والضجيج سمة الغوغاء 
الذي  الفن  يرتقي  متحرضين.وبالتايل  والغري 
يتداولونه وختتفي عبارة ) اجلمهور عايز كده (
ايضًا سيتعرفون عيل بعض الشخصيات العامليه 
كقدوه  متحرضه  انسانيه  حياه  هلا  كان  التي 
حسنه ومثل اعيل يتمثلون هبابعيدًا عن العرق 
والدين واجلنس ، املهم يف القدوه مبادئه النبيله 
شخصيات  عطاء،  من  للبرشيه  قدمه  وما 
نيلسون  كينج،  لوثر  ،مارتن  غاندي  أمثال 
،جمدي  حرب  طلعت   ، تريزا  االم  مانديال، 
يعقوب، شخصيات ال تقدم من منظور ديني 
شخصيات   ، انساين  منظور  من  تقدم  إنام 
والتضحيه  والسالم  احلريه  اجل  من  جاهدت 
البرشي. اجلنس  من  املحتاجني  اجل  من 
القراءه  وحب  االطالع  غريزة  ايضًاتنمية 
باالطالع  عليها  العمل  سيتم  األدب  انواع  لكل 
املستنريين  واملفكرين  الكتاب  كبار  اعامل  عيل 
شو  ،برنارد  وتولستوي  شكسبري  أدب  مثل 

متخفية كحّية  زاحفًا،  اخلريف  جاء     
من  ذلك،  عرفت  الطبيعة.  عىل 
الرياح،  ترميها  التي  الشجر  أوراق 
األرض! كل  عىل  وتتناثر  فتتساقط 
الوريقات  هذه  من  واحدة  جعلت     
أودعها  وكأين  كفي،  حضن  يف  الذابلة 
شجريت  إىل  ونظرت  النهاية.  إىل 
بيتي! بجوار  وسكينة  هدوء  يف  الرابضة 
يعترص جذورها،  األصفر،  كان اخلريف     
ويمتص آخر قطرة من اخرضارها، وهي 
يف  تستسلم  هبا،  كعهدي  صلدة،  صامدة 
ال  كامل،   ورضا  وتواضع،  وتسامح،  دعة، 
التجّرد  موسم  يف  الطبيعة،  ملقراض  يكل، 
يوم  وثقة،  حكمة،  يف  ترتقب  املؤمل، 
لغبار  يبقى  فال  املطر،  حضن  يف  النقاء 
تسرتيح  أن  إىل  كياهنا،  يف  مكانًا  الكون 
الواعد! الربيع  انتظار  يف  شتوي  بيات  يف 
أيضًا  فأنا  نفيس،  إىل  تفكريي  ويعود     
أيامي  وأوراق  العمر،  خريف  فكي  بني 
التاليش! إىل  وتطري  عني،  تتساقط 

... األمل واألمل مثل فريقني متسابقني عيل 
كل منهام حماولة الفوز والنجاح ... األمل 
مع  احلياة  يف  يعيشان  كائنان  وكأهنا  واألمل 
االنسان ولكن البد أن يتفنن اإلنسان ويبتكر 
معهام  للعيش  السليمة  باملبادئ  ويتمسك 
يصادق  وان  األمل  من  يصيبه  رضر  دون 
يف  يسنده  حتي  حقيقية  صداقة  األمل 
والتمسك  األمل  صداقة  ما أمجل   .. حياته 
به .. ان األمل من التمسك باهلل فاملثل القائل
) األمل يف ربنا ( يريح األعصاب والنفسية  
حتي  واقدمه  معه  اتصالح  أيضا  األمل  أما 
أيضا  واألمل  األمل   ... احتمله  أن  يعطيني 
أسلوب  أهنام  عليهام  يقال  أن  املمكن  من 
حياة. ... فيوجد فئة من الناس إذا تقابلوا 
يعتنوا  ال  أو  يرفضوه  حياهتم  يف  األمل  مع 
مع  حياهتم  معظم  يعيشون  فبالتايل  به 
تقابلوا  إذا  املتأملني  الناس  وبالعكس  األمل  
ورائه  يرقدون  تراهم  بسيطا  أمال  مع  أيضا 
.... باألمل  فيعيشون  يرتكهم  ال  حتي 
رصاعا  واألمل  األمل  بني  ويبقي 
مع  نتصالح  ان  مجيعا  لنا  فارجوا 
... األمل  وهيجرنا  يرتكنا  ال  وان  األمل 
مع حتياتى ... 

جربان  خليل  ،جربان  حمفــوظ  نجيب 
وامثاهلم احلكيـــم  وتوفيــــــق  حسـني  طـــه 
يمكنهاان  التي  الراقيه  االدبيه  االعامل  تلك 
توســـــع مـــــن مـــــداركهم الـــــذهنيه وتأصل 
والبحـث. واالطالع  القراءه  حب  فيهم 
الذي   ) احلضاري  السلوك   ( ملادة  املنهج  هذا 
هي  دراسيًا  عامًا  عرش  اثني  ملدة  سيدرس 
والثانوية  واإلعدادية  االبتدائيــــه  املـــراحــــل 
وللمجتمع  للجامعــه  تقــــدم  بــــان  جديره 
مقتبل يف  وهو  متحرضًا  ومواطنًا  طالبًا 
ًيف  نبيال   ، سلوكه  يف  مهذبًا  عمره، 
تعـــــــاملــه. فـــــي  راقيًا  مشـــــــاعـره، 
االنسانيه  املشاعر  حيمل  الذي  االنسان 
االنسان   ، والسمعي  البرصي  اجلامل  ويتذوق 
احلب  قيمة  ،يعرف  املثقف   ، الذهن  املرتب 
يرفض   ، الوطن  معني  ويعرف  والرمحه 
. متخلفه  أفكار  وأي  مهجي  سلوك  اي 
يــفــكــــر الــــــذي  الــنـــمــــــوذج  هــــذا 
التعليم  عيل  القائميــــن  إنــتــــاجــــه  يف 
شتي  نموذجًامضيئًايف  يكون  مرص،  يف 
، وادب  ورياضه  فن  من  املجاالت 
العلمــــي للبحــــــث  يتصـــــــــدي  وعندما 
اخلري  يف  اال  التكنولوجيا  يستخدم  ال  التطبيقي 
لن  البرشيه...  إسعاد  اجل  من  والرمحه 
جيد  لن  البرش،  ايذاء  يف  ابدًا  جهده  يرسف 
لن   ، قلبه  او  عقله  يف  مكانًا  والكراهيه  احلقد 
وتعلم  اآلخر  كراهية  أبناؤه  يلقن  ان  حياول 
وكيف  الذبح  حيّسن  ،وكيف  الرش  فنون 
واليابس األخرض  وحيرق  اهلل  خلق  يفجر 
لن يكون متوحشًا ذو دم بارد وضمري ميت .
الرتبيه  علامء  عليه  اتفق  ما  وأروع  امجل 
صاغوا  الـلـذيـــن  والفنانيـــــــن  واملفكريــــــن 
مل  اهنم   ) احلضاري  السلوك   ( املنهج  هذا 
الدين  رموز  من  باي  منهجهم  يف  يستعينوا 
الدينية. الكتابات  من  باي  يستشهدوا  ومل 
حتل  ان  جيب  املاده  هذه  ان  َيَرْون  اهنم  بل 
الدين  تعليم  الن  املدرسه  يف  الدين  مادة  مكان 
 . املدرسه  وليس  العباده  دور  مكانه  وتلقينه 
وهذا االمر له دالله خاصه ، قد يتشدق بعض 
الدين  ومعاداة  لإلحلاد  دعوه  بأهنا  االصوليني 
،لكن  غبيه  سفسطه  من  ذلك  شابه  ما  او 
، كل دين  الدين  ان  ان احلكمة يف هذا  احلقيقه 
وأويل   ، به  اخلاصه  العباده  أماكن  وله  أهله  له 
دار  ايل  ان يويل وجهته  الدين  بمن يبحث عن 
يدرس  فانه  العلم  وهذا  املاده  اما هذه   ، عبادته 
التحرض ويعلم  الطفل  يعلم  لكي  العلم  بيوت  يف 
يف عقله ووجدانه وضمريه معني االنسانيه يف 
املطلق ،االنسانيه التي ال حيدها دين وال طقوس
االشمل  معناه  يف  ،احلب  املطلق  يف  االنسانيه 
. واللون  والعرق  الدين  عن  ،بعيدًا  واالسمي 
ان  كفيل  احلضاري(  )السلوك  من  املنهج  هذا 
حيقق لكيمت حلمها بمواطن مرصي متحرض .
يب  يسري  احللم  كان  القارئ  عزيزي  هكذا 
صوت  احللم  يف  أرقني  ان  ايل  سالسه  يف 
مادة  فالح  يا  :طيب  ساخرًا  يسألني  مزعج 
للعيال  حاتعلموها  دي  املتحرض  السلوك 
!! متحرض  مش  أساسًا  املعلم  كان  اذا   ، ازاي 
انتبهت ايل حقيقة : انه قبل ان نعد املنهج املتحرض 
،جيب ان نعد املعلم املتحرض .لكن كيف يصبح 
طفولته منذ  لذلك  نعده  مل  متحرضًا،ان  املعلم 
كابوس  ايل  حلمي  من  خرجت 
الفرخه  هي  حمري:  وسؤال  مزعج 
؟ الفرخه  قبل  البيضه  وال  البيضه  قبل 
صوت  عاد  االجابه  اجد  ان  وقبل 
نام   : صارخًاوآمرًا  املزعج  الكابوس 
ماتتفقس قبل  الغطا  شد   .. نام 
ونمت   ، الغطا  يت  شدِّ  ، االمــر  اطعت 
رأيس يف  يلح  ظل  السؤال  لكن 
؟  البيضه  قبل  الفرخه  الفرخه وال  البيضا قبل 
؟ القارئ  عزيزي  السؤال  هذا  اجابة  لديك  هل 

ورغبتي  األوىل،  بدايايت  تذّكرت     
ومل  الكبار،  قامة  أطاول  أن  يف  احلميمة 
أنه  طفولتي،  وهج  يف  وأنا  أدرك،  أكن 
نقصت  كلام  حيايت،  أيام  زادت  كلام 
أرحل سوف  وانني  باملقابل،  عمري  أيام 
طويل! سبات  يف  الغروب  إىل  ما،  يومًا 
أكون  قد  لنفيس:  قلت  داعمة،  ثقة  ويف     
ولكني  العاصف،  اخلريف  يف  كالشجرة 
ورقة  وكل  إنسان.  بل  بشجرة،  لست 
متنحني  عمري،  من  تتساقط  يومّية، 
والتحكم  األنانية،  من  اجلميل  التجّرد 
وتبعدين  والشهوات،  الغرائز  يف  النبيل 
املظاهر اخلادعة  التزاحم املرهق، وعن  عن 
وفكري:  عاقلتي  إىل  وُتضيف  واملخادعة، 
جذوري  وتبقى  ودراية،  وخربة،  علاًم، 
بل  األرض،  يف  ممتدة  ليست  اإلنسانية 
ويعرفونني أعرفهم،  من  قلب  يف  عميقًا 
ليس  إنسان،  كل  اإلنسان،  ربيع  بأن  عارفًا 
أوالده،  يف  ربيع  ربيعان:  بل  واحدًا،  ربيعًا 
وسامئه! األبد،  يف  وربيع  وأحفاده. 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com



فياض سليامن  الكبري  األديب 
)مواليد السنبالوين – الدقهلية – 7 فرباير1927( 
جمموعات  عدة  فأصدر   ، املواهب  ُمـتعدد 
و  مطبعة(  عامل  )وفاة  منها   ، قصصية 
وأصدر  الطوفان(   و)وبعدنا  يا صبايا(  )عطشان 
)ال  ورواية   ) أصوات   ( أشهرها   ، روايات  عدة 
الذاتية  سريته  وكتب  )القرين(  ورواية  أحد( 
مع  جتربته  عن  جماور(  )أيام  بعنوان  البديعة 
األزهر. وكتابه الشيق )النميمة : نبالء وأوباش( 
املرصية  الثقافة  رموز  بعض  فيه  تناول  الذى 
من  كان  إذا  حقه  تناوله  من  لكل  وأعطى   ،
كان  )إذا  النقد  يستحق  من  كل  وانتقد  )النبالء( 
يذكر  أن  ودون  مهذب  بأسلوب  األوباش(   من 
بخالف  هذا   . األوىل  باحلروف  واكتفى  االسم 
ومتـُـنوعة.   مـُتعددة  جماالت  ىف  اسهاماته 
    ورغم هذا التنوع ىف املجال الثقاىف ، فقد طغْت 
جانب  عىل  والقصصى  الروائى  اإلبداع  شهرة 
دراساته  أى   ، فياض  سليامن  إبداع  من  آخر 
بني  ومن   ، واإلسالمى  العربى  التاريخ  حول 
للخالفة  اآلخر  )الوجه  كتابه  الدراسات  هذه 
للنرشعام  مريت  دار  الصادرعن  اإلسالمية( 
التى  اخلالفات  ظاهرة  رصد  املدخل  ىف    .  99
يكون  من  حول   ، الرسول  وفاة  عقب  ظهرْت 
اجلليل  الشيخ  كتبه  بام  واستشهد  ؟  اخلليفة 
إىل  يرجع  السبب  أّن  إىل  زهرة  أبو  حممد 
بوقوف  األزمة  وانتهْت  العربية((  ))العصبية 
اختار  الذى  بكر  أبى  بجانب  اخلطاب  بن  عمر 
عمر ليكون خليفته. أما عمر فقد رشح - عقب 
: وُسـئل  اغتياله - ستة ليكون اخلليفة من بينهم 
ىف  الطاعة  عصا  الستة  أحد  شّق  لو  ماذا  عمر: 
أما   . أقتلوه   : فقال  املختار؟  اخلليفة  مبايعة 
أسباب الثورة ضد عثامن فكثرية ، منها حماباته 
والية  والّه  حني  رسح  أبى  بن  سعد  بن  لعبداهلل 
الرتداده.   دمه  أباح  الرسول  أّن  رغم  مرص، 
بطانته  لبعض  كاملة  إقطاعيات  عثامن  ومنح 
تلك  طالب  أبى  بن  عىل  اإلمام  أعاد  وعندما   .
العطاءات إىل بيت املال ، ثار الوالة وعىل رأسهم 
بني  احلرب  فنشبْت   ، سفيان  أبى  بن  معاوية 
وأنصارهم  اهلاشميون   : املسلمة  العربية  القبائل 
جهة من  وأنصارهم  واألمويون   ، جهة  من 
عىل(  )اإلمام  البيعة  له  متْت  خليفة  بني  حرب 
وواٍل متمرد ومعزول )معاوية( فكانت موقعة 

العامل ترتعب من حدودها الن  ال تزال كل دول 
اخطر و اهم ماهيدد سيادة الدولة عىل اراضيها 
هو احلدود، ان احلدود هى الباب الواسع املفتوح 
السيطرة  عدم  الن  املتنوعة  اخلطر  مصادر  لكل 
جزئيا  لو  و  االشكال  من  شكل  باى  احلدود  عىل 
يعنى عدم السيادة الكاملة و ختتلف كل دولة عن 
االخرى تبعا لالختالف اجلغراىف و التضارييس و 
االجتامعى  و  االقتصادى  و  السيايس  و  املناخى 
اجلانب  هو  فيعترب  العسكرى  اجلانب  اما  ايضا 
تعنى  احلدود  الن  العملية  الناحية  من  االهم 
االرض و البحر و اجلو و اذا كانت هناك دولة هلا 
او  دوىل  هنر  مثل  اخرى  دولة  مع  مائية  حدود 
بحرية تطل عليها اكثر من دولة  او خليج او قناة 
مالحية دولية او مضيق او سالسل جبال عالية – 
ان مشكلة احلدود مشكلة معقدة اذا وقعت الكثر 
ىف  او  واحد  طوىل  خط  عىل  متامخة  دولة  من 
منطقة متالصقة تالصقا شديدا بحيث يصعب 
تبع  تصنيفهم  او  املنطقة  هذه  ىف  السكان  فصل 
املناطق  هذه  ىف  تنشا  وهناك  تلك  او  الدولة  هذه 
املتالصقة مجاعات من السكان جمهوىل اهلوية 
وليس هلم انتامء لبلد معني مثل ] الغجر[ الذين 
يعيشون ىف مناطق صعبة  التضاريس  بني اسبانيا 
و فرنسا ىف منطقة جبال الربانس احلدودية فهم 
اللغتني االسبانية و الفرنسية باالضافة  يتكلمون 

اجلمل ثم موقعة صفني التى جرى فيها التحكيم 
معاوية  )ممثل  العاص  بن  عمرو  فيها  وخدع   ،
)ممثل  األشعرى  موسى  أبا  التحكيم(  هذا  ىف 
انرصف  أْن  التحكيم  هذا  عىل  وترتب  عىل( 
معسكرمعاوية.  إىل  وجلأوا  أنصارعىل  بعض 
واهتموه  عىل  ضد  اخلوارج  من  البعض  وثار 
بن  حممد  عىل  اإلمام  أرسل  وعندما  دينه.  ىف 
األمويني إىل  أساء  مرص  عىل  والًيا  بكر  أبى 
أوالدهم  وآذى  أمواهلم  وهنب  دورهم  فهدم 
ومعاوية  بكر  أبى  بن  حممد  بني  قتال  فدار 
وقتله  بكر  أبى  بن  حممد  أرس  الذى  حديج  بن 
ووضع جثامنه ىف جيفة محار وأحرقها بالنار. 
بني  عنيفــًا  رصاًعا  أمية  بنى  دولة  شهدْت      
العلويني ، الذين قتل بنو أمية منهم املئات ومن 
الدولة  وىف  األلوف.  عرشات  الشيعة  أتباعهم 
رأس  السفاح  العباس  ألبى  أحرضوا  العباسية 
وأطال  السفاح  فسجد   ، حممد  بن  مروان 
بك  أظفرنى  الذى  هلل  ))احلمد  قال  ثم  سجوده 
وأظهرنى عليك(( أما الصورة األبشع حني كان 
 ، أموًيا  أسرًيا  سبعني  أمام  يأكل  جالًسا  العباس 
فأمر برضهبم بالسياط قبل قطع رقاهبم ثم أمر 
بفرش السجاجيد فوق القتىل الذين حيترضون 
ومن  السفاح  فجلس   ، الطعام  موائد  وفوقها 
معه من بنى العباس يأكلون ))وموسيقاهم أنني 
املحترضين(( وامتد االنتقام ضد األمويني طوال 
مائة عام ))فالعداء كان شديًدا ودفيًنا بني بنى أمية 
وبنى هاشم جاهلية وإسالًما . . ومثلام كان خلفاء 
بنى أمية يلعنون علًيا والعلويني من فوق املنابر
عىل  واألمويني  معاوية  يلعنون  العباسيون  راح 
التاريخ((   املنابر عمال بالسنة العربية املتبعة عرب 
البيعة  أخذ  سفيان  أبى  بن  معاوية  كان  واذا      
البنه يزيد بالسيف وجعل اخلالفة ملكــًا وراثًيا ، 
جعفر  أبى  اخلليفة  فإّن  امللوك((  أول  ))أنا  وقال 
املنصور قال ))أنا سلطان اهلل ىف أرضه(( وكانت  
الكارثة عندما صار الناس يعتقدون ))أّن اخلليفة 
العباسى هو حقــًا ظل اهلل عىل األرض(( ومل يكن 
فقط  الطاغية  اخلليفة  ىف  البائس  الشعوب  حظ 
، ما  املتعددة  الِفرق اإلسالمية  أيًضا- ىف  ، وإنام- 
املؤلف  كتب  األخرية  وعن  وشيعية.  سنية  بني 
ُيكفر  فرقة   72 من  أكثر  إىل  وصل  عددها  أّن 
املعتدلة  الوحيدة  الفرقة  وأّن  بعًضا.  بعضها 
علًيا قاتلوا  الذين  اخلوارج  أما  الزيدية.  هى 
 300 حواىل  خمالفيهم  ضد  رصاعهم  امتد  فقد 
فقراء  للذبح  فيه  سيق  دامًيا  رصاًعا  وكان  سنة 
سليامن  أ.  وألّن   . متعصبني  غري  أو  متعصبني 
أّن   أضاف  لذا  احلارض،  بعني  يكتب  كان  فياض 

هلم  وليس  الغجرية  االصلية  املحلية  لغتهم  اىل 
كيانات  عن  عبارة  فهم  البلدين  من  الى  انتامء 
اىل  تنتمى  احلدود  عىل  رشعية  غري  صغرية 
اىل  وحتتكم  الغجرى  العرف  و  املحىل  قانوهنا 
القوة والسطوة واملال وتعمل بتجارة املخدرات 
غري  املهاجرين  وهتريب  االبيض  والرقيق 
والبلطجة  والسالح  احلدود   عرب  الرشعيني 
الكبريتني  الدولتني  كال  اىل  املؤدية  الطرق  عىل 
عدم  وهنا  وفرنسا  اسبانيا  االوريب  االحتاد  ىف 
جيعل  احلدوديتني  الدولتني  من  الي  االنتامء 
هؤالء يامرسون اعامهلم غري املرشوعة ىف حرية 

))الذى  الشعار  وهو  هلل((  إالّ  حكم  ))ال  شعارهم 
أّن  كام  زماننا.  ىف  اإلسالمية  اجلامعات  تـُردده 
املاوردى جتاهل تاريخ القهر للخالفة اإلسالمية 
وىف   )) انتخابى  مركز  اخلليفة  مركز  أّن  وأكد 
القهر  خلفاء  )مصارع  بعنوان  ممتع  فصل 
العرب  املؤرخني  عن  املؤلف  نقل  ووزرائهم( 
حاالت االغتياالت املتكررة والبشعة ، مثل مقتل 
4 من  يد زوجته من بني  احلكم عىل  بن  مروان 
بينهم  من  العباسيني  من   14  ، أمية  بنى  خلفاء 
هذا  وىف   . بالسم  أمه  قتلته  الذى  اهلادى  اخلليفة 
تـُذيل  الذين  اخللفاء  بأسامء  بيان  الشيق  الفصل 
واملنترص  املتوكل  مثل  ))اهلل((  بلفظ  أسامؤهم 
االقتصادية  )احلالة  املعنون  الفصل  وىف  إلخ. 
بحجم  بيان  القهر(  خالفات  ىف  واالجتامعية 
فالزبري  املغزوة.  الشعوب  من  املنهوبة  األموال 
والكوفة  بالبرصة  قصور  له  كانت  العوام  بن 
حني  أمواله  وبلغْت  واالسكندرية  والفسطاط 
وألف  فرس  وألف  ذهبى  دينار  ألف   50 وفاته 
ومرص  العراق  ىف  مزارع  وله  عبدة  وألف  عبد 
العرشة  أحد   - عبداهلل  بن  وطلحة  واحلجاز. 
بالكوفة  قصور  له  كانت   - باجلنة  املبرشين 
واملدينة وعىل قمم جبل بمدينة الطائف ومزارع 
من الكروم الطائفى ومزارع بالعراق تدر عليه ىف 
. وبلغْت تركة معاوية  كل يوم ألف دينارذهبى 
رقم  هو  مذهال  رقاًم  وفاته  عند  سفيان  أبى  بن 
بيت املال ، فلم يكن ثمة فرق بني بيت املال العام 
ومال اخلليفة اخلاص . أما عمرو بن العاص فإّن 
ملدة  )لقمة خاصة(  له أرض مرص  معاوية ترك 
له السرتداده مرص من  مخس سنوات مكافأة 
وجزيتها  خراجها  عمرو  فأخذ   ، لعىل  التبعية 
ىف  املال  لبيت  يعطى  وال  لنفسه  وعشورها 
دمشق من هذا العائد )النهب( أى شىء . كذلك 
ضاعف معاوية اجلزية عىل املرصيني بحجة أّن 
فتحها )= غزوها( كان عنوة ال صلًحا ومل يكتف 
أّن  أى  أسلم  من  عىل  اجلزية  فرض  وإنام  بذلك 
أداء  من  يعفهم  مل  اإلسالم  ىف  املرصيني  دخول 
عرب  مسلمون  هناك  ))كان  وبالتاىل  اجلزية. 
)من  غريعرب  ومسلمون  جزية.  يدفعون  ال 
جزية.  يدفعون  املواطنة(  ىف  الثانية  الدرجة 
تتجاهلها  ظاهرة  فياض  سليامن  أ.  ورصد      
نّص  القرآن  كان  إذا  أنه  وهى   ، السائدة  الثقافة 
مرتوكــًا  كان  مقدارها  أّن  إالّ   ، اجلزية  عىل 
عمر  عهد  ىف  ديناًرا  كانت  أْن  فبعد   ، للخلفاء 
أصبحت دينارْين ىف عهد عثامن وثالثة دنانري ىف 
أربعة دنانري ىف عهد عبد  عهد معاوية وصارْت 
امللك ))هى كل ما كان يمكن للفقري أْن يدخره ىف 
البرش مل  أّن نظام اجلزية عىل رؤوس  عام(( كام 
ُيـفرق بني الفقراء واألغنياء. ونتيجة هذا النهب 
من عرق الفالحني أقام اخلليفة املهدى عند زواج 

تامة الهنم يستطيعون ارتكاب جرائم عىل ارض 
االخرى  الدولة  ىف  واالختباء  الدولتني  من  اى 
االفالت  ويستطيعون  احلدودية  العالمة  عند 
لالمن  هتديدا  يشكلون  فهؤالء  العقاب  من 
ايضا  الدوىل  وللقانون  الدولتني  لكال  القومى 
وهؤالء ايضا يمكن ان يستخدمهم البعض الثارة 
احلروب و القالقل بني الدول احلدودية املتامخة 
وهناك امثلة كثرية ملثل هذه اجلامعات احلدودية 
ىف كل قارات العامل سواء ىف البحر مثل ارخبيل 
املاليو ومضيق باب املندب بالقرب من سواحل 
ومنطقة  اجلنويب  الصني  وبحر  الصومال  

وُزّينْت  أحد.  إليها  يسبقه  مل  وليمة  هارون  ابنه 
العروس بكثري من احلىل حتى أهنا مل تقدرعىل 
املشى من كثرة اجلواهر. وأمهر املأمون )بوران( 
مليون  و50  ذهبى  دينار  ألف  مائة  زواجها  يوم 
درهم فضى . وأمر املأمون لوالد بوران بعرشة 
وإقليم  )قم(  إقليم  خراج  ومنحه  درهم  ماليني 
فارس واألهوار ملدة سنة كأن هذه األقاليم )عزب 
املأمون وليست ملكــًا  للخليفة  خاصة( مملوكة 
يتميز  سليامن  أ.  وألّن  للغزو.  تعرض  لشعب 
اخللفاء  لثروات  رصده  ىف  اعتمد  فإنه  بالدقة 
عىل أربعة مصادر أصلية هى قوائم اجلهشيارى 
وابن خلدون وقدامة بن جعفر وابن خرداذبة. 
أمواهلا  وهنب  بالشعوب  االستهانة  وبلغت 
لدرجة أّن هارون الرشيد قال خياطب السحابة 
))أمطرى حيث شئت فسوف يأتينى خراجك((   
ضد  الشعبية  الثورات  عن  فصال  وخصص      
البشموريني  ثورة  وأشهرها   ، العرب  احلكام 
واستمرْت  املرصيون  الفالحون  هبا  قام  التى 
ىف  املأمون  جيش  قائد  وفشل   ، سنوات  عدة 
عدة  ومعه  بنفسه  املأمون  فحرض   ، قمعها 
واملحاربني  الثوار  كل  فقتل  اجلنود  من  آالف 
واألطفال  النساء  من  احلياة  قيد  عىل  بقى  ومن 
األقدام  عىل  سرًيا  بغداد  إىل  أخذهم  والشيوخ  
كأرسى حرب . كام أظهر املؤلف مأساة الذين 
تعّرضوا للجلد والتعذيب والسجن أمثال األئمة 
امللحق  وىف   . حنبل  وابن  ومالكــًا  حنيفة  أبى 
املقفع  الصحابة البن  لرسالة  الكامل  النص  نرش 
بشاعة  ووصلت   . بسببها  حتفه  لقى  الذى 
وهو  جسده  أعضاء  تقطيع  لدرجة  اغتياله 
النار.  ىف  عينيه  أمام  إلقائها  ثم  إليها  ينظر  حى 
    هذا هو الوجه اآلخر للخالفة اإلسالمية التى 
أكد أ. سليامن فياض من خالل املصادر األصلية 
قرشية..  قهر  ))خالفة  أهنا  عليها  اعتمد  التى 
خالفة  جوهرها  ىف  العربية  اخلالفة  وأّن 
قهر  خالفة   ، عباسية  أو  كانت  أموية  واحدة. 
اخلالفة  كانت  واذا  ومتلك((  ووراثة  واستبداد 
وهنب  األبرياء  آالف  قتل  ىف  تسّببْت  اإلسالمية 
ذاقوا  أنفسهم  العرب  فإّن   ، الشعوب  أموال 
)العصبية  والسبب   ، املُستبد  النظام  هذا  ويالت 
املسلمون  يقتل  أْن  ىف  تسّببْت  التى  العربية( 
تدمري  ويتم  بل  مثلهم  عرًبا  مسلمني  العرب 
والنريان  باألحجار   واملكى  املدنى  احلرمنْي 
باملجانيق وإباحة  تقذفها  امللتهبة  النفط  وكرات 
املقدمة  وىف  الشاميني.  للجنود  واملدينة  مكة 
عىل  تباكوا  الذين  الفقهاء  أّن  سليامن  أ.  كتب 
تاريخ  كل  جتاهلوا  العثامنية  اخلالفة  ضياع 
خالفات القهر التى قمعْت بالغزو كل الشعوب 
من  عىل  حتى  اجلزية  وفرضت  الدين  باسم 
اإلسالمية.  اخلالفة  تاريخ  فرتات  بعض  ىف  أسلم 

وهناك  افريقيا  جنوب  ساحل  االخرض  الراس 
مستقل  سيايس  فكر  هلا  مجاعات  االرض  عىل 
اهلل  تعيش ىف كنفها مثل حزب  التى  الدولة  عن 
ىف  والبدون  محاس  وحركة  لبنان  جنوب  ىف 
تكمن  هنا  اخلطر  مصادر  اهم  ولعل  الكويت 
اراضيها  عىل  الدولة  سيادة  من  االنتقاص  ىف 
الواقعة  للمنطقة  القومى  االمن  وهتديد 
الدولية  والقوانني  املعاهدات  وخمالفة  فيها 
هو  دائام  العسكرى  اجلانب  ان  النهاية  وىف 
القدرة  الن  اخلطري  االمر  هذا  حيسم  الذى 
هذه  استطاعة  ىف  تتجىل  للدولة  العسكرية 
حدودهاكاملة  عىل  سيطرهتا  فرض  الدولة 
خالهلا   من  يمكن  التى  الوعرة  الثغرات  وسد 
ان   - احلدودى   الرعب  هاجس  يتسلل  ان 
يظهر  احلدود  عىل  العسكرية  السيطرة  فرض 
عتاد  والعسكريةمن  االقتصادية  قوهتا  مدى 
ىف  احلدودية  القوات  وجيعل  وحديث  متقدم 
ذلك   عىل  مثال  اكرب  ولعل  دائمة   حرب  حالة 
تتدخر  ال  التى  االمريكية   املتحدة  الواليات 
عىل  خاصة  عسكرية  قوات  او  ماال   او  جهدا 
ىف  تاتى  والتى  املكسيك  مع  اجلنوبية  احلدود 
احلدودية  السيطرة  ىف  العامل  دول  مقدمة 
اجلوية  الدوىل  القانون  بقواعد  وااللتزام 
والبحرية والربية ىف هذا الشان و للحديث بقية.



التـــاريخ الكنسـي ذكــر وقائـــع 
متعـددة لسقطات رهبــانيـة يف
خمـــتــلــف أنــواع اخلطــايـــــا

- يعقــــوب املتــوحد زين وقتل 
وكــــذب وحلـف يف هنارواحـد 
بـــعــــد 50 عامــا من التــقـــوي. 
- شنــــودة رئيـــس املتوحديـــن 
 جـــلــــد راهب حتــــى املـــوت.
اسقف  ابيفانيوس  االنبا  مقتل  حادث  اصاب 
والعامل  النطرون  بوادي  مقار  االنبا  دير  ورئيس 
حالة  الدير  بد  رهبان  يد  عيل  اجلليل  الالهويت 
من الفزع عند بعض االقباط الذين يتعاملون مع 
ارضيني   مالئكة  اهنم  مقولة  خالل  من  الرهبان 
الكتاب  ختالف  الهنا  متاما  خاطئة  مقولة  وهي 
وفسدوا   زاغوا  اجلميع  ان  يقول  الذى  املقدس 
ان  الشهرية  عظته  يف  توارضوس  البابا  قال  كام 
الكنيس  التاريخ  ويمتاز  هيوذا.  به  جمتمع  كان 
يف  سقطوا  وكهنة  واساقفة  رهبان  سري  بذكر 
خمتلف انواع اخلطايا  .فال احد كبري عيل اخلطأ 
الرجوع  وعدم  التوبة  هو  .واالهم  اخلطيئة  او 
القديس  ان  الكنيس  التاريخ  فيذكر  للخطيئة 
كان  االشهر  املسيحية  فيلسوف  اغسيطينوس 
ومويس  احلرام،  من  ابن  وله  الزنا  يف  سقط  قد 
والقديسة  عصابة  ورئيس  قاتال  كان  االسود 
مريم التائبة عاشت يف الرزيلة والدعارة سنوات 
وتذكرهم  التوبة  هوالء  كل  ومجع  طويلة 
 " ملف  حتت  عديدة  اسامء  ضمن  الكنيسة 
الراهبني  ان  البعض  يظن  وقد   " التائبني  بستان 
اشعياء املقاري  او وائل سعد وفلتاؤس املقاري او 
ريمون وجيه  مها اول راهبني يقومان بجريمة 
قتل .وهذا غري صحيح فالتاريخ الكنيس  يروي 
بكل وضوح قصة حياة القديس يعقوب التائب
الرابع  القرن  يف  الراهب  هذا  عاش  حيث 
اقام  التي  مغارتة  يف  متوحدا  وانفرد  امليالدي 
بالصلوات  نفسة  .اجهد  بمفردة  عاما   15 هبا 

بعدم  اإلنسان  فيها  يشعر  نفسية  حالة  هو  امللل 
أكثر  تصيب  احلالة  وهذه  الداخىل  االستقرار 
الناس، وهى ليست حمددة بعمر معني وليست 
حالة مرضية، لكنها تعبري عن وضع نفسى قلق 
للحياة. التشاؤمية  والنظرة  الضيق  يسبب  مما 
منها  أسباب  لعدة  نتيجة  حتدث  احلالة  وهذه 
بعض  حتقيق  ىف  والفشل  باإلحباط  اإلصابة 
االبتالء  نتيجة  امللل  حيدث  وقد  نتمناه،  كنا  ما 
واألهل  النفس  ىف  املتتابعة  املصائب  ببعض 
إىل  باإلضافة  األصدقاء،  أو  األقارب  أحد  أو 
احلياة ىف  الطبيعية  اخلالفات  بعض  وجود 
األعامل  ونفس  اليومى  الروتني  نفس  وتكرار 
الفرتات نفس  وعىل  مستمرة  بصورة  اليومية 
بعض  مع  اإلنسان  معيشة  أن  إىل  باإلضافة 
رسيعا امللل  هلم  يتسلل  الذين  األشخاص 
والسيام  االجتامعية  احلياة  عن  البعد  بجانب 
أن  اإلنسان  فيستطيع  التكنولوجيا  انتشار  بعد 
وقراءاته  فراغه  وقت  يقضى  وأن  يتسوق 
الشعور  عدم  بجانب  النت،  طريق  عن 
سببا  تكون  قد  النقطة  وهذه  الوقت  بأمهية 
نتيجة. تكون  وقد  بامللل  الدائم  الشعور  ىف 

كيف نتخلص من امللل؟
– اكتشف ملاذا تشعر بامللل؟؟ إذا كان السبب هو 
قيامك بالعمل نفسه بشكل متكرر، فأضف إليه 
بعض األشياء اجلديدة، أو قم به بشكل خمتلف.
عىل  فاحصل  الكسل  بسبب  امللل  كان  إذا   –
منّظمة. صحية  حياة  وعش  النوم،  من  كفايتك 
بعدد  القيام  من  اخلوف  بسبب  امللل  كان  إذا   –
بتقسيم  فقم  املرتاكمة،  الكثرية  األعامل  من 

للوحدة  حمبا  وكان  املستمرة  واالصوام 
حياة  يف  طويال  شوطا  وقطع  والسكون، 
عليه  اهلل  وانعم  الروحي  واجلهاد  الفضيلة 
الشياطني. اخراج  ومنها  كثرية  بفضائل 
ويقول التاريخ الكنيس ذات يوم كان يمر شخص 
مريض وعندما مر من امام قالية القديس رصخ 
القرية  اهل  علم  وعندما  منه.  وخرج  الشيطان 
هبذة املعجزة ايت اليه الكثريون ليشفيهم وحاول 
الشيطان ان يوقعه يف الرش فاحتال عيل قوم ان 
اخلطية يف  ليسقطوه  زانية  امراه  اليه  يرسلوا 
املغـــــارة  إىل  ودخلـــــت  املــــــراة  فتزينت 
اخلطيــــة ايل  لتستدرجه  تالطفـــــه  واخذت 
فام كان من القديس اال ان وعظها وذكرها بنار 
جهنم حتي ندمت ورجعت عن طريق اخلطية 
الكهنة لتعرتف امامة فأرسلها القديس ايل احد 
ماكرة  بحيلة  الشيطان  اليه  جاء  ايام  بعد  ولكن 
اخري فكان الحد االشخاص ابنة وحيدة رصعها 

بسيطة. وأهداف  خطوات  إىل  األعامل 
تفعله ما  وجود  عدم  بسبب  امللل  كان  إذا   –
ستساعدك  فهي  أواًل؛  الرياضة  بعض  فامِرس 
أو  به،  تقوم  ما  وستجد  السليم،  التفكري  عىل 
حتدث مع صديق مقّرب عاّم يضايقك، فمجرد 
مغلقة.  أبوابًا  أمامك  يفتح  أن  يمكن  احلديث 

-ال تبتعد عن احلياة االجتامعية
فاالندماج مع العامل اخلارجي أمر مهم، ولن تشعر 
وترتدي  الغطاء،  عنك  تزيح  عندما  إال  بأمهيته 
مالبسك وتذهب ملقابلة صديق أو تصل الُقربى
أو جتلس مع كبار السن.. حاول أن تتعلم من الكل
وتعرف عىل ما قد يمأل حياتك باملتعة واحلكمة.

 – الرتفيه أمر مهم.
 – التعامل بشكل صحيح مع الوقت وهلذا عليك 

أواًل أن تشعر بأمهيته.
 – التأمل يف الكون:

نكتشف  حولنا  من  العامل  مع  نندمج  فعندما 
أمامنا  وتظهر  واإلهلام،  باملتعة  يشعرنا  ما 
التي مل نكن ندري أهنا أصاًل موجودة،  الفرص 
داخلنا. يف  اإلبداع  مواطن  عىل  أيدينا  ونضع 

 – غرّي أفكارك تتغري حياتك:

يفلحوا فلم  عالجها  االطباء  وحاول  الشيطان 
اخريا فكروا يف ارساهلا ايل القديس وحاملا وصلوا 
ايل  تصل  ان  ما  ولكنها  منها  الشيطان  خرج  الية 
االمر هذا  وتكرر  ثانية  مرة  يرجع  حتي  بيتها 
فرفض  القالية  بجوار  تبقي  ان  والدها  فاراد 
قبل  والدها  توسل  ومع  االمر  بادي  يف  القديس 
هذه الوضع  وحاربته افكار خطية الزنا خاصة 
هلا  استسلم  وبالفعل  مجيلة   كانت  الفتاة  وان 
اخلطيئة  يف  واستمر  الفعل  ذات  يف  وسقط 
معها فمال الشيطان عقلة بأفكار كثرية وقال له
ومن  يقتلونك  وسوف  احلمل  عليها  "سيظهر 
االفضل ان تقتلها" فنهض يعقوب  عيل الصبية 
الرمل يف  ودفنها   جسدها  ومحل  وقتلها 
غلامن  احد  صورة  يف  الشيطان  له  وظهر 
ادعي  القديس  ان  اال  لزيارهتا  جاء  الفتاة  والد 
ذلك عيل  وحلف  افرتسها  قد  وحشا  ان 
راي  فلام  منة  ساخرا  الشيطان  ظهر  ذلك  عند 
القالية  وترك  وجهه  عيل  لطم  ذلك  القديس 
عيل  ويبكي  يندب  وجهه  عيل  هائام  وهرب 
اىل  العودة  نيته  ويف  القالية  الراهب  ترك  نفسة 
عزاءه  قديسا  راهبا  له  ارسل  اهلل   ان  اال  العامل 
عيل  ويداوم  يبقي  ان  وامراه  قلبة  وشدد 
حياه  يف  عائشا  القديس  فظل  والصوم  الصالة 
الربية  حشائش  من  يأكل  سنة  سائرا  التوبة 
فدخل  خربة  مقربة  وجد  ذلك  اثناء  ويف 
: ويقول  ويرصخ  يصيل  وكان  هبا  وسكن 
عني  طرفة  ويف  واصوم  اصيل  سنة  "مخسون 
وقتلت  زنيت  لقد  وييل  ويقول  هذا  كل  بددت 
يف  وظل  واحد"  يوم  هنار  يف  وحلفت  وكذبت 
177 سنة قضاها كلها يف صالة وصوم  هذا القرب 
املتوحدين  رئيس  شنودة  وتوبة.  ودموع 
بشخصية  االقباط  فيه  يعتز  الذى  الوقت  ويف 
من  ويعد  املتوحدين  رئيس  شنودة  القديس 
اشهر الشخصيات التي نادت بالقومية القبطية 
ان  اال  القبطي  االدب  بعميد  البعض  ويلقبه 
العنيفة مثل هدم  االمور  الكثري من  سريته  هبا 
انه  .بل  الوثنيني   قري  وغزو  الوثنية  املعابد 
الرهبان  عليها  جيلد  نخالت  ثالث  بالدير  زرع 
و  اخطاء  يف  وقعت  اذا  والزيارات  والزوار 
فجر الباحث القبطي روبري ايليا  قضية شائكة 
رئيس  شنودة  االنبا  القديس  بشخصية  متعلقة 
امليالدي   اخلامس  للقرن  املنتمي  املتوحدين 
وتقام  بعيده  االيام  هذه  الكنيسة  حتتفل  والذى 
بسوهاج  الغريب  باجلبل  بديره  روحية  هنضة 

لنفسك  ضع  الترصفات..  يف  تتحكم  فاألفكار 
أهدافًا تشعرك باحلياة، فمن املستحيل أن تشعر 
بامللل وأنت تسعى لبناء حياتك وحتقق أهدافك.

 – استخدم خيالك بالشكل الصحيح:
حاول أن ترسم صورة لنفسك يف املستقبل تكون 
معاملها هي التي تطمح أن تكون عليها، واليشء 
كل  تضع  أن  تستطيع  أنك  هو  اخليال  يف  اجلميل 
جتربته. حتب  ما  كل  وجترب  رشوطك، 

– استخدم احلركة ملكافحة امللل:
أشياء  عرشة  اكتب  امليش..  ببعض  قم 
ممارستها  يف  وابدأ  هبا،  القيام  تستطيع 
داخلك يف  االستسالم  مشاعر  عىل  للتغلب 

 – تعلم التكنولوجيا احلديثة:
تطور  وتابع  خدمات،  من  لك  تقدمه  وما 
األجهزة، فآلة التصوير قد تريك الكثري من مجال 
بعد. تكتشفها  مل  وأرسارًا  حولك،  من  الطبيعة 

ر فيام حتب أن تقوم به: –  فكِّ
نشاطًا أو  هواية  أتقن  حتب..  ال  فيام  وليس 
إىل  حتتاج  التي  األنشطة  تلك  وخاصة 
فعّلمها  هوايتك  أتقنت  وإذا  يدوية،  مهارات 
املــلل. من  التخلص  عىل  وشجعهم  غيــرك، 

من  الكثري  القديس  هذا  حول  يشاع  حيث 
تعامالته  يف  جدا  عنيف  بكونه  املتعلقة  االمور 
وعن ذلك يقول روبري .يف ٢٠١٥ حرضت مؤمتر 
للدراسات  باناريون  مؤسسة  منظامه  كانت 
العذراء أرض اجلولف، عن  املسيحية يف كنيسة 
بالنسبه يل مبهمة وقتها  شخصية قبطية كانت 
او  املتوحدين"  رئيس  "شنودة  شخصية  وهي 
االرشمندريت.. شنودة  او  االتريبي،  شنودة 
شنودة  األنبا  أن  يقول  املُحارِض  بأحد  وُأفاجأ 
كان زارع ٣ نخالت يف الدير ، نخلة  جيلد عليها 
عليها  جيلد  ونخلة   خيطئ،  الذي   الراهب 
زيارهتم  اثناء  اخطاء   يرتكبون  الذين  الزوار 
وهذا   !! احلرامية  عليها  جيلد  والثالثة  للدير  
الذي حمارضته حمذوفة  الوحيد  املُحارِض هو 
! باملركز  اخلاصة  اليوتيوب  قناة  عىل  من 
واهتاممي باالمر جعلني اقرا دراسات لباحثني 
وجوهانز  اِِمل  لستيفن  منهم  متخصصني 
لقوانينه. ترمجة  مع  جوتر،  وأولريتش  هان 
"القديس"  هذا  ان  الدراسات  هذه  يف  جاء  ومما 
متأثًرا  الراهب  وتوىف  الرهبان  احد  رضب 
يضع   "القديس"  جعل  مما  فرتة،  بعد  بجراحه 
للرضب"!! بيها  املسموح  "احلدود  قوانينه  يف 
معابد  عىل  عديدة  بغارات  قام  "القديس"  وهذا 
ن غن نفسه فيها الوثنيني، منها واحدة هو يدوِّ
انه حطم االصنام، ورؤوس الوثنيني !!ومن ذلك 
وقوانينه  حياته  سرية  كتاب  يف  ايضا  ذكر  ما 
حيث كتب  انه اقتحم بيت احد الوثنيني يف الليل  
وكرس االصنام اليل فيه وكنوع من االذالل وضع  
الوثني عىل  الراجل  ورقة مكتوب عليها خطايا 
الدير  ونساء  "شنودة  كتاب  .!ويف   بيته  باب 
االبيض" لربيكا كرافيش استاذة العلوم الدينية..
اثر  عيل  راهب  موت  واقعة  ص٤٣  يف  جاء 
القديس  يوجهون  كانوا  والرهبان  جلده 
كام  انتهي.  عمره  الن  مات  انه  فريد  بذلك 
تزور  كانت  سيدة  عقاب  الكتاب  يذكر 
عديدة  ووقائع  جلدة    20 باجللد  الدير 
والصباغ نوع من القداسة عىل افعاله، كان حيكي 
يكتشف  كان  محاره   ان  نوعية  من  قصص  
!! بنفسه  ويفكها  االرض  يف  السحر  اعامل 

وقصص من نوعيه انه كان يركب السحاب ويطري 
يف  رتب  يضع   كان  "القديس"  هذا  ان  كام 
تشاجر  اايل  ادت   ، به   اخلاص  الرهباين  النظام 
واحلقيقة  بجراح   واصيبوا  تالميذه  من  اثنني 
شخص. تراث  من  جًدا  ضئيل  جزء  هذا  ان 

– جتنب األشخاص اململني والــذيــن ينــظــرون 
للعامل من خالل نظارة سوداء:

املقدرة لك  كانت  إذا  بأيدهيم  تأخذ  أن  حاول 
العون  يد  لك  يمد  من  إىل  حتتاج  كنت  إذا  أما 
ثم  أواًل،  نفسك  مع  وتعامل  هبدوء،  فابتعد 
اجلامعية  الرياضة  مارس  اآلخرين.–  ساعد 
بإنــجــازاتك. بالــفــخــر  واشــعــر  والفــرديــة، 

–  اّتصل باألصدقاء القدامى:
تعرف  دوريًا  اجتامعًاً  جتمعهم  أن  حاول 
إنجازاتك. عن  وحتدث  أنجزوه،  ما  عىل 
كان  وإن  امللل  من  هربًا  لألكل  تلجأ  ال   –
والفــــواكــه. اخلضــــراوات  فتنــاول  البــد 
 –  تذّكر دائاًم أن امللل مسألة نحن الذين نزرعها يف 
عقولنا، ونحن أيضًا, من نستطيع أن نتخلص منها
أكرب  بمشكلة  امللل  من  تتخلص  أن  حتاول  وال 
شغلتك  باحلق  تشغلها  مل  إن  فنفسك  منه، 
معني،  يشء  حيدث  أن  تنتظر  وال  بالباطل، 
بل  للحياة؛  ليعيدك  معني  شخص  يظهر  أن  أو 
امللل. وحارب  اآلن  حياتك  ممارستك  يف  ابدأ 
احلياة  ملعب  من  اخلروج  برغبة  مّر  أكثرنا 
ولكن  املشجعني،  مع  ليس  املدرج،  عىل  ليجلس 
دون  الالعبني  يراقبون  الذين  املشاهدين  مع 
أحداث  يف  املشاركة  يف  رغبة  أي  هلم  يكون  أن 
اإلنسان  يشعر  عندما  الرغبة  هذه  تأيت  امللعب، 
به.وكيفية  القيام  عليه  بام  يقوم  أن  يريد  ال  أنه 
التي  هي  الرغبة  وتلك  الشعور  هذا  مع  التعامل 
وغريهم. الناجحني  األشخاص  بني  ما  تفرق 
 –  إذا مل جتد نفسك ىف أى طريقه فأبتكر أنت طريقه 
تتخلص هبا من امللل واألهم أن تشعر بالسعادة .











Livral Complex
يتكون من مزيج من األعشاب الطبيــة 
الطبيعية التــي وجــدت هبا خــاصيـــة 
احلامية واحلفاظ عيل وظائــف الكــبــد 
كمـا تنظــم وتــقــوي جهــاز املناعــة يف 
اجلسم ومكونات هذا املستحرض تقوم 
بقتل فريوســات الـكبــد وإعــادة بنــاء 
خاليا كبدية جديدة تعويضا عن اخلاليا 
التي دمرت بواســطــة الفيــروســات. 
ومن التجارب اإلكلينيكية ثبت فوائــد 

. Livral Complex منتج الـــ

طـريقـة عملـة كاألتـى:
يوقف أزديــاد حالة التليــف بــالكـبـــد 
ويستحدث الكبد عيل ختليــق خــاليــا 

جديدة.
يتــداخــل ويوقـف عملــيــة تــكــاثــــر 
الفيــروس؛ ويمنــع انقســام احلــامض 
األمينــي للفيــروس وبــذلــك تــوقــف 
نشاطة ونموه؛ كمــا يساعد الكبـد عيل

التخلــص من بروتيــنــات الفيــــروس 
ومكوناته.

حيســن وظيفــة الكبــد يف خــالل ٢-٣ 
شهــور ويقــلــل نسـبة الصفراء بالدم.
يوقف التضخم ويقلل من االحتقــــان 
وااللتهابات بالكبد كام حيمــي الكبــــد 
ضد السموم التي تضــره؛ كمــا يــزيــد 

نشاط التمثيل الغذائي للكبــد بالنســبة 
للربوتينات.

يقوي جهاز املناعة؛ يزيد من نشــــاط 
األجسام املضــادة و الفاجــوســيتوزس 
للتخلص من املــرض ويــرفــع نســبــة 

امليكروسوم بالكبــــد.
حيمي جدار اخلاليا الكبديــة ويقيهــــا

 كام يصلح من نقص اجلــلوتــاثــيـــون.
يستحث كثري من عصــارات اهلضــــم 
باجلســــم مثــــل العصــــارة املــــراريــة

والبنكرياس ويفتح الشهيــــه.
يستحث ويساعد الكبـــد عيل تنظيــف 
وإصالح وبناء نفسـة عــن طــــريــــــق 
التخلص واحلامية ضد السموم املدمره 

خلاليا الكبــــد.
يــوقف نشــاط فيــروس األيــدز.
يقلل نسـبة الكوليســرتول بالــدم.
يساعد عيل حتسن وظيفة الكيل.

يعمل مــع كــل اإلعمــــار وخمتــــــلف 
احلــــــــاالت.

طريقة االستعامل:
٤كبسولة يوميا مع كوب كبري من املاء

ارشادات الطعام:
املمنوعات

ممنوع أخذ اي أدوية كيامئيـة للكبــــد 
مع هذا الدواء.

ممنوع اخلمور والكوحوليــــات ومــــا 
شابه.

ممنوع اكل الدهون والثمني والسمــن 
البلدي.

ممنوع اللحوم احلمراء بأنــــواعــهــــا.

ممنوع اجلمربي والسمك القــراميط.

ممنوع الطعام املحمــــر واملســــبــــك.
ممنوع الفيتامينــات املــــركبــة.
ممنوع اللبن البقري ومنتجاته.

ممنوع تنــــــاول الطعــام املصنـوع من 
الزيوت املهدرجة.

اإلقــــالل من امللــح والتوابــل والشطــة 
واحلراق.

الطعام الذي ينصح به
جيب رشب املــــاء بكــثــــرة.
االكل املسلوق والنيء الطازج.
اسمــاك عــــــــدا املــمــنــــوع.

ينصــح باإلكثــــار من تناول اخلرشوف 
والثــــوم واخلضــــروات.

ينصح بتنـاول الفاكهــــة مثــل العنــــب 
واجلريب فـروت والكريــز والتــفــــاح 

والليمون احللــــو.
يفّضل شــــرب كــوب من الليموناتـــة 
)عصيــــر اليمــــون املحلـــي بالســــكر 
أو عسل النحل النقى( كل صبــاح عنـد 
االستيقاظ مع ملو معلقـــة شــــاي من 

زيت الزيتــــــــون.

“National Health Register announces
revolutionary patent technology, the 
Health Drive(C).
90% of health risk can be
eliminated with early detection and
accurate timely therapy. Health Drive
offers walk in electronic screening
medically authorized to:
a) early detect the conditions onset- 
inflammation included,  
b) impedes digital therapy HHS ap-
proved to user’s profile.  
The Drive benefits wellness seekers, 
chronic sufferers from; liver, diges-
tion, diabetes, obesity, kidney, cardi-
ovascular, pulmonary and who fight 
infection; cancer rheumatoid arthri-
tis or, HIV.
To access ones digital profile & re-
ceive personal digital therapy drive, 
and for questions contact the 
register by phone at: 323 963 2299
More on the register’s website
https://www.nationalhealthregister@
yahoo.com1467074.site123.me “



عيد الشكر
THANKSGIVING

من  وهو  الشكر  بعيد  اإلحتفال  بداية  تعود 
أكرب األعياد األمريكية إىل القرن السابع عرش 
إىل  املهاجرين  من  جمموعة  ضلت  عندما 
أمريكا طريقها لدى وصوهلا إىل العامل اجلديد 
الطعام  من  يكفي  ما  معها  حتمل  أن  دون 
من  كبريًا  عددا  إن  تارخيية  مراجع  وتقول 
هولندا  إىل  هربوا  الربيطانيني  املهاجرين 
ومن هناك إىل الساحل األمريكي مستعملني 
 ،Mayflower إسمه  خشبيَا  قاربا 
فيها  مات  وشاقة  طويلة  رحلة  وكانت 
الكثري منهم بسبب التعب واجلوع واملرض.
الشاطئ  إىل  النهاية  يف  الرحلة  ووصلت 
يف  ذلك  وكان  ماساشوستس  لوالية  الرشقي 
 .1621 الثاين من عام  شهر نوفمرب/ترشين 
غري أن وصوهلم تزامن مع دخول فصل الشتاء 
الذي يتميز بالربد القارس واألمطار الغزيرة 
معظمهم  أهلكت  التي  الثلوج  عىل  عالوة 
والزراعة.  الصيد  لطرق  جهلهم  بسبب 
إثنني  سوى  النجاة  عىل  يساعدهم  ومل 
الذي  "ساموست"  احلمرمها  اهلنود  من 
منه  فخافت  الواصلني  جمموعة  التقى 
من  تعلمها  التي  "ويلكم"  كلمة  نطق  أن  إىل 
"سكوانتو"  و  إنجليزي،  قارب  صاحب 
واضحة  إنجليزية  يتحدث  كان  الذي 
وأوروبا  إنكلرتا  إىل  أسفاره  من  تعلمها 
الطيور  صيد  وعلموهم  الطعام  هلم  فقدما 
واحليوانات واألسامك وزراعة الذرة و زراعة 
األصليون. السكان  يزرعها  التي  املحاصيل 
املستعمرون  بدأ  واحلصاد  اخلري  زاد  وعندما 
سنوي  كتقليد  باملناسبة  حيتفلون  اجلدد 
التي  والقبائل  احلمر  اهلنود  إليها  ويدعون 
طبعَاً(  السالم  فرتات  )يف  إليها  ينتميان 
يف  عليهم  اهلل  هبا  مّن  التي  بالنعمة  لإلحتفال 

بالدهم اجلديدة لإلحتفال بام أسموه حينذاك 
يعرب  سنويه   مناسبه  إصبح  و  الشكر   عيد 
و  بكورهم  بتقدمه  هلل  شكرهم  عن  فيها  وا 
عطاياهم  وتناولوا فيه الديك الرومي يف مأدبة 
خالهلا  تبادلوا  كله  الليل  إستغرقت  مهيبة 
اهلنود.. من  األصليني  السكان  مع  األنخاب 
أو  دينية  مراسم  اإلحتفال  حيمل  ال  نظريًا 
ًوطنيًا  عرقية وربام هلذا السبب يعترب عيدًا 
ً بالفرتة  ً لكل األمريكيني فهو مرتبط زمنيًا 
احلصاد  وأعياد  احلصاد،  موسم  تعقب  التي 
وُيعترب  األرض  شعوب  كل  لدى  عرفت 
ويشرتك  أمريكا  يف  رسمية  عطلة  العيد  هذا 
بمختلف  األمريكيني  سائر  به  اإلحتفال  يف 
وليس  علامين  عيد  ألنه  وأعراقهم  طوائفهم 
يف  وليس  البيوت  داخل  به  حُيتفل  دينيًاَ 
الكنائس فقط بل وجيتمع خالله أفراد العائلة 
عىل مائدة مليئة بام لذ وطاب من األطباق. 
تارخييًا كان املهاجرون التائهون، فارين من 
واإلضطهاد  إنجلرتا  يف  الديني  اإلضطهاد 
أواًل. إليها  فروا  التي  هولندا  يف  الثقايف 
وهو  اإلحتفال  موعد  من  ساعات  قبل 
الثاين/ ترشين  شهر  من  األخري  اخلميس 
واملطارات  الطرقات  تزدحم  نوفمرب 
يتوجهون  الذين  باملسافرين  والقطارات 
لقضاء العطلة مع عائالهتم الكبرية وقد يزيد 
عددهم عن واحد وعرشين مليون مسافر.
رومي  ديك  هي  بالشك  التقليدية  "الوجبة 
وسلطة  مهروسة  بطاطا  ومعه  كبري 
خرضاء وسبانخ إضافة إىل احلشو الذي يمأل 
وفطرية  املحمص  اخلبز  من  الرومي  الديك 
الكرانربي  توت  أما  األصفر  العسيل  القرع 
املائدة  عىل  الرئيسية  العنارص  من  فهو 
املائدة"   عرش  عيل  التفاح  عصري  ويرتبع 
بعيد  حيتفلون  ال  من  هناك  لكن 
يف  مندجمني  غري  ربام  ألهنم  الشكر 

يف  يرون  ال  ألهنم  أو  األمريكية  الثقافة 
اإلحتفال. توجب  داللة  أي  املناسبة 
األمريكي  الكونجرس  أقر   1941 عام  ويف 
اإلحتفال هبذا العيد اخلميس الذي يأيت قبل 
كل  من  نوفمرب  شهر  من  األخري  السبت 
عام ذا فهو يعترب يوم عطلة فدرالية رسمية 
واملدارس  احلكومية  الدوائر  فيها  تعطل 
بام  اخلاص  القطاع  مؤسسات  ومعظم 
التجارية. األعامل  ورشكات  املصارف  فيها 
األبيض  البيت  يتبعه  طريف  تقليد  وهناك 
األمريكي  الرئيس  قيام  يف  يتمثل   1989 منذ 
ليلة عيد  "رئايس"  بـ"العفو" عن ديك رومي 
كبري  حشد  أمام  الذبح  من  ويعتقه  الشكر 
يلتقطون  الذين  واملصورين  الصحفيني  من 
"سعيدا"  يبدو  الذي  الرومي  الديك  صورة 
من  إثنان  هناك  يكون  أنه  والواقع  بنجاته 
حال  يف  إحتياطي  أحدمها  الرومية  الديكة 
العفو. مراسم  أثناء  أحدمها  ترصف  سوء 
حلمهام  يصبح  أن  من  الديكني  العفو  وينفذ 
حياهتام  بقية  فيعيشان  املوائد  عىل  طعامًا 
حيث  لألطفال  خاصة  حيوانات  حديقة  يف 
.. ويربتوهنا  احليوانات  ملس  يستطيعون 
وتقدم آالف املنظامت اخلريية وجبات عشاء 
من  ولكل  للمحتاجني  الشكرالساخنة  عيد 
التربع بماليني  يتم  الوجبة، كام  لتناول  يأيت 
الديوك الرومية املجلدة للعائالت يف كل سنة.
من اهم رموز عيد الشكر  اهلامه والتي 

أستمرت يف االحتفال حتي األن :  
• الديك الرومي :

مكتمل  غري  الشكر  عيد  احتفال  سيكون  و 
وهو  األسطوري   turykey دون  من 
عبارة عن مأدبة عشاء تقليدية ُتعترب بمثابة 
األربعة  الربية  الرومي  بالديوك  تذكري 
األول. الشكر  عيد  يف  تقديمها  تم  التي 

• الكورنكوبيا او قرن إهله الوفرة كوبيا:

إلنتاجية  رمزا   The Cornucopia s
وهو  الوفرة"  إهله  "قرن  ..إنه  الطبيعة 
احلصاد.  ملهرجان  شيوًعا  األكثر  الرمز 
شكل  عىل  سلة  أو  وعاء  عن  عبارة  هي 
احلصاد.  انتاج  من  بوفرة  مليئة  بوق 
كانت الوفرة التقليدية هي قرن املاعز املنحني.
ووفقا لألساطري اليونانية القديمة ، كان واحدا 
.Amalthaea ودعا  املاعز  قرون  من 
كان  الذي  والرحيق  اللعابية  البوق   ينتج 
الطعام والرشاب من اآلهلة. يفرتض أن هذا 
طفاًل.  كان  عندما  زيوس  اإلله  رعى  املاعز 
صورة  زيوس  وضع  الحق  وقت  يف 
باسم  اليوم  املعروفة  السامء  يف  املاعز 
امتنانه. إلظهار   ، اجلدي  برج  كوكبة 
ثم مألت حوريات املاء القرن بالورود والفاكهة 
كوبيا. تسمى  التي  الوفرة  إهلة  لتقدمه 

• قرع العسل او اليقطني:
احلديث  الشكر  عيد  لعشاء  آخر  رمز 
وهو  اليقطني  او   القرع  فطرية  هو 
احلصاد  مهرجان  رموز  أهم  من  واحد 
يمثل  و  األمريكيني  لدى  املفضل  وهو 
. قدياًم  تضاء  كانت  التي  النريان   حلقه 

• الذره و الفاصوليا و القمح : 
المريكا  األصليون  السكان  علم 
احلبوب  هذه  زراعه   اجلدد  املهاجرين 
كل  يف  رئييس  كغذاء  تطبخ  اصبحت  و 
. الشكر  عيد  احتفاالت  من  احتفال 

• التوت الربي:

نشأ  واسمها  التوت  انواع  من   نوع  هو 

الوردية  أزهارها  بسبب  الربي  التوت  من 

كيفية  املهاجرين   واكتشف  املتدل  ورأسها 

القيقب.  بسكر  املرير  الربي  التوت  حتلية 

و كانت صلصة التوت الربي وال تزال تستخدم 

الشكر. الرومي خالل عشاء عيد  الديك  مع 



اسامعيل  عمر  صديق  االبيارى  السعود  ابو  كان 
ياسني وكاتب أفالمه ومرسحياته الوحيد تقريبا 
قد  اصيب ابو السعود االبيارى بالذبحة سنة 1965 
فذهب  باالسكندرية  الصيف  اجازة  يقضى  وهو 
الطفل   فتح  ان  وبمجرد  ياسني  اسامعيل  اليه 
اندفع  الباب  السعود  ابو  نجل  االبيارى  امحد 
صوته  باعىل  صائحا  الشقة  ىف  ياسني  اسامعيل 
السعود  ابو  يا  فني  انت   ... فني  ..هو  فني  هو   "
اىل غرفته  او تؤمه  ودخل  او اخوه  ابنه  " وكأنه 
وجلسة بجواره عىل الرسير حيكى له اخر نكته.
املرسحى  املنتج  لنا  حكاها  السابقة  الواقعة 
: قـــــائــــال  حديثــة   واصل  الذى  االبيارى  امحد 
ياسني  اسامعيل  ارسة  كانت  اذا  اعرف  ال 
ام  الشخصية  ومقتنياته  اوراقه  عىل  حافظت 
مل  ياسني  اسامعيل  يكون  ان  ممكن  انه  كام  ال، 
هتتم  مل  االرسة  ان  او  كثرية،  اوراق  ورائه  يرتك 
هذا  عموما  النه  ومقتنياته،  اوراقه  عىل  باحلفاظ 
فمثال  الفنان،  وفاة  بعد  االرسة  اهتامم  اىل  يرجع 
يعترب  كان  والذى  االبيارى  السعود  ابو  وفاة  بعد 
للسينام  الكتابة  ىف  مدرسة  هذا  يومنا  وحتى 
خريى بديع  زمنيًا  يسبقه  عامًا   40 ملدة  واملرسح 
ونحافظ  نبحث  ان  كارسته  علينا  الزم  فكان 
املناسب،  املكان  ىف  ونضعها  اوراقه  عىل 
للمرسح  الكتابة  وهو  االجتاة  نفس  ىف  ونسري 
ابو  اسم  الزال   2017 ىف  اهلل  واحلمد  والتليفزيون 
الن  الشباب،  بني  معروف  االبيارى  السعود 
عىل  باحلفاظ  اهتامم  يوجد  ال  مرص  ىف  عمومًا 
كثرية. جماالت  ىف  النجوم  ومقتنيات  اوراق 

ويكشف االبيارى عن وجود بعض الوثائق املحدودة  
منها  والده  اوراق  ىف  ياسني  اسامعيل  ختص 
خطابات متبادلة بينهم وعدد من الصور الشخيصة .
فيها   التقى  مرة  اخرى  االبيارى   امحد  ويتذكر  
وكانت  رحيله  قبل  ياسني  اسامعيل  الفنان  مع 
وفاة  بعد  بالزمالك  ياسني  اسامعيل  شقة  ىف 
1969 ذهبت اليه  3 شهور وحتديدا سنة  بــ  والده 
النعى  عىل  واشقائى   والدتى  عن  نيابة  اشكره 
. والدى  وفاة  فيه  ينعى  االهرام  ىف  نرشه  الذى 
وملــــــاذ  ياسني  اسامعيل  كـان  كيــف  سائلتـــــه: 
مـــؤملــــــة؟ الفـــنـــيـــة  نـــهــــــايـــتـــه  كـــانـــت 
قال:كان  طيب وحيمل ود كبري للناس و صداقة 
تفلت  النجم  عليها  حيافظ  مل  اذا  النجومية  ولكن 
فن  تعرض   1965 وسنة  يشعر،  ان  دون  منه 
كوميدينات  من  قوية  هلجمة  ياسني  اسامعيل 
املهندس،  فؤاد  مثاًل  منهم  وقتها  بقوة  نجحوا 
وساعدهم  املرسح،  اضواء  ثالثى  عوض،  حممد 
تنسحب  السينام   فبدأت  التليفزيون  االنتشار  ىف 
 20 يقدم  كان  ان  وبعد  ياسني  اسامعيل  من  أواًل 
فيلم ىف السنة تراجع اىل فيلم واحد عام 1963، إىل 
ان ما وصل سنة 1965 و1966 مثال انه مل يقدم اى 
فيلم ىف حني كان منافسيه اجلدد يصنعون 5 افالم 
عىل  اثر  هلم  السينامئى  االنتشار  وهذا  السنه،  ىف 
مرسح اسامعيل ياسني، وكانت هذه هى املعادلة 
نفسه  يطور  مل  ياسني  اسامعيل  الن  الصعبة، 
ويتواكب مع املوجود وقتها، كام ان املرض منعه 
وسفره  الرضائب  مع  ومشاكله  ايضا،  فيه  واثر 
. الساحة  عن  خالهلا  اختفى  سنوات   4 للخارج 





الصنــدوق خــارج   .. مـخـتــلــف  فـكــره 
راقـــى  حــوار  وأسلـوب  صعبـه  حتديـات 

مصــري إنسان  ملـعــــى،  أكــرام  دكتـور/ 
وكاتب األديــــان،  مقـارنـــــة  وأسـتــاذ 

املرصيـة. الرشوق  جريدة  يف 
بالكنيسـة  والنشـر  اإلعـــالم  جملس  رئيـــس 
األديــــان  مقارنة  وأستاذ  بمصـر،  اإلنجيليــة 
والفرنسيسـكان اإلنجيلية  الالهوت  بكليــات 

الزقازيــق  بجامعة  األديان  مقارنة  وأستاذ 
كاريزما  جلريدة  قلبه  يفتح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االزهر  داخل  املسيحيه  الديانة  بتدريس  تقوم 

كيف حدث ذلك ؟ 
بعد  الزقازيق  بجامعة  األديان  مقارنة  معهد  يف  التدريس  بدأت 

.  2011 العريب حوايل عام  الربيع 
اقتــراح  باملعــهــد  املاجســتري  لدرجــة  الدارسني  أحد  قدم  عندما 
أن  واقتــرح   " واإلسـالم  املسيحية  يف  احلاكم  عىل  "اخلروج  بموضوع 
وتم  الرسالة  يف  املسيحي  للجزء  مسيحي  أستاذ  املناقشني  أخد  يكون 
البعـض  اقرتح  الرسالة  مناقشة  وبعد  الرسالة  عىل  لإلرشاف  اختياري 
فرحبت  املعهد  منهج)املسيحية(يف  بتدريس  أقوم  أن  القسم  رئيسة  عىل 
األوىل  هي  والتجــربة  ورحبــت  بــل  ووافقت  ذلك  مني  وطلبت  بالفكرة 
حماضــرة  أول  من  لكن  كثرية  حماذير  هناك  وكانت  التاريخ  يف  نوعها  من 
األزهــر. خرجيي  من  الدارسني  مجيع  ألن  األئمة  من  ورغبة  ترحيبًا  لقيت 

. اْلَيْوَم  حتى  األمر  واستمر 
وإســهــامــات  اْلَيْوَم  حتى  األول  القرن  من  املسيحية  تاريخ  عن  املنهج  أعددت 

هــذا  وأصــدرت  واالقتصــاد،  والطـب  والرتمجة  العلوم  يف  العرب  املسيحيني 
واملصيــر"  الــدور   . واملقــدس  الوطــن  بيــن  بعنوان"املسيحيون  كتاب  يف  املنهج 

للكتاب. العامة  املرصية  اهليئة  بطباعته  وقامت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

؟  املرصى  العائله  بيت  ترى  كيف 
أسباب: لعدة  بدايته  منذ  فاشل  مرشوع  العيلة  بيت  احلقيقة 

مــن  تشــددا  أكثــر  الديــن  رجـال  ان  املعروف  ومن  الطرفني  من  دين  رجال  من  يتكون  أنه  األول: 
لعلامنيني. ا

املســيحيــيــن  عائــالت  بتهجري  ماتقوم  دائاًم  التي  العرفية  للمجالس  يلجأون  مشكلة  كل  يف  أهنم  الثاين: 
عليهم. والضغط 

اللجوء  توقف  ال  لكنها  املصاحلات  هذه  مثل  تسري  أن  البد  كان  فقد  للقانون  يلجأون  ال  املسيحيني  أن  ثالثًا: 
للقانون.

إعطاء كل ذي حق حقه. ينجح يف  العائلة مل  بيت  رابعًا:ان 
عــن  بعيــدًا  مبــاشــرة  املحافظ  يتبع  املحيل  احلكم  من  بديل  لتكوين  الدولة  جلأت  حاليًا 

بنجاح. باملهمة  تقوم  أن  نرجو  الدينية  املؤسسات 
احلكامء" عليه"جملس  أطلقوا  وقد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث: الكنائس  توحيد  الثالث:  السؤال 

التــي  املـؤسـســات  ألن  ذريعًا  فشـاًل  فشل  املرشوع  هذا 
التعصـب  بسـبب  حتقيقة  عـىل  قــادرة  غري  كونته 
أن  املعــروف  ومن  الدين،  رجال  عنــد  الشـديد 
البــابـا  قــداسة  من  بقرار  تقرر  الكيان  هذا 
كنيســتــه  كانــت  الذي  الثـــالث  شنودة 
ملجلــــس  املؤسســة  الكنــائـس  احدى 
معــــا  األوســــط  الشــــرق  كنــائس 
والكاثــوليــكية  اإلنجيلية  الكنيسة 
البــابــا  أحس  اللقاءات  أحد  ويِف 
منــدوب  مــن  بإهانــة  شنودة 
أخــرى  ارثوذكســية  كنيسة 
اإلجتمــاع  من  فـانســحب 
جمــلــس  تكويــن  وقــرر 

مصــــر. كنــائــس 
املجلس  هذا  ولد  وقــد 

ميـــــتــــــــــًا



كيف  القبطيه  مع  اهلجريه  السنه  التقاء 
تراه ؟ 

مره  اهلجرية  السنة  رأس  مع  القبطية  السنة  رأس  تلتقي 
إحياءات  يعطي  اللقاء  هذا  وبالطبع  عام  مائة  أي  قرن  كل 
مرصيون  فنحن  الواحد  للشعب  الواحد  املصري  منها  كثرية 
التاريخ  الثاين يف  واألمر  أومسلمني  نكون مسيحيني  أن  قبل 
املصري.وايضًا  ووحدة  املايض  وحدة  معنى  يعطي  الواحد 
مرص مستقبل  فنصنع  معًا  ونتحد  نتضامن  ان  نحتاج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بالصــــور  املؤمــن  )تعلـق  قبل  من  ذكرت 
( ما دليلك ؟  أمر غري كتايب 

كتايب  غري  أمر  ذاته  حد  يف  يعترب  بالصورة  املؤمن  تعلق 
َثااًل  مِتْ َلَك  َتْصَنْع  "اَل  موسى  للنبي  اهلل  وصية  إىل  إشارة  يف 
أن  إىل  باإلضافة  )خروج20-4(،  ُصوَرًة"  َواَل  َمْنُحوًتا، 
ليست  العذراء  والسيدة  املسيح  للسيد  املرسومة  الصور 
دليل  وأكرب  الفنان،  خيــــــال  وحي  مــن  هـي  بل  حقيقية 
الزرقاء  بالعيون  املسيح  السيد  رسموا  اإليطاليني  أن  هو 
بالرشة  األفارقة  رسمه  بينام  كمثاهلم،  الشقراء  والبرشة 
الكنيسة  فإن  وأكثر  األسباب  لتلك  أنه  مضيًفا  السمراء، 
الربوتستانتية ال تؤمن بنزول الدم والزيت من الصور هنائًيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

؟  الطوائف  الزواج بني  تؤيد  هل 
ادى  وذلك  العنرصية،  من  نوع  الطوائف  بني  الزواج  رفض 
بسبب  تقع  كثيـــــــرة  زنـــــــــا  حـــــاالت  وجــــود  اىل  
الصـــــورى  التحول  إىل  البعض  جلوء  بحانب  التعنت،  هذا 
فاشلة. زجية  من  للنجاة  التــــزويــــر  طريـــــق  عن  لإلسالم 
احلرص عىل رضورة التغيري، وتقديم خطاب عرصى يواكب 
احلديثة. التواصل  ووسائل  الشباب  عقلية  ويفهم  التغريات، 
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حماوالت  أى  اإلنجيلية  الكنيسة  جُترى  هل 
الدينى؟ لإلصالح 

حتكمها  تزال  وال  القديمـــــه  باخلطابات  تتمسك  الكنيسه 
دائاًم  االفضل  هو  للقديم  العوده  بان  الســــائــــده  النظره 
جديدة  اصالح  افكار  اىل  حيتاج  التــــطــور  ان  حيـــن  ىف 
الفكر  يقدم  خطابًا  نحتاج  نحن  اإلحلاد،  موجة  ىف  مثاًل 
التواصل  مواقع  ظهور  فمع  جديد،  بشكل  املسيحى 
خطاب  صياغة  عن  عاجزين  نزال  ال  أننا  إال  االجتامعى، 
للشباب. للوصول  ويستغلها  املواقــع  هــــذه  طبيعــة  يفهم 
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بـ»العلامنية«؟ عالقة  أى  تربطه  هل  اإلحلاد.. 
هناك علامنيه ملحده واخرى غري ذلك والعلامنيه خرجت ىف 
 ( االكليــروس  عكس  فالعلمـــانى  الكنيســـــه  من  االســـــاس  
امللحده  العلامنيه  ظهـرت  الوقــــت  ومـــع   ) الديـــن  رجـــل 
مـــنــــهــــا املتــــديـــــــن  النــــــــوع  أيًضــــا  هنـــــاك  لكــــــن 
كبيـــــــر خطـــــأ  واحـــــدة  ســـــلـــــة  ىف  االثنيـــــن  ووضـــــع 
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قضية  ىف  الكنيسة  تعامل  عن  رضاك  مدى  ما 
املدنى؟ الزواج 

القضية الناس ىف هذه  اإلنجيلية خذلت  الكنيسة  بأن  أعرتف 
إذا  فالزواج  إصالحيًا،  دورًا  تلعب  أن  املفرتض  من  وكان 
أن بآية  يتمسك  الكل  لكن  اهلل،  من  ليس  فإنه  عذاب  فيه  كان 
»ما مجعه اهلل ال يفرقه إنسان«، لكن من قال إن كل زواج من اهلل
هناك زواج مصلحة مثاًل من أجل املال أو من أجل اجلنسية.
الصح  لكن  اإلطالق«،  عىل  طالق  »ال  للناس:  تقول  الكنيسة 
يفرقهم  وال  اهلل  حيفظهـــم  اهلل  مجعهم  »مـــن  نقـــــول:  أن 
مجعوا  من  وهم  اهلل  جيمعهم  مل  من  كان  إذا  لكن  إنسان، 
وزرهم. تتحمل  ال  الكنيســة  وهنـــــا  فلينفصلوا«،  أنفسهم 
احلالة  هذه  ىف  فإهنا  الطالق  ىف  حريتهم  متنــع  عندما  لكن 
الكثري  ىف  تقع  زنــــــا  حاالت  هناك  ألن  وزرهم،  تتحمل 
الطالق. مسألة  ىف  الكنيسة  تعنت  بســــبب  احلاالت  من 
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الزواج؟ قبل  املشورة«  »كورسات  ترى  كيف 
وكانت  جنسيه  ثقافه  لــدينا  يــــكـــن  لـــم  مصـــــر  ىف 
بني  تفصــــــل  الكنائس  داخل  الروحيه  االجتامعات 
واجلنسيه  االرسيه  املشوره  لـــذلــــك  والنســـــاء  الرجـــال 
الزواج.  قبـــل  هامـــه  والفكريه  االنســــانيــــه  واللقاءات 
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»اإلسالم  لك عن مفهوم  حتدثت ىف مقال 
به؟ تقصد  ماذا  الصحراوى«.. 

والســـوريون  فراعنـــه  ولكننـــا  عـــربـــًا  لســـنا  نحـــــن 
اشوريون  والعـــراقيـــون   . فينـــيـــقـــيـــون  واللبنـــانيـــون 

حممد  الرسول  جاء  وملا  الصحراء  بدو  من  فهم  العرب  اما 
احلضارى  االسالم  هذا  عن  فنتج  باحلضارات  البدو  اختلط 
وبالتاىل ىف مرص وجد اإلسالم املرصى، وهناك إسالم سورى 
التخىل  عدم  فهو  أقصده  الذى  التصحر  أما  لبنانى،  وإسالم 
بالنيل  تتمتع  مرص  املقابل  ىف  لكن  والصحراء،  اجلمل  عن 
تدخلها. التى  األديان  عىل  حضارهتا  تطبع  هلذا  واخلرضة، 
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؟   املاضيه  الفرته  حال  كفاءته  الربملان  اثبت  هل 
املرصي التاريخ  يف  الربملانات  أسوأ  من  يعترب  احلايل  الربملان 
واملسيحيني  املـــــرأة  عـــــدد  زيــــــادة  الوحيـــــدة  امليــــزة 
ال  اهلامة  والقضايا  جدًا  ســطحي  احلـــوار  ذلك  غيــــر 
اإلقتصادية  والقضية  صنــافيــــر  قضيـــة  مثل  يتناولوهنا 
حماكمة......الخ بدون  لشهور  املحجوزين  وقضية 
املطلوب. املستوى  عىل  ليس  احلوار  ُاسلوب  كذلك 
املسيحيني  بني  حيدث  الذي  والعنف  األزمات  يف 
يتناولوهنا. ال  الكنائس  بناء  خلفية  عىل  واملسلمني 
يف  الشعب  صوت  عن  يعرب  الربملان  ان  املفروض 
كثريًا. حيدث  ال  الغالب  يف  وهذا  وأزماته  مشاكله 
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؟  السيسى  ترى  كيف 
بعد  املناسب  الرجل  هو  كان  السييس  الرئيس  احلقيقة 
احلكم  فرتات  أسوأ  وكانت  اإلخوان  فيها  حكم  التي  السنة 
هيكل  حسنني  حممد  عليه  أطلق  وقد   ١٩٥٢ يوليو  ثورة  منذ 
اإلجيايب  بمعناه  الوصف  هذا  قبلت  وأنا  الرضورة(  )رئيس 
بعد  كالسييس  لشخص  نحتاج  كنا  ففعاًل  السلبي  وليس 
حكم  سنة  حتى  العريب  الربيع  منذ  حدثت  التى  الفوضى 
ذلك عىل  دليل  أكرب  يوليو   ٣٠ يوم  الشعب  وخروج  اإلخوان 
املواقف  أفضل  هو  املسيحيني  من  موقفه  أن  وأزعم 
رئيس  يقوم  التاريخ  يف  مرة  فألول  يوليو  ثورة  منذ 
يف  املسيحيني  بتهنيئة  العموم  وجـــه  عىل  حاكم  أو 
الدولة  تتوىل  أن  كذلك  عام.  كل  امليالد  عيد  يف  الكاتدرائية 
دمرها  كنيسة  ثامنيــن  من  أكثر  إعامر  وإعــادة  بنــــاء 
العاصمة  يف  جديدة  ضخمة  كاتدرائية  وبناء  اإلخوان 
احلديث التاريخ  يف  مسبوقة  غري  األمور  هذه  كل  اجلديدة 
للمسيحيني  حكم  فتـــــرة  أفضــــل  أن  أعتقــــد  لـــذلــك 
بذلك  يشعرون  واملسـيحيون  الســيــســي  فتــــرة  هي 
. وبشــــدة  يؤيدوه  أن  انتخابات  كــل  يف  وحيرصــون 
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الرئــيــــــــس  شـعبيـه  ىف  تراجع  ترى  هل 
؟ السيسى 

واإلحباط اليأس  نشــــر  وكتـائب  التسخيف،  تنظيـــــم 
الدنيا  مألت  والفبــركة،  الكــذب  تــدشــيــــن  ولــوبى 
السيسى  الفتـــاح  عبـــد  الرئيـس  شعبية  بأن  ضجيجا 
التى  اجلامهريية  بنفس  يتمتع  يعد  ومل  اهنارت، 
االحتادية! لقرص  وصوله  وبعد  قبل  هبا  يتمتع  كان 
القلب  املعادية ىف اخلارج، وىف  املنابر  وأيضا، كانت تروج كل 
شعبية  ىف  الكبري  التدهور  لكذبة  »اجلزيرة«  قناة  بالطبع  منها 
ىف  اإلعالمية  املنابر  من  كبري  عدد  انزلق  ولألسف  السيسى، 
تراجع  نغمة  كالببغاوات  ورددت  الفخ،  هذا  ىف  الداخل 
االقتصادية  القرارات  بسبب  السيسى،  الرئيس  شعبية 
مل  التى  األخطر  القرارات  وهى  اختذها،  التى  الصعبة 
عاما.  60 من  أكثر  طوال  اختاذها  زعيم  أو  رئيس  يستطع 
وأرحيية ثقة  وبكل  تؤكد  أن  اجلزيرة  بقناة  ووصل 
االنتخابات  ىف  االقتـــراع  عمليــــة  بــــدء  من  ساعات  قبل 

املشــــاركة  من  املرصييـــــن  عزوف  عىل  الرئاسية، 
الـ2.5%  تتجاوز  لن  املشاركة  نسبة  وأن  االنتخابات،  ىف 
حتى  تتحقق،  أن  أنفسهم  يمنون  التى  النسبة  وهى 
والتسخيف والتسفيه  والتشويه  التشكيك  محلة  يبدأوا 
تراجعت. بالفعل  السيسى  الرئيس  شعبية  أن  وترسيخ 
األرقام خالل  ومن   ،2018 الرئاسية  االنتخابات  نتيجة 
خطط  وضعت  التى  والكيانات  الدول  عىل  القوة  بالغ  رد 
لالنقضاض  املشاركة  عن  العزوف  واستثامر  توظيف 
متثل  كام  نظامها،  رشعية  ىف  والتشكيك  مرص،  عىل 
الداخل وخونة  اإلرهابية  للجامعات  قوية  رضبة 
التواصل  مواقع  عىل  العذبة،  عبداهلل  القطرى  وخدامى 
ودرس  الشهري،  تويرت«  »دواسة  ومنها  االجتامعى، 
ىف  السياسية،  والنخب  األحزاب  لكل  األمهية  بالغ 
الشارع. ىف  وضعفها  ترهلها  ودراسة  شعبيتها،  قياس 
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 6 4 اىل  الرئاسه من  هل توافق عىل مد فرته 
؟. سنوات 

مرص يف  يتجدد  جدل  الرئاسة  فرتة  بمّد  الدستور  تعديل 
بعد  إقراره  تم  الذي  الدستور  بموجب  مرص  وتعمل 
جلنة  رئيس  هيكل،  أسامة  وأعاد   .2014 عام  شعبي  استفتاء 
بترصحياته  اجلدل  فتح  النواب،  جملس  يف  واإلعالم  الثقافة 
األخرية، التي قال فيها إن »هناك مواّد ملغومة يف الدستور«
اآلخرين. النواب  من  عدد  له  وانضم  لتعديله،  داعيًا 
وبالتايل  مقدس،  دستوري  نص  يوجد  ال  املبدأ  حيث  من 
 4 بعد  الوارد  ومن  للتعديل،  قابلة  الدساتري  كل  فإن 
لتعديل حتتاج  مواّد  نجد  أن  التطبيق  من  سنوات 
ليست كتبًا ساموية  الدول  أن دساتري  االنطالق من  بد من  ال 
العرشة  اخلرباء  من  كنت  أنني  ورغم  برشية،  صناعة  فهي 
برشية  صناعة  إنه  أقول  فإنني  احلايل،  الدستور  كتبوا  الذين 
أهنا  التطبيق  من  فرتة  بعد  ونكتشف  النقصان،  يشوهبا  قد 
وضعت  العامل  دساتري  »كل  أن  إىل  مشريًا  مالئمة«،  غري 
أمر  فالتعديل  عليها،  تعديالت  إدخال  كيفية  تبني  مواد 
الذي  الفرنيس  بالدستور  املثل  وضاربًا  بامتياز«،  دستوري 
واحدة  اآلن،  حتى  مرة   32 تعديله  وتم   1958 عام  وضع 
الدستور. يف  التعديــــل  إلجراءات  باملخالفة  كانت  منها 
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؟  االن  الدينيه  التيارات  ترى  كيف 
ىف  فريــد  تارخيى  مشهد  ىف  املرصى  الشعب  رفض 
لعاملنا  تنتمى  التى  التيارات  سيطرة   2013 يونيو   30
وفرض  الوراء  إىل  الزمن  عجلة  دفع  وتريد  املعارص 
الشـــعب". أغلبيــــة  عىل  املغلـقـــــة  الطائفيــــة  رؤيتهــــا 
وتونس  وتركيا  بمرص  املسلمني  لإلخوان  السيايس  االسالم 
واملرتامي  الشاسع  الديني  الفضاء  هذا  يف  تتصارع  نامذج 
يف  االستمرار  يف  اإلخوان  فشل  من  فبالرغم  األطراف، 
2011 بعد  وتونس  بمرص  العريب  الربيع  بعد  السلطة 
مرشوع  حيملون  الزالوا  لكنهم   ،1992 سنة  يف  وباجلزائر 
وامللتقيــات  الندوات  يف  ذلك  يتجىل  االسالميــة،  األمــــة 
أو  تركيا  يف  العامل  عرب  املسلمني  اإلخوان  جتمع  التي 
تشبثهم  خالهلا  من  يتأكد  التي  أوربــا..  يف  أو  مرص  يف 
استغالل  إن  كام  راشدة.  إسالمية  خالفة  إقامة  بحلم 
العمل  توظيف  عرب  السياسة  يف  للدين  املسلمني  االخوان 
من  يمكنهم  واالجتامعي  والصحي  واخلريي  اإلحساين 
اجلهل  ذلك  يف  ويساعدهم  مهمة  انتخابية  أصوات  حصد 
املدقع والفقر  السيايس  واالستبداد  والتخلف  واألمية 
توجد  ال  الن  جمددا  للمشهد  يعودوا  لن  االن  ولكنهم 
املرصى  الشعب  من  الن  قبل  من  هلم  منحت  التى  الثقه 
منهم.  سحبها  ثم  الثقه  ومنحهم  معهم  التعامل  جيرب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

؟  االول  لكاريزما ىف عامها  تقول  ماذا 
فكر  هبا  والتشجيع  التقدير  تستحق  خمتلفه  شبابيه  طاقه 
خمتلف ورؤيه جديدة خاصه لتواجدها ىف الواليات املتحدة 
االمريكية، حتياتى لكل فريق العمل والشباب الذين يقودوهنا. 



املينا  ياتارك 
مودينا فني  عىل 
تفلسنا  نويت 
تغنينا  ها  والال 

مضيعنا السوق  دا 
مـعـادينا والـموج 

يغـرقـنا  عـاوز 
أعادينا وسنداه 

املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

الدفــه  ســبنالــك 
الزفه ف  ومشينا 
كــفا ما  دا  وكــل 

فينا لعيب  وماهوش 
املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

أحوالنا ضيقت 
أموالنا ومعاها 
مــوالنــا وكــل 
بيــدمينا دوالر 

املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

الفلوس دوار  بحر  
غدار عاىل  موجه 

كله حريه وأرسار 
أهاليــنا تعــبــت 

املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

املسافات   بيّنا  زادت 
ومات احللم  وضاع 

آهـات     فـيه  ما  وقـد 
أمـانـيـنـا غـرقــت 

املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 
 

ناسيني وموش  فاكرين 
حلويــن سنــني  فاكرين 

عايــشــني أمل  وعىل 
لينا يوم  ىف  ترجع 
تبلعها ما  وبدال 
ترجعها ريت  يا 

لينا ماهوش  واليوم 
املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

تـيأسـنا  بـالش   ما 
تلبسنا احليط  وىف 
فـلسـنا كـفايـه  ما 
تـنـجــيـنـا حـاول 

املينا تارك  يا   . املينا.  تارك  يا 

الساسه  أهيا 
تنتظرون  ماذا 

واالعاده  االهانه  اتنتظرون 
وتشجبون  تستنكرون  ام 

كالعاده 
يف  انسانياتنا  ادياننا  مست  لقد 

العباده  ودور  معاقل 
امام االعني  الورع  فلامذا هيان 

عاديه  عاده  كأهنا 
والساديه  البني  الظلم  انه  ام 

وتكبل  الكرامه  هتان  ملا 
مني كمجر

احلياديه  اين 
عن  الوالدنا  سنقول  وماذا 

اراءنا 
املهانه  ان  ام  مثلكم  نشجب  اننا 

ام  اعتياديًه  امور  اصبحت 
الدوليه  الربوتوكالت  اهنا 
اامواقف  من  النأخذ  واننا 

يه  جد
اجيابيه

ونردد  ونستنكر  ننتظر  اننا 
فقط 

وطنيه ناريه  عبارات 
عيل  اعرتاضنا  نطلق  اننا 

ت  لصفحا ا
ورديه  اخبار  كأهنا  االعالميه 
كيف  الغرب  من  تتعلمون  امل 

العاديه  املواطنه  حيمي 
اال  واليقعدها  الدنيا  يقلب  انه 

دوليه بمراهنات 
واالنسانيه  االنسان  قيمه  اعال 

ونعلق  ونناقش  نشجب  ومازلنا 
الدوليه  القضايا 

وتفقد  وتفرت  تبيت  حتي 
مذاقها 

العقول  وتتقبلها 
هي  ليست  اقباط  او  مسلمني 

العامليه  قضيتنا 
نعتيل  أن 

حيرتمها  وان  الديانات  قمم 
العامل 

فوضويه  عصور  النعيش  اننا 
لسنا  رادعيه  الحماله  هييننا  من 

االزليه  املهانه  عصور  يف 
يامحاة

الدينيه  والرموز  االوطان 
تعلنوها  ان  الوقت  حان  لقد 

رصاحه 
بمقدراتنا  للمساس  ال 

رموزنا  ببجاحه  هيد  من 
للعامل  يظهر  ان  اليرتدع  من 

نا  قهر
ننا  ا

سياستنا يف  نوازهيم  ان  نستحق 
حق  ونفرض  كرامتنا  نرد  ان 

بالدنا 
ونناقش  نشجب  نظل  الان 

حتت 
معتقداتنا  مظله 

وحججهم  بمصائرهم  .ونعلق 
نا  بمصري

يارموزنا حقكم  ال والف ال عذرًا 
. اوطاننا  مازال يف قبضه 

املُهر األبيض هو مهرك يا هبجة األلوان
الفرح الطاير هو فرحك يا عاشقة األحلان

سألت نفيس يوم ملا هجرك كل كيان
هل السبب منهم أم منك يا أم النخل الفرحان

سئمت حبيبتي من صمتك يف ضحكك كله هيبان
هل عشقك غريي؟؟؟؟

لو عشقك غريي مهام عشقك
عمره ما هيحبك ويصونك مثيل يا أحيل مكان
سبحان من أبدع فيكي وصور ومحي وصان

مسريي الف و أرجعلك يا وردة الصبح والرحيان
معشوقك الورد اخلجالن.

املـُهــــــر
 األبيـض

هنصور حكاية شعب                     حكاية أمة
حكاية نرص                                       بعد هزيمة مرة

جندي جمهول                                 رفع العلم عىل القمة
نادى بعلو الصوت                           اهلل أكرب .. اهلل أكرب

أتصاب الشجاع                                ومات كده يف احلال
أصبح ذكرى إنسان                          بطل من األبطال

وعدينا خط بارليف                        وأثبتنا أن إحنا رجال
عىل قد املسئولية                            مسئولية شعب و أوطان

وطنى أرضى و عرضى                فداه كل الرجال
والنرص حمسوم                             وده من شيم األبطال 

و أتكتب ملرص النرص                     بكل عز وأفتخار

بقـلـم
عبيـر حلمـى

الذي  األول  اليشء  إّن   .. اإلرادة 
للتخلص  فعله  الشخص  عىل  جيب 
يقرر  أن  هو  السيئة  العادات  من 
بجميع  قائمة  يعد  ثم  بالفعل،  ذلك 
األشياء اإلجيابية املرتبطة برتك تلك 
العادات؛ فمثاًل إذا كانت هناك رغبة 
يمكن  الزائد  الوزن  من  التخلص  يف 
للشخص تصور نفسه نحيفًا ويبدو 
يرتديه. يشء  أي  يف  مجيل  بشكٍل 
للبدء  طريقتان  هناك  بالعمل  البدء 
العادات  من  التخلص  عىل  بالعمل 
اختاذ  يتم  أن  هي  األوىل  السيئة، 
األكرب  اهلدف  بتحقيق  إجراء 
السيئة  العادة  من  التخلص  وهو 
وصاحب  رسيع،  وبشكٍل  هنائيًا 
يامرس  أن  ُيمكن  الطريقة  هذه 
من  للتخلص  مثاًلَ  يوميًا  اجلري 
اآلخر  البعض  أما  الزائد،  الوزن 
السلوكات  بتعديل  البدء  فيفضل 
بطيء،  وبشكٍل  تدرجييًا  السلبية 
جتاه  املستمر  العمل  مع  لكن 
ملامرسة  خيطط  فمثاًل  اهلدف؛ 
أسبوعيًا. أيام  ثالثة  بمعدل  امليش 
الشخص  عىل  باملشكلة  الوعي   ]١[
التي  باملشاكل  وعيًا  أكثر  يكون  أن 
ُيدرك  أن  يعني  وهذا  تواجهه، 
قيامه  إىل  أدت  التي  األسباب 
حياول  ثم  أواًل،  السيئة  بالعادات 
يمكن  بذلك  وللقيام  جتنبها، 
ثم  السيئة  العادات  مجيع  كتابة 
العوامل  ملالحظة  بتحليلها  القيام 
مثاًل،  امللل  أو  كالقلق  هلا  املحفزة 
بإجيابيات  قائمة  كتابة  يمكن  أو 
واالطالع  العادة  تلك  وسلبيات 
بفعلها. رغبة  وجود  عند  عليها 
مرور  مع  املحيطة  البيئة  تغيري   ]٢[
مع  السيئة  العادات  تندمج  الوقت 
املكان الذي يتم فيه ممارستها؛ وهبذا 
تشّكل البيئة نوعًا من املحفزات التي 
معينة،  بعادة  للقيام  الشخص  تدفع 
يقوم  أن  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
دخوله  بمجرد  بالتدخني  الشخص 
فيكون  املكتب؛  مبنى  مدخل  إىل 
إشارة  بمثابة  له  بالنسبة  األخري 
التدخني. لسلوك  حتفيزية  ذهنية 
الالزم  الدعم  عىل  احلصول   ]٣[
يف  مشكلة  األشخاص  بعض  يواجه 
ترك العادات السيئة، ويف هذه احلالة 
آخرين  ألشخاص  اللجوء  يمكن 
مثل:  الالزم،  الدعم  عىل  للحصول 
واملرشفني  واألصدقاء،  العائلة، 
وغريهم،  واملوجهني  واملعلمني 
املجموعات  يف  املشاركة  يمكن  كام 
تلك  من  التخلص  إىل  هتدف  التي 
العادات للحصول عىل حتفيز أكرب.

إعداد/ م. جمدى عزيز

سكوت سكوت هنصور 

وعــد احلــيـــة
األفاعي"! "أوالد  بأهنم:  املرائني،  املعمدان،  يوحنا  وصف 
   قد تعتقد أن هذا الوصف، جمرد تعبري قاٍس؛ ألنك ال تتخيل: 
أن اإلنسان يمكن أن يتحّول إىل أفعوان، وأن ينجب أفاٍع!
باحلياة  اهلل  لوعد  يصغي  ال  الذي  ذلك  يف  قولك  فام 
ويطيعونه..  حيبونه  ملن  ينتهي  ال  الذي  وبالنعيم  اخلالدة، 
امللتوية،  الطرق  يف  فيسري  احلية؛  لوعد  يصغي  بينام 
التي  األبدية،  اجلحيم  يف  اهلالك  إىل  به  تؤدي  التي 
وأعـــوانـــه؟!... للشـــيـــطـــان،  خصيصـــًا  اهلل  صنعهـــا 

عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

أخـاديـــد
الــــروح

هبدوء... بني مقلتي
  تتساقط  أجنحة الغروب

يف حافة خيوط الروح 
جيربين فؤادي عىل التفاؤل 
يقتسم معي سعاديت وآهايت 

يرجعني إىل طرقات مشاعري
 ***

ألخرب أهل الدنيا
كيف تعود احلياة ...

بعنفواهنا إىل مصريي
وكيف تفوح أحالمي 

بربيق البنفسج 
***

الغروب 
يعيد يل ما فقدته يف احلني 
 يميض لرياين ... َكاَم َأنا 

يرتكني خلف بسمتي
عىل أطالل الذكرى

ومقعدي املكسور ينتظر
ملسات بلسم روحي
 لتشق فيالق السامء

 ***
أضم أحالمي كام هي 

أمجع ما تبقى من لوعتي 
أخرج مرة كل أسبوع 

ألوزع أهاويال...
 ما عادت تراودين 
فأذروها كاملَُعلََّقة...

لترصف عني عاصفة 
مجعت حرسيت 
بني بروج السامء 
فرمت أجنحتي

لتذوب ...
 فوق أخاديد الروح 

وتوبق ما كسبت من أحالم 
لتعيد لنا خبايا احلنني

بقـلـم
 هشام أزكيض-  املـغرب

إيه  ملتكو  جنس  انتو 
الضحكه تقتلو  حرام 

الدًم بحور  الغدر  حرام 
بيت ماله احلزن  كل 

اهلم  ماله 
بريئه  ناس  ذنب  إيه 

عايزه 
طريقه بابسط  تعيش 
رحلتهم  يف  فرحتهم 

دًم والدهم يف رقبتكو 
ازاي 

الرباءه  عيون  عليكو  هتون 
ازاي 

بجراءه تقتلوا  بارد  بدم 
مغيبني  الضمري  معدومي 

لتفكري  ا
نندد  وال  حنشجب  مش 

حنا ا
وبرئ  وبراًء  براءه  منكو 

اداكو مني 
ادمني  البني  يافتات  احلق 

فتاوي 
مغيبني  وناس  وحكاوي 

اطهر هدرتوها  دم  نقطه  كل 
من

وخرافاتكو  معتقداتكو  كل 
وكل ضالل مبني .

اهذا الدم املراق مل هيز
متبلدين النكم  منكم  شعره 
مظلة  سنظل  فيكم  نكايه 

الدين  ليوم  واحده 
عقيده ارهابكم  يكرس  لن 

السامحه 
به  اهلل  ماامرنا  يفتت  او 

الكريًم رسولنا  به  ومااوصانا 
تسعفيني  لن  ياكلامت  عذرًا 

يف 
تكفيني  ولن  العزاء  حروف 

اهلجاء حروف  يا 
يف 

بالقلوب  بات  جلل  مصاب 
دفني  حزن 

املالعني بغدر  ظهر  وطعنة 



املوسيقار حاتم منري من مواليد مدينة طنطا
خترج من كلية الرتبية املوسيقية )الرتبية النوعية( سنة ١٩٩٣ 
وهو فنان متعدد املواهب. فهو من عائلة فنيـــة األخ األكبـــر 
"مدحت منري" مغني واألصغر "باسم منري" موزع موسيقي 
من أشهر توزيعات األخ األصغر أغنية احلنطــور للمطـــربـــة 
أمينه وأغنية العنب للمطرب سعد الصغري وأغنيـــة هـــو ده 

للمطربه شريين. 
يف املرحلة اإلبتدائيه كان شغوفًا بالرســـم فقـــط ويف الصـــف 
الرابع اإلبتدائي كانت رسوماته تنال إعجاب مدرسة الرســـم 
وكان تعرض يف معرض لوحة الرشف وتظل لسنني عديده 

حتى بعد إنتقاله للمرحلة اإلعدادية كان يــزور مـــدرســـتـــه 
ويشاهد رسوماته التي مازالت معروضه يف لوحة الرشف. 

بدأ عشق املوسيقار حاتم منري للموســـيـــقـــى يف املرحـــلـــة 
اإلعدادية بالعزف عىل األكورديون يوميًا يف طابور الصبــــــاح 
وإشرتك يف املسابقات املدرسية السنوية عىل مستوى مدينـــة 

طنطا وحمافظة الغربية بجمهورية مرص العربية. 

ويف املرحلة الثانوية عزف عىل آلة الكالرنيـــت وإشتـــرك يف 
فريق املوسيقى النحاسية باملدرسة. وشارك يف العديـــد مـــن 
املناسبات الوطنية واملهرجانات الدولية للموسيقى النحاسية 

آنذاك. 
وظهر يف برنامج "بابا ماجد" بالعزف عىل آلة الكـــالرنـــيـــت 

عندما كان يف الصف األول الثانوي. 
ويف فرتة الدراسة بالكلية عزف املوسيقار حاتم منري عىل آلة 

األورج مع جمموعة مطربني منهم املطربة منى عبد الغنــي 
واملطرب عيل محيدة صاحب أغنية لوالكي واملطرب طارق 
فؤاد واملطرب سامح يســـري واملطـرب فـــارس واملطـــرب 

حممد حمي واملطرب حممد ثروت.
وإشرتك مع النجوم الشباب يف أغلب حفالهتم. 

وبعد خترجه من كلية الرتبية املوسيقبة سنة ١٩٩٣ بتقديـــر 
إمتياز مع مرتبــة الرشف قـــام بالتدريـــس يف الكليـــة مـــادة 
" تأليف وإرجتال موسيقي" ملدة سنه واحده بعدها سافر إىل 
الكويت سنة ١٩٩٤ بعقد عمل مدرس موســيقى "ختصـــص 
آلة العود" ومن الطلبة التي تعلمــت عىل يـــديـــه آلـــة العـــود 
الطالب الكويتي "طالل بـدر" والذي أصبح أشـــهر عـــازيف آلة 

العود بالكويت حاليًا. 
وتعاقد مع رشكة النظائر الكويتية يف سنة ١٩٩٤ عىل تأليـــف 
وتوزيع موسيقى ألول البوم من أعامله املوسيقية اخلاصـــة. 
وتعاقد عىل إعادة توزيع أغاين حممد عبد الوهاب بأسلوب 

جديد وحديث جدًا بإستخدام التقنية احلديثة والكمبيــوتـــر 
يف التوزيع املوسيقي أللبوم "وهابيات للذكري" والذي حقــق 
نجاحًا يف كل الدول العربية وتعاقدت معه رشكة "الشـــرق" 
بتوزيع ألبوم "وهابيات للذكري" يف مجهورية مرص العربية 

والقى نجاح كبري يف ذلك الوقت. 
وحلن أيضًا أغاين املرسحية الكويتية "القراصنـــة" لألطفـــال 

وقام بتأليف املوسيقى التصويرية للمرسحيـــة. 

ويف الكويت صاحب العديد من املطربني اخلليجيــيــن وقـــام 
بتلحني وتوزيع موسيقي ملجموعة أغاين خليجيــه لبعـــض 

املطربني الكويتيني. 

ورجع إيل مرص سنة ٢٠٠١ وأسس رشكة سيفـوين لإلنـتـــاج 
الفني وإستديو سيمفوين للتسجيل الصويت وقام بتلحـيـــن 
وتوزيع موسيقي ملجموعة ألبومات غنائيــــــة ملجموعــــــة 

مطربني مرصيني البعض منها من إنتاج رشكته "شـــــركـــة 
سيمفوين لإلنتاج الفني". 

وللتليفزيون املرصي قام بعمل التوزيع املوسيقي للمقدمــــة 
والنهاية واملوســـيقى التصويـــريـــة ملجمـــوعـــة مسلسالت 
تليفزيونية منها مسلسل "حلم إبن السبيل" ومسلسل حكايتنا 
كدة. وقام بالتوزيع املوسيقي لبعض من فوازيــر رمضــــــان 
سنة ٢٠٠٣ غناء وبطولة املطرب مدحت صالح واملمثلة غـادة 

عبد الرازق.

ولإلذاعه املرصية قام بتأليف املوسيقى التصويرية للمسلسل 
اإلذاعي "درب األربعني" غناء املطرب طارق فؤاد واملطـــربة 

رهيام عبد احلكيم.
وقام باإلشرتاك مع املوسيقار جمـــدي احلسينـــي يف توزيـــع 
املقدمه والنهاية ملسلسل أمرية احلب واحلـــرب عـــن قصـــة 
حياة أسمهان والذي حاز عىل جائزة الدولـــة التقـــديـــريـــة 

كأحسن موسيقى تصويرية بني مسلسالت رمضـــان ٢٠٠٨
وطار إىل الواليات املتحدة األمريكية سنـــة ٢٠٠٩ وإســـتـــمـــر 
يف العطاء الفني وحلن جمموعة ترانيــم كثرية وقـــام بعمـــل 
التوزيع املوسيقي هلا ومن ترانيمـــه التـــي إشتهرت عـــلـــى 

السوشيال ميديا :
حنونه ومعينه - ياعدرا يا أمـــي - ياضلمـــه مالـــك - الفـــخ 

إنكرس - رصاخ التعبانني - أم املسيح - حبيبتي مرص - مرص 
بتندهك - أنا بنتهي.

وأنتج مؤخرًا ٢ ألبوم للمرنمه املحبوبه ليديا شديد بعنوان:
١- يسوع حبيب قلبي -٢- لوال يسوع.

وحيتويان عىل ٢٣ ترنيمة قام بعمل التوزيع املوسيقي 
لأللبومني وقام بتلحني أغلب ترانيم األلبومني.

والطريف أن له جتربة أيضاً يف كتابة الشعر فـــألف كلمـــات 
أغنية "مستحيل" للمطربة إيفا يف ألبوم "وعـــد منـــي" الـــذي 

أنتجه سنة ٢٠٠٥.
وألف كلامت ترنيمتني األويل "هل بكيت ياصليب" يف ألبـــوم 

ترانيم "هل بكيت يا صليب" أنتجه أيضًا سنة ٢٠٠٢. 

وقام بتأليف كلامت ترنيمة "وأنا وياه" وهي من احلانه أيضـــًا 
للمرنمه ليديا شديد يف ألبوم "لوال يسوع" وهو مـن إنتـــاجـــه 

أيضًا سنة ٢٠١٨.
والطريف أن له جتربة يف الغناء أيضًا !

فقام بغناء ترنيمـــة " مصـــــر بـــتـــنـــدهـــك" مـــن احلـــانـــه

وقام بغناء أغنية "ديابة" وهي من أحلانه أيضًا عـــن أحـــداث 
كنيسة إمبابه سنة ٢٠١١

ومن اهلدايا الطريفة التي يقدمها ألصحابه املقربني أنه قام 
بتأليف كلامت أغنيات عيد ميالد وأغاين مولـــود وأغـــانـــي 
مناسبات قام بتلحينها وغناؤها وقام بإهدائهـــا ألصـــدقـــاؤه 

املقربني كهدية للمناسبات السعيدة.

ومن هواياته املفضله عشقة للتصوير الفوتغــرافـــي فـــهـــو 
 Canon( يمتلك أغىل كامريا يف العامل للتصوير الفوتغـــرايف

5DSR(. ومن الطريف أن أغلب الصور التي قام بتصويرها 
إستخدمها أصحاهبا كصورة الربوفايل عىل الفيـــس بـــوك.

ومن هواياته أيضًا اإلخراج وتصوير الفيديو وقـــام بإخـــراج 
أغلب التـــرانــيم التـــي قـــام بتلحينهـــا وتـــوزيعهـــا، وأيضـــًا 
قـــام بتصوير جمموعة ترانيم أللبومات املرنمة ليديا شــديـد 

التـــي أنتجها. 
وجتدوهنا يف موقع اليوتيوب بالبحث بإسم موســـيـــقـــارنــا 

"حاتم منري". 

وتعاقدت معاه رشكة )Korg( لصناعة األورجات الرشقية 
)Music Gear Lebanon(

عىل رشاء جمموعة أصوات اآلالت رشقيه مرصيـــة اليـــف 
وإيقاعات مرصية ومرصيه شعبية قام بتسجيلها وإعـدادهـا 
إلستخدامها يف تصميم األورجات الرشقية وستـكون متاحـه 
لكل عازيف األورج الكورج )Pa4x M2( فـــي خـــالل األيـــام 

القليله القادمه.

وهو صاحب فكرة تكريم املوسيقار جمــدي احلســـينــي يف 
فرباير ٢٠١٨ برعاية السفرية املرصية السيدة مليـــاء خميمـــر 
وأيضًا تكريم املوسيقار هاين مهنا يف أغسطـــس ٢٠١٨ حتـــت 

رعاية السفرية املرصية أيضـــًا.
وقد أسعد كل اجلاليات العربية بحفالت زمن الفــن اجلميـــل 

وتكريم عاملقة زمن الفن اجلميل.
وتكريمة لعاملقة فن الزمن القديم ماهو إلال تقديره لرمــوز 
الفن اجلميل وعرفانًا باجلميل ملا قدموه يف زمن الفن اجلميـل 

ونابع من عشقه للفن الراقي. 

املوسيقار حاتم منري هو فنان شامل ومتعهد املواهب ومبدع 
دائامً يف أفكاره حتي وإن قلده الكثري فهــو مـــازال يبـــدع يف 

سامء الفن.

متنياتنا بمزيد من التوفيق والنجــاح يف مسريتــه الفنيــه 
ويف تقديم كل ماهو مميز وجديد بإبداعاتـــك والنجــــاح 
يف حفالتك املميزه القادمه إلســعاد اجلاليـــة العـــربـــيـــة 
بكاليفورنيا، لك كل التقدير واإلحرتام من أرسة جريـدة 

كـــاريـــزمــــــا.



نتيجة االهنيار املستمر ىف قيمة اجلنيه املرصى وحرصا عىل 
جيدوا  مل  منه،  ادخروه  مما  املرصيني  جيوب  ىف  ى  تَبقَّ ما 
أمامهم– حفاظا عىل قيمته– من مالذ آمن يلجأون إليه سوى 
اآلمن  االستثامر  هلم–  بالنسبة  لكونه–  العقارى،  االستثامر 
واملضمون عىل املدى القصري والطويل واالستثامر املثاىل ىف 
حتقيق عوائد قد تفوق ىف ضخامتها كافة عوائد االستثامر 
املرتفع.  العائد  ذات  البنكية  الشهادات  فيها  بام  األخرى 
البنوك  أمواهلم ىف  أودعوا  أن  أن من سبق  األيام  أثبتت  وقد 
باجلنيه املرصى منذ صدور أول قرار لتعويم اجلنيه عام 2003 
حتى اليوم قد خرسوا أكثر من ثلثى قيمة ما أودعوه، أما 
من  ربحوا  فقد  العقارات  جمال  ىف  أمواهلم  استثمروا  من 
ورائها أضعاف أضعاف ما كان بحوزهتم، فعىل سبيل املثال، 
كان سعر مرت األرض ىف مدينة 6 أكتوبر عام 2003 يرتاوح من 
200 إىل 350 جنيها ثم قفز سعر املرت اآلن إىل أكثر من 5 آالف 
700 جنيه إىل  الشقة يبدأ من  جنيه، وكذلك كان سعر مرت 
850 جنيها بينام يبدأ اآلن سعر مرت الشقة من حواىل 9 آالف 
جنيه، حتى املحالت التجارية كان سعر املرت فيها يبدأ من 
2000 إىل 3500 جنيه عام 2003 ىف أفضل األماكن، بينام وصل 
سعر املرت اآلن إىل أكثر من 70 ألف جنيه ىف بعض األحيان.
ولألسف الشديد مع كل يوم يمر تواصل األسعار ارتفاعها 
حتى بلغت حدا أصاب الناس بالذعر ودفعهم للتساؤل: إىل 
أين تتجه سوق العقارات ىف مرص؟ وهل ستظل آمنة أم سيتبع 
هل  حمقق؟.  آخر  اهنيار  األسعار  ىف  الرهيب  االرتفاع  هذا 
ستقع مصائر باهظة لرشكات العقارات واألفراد عىل غرار 
ما حصل ىف الواليات املتحدة ودبى ىف عامى 2007 – 2008؟. 
هل جيب االنسحاب فورا من سوق العقارات؟ هل األسعار 
املوجودة اآلن هى أسعار حقيقية أنتجتها عوامل منطقية؟ أم 
أهنا صنيعة املضاربات بني كبار احليتان ىف سوق العقارات؟!.
وبالرغم من أننى كنت أومن حتى وقت قريب بام يرتدد 
ما  أن  إال  »العقارات مترض وال متوت«  أن:  الناس من  بني 
ضد  هو  بذاته،  املوت  هو  اآلن  العقارات  سوق  ىف  حيدث 
بعض  له  يروج  وما  االستثامر،  وضد  املنطق  وضد  العقل 
اخلرباء العقاريني من أن األسعار املوجودة حقيقية وعادلة 
وليس فيها أى مبالغات وهى نتيجة منطقية لتعويم اجلنيه 
الدعم  ورفع  اخلدمات  وتكلفة  البناء  مواد  أسعار  وارتفاع 
عن الطاقة، هو كالم فيه قليل من الدقة وكثري من االدعاء 
واملبالغة، خاصة أن العقارات ترتفع أسعارها منذ سبعينيات 
يناير   25 ثورتى  بعد  ارتفاعها  املاضى وزادت وترية  القرن 

أيضا غري  البناء هو  أسعار مواد  ارتفاع  أن  يونيو، كام  و30 
مربر ىف ظل وجود كافة عنارص تصنيعها ىف مرص وبأرقام 
العادة  بحكم  ترتفع  املوجودة  فاألسعار  وبالتاىل  زهيدة، 
نتشارك  كبرية  أخطاء  بسبب  ارتفاعها  وتواصل  والتعود 
األخطاء هذه  من  مجيعا،  ثمنها  وسندفع  مجيعا  فيها 

أوال:
لرشاء  دفعا  تدفعنا  والتى  هبا  ابتلينا  التى  التكالب  ثقافة 
ومرجع  ال  أم  إليها  حاجة  ىف  كنا  سواء  العقارات 
وقدرته  املرصى  اجلنيه  قيمة  ىف  الثقة  فقدان  ذلك 
والصناعى  الزراعى  االستثامر  غياب  ىف  الرشائية 
السامن. القطط  لبعض  خدمة  االسترياد  وتشجيع 

 ثانيا:
التى  الكبرية  الرشكات  بعض  عىل  املفهوم  غري  السكوت 
واألسمنت«  »الطوب  مثل  البناء  مواد  صناعة  حتتكر 
ملقتضيات  وفقا  ليس  املواد  تلك  أسعار  ىف  وحتكمها 
املصلحة الوطنية بل بناء عىل ما تفرضه مصاحلها اخلاصة.

ثالثا:
لالستعامل  ال  لالجتار  سلعة  إىل  العقارات  حتول 
القاسم  هو  فقط  التسقيع  فسنجد  لذلك  واالنتفاع 
ماليني   10 من  أكثر  وسنجد  اللعبة،  حيكم  الذى  املشرتك 
نزلت  ولو  األشباح،  سوى  يسكنها  ال  مغلقة  شقة 
عليها. جديدة  أحكاما  لفرضت  للسوق  الشقق  تلك 

رابعا:
ليس  اخلاصة  للرشكات  منافس  إىل  اإلسكان  وزارة  حتول 
أمر  وهو  األسعار  رفع  ىف  بل  السكنية  الوحدات  بناء  ىف 

خدمى دور  هو  اإلسكان  وزارة  دور  ألن  الغرابة،  ىف  غاية 
التجار  جشع  ويواجه  زيادته  ىف  يساهم  ال  القصور،  يعالج 
سياسة  أن  كام  اجلشع،  ممارسة  ىف  املرشوعية  يعطيهم  ال 
إىل  املغربى  أمحد  وصول  منذ  املتبعة  والقرعة  املزادات 
أسعار  رفعت  التى  العوامل  أهم  أحد  هى  اإلسكان  وزارة 
َبت املستثمرين ىف رشائها. االراضى والشقق واملحالت ورغَّ
غري  أسعار  هى  املوجودة  العقارات  أسعار  إن  سادة  يا 
السوق،  حركة  عىل  سلبا  وستؤثر  مقبولة  وغري  منطقية 
هناية  شىء  ولكل  وقع،  طار  كام  إال  وارتفع  طري  طار  فام 
ال  احلياة  ألن  فقط  الصعود  ىف  تستمر  لن  العقارات  وسوق 
احلاصل  الركود  أن  اعتقادى  وىف  الواحد  االجتاه  تعرف 
وتعذر الكثريين ىف سداد ما عليهم من أقساط، واالستمرار 
ىف التعامل مع العقارات كسلعة وسياسة وزارة اإلسكان غري 
بإحداث  تنتهى  سوف  أمور  كلها  البناءة،  وغري  الرشيدة 
جدا. قريبا  وأظنه  املرصية  العقارية  السوق  ىف  اهنيار 
العام اجلديد  بداية  العقارات حتى  أسعار  استقرار  أتوقع  و 
٢٠١٩؛ الن السوق شهد زيادة يف األسعار بنسبة تصل لـ ٢٠% خالل 
الفرتة املاضية وذلك بسبب رفع أسعار الوقود واملحروقات.
بنسبة  األسعار  يف  متوقعة  طبيعية  زيادة  هناك  إن 
عددا  هناك  ألن  اجلديد؛  العام  بداية  خالل   %١٠
.٢٠١٩ خالل  تسليمها  سيتم  املرشوعات  من  كبريا 
مستفيدين  كبرية  بانتعاشة  حاليا  يمر  السوق  و 
واؤكدأن  اجلديدة؛  اإلدارية  العاصمة  بمرشوعات 
للمرصيني  اآلمن  االستثامر  يزال  ال  مرص  يف  العقار 
السوق. تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات  من  بالرغم 

متوقعة مالية  أزمات 
عام  املالية  األزمة  جعلت   ،2005 عام  توقعات  عىل  بناء 
2008، والركود الذي تالها يف الدول الغربية، الشعوب أكثر 
10 يف املائة عام كان عليه يف السابق. بالنسبة ألولئك  فقرا بـ 
الذين يأملون فهم هذه املسألة بشكل أفضل، فقد أوصيت 
الكتاب  حيمل  خصوصا:  كتب  أربعة  بقراءة  طويلة  ملدة 
ب.  تشارلز  عن  واألزمات"  والذعر  "اهلوس  عنوان  األول 
كيندلبريجر اخلبري االقتصادي يف القرن العرشين؛ وكتاب 
وكينيث  رينهارت  م.  كارمن  بقلم  خمتلف"  الزمن  "هذا 
"التحوالت  وكتاب  هارفارد؛  جامعة  يف  روجوف  س. 
االقتصادي  املعلق  وولف  مارتن  تأليف  من  والصدمات" 
"قاعة  وكتاب  الربيطانية؛  تايمز"  "فاينانشيال  صحيفة  يف 
كاليفورنيا،  جامعة  يف  آيشنجرين  باري  زمييل  عن  املرايا" 
"أزمة  القائمة:  إىل  أريد إضافة كتاب خامس  اآلن،  بريكيل. 
بقلم  املايل"  والضعف  املستثمرين  نفسية  املعتقدات.. 
"الكشف  شليفر.  وأندريه  جينكويل  نيكوال  االقتصاديني 
مدرسة  يف  وزميال  اجلامعة  يف  رفيقي  شليفر  كان  الكامل: 
الدراسات العليا؛ وحتى يومنا هذا، أنسب إليه كل املهارات 
"أزمة  كتاب  يعد  هبا".  أحظى  التي  والسمعة  اإلجيابية 
املعتقدات" مهام لثالثة أسباب: أوال، يقدم ردا مؤيدا ألولئك 
الذين يزعمون أن العقد املايض كان نتيجة حتمية لفقاعة 
اإلسكان يف الواليات املتحدة. ال يزال عديد من اخلرباء يّدعون 
أن انكامش الفقاعة قد أثار األزمة املالية، لكن احلقيقة هي 
اندالع  قبل  كبري  بشكل  بالفعل  تراجعت  قد  الفقاعة  أن 
األزمة. اجلدير بالذكر أنه بحلول منتصف عام 2008، عادت 
بعنارصها  مدعومة  منخفضة  مستويات  إىل  املنازل  أسعار 
البناء  صناعة  يف  واإلنتاج  العاملة  انخفضت  كام  األساسية، 
املتوقع.  االجتاه  من  بكثري  أدنى  مستويات  إىل  السكنية 
إعادة توازن تقييامت األصول إنجاز أعامل  بالفعل  تم  وقد 
وإعادة توزيع املوارد االقتصادية عرب القطاعات. من املؤكد 
750 مليار دوالر من اخلسائر يف األصول  أن اخلرباء توقعوا 
العقارية التخلف عن سداد قروض األصول  املالية؛ بسبب 
األسهم  أسواق  تكبدهتا  التي  اخلسائر  ربع  جمرد  هذا  لكن 

أخرى بعبارة   .1987 أكتوبر   19 يف  ساعات  سبع  يف  العاملية 
مل يكن ذلك كافيا إلغراق النظام املايل العاملي. ويف صيف عام 
2008، بدا بني برنانك، رئيس االحتياطي الفيدرايل األمريكي 
آنذاك، واثقا من أن تعديل أسعار املساكن مل يسبب أي أزمة 
عىل  رئيس  بشكل  يركز  كان  الوقت،  ذلك  يف  حادة.  مالية 
السبب  يكمن  األزمة.  ظهرت  ثم  التضخم.  ارتفاع  خماطر 
املعتقدات.  تغري  يف  وشليفر،  جلينكويل  بالنسبة  ذلك،  وراء 
لقد ظن املستثمرون أن األسواق املالية كانت معرضة خلطر 
كبري، بسبب عديد من العوامل، ثم اهنارت سوق املصارف
العقارية الرهون  سداد  يف  العقارات  أصحاب  وتعثر 
وتعرض بنك بري سترينز لالهنيار، إىل جانب تدخل وزارة 
املالية األمريكية لكبح مجاح مؤسسات فريدي ماك وفاين 
إفالسه.  براذرز  ليامن  بنك  أعلن  يشء،  كل  وقبل  ماي، 
واألنظمة  املصارف  من  املفاجئ  السحب  إىل  أدى  هذا  كل 
التخلص  إىل  املستثمرون  سارع  حيث  األخرى؛  املرصفية 
نسبت  التي  املتزايدة  املخاطر  أصبحت  وقد  األصول.  من 
الطوارئ غرفة  يف  املمرضات  ومثل  حقيقة.  النظام  إىل 
اعتمدن  ثم  برسعة،  املريض  حالة  بتقييم  قمن  فقد 
التشخيص األويل كام لو مل يكن هناك خيار آخر. مع ذلك، 
لو  حتميا.  األزمة  تداعيات  حول  يشء  أي  هناك  يكن  مل 
كان بنك االحتياطي الفيدرايل يمتلك خطط طوارئ لوضع 
آنذاك القضائية  احلراسة  حالة  يف  جدا  الكبرية  املؤسسات 
خمتلفا  عاملا  نعيش  لكننا  األخري،  املخاطرة  مالذ  ويصبح 
الوراء إىل  ينظرون  الذين  أولئك  عكس  عىل  اليوم.  جدا 
اإلسكان لفقاعة  حتمية  نتيجة  كان  ذلك  كل  أن  ويعتقدون 

لعبته حاالت  الذي  املركزي  الدور  يدرك جينكويل وشليفر 
الثاين  املهم  اإلسهام  يكمن  بعدها.  وما  األزمة  يف  الطوارئ 
"أزمة املعتقدات"  لكتاب جينكويل وشليفر يف توضيحه أن 
التي عجلت بكارثة 2009-2008 راسخة بعمق يف علم  مثل 
وبالتايل أبدا.  منها  نتحرر  لن  أننا  لدرجة  البرشي،  النفس 
لألزمات  االستجابة  تدابري  أو  سياسات  من  ألي  ينبغي  ال 
إن  منفصلة.  استثناءات  أهنا  عىل  احلوادث  هذه  تعامل  أن 
إدارهتا.  املعتقدات هي مظاهر حالة مزمنة جيب  أزمات 
وبالتايل، ال ينبغي للبنوك املركزية والسلطات املالية استخدام 
عجلة  عن  أيدهيا  رفع  أو  للرتاجع  كذريعة  األزمة  هناية 
ال  دائم،  بشكل  األساسية  املعتقدات  تتغري  عندما  القيادة. 
دعم  الذي  نفسه،  السياسة  مزيج  يتوقع  أن  للمرء  ينبغي 
املتوازن  والنمو  املنخفض،  والتضخم  الكامل،  التوظيف 
قبل األزمة؛ للقيام بذلك يف املستقبل. عالوة عىل ذلك، فقد 
تم بالفعل زرع بذور األزمة املالية املقبلة: النزوح، والتفاؤل
ونقص  واالشمئزاز،  والذعر،  واالهنيار،  واحلامس، 
املصداقية، من خالل السياسات نفسها التي كانت مطلوبة 
الذي جيعل كتاب  الثالث  السبب  االنكامش األخري.  ملعاجلة 
وينطبق  تقنية،  أكثر  كونه  للغاية  مهام  وشليفر  جينكويل 
بشكل مبارش عىل جمال االقتصاد. لقد أدرك االقتصاديون 
منذ فرتة طويلة أن مطالبة وكيل مندوب بتنظيم توقعات 
منطقية للمستقبل ستميل إىل إنتاج نامذج ال تنطبق بشكل 
اآلن، مل يظهر أي هنج بديل  الواقع. ولكن حتى  كبري عىل 
تشبه  التي  وشليفر  جينكويل  نظرية  وتعد  اإلطالق.  عىل 
نظرية  املستعجالت،  ممرضات  بدور  املستثمرين  دور 
طوال  األخرى.  االسرتاتيجية  النامذج  جانب  إىل  واعدة 
اإلجيايب  اجلانب  عن  يبحثون  الناس  كان  الزمان،  من  عقد 
للكوارث يف الفرتة ما بني 2008 و2018، عىل أمل أن تؤدي 
هذه الفرتة إىل تكامل التمويل األكثر إنتاجية، وإىل االقتصاد 
السلوكي واالقتصاد الكيل املألوف. حتى اآلن، كانوا يبحثون 
هناك  يزال  ال  املعتقدات"،  "أزمة  كتاب  نرش  مع  لكن  عبثا، 
.2018 سنديكيت،  بروجيكت  "االقتصادية"  خاص  أمل. 
العرب اإلقتصادى الدولية



بدأت يوم ١٥ اكتــوبــر فتــره التقديم املفتوحـه 
لقانون اوباما كيــر وتنتهي يــوم ١٥ ينــاير ٢٠١٩

وهي الفتـرة التــي يســتطيع فيهــــا املقيميــــن 
التقــديــم ألول مــره أو تغيــيــر شــركة التأمني 

الصحــي أو تغييــر اخلطــه التأمينيــة.
تستطيع األرسة أن حتصل عيل تأميــن صحـي 
بسيط التكلفة مع احلصول عيل مساعده ماليه 

شهريه ملساعدهتم عيل دفع أقساط وســنقــوم 
برشح معنـي بعــض املصطلحــات اخلــــاصــــة 

بالتــــأميــن الصــحــى.

 Premium 
عباره عن القسط الشهري الذي يدفعه املـؤمن 
عليه مقابل احلصول عيل اخلدمــة الطبيــه مــن 
خالل رشكه التامني الصـحــي.يقــوم املــؤمــن 
عليه بــدفع القسط الشهــري سواء اســتخــدم 
التامني أم ال وتتأثــر  تكلفــة التــأميــن الصحــي 
حسب الدخل السنوي لألرسة وحسـب عــدد 
أفراد االرسه وأيضــا حســب مكــــان الســــكن 
والتتأثر تكلفه التامني باحلالة الصحية للمؤمــن 

عليه أو إذا كان مدخنا أم ال.
 Copay

وهو مبلغ من املال يقوم بـدفعــه املؤمــن عليــه 
عند استخدامــه للخدمــه الطبيــه مثــل زيــاره 
الطبيب أو اجراء التحاليل الطبيه أو األشـعــات 

أو اجراء جراحات طبيــه.
فمثال إذا كانت تكلفه زياره الطبيــب ٢٠٠ دوالر 
فإن املؤمن عليه يقوم بدفــع ٤٠ دوالر وتــقــوم 

رشكه التامني الصحي بدفع ١٦٠ دوالر .
 Deductible

هــو مبــلــغ حمــدد يتعيــن علــي املـؤمن عليه 
دفعه خالل عام من بدأ التأميـن الصحــي نحو 

الفواتري الطبيه قبل ان تبدأ رشكة التأميــن 
الصحي بــدفع تكلفــه اخلــدمــة الطبيــه التــي 
حصل عليها املــؤمــن عليــه. فمثــال إذا كانــت 

 ٢٥٠٠ Deductible اخلطه التأمينية تشمل
دوالر  فهــذا يعني ان املؤمن  عليه يدفع جزء 

مــن آلــــ Deductible فــــي حــــــــــاالت
 Hospital Stay, Emergency 

 Room and Ambulance
فــمثــال إذا دفــــع املــــؤمــــن علــيــــه مبــلــــغ

 آل Deductible خالل سبعه شهور فــانــه 
ليس مطالبا بدفـع أي Deductible حتــــي 

هنايه العام من بدايه التامني اخلاص بــــه.
وهناك بــعــض اخلطط التأمينيــــة لــيــــس هبــا
 Deductible مثل اخلطــه الــتــــأميــنــيــــة 

. Gold & Platinum
Maximum out Of Poc ket
وهو يعني احلد االقيص الذي يدفعه املؤمن 

عليه من جيبه اخلاص خالل عام من بدايه 
التامني الصحي مقابل االستفادة من اخلدمات 

الطبيه املغطــاة يف وثيقــه التــأميــن الصحــي.
 Maximum out Of وخيتلف مبلــغ

Pocket من خطه تأميــنــيــــه ألخــري .
 عاده يكــون للعائلة ضعف الرقم اخلاص بفـرد 

واحد .
 Maximum إذا قام املؤمن عليه بإنفاق مبلغ

out Of Pocket خالل بضعه اشهر  فتقوم 
رشكه التامني الصحي بالكامــل خــالل بــاقــي 

العام من بدايه التامني الصحــي.
*يوجـــد جممـــوعــــه من اخليـــارات خلطـط 
التأميــن الصحي ذات اجلوده مـــع أربـــعـــــــه 

مستـويات مــن التغطيه  و متمثــلــه ىف :
- املستوى الربونزي و يغطي حوايل ٦٠% من 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى الفضــي و يغطى حوايل  ٧٠% من 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى الذهبـــي   و يغطى حوايل ٨٠% مــن 

النفقات الصحيه املغطاه.
- املستوى البالتيني   و يغطي حوايل  ٩٠% مــن 

النفقات الصحيه املغطاه.
*  املستندات املطلوبه للحصول عيل امليدي كال 

: .Covered CA أو
- إثبات الدخل احلايل .

- رخصه قياده أو بطاقه شخصيه صادره مــن 
واليه كاليفورنيا.

- ما يثبت اإلقامه الرشعيه مثل جــواز السفــر 
االمريكي أو شهاده اجلنســيه األمــريكــيــــه أو 

اجلرين كارد.
- تاريخ امليالد وعنوان الســكن ورقــم الضمــان 

اإلجتامعي .
* هناك بعض احلاالت اخلاصه التي يستطيــع 

أصحاهبا التقديم خالل ٦٠ يــومــًا مــن احلــدث 

مــثــــــــــــــــــل :
- حــاله الزواج.

- أن تكون األرسه رزقت مولودًا جــــديــــــدًا .
- فقدان التغطيه الصحيه املمنوحة من جهـــه 

العمــل.
- تغيري حمل اإلقامه الدائم ايل واليه اخــــري .

- احلصول عيل اإلقامه الرشعيه حديثــــًا .
- فقدان امليديكال

* تقدم رشكات التأمني الصحي ثــالثه أنــــواع 
من اخلطط التأمينية وهــــي:

- اخلطة األوىل: HMO : وتعنــي أن ختـتــــــــار 
طبيبًا ومستشفي مدرجه داخل شبكه اخلطــه 
الصحيه وجيــب احلصــول علــي إحــــــالــــــــه
 referral من طبيــب الــرعــايــه األوليــــــه 
primary Doctor لكي يتمكن من زيــاره 

طبيب إختصايص .
- اخلطه الثانية: PPO : وتعنــي إنك تسـتــطيع 
زياره طبيـب مــن داخــل شــبــكــه اخلــطــه أو 

. Referral خارجها دون احلاجه ايل إحاله
- اخلطه الثــالــثــه: فهــي EPO : و تعنــي إنك 
تستطيع زياره طبيب إختصاصـي مــن داخــل 
شبكه اخلطـه دون احلــــاجــــه الــــي إحــــالــــه

. referral 
ومن مميزات القانون إنــه أتاح احلصــول عــيل 
تامني صحي دون السؤال عن احلاله الصحيـــه 

أو التاريخ الصحي
 Pre Existing condition  ،فــــــــــــــال 
يمكن لرشكه التأمني الصـحــي رفــض بيــــــع 
تأمني صحي ألي شخص مهام كانت حالتــــه 

الصحيه .
كام وحد ذلك القانون  بني اخلطط التأمينية يف 
 Co pay , Deductible, Maximum
out of pocket ممــا ســهــل مــن إختيــار 

اخلطه التأمينية املناسبه..

وكذلك أيضاً ساهــم ذلــك القــانــــون يف عــــالج 
مشكله كانت تعاين منها بعـض األســر وهــــي 
خوف األرسه من فقــدان امليديكــال يف حــالــه 
زياده الدخل فيمكن األن لكل أرسه احلصــــول 
عيل دعم شهري للمساعده عيل احلصول علــي 

تأمني صحي بتكلفه يف متناول اجلميــع.

الحظ عزيزي القــــارئ ان اوبــامــا كيــر مازال 
ســاريــا حتــي يومنــا هذا وسوف نوافيكم بأي 
تغيــيــرات أو  تعديالت تطــرأ عيل القــانــــون.

أرحب بجميع أسئلتكم عيل االيميل التايل

samy@goldenwayins.com

مع متنيايت القلبيه لك عزيزي القاري بموفور 
الصحه والعافيه ...




