




يف خطوة هي األوىل من نوعها عىل مستوى العامل، قررت احلكومة اجلديدة 
يف لوكسمبورغ إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، ما جيعل التنقل جمانيا، يف 
وقت ال تزال بعض الدول األوروبية تعاين من ارتفاع ثمن تذاكر املواصالت.
تذاكر  أسعار  إلغاء  سيتم  الربيطانية،  "الغارديان"  لصحيفة  ووفقا 
إطار  يف  املقبل   2019 صيف  يف  واحلافالت  والرتام  القطارات 
بيتل. زافييه  بقيادة  انتخاهبا  املعاد  االئتالفية  احلكومة  خطط 
وتأمل حكومة لوكسمبورغ من خالل هذه اخلطوة أن تشجع سائقي 
حل  هبدف  العامة،  النقل  وسائل  وأخذ  سيارهتم  ترك  عىل  السيارات 
مشكلة االزدحام املروري، خصوصا حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.
أسوأ  من  الكربى  الدوقية  عاصمة  لوكسمبورغ،  مدينة  وتعاين 
شخص،  ألف   110 حلوايل  موطن  كوهنا  العامل،  يف  مروري  ازدحام 
عدد  يشكل  حني  يف  للعمل،  شخص  ألف   400 أيضا  تستقبل  لكنها 
فرنسا  يف  يعيشون  ألف   200 منهم  نسمة  ألف   600 الدوقية  سكان 
لوكسمربغ. يف  للعمل  يوميا  احلدود  ويعربون  وأملانيا  وبلجيكا 

وسط حمبة ودموع عدد من الكتاب والشعراء، شيع العراق الشاعر الشعبي 
يف  حاد  نزيف  إثر  األربعاء،  وفاته،  بعد  األخري  مثواه  إىل  خلف  السيد  عريان 
الدماغ.ونعت وزارة الثقافة العراقية الشاعر الراحل، قائلة: "تلقينا ببالغ احلزن 
واألسى نبأ وفاة شاعر الشعب الكبري عريان السيد خلف، املبدع الذي ستظل 
بيان: "يعد  الوطن وذاكرة األجيال". وأضاف يف  قصائده حمفورة يف وجدان 
فقد  الذي  للشعر  تعازينا  والعربية،  العراقية  للثقافة  جسيمة  خسارة  رحليه 
أحد أقطابه".كام نعاه االحتاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، وعدد كبريمن 
الشعراء يف الداخل واخلارج. وقال االحتاد يف بيان: "الذكر الطيب للراحل املبدع 
األصيل. ستظل قصائده حمفورة يف وجدان الوطن". ولد خلف يف أربعينات 
القرن العرشين يف قلعة سكر بمحافظة ذي قار، وبدأ كتابة الشعر يف الستينات 
النواب  مظفر  بجانب  املعارصين،  العراقيني  الشعراء  أبرز  أحد  أصبح  حتى 
عىل  وحصل  والتلفزيون،  واإلذاعة  بالصحافة  الكاطع.عمل  إسامعيل  وكاظم 
يف  الريموك  جامعة  من  الريموك  وسام  منها  واألوسمة  اجلوائز  من  العديد 
"صياد اهلموم"،  الشعرية منها  املجموعات  العديد من  األردن. وأصدر خلف 
بأشعاره  وتغنى  و"القيامة"،  ليلة"،  و"قبل  ومواسم"،  و"أوراق  الورد"،  و"تل 
بعض املطربني العراقيني أمثال رياض أمحد وسعدون جابر وقحطان العطار.

توفيت طاهية هندية شهرية، كانت أكرب صاحبة قناة سنا يف موقع 
"يوتيوب"، تنرش هبا مقاطع فيديو تعرض أطباقا من املطبخ املحيل.
ماستا  فإن  الربيطانية،  "مرتو"  صحيفة  نقلت  وحسبام 
جنوب  برادش  أندرا  منطقة  من  تتحدر  التي  ناما، 
أعوام.  107 عمر  عن  احلياة  فارقت  اهلند،  رشقي 
"يوتيوب"  الراحلة قناة جلدته عىل  املسنة  وأنشأ الكسامن حفيد 
مقاطع  يف  الظهور  عىل  احلني  ذلك  منذ  وحرصت   ،2016 عام 
احلطب. عىل  الطلق  اهلواء  وسط  تطهو  وهي  شهرية 
مشرتك،  مليون   1.2 جذبت  التي  "يوتيوب"  قناة  وتقدم 
الراحلة،  كانت  إذ  بسيطة،  أجواء  يف  الطبخ  وصفات 
األظافر. باستخدام  اخلرضاوات  تقرش  املثال،  سبيل  عىل 
كان  البداية  يف  القناة  إنشاء  من  الغرض  إن  الراحلة،  حفيد  وقال 
القناة  حتولت  هلا  الواسع  االنتشار  بعد  لكن  التسلية،  جمرد 
اهلند. يف  األرياف  بأهل  اخلاص  الطهي  تراثي  حلفظ  منصة  إىل 
التابوت  صورة  جانب  إىل  الوفاة  نبأ  ماستا  عائلة  وشاركت 
لرحيل  حزهنم  عن  متابعون  وأعرب  فيه،  شيعت  الذي 
احلياة. عن  يوتيوب"  و"عميدة  البسيط  املطبخ  أمهر نجمة  عن  دائام  وتبحث  الطعام  يعشقون  ممن  كنت  إذا 

مؤخرا،  صدر  دويل  تصنيف  هيمك  فسوف  إعداده،  يف  الطهاة 
الزبائن. تقييم  إىل  استنادا  العامل  يف  املطاعم  أفضل  قائمة  يعرض 
عىل  أدفايزر"  "تريب  الشهري  السفر  موقع  واعتمد 
عن  فضال  اجلنسيات،  خمتلف  من  الزبائن  تعليقات 
املايض. العام  طيلة  مسافرون  هبا  أدىل  التي  اآلراء 
الفرنسية  سرتاسبورغ  مدينة  يف  "كروكوديل"  مطعم  وتصدر 
"الزاريت"  مطعم  الثانية  املرتبة  يف  يليه  املطاعم،  أفضل  قائمة 
"فوربس". موقع  نقل  حسبام  اإلسبانية،  برشلونة  مدينة  يف 
روكا"  كان  ديل  سري  "إل  مطعم  حل  الثالثة،  املرتبة  ويف 
"سان  مطعم  جاء  بينام  اإلسبانية،  جريونا  مدينة  يف 
الرابع. املركز  يف  الربيطانية  نوتنغهام  بمدينة  بينز" 
مطعم  حل  األورويب،  التفوق  هذه  جانب  وإىل 
مطعم  حل  فيام  اخلامس،  املركز  يف  املكسيكي  "بينزوزا" 
السادسة. املرتبة  يف  إفريقيا  بجنوب  "الكولومب" 
الصيني  هيتونغ"  يب  آر  "يت  مطعم  حل  ذلك،  عن  فضال 
املركز  يف  اإليطايل  كريسبي"  و"فيال  السابع،  املركز  يف 
التاسعة،  املرتبة  يف  النيوزيلندي  كروف"  و"ذا  الثامن 
العارش. الرتتيب  يف  كيتشن"  "دافدي  مطعم  حل  فيام 

أول دولة يف العامل مواصالهتا العامة "باملجان"

عريان السيد خلف.. العراق يودع أيقونة الشعر الشعبي

وفاة "عميدة يوتيوب" عن عمر 107 أعوام

قائمة دولية تكشف أفضل 10 مطاعم يف العامل

آينشتاين،  ألبريت  األمريكي  للمخرتع  شهرية  رسالة  بيعت 
قيايس. مبلغ  مقابل  أملاين،  لفيلسوف  وأرسلها  الدين،  فيها  هاجم 
للفيلسوف  الشهرية  "اإلهلية"  الرسالة  أرسل  قد  آينشتاين  وكان 
عاما.  74 العمر  من  يبلغ  كان  عندما   ،1954 عام  غوتكايند  إيرك 
األملاين،  بالنص  ونصف  صفحة  طوهلا  يبلغ  التي  الرسالة  وبيعت 
دوالر. مليون   2.9 مقابل  بنيويورك،  الشهري  "كريستيز"  مزاد  يف 
وتعترب الرسالة ذات أمهية كبرية يف النقاش التارخيي بني الدين والعلم، 
الشهري. العامل  بخط  كتبت  ألهنا  كبرية  تارخيية  قيمة  حتمل  أهنا  كام 
اخلاصة  االستثنائية  الرسالة  "هذه  بيان:  يف  كريستيز  مزاد  وقال 
اآلن  حتى  تبقى  آينشتاين،  وفاة  قبل  واحد  عام  كتبت  التي 
والفلسفة". الدين  حول  )آينشتاين(  آرائه  عن  تعبري  األكثر 
اليهودية هــــــويـتـــــه  الرســــــالة  يف  آينشـــتاين  وانتقـــد 
املختـــار". الشـــعب  "بـــأنـــهـــم  اليهـــود  معتقـــد  وهـــاجـــم 
هلم  باالنتامء  أحس  الذين  لليهود  "بالنسبة  الرسالة:  يف  وكتب 
ال  ذايت،  يف  مرتسخة  عقليتهم  بأن  أشعر  والذين  كبري،  بشكل 
األخرى". األعراق  من  أي  عىل  تفوق  أي  يل  بالنسبة  يملكون 
يف  اليهود،  لوصف  "املختارون"  مصطلح  اختيار  ورفض 
معتقدات  كذلك  فيها  انتقد  التي  الرسالة،  من  أخرى  فقرة 
السامية. الفيلسوف  صديقه  بنوايا  إشادته  مع  الدينية،  غوتكايند 

الكائنات  هذه  وحتظى  البيوت،  داخل  األليفة  احليوانات  تربية  عىل  كثرية  عائالت  حترص 
نقلها  إىل احتامل  ينبهون  الصحة  لكن خرباء  الصغار،  الوديعة بعطف كبري السيام من قبل 
املئة من األمراض  أنفو"، فإن ستني يف  تيفي  "فرانس  لكثري من األمراض. وبحسب موقع 
املعدية للبرش تعود إىل أصل حيواين، كام أن شخصا واحدا من أصل كل ثالثة يف العامل يصاب 
عن  الفطريات  مثل  العدوى  أنواع  بعض  احليوانات.وتنتقل  بسبب  معد  بمرض  سنة  كل 
طريق مالمسة القطط والكالب، وإذا مل ختضع للعالج بصورة عاجلة فإن املضاعفات تنذر 
انتقال هذه األمراض اجللدية من احليوان إىل اإلنسان،   الشعر بشكل هنائي. ويسبب  بفقدان 
السعار  داء  أما  بالتعب،  واإلحساس  احلرارة  درجة  ارتفاع  مثل  األعراض  من  عدد  يظهر 
يف  شخص  مليون   15 نحو  ويلجأ  للخطر.  املصابني  حياة  فيعرض  الكالب  من  ينتقل  الذي 
 55 الداء  هذا  ويقتل  حيوانية،  لعضات  تعرضهم  إثر  الوقاية  باب  من  لقاحات  أخذ  إىل  العامل 
يقومون  من  عىل  يتوجب  الكبرية،  الصحية  املتاعب  هذه  سنة.ولتفادي  كل  شخص  ألف 
ظهور  بمجرد  للفحوص  وإخضاعها  البيطري  الطبيب  إىل  يأخذوها  أن  احليوانات  برتبية 
القابلة  الفريوسات  من  نوعا   47 العلامء  اكتشف  اجلاري،  العام  وخالل  عادية.  غري  أعراض 
لالنتقال عن طريق العدوى.وينصح األطباء باالنتباه إىل األطفال أثناء لعبهم بجانب احليوانات، 
هبا. تعيش  أو  احليوانات  ترتادها  التي  األماكن  يف  النظافة  عىل  باحلرص  أيضا  ويوصون 
إصابات  حصول  إىل  البيت  يف  احليوانات  تربية  تؤدي  املعدية،  األمراض  هذه  جانب  وإىل 
اهلائجة. القطط  وخدوش  الكالب  عضات  جراء  من  األحيان  بعض  يف  خطرية 

رسالة آينشتاين "اإلهلية" تباع بمبلغ قيايس

يف نصيحة ملن يربون احليوانات بالبيوت.. احذروا أمراضا قاتلة اإلنسان  جسم  يف  "د"  فيتامني  مستوى  يتناقص 
الفرتة  هذه  ففي  الشتاء،  فصل  حيل  حني  الغالب، 
مبكرا. الشمس  وتغيب  قصريا  اليوم  يصبح  السنة  من 
اجلسم،  حيتاجه  الذي  "د"  فيتامني  نقص  ولتفادي 
مما  اإلفطار،  إىل  مكون  بإضافة  اخلرباء  ينصح 
الصحية. االضطرابات  من  عددا  اجلسم  يقي 
رشيطة  لكن  الربتقال،  عصري  برشب  اخلرباء  ويويص 
"د". فيتامني  إليه  أضيف  الذي  النوع  من  يكون  أن 
يف  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتقول 
ألجل  رضوري  "د"  فيتامني  إن  بريطانيا، 
واألسنان. والعظام  العضالت  صحة  عىل  احلفاظ 

مرشوب صباحي حيصن جسمك بفيتامني "د"



أبوظبي - سكاي نيوز عربية

مبارشة  غري  بطريقة  اهلولندي  أمسرتدام  أياكس  نادي  سخر 
خالهلا  من  أملح  تغريدة  عرب  اإلسباين  برشلونة  نادي  من 
إيقونتي  عىل  باحلصول  الكتالوين  العمالق  أحالم  حتطيم  إىل 
ليخت. دي  ماتياس  واملدافع  يونغ،  دي  فرينكي  الفريق 
فقد نرش زعيم األندية اهلولندية، اخلميس، تغريدة عىل حسابه يف  
موقع تويرت منذ ساعات صوريت دي يونغ ودي ليخت بجانب 
إسبانيا" إىل  يذهبا  "لن  بجانبهام  "سانتا كلوز"، وكتب  نويل  بابا 
وأرفق بجانب التغريدة علم أسبانيا وصورة إيموجي لكيس نقود.
شديدا  رصاعا  هنالك  فإن   "30 "سبورت  موقع  وبحسب 
أجل  من  وبرشلونة  اإلنجليزي  سيتي  مانشسرت  بني  يدور 
مع  "البلوغرانا"  يتنافس  بينام  يونغ،  دي  فرينكي  مع  التوقيع 
يوفنتوس اإليطايل للحصول عىل خدمات ماتياس دي ليخت.
نية  اآلن عدم وجود  تؤكد حتى  أمسرتادم،  أياكس  إدارة  لكن  
هلام. املقدمة  املغرية  العروض  رافضة  الفريق،  نجمي  لبيع 

استعدادا  األربعاء،  مدريد،  إىل  جونيورز  بوكا  وصل 
كأس  هنائي  إياب  يف  بليت  ريفر  األرجنتيني  غريمه  ملواجهة 
فيه  تشهد  وقت  يف  املوت"،  "كالسيكو  لألندية  ليربتادوريس 
املدينة. يف  قدم  كرة  ملباراة  تأمني  عملية  أكرب  اإلسبانية  العاصمة 
آالف   5 حوايل  تبلغ  املشجعني  من  صاخبة  جمموعة  ورافقت 
الصباح  من  األوىل  الساعات  يف  جونيورز  بوكا  حافلة  شخص 
آيرس. بوينس  مطار  إىل  بومبونريا  استاد  من  اجتاهها  مع 
املجمل  يف  مشجع  آالف   10 حوايل  حضور  املتوقع  ومن 
تأجلت  التي  املباراة،  ملشاهدة  األرجنتني  من  للناديني 
باستاد  املقبل،  األحد  لتقام،  نقلها  يتم  أن  قبل  مرتني 
اإلسبانية. العاصمة  يف  مدريد  ريال  ملعب  برنابيو  سانتاغو 
األرجنتينيني  من  اآلالف  عرشات  تدفق  احتامل  ومع 
اإلسبانية  الرشطة  قالت  املباراة،  ملشاهد  أوروبا  يف  املقيمني 
مدريد. تاريخ  يف  خطورة  األكثر  هي  املباراة  هذه  إن 
ومن املتوقع أن يعمل أكثر من 2500 فرد أمن لتأمني مباراة القمة، 
التي تعترب واحدة من أرشس مواجهات كرة القدم عىل مستوى 
العامل، كام طلبت الرشطة يف إسبانيا مساندة من األمن األرجنتيني.
بتوقيت   17:00 الساعة  األرجنتني  بليت  ريفر  وسيغادر 
اخلميس. صباح  من  مبكر  وقت  يف  مدريد  وسيصل  غرينتش 

رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  شقيقتا  أبدت 
جلائزة  رونالدو  نيل  عدم  من  الشديد  امتعاضهن 
"بالفاسد". القرار  ووصفتا  االثنني،  الذهبية  الكرة 
أفيريو  أيلام  الربتغايل،  النجم  شقيقتا  وهامجت 
بمنح  فوتبول"  "فرانس  قرار  أفيريو،  وكاتيا 
للكروايت  العامل  يف  العب  ألفضل  الذهبية  الكرة 
الثاين. املركز  يف  رونالدو  واضعة  مودريتش،  لوكا 
شقيقة  قالت  للجدل،  مثرية  ترصحيات  ويف 
رونالدو، إيلام أفيريو )39 عاما(، عىل حساهبا عىل 
وسائل التواصل االجتامعي: "لألسف هذا هو العامل 
الذي نعيش فيه. عامل فاسد باملافيا واألموال اللعينة".
كل  من  بكثري  أقوى  الرب  "إرادة  وأضافت: 
يفشل". ال  ولكنه  وقته  يأخذ  القدر  الفساد.  هذا 
إنستغرام  تطبيق  عىل  فنرشت  كاتيا،  أما 
أفضل  هو  "هذا  وكتبت:  لشقيقها  صورة 
طبعا". القدم  كرة  يفهم  ملن  العامل..  يف  العب 
تعليقات  التعليقات  من  عدد  وهامجت 
رونالدو  أن  من  بالرغم  جاءت  التي  الشقيقتني، 
السابق. يف  مرات   5 الذهبية  الكرة  عىل  حاز 

بعد الكشف عن عدد النقاط التي حصل عليها كل العب من الثالثني الذين 
رشحوا لنيل لقب الكرة الذهبية، اتضح اكتساح حممد صالح لزميليه يف 
هجوم ليفربول اإلنجليزي السنغايل ساديو ماين والربازييل روبرتو فريمينو.
ومع إعالن النتائج، االثنني، حل النجم املرصي يف املركز السادس باجلائزة 

التي تقدمها جملة "فرانس فوتبول" ألفضل العب يف العامل، مستندة إىل 
تصويت جمموعة خمتارة من الصحفيني الرياضيني.

هجوم  يف  رشيكاه  حيصل  مل  فيام  صوتا،   188 عىل  صالح  وحاز 
التوايل.  عىل  أصوات  و3   4 عىل  سوى  وماين  فريمينو  ليفربول 
يف   ،22 باملركز  ماين  جاء  بينام   ،19 املركز  يف  فريمينو  وحل 
صوتا.  753 برصيد  مودريتش  لوكا  الكروايت  تصدرها  التي  القائمة 

وجاء صالح عىل بعد 92 نقطة عن نجم األرجنتني ليونيل مييس، الذي 
حل خامسا برصيد 280 نقطة، فيام تفوق عىل املدافع الفرنيس رافاييل 

فاران السابع بـ59 نقطة.
وهبذا التصنيف، حاز صالح عىل املركز األعىل بني العبي الدوري 

اإلنجليزي املمتاز يف قائمة "بالون دور"، كام حاز عىل املركز األعىل بني 
الالعبني األفارقة يف القائمة.

انتفض ليفربول بشكل رائع يف الشوط الثاين ليعوض تأخره هبدف وهيزم برينيل 
1-3 يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم باستاد تريف مور، األربعاء، يف ليلة 
شهدت تألق حارس "الريدز" وصناعة هدف بتوقيع النجم املرصي حممد صالح.
التي هزمت  التشكيلة،  7 تغيريات عىل  ليفربول يورغن كلوب  وأجرى مدرب 
إيفرتون، األحد، وتعني عليه إجراء تغيري آخر يف الشوط األول بعد إصابة جو 
ألكسندرأرنولد. ترينت  حمله  ليحل  برينيل  قائد  مي  بن  مع  التحام  يف  جوميز 
هو  األرض  صاحب  وكان  برينيل  دفاع  اخرتاق  يف  صعوبات  ليفربول  وواجه 
األول  الشوط  هناية  يف  الرائع  بارنز  آشيل  هدف  لكن  التسجيل،  الفتتاح  األقرب 
ألغي بسبب التسلل.ومنح جاك كورك التقدم لبرينيل يف بداية الشوط الثاين، حني 
وضع الكرة يف الشباك يف الدقيقة 54 بعد فشل أليسون بيكر حارس ليفربول يف 
لصالح  النتيجة  ميلنر  جيمس  وعادل  ركنية.  ركلة  عقب  الكرة  عىل  السيطرة 
8 دقائق أخرى بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة اجلزاء  ليفربول بعد 
سكنت شباك جو هارت حارس برينيل. وأرشك كلوب حممد صالح وروبرتو 
فريمينو ورسعان ما تقدم الفريق الزائر من ركلة حرة تم تنفيذها بشكل رائع، إذ 
أرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية ملسها فريجيل فان ديك بذكاء باجتاه فريمينو 
الذي سجل يف الشباك اخلالية. ومع تقدم برينيل بكل خطوطه للهجوم يف اللحظات 
األخرية يف حماولة النتزاع نقطة التعادل أنقذ احلارس الربازييل كرة صعبة، ثم 
شاكريي  شريدان  إىل  رائعة  متريرة  صالح  ومرر  مرتدة  هجمة  ليفربول  شن 
الذي سدد الكرة من ملسة واحدة يف شباك هارت يف الوقت املحتسب بدل الضائع.

أياكس أمسرتدام يسخر بقسوة من برشلونة

مدريد تستعد لـ"كالسيكو املوت".. وبوكا 
جونيورز أول احلارضين

شقيقتا رونالدو تدخالن عىل خط
السبب املافيا  الذهبية:  الكرة 

باألرقام.. كيف اكتسح صالح "رشيكيه"
 يف رصاع الكرة الذهبية

ليلة ليفربول يف برينيل.. ثالثية وملسة سحرية لصالح

كوسيلني  لوران  املخرضم  الفرنيس  املدافع  يستعد 
مايو  شهر  منذ  غيابه  بعد  أرسنال  فريقه  إىل  للعودة 
اللندين. فريقه  أكد  ما  بحسب  اإلصابة،  بسبب  املايض 
إعادة  كوسيلني  لوران  "تابع  بيان  يف  أرسنال  وكتب 
 21 حتت  فريق  مع  مباراة  بخوضه  الثالثاء  تأهيله 
السبت  مباراة  قبل  لوران   )...( تقييم  سيتم  عاما. 
القدم. لكرة  اإلنجليزي  الدوري  يف  هادرسفيلد"  ضد 
برغم  جديدة  إصابة  أية  يعاين  ال  الالعب  أن  النادي  وأوضح 
مساء  بورتسموث  ضد  املباراة  من  يعرج  وهو  خروجه 
دون  من  وخرج  دقيقة   85 لوران  "لعب  مضيفا  الثالثاء، 
السابق. الدويل  لالعب  عضيل  شد  إىل  مشريا  تعقيدات" 
وتعرض الالعب البالغ 33 عاما إلصابة قوية بقطع يف وتر أخيل 
يف مايو املايض وغاب عن تتويج بالده يف مونديال روسيا 2018.
عندما  املايض  األسبوع  املالعب  إىل  عاد  الالعب  وكان 
عاما.  23 حتت  أرسنال  فريق  مع  دقيقة   45 خاض 

تركيا،  يف  الكربى  األربعة  األندية  أن  إعالمية  تقارير  ذكرت 
وطرابزون  وبشيكتاش،  وفنربخشه،  رساي،  غلطة  وهي 
الديون. تراكم  بسبب  حادة  مالية  أزمة  تعاين  سبور، 
وبلغت ديون أندية الدوري املمتاز لكرة القدم نحو 13.5 مليار لرية 
تركية )2.3 مليار يورو(، واجلزء األكرب من هذه الديون، متثلها 
"زمان".  الكربى يف تركيا وفقا لصحيفة  ديون األندية األربعة 
وأشارت القوائم املالية لألندية األربعة الكربى،إىل أن إمجايل ديوهنا 
9.5 مليار لرية بعد زيادة أسعار رصف العمالت األجنبية  بلغ 
خالل الشهرين األخريين حيث كان اإلمجايل 8.7 مليار لرية. 
وبحسب املحللني فالفرتة املقبلة ستكون فيها إيرادات األندية 
والتمويلية. املالية  املؤسسات  نصيب  من  الكربى  األربعة 

كرة  احتادات  مع  اتفاقيات  عقد  األندية  وحتاول 
عقوبات  فرض  جتنب  أجل  من  األوروبية  القدم 
للعب  اليويفا  لوائح  بسبب  عليها  مشددة  مالية 
إرشاف  بإجراء  بتعهدات  وتقدمت  النظيف،  املايل 
االحتاد. قبل  من  واملرصوفات  اإليرادات  عىل  مايل 
سعر  ارتفاع  أن  الرياضيون  املحللون  ويرى 
الرتكية  اللرية  أمام  األجنبية  العمالت  رصف 
الغارقة  األندية  تلك  جعل  األخرية،  الفرتة  يف 
اإلفالس. حافة  عىل  الديون  مستنقع  يف 
ويقول خبري االقتصاد الريايض طغرول أكشار، معلًقا 
عىل تداعيات أزمة األندية، إنه ال يبدو أن بإمكان األندية 
الرتكية املديونة بمئات املاليني من اليوروات، اخلالص 
من الكيان املايل الذي خيضعون له يف املستقبل القريب.

كوسيلني يقرتب من العودة إىل صفوف املدفعجية

أندية تركيا الكربى عىل حافة اإلفالس
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حمافظ  إحالة  األربعاء،  مرص،  يف  املرشوع  غري  الكسب  جهاز  قرر 
الهتامه  اجلنايات  ملحكمة  الباسط،  عبد  هشام  األسبق  املنوفية 
مرصي. جنيه  مليون   58 قيمتها  أموال  جراء  املرشوع  غري  بالرتبح 

وأوضح قرار اجلهاز أن املتهم استوىل لنفسه بغري حق عىل أكثر من  ٢٧ 
مليون جنيه من أموال املحافظة، عقب أن اتفق مع متهمني آخرين 
عىل طرح ٤ عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباين املحافظة.
املتهمني  أحد  رشكة  إىل  تنفيذها  بإسناد  أمر  ذلك  بعد 
واملزايدات. املناقصات  لقانون  باملخالفة  املبارش  باألمر 
القبض  جرى  األسبق  املنوفية  حمافظ  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
اجلنائية. للمحاكمة  واحيل  رشوة  بتقايض  متلبسا  عليه 
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حممد  بحق  املؤبد  بالسجن  األربعاء،  مرصية،  حمكمة  قضت 
يف  آخرين،  و4  الشاطر  خريت  ونائبه  اإلخوان  مرشد  بديع 
اإلرشاد". مكتب  "أحداث  باسم  إعالميا  املعروفة  القضية 
قيادات  من  عدد  برباءة  القاهرة  جنايات  حمكمة  قضت  كام 
بينهم  ومن  إليهم،  املنسوبة  االهتامات  من  اإلرهابية  اجلامعة 
ياسني  وأسامة  هدهد  وأيمن  الكتاتنى  وسعد  العريان  عصام 
وأمرت  الشحات،  وحسام  العريان  وعصام  البلتاجي  وحممد 
لوفاته. عاكف  مهدي  حممد  عىل  اجلنائية  الدعوي  بانقضاء 
املتهمني  من  املقدم  الطعن  النقض  حمكمة  قبلت  سابق،  وقت  ويف 
التي  مغايرة،  قضائية  دائرة  من  ضدهم  الصادرة  األحكام  عىل 
تراوحت بني اإلعدام شنقا والسجن املؤبد، وقررت إعادة حماكمتهم.
فيه،  والرشوع  العمد  القتل  هتم  للمتهمني  النيابة  ووجهت 
باألسلحة  جمهولني  إمداد  يف  واملساعدة  االتفاق  بطريق  واالشرتاك 
مالية،  مبالغ  مقابل  واملفرقعات،  احلارقة  واملواد  والذخائر  النارية 
القاهرة. يف  املقطم  بحي  اإلرهابية  اإلخوان  مجاعة  مقر  أمام 
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حماكمة حمافظ مرصي استوىل عىل عرشات املاليني

ونائبه اإلخوان  ملرشد  املؤبد  مرص.. 

أحال النائب العام املرصي، نبيل صادق، األربعاء، املتهم بخطف 
طائرة عام 2016 وحتويل مسارها اىل قربص، إىل حمكمة اجلنايات 
بعد أن سلمته السلطات القربصية للقاهرة يف أغسطس املايض.
الدين مصطفى اهتامات  العام املرصي إىل سيف  النائب  ووجه 
النقل  وسائل  من  وسيلة  عىل  والرتويع  بالتهديد  "االستيالء  بـ 
اجلوي وتعطيل سريها عمدا، وخطف واحتجاز وحبس أفراد 
طاقمها، حتقيقا لغرض إرهايب فضال عن الرتويج ألفكار تنظيم 
مجاعة اإلخوان اإلرهابية الداعية الستخدام العنف"، وفق البيان.
وكشفت حتقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خالل اعرتافات 
الدويل  العرب  برج  بمطار  املراقبة  كامريات  وفحص  املتهم 
واالطالع عىل املضبوطات، قيام املتهم باالستيالء عىل طائرة رشكة 
29 مارس  التي أقلعت بتاريخ   - 181 مرص للطريان - رحلة رقم 
2016 يف الساعة 06:30 صباحا من مطار برج العرب بمحافظة 
شخصا   72 متنها  وعىل  اجلوي،  القاهرة  ميناء  إىل  اإلسكندرية 
لقائدها بتفجريها عرب سرتة يرتدهيا  بينهم طفل، بعد هتديده 
أسفل مالبسه أعدها عىل غرار شكل األحزمة الناسفة من أدوات 
غري جمرم حيازهتا عىل متن الطائرات. ونسبت التحقيقات إىل 

املتهم 
أعــــــــــــد  أن 

ضمنهام  ورقيتني  قصاصتني 
الطائرة  طاقم  ألفراد  موجهة  هتديدية  عبارات 

تفجري  عىل  وإقدامه  ناسف  حلزام  ارتدائه  مفادها  وقائدها، 
الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيري وجهة الطائرة إىل مطار 
إرهابية،  قضايا  سجينات  عن  واإلفراج  قربص،  بدولة  الرنكا 
قاصدا من ذلك اإلرضار بقطاع السياحة بالبالد، وإضعاف هيبة 
الدولة، وإحداث أرضار اقتصادية بالبالد وإسقاط نظام احلكم هبا.
يف  السودان  لدولة  سفره  بسابقة  املتهم  اعرتف  كام 
اإلخوان  مجاعة  قيادات  للقاء  وسعيه   ،2015 عام  غضون 
أعامل  تنفيذ  يف  مشاركته  لعرض  اهلاربة  اإلرهابية 
البالد. داخل  اإلرهابية  اجلامعة  ألغراض  حتقيقا  عدائية 
إىل  السيايس  اللجوء  بطلب  تقدم  املتهم  أن  إىل  يشار 
هناك،  األمنية  للسلطات  استسالمه  بعد  قربص 
املرصية. للسلطات  وتسليمه  الطلب،  رفض  تم  ولكن 
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بالستيكيــة نقود  طرح  مصــر  تعتــزم 
املرصي"  "اجلنيه  املحلية  النقد  فئات  بعض  من 
يف  اجلديدة  مطبعته  من   2020 عام  خالل 
البنك  حمافظ  كشف  فيام  اإلدارية،  العاصمة 
العملية. تفاصيل  عن  عامر،  طارق  املركزي، 
النقود  فئات  طباعة  املركزي  البنك  وسيبدأ 
البالستيكية بشكل تدرجيي، عىل أن تكون البداية 
مرصية. إعالم  لوسائل  وفقا  جنيهات،  الـ10  بفئة 
اهلدف  إن  املركزي  بالبنك  مصدر  وقال 
البالستيكية  النقود  طباعة  من  األسايس 
النقود،  طباعة  إنتاج  تكلفة  ختفيض  هو 
ونظافة  جودة  عىل  "احلفاظ  إىل  باإلضافة 
املرصي". السوق  يف  العايل  الستهالكها  النقود 



يف  السنة  ورأس  الكريسامس  احتفاالت 
مذاٌق  هلا  واألورويب  األمريكي  الغرب 
يف  رمضاُن  فمثلام  ُينسى.   ال  خمتلف 
دولة  أية  يف  آخر  رمضاُن  يشبهه  ال  مرَص، 
يف  الكريسامس  احتفاالت  فإن  أخرى، 
مشاهدة  أحب  هلا.  مثيل  ال  وأوروبا  أمريكا 
يف  األطفال  يسميه  كام  )سانتا(  نويل،  بابا 
عربة  فوق  يتجول  وهو  وكندا،  أمريكا 
علب  يف  باهلدايا  حمّملة  مبهجة  ملونة 
العرباِت  وجترُّ  احلرير،  من  رشائط  ذات 
كل  عند  سانتا  يتوقف  ثم  والظباء.  األيائُل 
بيت ليعّلق هداياه يف شجرات الكريسامس، 
حيث  إىل  البيوت  مدفآت  من  ينزل  بعدما 
غرف املعيشة. وينتظر األطفاُل قدوَم سانتا 
أتذّكر  ماء.  لكأس  الظامئ  انتظاَر  هبداياه؛ 
جديت اجلميلة حني كانت جتلُب لنا شجرة 
واألنوار  بالنجوم  وتزّينها  كبرية  كريسامس 
وقطع احللوى، ثم تعّلق هبا اهلدايا كي نفرَح 
مع أصدقائنا وجرياننا املسيحيني يف عيدهم
مثلام يفرحون معنا باملولد النبوي ويشرتون 
"العروسة احلالوة"، ويزّينون معنا الشوارع 
والفوانيس. امللونة  باألوراق  رمضان  يف 
عالقة  حول  الروايات  من  الكثري  هناك 
السيد  السنة وميالد  الصنوبر برأس  شجرة 
السالم. منها  الطيبة  أّمه  املسيح، عليه وعىل 
أن قبيلة وثنية أملانية كانت تعبد "إله الغابات" 
وكانوا  الوسطى.  القرون  يف  "ثور"  واسمه 
ثم  بلوط  شجرة  عىل  ا  برشيًّ قرباًنا  يعّلقون 
رجال  أحد  هبم  مرَّ   727 عام  يف  يذبحونه! 
الدين املسيحي ورآهم يعلقون طفاًل كقربان 
وأنقذ  الطيُب  الراهُب  هنرهم  لآلهلة! 
املسيح  السيد  أن  كيف  وعّلمهم  الضحية 
عليه السالم جاء برسالة من أجل اخلالص، 
الشجرُة  صارت  يومها  ومن  للقتل.  وليس 
للحياة  رمًزا  وأصبحت  االخرضار،  دائمَة 
لوثر،  مارتن  وكان  اجلديد.  للميالد  ورمًزا 
شجرة  أضاء  من  أول  الربوتستانتية،  أبو 
وحتولت  عرش.  السابع  القرن  يف  بالشموع 
كهربائيٍة  مصابيَح  إىل  بعد  فيام  الشموع   
صغرية، تتألأل يف الظالم كأهنا النجوم تضيئ 
السامء يف غبش الليل والظالم. ويف موسوعة 
املرصيني  إن  تقول  أخرى  روايٌة  بريتينيكا 
الدائمة  الشجرَة  اعتربوا  من  أّول  القدامى 
والبعث.  واألبدية  للخلود  رمًزا  اخلرضة 
األساطري  حسب  أخرى،  روايات  ويف 
 ٢٤ يوم  أن  يعتربون  كانوا  القروسطية، 

الشجرة  وأن  وحواء.  آدم  يوم  هو  ديسمرب 
الفردوس  لشجرة  رمٌز  هي  اخلرضاء 
األعىل. هلذا كانوا يزينون الشجرة اخلرضاء 
بالتفاح األمحر التي ترمز إىل للخطيئة األوىل
من  قطع  هناك  كذلك  وحواء.   آدم  خطيئة 
احللوى معلقة بالشجرة وهي رمٌز للغفران 
واخلالص. ويف رواية أخرى، كام يشري علامء 
الفلك، فإن ٢٥ من ديسمرب هو يوم االنقالب 
الشتوي حني تصل الشمس إىل أقصى مداها 
صعود  يوُم  يليه  ثم  أقرصه،  النهاُر  ويبلغ 
الشمس وميالدها، فكان الرومان حيتفلون 
بتزيني الشجرة متجيًدا لرب الشمس، التي 
هي أصل احلياة. وملا جاءت املسيحية حتول 
املسيح  السيد  بميالد  احتفال  إىل  اليوم  ذلك 
عليه السالم. وتشري رواية أخرى إىل أن ذلك 
أرض  املقدسة  العائلة  زيارة  إىل   يعود  كله 
مرص هرًبا من السفاح هريودس. فقد كاد 
السيدة  عىل  يقبضوا  أن  هريودس  جنود 
النجار  يوسف  والقديس  وطفلها  العذراء 
العائلة  فلجأت  اخلالدة،  هروهبم  رجلة  أثناء 
لالختباء  الشجرات  إحدى  إىل  املقدسة 
حتت أغصاهنا. فام كان من الشجرة الطيبة 
وكّثفتها  وأطالتها  أغصاهنا  مّدت  أن  إال 
الطاهرة  األرسة  خُتبئ  حتى  وشابكتها 
عىل  تعاىل  اهلُل  فكافأها  حضنها.  يف  الباّرة 
متوت  ال  حية  شجرة  جعلها  بأن  فعلتها 
وأضحت  األوراق،  أبدية  اخلرضة  دائمة 
ا ما كانت الروايُة  رمًزا للخالص واخللود. وأيًّ
وراء شجرة الكريسامس، إال أهنا تظلُّ رمًزا 
املتجدد.  وامليالد  واحلياة  والبهجة  للفرح 
اهلَل  أدعو  اجلديد  العامل  بدايات  مع  واليوَم 
هداياهم  الفقراء  مرَص  أطفاُل  يأخُذ  أن  
مرص.  يرعى  الذي  الطيب  الرجل  من 
دموية  من  أنقذنا  الذي  الطيب  الرجل 
اجلميلة،  مرص  لنا  وأعاد  اخلائنني  اإلخوان 
االخرضار.  دائمة  طيبة  وارفة  شجرًة 
بأرسه  العامَل  واجه  الذي  القوّي  الفارس 
دون خوف من أجل مرص الطيبة. الرئيس 
مرَص  أحّب   الذي  السييس  الفتاح  عبد 
اهلدايا  أما  أبناءها.  لريعى  مرُص  فاختارته 
ألطفال  الرئيُس  يقدمها  أن  أرجو  التي 
متناول  ويف  ومرشوعٌة  بسيطٌة  فهي  مرص 
صحٌة،  تعليٌم،  املتحرّض.  العامل  أطفال  كّل 
احلب. من  كثرٌي  كثرٌي،  وكثرٌي  رعاية، 
املرصي اليوم 

يصاحبها  أمل  إال  احلياه  ما  القديم  ىف   قيل 
حياة  جعل  ما  وهذا  أجل  ويفاجئها  أمل 
والعكس  هلبوط  صعود  من  تتغري  اإلنسان 
احلياة  تلك  فلسفة  الشخص  يدرك  حتى 
مداركه  عىل  ذلك  وينعكس  مراحلها  بكل 
وخرباته ومن ثم يؤهل للعيش حسبام خيتار
احلروف  نفس  يف  يشرتكان  لفظان  وأمل  أمل 
خمتلف  برتتيب  ولكن  ميم  و  ألف 
فاألمل  املعنى  يف  متامًا  يتناقضان  ولكنهام 
من  اجلسم  أو  النفس  يصيب  عام  حديث 
األمل  حديث  أن  حني  يف  ومشقة  تعب 
باملستقبل. والتفاؤل  السعادة  عن  يعرب 

ألـــم احلـــيــــــاة 
ال تضيع احلارض من أجل املستقبل، ال هتدم ما 
بنيت أو تستغني عام يف يديك من أجل أحالم مل 
تتحقق بعد فقد تتغري األمور من تلقاء نفسها 
نحن  نغريها  أن  من  وقعًا  أخف  القدر  بفعل 
ثم نلوم أنفسنا كل يوم أن نستسلم للقدر أهون 
مشاعرنا  أو  اخلاطئة  خياراتنا  لوِم  من  علينا 
اجلياشة التي تقودنا من غري تفكري أو ختطيط 
نختارها  ال  لكننا  عديدة،  خيارات  احلياة  يف 
وعينا  بقلة  نختارها  بل  قاصدين  دائام 
يف  نسكت  عندما  أولوياتنا  يف  واستخفافنا 
أو  احلزن  وقت  يف  نبتسم  أن  أو  الكالم،  وقت 
فال  أفعالنا  ختوننا  أو  نرى  عام  آذاننا  نصم  أن 
قلوبنا هنا نسقط فريسة سهلة  ما يف  تعكس 
ألفكارنا املشوشة. نقع ضحية ملخاوفنا الكاذبة 
املستقبل  نحو  ننطلق  أن  نستطيع  نحن 
ونسعى خلف حياة جديدة ونبني طموحاتنا 
ندفع مسبقًا  لن يكون سهاًل عندما  لكن ذلك 
أن  لنا  يمكن  به  البدء  وقبل  التفكري  هذا  ثمن 

ارتكابه. من  وحتزن  والرش  بالتشاؤم  وتأسى 
واحالمه آماله  لتحقيق  دوافعه  منا  فلكل 
املخاطرة  و  باألسفار  التاجر  يغري  فالذي 
للجد  الطالب  يبعث  والذي  االرباح  يف  أمله 
النجاح، والذي حيفز اجلندي  أمله يف  واملثابرة 
النرص،  إىل االستبسال يف أرض املعركة أمله يف 
يف  أمله  املر  الدواء  املريض  إىل  حيبب  والذي 
التي  للمنغصات  نستسلم  ال  أن  فعلينا  الشفاء. 
تواجهنا، ألن اليأس واالستسالم ليس من شيمنا 
ولو تعثرت اقدامنا وسقطنا سنكافح ونجتهد 
وسنقف جمددًا ونحن أكثر متاسكا وقوة، و 
باألمل  يشعر  من  لكل  واملساعدة  العون  يد  لنمد 
ونزرع فيه األمل لتعود السعادة حلياته وقلبه.
معنى  من  الكلمة  ما حتمله  بكل  األمل  لنعيش 
ويشق  الظالم  جوانب  ييضء  شعاع  كونه 
القلوب  تسكن  وكزهرة  لألنام،  احلياة  دروب 
حيبون  منا  فكثريا  نورا  الظالم  حتيل  وشمس 
القيم  أهم  من  األمل  ألن  األمل  وخيافون  األمل 
املعنوية يف حياتنا فهو يبعث يف النفس البرشية 
الصمود  عىل  وحيفزنا  والفرح  الطمأنينة 
يف بعض األحيان يغلق اهلل أمامنا بابًا لكي يفتح 

نتخذ اخليارات لكن يقع عىل عاتقنا حتمل ما 
التعايش  يكون  لن  وتابعت  نتائج  من  يعقبها 
احلظ  أو  بالفشل  الشعور  سهاًل  أمرًا  معها 
اليسء خطري جدا إذا مل نتدارك ذلك بعزيمة 
تعايشنا  إذا  جديد  من  نبدأ  أن  ُيمِكُننا  قوية 
لن  نادرة  جتربة  أهنا  عىل  الفشل  فكرة  مع 
أمل.  أمل  يصبح  وهنا  أخرى  مرة  حتدث 

أمـــل احلـــيــــــاة 
عديدة  وحلظات  بصامت  ذاكرتنا  سجل  يف 
مررنا هبا وعشناها بأمل وأمل، منها ما يطوى 
تيضء  معدودة  نجوم  بمثابة  يروى  وال 
الغليل  وتشفي  بذكراها،  ونستأنس  بجنباهتا 
واندثر  الزمان  طال  مهام  تنسى  وال  بنجواها 
العمر وحلظات مرت علينا شعرنا هبا بحزن 
وأمل كبري وألهنا سنة احلياة فال بد أن نمر بكل 
لن  األمس فهو  ال نحزن عىل  أن  منها، فعلينا 
يعود وال ناسف عىل اليوم فهو راحل، واحلياة 
كثرية التقلب ال تستقيم ألحد كسفينة ال تستقر 
والفساد والصالح  والرش  اخلري  فيها  بر،  عىل 
وفيها  واليأس،  واألمل  واحلزن،  والرسور 
احلب والكره واجلامل والقبح، وفيها احلرب 
الفطرة  وألن  والعداوة  واألخوة  والسلم، 
فطرة  هي  كمسلمني  عليها  اهلل  فطرنا  التي 
بإدراكه  وترس  والتفاؤل  للخري  هتفو  طيبة 

يضيع  فالبعض  منه  أفضل  كثرية  أبوابًا  لنا 
الذي  للباب  النظر  يف  وطاقته  ووقته  تركيزه 
الظالم يف  جيلس  منهم  الكثري  ونجد  أغلق 
والكآبة  والسلبية  التشاؤم  بمنظار  وينظر 
واإلحباط بدال من النظر لباب األمل الذي انفتح 
إال  هو  ما  الشعور  هذا  مرصاعيه  عىل  أمامه 
رساب يلوح للناظرين من بعيد يتمناه اجلميع 
كمن  رساب،  جمرد  لكنه  ماًء  حيسبونه 
ليتظلل  الصحراء بحثا عن األشجار  إىل  يسافر 
واجهنا  وإذا  الوحشة  غري  فيها  جيد  فلن  هبا 
األمل فلنخفيه باألمل والعمل للوصول ملستقبل 
ونتطلع  أفضل  لغٍد  ونميض  وواعد،  مجيل 
اخللف. إىل  والنظر  التشاؤم  من  بداًل  لألمام 
العظامء  االشخاص  تصنع  العظيمة  اآلمال 
فهناك قيمة إيامنية عميقة هي التوكل عىل اهلل 
واالستعانة به فكلام اتسعت مساحة التفاؤل يف 
أعيننا رأينا نعيام ال يبرصه إال من أحسن الظن 
باهلل ويبقى األمل يف قلوبنا يوقظ فينا كل يشء 
مجيل ويبعث فينا التفاؤل فنرى الوجود مجيال 
النفس  أعلل  الشاعر  قال  وكام  تفاصيله  بكل 
باآلمال أرقبها ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
ولن  يسمعنا  اهلل  بأن  التامة  الثقة  ننسى  وال 
خيذلنا أبدا وإن حتققت أمانينا فاحلمد هلل وإن 
تأخرت فهو حتام خري لنا وأن أروع ما يمكن 
كلامت  يبعث  رسوُل  منا  كل  يكون  أن  فعله 
لنعيش  اآلخرين  والتفاؤل يف نفوس  األمل  من 
كام  احلياة  ولتكون  لنا  اهلل  قسمه  بام  راضني 
ينبغي أن تكون ونرضى بالقضاء خريه ورشه.
وأختتم بأجل احلياة فاتذكر احلكمة الشهرية اذا 
احلياه  انت مازلت حتارب من اجل  و  انا مت 
فلسفة  تستمر  وهكذا  اجلك  من  أعود  سوف 
واالجل. واألمل  األمل  بني  البقاء  برس  احلياة 

للزوج: نصيحة 
•  جيب اإلعتامد عىل الصالة وطلب املعونة 
ملشـاكلك  احللول  إلجياد  اإلهية  واإلستنارة 

الزوجية.
هبدوء  زوجتك  مع  بالتفاهم  عليك  جيب   •
فذلك  النظر  وجهات  تقريب  وحماولة 
إستشارتك  من  وأجدى  أنفع  سيكون 
وبالتايل  املشكلة  يعيشوا  مل  أقارب  أو  لرفاق 
تتوقع. كام  جذريًا  حاًل  يقدموا  لن 
مثالية  زوجية  حياة  وجود  تتوقع  ال   •
رائيت  لو  حتى  املشاكل،  من  وخالية  متامًا 
من  كل  فليس  اآلخرين،  حياة  يف  ذلك 
خترج  ال  البيوت  من  وكثري  حقيقة،  نراه 
ال  وهذا  أسوارها،  خارج  اليومية  بمعاناهتا 
واملشاحنات. املشكالت  من  خلوها  يعني 

للزوجة: نصيحة 
الصالة  عىل  اإلعتامد  أيضًا  عليكي  جيب   •
إلجياد  اإلهية  واإلستنارة  املعونة  طلب  و 
جدران  يف  الرشخ  وسد  ملشاكلِك  احللول 
من  ُترجى  فائدة  فال  الزوجية،  حياتك 
وهناك. هنا  الزوجية  احلياة  تفاصيل  نرش 
يكون  فقد  لزوجك،  قلبك  إفتحي    •
ودية  جلسة  يف  عنه  تبحثني  الذي  احلل 
املقدس:  الكتاب  قول  هادئة.وتذكري 
بن  ع  يشـو ( ُجَلَها  َر ُم  ُيْنعِّ ِة  َأ مْلَْر ا ُلْطُف   "
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قصة وعربة عن نقل احلـديـث 

واألســرار
لسقراط  جاء  األيام  أحد  يف  أنه  حيكى 
شديد: بحامس  له  يقول  شخص  احلكيم 
هل تعرف ما سمعته أخريًا عن أحد تالميذك؟!
أريد  تتكلـــم  أن  قبـــل  سقراط:  أجابه 
بســـيطًا  اختبارًا  عليـــــك  أجـري  أن 
املثلث. مصفــاة  إختبار  وهـــو 
هذا  هو  ومـــا  مندهشــــــًا:  الرجل  سأله 
سقراط:  فأجابه  العجيـــب؟  اإلختبــــــار 
أن  قبل  نجريه  أن  جيب  إختبــــــار  هــــــو 
تقوله. سوف  ما  تصفية  يف  سنبدأ  نتكلم، 
متأكد  أنت  هل   : احلقيقة  إسمها  مصفاة  أول 
الرجل:  قال  احلقيقة؟  هو  يل  ستقوله  ما  أن 

فالن... من  سمعته  أنا  متأكدًا،  لست  ال 
واثقًا  لست  أنت  إذًا  :حسنًا،  سقراط  قال 
املصفاة  إىل  فلننتقل  صحيحًا  األمر  كان  إن 
ستقوله  ما  :هل  اخلري  مصفاة  وهى  الثانية 
العكس. عىل  بل  ال  فأجاب  للخري؟  هو  يل 
تقول  أن  تريد  حسنًا  سقراط:  أكمل 
متأكدًا  تكن  مل  وإن  حتى  سيئًا  خربًا  يل 
نجرب  فسوف  ذلك  ومع  صحته؟  من 
الفائدة:  مصفاة  وهى  األخرية  املصفاة 
بالفائدة؟ عيل  سيعود  يل  ستقوله  ما  هل 
له  ليس  ال  خجل:  يف  الرجل  أجاب 
بقوله:  احلديث  سقراط  فائدة،فختم 
متأكدًا  لست  تقوله  أن  ماتريد  مادام  إذًا 
وليس  للخري،  هو  وال  حقيقته،  من 
أسمع؟! أن  تريديني  فلامذا  فائدة،  له 

أحبائي،
هذِه  كانت  أّيًا  املنزل،  أرسار  إفشاء  إن 
بطريقة  وهناك  هنا  نقلها  ثم  األرسار،ومن 
وقد  املشاكل،  من  الكثري  ُيسبب  خاطئة 
يتسبب يف خراب البيوت، فيجب عىل األزواج 
ألحد  البيت  أرسار  من  رس  أي  إفشاء  عدم 
املقدس:  الكتاب  قول  يكن.ولنتذكر  مهام 
هَكَذا  َتُه  اْمَرَأ َواِحٍد  ُكلُّ  "َفْلُيِحبَّ 
َرُجَلَها  َفْلَتَهْب  ُة  َأ امْلَْر ا  َوَأمَّ َكَنْفِسِه، 
ُجُل  الرَّ "لُِيوِف  33("وأيضًا   :5 )أفسس 
امْلَْرَأُة  َوَكذلَِك  اْلَواِجَب،  َها  َحقَّ امْلَْرَأَة 
.")3  :7 1كورنثوس   ( ُجَل  الرَّ َأْيًضا 
الذي  الرب  يف  تعزية  كل  جتد  أن  تنسى  وال 
وتذكر  وإحتياجاتنا  القلوب  خفايا  يعرف 
الكون  صانع  رتبه  املشاكل  حل  ألن  دائاًم 
مشاهدها  أنت  تتابع  أن  قبل  احلياة  ومصدر 
بعد  احلل  تري  أنت   .. الزمن  مرسح  عيل 
خريطة  عيل  تقف  ألنك  الضيقة  حدوث 
كل  لك  يرسم  فهو  الزمان  صانع  أما   ، الزمان 
للنور. باخلروج  للضيق  يسمح  أن  قبل  احللول 

فكن هادئا ، فانت بني يدي اله قدير .



ويسألونك عن احلب النقى قلت هلم اخت 
وربام مل تلدها أمى، أختي هذه هي مجال 
... حنونة  بيتنا يف غربتنا ... مجيلة جدًا 
حتمل باقة من الرباءة ... إلبتسامتها سحر 
والطمأنينة.  بالسعادة  تشعرك  خاص 
هي اسم أخر للحب وقطعة من االم األصلية 
الفاضلة  األخت  هذه   ... احلبيبة  مرصنا 
هي معايل السفرية األستاذة ملياء خميمر 
العربية  مرص  جلمهورية  العام  القنصل 
أشعر  كنت  احلقيقة   ... انجلوس  بلوس 
جلسة  جتمعنا  أن  دون  الشخصية  هبذه 
ود مرصية أصيلة نستمتع بالشاي املرصي 
املرصية  حلوياتنا  من  باقة  ومع  بالنعناع 
من  جزء  عن  لكم  أروي  بالعريب  يعني 
الغربة.  يف  مرصيتني  اختني  بني  حديث 
السفرية  معايل  ان  مجيعًا  تعلمون  وكام 
غاية من التواضع يف معامالهتا مع اجلميع 
أحيانا  معها  جدًا  ممتع  احلديث  فكان 

قيد  عيل  قليلون   ، احلياه  قيد  عيل  كثريون 
لالنسانية  الينتمون  الذين  هؤالء   : االنسانية 
عادة مايملكون قلوبًا مظلمه وغالبًا مايملكون 
ينظر  املخلوقات  من  النوع  هذا  ًمغلقة  عقوال 
قناعاته  رغم  متعالية  خاصة  نفسه  نظرة  ايل 
الغباء  لكنه   ، آدميته  وانعدام  بدونيته  الداخلية 
االحساس  هذا  ايل  مايدفعه  هو  الفطري 
ال  احلامر  انثي  أن  الطبيعي  فمن  اخلادع، 
االنسان  انثي  بينام  انسانا  تلد  ان  تستطيع 
متعارف  ذهبيه  قاعده  هذه  تلد محارًا،  احيانا 
مريض  مايكونوا  غالبًا  الفصيل  ذاك  عليها، 
)سايلوبوتيه( عدائيه  نزعه  لدهيم  نفسيني 
البرشية  ضد  بل  ضداملجتمع   antisolid
هذه  والعقيدة  االعتقاد  خيالفهم  من  وكل 
احلمقاء،  الداخلية  رغباهتم  تشبع  النزعة 
هلم  حيقق  اآلخرين  حرية  عيل  العدوان  وهذا 
والفخار  بالزهو  رشير  وشعور  آثمه  متعة 
من  استقطاهبم  يسهل  البرش  من  نوع  هذا   ،
ذاته الشيطان  صناعة  هو  ،بل  الشيطان  قبل 
مادة تنقصهم  مريض  وعلميًا  عمليًا  اهنم 
) الرسيقونن ( يف املخ هذا النقص جيعل صاحبه 
ذو شخصية غري سويه ترغب بإحلاح  بفرض 
يعتربون   ، اآلخرين  حياة  عيل  سيطرهتا 
أنفسهم مالئكة مرسلون مهمتهم تنظيم مرور 
ومعتقداهتم  الناس  عيل  أوصياء  الناس  اهنم 
بخالقهم. وعالقاهتم  حياهتم  وأسلوب 
اهيا املالئكة احلمقي هال طويتم اجنحتكم قليال 
حتي نتمكن من العبور من كهوفكم املظلمه ايل 
النور ، دعونا نامرس  عنان السامء حيث ينبع 
عنكم  بعيدًا  اخلمسة  بحواسنا  ونستمتع  احلياة 
وعن كابوسكم ثقيل الظل ، اجنحتكم حتجب 
واسترشاف  الغد  رؤية  عقولنا  عيون  عن 
مراكب  عن  نبحث  دعونا  املستقبل، 

  يف هذه الليلة األخرية من ليايل ديسمرب، والتي 
توّدعكم عىل رجاء يوم جديد، و عام جديد!
وال  خجل،  بال  وألعبوا  كالصغار،  كونوا، 

سخرية!
نارها  حترقكم  فلن  النارية،  باأللعاب  ألعبوا 
مناسباتكم  مجال  تظهر  هي  وانام  أبدًا، 
ومبهجة! رائعة  وألوان  باشكال  السعيدة، 
رشف  عىل  العذب  نيلكم  ماء  من  أسكروا 
مواعدة  وعىل  اخلالد،  وطنكم  وصحة 
وجمده! ورفعته،  حبه،  عىل  مقدسة 
وفرحًا  صخبًا  السنة  رأس  وأمألوا 

املرصية  وتقاليدنا  عاداتنا  عيل  نتحدث 
األصيلة وأننا البد أن نمسك هبا مع تكيف 
للحياة األمريكية اإلجيابية. وأحيانا اخري 
نتحدث عن االمنا ومشكالتنا التي أصابت 
بعض من شبابنا املهاجر وهي املخدرات 
وال اخفي عليكم ان سفارتنا املرصية هي 
اول جهة هتتم هبؤالء الشباب بشتى الطرق
وهذه معلومة جديدة علمت هبا بالصدفة 
وكان من بني موضوعاتنا وجلستنا الغري 
رسمية بعضا من قفشايت املرصية حتي 
احلنونة  واألخت  اجلميلة  سفريتنا  أخرج 
وافراح  مهوم  قلبها  يف  حتمل  التي 
... أخري  أمور  يف  بالنقاش  اجلميع 
ادري  دون  اجلميل  الوقت  وعدي 
اختي  مقابلة  عيل  ربنا  اشكر  أن  إال 
مرص  أمي  من  جزء  هي  التي  اجلميلة 
التي  السفرية  معايل  اشكر  كام  احلبيبة 
املبارك. شخصها  بصفات  امتعتني 

مستقبل  ايل  معًا  واحلب  بالعلم  لنصل  الشمس 
كلها. لإلنسانيه  بل  وأحفادنا،  ألبنائنا  أفضل 
السمع  نرهف  دعونا   ، املغيبني  املالئكه  اهيا 
سامع  من  بداًل  فريوز  وصوت  احلامم  هلديل 
لبعضنا  نستمع  دعونا   ، املنفره  صيحاتكم 
ببعضنا  ونستمتع  متحرض  بشكل  البعض 
اختلفنا  وإن   ، وهادئ  راقي  حوار  يف  البعض 
بيننا. قضيه  للود  االختالف  يفسد  ال  الرأي  يف 
وتزكم  أنفاسنا  تكتم  أجنحتكم  املالئكة  اهيا 
اخفضوا   ، العفنه  أفكاركم  برائحة  أنوفنا 
أشجار  أوراق  رائحة  لنتنسم  هذه  أجنحتكم 
بصدر  نسعي  دعونا  احلرية  ورياح  الزيتون 
ولإلنسانية  للوطن  غٍدأفضل  نحو  مفتوح 
تكمم  املالئكة  اهيا  أجنحتكم   . مجعاء 
اآلخر  حب  ثقافة  طعم  نتذوق  ال  أفواهناحتي 
نتذوق  ودعونا  اخفضوها   ، احلياه  وحب 
الفن  حالوة  من  تذوقه  عن  تعجزون  ما  كل 
تثري  أشياء  اهنا  اإلبداع  وروعة  الفكر  ومجال 
يف  الغجر  صدق  لقد  حقًا   .. وتؤملكم  إزعاجكم 
املوسيقي  يتذوقون  ال  االرشار  ان  مقولتهم 
 . احلياه  أعداء  ألنكم  احلب  تتذوقون  ال  وأنتم 
ملس  عن  تعوقنا  الكئيبه  اجنحتكم  املالئكة  اهيا 
أحالمنا يف غٍد مرشق ، واحالمنا بوطن متحرض 
 هو احلضن الرباح الذي نحتمي به مجيعًا مهام 
كان تنوعنا ، نشعر بالدفئ يف حنايا قلبه الكبري . 
اهيا املالئكة االرشار تبا ً لكم وتبًا ألجنحتكم التعيسه
أال  اآلدميون  البرش  ،اهيا  اهيا  الناس،  اهيا 
عن  حتدثكم  وال  السادسة  احلاسة  حتثكم 
الغبية  األجنحة  تلك  لكرس  املقدس  الغضب 
املالئكةاالرشار  أوالئك  وصاية  وكرس 
لالستمتاع  انسانيتكم  متارسوا  أن  لكم  آن  اما 
اخلمسة؟ حواسكم  بكل  ملؤهااحلب  بحياة 
اطردوا أوالئك املالئكة االرشار ايل جهنم فهناك 
أجنحتهم  ان   ، انتظارهم  يف  نار  من  حوريات 
قلوبنا. وعن  أوطاننا  عن  الشمس  حتجب 

كل  تستوعب  السنة  فرأس  غامرًا؛ 
الرحب! املدى  إىل  وأحالمكم  ضجيجكم، 
تعّروا  عيونكم،  تغمضون  وعندما 
البغض،  ثياب  كل  من  ختجلوا،  وال 
لكل  األكلة  املساوئ  وكل  واحلقد، 
وقّبلوا  اجلميلة،  اإلنسانية  املعاين 
ومتساحمة!  نظيفة،  بأياد  بعضا  بعضكم 
اخلاصة  معجزتكم  أصنعوا  الليلة،  هذه  يف 
لياليكم  وكل  الليلة،  هذه  وأجعلوا،  جدًا، 
متجددًا! جديدًا  صباحًا  عليكم،  املفروضة 
ففي  وشغف،  بإيامن  قلوبكم  إىل  وأنظروا 
أمل،  ألف  العتمة،  من  املغسولة  أعامقها 
وألف خري، وباقات من سعادة ال توصف! ...

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور ..

 وقد تكون بطعم النار .. لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com

** بينام كنت عائدًا من مقرعمىل ىف طريقى 
اىل منزىل؛ حتملنى أجنحة الفرح والرسور اىل 
بعيد  من  قادمًا  رأيته  والسعادة؛  البهجة  عوامل 
غم اىل  فرحى  انقلب  حتى  أملحه  أكد  ومل 
هذه وأصبحت  ضيق،  اىل  هبجنى  وحتولت 
وأحاطت  داخىل  ىف  مألتنى  التى  السعادة 
أن أظــــن  ال  تعاســـة  خارجى  مــــن  بــــى 
منها  أكرب  تعاسة  الدنيا  هذه  كـــل  ىف  أن 
أحلان   كل  وسكتت   ... متاثــلــها  حتى  أو 
مألت  قد  كانت  ى  الت  الرسور  وأغنيات 
راح   واحــــدا،  ســـــؤااًل  فأصبحـــــت  قلبى، 
ىف  وينترش  ويتغلغل  رأسى  ىف  كالطبول 
هبذا  جاء  الذى  ما   : جسمى  أجزاء  كل 
طريقى  ىف  ليكون  البغيض  الشخص 
واحدة حلظة  وىف  ؟؟.  اآلن  وأمــــامــــى 
مســــارى  أغيـــــّر  أن  وقـــــررت  فكرت 
  ... به  ألتقى  ال  لكى  طريقى  عن  وأحيد  
النظيف  املرصوف  الواسع  الشارع  تركت 
زقــــاقــــًا  أدخــــل  وأرسعت  واملضىء، 
مظلاًم يكون  أن  ويكاد  وموحاًل؛  ضيقًا 
أمقته الذى  الشخص  هذا  لقاء  ألجتنب 
وال أمتنى أن أراه أبدًا. كان الزقاق الضيق مليئًا 
جدًا  الرائحة  الكرهية  الصحى  الرصف  بمياه 
ومل أجد فيه اال ممرًا رفيعًا وضيقًا من األحجار
يــــكاد  ال  والــــذى  املرصوصــــة؛  الصغيــــرة 
عليه. فقط  واحد  لعبورشخص  اال  يتسع 
للجدران  مالصقًا  الرفيــــع  املمــــر  ذلك  وكان 
التى  القاذورات  تلك  بسبب  اللون  السوداء 
بتنظيفها.ومل  أحد  هيتم  ومل  عليه  جتمعت 

املمر  هذا  السريعىل  من  مفرًا  أمامى  أجد 
الذى ال بد أن بعض الناس الطيبني قد صنعوه 
-مثىل التعيسة  ظروفه  تضطره  من   ملساعدة 
ببعض ايضا  مليئة  الدنيا  الزقاق.  هذا  لعبور 
الكثريون  فيها  أن  كام  الطيبني،  الناس 
ذلك  عىل  مشيت  أيضًا.  األرشارر  من 
بحرص  والصعب  الضيق  املمراحلجرى 
الوحل ىف  واقعا  أنزلق  ال  حتى  شديد 
وحماذرًا أيضًا من مالمسة اجلدران خمافة أن 
تتسخ مالبسى البيضاء. رحت أسريكالبهلوان 
الذى رأيته ىف السريك وهو يسري عىل احلبل أو 
وصلت  عندما  اهلواء.  ىف  املعّلق  الرفيع  السلك 
والقذر، الطويل  الزقاق  هناية  من  القرب  اىل 
ألرى  لألرض  أسريناظرًا  كنت  وبينام 
 ، التالية  اخلطوة  ىف  قدمى  سأضع  أين 
جيدًا: أعرفه  الذى  األجش  صوته  سمعت 
لقائى؛وتفّضل  تتحــــاشى  هــــــــه؟!ملــــاذا   -
مقابلتى؟! القذرعىل  الزقاق  هذا  السريىف 
قليلة  خطوات  بعد  عىل  فرأيته  عينى  رفعت 
منى؛ وأمامى متامًا. مألنى الضيق حتى فاض 
من قلبى ملونا قسامت وجهى ، وجف حلقى 
فلم أستطع الرد عليه وال بكلمة واحدة . نظر اىّل 
قلياًل ثم ابتسم ابتسامة غري واضحة اللون متامًا
هذا  ىف  االضاءة  وقلة  ضعف  بسبب   
قال: الصمت  حلظات  بعد  اللعني.  الزقاق 
تنظر  ملاذا  ياعزيزى؟!  بك  ماذا  ايه؟!   -
عفريتًا؟!  رأيت  قد  وكأنك  هكذا؛  اىّل 
بلقائك... سعيــــد  أنــــا  حــــال  كل  عىل 

النفاق، وألن  الكذب وال أحب  أتعّود  وألننى مل 
مالحمى  وعىل  عينى  يظهرىف  قلبى  ىف  ما 
وجارحة: قاسية  بحّدة  أجبته  فقد  ولسانى، 
بمقابلتك… سعيدًا  لست  -ولكننى 
كهذه؟! سعيدة  ليلة  ىف  سعيدًا  تكون  ال  -وملاذا 
أبدًا... لقائك  أمتنى  وال  أحبك  ال  -ألننى 
أبدًا؟! لقائى  تتمنى  وال  حتبنى  ال  -وملاذا 
قلــــت  بأنــــك  أخبــرونى  -ألهنـم 
… قلت و . . . قلت و . . . عنى
توقف  ثم  مقهقهًا،  يضحك  به  فوجئت 
قال: ثم  قلياًل  ونظراىّل  قهقهاته  عن 
-ولكنهم أخربونى أيضــاً بأنــــك قلــــت عنــــى 

أننى...وأننى...وأننى…
-مل أقل عنك وال حرفًا واحدًا مما أخربوك به…
أبدًا… اليك  يسىء  شيئًا  أقل  مل  أيضًا  -وأنا 
اذن؟؟! احلــــقــــيــــقــــة  هــــــــى  ومــــا   -
املوحل  الضيق  الزقاق  هذا  يصلح  وهل   -
احلقيقة؟؟!! عن  فيه  للبحث  واملظلم 
اذن؟؟! وتقــــتــــــــرح  تــــرى  -ومــــــــاذا 
املحطة  الكبريبميدان  الواسع  الشارع  -ىف 
ممّيز  ساخنًا  شايًا  فيه  يقدمون  رائع  مقهى 
أن  يمكننا  يسمح،  وقتك  كان  ..اذا  النكهة 
احلقيقة… لنعرف  معا  ونجلس  اليه  نذهب 
ذراعى  تأّبط  قد  كان  أجيبه؛  أن  قبل 
معه  وشدنى  قديمني،  صديقني  وكأننا 
ومضطرًا  مستسلاًم  معه  فمشيت  شدًا، 
ىف  أضحكتنى  نكتة  ىل  روى  عليه.  كاملقبوض 
شفتــــّى عىل  تظهر  أن  دون  أعامقى 
لــــنــــفــــسى: قـــلــــــــت  ولكــــنــــنــــى 

مشاعره  اخفاء  جييد  بارعًا  ممثاًل  يكون  )قد 
منه(... واحلذر  له  االنتباه  احلقيقية...عىّل 
أننا  اكتشفنا  وحتادثنا.  املقهى.جلسنا  وصلنا 
اخلبثاء  والناممني  الوشاة  بعض  ضحية  كنا 
الذين مل يكن من مصلحتهم أن نكون عىل وفاق 
قمنا   . وتصافحنا  وتصاحلنا،  تصارحنا  معًا. 
لننرصف عىل وعد بلقاءات أخرى ومستمرة 
ومودعًا شاكرًا  صافحته  عندما  بيننا. 
قلبى اىل  تنتقل  حمبته  بحرارة  أحسست 
حتتضن  كانت  التى  يده  عرب 
ضاحكًا:  قال   . ظاهر  بود  يدى 
بالعام  بتهنئتك  ىل  -نسيت...فاسمح 
… طيب  وأنت  ســــنة  كــــل   … اجلديــــد 
تــــحــــبــــهــــم  مــــن  وكــــل  -وأنــــت 
… وســــــــعــــادة  بصحــــة  وحيبونــــك 
كنت  وبينام  الكبيــــر،  املقهى  غــــادرنا 
أرستى اىل  طريقى  ىف  مبتعدًا  أنطلق 
يلّوح  فرأيته  ورائى  نظرت  ومنزىل، 
رائعة ابتسامة  وجهه  وعىل  بيديه  ىل 
شفتيه  وعىل  واضحة؛  حمبة  عينيه  وىف 
طيب. وأنت  سنة  كل  حروف:  ظــــالل 
أن  جيب  )كان  معاتبًا:  لنفسى  مهست 
أن قبل  الوشاة  به  أخربنى  مما  أحتقق 
وأكــــــــرهــــــــه(.. منــــــــــــه  أغضــــــــب 
الواسع  الشارع  السريىف  واصلت 
اىل عائدًا  واملضىء  النظيف  املرصــــوف 
قد  بأننى  أحس  وأنا  وأرستى،  بيتى 
صديقًا كسبت  ألننى  ؛  سعادة  أكثر  أصبحت 
لأليام….            جــــديــــــــــــــــــــدًا. 



مع  تفاعالته  من  كثري  يف  الغرب  يتعامل 
بمكيالني،  الكيل  بمبدأ  العاملية  األحداث 
يف  واملؤثرة  الفاعلة  الدول  أن  وحيث 
املقومات  من  متتلك  الدولية  السياسة 
البعض  جيعل  ما  الدعاية  وأبواق  والضغوط 
حيث  امللتوية  السياسة  تلك  من  يتعجب 
املضامر. هذا  يف  أخالقية  قيم  وال  مبدأ  ال 
وال  الغرب  تغاضى  املثال،  سبيل  وعىل 
الطائفي  السعودي  العدوان  عن  يزال 
أكثر  منذ  مسنمرا  مازال  الذي  اليمن  عىل 
ضد  طائفية  وألسباب  سنوات  ثالث  من 
األرض  عىل  شيئا   حيقق  ومل  احلوثيني 
وشعبها. للليمن  والدمار  اخلراب  سوى 

السافر  السعودي  التدخل  أيضا  كذلك 
عىل  املربر  غري  واإلرصار  سوريا  يف 
عن  هناك  العلوي  الرشعي  احلكم  تنحية 

ان العالقات الدولية ليست هلا مفهوم واحد كام 
الدولية  املعاهدات  يف  يتلخص  انة  البعض  يظن 
القانون  وسيادة  احكام  عىل  احلفاظ  او  فقط 
العالقات  وانام  فقط  انتهاكة  وعدم  الدويل 
مفهوم  يف  بكثري  اكثر  اشياء  تعني  الدولية 
بكل دقائق  تتعلق  االعم واالشمل  احلديثة  الدولة 
وتفاصيل االمور الصغية والكبرية داخل وخارج 
الدولة الواحدة الن العالقات الدولية بمفهومها 
الواسع تعني الدخول اىل تفاصيل دقيقة تتعلق 
بشخص  الدولة  داخل  املواطن  الفرد  بعالقة 
او  التجارة  او  للسياحة  البالد  يزور  اجنبي 
العالقات  ابسط  او غري ذلك وهي تعترب  العالج 
بناء  الن  مثال  االجنبي  بالسائح  كالعالقة  الدولية 
العالقات الدولية ال يايت من اخلارج فقط ممثال 
ايضا  الداخل  من  يايت  ولكنة  الدولة  سلطة  يف 
اليومي  الشعب وكيفية تعاملهم  افراد  ممثال يف 
رشكات  او  دولية  منظامت  او  هيئات  مع 
او  اجنبية  بنوك  او  اجنبية  اجلنسيات  متعددة 
رجال اعامل اجانب او سياحة او افراد عاديني 
السابقة  اجلوانب  هذة  كل  امهال  نستطيع  فال 
نمو  عىل  باخرى  او  بصورة  تساعد  كوهنا  يف 
اي عىل  مبارشة  الدولية بطريقة غري  العالقات 
الطريقة الشعبية بني الشعوب وهنا االساس يف 
قيام هذة العالقات الدولية الشعبية وهي ارساء 
ثقافة قبول االخر الذي خيتلف اختالفا جوهريا 
سيادة  احرتام  ظل  يف  املتبادل  واالحرتام  معك 
وقوانبني الدولة عىل اراضيها اما املفهوم املحدد 
احرتام  هو  الدولية  للعالقات  الدويل  القانون  يف 
الدولية  واملعاهدات  الدويل  القانون  نصوص 
يودي  الدولية  السياسة  يف  اوجتاوزها  واغفاهلا 
اىل نتائج خطرية مرعبة   كام حدث يف املايض.
املاضية  االحداث  نسرتجع  عندنا  فاذا      
لدول  السيايس  التاريخ  من  العربة  لناخذ 
اخلارجي  العامل  عن  سياسيا  نفسها  عزلت 
يف  الشعبي  بالدور  القيام  عن  شعبها  وعزلت 
وسجنت  نفسها  فسجنت  الدولية  العالقات 
بال  هو  الذي  احلديدي  الدولة  فقص  يف  شعبها 
وضعها  ومهية  اسوار  فهي  حقيقية  اسوار 
ثقافة. او  دون  جاهل  شعب  وايده  احلاكم 
نمو  بمراحل  متر  الدولية  العالقات   ان 
متوازيني  حمورين  يف  تسري  خمتلفة 
اطار  يف  الدولية  العالقات  ومها  ومتوازنني 
بالدول  وعالقاهتا  احلاكمة  الدولة  سلطة 

عابسًا  يشكو  حكيم,  مع  شاب  جلس  يومًا  ذات 
أن  أمتنى  كنت  أريده,  ما  تعطينى  ال  احلياة   "
 ... به  حلمُت  طاملا  الذى  بالقدر  سعيدا  أكون 
ىف  يدور  ما  كل  مثل  حكايات  بعدها  أكمل   ,"
احلكيم  سكت   .. عمره  ىف  ممن  الكثريون  ذهن 
رحلة  إال  احلياة  ما   " وقال  بعدها  حتدث  برهة, 
ال  فلامذا  االنتهاء,  من  هلا  بد  ال  طالت  مهام 
جتعلها رحلة سعيدة مليئة باحلب و العطاء .. "
عن  لك  قّصيت  لو   .. تراها  كام  ليست  احلياة    -
الشكل. هبذا  عنها  تتحدث  لن  إخفاقاتى,  كل 
-    ال تنظر أبدا اىل الوراء، إعمل بجد و نشاط, ِعش 
سعيدًا. نفسك  ستجد  مرها  و  بحلوها  حياتك 
أنت  الفاضلة,  املدينة  ىف  لسنا  نحن    -
العامل. هذا  ىف  الرش  مقدار  جيدًا  تعلم 
ملن  وباألخص  حولك  ملن  خري  قدم  ذلك  - ومع 
واحلب  شىء,  كل  يفعل  اخلري   .. حيبوك  ال 
كل  للحياة  قدم   .. املتحجرة  القلوب  يغري 
كثرية  أشياء  وقتها  تعلمتها,  التى  الفضائل 
ال   .. اخالقك  لسمو  فعل  كرد  لالفضل  ستتغري 
فتلك  أخفقت  أو  يومًاأخطأت  إن  وتيأس  هتتم 
الثبات  معنى  منها  تتعلم  اهلفوات  و  األخطاء 
حتزن  ال  الظروف,  بك  ضاقت  إن  وحتى   ..
يسألونه،  الذين  عبيده  ينسى  ال  فاهلل  تلني  وال 
تفرح  وال  الكبري  بالقدر  تقلق  ال  كثريًا,  هتتم  ال 
الصغرية. باألشياء  حتى  إفرح   .. مبالغ  بشكل 
 .. صغرية  أشياء  من  يأتى  الفرح  - وهل 
كبرية  أشياء  إمتالك  من  تأتى  السعادة 
وغريها. فارهة  وسيارة  كبري  بيت  كإمتالك 
- هذا ما يروجه البعض ويظهره لنا بأن األغنياء 
فقط هم أسعد الناس .. بل هناك أشياء صغرية 
جتلب السعادة, لو قرأت كتابًا فكاهياً, لو جلست 
مع أطفال أبرياء ال تعرف غري املحبة لو جلست 
مع أرستك ستفرح فكم من أناس تتمنى مثل هذه 
اللحظات ومل جتدها, لو ذهبت للمقابر ستعيش 
التى  اهلموم  وأن  احلياة  حلظات معرفة حقيقة 
هذه   .. سعيدًا  فتكون  قيمة  تشكل  ال  تعيشها 
سعادة. تصنع  ولكنها  صغرية  أشياه  وغريها, 
- آراك فرحًا بشكل مبالغ فيه وكأنك ال تعرف 

احلزن !.
- قمة الكوميديا خترج من أعمق درجات األمل .. 
كن أمينًا مع نفسك وقدم لغريك ما تتمناه لنفسك.
أحد  ال  ولكن  تقوله,  مما  بعض  - أفعل 
.! عنى  بالسؤال  يبادر  حتى  أو  يساعدنى 
وإتبع  األعذار  إلتمس  أحدهم,  سؤال  تنتظر  - ال 
الزهد ىف العتاب .. جتاوز أخطائهم لك, حتملهم 
الذى رحل, إسال عنهم دائام فال  فالندم ال يعيد 
أحد يعلم متى ستكون اخر مكاملة أو لقاء .. وعىل 
أى حال إن مل تساعد نفسك، لن يأتيك العامل ليدلك 
عىل الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيده 

طائفية  إرهابية  بميليشيات  الزج  طريق 
ومرة  النظام،  خللع  ومتويلها  وتدريبها 
جيري. عام  الطرف  الغرب  يغض  أخرى 

يف  واملؤثر  الفاعل  الغرب  يغض  وحاليا 
اغتيال  قضية  عن  الطرف  الدولية  الساحة 
تركيا  يف  املعارض  السعودي  الصحفي 
هتديدات  ويطلق  واملؤامرات  الفساد  أرض 
ورائها. من  طائل  ال  بعقوبات  ويلوح 

الريال  قوة  إىل  رأيي  يف  كله  ذلك  ويعود 
العاملي  اإلقتصاد  عىل  وتأثريه  السعودي 
وهو  الغربية  واملصارف  األسواق  وإنعاش 
بعد  سيام  وال  يفقده  أن  الغرب  يريد  ال  ما 
جمرد  سحبها،  السعوديةعن  لوحت  أن 
يف  وإيداعها  الغرب  من  أمواهلا  سحب، 
الصني أو غريها  حال توقيع عقوبات عليها.

واملعاهدات. الدولية  واملنظامت  االخرى 
الشعبية  الدولية  العالقات  وهو  االخر   واجلانب 
للموطن  اليومي  التعامل  خالل  من  تقوم  التي 
عىل  اجنبي  هو  ما  كل  مع  البسيط  العادي 
ارض هذة الدولة ويف التاريخ احلديث واملعارص 
سطوهتا  او  قوهتا  كانت  مهام  دولة  التستطيع 
ان تعيش بمعزل عن الدول االخرى او تنأى عن 
بعضها  اىل  حتتاج  الدول  كل  الن  معها  التعامل 
لذلك  مثاال  ويايت  الدولية  القضايا  يف  البعض 
القرصنة  اىل  ادى  الصومال  االستقرار يف  انعدام 
البحرية التي هتدد املالحة الدولية يف مضيق باب 
وجعل  الصومال  عىل  املطلة  والسواحل  املندب 
دائام  تنظر  اوربا  دول  وكربى  املتحدة  الواليات 
العامل  من  املهملة  املنطقة  هذة  اىل  االعتبار  بعني 
الصومال  كانت  وان  خطرية  اصبحت  والتى 
ليست من الدول الكربى فتشابك املصالح الدولية 
البحرية  للمالحة  احليوية  املنطقة  هذة  جيعل 
الكربى. الدول  ملصالح  حقيقيا  هتديدا  متثل 
الداخيل  البناء  فان  االخر  اجلانب   وعىل 
عىل  احيانا  احلصول  يتتطلب  للدولة 
منح  او  قروض  هيئة  يف  املالية  املساعدات 
ذلك. غري  او  اسلحة  او  استثامرات  او 
  فال يستقيم هذا او ذاك بدون العالقات الدولية 
املتبادل  االحرتام  ظل  يف  الدول  بني  السليمة 
املصالح  تشابك  الن  الدويل  القانون  مظلة  حتت 
جديدة  دولية  حالة  انشاء  اىل  ادى  الدولية 
الطرق  تامني  يف  السابقة  العصور  عن  خمتلفة 
والتكنولوجيا  العلوم  عن  والبحث  البحرية 
والبرتول  املعدنية  املوارد  عن  والبحث  احلديثة 
والغاز الطبيعي وتامني احلدود الدولية والتعاون 
االرهاب  جرائم  مكافحة  جمال  يف   الدويل 
املنظمة  الدولية  اجلنائية  اجلرائم  او  الدويل 
وحقوق  االنسان  حقوق  جمال  يف  وايضا 
وغريها. والطاقة  املياة  وقضاي  االجئني 
عالقات  عىل  القائم  الدويل  التعاون  وايضا 
اكرب  فرصا  يعطي  متوازنة  جيدة  دولية 
من  االقرتاض  مثل  الداخلية  املشاكل  حلل 
الداخلية  املوازنة  يف  العجز  لسد  الدويل  البنك 
. ملحة  رسيعة  حاجة  سد  او  احيانا  للدولة 
اسقطة  الذي  املايض  اىل  عودة  فال  واخريا 
الن  احلسابات  من  السيايس  التاريخ 
سيايس  سقوط  بمثابة  املايض  اىل  العودة 
وتدمريها. احلديثة  للدولة  واسقاط  اكيد 

اآلخرون. حيبك  لن  نفسك  حتب  مل  فإن  عنك، 
سالمى,  ُيفقدنى  بعضهم  - ولكن 
أسواره  سجن  كداخل  جيعلوننى 
مثىل. يعانون  أصدقائى  وحتى   .. كالمهم 
فرحتنا,  صداقتنا,  سعادتنا,  نخرس  - وملاذا 
األحوال  كل  يف  سُيقال  كالمًا  نمنع  لكى  حبنا.. 
وفاة  عند  بحرقة  نبكي  ال  ملاذا  شئت,  ما  افعل 
يوم  فرحًا  الفتاة  ترقص  ال  وملاذا  نحبه  شخص 
زفافها ممن حتب خوفًا من كالم الناس؟ .. عش 
يشاؤون كام  يفكرون  دعهم  تريد,  كام  حياتك 
مشاعرك  وحدك  ولك  وأفكارهم,  ظنوهنم  فلهم 
عش بعيدًا عن مهك بام يفكر فيه الناس, بعيدًا 
بعيدًا  األقارب,  وظنون  الزمالء  حتليالت  عن 
ورأيك  ذوقك  مع  يتامشى  ال  يشء  كل  عن 
إثم  هلم  وإترك  بعفويتك  عش  ومشاعرك.. 
الظنون .. فإن عشت كام تريد ستكفيك السعادة 
عشت  وإن  يشاركك,  من  وستجد  عشتها  التي 
يرتكوك  ثم  بجوارك  يقف  من  ستجد  حزينًا 
وقد ملوا من حزنك, فتعود وحيدًا كام كنت .. 
حينها مجلة ليتني عشت كام أريد لن تفيدك .. 
إن كنت  العمر حلظات وصداقتك معه ستزداد 
إّياك أن تدع شيئًا يف  الناس,  معه بعيدًا عن كالم 
نفسك كنت تستطيع القيام به مهام كلفك األمر 
احفْظ  تعـود,  ال  فـااليام  يسعدك  ما  عن  آبحث 
ُيريُدَك,   فَمن  أحد  عىل  ثقياًل  تكن  وال  كرامتَك 
سيبحُث عنك حتى يف الّزحام ومن ال ُيريُدك لن 
يراَك ولو كنَت أمامه .. وإن أحببت فتاة, أخربها 
بحبك, ربام بعدها تفتح السعادة لك ذراعيها ..
مليئة  احلياة  وحدك,  وكانك  - تتحدث 
.! هذا  كل  من  متنعك  التى  باملشاكل 
انام  احلياة,  من  ختتفى  ال  املشاكل  - حقيقة 
أو  ختتاره  أن  إما  شخصى,  إختيار  فهو  الفرح 
كثر  مهام  خريًا  توقع   .. احلياة  لدوامة  تستلم 
حني. بعد  ولو  سيأتى  الفرج  أن  وأعلم   .. البالء 
 . األن  حتى  يأتى  ومل  أنتظره  ولكننى    -
القلوب,  يف  األمل  أمجل  ما   .. سيأتى  حتاًم    -
بعبيد  الدنيا  لضاقت  األمل  فسحة  فلوال 
ىف  وتكون  حلمك  عن  تتنازل  وان  واياك  اهلل 
ولكنهم  يعيشون  ال  الذين  الناس  كبعض  احلياة 
احلديث  أخذنى  لقد  عذرًا   .. فقط  موجودون 
. شىء  أهم  أنسى  أكأد  إننى  لدرجة  معك 
.! شىء  كل  ُقلت  انك  أرى  حوارك,  - ىف 
احلياة,  هذه  ىف  شىء  كل  قبل  - كال, 
 .. شىء  كل  معك  يُكن  اهلل,  مع  ُكن 
ُينزع.  ال  الذى  والسالم  الفرح  رس  فاهلل 
ممتع  حديثك  أن  وأرى  الكتابة,  - أحب 
اليوم  حلديثك  عنوانًا  أضع  أن  أردت  إذا 
املقال؟ عنوان  سيكون  ماذا  معى, 

- ببساطة " َأْخَطَف حياة ".



ملاذا اخرتتى جمال محايه حقوق احليوان للتطوع 
والعمل به؟

عن  به  ويدافع  يفكر  عقاًل  لإلنسان 
محاية  يستطيع  فال  احليوان  أما  نفسه، 
جسده. عيل  تنهال  التي  العصا  من  نفسه 
ولن  للحيوان،  حبي  يقل  لن  هومجت  مهام 
هلا يتعرض  التي  االنتهاكات  إزاء  أصمت 
يدافع  أو  عنه  تدافع  التي  مجعياته  ولإلنسان 
جبانًا«. يكون  وأال  بنفسه  نفسه  عن  هو 
وعدم  بالرفاهية  اهتمنى  من  كل  وهامجت 
القسوة زادت عند  بالفقراء واملعذبني،  اإلحساس 
الشعب املرصي، وأصبح كله مهه الدين الظاهري 
فقط، يعني زبيبة عيل اجلبهة، وطرحة عيل الشعر
الدين«. أساس  من  باحليوان  الرفق  أن  ونسيوا 
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تكريمك من الكاتبه فاطمه ناعوت كسفريه اليوم 
العاملى للحيوان كيف كان اثره ؟

درع  فكان  مرص  يف  عليه  حصلت  الذي  التكريم 
سعيدة  كنت  و  ناعوت  فاطمة  االستاذة  صالون 
السيدة  هذه  من  مهداه  انه  خاصة  جدا  بالدرع 
يف  تساندين  التي  املحرتمة  الوطنية  الشجاعة 
وتقف  للحق  فقط  تشهد  سيده  فهى  قضيتي 
لكل ماهو ضد الوطن وتتكلم بكل جراه وشجاعه 

هؤالء هم الذين يعشقون مرص بحق. 
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ما هو حتليلك لإلقرتاح املقدم من قبل النائبه 
مرجريت عازر بنقل الكالب الضاله اىل البالد اكله 

الكالب ؟
انه  عيل  عازر  مارجرت  النائبة  اقرتاح  رايت   -1
انتظرها  ابدا  اكن  لن  اخالقية  و  انسانية  كارثة 
كوريا  بكالب  اخلاص  املوضوع  ان  خاصة  منها 
للكالب حيدث  ما  ابشع  من  انه  للجميع  معروف 
ذبحها  قبل  الكالب  بتعذيب  يقوموا  الهنم 
اجلريمة  هذه  عن  مرعبة  فيديوهات  راينا  و 
فكيف ال تعرف  النائبة ما حيدث للكالب يف كوريا 

وتطالب بتصديرها اىل هناك.
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وكيف نحل مشكله الكالب الضاله التى توجد ىف 
الشوارع ؟

جدا  معقدة  مشكلة  الضالة  الكالب  مشكلة   -2
بسبب  الضالة  للكالب  امنا  مكانا  ليس  الشارع  الن 
غري  وهذا  االطفال  خاصة  الناس  بعض  قسوة 
الربد  و  العطش  و  اجلوع  و  السيارات  حوادث 
راه  اذا  اال  احد  يعاجله  ال  للعالج  احتاج  كلب  لو  و 
نادر  ) و هذا  احليوانات و هيتم هبم  شخص حيب 
الذي  االسلوب  الوقت  نفس  يف  طبعا   . مرص(  يف 
اسلوب  البيطرية  للخدمات  العامة  اهليئة  تتبعه 
القسوة  و  الوحشية  منتهي  يف  و  متحرض  غري 
هم  باحليوانات  اخلاصة  اجلمعيات  اليه  تدعو  ما  اما 
اهلواء  يف  كالم  جمرد  هو  يقولونه  ما  ان  يعرفون 
الشارع  الكالب يف  اطالق  ثم  التطعيم  و  التعقيم  الن 
فجمعيتي  ذريع  بفشل  انتهي  ايضا  اخري  مرة 
التي بدات هذااملرشوع يف سقارة و يف مدينة  هي 
نرص و اجلامعة االمريكية و القطامية و بفريل هلز 
اتقتلوا  طعمناها  و  عقمناها  التي  الكالب  معظم  و 

هذا  ملاذا   ... بالشوم  او  بالرصاص  او  بالسم  برضه 
يف  الكالب  وجود  رافضني  الناس  معظم  الن  ؟  تم 
او متطعمني  و اجلمعيات  الشارع سواء معقمني 
فشلت  و  التجربة  بنفس  مروا  الهنم  هذا  تعرف 
للخدمات  العامة  اهليئة  فقط  ليس  يقتل  من  و 
ينزل  الكالب  يكره  شخص  اي  لكن  و  البيطرية 
املوجوده  الكالب  كل  يقتل  و  مسمم  باكل  الفجر 
كيف   . دري  من  ال  و  شاف  من  ال  و  شارعه  يف 
اجلمعيات  اسلوب  متبعة  انا  املشكلة  حل  اري 
برنامج  هي  و  فيها  املوثوق  و  املشهورة  العاملية 
و  بنتيجة  ايت  و  مدروس  برنامح  هو  و  كام   االي 
لكن اجلمعيات رفضته النه فيه قتل رحيم بحقنة 
املخدر للكالب الرشسة و املريضة و هم طردوا من 
املشكلة  كام  اهنا كانت ستحل  مرص مجعية رغم 
حلتها يف بالد اخري .. فانا اهتم اجلمعيات اهنم هم 
تعذيب من  مرص  يف  للكالب  ماحيدث  يف  السبب 
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ىف  البعض  جهه  يو ى  الذ لعنف  ا ترين  كيف 
التعامل مع احليوانات التى توجد ىف الشارع؟

3- العنف مع الكالب الضالة سببه االول شعبنا اصبح 
البرش مع املريض مع املختلف مع  فيه عنف مع 
الفقراء و كل من ليس له حول و ال قوة و طبيعي 
من الشعب ده انه يستقوي عيل اضعف املخلوقات 
و هم احليوانات ... و لكن يل مالحظة مهمة .. هو 
البالد  و  لندن  و  باريس  ىف  ضالة  كالب  مفيش  ليه 
الكالب  عيل  خيافون  هم  ؟  نزورها  التي  االوربية 
الناس من  الضالة من الشارع و خيافون ايضا عيل 
البرش  تصيب  ان  يمكن  التي  املشرتكة  االمراض 
من الكالب و منها السعار و دودة االكينوكوكس و 
غريها من االمراض و لكن التخلص من احليوانات 
اطالب  و  تعذيب  بدون  و  برمحة  يكون  ان  جيب 
حمبني احليوانات ببناء مالجئ باعدد كبرية النقاذ 
يف  بكثرة  املوجوده  الكالب  من  انقاذه  يمكن  ما 
القري. و  املحافظات  و  العشوائيات  خاصة  مرص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثر  كان  كيف  احليوان  وحقوق  محايه  جمال  ىف 
التكريم الذى حصلتى عليه ) جائزة بيتا (؟

صدري  عيل  كبري  وسام  بيتا  مجعية  تكريم 
سعدت  احلقيقة  و  العامل  يف  مجعية  اكرب  الهنا 
جوائز  اجل  من  اعمل  ال  اين  خاصة  جدا  هبا 
و  يل  بالنسبة  مفاجئة  كانت  و  شهرة  او  مال  او 
بافكاري  القتناعهم  اجلائزة  هذه  منحوين  هم 
و  باحليوان   بالرفق  اخلاص  بالعمل  اسلويب  و 
اجلها من  خلقت  التي  رسالتي  احلقيقة  هي 
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؟ لة  و لد ا يم  تكر عن  ا  ذ ما و
وقت  الدولة  هامجت  الين  تكرمني  مل  الدولة 
تارخيى  عمل  بابشع  قامت  التى  اخلنازير  مذبحة 
يف  بصغارهن  االناث  حرق  و  احياء  دفنهم  وهو  
اصحاب  اهتمت  و  احياء  هم  و  املجازر  يف  الفرن 
القرار ان هدفهم االول كان ايذاء شعور االقباط و 
قطع عيشهم و ايضًا تدخلت يف املجازر و البشاعات 
و  الوحشية  الذبح  طريقة  و  فيه  حتدث  التي 
ادخال  و  العني  فقع  و  الذبح  قبل  االطراف  قطع 
السواطري و السكاكني يف االعضاء التناسلية للحيوان 
اسرتاليا  منعت  بالتايل  و  ذبحه  قبل  هذا  كل  و 

تصدير احليوانات احلية ايل مرص و كانت حجتها 
االسالمي  بالدبح  االسرتالية  املجازر  نطالب  اننا 
!!! الدولة   تكرمنى  مل  فلهذا  نامرسه  ال  نحن  و 
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هام  مقال  أباظه  ثروت  الراحل  االديب  كتب 
عن تاريخ االقباط كيف كان يرى الكاتب االرهاب 

وماذا كانت رؤيته املستقبليه عنه ؟
ادخلوا  من  أول  هم  وقال   وكتب  قتله  يراهم  كان 
من  أول  وهم  اجلامعة  إيل  واألسلحة  السالسل 
اعتدوا عيل الرشيعة وأحلوا ما حرمه اهلل سبحانه
برداء  اقتحموا  من  أول  وهم  أحله  ما  وحرموا 
عيل  األزواج  وافسدوا  البيوت  املزعوم  اإلسالم 
يف  وتالعبوا  أزواجهن  عيل  والزوجات  زوجاهتم 
عقوهلم  وخربوا  الشباب  بعقول  مدمرة  وحشية 
ودينهم وخلقهم ومزقوا يف وحشية صالت الرحم 
وفجروا  وأقارهبم  وأمهاهتم  وآبائهم  األبناء  بني 
كفر  يف  وحاولوا  املطمئنة  اآلمنة  القري  يف  الذعر 
ويف  األقباط  إخواننا  وبني  بيننا  يوقعوا  ان  ظامل 
واعتدوا  األموال  هنبوا  العظيم  الكفر  هذا  غامر 
العدوان  سبحانه  اهلل  يأيب  التي  احلرمات  عيل 
هم  إال  عليها  جيرؤ  ال  وقاحة  يف  وزعموا  عليها 
والعدل  احلق  دين  باإلسالم  متسك  يفعلونه  ما  أن 
اهلل  الينهاكم  سبحانه  قوله  ونسوا  والقسطاس 
خيرجوكم  ومل  الدين  يف  يقاتلوكم  مل  الذين  عن 
اهلل  إن  إليهم  وتقسطوا  تربوهم  أن  دياركم  من 
البالد  يف  اآلخذ  الرعب  وأشاعوا  املقسطني  حيب 
املدارس. وال  االطفال  منها  ينج  مل  التي  بمذابحهم 
وكانوا وباال عيل السياحة يف بالدنا وكانوا بام فعلوا 
أعداء لإلسالم والوطن والعشرية وتكتلوا يف النقابات 
نقابة  أمر  وما  العتاه,  املجرمني  تدمري  فدمروها 
التي اغلقت آبواهبا بسببهم ببعيد وحني  املحامني 
املستقلني  بأستار  مترسبلني  فتكتلوا  عادوا  عادت 
مرشوعة. اخري  أحزاب  بوقاء  متخفيني  أو 
ونحمد اهلل أهنم سقطوا سقوطا ذريعا يف املحافظات 
جملس  يف  فعلوا  كام  فيها  يتكتلوا  أن  فشلوا  فقد 
احلقيقي  الرأي  وضح  وهكذا  العامة.  النقابة  إدارة 
الرفض  كل  يرفضهم  الذي  املرصي  للشعب 
ويدافعهم عن تويل أي وظيفة متثله يف احلياة العامة.
يف  أدخلوا  من  أول  هم  املجرمون  واإلخوان 
حربا  كان  الذي  والسالح  الرسي  التنظيم  تكوينهم 
قسم  كان  فقد  واملسملني  اإلسالم  عيل  شعواء 
املجرمة  مجاعتهم  إيل  ينتموا  أن  يريدون  الذين 
فاحتة  تتصدر  الذي  املصحف  عيل  القسم  هو 
البرشية  تعرفه  ما  بأعظـم  الفاحتة  سورة  الكتاب 
األويل  كلامهتا  تقول  الرمحة  سجية  سجايا,  من 
العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
كل  من  سبحانه  اختار  وهكذا  الرحيم  الرمحن 
آيات  ثالث  يف  مرتني  فذكرها  الرمحة  صفاته 
يريدون  الذين  كان  فرقانة  فاحتة  من  متعاقبات 
عيل  يقسمون  املجرمني  اإلخوان  إيل  ينتموا  أن 
يف  الغادر  القتل  أداة  املسدس  وعيل  املصحف  هذا 
نطقه.  حلظة  ساقطا  قسام  كان  وهكذا  معا  وقت 
البشعة  أعامهلم  يف  يعتمدون  املجرمون  واالخوان 
قوم  إليهم  يقدمها  مرص  خارج  من  إمدادات  عيل 
احلبيب. العظيم  وطننا  ختريب  إال  هلم  الغرض 
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موجود  ربنا  كرييلليسون   ( صفحتك  عىل  كتبتى 
كام يقول االقباط ( ) وهو املنتقم اجلبار كام يقول 

املسلمني ( كيف شاهدتى حادث املنيا االخري؟
تلك  يفهمون  لو  ارحم  يارب  كريياليسون 
جرائمهم  فعلوا  ملا  الراقيه  ومعانيها  الكلامت 
وله  اوالده  حق  يضيع  ال  اهلل  اجلبار  واملنتقم 
وقت  السامء  حتت  شئ  لكل  ولكن  رد 
جمموعة  هو  كام  شاهدته  االخري  املنيا  حادث 
وراء  ماشيني  جهالء  ضعفاء  قتله   سفاحني 
و  يقتلوا  العيال  يبعتوا  املحرضني  املشايخ  بعض 
االرض  حور  ويتجوزوا  قصور  لروحهم  يبنوا  هم 
اجلنة  حور  ايل  خمه  املغسول  الشباب  يرسلوا  و 

مثقف  الشخصية  قوي  حمافظ  حمتاجة  املنيا 
و  زاد  املوضوع  املنيا  يف  جرائم  كفانا  عادل  و 
كالم  كفي  اجلرائم  هذه  احتمل  اعد  مل  كمرصية 
التى  العرفية  اجللسات  ونرفض  و  افعال  نطالب 
بدو  مش  احنا  املظلوم  حق  يضيع  انعقادها  بعد 
السنني  االف  من  قامت  دولة  لنا  مرصيني  احنا 
يف  نرغي  هنفضل  مش  و  وقضاءها  و  بمحاكمها 
مرص اقباط  ضد  حتدث  جمزرة  كل  بعد  خيمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟ منيــه ال ا ه  لسيطر ا ج  ر خــا ملنيــا  ا هــل 

االسف  مع  و  امنية  سيطرة  بال  املنيا  
املنيا  حمافظينها  مع  حظ  هلا  يكن  مل 
السييس الرئيس  من  تدخل  حمتاجة 
يف  اإلرهابية  اجلامعات  األمني  االنفالت  ساعد 
السيطرة عىل مجيع مفاصل حمافظه املنيا لتصبح 
اماره املنيا  فقوات األمن فشلت يف السيطره عليها.
املحافظة  ىف  األقباط  عىل  االعتداء  حوادث  تكرار 
مما  إلنقاذهم  التدخل  يستدعى  قصرية  أوقات  ىف 
مستمرة.  واعتداءات  انتهاكات  من  له  يتعرضون 
وكل  العقاب  من  اجلانى  يفلت  مره  كل  ىف 
لعبه االمن  يلعب  االقباط  عىل  اعتداء 
) سيب وانا اسيب ( يتم القبض عىل جمموعه من 
املسيحيني واملسلمني لكى يضغط االمن عىل االهاىل 
املسلمني  ضد  املقدمه  املحارض  عن  يتنازلوا  لكى 
امللف،  هذا  ىف  بالتدخل  السيسى  الرئيس  وعىل  
املقرصين  كافة  عىل  القانون  بتطبيق  وعليه 
املوجودة  األمنية  واألجهزة  املنيا  حمافظ  وأوهلم 
أعينها. أمام  ذلك  كل  حيدث  والتى  املحافظة  ىف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا لو تم اعدام قاتل لقبطى بعد اى عمليه ارهابيه؟
له  تسول  من  لكل  رادع  الرهابى  االعدام  حكم 
أو يقوم بعمل أرهابى  االبرياء  نفسه أزهاق أرواح 
داعش  بتنظيم  اخلاص  الفكر  يعتنق  غالبا  املتهم 
قبل  من  تصنيفه  يتم  ما  وغالبا  اإلرهابى 
. اهلراء  هذا  كفانا  عقليا  خمتل  االمنيه  اجلهات 
نسبه  تقل  قاتل  سفاح  اعدام  تم  لو 
االقباط  ضد  واملتعمده  املوجهه  اجلريمه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارايك ىف االنتقاد املوجه من قبل بعض الشيوخ 
كامثال سالم عبد اجلليل وعبد اهلل رشدى للكاتبه 

فاطمه ناعوت؟
احلق  تقول  دائام  ناعوت  فاطمه  الكاتبه 
لكى  حجه  لدهيم  التوجد  الشيوخ  وهؤالء 
القتل  عىل  حيرضون  الهنم  هبا  يواجهوهنا 
من  اهلل  سبيل  ىف  ليجاهدوا  الشباب  ويرسلوا 
ذلك  مقابل  بالثراء  يتمتعون  وهم  نظرهم  وجهه 
الفتاح  عبد  للرئيس  رسالتها  ىف  الكاتبه  قالت  وكام 
السيسى:  سيادة الرئيس، أحب أن ُأعلمك أن جهد 
مائة عام، بل مئات األعوام، من التنوير ونزع فتيل 
الطائفية وإشاعة قيم املحبة والسالم ىف بالدنا حتى 
نكّف عن املراهقات الطائفية ونلتفت للعمل والبناء
ينسفه مثل هذا الرجل وأشباهبه ىف نصف دقيقة.  
وآباؤنا  أجداُدنا  خاضها  التى  التنويرية  جهودنا 
بتجديد  مطالبتك  ىف  أنت  حتاوله  وما  لنا،  وصواًل 
اخلطاب الدينى، نسَفه ىف نصف دقيقة هذا الرجل 
واخلاصة الرسمية  مرص  فضائيات  شاشات  عىل 
بفتواهم  مجيل  ماهو  يدمرون  الشيوخ  هؤالء 

املتطرفه وبث كراهيتهم ىف نفوس الناس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتدثتى عن مثلث الرمحات قداسةالبابا شنودة 
وقلتى امجل ماىف مرص ؟ 

عىل  غيور  كان  وواع  مثقف  تتكرر  ال  شخصيه 
للحق  فقط  يشهد  احد  خيشى  وال  يقف  كنيسته 
كلامته كلها عظه وحكمه واسد ياخذ حق ابنائه وبعد 
كل مشكله طائفيه جيتمع بابنائه ليضمد جراحهم 
باالضافه الشعاره كان قلبا ينبض دائام الجل الوطن 

احب هذا القديس الذى ال يتكرر. 

أمينه أباظه خترجت من كليــة اآلداب قســم اللغــة الفــرنســية 
بجامعة القاهرة وعملت حمــررة يف العديــد مــــن الصحــــف 
املرصية إىل أن استقرت بقطاع القنوات الفضائية بالتليفزيــون 
املرصي، ثم أولت أهتاممها اخريا إىل حقوق احليوان ورعايته.

تنتمى لعائله من أعــرق العائــالت وأشــهـرهــا عىل اإلطــــالق 
يف حمافظة الرشقية بصفة خاصة ويف مرص والعامل العريب 

بصفة عامة.
ومن أعالم األباظية األديب ثـروت اباظـة الذي فاز بجائــزة 
الدولة التشيجيعة عن رواية “هــارب من األيام”، وشــغــل 
عدة مناصب رســمية آخــــرهــا وكيــل جملس الشــوري

وجيه أباظة عســــكري وقيــــادي مصــري كان عضوا يف 
حركة الضباط األحرار والفنان رشدي أباظة نجم السينام 
املرصية والعربية واملهنــــدس ماهر أباظة، وزيـر الطاقـة 
والكهرباء األسبق وعضو جملس الشعب والوزير أميــن 

أباظة وزير الزراعة، وحممود أباظة رئيس حزب الوفد 
السابق.

امينه اباظه االنسانيه ىف اسمى معانيها والرمحــه التــى 
ال يعرفها اال القليليون والقلب الذى يشــع حبـًا جتاه كل 

مــا هــــو حــــى 
تفتـــج قلـبهـــا 
لكاريزمــا 













و   ٢٠١٨ العام  الساعه  من  هنايه  عقارب  تقرتب 
و  األعياد  موسم  ب  االحتفال  حيل  االقرتاب  عند 
تستعد الكثري من دول العامل هذه األيام لتحضريات 
الشتاء  يف  حيل  الذي  الكريسامس  احتفاالت 
حسب  ديسمرب  شهر  يف  خاصه  و  عام  كل  من 
.. الرشقي  التقويم  بحسب  يناير  و  الغريب  التقويم 
ان  نجد  الزمان  تغيري  و  األيام  مرور  مع  و  
طقوس  اال  هو  ما  االن  اصبح  لالسف  الكريسامس 
وألوان  انوار   و  وزينة   األذهان   يف  تتوارد  وقصص 
دينيه  مناسبه  كوهنا  من  اكثر  وعادات   املكان  تعم 
... األعياد   بني  الرفيع  مقامها  و  الكبري  قدرها  هلا 
يف  القديم  منذ  العرف  جرى  قد   انه  نعلم  ومثلام 
تسبق  التي  الفرتة  تكون  أن  العامل   دول  من  الكثري 
اخلامس والعرشين من ديسمرب من كل عام مناسبة 
من  الغريب  النصف  ًيف  خاصه  واالحتفال  للبهجة 
و  االن   امتدت  و  بل  بنوع خاص   األرضية  و  الكرة 
... العواصم الرشقية    و  البلدان  للكثري من  زحفت 
واألنوار  املتعددة  الزينة  أشكال  يف  تتزايد  اخدت  و 
وواجهات  الشوارع  يف  تظهر  التي  والزخارف 
الرشكات  و  اهليئات  من  كثري  يف  املكاتب  و  البيوت 
املدارس  يف  بكثره  تظهر  كام  التجارية  واملحال 
تكثر  ذلك  عىل  وإضافة  واألطفال  التالميذ  وبني 
أينام  الشهريه  موسيقاه  و  الكريسامس  اغاين 
.. ايضًا  اإلذاعة  و  التلفاز  شاشات  عيل  و  ذهبت 
ويبدو الناس أكثر سعادة ورسور وراحة بال يف ذلك 
الذي يبدأ يف ال ٢٥  الكريسامس  السنوي من  املوسم 
من ديسمرب و يمتد حتي ال ١٩ من يناير كل عام  و 
و ماحيمله  الشتاء  جلو  بالنسبه  واضحًا  مايبدوا  هذا 
... استقرار  عدم  و  نفسيه  و  جويه  تقلبات  من 

عىل  االحتفاالت  تقترص  ال  أضحت   كام  
مًن  كثري  ايل  امتدت  بل   فقط  املسيحيني 
دول  من  لبعض  وزحفت  أيًضا  العرب   بلدان 
و  اآلسيوية  البلدان  وبعض  بل  كذلك   اخلليج 
 .. عام   كل  له  يتجهزون  و  به  يبتهجون  اصبحوا 
تدرجييًا   تنصهر   به  اخلاصه  العادات   واصبحت  
انترشت  و   املختلفه  املجتمعات  هذه  داخل 
دول  اغلب  يف  االخريه  االونه  يف  بوضوح 
... اخري  او  ديانه  بني  التمييز  دون  العامل  

غري أن  هناك عالمات استفهام عريضة  اصبحت و 
باتت ترتسم يف األفق حول هذه املناسبة التي يتداخل 
فيها كل شئ و خيتلط اجلميع معًا إىل الدرجة التي 
يتحول  و  احلقيقية   الروحانية  املعاين  معها  تضيع 
االستهالك  ثقافة  و  روح  عليه  يطغي  الذي  للميالد  
العامل.  حول  األسواق  نرياهنا  أشعلت   التي  تلك 

جًدا  باردة  ليلة  يف  ولد  املسيح   السيد  ان  نعلم   كلنا 
الربودة  شملته  جمتمع  ووسط  الشتاء.  ليايل  من 
صلة  بال  اصبح  و  الزمن  من  طويلة  لفرتة  الروحية 
الصوره  هذه  ان  نجد  االن   حتي  و  اهلل   وبني  بينه 
الزمني  الرصاع  بسبب دخول  هذا  امتدت لعرصنا 
و التكنولوجي يف احلياه و طغيانه بنسبه كبريه عيل 
اجلانب الديني  مع الوقت و لالسف حماواًل طمس 
معامله   و لكن القبه هي التي تعمل جاهده عيل احلفاظ 
عيل هذه املقدسات الدينية و طقوسها املتوارثة  ... 

عليكم  اطيل  لن  املقال  هذا  يف  القّراء   احبائي  ولكن 
سبق  بانه   اذكركم  ان  اود  لكنني  و  باملقدمات  
و  الكريسامس  ماخيص  كل  لكم  نرشت  ان  و 
صفحات  خالل  من  تفصيليًا  رموزه  و  معانيه 
الثاين  بالعدد  املايض  العام  كاريزما  جريده 
متسع  عيل  و  الكريسامس   كنوز  عنوان  حتت 
و  بمراجعته  أويص  كبريًا   مقااًل  صفحات  ثالث 
لكل  دسمه  ماده  عيل  حيتوي  انه  حيث  قراءته 

أصول  و  الرتاثيات  صميم  يف  بالبحث  املهتمني 
عيل  بالتعرف  للجميع  تسمح  ماده  به  و  املناسبات  
 .. رموز  و  ارسار  من  الكريسامس  حيتويه  ما  كل 
و لكن هذا العام لن أكرر ما كتبته لكم العام املايض و 
لكني اترككم ملطالعه عدد العام املايض فيام بعد ...
و لكنني  يف هذا العدد أردت فقط لفت االنتباه ايل اننا 
جيب ان نفوق من غيبوبه العرص و هي االنسياق وراء 
املظاهر و االحتفاالت و نسيان اصل  املناسبه و سببها .. 
احبائي القّراء ها انا اود ان اقرتب من قلوبكم لكي 
أملسها بكلامت رقيقه يكتبها قلمي لكم و امهس يف 
آذانكم  و اقول لكم ال تنسوا صاحب العيد .. ال تنسوا 
نحتفل  اننا  من  بالرغم  ف   .. املولود  املزود  صغري 
اننا وسط صخب االحتفاالت نتناساه  اال  به كل عام 
دومًا و ليس كلنا بالطبع و لكن اقصد البعض و ليس 
يف  اعينهم  تلتف  الذين  الكثريين  بل  القليل  البعض 
بالزينة  االهتامم  و  االحتفاالت  ملجاراه  الوقت  ذلك 
اخلروج  و  بالكريسامس  اخلاصه  الديكورات  و 
كنوع  اجلديد  الفرش  و  األدوات  و  املالبس  لرشاء 
و  للمأكوالت  يمتد  و  املناسبه   هذه  يف  التغيري  من 
الزيارات و املتنزهات و الفسح  و السفريات اخلاصه 
هبذا اليوم و نري املتاجر كلها يف مجيع دول الغرب 
البابا  و  الشجره  مثل   اهلدايا  و  بالبضائع  تزدحم 
اهلدايا  و  الزينات  و  امليالد    مزود  و  مغاره   و  نويل 
و األنوار و كل ما خيتص بالكريسامس و حتضرياته 
ال  النهايه  يف  ماديات  عيل  االهتامم    كل  ينسكب  و 
.. االصليه  املناسبه  بأمهية  قورنت  اذا  هلا  قيمه 

باملغاالة  و  بل  ذلك  بكل  األغلب  انشغل  الوقت   ومع 
من  األسايس  اهلدف  تناسوا   و  االحتفاالت  يف 
السيد  ميالد  و  جتسد  ب  االحتفال  هو  و  االحتفال 
املسيح و جميئه للبرشيه  من اجل اخلالص و بعدما 
... العامل  خالص  اجل  من  املسكوين  كل  انتظرته 

بل  ماديات   شكل  يف  متمثاًل  به  االحتفال  اصبح 
أنظار  حمط  الزينات  و  الشجره  اصبحت   و 
حمط  نويل  البابا  او  كلوز  السانتا  اصبح  و  الكل 
ذلًك  بتقديس  االهتامم  من  بكثري  اكثر  اهتامم 
... العامل  خملص  ووالده  جمي   يوم  هو  و  اليوم 
كل  من  الوقت  هذا  من  بعض  تكريس  من  بداًل  و 
و  السن   كبار  و  املريض  افتقاد  و  زياره  يف  عام 
املعوزين  و  واملساجني  الفقراء  و  األرامل  و  األيتام 
او يزورهم و توزيع  ليس هلم احد يذكرهم  الذين  و 
عيل  الفرحه  رسم  حتي  او  عليهم   االحتياجات 
... التعب  الضيق و احلزن و  الزمن و  قلوب أهنكها 
اصبحت  النوادي واملالهي و احلفالت تعج وتكتظ 
بإعداد ال حرص هلا من الشباب و االشخاص و تطور 
االمر لإلرساف يف الرشب و الغياب عن الوعي و اهدار 
الكثري من األموال يف كل ما ليس له قيمه تستحق  ..

يكون  هل  نفيس  ألسال  توقفت  وهنا 
!!!!! بالكريسامس  االحتفال  هو  هذا  فعاًل 
احتفال  و  رؤيه  له  اخر  فريقًا  هناك  ان  أم 
؟!!!!!!! شئ  عنها  نعلم  ال  اخري  بصور 

تذكرت  و  ذاكريت  انتعشت  و  الزمان  يب  عاد  هنا 
احداث قد يكون مر عليها مايقارب ال ١٥ عامًا او اكثر .. 
انني  خاصه  بصفه  و  اتذكر   انني  بل 
الفرقتني  من  كل  عارصت  و  رأيت  قد 
و اذكر انني حينام كنت يف بلدي مرص اثناء دراستي 
اجلامعيه و حينها كانت  خدمه شباب أرسه اجلامعه  
هتتم كثريًا هبذا النحو و كانت تبدأ بتجهيزات األعياد 
قبلها و بفرته وجيزه و تبدأ يف رشاء األغراض التي 
قد حيتاجها املياتم من اجل األطفال و إرساهلا قبلها 
الرعايه من  امليتم و دار  اّيام و تسليمها ألداره  ببضع 
األطفال  احتياجات  و  مستلزمات  جتهيز  اجل  
هو  و  األسايس  اهلدف  عن  تنرصف  مل  لكنها  و 
مشاركتنا  و  املسيح  السيد  ميالد  عيد  بروح  الشعور 
اللعب  و  نفسه  العيد  بيوم  األطفال  مع  االحتفال 
افتقاد  الصغار و الن  لقلوب  البهجه  معهم و ادخال 
أساس   و  دعامه  يعترب  املحتاجني  خدمه  او  األيتام  
من العباده السليمه و معرفه طريق اهلل و هنجه ...

لكن  و  فقط  ماديًا  املحتاجني  هنا  اقصد   )لست  
الذي قد يظهر و يتجيل  بوضوح  املعنوي  االحتياج 
يف اليتم او الرتمل او العزوبيه والوحدة  أو املساجني 
او عدم وجود االرسه و من ليس هلم احد يذكرهم   (
  و النني اجتزت قدياًم و اختربت املعني احلقيقي 
اإلحساس  حالوه  ذقت  و  امليالد  عيد  ب  لالحتفال 
الوقت   هذا  يف  القلوب  افتقاد  مشاركه  و  بالغري 
لست  و  الفرقتني  بني  الفارق  جيدًا  فأدركت 
التي  األويل  الفرقه  جتاه  وانحاز  اعرج  انني  اقصد 
من  كثري  يف  املساواه  عيل  اعتادت  لكنني  و  ذكرهتا 
... الوسط  األمور  خري  بمبدأ  و  احلياتيه  األمور 

اري  مازلت  و  رأيت  قد  كنت  االخر  اجلانب  عيل  و 
كثريين ممن يقوموا بالتحضري لتلك املناسبه و كأهنا 
من  وبدايًه   مكتمله  تكون  ان  بجب  زفاف  مراسم 
املقدسه  املراسم  و  الفسح  و  للخروجات  التحضري 
التنزه   تنظيم  و  األصدقاء  مع  الكريسامس  لقضاء 
خارج  رحالت  أو  مراكب  يف  نيليه  نزه  يف  سواء 
األكل  برشاء  احلد  عن  الزائد  االهتامم  و  املحافظات 
األطعمة  و  واحللوي   الوجبات  صناعه   و  الطهي  و 
الدواجن  طهي  و  البسكويت  و  الكعك  مثل  اخلاصه 
بأنواع و كميات  كبريه و تثري التعجب و كأن األرس 
واملغاالة  طويله   سنوات  منذ  تأكل   مل  العائالت   و 
الذهاب  و  بل  احليل  و  الزينه  أدوات  و  املالبس  يف  
اليوم  هلذا  املميزة   الفوتوغرافيه  الصور  اللتقاط 
يوم  كأنه  و  التجميل  صالونات  عيل  االرتياد  كثره  و 
التحضريات   الكثري من  زفاف منتظر و غريه  من 
... مني  اكثر  تعلموهنا  قد  التي  املظاهر  و 
يفرق  ال  اللبس  هو  اللبس  ان  ادركت  و  الزمان  ومر 
عرفت  و   .. ارتداءه  سبق  ام  جديدًا  كان  ان  سواء 
ان وجبه الغذاء خارج املنزل و التي قد تقرتب من 
مئات اجلنيهات بل و تصل حلد اآلفات اجلنيهات قد 
تكون هي نفس وجبه الغذاء املعده يف داخل املنزل 
طهي  جوده  لنفس  تصل  ال  قد  العكس  عيل  بل  و 
الطعام البيتي الشهي و اجللوس عيل مائده االرسه او 
العائله يف جو عائيل دافئ  و ذكريات يملؤها احلب ..
ليس  العيد  ان  ايضًا  ادركت   الزمن  مرور  مع  و 
مقترص عيل كل هذه املظاهر و البذخ و التامدي يف 
الرصف و التكاليف و لكن رأيت و ادركت ان العيد 
يف القلب  و يف اهلدؤء و راحه  البال وصفاء القلب بل 
و تذكرت كيف كانت أقيص طموحاتنا قدياًم هي 
اللعب بالبالونات مع أهالينا يف ذلك اليوم بعد الرجوع 
باألطفال   اخلاصه  بالكنيسه  الكريسامس  حفله   من 
يف  املتمثله  القليله  اجلنيهات  من  حفنه  انتظار  و 
التهافت عيل وضعها يف حصاله  معدنيه  العيديه  و 
بجانبنا  الليله  هذه  تبيت  قد  و  صغريه   خشبيه  او 
عيل الرسير و عيل وجوهنا ابتسامه عريضه و نوم 
هادئ بعد يوم حافل مع زيارات العائله  و املحبني ..

من  لكثري  استنكاري   و  استعجايب  انكر  ال  لكنني  و 
بامذا  اال  هيتمون  ال  لكنهم  و  هذا  وقتنا  يف  األطفال 
يف  اصدقائهم  امام  مظهرهم   و  شكلهم  سيكون 
مالهي  مدينه  َاي  و  سيذهبون  أين  ايل  و  اليوم  ذلك 
اصبحت  و  التذكره  قيمه  و  تكلفه  بلغت  مهام 
التواجد  بإشعارات  تكتظ  بوك  الفيس  صفحات 
رأيت  قلام  و  الفسح  و  املنتزهات  و  األماكن  يف 
... العيد  مائده  عيل  معًا  جمتمعه  ألرسه  صوره 

 بل وصل احلد أن اصبحت املعايدات و أرسال التهاين 
نعد  مل  و  فقط  بالرسائل  العيد  و  الكريسامس  يوم 
نسمع صوت جرس التليفون الذي كان يبدأ يف الصباح 
الباكر و لن يتوقف اال مساء يوم   العيد متأخرًا   ...
و  املايض  أوراق  لكل  باحلنني  شعرت  وهنا 
منها  يبقي  مل  و  الزمن  عليها  ويل  التي  ذكرياته  
بالدموع  عيناي  اغرورقت  و  الذكريات  اال 
تسألت  و  الزمن  بمرور  حيدث  ما  اجل  من 
 !!!!.... نحن  فينا  ام  الزمان  يف  العيب  هل 

و عدت  لتفكريي ورأيت ان كثريين منا قلوهبم 
مازالت مشغوله و ال وقت هلا الستضافه صاحب 

العيد يف قلوهبم ...  فالقلوب  ال تسع سيدين أما املال 
و املاديات أو يسوع املولود !!!

او  نأكل  او  نلبس  ال  ان  هذا  برأيي  اعني  لست  و 
التوازن و النظره بعمق لألمور جتعلنا  نتنزه و لكن 
قادرين عيل إفراز  كل شئ و تقدير األمور و حسن 
فعلها  و الوعي و ترشيد ألقوي الرشائيه الذي يعترب  
الذي  الفاحش  الغالء  بعد  خاصًه  مفيد  و  جيد  شئ 
ان  احب  ذلك  كل  قبل  ولكن  الدول   بعض  يف  نراه 
.. اختياراته   يف  احلريه  مطلق  منا  لكل   ان  أوضح 

دعوه  يف  املثال  سبيل  عيل  و  الوسطية  تتجيل  قد  و 
أرسه حمتاجه او أرسه ليس هلا عائل او أشخاص بال 
أرس و أهل لتناول الغذاء معًا يف يوم العيد و إشعارهم  
بان هلم من حيبهم و يقدر االحتفال معهم و ادخال 
 !! صمت  يف  الباكيه  و  احلزينه  لقلوهبم  الفرحه 
زياره  او  رعايه  دار  او  مليتم   الذهاب  تريد  مل  اذا  او 
مساجني يف هذا اليوم فيكفي ان تضع ما جتود به 
نفسك يف صندوق العطايا اخلاص هبم او إرساله مع 
املوسم  ذلك  قبل  معهم  التواصل  يستطيع  احد  َاي 
بينك  العيد  غذاء  وجبه  تقتسم  ان  ممكن  انك  او 
تظهر  ان  تريد  ال  التي  العفيفه  األرس  احد  بني  و 
كنوع  هلا  بإرساله  تقوم  و  اليوم  هذا  يف  احد  عند 
شال  او  بالطوا  او  جاكت  حترض   او  املحبه  من 
ابناء  ليس هلم  او من  السن  ليدفئ احد كبار  صوف 
متعدده  و  كثريه  أساليب  و  سبل  هناك  و  لرعايتهم  
... امليالد  بدفئ  الشعور  و  للغري  حمبتنا  إلظهار 

ان  أردت  و  اخلاصه  رؤيتي  عن  أعرب  ان  أردت  هنا 
اقول ان عيد امليالد هو موسم أفراح القلب و هبجتها 
بميالد طفل املزود ايت و حل بسالمه عيل الكون و 

اراد الفرح للجميع ...

عزيزي  أسالك  هذا  مقايل  يف  اليوم  انا  ها  و 
لقاء  ل  مستعد  ؟!!!  مستعد  انت  هل  القارئ  
الستيعاب  قلبك  جهزت  هل  ؟!  املولود  الطفل 
و  العيل  يف  هلل  املجد   ( السامء  أنشودة  استقبال  و 
!!! بداخله   ) املرسه  بالناس  و  السالم  االرض  عيل 
هل فكرت ان هناك من ينتظرك  مشاركته فرحه و 
مرسات امليالد دون ان يطلب منك ذلك ؟ هل فكرت 
ان يف الوقت الذي تاكل و تلهو و حتتفل هناك كثريون 
ان  و  بالدفئ  تشعرهم  حب  لكلمه  فقط  حيتاجون 
هناك من يسأل عنهم  و يفتقد حياهتم و لو بابتسامه ..
و  منازهلم  و  بيوهتم  يزينوا  و  اجلميع  فليبتهج 
ال  لكن  و  زينات  من  مبهج  ماهو  بكل  مكاتبهم 
له منزل  ليكون  قلبك  يريد  انه  املولود  تنيس يسوع 
و  ليله  كل  و  الليله  هذه  يف  يأيت  لكي  ساعده   ..
... قلبك  جدران  بني  و  بيتك  سقف  حتت  يمكث 
تذكر صاحب العيد مثلام تتذكر حتضريات العيد ..
عزيزي القارئ فلنجعل هذا املوسم موساًم جديدًا 

او متغريًا.
ندخل عيل قلوبنا شئ جديد يسعدنا اكثر من ذي 

قبل ...
الغري  يف  املتمثله  السعاده  السعاده  عن  ابحث 
احتفاالت  و  مباهج  ضد  لست  انني  تذكر 
و  لك  أضيف  ان  أردت  لكنني  و  الكريسامس 
... العام  هذا  متميز  و  جديد  لعمل  الفكر  اشاركك 
بخري  انتم  و  عام  كل  القّراء  احبائي 
الراحه  و  الصحه  نعمه  عليكوا  اهلل  يديم 
الروح  و  النفس  هدوء  و  السالم  و 
و  اجلميع  عيل  جديد  سعيد  عام 
عليكوا.. اخلري  و  الصالح  بكل  ينعاد 
 Merry Christmas and happy new year



قرن  نصف  قبل  االيام  هذه  مثل  ىف 
،احتفلت   1968 سنة  يونيو  ىف  وحتديدًا 
املرقصية  الكنيسة  بافتتاح  والعامل  مرص 
عبد  مجال  الرئيس  بحضور  بالعباسية 
ساليس  هيال  واإلمرباطور  النارص 
إمرباطور أثيوبيا وممثيل خمتلف الكنائس.
وضع  قد  للكاتدرائية  االساس  حجر  وكان 
الرئيس  ،بحضور   1965 سنة  يوليو   24 ىف 
مهيب  احتفال  ،وىف  ايضا  النارص  عبد 
. العامل  دول  كل  من  ممثلني  حرضه 
والكاتدرائية  مرص  احتفلت  أسابيع  وقبل 
الذهبى  باليوبيل  بالعباسية  املرقصية 
بنرش  "كاريزما"  تنفرد  ،حيث  النشائها 
وافتتاح  االساس  حجر  وضع  ووثائق  صور 
. املرصية  الصحافة  ىف  مرة  الول  الكنسية 
يف زمن املعلم إبراهيم اجلوهري كان احلصول 
اقرب  كنيسة   ترميم  او  كنيسة  بناء  عىل 
إحدى  أن  حدث  حتى   ، املستحيل  اىل 
يف  مرص  إىل  األستانة  من  جاءت  األمريات 
املعلم  فاهتم  احلج،  مناسك  لقضاء  طريقها 
إبراهيم بأمرها وأدى ما تريده من خدمات 
مكافئته  فأرادت   ، لراحتها  وواجبات 

منها  فالتمس  السلطان  لدى  اسمه  وإظهار 
سلطانى  )أمر(  فرمان  إصدار  يف  السعى 
بالرتخيص له ببناء كنيسة باألزبكية، حيث 
يوجد حمل سكنه، وبعد ذلك أشرتى املعلم 
وبدأ  وهدمها  حمالت  جوهرى  إبراهيم 
قطعة  يف  األساسات  ووضع  فيها  البناء 
ولكن  إمتلكها  التي  األرض  من  كبرية 
الكنيسة  بناء  يف  الرشوع  قبل  املنية  عاجلته 
. اجلوهري  جرجس  املعلم  أخوه  فأمتها 
مرقس  القديس  كاتدرائية  أصبحت 
املقر  باألزبكيه  األرثوذكسية  القبطية 
الباباوى يف القاهرة حينام قرر البابا مرقس 
الكاتدرائية  هذه  تصبح  أن  رقم108  الثامن 
وبنى  باألزبكية  الكربى  املرقسية  الكربى 
يف  قبال  وكانت  الباباوى  املقر  بجوارها 
الروم. بحارة  املغيثة  العذراء  كنيسة 
للشهداء   1517 سنة  توت   5 األحد  يوم  ويف 
الثامن  مرقس  البابا  قام  م   1800 توافق  التي 
بتدشني الكنيسة املرقسية الكربى يف األزبكية 
والكهنة  األساقفة  اآلباء  من  مجع  ومعه 
كريلس  البابا  بناءها  أكمل  والشعب،ثم 
اخلامس وقام البابا كريلس السادس برتميمها 

عام  مئة  بناؤها  عيل  مر  قد  وكان 
اجلميلة. بالرسومات  وزينت 

كامل  عوض  د/  املهندسني  فاز 
مسابقة  يف  فهمى  كامل  وسليم 

وقام  الكاتدرائية،  وتصميم  رسم 
أعده فقد  اإلنشائى  بالتصميم 

مهندسًا  أشهر  باخوم  ميشيل  د/ 
رشكة  وقامت  مرص،  يف  لألنشائيات 

"سيبكو"  العامة للخرسانة املسلحة  النيل 
تم  للكاتدرائية،و  العمالقى  املبنى  بتنفيذ 
. صليب  شكل  عىل  الكاتدرائية  تصميم 

مجال  الرئيس   ان  الكثريين  اليعرف  وقد 
الكاتدرائية  لبناء  تربع   النارص  عبد 
حفل  وحرض  اجلنيهات  من  آالف  بعدة 
ساليس  هيال  اإلمرباطور  ومعه  افتتاحها 
وقتها  وكان  )إثيوبيا(،  احلبشة  إمرباطور 
هو  املرقسية  والكرازة  اإلسكندرية  بابا 
انتخب  الذي  السادس  كريلس  االنبا 
كاتدرائية  الثالث.  شنودة  البابا  بعده 
األرثوذكسية  القبطية  مرقس  القديس 
القاهرة. يف  اإلسكندرية  بابا  مقر  هي 







نـحـــــــــن
جيل  من  يكون  أن  صاحبنا  حظ  حسن  من  كان 
ىف  فبدأ  األشرتاكى  لألحتاد  بالكليه  وينتمى  الثوره 
الشباب  منظمه  ىف  ليصبح  ترقى  ثم  األشرتكيه  الطالئع 
برؤيه  ترشف  أنه  صاحبنا  حظ  من  وأيضا  األشرتكى. 
ثالث  مع  مرات  ثالث  لوجه  وجه  النارص  عبد  مجال 
خرتشوف(  )نكيتا  روسيا  زعيم  كان  األول  ضيوف. 
والثالث  بوميدين(  )هوارى  اجلزائر  زعيم  والثانى 
وللحق  األنقالب.  بعد  القذاىف  معمر  الضابط  كان 
أمام  هلم  قيمه  وال  أقزام  الضيوف  هؤالء  كان  والتاريخ 
عجيب  تناسق  ىف  اجلثه  ضخم  فهو  النارص.  عبد  مجال 
كالصقر  عيون  ذى  مربع  ووجه  عريضه  وأكتاف 
منه  تطل  كانت  نارض.  أمحر  ووجه  جدا  حاده  متاما. 
ومل  التوصف,  الوقار  من  هاله  أو  شخصيه  بالكليه 
هذا,وأيضا  يومنا  حتى  أحد  مثلها  عن  يسمع  أو  يرى 
السادات  وللحق  السادات,  الرئيس  صاحبنا  رأى 
اجلهات من  كثري  ىف  النارص  عبد  بجامل  أطالقا  اليقارن 
فهو  السادات,   شكل  أصف  أن  فقط  هنا  ويمكننى 
كاريزما بأى  كان ذو برشه سمراء جدا بوجه اليوحى 
وشعره أكرت قصري والمع جدا من كثره زيت الشعر 
الشعر  ,  وكان وجه أيضا يلمع  من تأثري زيت  الواضح 
ألفتتانه  وقتها  السادات  الحيب  صاحبنا  هذا.وكان 
حمله حيل  أخر  بشخص  تصوره  وعدم  النارص  بعبد 
عيله  يدمر  كاد  معه  خطري  موقف  ىف  تسبب  مما 
األهليه العنايه  تدخل  لوال  قرابه  عارش  حتى  صاحبنا 

 ) وهذا موضوع أخر(
والوطنيه  األشرتاكى  بالفكر  صاحبنا  آمن  املهم, 
الذى  نفسه  بأهلل  إيامنه  من  أكثر  ربام  درجه,  ألقصى 
جيش  وأعظم  أقوى  أن  مؤمن  صاحبنا  فكان  اليراه. 
وأذكى  عامل  أفضل  وأن  مرص  جيش  هو  الوجود  ىف 
دم  وأخف  األرض  توزيع  بعد  فالح  وأغنى  أنسان 
املرصيون.  هم  اخللق  وأصدق  وأرشف  بنت  وأمجل 
كل  ىف  جيشنا  وأنتصارات  صوالت  صاحبنا  وصدق 
أقوى  هزمنا  فيها  والتى   1956 حرب  أول  من  احلروب 
وخبيثه  جبانه  عصابه  شبه  ومعهم  العامل  ىف  دولتان 
واملال  بالسالح  مساعدتنا  ثم  أرسائيل.  عصابه  تدعى 
األستعامر  من  لتحريرها  واجلزائر  أفريقيا  دول  لكل 
الضعيفه  الشعوب  يرسق  الذى  الصهيونى  األمربياىل 
فيها  جيشنا  أبدع  والتى  اخلالده  اليمن  حرب  وأيضا 
بجبن  متت  التى  النكسه  ثم  التوصف  بأنتصارات 
بكل  فهم  األرسائيلني.  وهم  أهلل  خلق  أحقر   من  وخسه 
كام  أنذار  سابق  بدون  جيشنا  ودمرو  رضبونا  خسه 
الرشق  من  رضبونا  أيضا  هم  ثم  احلروب  قوانني  تقول 
) آلتضحك عزيزى  الغرب,  ننتظرأن يرضبونا من  وكنا 
وعموما  يؤمن!(.  مرص  شباب  كان  هاكذا  القارئى, 
كانت نكسه وليست هزيمه والبد أن ننترص عليهم. فهم 
األبى  الفلسطينى  الشعب  أن  واليعلمو  لصوص  جبناء 
أخر  حتى  للموت  ومستعدين  أجله  من  نحارب  الذى 
رجل ىف مرص من أجله! هو بمسابه املصارين ىف جسد 
ساعه  عند  بتقطيعها  الفلسطنيني  وسيقوم  الدويله  تلك 
ملنظمه  لألنضامم  تقدم  أنه  صاحبنا  والينسى  الصفر 
وكان  بالقاهره.  مقرها  وكان  الفلسطينيه  التحرير 
الرموز  تقول  وهى  فلسطني  ألذاعه  االستامع  يشجيه 
واملفروض  أرسائيل  داخل  للفدائني  ندائات  هى  التى 
إىل  الصقر  من  مثال.  فدائيه.)  بعمليات  يقومون   أهنم 
ثم  عليه(  أقضى  الطريق.  ىف  احلدأه  أستعد.  العصفور. 
بعد ذلك أناشيد وطنيه عن نجاح اهلجوم  واألنتصارعىل 
العدو!! وكان كل أمل صاحبنا أن حيارب هؤالء اجلبناء 
ولكن شكرا للرعايه األهليه,  فكان هلا قرار أخر. وكان 
الشباب  مؤمترات  حيرض  أشرتاكى,  كناشط  صاحبنا 
أحدى  ىف  أن  صاحبنا  ينسى  وال  محاسه  وكله  شربا  ىف 
املؤمترا وكان حيرضها حمافظ القاهره أنه ألقى كلمه 
بالنيابه عن طالئع األشرتاكيني. فصال وجال وتكلم عن 

الضعفاء  العامل  دماء  يمتصون  الذين  األعامل  أصحاب 
الطبقيه  األمربياليه  صور  أبشع  ىف  عرقهم  ويرسقون 
شخصيا   بوالده  لذلك  املثل  صاحبنا  وأعطي  الكرهيه 
هو  وحيصل  الفتات  العامل  يعطى  الذى  املحل  صاحب 
القوانني  بتطبيق  صاحبنا  وطالب  اخلريات.  كل  عىل 
عاد  وبالطبع  )بالتأميم(  األعامل  مجيع  عىل  األشرتاكيه 
والده  فوجد  احلفل  بعد  كاملعتاد  والده  ملحل  صاحبنا 
والد صاحبنا  ذو برشه صفراء وشفايف زرقاء, ونظر 
خائف  والده  أن  صاحبنا  )وظن  احلزن  بمنتهى  ألبنه 
كنت  له.  وقال   ) ماىل  راس  كأمربياىل  بالتمثيل  ويقوم 
ىف  كنت  بزهو  احلر  األشرتاكى  الفتى  فقال  ياأبنى  فني 
بشربا.  شيكوالنى  شارع  ىف  األشرتاكى  الشباب  مؤمتر 
جمرد   ( والعتاب  احلزن  بمنتهى  ألبنه  األب  فنظر 
وقال   ) مستبد  ماىل  رأس  من  التمثيل  أجاده  ىف  زياده 
وضح  )هنا  ياأبنى  يساحمك  وأهلل  بيتكم  روح  طيب  له 
واألشرتاكيه  احلريه  دوله  ىف  فنحن  ال  ومل  أستسالمه.( 
الشعب  لصوص  من  الوطن  ألعداء  والمكان  والوحده 
عرف  وطبعا  أعامل.  أصحاب  شكل  ىف  املتصورين 
)جرى(  املؤمتر  ىف  اجلباره  كلمته  وبعد  أنه  صاحبنا 
بيقول  أبنك  أترصف.  أحلق  وقاله  لوالده  احلضور  أحد 
هو  اخلباص  هذا  بالطبع  املحافظ.  أمام  عليك  وكذا  كذا 
التقدم  وعدو  احلقيقى  الشعب  عدو  اخلامس  الطابور 
أمربياىل  جاسوس  هو  فربام  يعلم   ومن  والرفاهيه 
صاحبنا  ويستيقظ  األيام  ومتر  صهيونى.  أمريكى 
بالضياع!  عندها  وشعر  النارص  عبد  موت  خرب  عىل 
يموت؟  أن  يمكن  نارص  مثل  شخص  صحيح  فهل 
هذا  حيدث  وكيف  الرئيس!  من  تكتيك  أنه  مستحيل, 
الشط  عىل  اجلبناء  واليهود  كربى  حمنه  ىف  والوطن 
صاحبنا  عزاء  ولكن  بشعه,  صدمه  أهنا  بنا.  هيزئون 
األشرتاكيه  حلم  وسنحقق  باقى  النارص  عبد  طريق  أن 
املربياليه  أنف  رغم  طريقها  ىف  مرص  وأنطالق 
أمور  وحدثت  سنوات  ومرت  والصهيونيه.  األمريكيه 
جاء  حتى  هنا,  لزكرها  الداعى  احلياه,  هنر  ىف  كثريه 
ىف  للسفر  األنجليزيه  للسفاره  صاحبنا  فيه  تقدم  يوم 
أنجلرتا  ىف  الدوليه  املزارع  ىف  ليعمل  الصيف  أجازه 
وكان  العامل  أنحاء  كل  من  الشباب  جتمع  مزارع  وهى 
من  يؤخذ  وهو  الطلبه  بسبور  عىل  حصوله  من  الزم 
كان  الوطنى  صاحبنا  حاله  ىف  الرشطه,ولكن  قسم 
عىل  باجليزه  األشرتاكى  األحتاد  مبنى  من  يأخذه  الزم 
مرص  حزب  الوقت  هذا  ىف  يدعى  وكان  النيل  شاطئى 
أن  الحظ   ( األشرتاكى  األحتاد  نفسه  هو  واحلقيقه 
 ) هى!  هى  الوجوه  وكل  الالفته.  فقط  تغري.  الشيئى 
الوطنى  الشباب  كادر  من  أنه  السبب  صاحبنا  وعرف 
عن  حمارضه  صاحبنا  أعطاء  مثل  خاص.  تعامل  وله 
ألخ  ودمار  فساد  بلد  وهى  عليك  الينضحك  وأن  أنجلرتا 
بلد  أنجلرتا  أن  باألهرام  مقاله  ىف  صحبنا  قرأ  كام  ألخ. 
لبلد   سيذهب  أنه  صاحبنا  فعرف  والفساد.  العاهرت 
األستكشاف..  و  التناذل  من  المانع  ولكن  بظرميط  

. هـــــــــــــم
كان أيضا من حظ صاحبنا أنه ذهب إىل لندن سنه1977 
ملكه  جلوس  عىل  سنه   25 بمرور  األحتفال  سنه  وهى 
مكان.  كل  ىف  األحتفالت  وكانت  العرش,  عىل  أنجلرتا 
إىل  الدخول  طابور  ىف  أنتظم  املطار,  ىف  صاحبنا  أن  املهم 
بشده  يتنهد  أمامه  واقف  مرصى  شاب  فوجد  لندن 
قلم  كان  هذا  وكأن  بيتى!  رجعت  فهاأنا  هلل  احلمد  قائال 
 . قائال  حتد  ىف  أنربى  الذى  الوطنى  صاحبنا  وجه  عىل 
مرص.  بلدنا  زى  مفيش  كده؟  تقول  عليك  عيب  مش 
والسخريه  بالشفقه  مملؤه  وبنظره  الرجل  فأستدار 
ماقلته  تزكر  فقط  لكن  معاك  هجادل  مش  أنا  قائال. 
متفكرا.  مضض  عىل  فسكت  ملرص.  عائد  وأنت  األن 
الدخول  فيزه  عىل  صاحبنا  وحصل  يقصد؟  ماذا  ياترى 
وجتول ىف لندن ومدينه نورتش ىف شامل أنجلرتا فكأنه 

وبنات  عاديني  واألنجليز  جدا  نظيفه  فاملدن  حلم,  ىف 
وجد  املواقف  بعض   وىف  مرص  بنات  مثل  األنجليز 
بالنفس.  وثقه  وحريه  أحرتاما  أكثر  األنجليزيه  البنت 
أسمها كبريه  كذبه  عىل  عينه  صاحبنا  فتح  وبأختصار 
نحن املرصيون أفضل ناس ىف الدنيا. ولكن ماأعاد لعقله 
التاليه.  احلادثه  األشرتاكيه  أوهامه  من  وأوقظه  الرشد 
اهلايدبارك  حديقه  ىف  )يصيع(  أصدقائه  مع  كان  فقد 
يوم األحد , حتى تسلل ألزنه صوت موسيقى أحتفاليه 
كعصابه  الشباب  فخرج  بكنجهام  قرص  جه  من  قادمه 
فيكتوريا امللكه  ومتثال  احلديقه  بني  الشارع  وختطو 
فذهب  ودرجاته,  التمثال  عند  أزدحام  صاحبنا  فرأي 
مقاومه  أى  بدون  وسطه  ىف  ودخل  الزحام  أجتاه  ىف 
الفتيات  من  جمموعات  أن  والحظ  األخرين,  من 
جدا  مجيله  أستعراضيه  مالبس  يرتدون  والشباب 
مجيله  موسيقيه  االت  وحيملون  والكرستال  بالرتتر 
الطريق  يكملو  ثم  للجميع  وينحنو  التجمع  ويأتوأمام 
صاحبنا  بال  ىف  فخطر  املوسيقى!  يستعرضون  وهم 
يمكنهم  حتى  التمثال  أمام  الشارع  يعربو  أن  وأصدقائه 
األستعراض  بنات  له  تنحنى  الذى  هذا  من  يرو  أن 
وفعال  الزحام.  من  يراه  أن  صاحبنا   يستطيع  وال 
اجلانبني  عىل  املشاهدين  أجتاه  ىف  الطريق  عرباجلمع 
وال  للتنظيم  أحد  أو  بوليس  أى  وجود  يالحظو  ومل 
وصل  وماأن  العابر!  الشباب  يوقف  رسى  خمرب  حتى 
أكرب  تلقي  حتى  للتمثال   وجه  وأدار  للرصيف  صاحبنا 
أنه  أكتشف  فقد  أوهامه.  من  أوقظته  حياته  ىف  صفعه 
بالكامل!  املالكه  العائله  خلف  ذمالئه   مع  واقف  كان 
كبري  وطاقم  وأبنائها  وأمها  امللكه  أمام  بأنه  فوجئ  فقد 
وقتها.  الوزاره  رئيس  كلهان  وجيمس  اللوردات  من 
فقد  املفجأه  تلك  وصف  اليمكن  القارئى  عزيزى 
من  ليسو  وكأهنم  أماكنهم  ىف  وأصدقاءه  تسمرصاحبنا 
هذه الدنيا ومل يفوق صاحبنا من الصدمه إالعىل صوت 
أهنا  امللكه؟  ) بصى رجلني  تقول هلا  بني سيده وأخرى 
رجلها  فوجد  صاحبنا  فنظر  ال.....(  رجلني  تشبهه 
يرقص  كلهان  جيمس  ورأى  حليقه!  وغري  رفيعه  فعال 
رجل  ويضع  لبان  ويمضغ  املوسيقى  مع  مقعده  عىل 
فريق  يقرتب  وماأن  يده!  ىف  ملف  يتصفح  رجل  عىل 
يعود  ثم  الفريق  وحييى  رجله  ينزل  حتى  األستعراض 
لوضعه األصىل, وعرف صاحبنا أن هذا أحتفال بمرور 
شعرصاحبنا  بأختصار  منصبها.  امللكه  توىل  عىل  عام   25
جتارب  ومع  متاما.  مرص  عن  خيتلف  وسط  ىف  أنه  
لقياده  كلهان  جيمس  أوقف  الذى  البوليس  مثل  أخرى 
أنه  الوزراء بحجه  سيارته برسعه وعندما أحتج رئيس 
الوزراء صمم اجلندى عىل مضاعفه  عىل موعد هام مع 
يطبق  من  أول  هو  الوزراء  رئيس  أن  والسبب  املخالفه 
القانون! وقارن صاحبنا هذا وغريه من مواقف كثريه  
لزكرها  الجمال  مرص  ىف  جدا  صعبه  مماثله  بمواقف 
والبقاء  الزواج  صاحبنا  وقرر  مجيله  أيام  ومتر  هنا, 
أختاره,  الذى  اجلميل  بيته  أصبحت  فقد  أنجلرتا  ىف 
العوده  منه  طلب  الذى  صاحبنا  والد  يعجب  مل  وهذا 
هو  ذللك  وبعد  واجليش  البكالريوس  من  لألنتهاء  ملرص 
الوالد أن يشفع اخلطاب بمقوله  حر! وبالطبع مل ينسى 
صاحبنا!  نحو  رسالته  مكمل  وهو  يموت  أن  يريد  أنه 
للمطار  وأجته  واهلدايا  الشنط  صاحبنا  أعد  وفعال 
هثرو.  مطار  من  الطائره  وصعد  مرص.  إىل  للعوده 
بالندم  صاحبنا  شعر  اجلو,  ىف  الطائره  أقالع  وعند 
وهو  عينه  من  دمعه  ونذلت  والده  لطلب  ألستامعه 
مطار  ىف  قابلته  يامن  ياصديقى  أسف  لنفسه  يقول 
كادت  فأنجلرتا  حق-  عندك   - دخوىل  عند  أنجلرتا 
أحيانا  رفضت.  لوالدى  وفاء  ولكنى  أيضا  بيتى  تصبح 
حياتنا.  كل  عليها  نندم  فرص  يضيعان  والطاعه  احلب 
فقط  واحد  شيئى  أعلم!  لست  نحن؟  أم  القدر  هو   هل 
وكفى! متاما  أخر  شخص  ملرص  عاد  أنه  صاحبنا  يعلمه 



املحروسه مرص  قالوا 
مهووسه  صبحت  آهى 

الدين ىف  بفتاوى 
لينا موش  ومسائل 

زينه ناس  يا  والعقل 
ناسيني انتم  ولال 

السكينه سارقاها 
املسكينه والناس 
راكبني املوجه  ع 
وإباحيه فضائيه 

النيه  سوء  وبيان 
مواطنني إخوه  عىل 

بيسرتزق والكل 
بيتمهزأ والبعض 
آخرين أديان  عىل 

املفروسه مرص  وادي 
زرعايه بتزرع  ال 
غالّيه  تصنع  وال 

بالدين وبتاكل 
العاىل ىف  أسعارها 
بتغاىل  وجتارها 
تاهيني والوزرا 

مرصوصه مدارسها 
منقوصه  وعلومها 

فاشلني بتخّرج 
خرقاء مناهجها 
سفراء بتخّرج 

يعني اهلل  للعنف، 
النازل ىف  صحتها 
تتنازل  يمكن  وال 
الدكاكني طب  عن 

حلمه كوم  والزمحه 
عامله  وزباله 
لسنني تتكوم 

عاده بقت  والفوضى 
بزياده والرسقه   

املاليني بتعدي 
الغابه يف  وصبحنا 
تتغابى وفصايل 

آمنني وبتقتل 
ما دي موجه غداره

بجداره وسحبانا 
الدين يف  لغلّو 

شاطره صحيح  الرشطه 
خطره بقت  والشغله   

املساكني وبيموتوا 
عرصي بقى  واملرصي 
 وع النت رايح جيري

كاذبني وبيصدق 
القهوه عىل  وعياله 

سهوه عىل  بتتحرش 
فساتني وبتقّطع 

صفرا بقت  صحافتها 
غربا بقت  وبراجمها 

السامعني وبتؤذي 
 وآدى مرص املحروسه

حمبوسه حاهلا  عىل 
وحطني عكا  بني  ما 

بتفاهه مشغوله   
فامهاها  موش  والناس 

قوانني ناقصه  وال 
وطاقيه شبشب  أبو 

طائفيه  برييدها 
الباقيني داهيه  وف 
ونضاره بدله  وابو 

شطاره  دي  بيقولك 
التانيني لو داس ع 

دايمه مهيش  الدنيا  دي 
قايمه أو  قاعده  لو 

ومداها إىل حني
تنشف راح  ودماءنا 

تنضف راح  ودماغهم 
عاقلني يا  بالوعي 

حني  فزعت  الباب  جرس  دق  املساء  عند  
العابره  رناته  صوجلان  أفكارها  حبل  قطع 
وتعلم  تنتظر  وهي  روحها  إقتلع  للقارات 
تعشقها. ريح  مع  الروحي  املوعد  هذا  ان 
أجنحه  عيل  الوطن  قلب  من  االتيه  ذكرياهتا 
بحبل  ووطنها  قلبها  بني  تربط  التي  السامء 
فتحت  لعبقه  املتلهفه  املشاعر  حرائر  من 
تالقيه  حبيب  كأنه  يدق  وقلب  هدوء  يف 
الصخب   و  االشتياق  كل  به  غياب  بعد 
رأت  حني  وشهقت  إبتسمت  والضوضاء 
منذ  الوطن  ارض  من  العائده  صديقتها 
واحتضنت   فإحتضنتها  قالئل  ساعات 
غايل  ماهو  لكل  واللوعه  االشتياق  كل  معها 
الغرب. ابواب  تطرق  ان  قبل  تركته  ونفيس 
يف  شعرها  يف  مالبسها  يف  تشمشم  اخذت 
روحها  يشبع  بام  تفوز  علها  مقتنايتها 
متلهفه  سألت  الوطن  وفوح  عتاقه  من 
هبا  تعيش  كانت  التي  الشوارع  عن 
عن  االماكن  عن  البسطاء  الناس  عن 
وهي  افتقدها  من  عن  البرش  احوال 
الوجع. صعقات  ازهي  يف  الفقد  تعلم 
مشاعرها  وتاججت  عيناها  دمعت 
وقف  حلظات  يف  هيسرتي  بكاء  ايل  وانقلبت 
احضان  يف  الوطن  حدود  عند  الزمن  هبا 
واخذت  بكاءها  عيل  بكت  التي  صديقتها 
سكينتها  عيل  تربت  علها  فيها  هتدهد 
حماوله  صديقتها  صاحت  وحب  بموده 
القصوي  االمل  حلظه  من  عابره  تكون  ان 
حلظات. يف  ومتلكتهام  هبام  عاثت  التي 
هذه  ملا  الكلامت  من  بعض  هلا  موجهه 
سريه  عيل  برقت  التي   اللؤلويه  الدموًع. 
جيد  ماهو  كل  ليس  هنا  اخبارك  ما  الوطن  
السلبيات  بعض  فيه  تظنني   كام  هناك  
املتفيش  واالمهال  تغتفر  ال  التي  الكبريه 
عظامه   يف  ينخر  الذي  والفساد  عروقه   بني 
احواله تدهورت  بل  تركتيه   كام  ليس 
. الفساد  بؤر  به  ورشدمت 
بالعامل  االفضل  باملكان  وانتي  تبكني  فلامذا 
حماوله  وانتبهت  بخفه  دموعها  مسحت 
مابه  واعلم  عنه  ماستحكي  اعلم  هتدأ  ان 
. هبا  اصطدمنا  سلبيات  من  ومافيه 
بكل  العالقه  ياعزيزيت  الروح  لكنها 
ومواطنيه.  وطرقه  وخالفاته  نسامته 
عيل  النيل  ماء  عيل  تغذت  التي  الروح  اهنا 
ايام  عيل  الطيبني  الناس  عيل  املواويل  نغم 
وروح  االعياد  عن  معنا  وليست  بنا  عاشت 
بكل  الشعب  معها  مجعت  التي  رمضان 
واجلريان  واالبتسامات  االفالم  حتي  طوائفه 
بكل  تشبعت  التي  الروح  اهنا   . الطيبني 
كل  رغم  باوردتنا  وتشعبت  هواء  ذره 
. االخالقيه  .والسقطات  املجتمعيه  العيوب 
الثوره  هذه  كل  اذن  وملاذا  اعلم  هلا  مهست 
ذكرياتنا  كل  تركنا  ملاذا  بالدنا  اليه  مآلت  عيل 
هنا  الوالدنا  وملستقبل  لنا  االهم  هناك  النه 
كامله  احلقوق  كل  تعطيكي  التي  احلياه 
. باحرتام  الواجبات  كل  منك  تأخذ  وايضًا 
والكثري  الكثري  تعطيني  ياعزيزيت  نعم 
السنني  روح  تأخد  االهم  تأخذ  ولكنها 
انه  تعلمك  وبساطتك  عفويتك  تأخذ 
مهام  انك  الغربيه  املجتمعات  يف  الهواده 
واجتهادك  وعملك  الفكريه  اناقتك  كانت 
الثاين. الدرجه  من  مواطن  هنا  انتي 
تتعدد  دقائق  كأنك  السنني  منك  تأخذ 
وجتدين  الربيع  يديك  بني  من  هيرب  وقد 
ذابله  صفراء  خريفيه  اوراق  زمن  بعد 
بكل  تزهرين  ان  الحماله  انه  تنذرك 
حتلمني  تظيل  وانتي  الصعوبات  املواسم 
ومواكبه  املستجدات  لكل  عابره  تكوين  ان 
. حولك  من  املتغريات  مع  حتدي  يف  هلا 
انفاس  معها  اقتلعت  تنهيده  تنهدت 
تنعس  مكمنها  يف  وادخلتها  الذكريات 
اغلقت   . حديدي  بسياج  قلبها  عروق  بني 
. الوطن  بئر  يف  باملفتاح  والقت  عليها 
كرصخه  عايل  بصوت  صديقتها  صاحت 
البن  إنه  معايا  ايه  لك  جبت  ماسألتنيش 
طلبتيه  الذي  املحوج   املعتق  املرصي 
يل  مساء  كل  عربيه  قهوه  امجل  لتصنعني 
الدفه  وحتول  ابتسامتها  تنتزع  ان  حماوله 
يرطب  أشهي  وحديث  آخر   ملرفء 
صغري  فرعوين  متثال  وهذا  االجواء 
ضعيه  املرصيه  اجلميله  نفريتي   للملكه 
او  دخولك  اثناء  لرتينه  عينك  امام  هنا 
موطن  اننا  ليذكرك  املنزل  من  خروجك 
. الفراعني  عصور  من  االول  اجلامل 
كلثوم  الم  اصليه  سيدهيات  وهذه  
اخر  دياب  عمرو  ومعهم  حليم  والعندليب 
مرص  علم  فهو  الوشاح  هذا  اما  البوماته 
 . املتفرده  الفرعونيه  النقوش  بعض  وحوله 
مكان  كل  يف  الوطن  ايل  اشتقتي  كلام  ارتدينه 
هلا  تكيل  كاهنا  واحتضنتها  إبتسمت  ترتاديه 
لطفلتها  اهدت  كاهنا  الكلامت  من  بدال  احلب 
. ماتريد  عيل  للحصول  رصاخها  مايسكن 
باللقاء  اخر  وعد  عيل  متيض  ان  استأذنت 
بعض  مع  اخري  جلسه  يف  القريب 
الشباع  والعرب  املرصيني  االصدقاء 
الوطن  عشق  من  فاخره  بوجبه  الروح 
واحتضنت  وراءها  الباب  واغلقت  ودعتها 
فجأه  وانتبهت  صديقتها  به  مااتت  كل 
عيون  واشعلت  االنيق  املطبخ  إيل  وجرت 
لتصنع  ريض   بإبتسامه  للموقد  هادئه 
كنكه  املسمي  االناء  جتذب  فاخذت  القهوه 
ارسع  وتتحرك  تبتسم  رسيعا  املاء  به  وتضع 
كيس  فتحت  ثم  السكر   من  القليل  وتضع 
االنتشاء  كل  ومعه  استنشقته  املحوج  البن 
منه  وكمشت  امللعقه  ووضعت  والسعاده 
مشاعرها  دغدغدت  حب  رساله  كاهنا 
النار  عيل  الكنكه  وضعت  رسيعه  وبلفته 
تغيل   مشاعر  ومعها  الغليان  يف  وبدأت 
هبدوء  تقلب  واخدت  رويدا  رويدا  وتتاجج 
فتحت  كاهنا  الوطن  شكل  داخلها  وتري 
مقتنيات  من  ومابه  الذكريات  صندوق 
واالقارب  واجلريان   االحباب  صور  غاليه 
واجراس  باجلوامع  اآلذان  .وصوت 
قلبها  جدباء  يروي  النيل  وخيال  الكنائس 
وهي  عمييق  باستنشاق  هواءه  تنسمت 
دموع  مع  وتبتسم  وتبتسم  وتتذكر  تقلب 
تتسلل رغام عنها عيل خدها وسقطت دمعه 
وراء دمعه داخل قهوهتا فصبتها يف فنجاهنا 
عابره  ليست  بلهفه   عالقه  بانفاس  خملوطه 
. الوطن  بطعم  مذاقها  رشفه  اول  فكانت 

سئمت 
صمتك يا بلد

بقـلـم/ عبيـر حلمـى

 أشكر األصدقاء لذين 
أرسلوا إميالت وبسببهم
- توقفت عن مرشوب 
الكوال بعدما عرفت أنه 

يزيل بقع احلاممات
- مل أعد أذهب إىل السينام 

خلويف من أن أجلس عىل 
كريس فيه إبرة فريوس 

اإليدز
- قمت بإعادة إرسال 

مئات اإليميالت طمعا يف 
احلصول عىل كمبيوتر أو 

هاتف جماين
- رائحتي أصبحت 

كرائحة كلب ميت بعد أن 
عرفت أن مزيالت العرق 

تسبب الرسطان
- مل أعد أصف سياريت 

يف اجلراجات خوفا من 
أن يأيت أحد ويرشني 

بمخدر
- توقفت عن الرد عىل 

اهلاتف خوفا من فاتورة 
قد تأيت من باكستان أو 

اليمن
- عندما أحرض حفال ما 
ال أنظر إىل أي فتاة حتى 
ال تستدرجني إىل منزهلا 
وختدرين وتأخذ كليتي

- رصفت كل مدخرايت 
لعالج الطفلة آمي بروس 

املريضة بالرسطان 
وأوشكت أن متوت ١٠٠ 

مره مسكينة عمرها سبع 
سنوات منذ ١٩٩٣

- مازلت عىل استعداد أن 
أساعد أي شخص من 

نيجرييا يريد استخدام 
حسايب البنكي لتحويل 
أمالك أقاربه التي تزيد 

عن ١٠٠ مليون دوالر
- قمت بطلب مئات 

األماين والصور القدسة 
ومازلت كام أنا وال جديد
- إذا مل تقم بإعادة إرسال 

هذا اإليميل اليوم، 
فسيحدث لك كذا وكذا

إعداد
م. جمدى عزيز

التقــــاعــــد! إلــــى  الـــــزواج  مــــن 
   كلنا، حفظ، عبارة: "من املهد إىل اللحد"!

   أما زوجتي، فقد ابتكرت عبارة ـ من صنعها ـ، تقول كلامهتا: "من 
الزواج إىل التقاعد" )التقاعد هنا: اخلروج إىل املعاش(!

   من املحزن أن "الشخصية السيكوباتية"، التي زرعت يف عقلها الباطن 
"داء التقاعد"، أصبحت يف ذمة املوت، بعد أن أصابت أعراضه اللعينة، 

زوجتي املسكينة وهي حّية، حتى أهنا ـ أي زوجتي ـ، كانت تنتظر البالء 
قبل وقوعه ملدة تزيد عن الثالثني عامًا، تعد فيها األيام والليايل التي تأتيها 
باليوم املشئوم، يوم تقاعدي عن العمل، ونصبح، أنا وهي، وجهًا لوجه، 

وأمارس معها ارهابيات: أبو رجل مسلوخة، والبعبع، والعفريت!
   فقد افهمتها هذه السيدة، أن املتقاعد، يتقهقر: نفسيًا، وعقليًا، وفكريًا، 

وبكلمة: يعود ثانية كطفل جانح جامح!
   وألنه يصبح بال "شغل" وال "مشغلة"؛ فسيكون "كالفايض" الذي يعمل 

"قايض"!
   وال يعجبه العجب، وال الصيام يف رجب!

   ال أنسى ذلك اليوم الذي أخربهتا فيه، أنه آخر يوم يف حيايت الوظيفية؛ 
فقد أصفّر وجهها، وكأين رصت، بمرضبة ساحر، من زوج إىل إرهايب!

   لكن، مر عام، وعام...
  واملسكينة زوجتي، تتابعني بالفحص والتمحيص كطبيبة "رجالية" 

)ختصص جديد من عنديايت(، وتراقب كلاميت وأفعايل بدقة متناهية. 
وأظنها اكتشفت، بعد فوات األوان، وبعد عمر مديد من الرعب املنتظر، 

انني ما زلت برشًا سويًا، عاقاًل!
   وأظن أهنا تعاين اآلن "متالزمة التقاعد" بعد "متالزمة ستوكهومل"، إىل 

حد التعاطف معي، ومع كل متقاعد!

عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

الـفـــــؤاد
املـشـحـون

..  عندما أراِك هبواي 
 أحس بأن نوافذ املوت تناديني  
 فأطل عرب نسامهتا املتفجرة  

من حتت الثغور ...
ألعلن عام تبقى
 من حضوري

*****
 أحس بأنني مسافر 

 عرب خيوط هذا الزمن الغريب 
 ويف الديار أحاور 

مرايا قلبي وروحي
 ليعم السكون ثغرات

 النوافذ و اجلدران اجلامدة 
*****

ويف منتصف الليل الطويل  
يكاد النقع يالحق روحي

 أويلهم كل األضواء 
لينسف اخلدوش اليابسة

حتى تعود كالعرجون القديم
*****

 أنا ال أنتظر شيئا
 كل ما يف األمر

 أنني أحاول االعتياد
 عىل غربتي يف بيتي

*****
 ... أحاول أن أنسى

 أن مالحمي تبدلت 
جروحي تقوست 

حتى أصبحت هشيام...
 تذروه رياح األسى

قيل يل ...
 إن مرآيت ما عادت تعرفني

وأنا عزمت أن ال أبحث
 عن أحد...... عن أحد 

 ألنني رأيت نفيس...
 كام أنا....كام أنا 

*****
من سيأيت اآلن...

 يف كل حلظة غيايب
أو حضوري بال حجاب

 لن يرى سوى
 نوافذ معتمة

 كوحديت املركبة
يف كل حني أردد جرح قصيديت 

ربام نسيت أن حلمي   
بدأ يفقد تفاصيل حرويف.  

بقـلـم
 هشام أزكيض-  املـغرب

ريب يا  احللوة  الضحكة  أنت 
تغيب الضحكة  تغيب  ملا 
أشوفك  ملا  أفرح  أرجع 

يطيب والقلب  تعود  روحي 
وحلوة مجيلة  الدنيا  وتبقى 
حبيب يبقى  عدوي  حتى 

أصل العمل اليل أنت بكلمة صنعته 
وعجيب مجيل 

ونجاين جه  هاوية  حافة  عىل  وأنا 
علشاين مات  بنفسه  ضحى 

عليه مقدرش  املوت  لكن 
معاه وغلبت  املوت  غلب 
بعيد مهومي  كل  ورميت 

سعيد عمري  أغلب  وبقيت 
اداين بنفسه  روحه  حتى 
جديد بقلب  قلبي  وغري 

بيخوف بقاش  ما  املوت  خالص 
ورهيب مرهب  كان  ما  بعد 

أنت األب احللو يا ريب
تتغرّي وال  سامح  داياًم 

طبيب ليا  تكون  اشفيني  قلت  لو 
اديني وال يوم هترب وال تدير لو قلت 

خري تصنع  داياًم  أصلك  تتحج  وال 
تعرّي ما  غري  من  بسخا  تدي 
رغم أنك غايل ويف السام عايل

األرض فقري وقليل وصغري وأنا يف 
غامر ثابت  يل  حبك 

معاك أتعشى  يل  أفتح  تقويل 
قصري سقفه  البيت  ده  أقول 

هناك نتمشى  تعايل  يقويل 
أتصّور كنت  وال  حقيقي  كالم 

مهيل عىل  وأنا  عيل  بتجري 
نفيس تنقذ  مصمم  وأنت 

ملسني قلبي  ويف  بروحه  جاين 
مهسيل ملا  بحبك  قاليل 

يا ريب أنا أكرب خاطي  قلت 
وأغرّي أغسل  بدمي  قاليل 

أبويا وأخويا وعمري وأهيل ريب إهلي 
بيندهيل ملا  عليه  أجري 

أبويا يا  فاكرين  بقوله  الضعف  رغم 
ابني يا  طبعًا  يقوليل  إهلي 

سئمت صمتك يا بلد 
فني حق البنت والولد

والدك األبطال 
رجال ..نساء ..أطفال 

 بيواجهوا وحوش األرهاب
وال مههم أبداً  اإلستشهاد 
ُعزل ال يملكون السالح 

سالحهم الوحيد 
الصاله والتسبيح

موهتم وسام عيل الصدر ونيشان 
 لبسوا األكاليل وسكنوا مكان 

فسيح 
وأصبح هلم جاه وسلطان  

سئمت صمتك يا بلد 
دم البنت والولد 

أبداً مش دم رخيص 
ده دم  رشيف ونفيس 

دم شهيد وشهيده وقديس 
أرصخ لك  ....... 

رصخة بالتنديد واألستنكار 
فني دفاعك عن والدك األحرار 
فني حق بطرس ومرقس البار

سئمت صمتك يا بلد 
برصخ لك وأقول 
أنا ليا فيك مكان 

حقي أعيش يف سالم 
حقي أكون إنسان 
أنا حر يف  عقيديت

ويل حق يف بلدي     
وإيامين ده حرية وأختيار
مش فرض عليا وباألجبار 

واه لو  رفضت 
يبقى عقايب أموت 

 برضب النار والرصاص 
حقي أعيش حر مهام كان 

أصل أهلي حررين من زمان 
أعطاين بموته عرش وسلطان 

سئمت صمتك يا بلد 
تفتكرين ممكن اخاف من أرهاب 

أو من رضب النار واعيش جبان
ال أطمني.........

أصل أنا حفيد الشهداء والقديسني
إيامين ثابت وحقيقي متني 

ال هيتز يل ساكن وبمويت 
هلبس أكليل 

مرصع بالذهب وكامن باملاس 
وهبقى شفيع لكل األجناس 

سئمت صمتك يا بلد 
عايش يف وطني 

و بدمي أمحي أريض 
وبلدي ال تصون عريض 

وال حتفظ يل أي كيان 
يا بلدي حقي  عليِك تسمعيني 
مش طالب غري عيشه حالل 

وسكني يف آمان وسالم
ومحايه من رجال  جنود أبطال 

ال فريق فيِك يل دين وال لون 
الكل متساوي يف احلقوق 

والواجبات
سئمت صمتك يا بلدي

يف رقابتك حق البنت و  أمامك 
أهتدر وأتسلب 

ورصاخ دمهم  من األرض 
أقوي من الطبول يف امليدان 

يال يا بلدي يال  انتفاضه
 يال أيقاظ لكل نائم غفالن
أصل املستهدف مش أنا 

املستهدف بلد وأمه وكيان 
املستهدف عرض كل رشيف

 يطلق عليه باحلق إنسان
سئمت صمتك يا بلدي 

يف رقبتك حق بنتي وولدي 
بطالب باحلكم باألعدام 

لكل معتدي عليا خسيس جبان
حكمك العادل 

حكم بالعدل واملساواة



 Premium
عليه  املؤمن  عيل  جيب  املال  من  مبلغ  هو  التامني  قسط 
اخلاصه  التأمينية  التغطية  مقابل  التامني  لرشكه  دفعه 
سواء  املختلفة  التامني  أنواع  الحد  أو  املنزل  أو  بالسيارة 
سنويا  نصف  أو  سنويا  أو  شهريا  يدفع  القسط  هذا  كان 
رشكه.  أو  شخصا  عليه  املؤمن  يكون  ان  املمكن  ومن 

 Deductible
وهو املبلغ القابل للخصم من مبلغ ال Claim  ويعني اجلزء 
رشكه  تقوم  ان  قبل  جيبه  من  عليه  املؤمن  يتحمله  الذي 
التامني بدفع قيمه التعويض او إصالح تلف السيارة حسب 
رشوط وثيقه التامني . فمثال إذا كانت تكلفه إصالح السيارة 
٦ آالف دوالر وكان مبلغ ال Deductible الف دوالر فإن 
التامني  رشكه  وتقوم  دوالر  الف  بدفع  يقوم  عليه  املؤمن 
بدفع ٥ آالف دوالر .اما إذا كان الـ Deductible ٥٠٠ دوالر 
فإن املؤمن عليه يدفع ٥٠٠ دوالر وتدفع رشكه التامني ٥٥٠٠ 
مبلغ زاد  كلام  انه  مالحظه  القارئ  عزيزي  وعليك  دوالر. 
الـ   Deductible قلت تكلفه تامني السيارة والعكس صحيح.

Claim Adjuster
مهام  ومن  التامني  لرشكه  التابع  املختص  الشخص  وهو 
املؤمن  التامني جتاه  وظيفته حتديد مدي مسئوليه  رشكه 
عليه سواء كانت إصابات جسديه او تلف للسيارة  ويقوم أيضا 
املخطئ  الطرف  من  وحتديد  السيارة  إصالح  تكلفه  بتقييم 
او  عليه  املؤمن  مطالبه   Claim كلمه  وتعني   . احلادث  يف 
الطرف اآلخر يف احلادث لرشكه التامني بدفع قيمه التعويض 
الناجته عن خساره ممتلكات مؤمن عليها او تكلفه اإلصالح 
التامني  رشكه  وتقوم  العالج  اوتكاليف  التالفه  للسيارات 
املطالبة واملوافقة عليها وإصدار شيكات. بالتأكد من صحه 

 
Endorsement

بعقد  وثيقه  إرفاق  طريق  عن  التامني  لوثيقه  تعديل  يعترب 
التامني األصيل مثل أضافه او حذف سياره او أضافه سائق او 
زيادة مبلغ التامني او أي تعديالت يف بنود وثيقه تامني السيارة .

GAP
سياره  اشرتيت  انك  نفرتض   GAP كلمه  معني  لتوضيح 
رضيبه  دوالر  آالف   ٤ ايل  دوالر  باالضافه  الف   ٢٠ بمبلغ 
مبيعات ومصاريف تسجيل رخصه السيارة وفوائد تقسيط 
حلادث  تعرضت  او  رسقت  السيارة  ان  ولنفرتض  السيارة 
السيارة  تامني  وثيقه  كانت  فإذا   Total Loss وأصبحت 
بدفع  تقوم  بك  اخلاصه  التامني  رشكه  فإن   GAP تشمل 
ال  التامني  وثيقه  كانت  إذا  أما  كامله  دوالر  الف   ٢٤ مبلغ 
GAP فإن رشكه التامني تدفع ٢٠ الف دوالر فقط  تشمل 
التامني  رشكه  تدفعه  الذي  التعويض  مبلغ  ان  مراعاه  مع 
اخلسارة. حدوث  وقت  للسيارة  السوقية  القيمه  حسب 

Total Loss
الرتمجة احلرفية تعني اخلسارة الكلية للسيارة عندما تتجاوز 
السوقية  القيمه  التعويض  قيمه  او  السيارة  إصالح  تكلفه 
للسيارة . فاغلب رشكات التامني إذا وجدت ان تكلفه إصالح 
باصالح  تقوم  السوقية فال  ٨٠% من قيمتها  تتجاوز  السيارة 
وملزيد  بالكامل  للسيارة  السوقية  القيمه  تدفع  بل  السيارة 
آالف   ١٠ السوقية  قيمتها  سيارتك  ان  نفرتض  التوضيح  من 
دوالر وتكلفه إصالح سيارتك التي تعرضت حلادث ٨ آالف 
دوالر فإن رشكه تامني السيارة ال تقوم باصالح السيارة بل 
للسيارة  السوقية  عليه  القيمه  للمؤمن  دوالر  آالف   ١٠ تدفع 
املستفيد  عيل  التامني  رشكه  تعرض  األحيان  بعض  ويف 
زهيد. بمبلغ   Salvage أصبحت  ان  بعد  السيارة  رشاء 

Hit and Run
حادث  يف  تسبب  عنه  بيانات  متاح  غري  شخص  وهو 
سريها  اثناء  اخر  شخص  بسياره  اصطدم  سواء  سياره 
املخصصة  األماكن  او  الشارع  يف  سياره  متوقفه  إذا  او 
إذا  جنحه  كاليفورنيا  واليه  يف  وتعترب  السيارات  لوقوف 
يف  جنايه  معني  او  مبلغ  من  اقل  اخلسارة  قيمه  كانت 
فيجب  اخر.  شخص  وفاه  او  اصابه  يف  التسبب  حاله 
وقوفها  اثناء  بسياره  اصطدمت  ان  حاله  يف  الشديد  احلذر 
السيارة  سائق  يكن  ومل  سيارات  موقف  او  الشارع  يف 
يتصل  حتي  بياناتك  او  تليفونك  رقم  ترك  فيجب  بداخلها 
. القانون  طائله  حتت  وجتنب  الوقوع  السيارة  قائد  بك 

Declaration Page
بوثيقه  اخلاص  الكتايب  اإلعالن  عيل  يطلق  قانوين  مصطلح 
املؤمن  بني  التامني  من  جزءا  ويعترب  السيارة  تامني 
األساسية  املعلومات  عيل  وحيتوي  التامني  ورشكه  عليه 
االسم  مثل  عليه  باملؤمن  اخلاصه  االتصال  معلومات  مثل 
التامني. وثيقه  تغطيها  التي  والبنود  العقار  وعنوان 

Binder
التامني  رشكه  وكيل  عن  صادر  قانوين  اتفاق  وهو 
حتي  التأمينية  رسيان  التغطية  عيل  ودليل  إثبات  لتقديم 
مكتوبه  تكون  ان  وجيب  التامني  وثيقه  إصدار  يتم 
للتامني. اخلاضعني  واألشخاص  املمتلكات  وحتدد 

Underwriter
التامني  رشكه  قبل  من  املسئول  الشخص  وهو 
املؤمن  ومطالبه  التامني  وثيقه  رفض  او  لقبول 
األمر. لزم  إذا  اإليضاحات  او  البيانات  ببعض  عليه 

Bodily Injury Coverage
عباره عن مسئوليتك القانونية جتاه الغري يف حاله حدوث 
إصابات جسديه للغري فتقوم رشكه التامني بدفع تكاليف 

العالج او التعويض عن فقدان دخل نتيجه الغياب عن 
العمل حسب املبلغ املنصوص عليه يف وثيقه التامني  ومن 

املعروف ان احلد االدين قانونا بواليه كاليفورنيا ١٥الف /٣٠ 
الف وننصح بزيادة مبلغ التامني بقدر اإلمكان.

Property Damage Coverage
الغري  ملمتلكات  حتدث  التي  األرضار  البند  هذا  يغطي 
عمود  او  سور  او  سياره  سواء  عليه  املؤمن  خطأ  نتيجه 
دوالر.  ٥٠٠٠ كاليفورنيا  واليه  يف  قانونا  االدين  واحلد  أضاءه 

Uninsured Motorists Coverage
يعني  فهذا  السيارة  تامني  بوثيقه  البند  هذا  وجود  حاله  يف 
انه يف حاله حدوث حادث من سائق ليس لديه تامني سياره 
حدوث  يف حاله  لك  العالج  تكاليف  بتغطيه  رشكتك  فتقوم 
وثيقه  يف  عليه  املنصوص  املبلغ  حسب  جسديه  إصابات 
دوالر   ٣٥٠٠ حتي  اإلصالح  تكاليف  وكذلك  سيارتك  تامني 
إذا كانت سيارتك تامني  أما   Liability إذا كانت سيارتك 
 Collision Deductible Waiver ولديك  شامل 
دفعك عدم  مع  باإلصالح  رشكتك  تقوم  احلاله  هذه  ففي 

.Deductibleللــ

Collision Coverage
ويكون يف حاله التامني الشامل وتتعهد رشكه تامني السيارة 
حاله  يف  السوقية  قيمتها  دفع  او  اإلصالح  تكاليف  بتغطيه 
 ، مبني  سور  مثل  اخر  شئ  او  سياره  حادث  نتيجه  تلفها 
عيل  متبقيه  اقساط  وجود  حاله  يف  انه  مراعاه  مع  شجره 
السيارة او إذا كانت مستأجره Lease فتقوم رشكه تامني 
السيارة ايل املقرض أوال ثم ايل املؤمن  السيارات بدفع قيمه 
عليه األصيل إذا تبقي مبالغ زائده عن سداد ال Lease  او 
يطلب  بالتقسيط  سياره  رشاء  عند  ولذلك  السيارة  اقساط 
Addition�  املقرض أضافته كمؤمن عليه إضايف ويسمي
al Insured ويستفيد من وثيقه التامني لتغطيه االقساط 
ايل  باالضافه  تلف  او  لفقدان  السيارة  تعرضت  إذا  املتبقية 
التامني. تكلفه  بدفع  يقوم  الذي  األسايس  عليه  املؤمن 

Comprehensive Coverage
)Other than Collision (

السيارة  تامني  وثيقه  وتقوم  الشامل  التامني  ويعني 
إصالح  او  استبدال  يف  تساعد  ماليه  مبالغ  بدفع 
التخريب  ، احلريق   ، الرسقه  حاالت  يف  السيارة 
الفياضانات. او  األشجار  مثل  املتساقطة  األجسام 

Rental Reimbursement Coverage
نتيجه  سيارتك  إصالح  حاله  يف  البند  هذا  ويفيد 
 ٣٠ ايل  تصل  ملده  سياره  استئجار  فيمكنك  حادث 
اإلجيار. تكلفه  بدفع  التامني  رشكه  وتقوم  يوم 

Towing Coverage
) Roadside Assistance(

حاله  يف  الطريق  عيل  مساعدات  عده  البند  هذا  ويغطي 

السيارة  سحب  األمر  وتتطلب  فني  عطل  حدوث 
تعرضت  إذا  أيضا  وكذلك  ميكانيكي  ملحل  او  للمنزل 
بطاريه  او  الوقود  نفاذ  او  داخلها  السيارة  مفتاح  لنسيان 
اإلطارات. تغيري  ايل  احتجت  او  تعمل  ال  السيارة 

)Identification Card (ID Card 
لديه  ان  كإثبات  عليه  للمؤمن  البطاقة  هذه  إعطاء  يتم 
عليه  املؤمن  اسم  عيل  حيتوي  وعاده  سياره  تامني 
الوثيقة  وهنايه  بدايه  التامني،تاريخ  وثيقه  العنوان،رقم 
بوجود  قانونيا  إلزامًا  وهناك  التامني  رشكه  ورقم  واسم 
رجل  طلبه  إذا  إلظهاره  سيارتك  يف  دائام   ID الـــ 
األحيان. بعض  يف  العمل  جهه  او   DMV من  او  البوليس 

Cancelation
خطاب  يف  املذكور  التاريخ  من  اعتبارا  التامني  وثيقه  إلغاء 
رشكه  طلب  عيل  بناء  ذلك  تم  سواء  باإللغاء  األخطار 
التامني  أعاده قسط  املؤمن عليه ويتم  او بطلب من  التامني 
املستحقة. املبالغ  بدفع  عليه  املؤمن  مطالبه  او  املدفوع 

Pro Rata Cancelation
إذا  فمثال  النسبي  التوزيع  لوصف  املصطلح  هذا  يستخدم 
وتم  العام  يف  دوالر   ١٢٠٠ السيارة  تامني  وثيقه  تكلفه  كانت 
دوالر   ١٠٠ الشهر  تكلفه  فتكون  شهور   ٥ بعد  الوثيقة  إلغاء 
 ٧٠٠ ال  تسرتد  فانك  دوالر   ٥٠٠ شهور  ال٥  تكلفه  وتكون 
بمعني  بالكامل  مدفوعه  الوثيقة  كانت  إذا  املتبقية  دوالر 
انك تدفع فقط للفرتة املغطاة بالوثيقة ويتم حساهبا باليوم.

Reinstatement
القسط  دفع  لعدم  السيارة  تامني  وثيقه  إلغاء  حدث  إذا 
التامني  رشكه  طلبتها  بيانات  عيل  الرد  لعدم  او  املستحق 
فيمكنك أعاده وثيقه التامني ساريه مره اخري بعدم سداد 
القسط املستحق او إرسال البيانات املطلوبة من رشكه التامني .

Quote
سواء  التامني  لتكلفه  سعر  عرض  عن  عباره  وهو 
او  سياره  لكل  قانونا  إلزامي  وهو   Liability كان 
تغطيها  التي  التامني  مبالغ  اختالف  مع  شامل  تامني 
البنود. بعض  اوحذف  أضافه  او  التامني  وثيقه 

Agent
تامني  رشكه  يمثل  شخص  هو  تأميني  وكيل 
يمثلها. التي  الرشكه  عن  نيابه  تامني  وثائق  ويبيع 

Broker
يكون  ان  ويمكنه  التامني  يف  متخصص  هو  التامني  وسيط 
وكيل ألكثر من رشكه تامني ويكون لديه عده عروض أسعار 
التامني. رشكات  اكرب  مع  أفضل  للتوفري  فرصه  يتيح  مما 

Insurer
التأمينية  املخاطر  تغطيه  تتيح  التي  التامني  رشكه  وهي 
 Claim ال  مبلغ  بدفع  تقوم  التي  الرشكه  وهي  املختلفة 
جسديه. إصابات  او  خسائر  او  حوادث  حدوث  حاله  يف 

Insurance Agency
In� تسمي األحيان  بعض  ويف  التامني  لبيع  وكاله   تعني 
تامني  سمرسه  وتعني   surance Brokerage
وكاله  بمعني   Independent وهو  اخر  اسم  وهناك 
رشكات  لعده  وكيله  تكون  ان  القدرة  لدهيا  أي  مستقله 
متثلها. التي  التامني  رشكات  من  للعديد  تامني  وتبيع 

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التأمني
عىل الربيد اإللكرتونى التاىل

samy@goldenwayins.com



التطبيق  مع  تنخفض  لن  األوروبية  السيارات  أسعار  أن 
الكامل التفاقية الرشاكة األوروبية، ومن املقرر ان تنخفض 
اىل  لتصل  لالتفاقية  طبقا  الوراد  عىل  اجلمركية  الرسوم 
التنمية ورسم  بالرضائب  االحتفاظ  مع  مجارك  "صفر" 
ومرص   2010 منذ  بأنه  ذلك،  السيارات  ملصنعي  وارجع  
الواردة  السيارات  عىل  اجلمركية  الرسوم  بخفض  تقوم 
تنخفض  ومل   ،10% سنوية  بنسبة  االورويب  االحتاد  من 
انخفاض  حول  حالًيا  السائد  اجلدل  ان  موضًحا  االسعار، 
تنخفض مل  األسعار  وبالتجربة  ال،  أم  السيارات  أسعار 
اجلامرك  ختفيض  موعد  مع  سنوًيا  حيدث  حيدث  وما 
األوروبية. اإلحتاد  من  الواردة  السيارات  عىل  سنويا 
نسبة  عىل  مرص  يف  األوروبية  السيارات  سوق  فيستحوذ 
أغسطس  حتى30   و  فقط،   15% إىل   11 بني  ما  ترتاوح 
من  مرص  يف  أوروبية  سيارة  و600  ألف   11 بيع  تم  املايض 
سابقة  الفرتة  خالل  بيعها  تم  سيارة  ألف   118 امجايل 
مرتفع  سعرها  األوروبية  السيارات  ان  موضًحا  الذكر، 
لدخول  العظمي  الرشحية  مع  تتناسب  وال  مرص  يف 
الفرتة  خالل  معظمها  األوروبية  فالسيارات  املرصيني، 
جنيه،  ألف   800 او   700 عن  تقل  ال  أسعارها  األخرية 
والقليل جًدا منها يقل عن ذلك الرقم وليس انخفاض كبري.

 
سيارة،وأؤكًدا  لرشاء  املواطن  قرار  أساس  يعترب  السعر  و 
اال  سيارة  رشاء  قرار  يتخذ  ال  األخرية  الفرتة  ان 
هناك  أن  وقال  حتمي،  بشكل  اليها  حيتاج  كان  اذا 
من  األوروبية،  السيارات  أسعار  حتدد  كثرية  متغريات 
األم،  الرشكة  من  السعر  وزيادة  الشحن  أسعار  زيادة 
النهائي. السيارة  سعر  يف  انخفاض  حيدث  ال  وبالتايل 
سعاهتا  بمحركات  املزودة  السيارات  أسعار  إن  حيث 
اللرتية أكرب ، ستكون األكثر تأثًرا بتطبيق الرشحية األخرية 
األوروبية  الواردات  عىل  اجلمركية  التخفيضات  من 
ذات  فالسيارات   .2019 يناير  يف  واملقرر  السيارات  من 
مع  أسعارها  تنخفض  قد  لرتين  من  أكثر  سعة  املحركات 
إعفاءها من اجلامرك بنحو %35 من سعرها الرشائي احلايل.
وتنقسم نسبة التحصيل اجلمركي عىل السيارات األوروبية 
يف الوقت احلايل إىل ثالث رشائح، وهي أن السيارات ذات  
رسوم  عليها  يفرض  والتي  لرت   1.6 سعة  حمركات  ذات 
حمركات  ذات  للسيارات  الثانية  والرشحية   ،12% بـ  تقدر 
مجركية  رسوم  عليها  تفرض  لرت  الـ2.0  سعتها  تتجاوز  ال 
بحلول  مجاركها  وستنخفض   ، و35%،   30 بني  ما  بنسبة 
يناير 2019 ما يعني أن أسعارها الرشائية قد تنخفض بنسب 
ترتاوح بني 15 إىل %18. وأخرًيا السيارات املزودة بمحركات 
.% 40.5 2.0 لرت تقدر نسبة الرسوم عليها بـ  كبرية تتجاوز 

 
و السيارات ذات السعات اللرتية األقل من 1.6 لرت، سيكون 
غري  يكون  ويكاد  األقل  هو  عليها  اجلمركي  اخلفض  تأثري 
بأكثر من ثالثة  أال تنخفض  للمستهلكني، متوقًعا  ملحوًظا 
احلالية. باألسعار  مقارنة  األحوال  أفضل  يف  جنيه  آالف 

 
وزارة  تقدم  بشأن  املتداولة  األنباء  يف  رأي  وعن 
األورويب  لالحتاد  بطلب  والصناعة  التجارة 
غري  إهنا   ،2019 يف  اجلمركية  التخفيضات  لتعليق 
موعدها. يف  ستتم  التخفيضات  أن  ومؤكًدا  صحيحة 
التأكيد  أو  بالنفي  والصناعة  التجارة  وزارة  تعلق  فلم 
تطبيق  أنباء  لتعليق  من  تردد  ما  عىل  اآلن  حتى 
عام  ملدة  اجلمركية  التخفيضات  من  األخرية  الرشحية 
السيارات  صناعة  اسرتاتيجية  من  االنتهاء  حلني  اثنني  أو 
املحيل. السيارات  صناعة  قطاع  داخل  األوضاع  واستقرار 

 
تطبيق  تأجيل  عن  تتحدث  التي  األنباء  انتشار  فبعد 
وهذه  اجلمركية  التخفيضات  من  األخرية  الرشحية 
املرصي بالسوق  شلل  يف  تتسبب  التقارير  من  النوعية 
تعليق  إىل  املستهلكني  من  الكثري  اجتاه  بسبب  وذلك 
استقرار  من  والتأكد  الرؤية  وضوح  حلني  الرشاء  قرارات 
تعطيل  يف  يتسبب  الترصحيات  تضارب  ألن   ، األسعار. 
السيارات. قطاع  يف  العاملني  بمصالح  واإلرضار  السوق 
بالشفافية ووضوح  ، طالب عدد من اخلرباء واملستثمرين 
الرؤية والكشف عن املوقف بشكل دقيق يف مجيع احلاالت 
التطبيق إرجاء  حتى  أو  اجلزئي  أو  الكامل  اإلعفاء  سواء 
األوروبية للسيارات  الكامل  اجلمركي  فاإلعفاء 
املقبل. يناير  خالل  ثمنها  خيفض  لن 

 
و أن أسعار السيارات ال يتأثر بالتخفيضات اجلمركية فقط 
وهناك عوامل أكثر أمهية هلا تأثري قوي عىل أسعار السيارات 

األوربية ولعل من أبرزها سعر العملة، انخفاض قيمة النقد 
واليورو. الدوالر  وخاصة  املرصي  اجلنيه  مقابل  األجنبي 

 
وأوضح أن السيارات األوربية قد تنخفض بشكل كبري يف حال 
هبوط سعر اليورو مقابل الدوالر يف أسواق العملة العاملية.
عىل  اجلمركية  الرسوم  إعفاء  قرار  أن  إىل  وأشري 
املرصي  السوق  يف  مميزة  جيعلها  ال  األوربية،  السيارات 
الفئة  لتقارب  واليابانية  الكورية  بالسيارات  مقارنة 
اليورو. قيمة  األول  املقام  يف  فيه  يتحكم  والذي  السعرية، 

 
وأوكد أن أسعار السيارات األوربية ستظل يف ارتفاع يف ظل ثبات 
أو ارتفاع قيمة اليورو، بالرغم من تطبيق قرار التخفيضات 
لن  األوروبية  السيارات  أسعار  وأن  املقررة.  اجلمركية 
تنخفض يف يناير املقبل حتى بعد اإلعفاء اجلمركي الكامل.

 
للسيارات  املحليني  للوكالء  الربح  هلامش  األقصى  "احلد  و 
الرضائب"،موضًحا  بعد   1.5% إىل   1 بني  يرتاوح  األوروبية 
النسب  من   90% خفض  استطاعت  الدولة  أن 
إزالتها. من  الرضر  فام   10% سوى  يتبق  ومل  اجلمركية 

 
اجلمركية  اإلعفاءات  تطبيق  من  املترضر  عن  ونتساءل 
هذا  عواقب  سيتحمل  الذي  وعن  السيارات،  عىل 
القرار  تبعات  من  وحمذًرا  صحته.  ثبتت  حال  يف  القرار 
يرد  قد  االحتاد  أن  أوكد  حيث  األورويب،  الفعل  ورد 
الصادرات  عىل  األول  املقام  يف  ستؤثر  مضادة  بإجراءات 
الوحيد. اخلارس  صورة  يف  مرص  وتضع  املرصية 

 
ويف ديسمرب من عام 2017، أصدر املهندس طارق قابيل وزير 
الرشحية  تطبيق  بتعليق  قراًرا  السابق،  والصناعة  التجارة 
حلني  وذلك  اجلمركية،  التخفيضات  من  األخرية  قبل  ما 
استعداد قطاع السيارات املرصي واالنتهاء من قانون صناعة 
السيارات". صناعة  بـ"اسرتاتيجية  املعروف  السيارات 
وبحسب ما أكده كل من عمر بلبع رئيس شعبة السيارات
التجارية بالغرفة  الشعبة  رئيس  نائب  رشباص  وأرشف 
تكن  مل   2017 يف  اجلمركية  التخفيضات  تعليق  قرار  فإن 
.2012 عام  يف  تعليقها  تم  أن  سبق  حيث  األوىل،  املرة  هذه 
من  عددا  األوروبى  االحتاد  من  القادمة  السيارات  وتضم 
العالمات من بينها BMW ، واملرسيدس، والبيجو، والرينو
والفولفو والفولكس،  والسرتوين،   واألودى،  والفيات، 
عربيه  يشرتي  عايز  ...اليل  اهلل  لوجه  فنصيحه 
ليه  فرصه  أخر   .. الخ  إم..مرسيدس  ..يب  كبريه 
الصغريه  للعربيات  بالنسبه   ... دي  السنه  هناية  قبل 
!!! قوي  هتفرق  مش   .. الخ  .ورينو  وهونداي  كيا 
السيارات  عىل  اجلامرك  خفض  قضية  عىل  الستار  فأسدل 
لدى  األوروبى  االحتاد  سفري  أعلن  حيث  األوروبية، 
التعريفة  ستخفض  مرص  أن  سوركوش  إيفان  مرص 
اعتبارا  صفر  إىل  )األوروبية(  السيارات  عىل  اجلمركية 
ثنائى  بشكل  عليه  املتفق  للجدول  وفًقا   2019 يناير   1 من 
األوروبى. واالحتاد  مرص  بني  الرشاكة  اتفاقية  ىف 
واألوربى  املرصى  اجلانبني  من  مشرتكة،  جلنة   وعقدت 
اجتامًعا مشرتًكا ، أقر خالله خفض اجلامرك، وأغلقوا الباب 
أمام كافة األقاويل التى ترددت حول تأجيل خفض اجلامرك 
األوروبى. االحتاد  من  القادمة  السيارات  عىل  األوروبية 
وكانت مرص واالحتـاد األوروبى قد وقعا ىف 25 يونيو2001 
بربوكسل اتفاقية إلقامة منطقة جتارة حرة بني الطرفني 
التنفيذ  حيز  االتفاقية  دخول  من  عاما   12 أقصاها  مدة  ىف 
املرصية  الواردات  حترير  يمتد  بينام  تدرجيى(  )حترير 
سنة  16 إىل  األوروبى  املنشأ  ذات  الصناعية  السلع  من 
أفريقيا  وجنوب  املغرب  ىف  حدث  ما  فإن 
لنا  إرشادية  عالمة  يكون  أن  جيب  واجلزائر 
أخري. محاية  إجراءات  عن  البحث  من  بدال 

القادم  املصنع  إن  تقل  مل  الدول  هذه  أن  عىل  أشدد   و 
حمىل  تصنيع  بـ60%  يبدأ  أن  جيب  بالدها  سوق  إىل 
بنية  املقابل  ىف  وفرت  لكنها  املستورد،  متنع  ومل 
وطاقة منخفضة  ورضائب  متويلية  وفرصا  حتتية 
تسهل  حقيقية  حوافز  وفروا  اإلمجايل  ىف  إهنم  متابًعا 
فقط. السيارات  رشط  ليس  شىء  أى  ىف  االستثامر 
اسرتاجتية  إلصدار  مرص  تسعى  املاضى  العام  ومنذ 
تعثرت  قد  األوىل  مسودهتا  أن  إال  السيارات،  لتصنيع 
والذين  مرص،   ىف  الوكالء  من  عدد  اعرتاض  بسبب 
مرص  دفع  ما  وهو  بعينها،  ألطراف  منحازة  اعتربوها 
صياغة  عىل  حاليًا  يعمل  أملانى  مكتب  استقطاب  نحو 
الرشكات  جلذب  نواة  املرصية  احلكومة  تعتربها  االتفاقية، 
السويس. الكربى إلنشاء مصانع سيارات عىل جانبى قناة 
مرص  اسرتاتيجية  مع  يتعارض  ال  االتفاقية  هذه  تنفيذ 
أن  يمكنها  مرص  أن  عىل  واشدد  السيارات،  لتصنيع 
من  واالستفادة  مرص  ىف  للتصنيع  األم  الرشكات  جتذب 
أغادير  اتفاقية  وهى  القاهرة،  أبرمتها  التى  االتفاقات 
تسمح  والتى  والكومسا،  األوروبية،  الرشاكة  واتفاقية 
بقيمة  العامل  دول  إىل  مرص  ىف  املصنعة  السيارات  بمرور 
حيتاج  األمر  هذا  أن  إىل  مشرًيا  صفر،  تعادل  مجارك 
املرصية. الصناعة  عىل  القائمني  من  املجهود  من  مزيد 

 
سيكون  املرصية"،  السيارات  جتار  "رابطة  وبحسب 
السيارة  فئة  بارتفاع  مرهون  السيارات  أسعار  تراجع 
بالسيارة  اخلاصة  الفئة  ارتفعت  كلام  أنه  بمعني  نفسها، 
يرتفع قيمة اخلفض، وهو ما يعني أن أكرب قيمة متوقعة 
غالية  السيارات  مع  فقط  ستتحقق  األسعار  خلفض 
جنيه. مليون  إىل  ألف   800 بني  ما  ترتاوح  التي  الثمن 

 
أما االستفادة احلقيقية التي قد يشعر هبا املستهلك يف حال تم 
إقرار اإلعفاء اجلمركي الكامل عىل السيارات األوروبية، هي 
رشاء موديالت 2019 األحدث بأسعار مقاربة ملوديالت 2018.

 
جديد  تنمية  رسم  فرض  تدرس  احلكومة 
: السيارات  أنواع  مجيع  عىل  بـ10-20% 
املالية وزاريت  أن  إلنرتبرايز  حكوميان  مصدران  كشف 
رسم  بفرض  مقرتحا  تدرسان  والصناعة،  والتجارة 
السيارات  أنواع  مجيع  عىل   10-20% بني  يرتاوح  تنمية 
الكامل  اإللغاء  تطبيق  بمجرد  واملستوردة  حمليا  املجمعة 
بموجب  األوروبية  السيارات  عىل  اجلمركية  للتعريفة 
املقبل. يناير  أول  من  اعتبارا  األوروبية  الرشاكة  اتفاقية 

حاليا  بحثها  يتم  التي  الرسوم  أن  املصدرين  أحد  وأضاف 
ونسبة  املحرك  وقوة  اللرتية  السعة  باختالف  ستختلف 
املكون املحيل، الفتا إىل أن املقرتح يتيح بعض احلوافز أو املزايا 
للسيارات املجمعة حمليا، يف حني أن السيارات املستوردة لن 
حتظى هبا، إال أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك احلوافز.
السيارات  عىل  التنمية  رسوم  فرض  أن  املصدر  وأوضح 
األوروبية. ويتعني  اتفاقية الرشاكة  يتناىف مع  لن  األوروبية 
تلك  لفرض  النهائية  اخلطة  من  االنتهاء  الوزارتني  عىل 
للمصدرين. وفقا  املقبل،  يناير  من  األول  بحلول  الرسوم 

يعد  وما  حاليا،  احلكومة  إليه  تسعى  ما  هو  هذا  و 
الرتكيز  خالل  من  لالستثامر  مضافة  قيمة  بمثابة 
مرص. يف  السيارات  مكونات  إنتاج  زيادة  عىل 
عىل  احلكومة  فيه  تعكف  الذي  الوقت  يف  هذا  كل  يأيت 
نسبة  وزيادة  املحلية  السيارات  صناعة  وتعميق  تطوير 
يف  ستقدمها  التي  احلوافز  خالل  من  املحيل  املكون 
منذ  إصدارها  املنتظر  السيارات  صناعة  اسرتاتيجية 
السيارات  مع  املنافسة  يمكنها  حتى  سنوات  بضع 
واملغرب. تركيا  يف  جتميعها  يتم  التي  األوروبية 






