










الرئيس  السيُد  هبا  فاجأ  التى  الثالثة  األسئلُة 
القاهــرة حمافــَظ  السيسى-  الفتــاح  عبــد 
بعض  أمــام  تضعنــا  عنهــا،  جيــب  ولــم 
املقال. هذا  ىف  طرحها  أودُّ  التى  املالحظات 
وبدايًة فأنا من الذاهبني إىل أن صمَت املحافظ 
يكون  قد  عدة،  احتامالٌت  له  اإلجابة  عن 
ولكنه  التقريبية،  باإلجابات  علمه  بينها  من 
أن  يشأ  مل  احلاشد  واحلفل  الرئيس  حرضة  ىف 
يطرح أرقاًما غري دقيقة؛ ال سّيام وهو عىل ثقة 
من أن الرئيس يعرُف إجابات تلك األسئلة عىل 
وجه الدّقة؛ ألهنا شأٌن مرصى. وكلُّ ما خيصُّ 
مرص حمفوٌر ىف ذهن الرئيس، وربام مفاجأُة 
السؤال أربكت السيد املحافظ عن استحضار 
ا لُيجيَب عن األسئلة، وكان حيتاج  ذهنه حلظيًّ
السؤال األول إىل حلظات إضافية ليجيب عن 
الثانى ثم  فرسعان ما عاجله الرئيُس بالسؤال 
معرفة  عدم  احتامُل  هناك  وبالطبع  الثالث، 
ىف  عهده  حلداثة  نظًرا  باإلجابات،  املحافظ 
أخرى احتامالٌت  هناك  وربام  املحافظة. 
يعنينى  ما  املقال.  هذا  ىف  تعنينى  ال  مجيعها 
رأس  ّبان،  الرُّ من  األسئلة  طرح  »فلسفة  هو 
رجاالته  عىل  الدولة،  ىف  السياسية  السلطة 
مرص«. سفينة  قيادة  ىف  يساعدونه  الذين 
املعنىَّ  هو  القاهرة  حمافُظ  يكن  مل   -
صّناع  مجوع  بل  الرئيس،  بأسئلة  األوحَد 
حني  فكأنام  مرص.  ىف  واملسؤولني  القرار 
أن  بوسعنا  للمنتهى،  اخليال  خطَّ  نمّد 
بالوزراء  اجتامعاته  ىف  الرئيس  نتصّور 
وينصُت  هذا،  يسأُل  وهو  واملحافظني، 
الذهنى. العصف  جلسات  ىف  كام  ذاك،  إىل 
-  احرتامى للرئيس السيسى الذى كان شديد 
السؤال يطرح  وهو  واألناقة،  واحلنو  الرّقة 
تلو السؤال، مؤكًدا بني كلمة وأخرى عباراٍت 
جات  بالذات-  إنت  قصدى  »مش  قبيل:  من 
فيك انت معلش- مش عاوزك تزعل… إلخ(.
عبارة  ىف  وردت  املشهد  ىف  »فلسفة«  أول   -
»أنــا  قال:  حني  الرئيس  كالم  سياق  ىف 

مصــر  بـيــدخــل  جنــيــه  كــل  عــارف 
شغىل«. ده  فني.  بيترصف  جنيه  وكل 
وردت  املشــهــد  ىف  »فلســفــة«  ثــانــى   -
عشــان  عــارف  تبــقــى  »الزم  قــال:  حيــن 
يفهم«. عاوز  مواطن  أى  جتاوب  تقدر 
ىف  املواطن  بحق  الرئيس  إيامن  أدركنا  وهنا 
االطالع عىل، واالضطالع بمشاكل بلده. كأنام 
يريد الرئيس أن يقول إن املواطن ليس دوره 
حتاول  وهى  مرص،  عىل  متفّرًجا  يكون  أن 
انفراجة  نحو  الزجاجة،  عنق  من  اخلروج 
الرئيُس  يؤمن  بل  اهلل،  بإذن  املرشق  الغد 
العملية  تلك  ىف  ينخرط  أن  بد  ال  املواطن  بأن 
كذلك. وواجبه  ه،  حقُّ هذا  ألن  التنموية، 
مل  اليوم  نعيشها  التى  االقتصادية  املشاكل   -
مرياٌث  هى  إنام  الفضاء،  من  علينا  هتبط 
من  وسنوات  عقود  عن  نتج  األمد  طويل 
مع  تزامن  تقريًبا،  إنتاج  دون  االستهالك، 
االقتصادى،  التضخم  حالة  ىف  وتسبب 
السكانى  االنفجار  عن  ونتجت  مع  تزامنت 
الكفاءة  وانخفاض  والبطالة،  املخيف، 
املاضية. العقود  مدى  عىل  اإلنتاجية 
الذى مل  التارخيى اخلاطف  املشهد  عرب هذا   -
السيسى  الرئيُس  أرسل  دقيقتني،  يستغرق 
وكّل  جلميع  ومبارشة  واضحة  برسالة 
يىل: ما  تقول  املرصية.  الدولة  ىف  مسؤول 
دراية  عىل  مسؤول  كلُّ  يكون  أن  أوال- 
السلطوى  حقله  ىف  جيرى  ما  بكل  كاملة 
وخمرجات  ومدخالت  زمنية  برامج  من 
الدقيقة. باألرقام  وحلول  ومشكالت 
رأسه ىف  هبا  جاهًزا  يكون  أن  وثانًيا- 
واملستندات. واألوراق  الدفاتر  ىف  وليس 
وثالًثا- أن يعرف املسؤول أن من حق املواطن 
جييب. أن  املسؤول  واجب  ومن  يسأل،  أن 
أن  فهى  املشهد،  ذلك  ىف  األهم  الفلسفة  أما   -
الومهى  الرابع«  »احلائط  هدم  كأنام  الرئيس 
واملواطن. احلاكم،  النظام  بني  يقُف  الذى 
عن املرصى اليوم

املحرتم  نويل  بابا  السيد 
وبعد،،  طيبة  حتية 

مرة  أول  بك  سمعت  عندما  صغريًا  كنت 
مداخنها  من  البيوت  تدخل  أنك  أخربوين 
أن  قلبي  كل  من  فتمنيت  ألعاب  كيس  حاماًل 
هتبط  أن  الليلة  تلك  انتظرتك  وبالفعل  ألتقيك 
عيل رغم أن بيتنا ليس فيه مدخنة! حتى أين مل 
أنتبه أن سطح البيت ال يتسع لرتكن عليه عربتك 
وغزالنك ولكنك مل تاتى فاعتقدت أن ما منعك 
لدينا تتوفر  ال  التي  اللوجستية  األسباب  هذه 
عشية  هذه  رسالتي  إليك  أكتب  أن  فقررت 
ورأس  الكريسامس  بأعياد  العامل  احتفال 
البيضاء  وبلحيتك  باهلل  وأستحلفك  السنة 
مدرك  وأنا  اآلخر  إىل  رسالتي  تقرأ  أن  الناصعة 
بتجهيز  جدا  مشغول  األيام  هذه  إنك  متاما 
الغزالن  وتسمني  اهلدايا  وتنزين  عربتك 
ولكن البد من قراءة هذه الرسالة ألن هبا كالما 
هاما جدا وال يمكن أن حيل هذا املوضوع سواك 
وحيقق أمنياتنا لذلك سأحاول أن أخترص حتى 
فأرجو  وقتا  جتد  مل  وإذا  سدى  وقتك  يضيع  ال 
ألننا   - كالعادة   – املقبل  العام  إىل  قراءهتا  تأجيل 
أعتدنا أن نؤجل أحالمنا وأفراحنا عاما بعد عام !!
نعيش  األرض  عىل  هنا  نحن  نويل  بابا  عزيزى 

ممنوع  أم  والغزالن  باالضواء  املزينة  بمركبتك 
السالح  وقف  عىل  أعمل   !! الرشق  دخول  عنك 
التخطيطات  تلك  وأوقف  القنابل  كل  وأهدم 
ذلك  تعلم  وأنت  كارثى  فالوضع  منازلنا  هلدم 
أما عن اجلنوب فهناك من حيلم بمجيئك حممل 
هبدايا عديدة مل يراها أحد منهم من قبل فهناك 
وأصبح  وجفاف  صحراء  سوى  ليس  سانتا  يا 
من  خترج  لكى  تاتى  أن  منك  يتمنون  األطفال 
عطشهم  تروى  ماء  قطرة  احلمراء  حقيبتك 
وتبلل شفاههم التى تشققت من اجلفاف هل تعلم 
سوف يبتهجون ملجرد النظر إليك فمن النادر أن 
عىل  اعتادوا  قد  وهم  بمالبس  شخص  يشاهدوا 
الفرح  أشد  وسيفرحون  الكساء  وقله  العراء 
عندما تبتسم هلم فهم ال يعرفون شكل االبتسامة 
وأسعى  سعادهتم  عىل  فاعمل  بعيد  زمن  من 
عليهم  ووزع  نحلت  التى  باجسامهم  هتتم  أن 
أن  وحاول  لون  أو  راحة  أو  طعم  بال  نظيف  ماء 
تبقى معهم فرتة فهم بال صديق وانت تعلم ذلك 
كثريا  ستسرتيح  فهناك  بالغرب  رحلتك  وأختتم 
مكان  ىف  قليال  روحك  وستهدأ  شاهدته  ما  من 
برد  بال  أو جوع  بال فقر  نزاعات  أو  بال حروب 
قارص وعدم تدفئه ولكن ال تنسى هوالء االطفال 
الذين بال منازل املشتتني بني الطرقات وتذكر أن 
تذهب إىل دور األيتام والذين بال أهل أو عائل فهم 
ىف أشد االحتياج إىل حضنك وأهتاممك ولو مرة 
عىل  سكاهنا  أنشق  منازل  أبواب  وأطرق  بالعام 
بعضهم وأمجعهم ىف حضورك بمحبة وود وأعد 
إىل مسامع اجلدران ضحكات قد رحلت هزاهتا 
من قديم الزمان وأما عن املدمنون والسكارى فال 

ىف  هناك  فبعضنا  واحد  مكان  ىف  لسنا  ولكننا 
شديد  وجتمد  برد  ىف  يعيش  الشامل  أقصى 
الربد  بأن  تعرف  أن  فيجب  الوقت  هذا  ىف 
يف  شاهدنا  لقد  نويل  بابا  يا  موجعان  واجلوع 
خبز  دون  من  يموتون  أطفااًل  األخبار  نرشات 
نطلب  أن  بإمكاننا  هل  الربد  جلدهم  وينهش 
واملدافئ  الغذائية  املواد  وعلب  األغطية  منك 
حترض  أن  بإمكانك  هل  هلم؟  الساخن  واحلليب 
حترقهم  التي  النار  من  بداًل  صغرية  مدفأة  هلم 
الناس  خيمة؟  داخل  خشبًا  أشعلوا  كلام 
ليلة  يف  منها  أنت  تتسّلل  كي  املداخن  تطفئ 
هلم  آمنة  مدافئ  تأمني  عىل  اعمل  لذلك  امليالد 
يعيشون  ال  لكنهم  ألعاب  بال  يعيشون  األطفال 
ذلك تعلم  شك  بال  وأنت  حليب.  وبال  دفء  بال 
حيث  الرشق  أقصى  ىف  يعيش  من  وهناك 
وهناك  املنطقة  يسودان  واإلرهاب  احلروب 
وأخرون  عشوائية  قذيفة  من  متوت  أطفال 
تتحلل  وأضاعفهم  سامة  غازات  من  خيتنقون 
هو  ما  أعلم  وال  اجلوع  من  الضئيلة  أجسامهم 
وهل  أمان  ىف  تزورهم  أن  أستطعت  عام  أخر 
أم  أخرى  مرة  زيارهتم  تكرر  أن  تستطيع 
جتلب  أن  يمكن  وهل  أمل  دون  سينتظرونك 
بلداهنم  من  اإلرهاب  وتزيح  معك  السالم  هلم 

تتجاهلهم فربام مل يفتقدهم أحد منذ زمان بعيد 
وأصبحوا منبوذين عن اجلميع فأرسل هلم هداياك 
املبهرة لكى يقتنوها ويرتكوا ما أدمنوا لسنوات 
ذلك  تعلم  وانت  إليك  حيتاج  منهم  شخص  فكل 
كم  أتفهم  أنى  نويل  بابا  عزيزى  يا  ساحمنى 
هذه  تقرأ  وأنت  اآلن  فيه  أنت  الذي  الغضب 
األمر  هبذا  ترضى  ال  أنك  جيدًا  وأعلم  الرسالة 
حيث  كاملًة  تصلك  ال  األخبار  أن  أعرف  لكني 
صخب  عن  بعيدة  بسيطة  هادئة  حياة  تعيش  
الدنيا ورصاعها ولكن ال تنسى لياقتك فوزنك قد 
زاد مؤخرا بشكل كبري وأصبحت ثقيل احلركة 
وأن  قليال  احللوى  ترتك  أن  فحاول  قبل  عن 
متارس الرياضة أو أن جتلس فرتة ىف أفريقيا !!

عزيزي بابا نويل..
أعلم أنني أطلت عليك وال وقت كثريًا لديك لقراءة 
األخرية  الساعات  فهذه  منى  أخرى  رسائل 
ومالبسك وهداياك  لتحضرياتك  حتتاجها 
ىف  واحدة  حلظة  أترد  مل  فإنى  هذا  كل  ورغم 
ستقدر  أنك  لعلمى  إليك  اخلطاب  هذا  كتابة 
الوقت  هذا  مثل  ىف  املساعدة  إىل  حاجتنا  مدى 
ولكن  الرسالة  تلك  لك  أرسلت  أن  فساحمنى 
أمتنى أن تصل إليك وأن مل تصل هذا العام فربام 
قوية  عاصفة  أو  أندلعت  جديدة  حرب  بسبب 
ياكل  الربيد  ساعى  جعل  شديد  جوع  أو  هبت 
ستصلك  ولكنها  أكتبها  مل  أنى  ريام  أو  أوراقها 
عام  وكل  العام  هذا  غريى  أخر  شخص  من 
ىف اخلتام لك منى التحية واالحرتام يا عزيزى بابا 
نويل وأمتنى ىف يوم أن تأتى يل وىف جعبتك وطن 
أمضاء أنسان ... 

ُنحّب  وأن  اآلخر  نقبل  أن  يدعونا  املسيح  الّسّيد 
اآلخر وأن نعيش بسالم مع اآلخر، الّسّيد املسيح 
اآلخر.  نخدم  وأن  اآلخر  مع  للُمصاحلة  يدعونا 
األرض،  عىل  سالمًا  ليصنع  املسيح  الّسّيد  أتى 
قال: إذ  السالم  ألتباعه  املسيح  السيد  وأّعطى 
ُأْعِطيُكْم..." َساَلِمي  َلُكْم.  َأْتُرُك  َساَلًما   "
)يو 14: 27( والّسالم الذي ُيعطيه الّرّب ليس هو 
املعيشة  أو  الّسهلة  الّظروف  عىل  املبني  الّسالم 
بال متاعب وال صعوبات، وذلك واضح  الّرحبة 
بل  سهلة  بحياة  أتباعه  َيِعد  مل  نفسه  الّرّب  ألّن 
قال: "يِف اْلَعامَلِ َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق...")يو 16: 33(.
اهلل؟  ُيعطيه  الذي  الّسالم  هذا  نوع  هو  ما  إذًا   
ظروف أو  أحداث  عىل  يستند  ال  الذي  ذاك  إنه 
إّنام يتأّسس عىل شخص اهلل نفسه، لذلك يقول 
الّرسول بولس:"... إِْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟" 
الرّش  نرد  كامسيحني،ال  ونحن   .)31  :8 )رو 
البرش. مجيع  ُنسامل  أن  علينا  جيب  بالرّش،بل 
يكون  أن  جيب  احلقيقي  املسيحي  إّن   
ويصنع  للّسالم  يسعى  متامًا  سّيده  مثل 
وإالّ  اخلري،  ويزرع  الّسالم  وُيقّدم  الّسالم 
حقيقّية. للمسيح  تبعّيته  تكون  فلن 
األرض  عىل  موجود  وهو  املسيح  الّسّيد  قابل 
الذين  الكثريين  من  بالقليلة  ليست  ُمقاومة 
لُيقّدمه  أيت  ما  بخصوص  الرأي  يوافقونه  مل 
له ورفضهم  ُمقاومتهم  ومع  لكّنُهم   ، تعاليم  من 
ضغينة  أّي  ليحمل  يدفعوه  أن  يستطيعوا  مل 
وعرف  جيدًا  البرش  عرف  لقد  جتاهُهم، 
فكرهم وَقِبل كل فرد ، وكان ُيقّدم للُكّل املعونًة 
خريًا.  إالّ  للُمحيطني  يصنع  يكن  ومل   ، والُنصح 
وعالوه عىل ذلك مل ُيعّلمنا فقط أن نقبل اآلخر 
أتباعه  أوصى  لقد  بل  العقيدة،  يف  عّنا  املُختلف 
أن حُيّبوا اآلخرين مهام كانت هّوة اخلالف بل 
َفَأُقوُل  َأَنا  ا  "َوَأمَّ األعداء  ُنحب  أن  أيضًا  أوصانا 
َأْحِسُنوا  اَلِعِنيُكْم.  َباِرُكوا  َأْعَداَءُكْم.  وا  َأِحبُّ َلُكْم: 
إِىَل ُمْبِغِضيُكْم، َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكْم 
السيد  عّلمنا  لقد   .)44  :5 ")مت  َوَيْطُرُدوَنُكْم 
هي  إّنام  اآلخر،  مع  املُصاحلة  أّن  كيف  املسيح 
للعبادة،"فإْن  م  الّتقدُّ قبل  األوىل  املرتبة  تأخذ 
أّن  تذّكرت  وُهناك  املذبح  إىل  ُقربانك  قّدمت 
عىل  ُقربانك  ُهناك  فاترك  عليك،  شيئًا  ألخيك 
أّواًل اصطلح مع أخيك، وحينئذ  املذبح واذهب 
أكثر  وما   .)23  :5 )مت  ُقربانك"  وقّدم  تعال 
عن  كهذِه  صور  من  املُقّدس  الكتاب  ُيقّدم  ما 
حمّبة اآلخر والعيش بسالم معه وطلب راحته 
البرش  حييا  لو  ذا  َحبَّ ويا  هو،  موقفه  كان  مهام 
ستتغرّي! حياتنا  كانت  كم  هكذا!  مجيعهم 

العامل  هذا  ان  دائاًم  نتذكر  أن  أحبائي،جيب 
أن  وجيب  األبدية  احلياة  مع  باملقارنة  وقتي 
َنا  لِكنَّ َباِقَيٌة،  َمِديَنٌة  ُهَنا  َلَنا  "َلْيَس  أنه  ننسى  ال 
العامل  ،وأن   )14  :13 )عب  اْلَعِتيَدَة"  َنْطُلُب 
وضيق  وأمل  حزن  مليئة  واحلياة  بالرش  ميلء 
الكتاب  قول  دومًا  نتذكر  أن  جيب  لكن 
َسَتْبُكوَن  ُكْم  إِنَّ َلُكْم:  َأُقوُل  قَّ  احْلَ قَّ  "َاحْلَ املقدس 
َسَتْحَزُنوَن،  َأْنُتْم  َيْفَرُح.  َواْلَعامَلُ  َوَتُنوُحوَن 
.)20  :16 )يو  َفَرٍح"  إِىَل  ُل  َيَتَحوَّ ُحْزَنُكْم  َولِكنَّ 
هذه  وأحزان  ضيقات  أن  ننسى  ال  أن  جيب 
السامء  يف  عظيم  جمد  إيل  تتحول  احلياة 
ُتَقاُس  اَل  اِضِ  احْلَ َماِن  الزَّ آاَلَم  َأنَّ  َأْحِسُب  "َفِإينِّ 
.)18-28  :8 )رو  ِفيَنا"  ُيْسَتْعَلَن  َأْن  اْلَعِتيِد  ِبامْلَْجِد 
املقدسة  الكنيسة  قديسني  مجيع  هذا  أجل  من 
واشتهوا  العامل  يف  زهدوا  العصور  مر  عىل 
الرب،  مع  يكونوا  لكي  اجلسد  من  اإلنطالق 
كانت  ،إذ  له  كاملة  حمبة  عن  هذا  فعلوا  وقد 
للعامل.  وليست  العامل  يف  حياة  اجلسد  يف  حياهتم 
بالنسبة لإلنسان  األبدية مع اهلل  امللكوت واحلياة 
الكنز  هي  األسمى،  اهلدف  هي  املسيحي 
يوم  اإلنسان  يطلبه،فبداية  الذي  احلقيقي 
فيها  تكون  وسوف  السامء،  يف  كانت  ُخلق 
اهلل.  مشيئة  بحسب  حياته  كانت  إذا  هنايته 
العامل بغربته يف  املؤمن  اإلنسان  ومن هنا أحس 
َيْصَنُع  الَِّذي  ا  َوَأمَّ َوَشْهَوُتُه،  َيْمِض  "الَعامَلُ 
 .)17  :2 ")1يوحنا  اأَلَبِد  إِىَل  َفَيْثُبُت  اهلِل  َمِشيَئَة 
برهان  هو  املسيحي  اإلستشهاد  أحبائي،إن 
قَّ  "َاحْلَ املسيح:  السيد  قول  عىل  عميل 
يِف  ْنَطِة  احْلِ ُة  َحبَّ َتَقْع  مَلْ  إِْن  َلُكْم:  َأُقوُل  قَّ  احْلَ
َولِكْن  َوْحَدَها.  َتْبَقى  َفِهَي  ْت  َومَتُ اأَلْرِض 
.)24  :12 )يو  َكِثرٍي"  ِبَثَمٍر  َتأْيِت  َماَتْت  إِْن 
وبام   ، الشهداء  آالم  بسبب  كثريون  آمن  لقد 
وما  معجزات،  من  إستشهادهم  صاحب 
من  وليس  وصرب  واحتامل  ثبات  من  أظهروه 
املسيحي  اإليامن  أن  قلنا  إن  يشء  يف  املبالغة 
القديسني،  بإستشهاد  كله  العامل  يف  انترش 
وتعليمهم...  املبرشين  بوعظ  انترش  مما  أكثر 
فنام  اإليامن  بذار  روت  الشهداء  فدماء 
اهلل. ملكوت  حلساب  كثرية  بثامر  وأتى  اإليامن 



حبا  انتظار  يف  السنة   من  الفرتة  هذه  نعيش 
ليس له شبيه باختالف كافة أنواع احلب ... حبا 
ابديا الهنائيا ... حبا يكفي جلميع اللذين خلقوا 
وليس  عمليا  حبا   ... بعد  خيلقوا  مل  واللذين 
احلياة دون حرمان  ... حبا يمأل  جمرد فكرة 
... حبا موجود منذ األزل وكائن ايل االبد ... حبا 
عظيام يف عطائه ... حبا اليعرف الظالم ابدا ... 
... حبا  ... حبا حقا حقيقيا  نور  نور من  حبا 
أروع كلامت له  قبلنا منشدة  املالئكة  استقبلته 
السالم  األرض  وعيل  االعايل  يف  هلل  املجد   (
العجيب  احلب  هذا   ...  ) املرسة  وبالناس 
املجد  كل  له  املسيح  السيد  ميالد  هو  للبرشية 
ملك السالم ولد حبا يف البرشية وحتي ينقذها 
وحواء  آدم  عصيان  نتيجة  األبدي  اهلالك  من 
انطالق  نقطة  املسيح  السيد  ميالد   ... اجلنة  يف 
اإلنسانية حيث علمنا  للعالقات  لتغيري جذري 
التعامل  أساس  هي  املحبة  أن  املسيح  السيد 

الشمس مازالت تدور دورهتا ، واأليام تتعاقب 
ويستقبلون  عامًا  يطوون  والبرش   ، هنار  ليل 
اليام  احلنني  ويملؤه  يشتاق  قد  املرء   ، آخر 
وزهر  رحل  حلبيب   ، مض  وعمر  خلت 
جتسد  مجيله  لذكريات  يشتاق  ...قد  ذبل 
النجاح. نشوة  او  الفرح  حلظات  امامه 
الشياء  دائاًم  يكونان  واحلنني  االشتياق 
يف  او  قلوبنا  يف  بصمه  َتَرُكوا  وأشخاص 
كالمها  يف  البصمه  تكون  وقد  عقولنا، 
وذاك  الشوق  هذا  معًا.  والعقل  القلب 
غصه يرتكان  قد  آخر  مشهد  يف  احلنني 
دمعه   ، الشفاه  عيل  باهته  بسمه   ، احللق  يف 
الفرح  من  خاص  مذاق  انه   . العني  يف  حارقه 
مض مايض  عيل  النبيل  احلزن  او   ، احلزين 
هناك  لكن   . ذكري  واصبح  كان  قد  واقع  عيل 
قطار  عندها  يتوقف  قد  احلياه  يف  حمطات 
كالعدم  حلظات  املسري،  عن  واحلنني  الشوق 
عندها  واحلنني،  الشوق  نبض  فيها  يصمت 
ثقه بكل  لك  يعلن  ان  النفس  طبيب  يستطيع 
ان  اخـبــرك  ان  آســف   ... عــزيــزي 
الــزهــايــمــر. مــرض  اصــابــه  قــد  قلبــك 
يعني  فهذا   ، بالزهايمر  القلب  يصاب  عندما 
لذكريات  حنني  او  شوق  هناك  يعد  مل  انه 
املشهد،  عن  غابوا  ألحبه  خلت،  اليام  حلوه، 
ايضًا  النجاحات.  وفرحة  الفرح،  ألزمنة 
القلب نبضات  اللعني  الزهايمر  يغزو  عندما 
رشايني  يف  ارعن  كطفل  ويلهو  ويعبث 
املره  الذكريات  حتي  عندها  القلب،  وأوردة 
املعتق والعذاب  املر  حلظات  اإلخفاق،  وأزمنة 

من  مرسوقة  لربهة  بصمت،  لنبتهل 
من  حر  ابتهال  ليكن  الراكض...  الزمن 
قيود الزمان واملكان... نقف أمام باب عامِل 
الال  نحاور  أو  بكلامٍت  هنمس  رسمدي، 
للحياة. األوىل  كاهلمسات  بتجرد،ٍ  مرئي 
ما  تروي  اخلفية  لعيوننا  لنرتك 
املتــعــب احليــاة  سفر  يف  شاهدت 
وتضــّرع. إدراك  صمتــنــا  وليكــن 
أقــالم خطتــهــا  كلــمــاٍت  يف  لنتأمــل 
األيام. رشايني  حمربة  من  مدادها 
ســنــوات  حكمــــة  عــــن  لنتســــاءل 
الزمان. دفاتر  يف  واختبأت  هربت 
حزين صوت  إىل  كإصغاء  ابتهالنا  ليكن 
كهلة.  كاتدرائية  يف  عتيقة  أجراٌس  تقرعه 
يف  تائهة  لعيوٍن  السامء،  بكرم  ولنهديه 
أمان.  ميناء  عن  تبحث  الغربة،  بحر 
صفحة  حترق  بحرسٍة  يبكي  لعجوز 
ودواليب  الطفولة  ألوان  لبائع  قدره. 
منيس. شارع  ناصية  عىل  الورقية  اهلواء 
حقٍد،  أسرية  دمعًة  عيونه  يف  لطفٍل 
أصنام  أمام  ابتسامته  سفح  عامل  عىل 
إنسانيتهم  حُترق  ملن  والغضب.  اجلربوت 

اخو  االنسان  ألن   ... الناس  بني  الصحيح 
يف  للحب  الذهبي  الدستور  وعلمنا  اإلنسان 
حمبة األعداء وايضا حمبة القريب كنفيس ... 
فرحة  السالم  ملك  املسيح  السيد  ميالد  فليكن 
بالقيم  للتمسك  وحافزا  مجيعا  علينا  وبركة 
اإلنسانية املحبة للسالم ... وان هيدي الشعوب 
التي حتب ومتارس  إراقة  الدماء لألبرياء وان 
مثل  الصالة  بيوت  إحراق  عدم  قلوهبم  حتس 
الكنائس واالديرة ... نحن نقف االن ختام سنة 
فليساعدنا   ... عمرنا  من  جديدة  سنة  وبداية 
نكون  أن   ) املسيح  السيد   ( العجيب  هذا احلب 
 ... عالقاتنا  كل  يف  وعاقلني  وعادلني  لطفاء 
غري  املفتوح  كالكتاب  أمامنا  اجلديدة  فالسنة 
املكتوب ... كل صفحاته بيضاء فدعونا نكتب 
حتي  مجيلة  لنا  حتدث  أشياء  صفحاهتا  يف 
سنة  السنة  هذه  ولتكن  مجيلة  حياتنا  تكون 
... طيبني  وانتم  سنة  وكل  والطمأنينة  للسالم 

. اجلارح  انياهبا  براثن  من  املرء  يعتق  سوف 
بالزهايمر  قلبه  يصاب  عندما  االنسان 
من  كبريه  اثقال  كاهله  عن  سينزاح  حتاًم 
من  ثمينًا  كنزًا  سيفقد  ايضًا  لكنه   ، احلزن 
فهذا  بالزهايمر  قلبك  يصاب  عندما  الفرح، 
اصبحت  ومشاعرك  عواطفك  ان  يعني 
هويه وبال  تاريخ  بال  اصبحت  وأنك  معطله، 
متــامــًا. إنســانيتــــك  تــتــجــمــــد  ســوف 
لكن الذكاء وكل الفطنه، بل قل النبل.. كل النبل
القدره لك  يكون  وان  احزانك،  لكل  تغفر  ان 
وتوظيفه  الزهايمر  هذا  يف  التحكم  عيل 
كن  إنسانيتك.  يؤكد  وما  آدميتك  خيدم  بام 
اي  ويمأل  ضغط  اي  من  هيرب  كاهلواء 
سواد  حيمل  ضغط  اقل  من  اهرب  فراغ، 
احلب.  هبرمون  قلبك  فراغ  وامأل  الفكر، 
حزن  كل  امام  قلبك  يصيب  الزهايمر  اترك 
رشير فكر  كل  امام  قلب،  ووجع  ردئ 
حياة  اجل  من  إجيابيًا،  مرضًا  اجعله 
ونفس  نقاء  اكثر  قلب  اجل  من  افضل، 
دعني عندئذ   !! فعلت  ان  سالمًا.  اكثر 
الزهايمر   .. الزهايمر  اصابه  قلبك  ان  اهنئك 
بتالبيبها فتمسك  الفرح  حلظات  اما  االجيايب 
اجعلها  قلبك،  جدران  عيل  واحفرها 
الزمن. يتحدي  فرعونيًا  نقشًا  أبديًا،  وشاًم 
مع بداية دوره جديدة من دورات الزمن وانت 
عمر  من  او  عمرك  من  جديدًا  عامًا  تستقبل 
الزمن، امتني لك أهيا املخلوق الرائع، أهيا االنسان
برشتك،  لون  كان  كيفام  كنت،  أينام 
أهيا  لك  امتني  هويتك،  او  عقيدتك  او 
بصمه  احلب  إنسانًا،  تبقي  ان  االنسان 
الزهايمر. اصاهبا  والكراهيه   .. قلبه  يف 

واالمتالك الرغبة  مذابح  عىل  بخورًا 
أنثى لكل  املشوهة.  الذات  وعبادة 
صغرية  صالة  هامسًة  وليدها  تضع 
وللعامل. لنفسه  السالم  تنشد  أذنه  يف 
اخلري ببسملة  مغلفة  قمٍح  غلة  تضم  ليٍد 
وتذروها يف رحم األرض. حلاكٍم بأمر العدل 
واحلق، ليضء شمعة رأفة وأمل يف ظالم 
قلبًا  الشباب  يملكون  ملن  املتهاوي.  الزمن 
احلياة. قنديل  زيت  ألهنم  وعماًل  وفكرًا 
احلياة،  رمادية  يف  مسافرين  لعاشقني 
عتيق.  مقهى  يف  حنونة  بياٍن  نغامت  عىل 
الكرم،  خطوطها  رسمت  كٍف  لصاحب 
وبدون سؤال منحت أناملها الفرح لقلوٍب 
العامل  كسرية. لكل مرنٍم وداٍع وساٍع لرسم 
قزح.ٍ قوس  مع  متوائمة  زاهية  بألواٍن 
الرافعني  العامل،  يف  املبتهلني  كل  مع  لنقف 
املغلقة،  القلوب  أبواب  يفتح  لنوٍر  أذرعهم 
لشمس السالم واملصاحلة مع الذات … فتنموا 
اجلائعة  النفوس  كل  وتشبع  احلب،  قمحة 
السعادة  كرقصة  والفرح،  والتآخي  للوئام 
الدافئ. موطنها  إىل  العائدة  للعصافري 

عام سالم لسوريا وللعامل أمجع 
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لك  مثيل  ال  الذي  امليالدي  النجم  أهيا    
بشعلتك  النابض  الساطعة،  النجوم  بني 
اهلل! تدابري  عظمة  مدارات  يف  األبدية 
   أبزغ يف ملء زماننا الذي يالمس هناية النهاية 
اخرتق  الزرقاء،  قبتنا  من  اقرتب  املرتقبة، 
سحابتنا السوداء، أسطع بنورك يف دجانا نحن 
يف  لعلنا  وآثامنا؛  ذنوبنا  يف  الغارقون  الليليني 
هذه املرة: ندرك أهدافك املضيئة عىل يومّيات 
ونلهج  بالعبوس،  متامًا  املتشحة  روزنامتنا 
تنذهل  تعد  مل  التي  للحواس،  التوبة  بمزامري 
احلالكة. هزيمته  ضوضاء  يف  الغارق  لقلبنا 
الفائق  نورك  مصدر  إىل  لنتوجه  حّرضنا    
النشطة؛  انسحاقاتنا  برماد  ولنستقبله  املجد، 
جديد. بميالد  أرواحنا  صياغة  ليعيد 
تطرحها  وال  ترفضها،  ال  عيوننا..  عيوننا،    
بعيدًا عن أنوارك املتوهجة باملحبة، بل اجعلها 
مستحقة، أن تدخل  إىل فردوس ارشاقاتك يف 
امتحان السهد والدموع؛ فنعقد بجدائل اشعتك 

املنري الصبح  كوكب  مع  أبديًا  صلحًا  القدسية، 
النهارية. يبارك خطواتنا  أن  دائاًم،  الذي يريد، 

***   ***   ***
الغائمة،  الدروب  يف  اهلادي  النجم  أهيا     
النجوم! تساقط  زمن  يف  اهلامة  املرتفع 
التي  البرشية،  نجومنا  عليائك  من  أفتقد    
اخلريف  كأوراق  التجربة،  أرض  عىل  تتساقط 
واهلرطقات،  البدع،  طّوحتهم  وقد  اجلافة. 
واألنبياء الكذبة. وقهرهتم االضطهادات واآلالم 
اجلاحمة؛  بشهواهتا  الدنيا  وأغرهتم  العابرة. 
كانوا  أن  بعد  القويم،  إيامهنم  عن  فارتدوا 
كالكواكب املتأللئة يف سامء الكنيسة املجاهدة.
الصالح االقتداء  أيقظ فينا غريتنا عىل درب     
لنطلب نجوميتك، ال نجومّيتنا.. نجومية أبناء 
نجومية  ال  اهلل.  ملكوت  يف  النهار  وأبناء  النور 
الزائلة. والشهرة  والفن،  والرياضة،  املجتمع، 
عّلمنا أن نكونـك: كمـا يف مـداراتك، كـذلـك عىل 

األرض!



االبدان  هلا  تقشعر  متتاليه  ارهابيه  عمليات 
وتنزف من اجلها الدموع وتتعثر هلا القلوب والن 
بال  وألهنم  الظالم  خفافيش  مثل  اإلرهابيني 
إال  يعيشون  ال  وألهنم  ضمري  وال  دين  وال  أخالق 
شيمهم  من  وألن  والتخريب،  والدمار  الدم  عىل 
يف  مفسدون  وألهنم  الظهر،  يف  والطعن  الغدر 
جريمة أي  ارتكاب  عن  يتورعون  وال  األرض 
أن  يؤكد  فرته  قبل  بغداد  يف  به  قاموا  ما  فإن 
ثمن  بأي  اجتثاثها  جيب  اخلبيثة  اجلرثومة  هذه 
مهادنتها. أو  هبا  الوثوق  أو  معها  التهاون  وعدم 
النار  العربية مثل  ديارنا  انترش يف  الذي  الوباء  هذا 
خيطر  أن  يمكن  ما  أبشع  ومارس  اهلشيم،  يف 
وتدمريللمدن  وسبي  وذبح  قتل  من  بال  عىل 
ضده  احلرب  أن  يبدو  واحلضارات  واحلواض 
بعد  تكتمل  مل  وهزيمته  أهدافها  كل  حتقق  مل 
كل  استكامل  عن  قارصة  زالت  ما  املواجهة  ألن 
فهناك  عليه.  للقضاء  توفرها  جيب  التي  العنارص 
املالذات  ويوفر  ويدعم  يمول  يزال  ال  من  بالتأكيد 
واحلواضن، وهو مل يستغن بعد عن خدمات هذا 
وتشغيله استثامره  عىل  قادرًا  يزال  وال  اإلرهاب 
وهنا نتساءل هل ما يقوم باعامل العنف واالرهاب 
فقط الجل املال ام تنفيذ منهج يتبعه ويؤمن به ؟ 
كثريا ما نادينا بتجديد اخلطاب الدينى والكف عن 
ايضا  ونادينا  الشيوخ  بعض  من  الصادره  الفتاوى 
ىف  العنف  عىل  حتض  التى  االزهر  مناهج  بتغيري 
القسوه  املناهج ما وجدنا  ابشع صوره ولوال هذه 
الدخول  االرهابى  هدف  واصبح  البرش  قلوب  ىف 
االرض  عىل  للجحيم  ادى  وهذا   السامء  جنه  اىل  
بجداره  التعاليم  هذه  طبق  ممن  كثريا  راينا 
االن  عليه  نحن  ملا  االمر  وصل  ان  اىل 
عطله  لقضاء  الفتاتيني  ذهبت  قليله  ايام  .من 
بجامل  بغداد  تتمتع  خيث  االطلس  جبال  ىف 
االمان  كساها  ليله  وىف  اجلبال   وروعه  الطبيعه 
ببغداد  توبقا   جبال  فوق  صغريه  خيمه  وداخل 
بلد  ىف  واالستمتاع  للسياحه  اتتن  فتاتني  رقدت 
ىف  اهنم  واعتقادهن  االمان  يملؤها  ان  البعض  ظن 
من  يروه  مامل  فيها  لريوا  مزهله  سياحيه  اجازه 
اذهاهنن تاتى حلظه ىف  لن  االرهاب  قبل و صوره 
التجاره  بني  يعملون  مغاربه  برشية  ذئاب 
القذره  اللحى  طويله  العيون  كحيله  والنجاره  
خيمه  ىف   تواجدوا  ملوثه   نتنه  بفتاوى  مليئه 
الفتاتني  نامت  وحينام  السائحتان   خيمه  بجوار 
دخلوا عليهم كالذئاب اجلائعه تنهش ىف اجسادهن
لويزا   والدانمركية)24(  مارين)28(  النروجيية 
ابشع  ىف  اجلنس  بمامرسه  الغوغائيون  قام 
وعنف  كراهيه  من  قلوهبم  ىف  ما  لتفريغ  صوره 
. رهبم  يرضوا  ان  ارادوا  اجلسد  ارضاء  وبعد    
عىل  باإلعدام  حتكم  ُتسّبح  وهي  تذبح  بألسنة 
الداعشيه  القبح  صور  كل  تنارص  اجَلامل 
واجلنس  العني  حور  هو  بذهنهم  يوجد  ما  كل 
التى  الفتاوى  اصحاب  من  فهموا  كام 
بالدماء  ممتىلء  واحد  بئر  ىف  تصب  مجيعها 
وبعد القيام بذلك دون رمحه ذبحوهم بدم بارد .
ُفِصلْت الرأس عن اجلسد،وتصويرهم اثناء عمليه 
ووصلْت  الداخليه   بمالبسهن  والفتاتان  الذبح 
بنعومة  طاردهم  الذين  كل  إىل  الداعشية  الرسالة 
ترديد  ىف  الغريب  من   وليس  املغرب  زيارة  ُحلم 
انتظاره  ىف  مكافاه  هناك  وكانه  اكرب  اهلل   ( مقوله 
يقولون  السائحتني  ذبحوا  الذين  السفاحون 
ويرددون   ، اهلل  لدين  نرصة  واغتصبوا  قتلوا  أهنم 
الذين  الكفرة  ويتوعدون  واجلزية  القتل  آيات 
بالذبح الداعيش  لفكرهم  خمالف  كل  بالطبع  هم 
شكرًا للمؤسسات الدينية ورجال الدين يف الوطن 
هلذا  ورعايتهم  وإصالحهم  جتديدهم  عيل  العريب 
املليارات  يكنزون  ولنرتكهم   ، اإلرهايب  املشتل 
لنستقبل  الوعي  تزييف  وجتارة  سمرسة  من 
من  املزيد  إنتظار  يف   ، واألشالء  اجلثث  نحن 
املذبوحني واملذبوحات حتت شعار نرصة الدين.
لك  ويعطى  الدم  يبيح  الذى  هذا  اله  اى  اهلل 
الذى  االله  هذا  اكره  الفتيات  اغتصاب  ىف  احلق 
الشعوب  امن  هيدد  البعض  يعيش  اجله  من 
التهلكه  ىف  باحلضارات  ويلقى  االوطان  ويدمر 
واحداهن  تفكريى  يفارق  مل  الفتاتيني  مشهد 
تصدق  ومل  اغتصاهبا  ماتم  بعد  وجهها  عىل  ملقاه 
من  بالذبح  الدواعش  احد  وقام  هبا  ماحدث 
اخللف ومل قامت الفتاه لتعتدل قام احدهم بوضع 
الفتاه  الذبح  عمليه  الستكامل  راسها  عىل  قدمه 

والدولية  املحلية  الساحة  عىل  املتغريات  ظل  ىف 
ليكون  ما  شخص  ياتى  االزمات  ظل  وىف 
صورة  راينا  لقد   - احلالك  الظالم  ىف  تنري  شمعة 
او  السينام  خالل  من  اشكاهلا  بكافة  السفري 
اجلانب  نرى  فكنا  الرائعة  التلفزيونية  االعامل 
االنسانى دائام ىف حياة السفري من خالل الدراما 
باقتدار  السفري  دور  جسد  فقد  التلفزيونية  
الراية  مسلسل  ىف  راتب  مجيل  الفنان  الراحل 
البيضاء وكان من ارقى االعامل الفنية برتكيزه 
للسفري  اليومية  للحياة  االنسانى  اجلانب  عىل 
رمضان  ىف  الدرامية  االعامل  اخر  وكان 
ىف  الفخرانى  حييى  القدير  للفنان  املاضى 
يركز  املسلسل  فكان  العائىل  باحلجم  مسلسل 
السفري  حلياة  االنسانى  اجلانب  عىل  ايضا 
الرسمى  الدبلوماسى  العمل  عن  بعيدا 
عادى  انسان  هو  النهاية  ىف  السفري  الن 
والرسمية الدبلوماسية  القيود  عن  بعيدا 
الساحل  ىف  حدث  الذى  الغريب  ولكن 
حقيقة  مرة  الول  املتحدة  للواليات  الغربى 
دراميا  عمال  وليس  بالفعل  حتدث  واقعة 
الصغرية  الشاشة  خالل  من  نراه  املرة  هذه 
هى  بالفعل  احلقيقة  عنوان  انام  كبري  لفنان 

املتحجره  القلول  ولكن  وتستغيت  تتوسل  كانت 
والضامئر الغائبه والفكر امللوث مل يسمع لرصاخها 
لو كانت الفتاتان تعلامن الغيب، وتتخيالن اجلسد 
منفصال عن الرأس   ملا وطأت أقدامهام أرضا إسالمية 
شيوخ  مرصنا  ىف  املتواجد  الداعشى  الفكر  نفس 
عىل  يشاءون  كام  للتكفري  الساحه  عىل  تظهر 
مرائ ومسمع من مجيع املؤسسات وال يستطيع 
قيلت  كام  اقاويلهم  يطبق  بل  مهامجتهم  احد 
وهناك يف عاملنا من يعدون اآلن فتاوى جديدة عن 
من  معاداة  وعن  السياح،  وعن  الكفار،  اآلخرين 
ايات كثريه ترتدد ىف كل عمل  الدين  خيالفهم  يف 
ارهابى يتخذها الدواعش وسيله لتحقيق افكارهم 
وسبى  واغتصاب  نحر  وهو  للهدف  للوصول 
كل اللوم عىل االزهر الهنا اصبحت جامعه دعويه 
ليس هلا عالقه بالعلوم واصبحت مجهوريه منعزله 
والطلبه  تغيريها  يريدون  وال  كراهيه  مناهج  هبا 
تطبق وتكره  بعنف .  جيب استخدام العقل ىف فهم 
النصوص القرانيه الن  النتيجه هو ماحيدث االن.
ارهابيه  مجاعه  لكون  فقط  االمر  يقترص  مل   
بمسميات  عديده  انشقاقات  حدثت  ولكن 
كثريه  داعش النرصه .اخلالفه . الدوله االسالميه 
. ودماء  وذبح  قتل  واحده  النتيجه  النهايه  وىف 
وقتل  مذابح  احلاالت  كل  يف  واحد  املتهم 
صنعت  التي  الدينية  الفتاوى  إهنا  واغتصاب: 
والكنائس  املساجد  منرب  حتت  املفخخ  املسلم 
اإلرهابية  العمليات  يف  استشهدوا  الذين  املصلون 
رهبم،  ويدعون  ويتعبدون  صالهتم  يؤدون  كانوا 
عني،  غمضة  ويف  صالهتم،  أثناء  يف  وهم  لكنهم، 
إىل  رهبا،  تدعو  التي  واألكف  األجساد  حتولت 
كل  الدماء  وغطت  مكان،  كل  يف  متناثرة  أشالء 
للحوادث  بثها  تم  التي  اللقطات  وأظهرت  يشء، 
ومدى  املجرمون،  اقرتفه  ما  بشاعة  مدى 
اآلمنني،  املصلني  أصاب  الذي  واهللع  الرعب 
اهلل. بيوت  حمتويات  وتدمري  انتهاك  عن  فضاًل 
كل  ىف  اإلرهابية  واجلامعات  اإلرهاب  جرائم 
يغفرها  التاريخ ولن  ينساها هلم  أن  ال يمكن  مكان 
وحرق  وقتل  ختريب  ظل  ىف  املواطنون،  هلم 
املحافظات  دواوين  من  الدولة  ملنشآت  متعمد 
اخلاصة. واملمتلكات  والكنائس  الرشطة  وأقسام 
فقط  ليس  االساس  هو  الفكر  االن  واصبح 
ولكن  داعشى  هو  ناسفا  حسام  يرتدى  من 
الدين  ىف  معه  خيتلف  ملن  كره  ماحيمل  كل 
. داعشى   ايضا  هو  الفكر  او  االسلوب  او 
للنروجييني  و..  الفتاتني  لعائلتي  عزائي  خالص 
والدانمركيني الذين دفعوا ثمن حيوانية الدواعش.
جديد،  من  السفر  ِقبلة  املغرب  فليكن 
مجيعا  لنتحدَى  االسكندنافيني  ووجهة 
بأهنم  الزاعمني  كل  وغلظة  وقسوة  عفن 
الشيطان. شقائق  هم  فإذا  اهلل  باسم  يتحدثون 
الذى  السادس  حممد  املغرب  لعاهل  وحتيه 
املحاكمه  انتظار  دون  الدواعش  بقتل  امر 
هيجان  لعدم  منه  ذكيه  حركه  وهى 
نتكاتف  ان  علينا  ولكن  عليه  العام  الراى 
األمر  هذا  مواجهة  يف  التهاون  عدم  فاملطلوب 
ضد  شاملة  مواجهة  اسرتاتيجية  ووضع 
انتقائية  اإلرهاب بمختلف مكوناته صادقة وغري 
أن  االعتبار  يف  واألخذ  مشغليه  إمهال  وعدم 
وسياسية  ثقافية  أيضا  تكون  أن  جيب  املواجهة 
واجتامعية ودينية وتنموية ألن املواجهة بالسالح 
الوباء هذا  اجتثاث  عن  قارصة  تظل  وحده 
دواعش  سيظهر  النهايه  هى  وليس 
مستمر  وجودها  فكرة  االرهاب  الن  
بغريها   نبدهلا  مل  طاملا  ينترش  وسوف 
ساحمونى  لكم  اقول  النهايه  وىف 
اجلـــديـــد  العـــام  بـــدايـــه  فـــى  النـــى 
واحتفاالت اعياد امليالد احتدث عن قتل وقاغتصاب 
وقطع روؤس ولكن ال يستطيع ان يفرح القلب او 
يتاملون  اشخاص  وهناك  السعاده  عن  القلم  يكتب 
عىل  اهلل  خلقه  الذى  االنسان  نجد  الننا 
الشيطان.  من  اشـــرس  صــار  ومثاله  صورته 

العام  القنصل  خميمر  ملياء  السفرية  سعادة 
الغربى  بالساحل  العربية  مرص  جلمهورية 
طويال  افتقدناه  الذى  اجلميل  الزمن  ان  ويبدو 
املحبوب  الرئيس  قيادة  حتت  اخرى  مرة  عاد 
مرص  مجهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد 
مرة  بالفعل  اجلميل  الزمن  عاد  لقد  العربية 
الراقية  اخرى بوجود املرأة املرصية املتحرضة 
مثل  رائع  وتواضع  شديد  صمت  ىف  تعمل  التى 
اهلجرة وزيرة  مكرم  نبيلة  السفرية  سعادة 
زمن  من  سفراء  بني  االقدار  مجعت  لقد 
مرة  بقوة  عاد  ثم  مرص  عن  طويال  غاب 
العمل  ىف  جديد  مفهوم  ليكرس  اخرى 
الشعبية. الدبلوماسية  وهى  الدبلوماسى 
 لقد كرس هذا املفهوم اجلديد للعمل الدبلوماسى 
القديمة  الدبلوماسية  والتقاليد  االعراف  كل 
جديدة  بطرق  ليأتى  عليها  املتعارف  اجلامدة 
اقرب  من  االسمى  للهدف  الوصول  أجل  من 
هذه  رؤساء  أرى  ان  وامتنى  الطرق   واقرص 
الشعبى  الدبلوماسى  للعمل  اجلديدة  القواعد 
واإلنسانى تكون منارة لالجيال القادمة وشباب 
الدبلوماسيني العاملني ىف هذا املجال ليتعلموا من 
هؤالء النبالء نبالء هذا العرص نبالء الزمن اجلميل.



من منا مل يمر بتجربه احلاميه األهليه ىف حياته. 
مثال،  من منا كان من املفروض أن يذهب ملكان ما 
أو ترك مكان ما لسبب مفاجئى خارج عن أرادته
 ويكتشف أن هذا املكان كان خطر جدا ىف هذا 
بدون  أو  ما  لسبب  يتأخر  منا  من  أو  الوقت!  
ثم  لذلك  وحيزن  ما  مقابله  أو  عمل  عن  سبب 
كان  وربام  جدا  له  أفضل  كان  هذا  أن  يكتشف 
إىل  ذهب  لو  حياته  حتى  أو  مستقبله  سيفقد 
هذه املقابله. بل من منا مل يكتشف بالصدفه أن 
األعداء كانو يدبرون مكيده  أو  بعض األصدقاء 
ىف اخلفاء ضده وفشلت لسبب ما اليعلمه أحد! 
قريب أو  اليعرفه  غريب  يقابل  مل  منا  من  بل،  
لريشده وينقذه من موقف خطري مفاجئى ثم 
خيتفى مثل ماحدث معى شخصيا حينام كنت 
أمام مزلقان قطار منطقه عايده ىف شربا  أقف 
يرتدى  بطفل  وأفاجئى  القطار،  عبور  منتظرا 
صائحا،  حيزرنى  األخرى  اجلهه  من  جلباب، 
 !! القطار  طريق  وسط  ىف  واقف  أنت  يأستاذ 
فعال  وجدت  حتتى،  نظرت  ماأن  وبمجرد 
برسعه  فقفزت  القطار!   طريق  وسط  ىف  أنى 
وبحثت  القطار  عرب  الوقت  نفس  وىف  للخلف، 
أجده.  فلم  الصغري  الصبى  هذا  عن  ذلك  بعد 
العديده؟   بحوادثه  مشهور  املزلقان  هذا  واملهم 
أهنا  بثقه  توصيفها  يمكن  وغريها   األمور  هذه 
كام   " األهليه  الرعايه  هذه  األهليه".   "الرعايه 
أهليه  محايه  األول  لقسامن  تنقسم  أعتقد"  
أو يقرص   أوبعد وقت يطول  نكتشفها ىف وقتها 
ودائام نقول لتلك الرعايه عند معرفتها," احلمد 
ومل  النعرفها  أخرى  ومحايه  ربنا".  ونشكر  هلل 
ولن تفتح عيننا عليها أبدا طول مانحن ىف اجلسد
لنا بوضوح   ولكن بعد أنطالق الروح سينكشف 
كم من مرات الحتصى تدخل أهلل ليحمى أبنائه 
قول  عليه  ينطبق  وهذا  رهيبه.  مصائب  من 
ىف  ينظر  كمن  نعيش  األن  إننا   " الرسول  بولس 
لنا  سينكشف  األنتقال  بعد  ولكن  لغز  أو  مرآه 
ىف  األهليه  الرعايه  وهذه  بوضوح".  شيئى  كل 
لون  كل  من  البرش  لكل  يوميا  حتدث  أعتقادى 
ودين  وبنسب متفاوته. وأيضا نفس تلك الرعايه 
الربانيه تسمح أحيانا بحدوث مايمكن أن نعتربه 
التعليم. أو  اخلري  أجل  من  هذا  يكون  وغالبا  رش 

اليوم  صاحبنا  سيحكيها  اللتى  والقصه 
مهام  التى  األهليه  الرعايه  لتلك  مثل  هى 
حقه.     يوفيه  فلن  عليها  أهلل  األنسان  شكر 
تقدم صاحبنا ألداره التجنيد ومعه واسطه قويه 
من  ليتحول  أفادته  املحروسه(  مرص  كعاده   (
األستطالع  سالح  ىف  جندى  أىل  أحتياط  ضابط 
بمطقه   18 للفرقه  ترحيله  تم  ثم  واملخابرات 
فرته  وأستمرت  القاهره.  من  القريبه  دهشور 
التجنيد ىف مأموريات وأجازات ساعدت صاحبنا 
 5 سبتمرب  يوم   وىف  العليا،  الدرسات  أمتام  عىل 
الوحده  ىف  يبقى  أن  الظروف  شائت   1981 سنه 
وسط  ىف  املشئوم  السادات  خطاب  وحيرض 
السادات  تكلم  وعندما  اجلنود!  من  كبري  عدد 
من  وقام  صاحبنا  أنفعل  ورجاهلا  الكنيسه  عن 
تف عىل ذقنى لو كملت السنه   " املكان متوعدا 
نفس  وىف  لغرفته.  وذهب  اجلمع  وترك  دى!" 
الشهر بدأت الفرقه18  التدريب عىل أستعراض 
اجلنود  وبدأ  السادات.  حيرضه  أكتوبرالذى   6
للتدريب  املنصه  عند  لألستاد  يوميا  الذهاب  ىف 
كان  صاحبنا  وبالطبع  العسكرى،  العرض  عىل 
والعرض أكتوبر   1 اجليش  أنتهاء  موعد  عىل 
6 أكتوبر وبناء عليه مل يشرتك ىف العرض. ولكن 
كان  فقد  التدريب.  أثناء  حدث  غريب  شيئى 
اجلميع  من  حمرتمني  والرسايا  الوحدات  قاده 
حسب  األستعراض  ىف  الوحدات  ويقودون 
مساء  وىف  التدريب،  من  فرته  وبعد  األصول، 
يوم وصباحه أختفى هؤالء القاده مجيعا بدون 
مغضوب  ضباط  مكاهنم  وجاء  أنزار!  سابق 
تم  وهلذا  النظام   وضد  متطرفون  ألهنم  عليهم 
نفيهم ملنطقه السلوم عىل حدود ليبيا، وكان من 
أن  بمجرد  منهم،  واحد  صاحبنا  وحده  نصيب 
عرف إن صاحبنا مسيحى حتى )ظبط( له فخ 
رهيب وحمكم للغايه نتج عنه حمكمه عسكريه 
دفعه  سقوطه  صاحبنا  ينتظر  وكان  بالفرقه، 
وحصوله  شهور   6 متأخر  وخروجه  وسجنه 
قاتل  وهذا  والسلوك!  السري  سيئى  شهاده   عىل 
للمستقبل الوظيفى واألجتامعى ىف مرص ولكن 
والفخ  الفخ  نصب  املزمور.العدو  يقول  كام 
املحكمه  وحتولت  بل  العصفور!  وطار  أنكرس 
"بقوه أهليه" إىل تكريم بالسامح لصاحبنا بأجازه 

تسليم  عند  والعوده  العليا  الدراسات  ألمتحان 
املخله! وهذا ماحدث. وبعد أنتهاء التجنيد ب5 
الفرقه  أن  صاحبنا  وعرف  السادات  قتل  أيام 
متعب  عسكرى  عقاب  وهو  تكديرها  تم   18
شيئى  كل  صاحبنا  ونيس  األيام  ودارت  جدا. 
وسارت به احلياه كام اراد أهلل حتى مرور حواىل 
معه  كان  صديق  صاحبنا   قابل  عندما  عامني 
بالوحده العسكريه، وبعد السالم  فوجئ بقول 
يافالن هلل  حاجه  فيكم  أنتم  بأندهاش،  الصديق  
وأستطرد، أنه بعد قتل السادات وتكدير الفرقه 
عن  للبحث  اجلنود  بأستجواب  املحققون  قام 
أرهابيني أخريني وراء مقتل السادات خمتبئني 
ىف الفرقه،  فأمجع مجيع جنود وحده صاحبنا 
السابقه أن اجلندى صاحبنا قد قال عن السادات 
ىف خطابه كذا وكذا!  فخرج ىف احلال قرار بالقبض 
وأحضار صاحبنا اجلندى السابق ىف ساعه تارخيه 
العسكريه  الرشطه  من  جيب  سياره  فقامت 
الوحده عن  نائب  هذا  صاحبنا  صديق  ومعهم 
الفرقه  ىف  املخابرات  ألداره  أوال  وأجتهت 
اللحظه  تلك  ىف  وكان  الترصيح.  عىل  للحصول 
ضابط خمابرات املسئول عن التصاريح  صديق 
لصاحبنا،  وكانو يلعب معه  الشطرنج  ىف الوحده.
) الأعتقد أن وجود هذا الضابط ىف هذا املكان وىف 
هذا التوقيت جمرد مصادفه( فعند تقديم طلب 
ضابط  وقرأ  صاحبنا  عىل  بالقبض  املحققني 
باحلرف  وقال  أنفعل  حتى  األسم،  املخابرات 
الواحد أمام صديق صاحبنا.،  هو إيه ده. الراجل 
وأحنا  بدقون.  مسلمني  قتل  والىل  مسيحى  ده 
بندور عىل مسلمني مش مسيحيني. أحنا مش 
ناقصني وجع دماغ. كفايه الىل أحنا فيه. فقال 
فقال  وكذا،  كذا  قال  ده  يافندم  بس  جندى، 
الضابط،  مايقول ياسيدى ماكل البلد كانت بتغىل 
العساكر  وطرد  القبض  قرار  وقطع  وتقول. 
وسط ذهوهلم. واحلق بعد أستامع صاحبنا هلذا 
ويقول  للسامء  ينظر  أن  غري  مايقوله  جيد  مل 
احلب  هذا  حتبنى  حتى  ىف  اجليد  ماهو  يارب 
العظيم وترعانى هاكذا.  رسح صاحبنا مع نفسه 
وختيل لو مل تكن رعايه أهلل حاضه، فامذا كان 
يمكن أن حيدث. بالطبع ستنجح خطه الضابط 
ويمكن  مستقبله   صاحبنا  ويفقد  األرهابى 

هتديده  عىل  بناء  عسكريا  صاحبنا  حماكمه 
للسادات أمام اجلنود  وتوصيف اجلريمه سهل! 
وبالطبع صاحبنا كام هو معروف عنه الخيشى 
شئى و سيواجه املحكمه بحقائق واضحه ولن 
ومعروف؟  واضح  احلقيقى  فالقاتل  يسكت! 
املحرتمني  الضباط  يغري  أن  السلطه  له  فمن 
باألرهابني املغضوب عليهم بل ويمدهم بالسالح 
األستعراض ىف  ممنوعه  وهى  احليه  والزخريه 
األرهابني  هلؤالء  يسمح  أن  السلطان  له  ومن 
األستعراض معسكر  من  واخلروج  بالدخول 
قبل  اجلميع  عىل  يغلق  املعسكر  أن  ومعروف 
أو يزيد. وملاذا مل يقتل  األستعراض ب48 ساعه 
وقت  للسادات  مالصق  وكان  مبارك  حسنى 
بل  قتل!!  السادات  حول  من  وكل  األغتيال، 
مبارك  أزاح  األرهابيني  هؤالء  من  واحد  إن 
جانبا  قائال له "أبعد إحنا مش عاوزينك أنت!!!"
عامالن  هلا  جريمه  فأى  معروف  هو  كام 
قتل  حاله  ىف  وهى  املستخدمه  األداه  األول 
رأى  ىف  وهم  األرهابني  هؤالء  السادات، 
والثانيه  الأكثر!  مارونيت  عرائس  جمرد 
هو  املستفيدين  أول  وبالطبع  املستفيد؟  من 
بالطبع  رشكائه؟  هم  من  ولكن  مبارك.  حسنى 
اجليش  ضباط  حتريك  ىف  السلطان  هلم  من 
احلربيه  واملخابرات  وقتها،  األركان  قائد  وهم 
غزاله.  أبو  املشري  ثم  احلاميه،   عن  املسئوله 
ماذا  ياترى  يتسائل  وهو  لنفسه  صاحبنا  أنتبه 
تكلم  إذا  العسكريه  املحكمه  فعل  رد  سيكون 
عندئذ؟  مصريه  هو  ما  فكره؟  ماىف  وأوضح 
عنئذ تزكر صاحبنا موقف حصل له ىف املرحله 
كان  فعندما  األجيابه!.  هى  تكون  ربام  الثانويه 
عىل  يتدرب  وكان  اجلويه  الثانويه  ىف  صاحبنا 
عىل  جالس  وكان  الرمايه  ميدان  ىف  النار  ضب 
هضبه من الرمال منتظر دوره. فأخذ يلعب ىف 
الرمال  حتت  من  فأخرج  للوقت،  قتال  الرمال 
أنسان فحملها  قطعه عظم كبريه من مججمه 
فطلب منه الضابط  بمنتهى  للضابط املسئول،  
الرمايه  ميدان  بأن  قائال   دفنها  يعيد  أن  احلزن 
لضحاياه.  احلربى  السجن  مقربه  كان  هذا 
حقا، الشكر واجب لك يارب  مــادمـت ىف هـذه 

احلياه  وإىل األبد.



ما هي عوامل إجادة لغة ما؟
عمله  يف  ناجحا  الكاتب  يكون  لكي 
الرشوط: من  بعدد  االلتزام  عليه  جيب 
بقواعدها  واإلملام   ، تامة  إجادة  اللغة   إجادة   -
. والرصفية  واللغوية  والنحوية  اإلمالئية 
-  جيب أن يمتلك الكاتب ثقافة واسعة يف كافة 
املجاالت ، وبخاصة يف املجاالت التي يبحث فيها.
الترسع عدم   ، واهلدوء  الصرب  يمتلك  أن   -  
تركيز  إىل  حيتاج  اللغوي  التدقيق  ألن  وذلك 
كبري لكي ال هترب األخطاء من براثن الكاتب.
يقــوم  فــيــمــا  بالــتــدقــيــق  يقـــوم  أن   -
املهمة هلذه  مسبق  بشكل  بإعداده 
عمله. أثناء  بالرتكيز  ينعم  لكي  وذلك 
أثناء  البعض  نفوس  إىل  امللل  يدخل  قد   -
الكاتب  عىل  جيب  لذلك   ، اللغوي  العمل 
من  يرهق  وعندما   ، عنه  امللل  يبعد  أن 
قصيــــرة. اســتــراحة  أخــذ  عليــه  عمــلــه 
عن  االبتعاد  الناجح  الكاتب  عىل  جيب   -
ألن  وذلك   ، متواصلة  طويلة  لساعات  العمل 
أخرى. إثر  ساعة  تقل  سوف  تركيزه  نسبة 
 - جيب عىل الكاتب الناجح أن حيفظ الكلامت 
فلو   ، كلغوي  عمله  بمجال  املتعلقة  الرئيسية 
فرضنا أنه كان يعمل يف أحدى الصحف عليه 
اهلامة السياسية  الشخصيات  أسامء  معرفة 
لكي يتأكد من صحة كتابتها ، وإذا كان عمله يف 
الدينية فيجب عليه أن يكون مطلعا  املجاالت 
حال  يف  يتأكد  لكي  هلا  وحافظا   ، اآليات  عىل 
وجود أي خطأ فيها ، ويف حال عمله يف املجال 
الالعبني  أسامء  معرفة  فعليه   ، الريايض 
. هبم  يتعلق  ما  وكل   ، ومنتخباهتم  وأنديتهم 
يستفيد  الذي  هو  الناجح  الكاتب   -
يف  فيها  قع  التي  األخطاء  من 
القادمة. املرات  يف  ويتجنبها  البداية 
يقوم  أن  الناجح  الكاتب  عىل  جيب   -
لكي  وذلك  اثنتني،  أو  مرة  النص  بقراءة 
وجيب   ، يديه  بني  املوجود  النص  يفهم 
يفهم  حتى  اللغوي  الفحص  يبدأ  ال  أن  عليه 

اخلاطئ  الفهم  ألن   ، كامل  بشكل  النص 
عملية  يف  أخطاء  وقوع  إىل  يؤدي  قد  للنص 
الفهم. لسوء  نتيجة  اللغوي  الفحص 
 -  جيب عىل املدقق باللغة العربية أن يبتعد عن 
اللهجات أو آراء العلامء ، وعليه القيام بالفحص 
الرصفة. العربية  اللغة  قواعد  وفق  اللغوي 
- جيب عىل الكاتب أن يقوم بقراءة الكلمة أكثر 
من مرة ، ومن ثم جيب عليه فهمها ضمن إطار 
قادرا  يكون  لكي   ، فيه  وجدت  الذي  السياق 
وصحيحة. دقيقة  بصورة  عليها  احلكم  عىل 
عىل  القدرة  يمتلك  أن  الكاتب  عىل  جيب   -
خالل  من  إيصاله  يريد  الذي  القصد  فهم 
الكلامت  بعض  تغيري  ألن  وذلك   ، كتبه  ما 
أراده،  الذي  املعنى  تغيري  إىل  يؤدي  قد 

نصائح للدقة اللغوية السليمة:
الكاتب  صفات  عىل  باالطالع  قمنا  أن  بعد 
من  عدد  بتقديم  اآلن  نقوم  سوف  الناجح 
دقة  يريدون  الذين  لألشخاص  النصائح 
النصائح: هذه  ومن  بأنفسهم  أعامهلم 
بربنامج  اإلمالئي  املصحح  بتشغيل  قم   -
مساعدة  لك  سيقدم  فهو  مايكروسوفت 
وحدها عليها  تعتمد  أال  جيب  بسيطة 
. فيه  املوجودة  األخطاء  لكثرة  نظرا  ولذلك 
كرر   ، جهرية  قراءة  الكلامت  بقراءة  قم   -

القراءة  ألن   وذلك   ، مرة  من  أكثر  القراءة 
أخطاء  اكتشاف  من  الكاتب  متكن  اجلهرية 
. الصامتة  القراءة  أثناء  االنتباه هلا  ال يستطيع 
بتصيحه  تقوم  الذي  العمل  بمراجعة  قم   -
متباعـدة  أوقــــات  يف  مــــرة  مــــن  أكثــــر 
مــن  خــلــوه  من  التــأكــد  تضمــن  لكــي 
والنحــوية. واإلمــالئيــة  اللغــويــة  األخطــاء 
 - يف حال كتبت موضوعا به بعض املصطلحات 
العلمية أو أسامء لعدد من الشخصيات املشهورة 
الصحيح. بالشكل  كتابتها  من  بالتأكد  فقم 
أن  عليك  جيب  سليم  بشكل  تصحح  لكي   -
ومطلعا   ، العربية  اللغة  بقواعد  ملام  تكون 
عليها بشكل جيد ، كام جيب أن متتلك اخلربة 
الرتقيم عالمات  استخدام  يف  الكافية  واملهارة 
والتي جيب عىل أي كاتب إجادة استخدامها.
تنوع  فال   ، جيد  بشكل  عملك  بتنسيق  قم   -
لذلك مقنع  سبب  وجود  دون  اخلطوط  يف 
املقبولة. األلوان ضمن احلدود  باستخدام  وقم 
لكي  كبرية  تركيز  قوة  متتلك  أن  جيب   -
أن  عليك  جيب  كام  األخطاء،  تصحح 
نفسك  تشعر  عندما  التصحيح  عن  تتوقف 
الرتكيز. عىل  قادر  وغري   ، ومرهقا  متعبا 
 -   جيب أن تتمتع بقوة مالحظة ورسعة بدهية 
كبرية لكي تنجز التصحيح اللغوي بشكل أرسع.
بني  عملك  أثناء  متيز  أن  عليك  جيب    -
املصادر واملراجع ، لكي ال تقع يف مشاكل أثناء 
بحثك. يف  واملراجع  املصادر  برتتيب  قيامك 

 - ال يكفي أن تقوم بالتصحيح اللغوي وحسب 
بل جيب عليك أن متتلك اخلربة الكافية بالتنسيق 
هلذه  امتالك  فدون   ، والفهرسة   ، التحرير   ،
رونقه. اللغوي  تصحيحك  سيفقد  املهارات 
إلعادة  حمددة  مرات  عدد  يوجد  ال   -
بإمكانك  ،و  اللغوي  التصحيح  مراجعة 
خلوه  من  تتــأكد  حتى  امللف  مراجعة 
واإلمــــالئية. اللغــويــة  األخطــاء  من 
الــرئيــــســية  العنــاويــن  بفحــص  قــم   -
أي  وجود  فإن   ، جيد  بشكل  والفرعية 
الفرعية  أو  الرئيسية  العناوين  يف  خطأ 
تكتبه. الذي  عملك  قيمة  من  سيخفض 

فوائد الدقة اللغوية:
منها: عديدة  فوائد  اللغوية  للدقة 
- من خالهلا يضمن الكاتب عمال سليام خاليا 
. والنحوية  واإلمالئية  اللغوية  األخطاء  من 
اكتشف  حال  يف  احلرج  الكاتب  جينب   -
كتاباته.  يف  أخطــــاء  وجــــود  النــــاس 
اخلربة  والكاتب  الباحث  إكساب  يف  يساهم   -
، األمر  بالكتابة هبا  التي يقوم  اللغة  الالزمة يف 
الذي يمكنه من جتنب األخطاء يف املرة التالية.
األمر   ، والباحث  الكاتب  لغة  بتطوير  يقوم   -
القادمة. كتاباته  يف  دقة  أكثر  جيعله  الذي 
به  يقوم  الذي  البحث  إخراج  يف  يساهم   -
ممكنة. حلة  بأهبى  ومنظام  منسقا  الكاتب 
ذاهتا  بحد  فن  اللغوية  الدقة  أن  نرى  وهكذا 
الكبرية  اخلربة  يمتلك  أن  اللغوي  وحيتاج 
الناجح  الكاتب  ملرتبة  الوصول  فليس   ، فيه 
الصعوبة غاية  يف  أمر  إنه  بل   ، سهال  أمرا 
املهارة   ، الصرب  إىل  حتتاج  اللغوية  فالدقة 
اللغة  بقواعد  اإلملام  إىل  باإلضافة   ، اخلربة   ،
هبا. يكتب  التي  اللغة  قواعد  أو  العربية 
مثقفا  يكون  أن  الكاتب  عىل  جيب  كام 
بالعمل  يقوم  الذي  املجال  عىل  مطلعا 
يتمكن  لكي  وذلك   ، كامل  بشكل  فيه 
يكتبه. الذي  الكالم  معنى  فهم  من 











معه  تساقطت  أخر  عامًا  ودعنا  قد  نحن  ها 
مرها  و  بحلوها  الذكريات  أوراق  من  كثري 
وواضعني اقدامنا عيل اعتاب عام جديد و خفي 
ال  و  يومًا  بعد  يومًا  سيزداد  انه  اال  عنه  نعلم  وال 
مالمح  يف  انقضاءه  ويمض  بعد  اال  به  نشعر 
وضاربًا  الواضحة  جتاعيده  بخطوط  وجوهنا 
للمشيب بني خصالت شعر رؤس الكثريين …
يتغري  ال  القلب  هو  القلب  يبقي  ذلك  كل  مع  و 
و  اخلربات  و  الذكريات  كثره  سوا  شيئًا  فيه 
التجارب املتزايدة واملتنوعة مع مرور األيام …
الزمان  ان  نجد  أصبحنا  األيام  بمرور  و 
ما  ان  فنجد  بعضها  مع  أيامه  تتشابه 
… عليه  نستيقظ  قد  به  نبيت  و  ننام 
لنا  امللحوظ  هي  أصبحت  احلياه  روتينيه 
بصعوده  و  علينا  يمر  و  يمض  يوم  كل  يف 
!!! جديد  ماهو  لكل  طريقًا  نجد  قد 
حقيقًه حيتاج كل منا  أن جيلس جلسة رصحية 
يف  ذاته  فيها  جُيامل  ال  و  فاحصه  و  نفسه  مع 
 .. حياته  من  مض  قد  فيامما  فعله  شئ  أي 
رشيط  مثل  كأهنا  حياته  يفحص  إنام  و 
سينيامئي يمر أمام أعينه ويرى كيف كان بل..
تفقد  بعدما  سيكون  كيف  و   بل 
إذا  لنفسه  مراجعته  و  حياته  رشيط 
يلوم  سقطات  أو  ضعفات  أي  له  كانت 
ذاكرته... أمام  مرت  كلام  عليها  نفسه 
من  كل  نحو  ترصفاته  و  عالقاته  هل  و 
حوله  كانت و مازلت صافيه و خاليه من النفاق 
واملرأاه واللهو واللوع والفهلوه و عدم اجلديه ؟؟؟
عالقاته  بعض  حتسني  عيل  يعمل  ان  له   وهل 
؟ الظن  سوء  أو  السيئة  املواقف  أفسدهتا  التي 

عندما يأتينى )بابا نويل( ؛

بلحيته البيضاء، وشعره الطويل..

سأقول له مثل األطفال:

اعطنى كل ما معك ؛

اعطنى كل ما أريد...

فيقول مبتسام ىف هدوء:

 لك عندى شيئا واحدا،

 وليس لك املزيد...

 فأبكى كاألطفال،

واذ يسمع بكائى األليم؛

هيز رأسه احلكيم؛

ويقول ىف حنان:

ياولدى ... 

أنت ككل انسان،

و بعدما جتلس مع نفسك و حتاسب نفسك عيل 
واحداث  ظروف  و  مواقف  من  مربك  ما  كل 
!!!! نفسك  جتاه  و  غريك  مافعلته  جتاه  و 
تضع  و  خط  لنفسك  تتخذ  ان  اجليد  من 
نقطه  فاصله و حتدد ما أنت تنوي ان تفعله ….

و لكن ماذا بعد ؟!!
عيل  تفعله  ان  تنوي  أنت  ما  تأخذ  ان  أما 
تنفيذه  أو  يف  تبدأ  و  اجلديه  من  حممل 
وسط  تنساه  الوقت  مع  و  تؤجله  ان 
… عليه  أنت  فيام  تستمر  و  احلياه  مشغوالت 

أهداف  و  خطه  لنفسك  ضع  القارئ  عزيزي 
لنفسك و حدد طموحاتك و حاول ان تبذل جهدًا 
من اجل تطوير نفسك  اربط أهدافك ببعضها و 
انشغل هبا بل رتب لنفسك جدواًل بسيطًا ملراقبه 
تطورات نفسك و قيم حتقيق أهدافك و احتفل 
ان  جيدًا  تذكر  و  إنجازها  و  بتحقيقها  افرح  و 
املجاالت  كافه  يف  أهداف  و  طموحات  هناك 
و  بالنفس  االرتقاء  هو  أمهها  لكن  و  احلياتية 
الروح و األخالق و الطباع الشخصية و مراقبه 
النفس و تقليص حجم عيوهبا و تطويرها …  

و  سئ  ماهو  كل  استغالل  دائام  حاول 
هذا  بدايه  مع  مبادرًا  كن  للصالح  حوله 
شخصيتك  تطوير  و  أهدافك  لتحقيق  العام 
فرحًا  قلبك  وليكن  مثمر  عام  بدايه  اجعلها 
.. قبل  ذي  عن  كثريه  نجاحات  بتحقيق 
للغريه  مكانًا  اال  تدع  هو  و  هامًا  شيئًا  تذكر 
أفضل  مكانه  يف  غريك  تري  حينام  قلبك  يأكل 
البرشية  النفس  حترق  و  قاتله  الغرية  الن 

طامع بال حدود،

ال يفهم املحدود،

ال يرضى باملوجود...

ويواصل فيقول:

 ياولدى...

 ليس كل شىء عندى ؛ 

لك أنت وحدك...

فهناك لك رفاق؛

ليس هلم رفاق...

يقاسون...يعانون...

 بال طعام عشاء... ينامون...

… مجيل  ماهو  كل  عن  األعني  تعمي  و  بل 
 و لكن تذكر جيدًا انك  أيضًا تستطيع ان تكون 
يف مكانه أفضل حينام تعمل عيل تطوير ذاتك و 
تعالج نواقص شخصيتك و هتتم بتطوير ذاتك …
للجميع  النجاح  اعطي  اهلل  ان  دائاًم  تذكر 
الكفاح  اإلنسان  حيسن  ان  برشط 
… حتقيقه  و  له  الوصول  اجل  من 
حتاول  ان  قبلام  هدام  ماهو  لكل  تستسلم  ال 
األفكار  تدع  وال  الكفاح  معركه  ختوض  ان 
معظم  ان  تذكر  و  رأسك  فوق  تعشش  السلبية 
التاريخ  سجلها  التي  الناجحة  الشخصيات 
حيث  من  بدأت  ذاكرته  يف  اسامئها  حفر  و 
تكرارًا  و  مرارًا  حاولت  و  فشلت  و  سقطت 
… به  أهبرتنا  و  حققته  ما  اكل  وصلت  حتي 

هذا  يف  عليك  اطيل  ان  اريد  ال  القارئ  عزيزي 
أردت  لكنني  و  اجلديد  العام  بدايه  يف  و  العدد 
يف  تستمر  ان  البد  بدايه  كل  بعد  ان  اذكرك  ان 
… االرتقاء  عيل  العمل  و  التطوير  و  الكفاح 

و  مالحمه  بكل  مض  قد  عامًا  اترك 
تعامل  و  جديدًا  لعامًل  يديك  و  قلبك  افتح 
 … مميزه  و  خمتلفه  بصوره  معه 
بعضها  مثل  ذكرياتك  و  أيامك  تكون  ان  اريد  ال 
اريد  وال  دافئه  و  مميزه  تكون  ان  اريد  لكن  و 
أريدك  لكنني  و  سلبيه  مصطلحات  اسمع  ان 
كلامت  و  تذكر  مصطلحات  و  تقول  ان 
أو  حماوالتك  أو  نجاحاتك  عن  تتحدث 
… فعله  تنوي  ما  كل  لثمره  انتظارك  و  صربك 

 وىف برد الشتاء... يتجمدون...

ليس هلم أى شىء؛

وال حتى حق احللم بشىء...

وعندما أسمع ما يقول؛

تدمع عيناى، وتتشنج يداى،

وأرفض أخذ أى شىء...

وأرجوه ىف ارصار؛

أن يمضى قبل طلوع النهار؛

ليعطى هداياه كلها لآلخرين...

وعندما يسألنى:وماذا أنت تريد؟!

أطلب منه شيئا واحدا ال غري...

تنخدع  و  سلبيات  من  بك  مر  ما  لكل  تنظر  ال 
يف  و  اهلل  يف  الرجاء  و  األمل  أمامك  ضع  بل  به 
… األمور  كل  اجتياز  عيل  قدره  من  اعطاك  ما 

وحدك  و  مصريك  تقرر  من  وحدك  أنت 
من  و  كيف  تعلم  و  مستقبلك  تقرر  من 
… العام  هذا  خمتلفه  بدايه  تبدأ  أين 
قف مع نفسك وقفه حاسمة مع بدايه هذا العام 
و قرر ماذا أنت فاعل يف هذا العام و ماذا تريد ان 
تكون وان حتاول ان حترص أي نتائج سلبيه يف 
نطاق ضيق ايل ان تتضائل و ختتفي من حياتك …
بعد  تقل  ال  و  التطبع  يغلب  الطبع  تقل  ال 
؟  بل  ايه  بعد  تقل  ال  و  الكتاب  ودوه  ماشاب 
… الليايل  سهر  العال  طلب  من  أو  اهلل  بإذن  قل 

نالحظه  و  نقسمه  و  العام  هذا  نجدول  دعونا 
يكفيني   .. هذا  كل  بعد  سنفعل  ماذا  نري  و 
أحبائي  نظركم  الفت  ان  الكلامت  هذه  يف 
تطويرها  و  الذات  يف  البحث  ضوره  ايل 
أومراقبتها و حتقيق كل ماترس به نفوسكم …

فأنت وحدك عزيزي  من تعلم ماذا بعد كل ذلك ؟ 
… عام  بدايه  و  عام  انتهاء  بعد  ماذا 
قراء  أحبائي  بخري  مجيعًا  انتم  و  عام  كل 
مكان  كل  يف  كاريزما  جريده  متابعي  و 
ينعاد عليكوا مجيعًا بالسالم و اخلري و املحبه …

 فيقول بانبهار:اهنم

 يسمونه)الالشىء(؟؟!!
  

فأطلب منه ذلك)الالشىء(؛

الذى به كل شىء يصري؛

  أطلب األمل الكبري...

** أعرف أنه خيال ؛

لكن ال شىء حمال...

فقد يأتينى)بابا نويل(؛

 ليعطينى هدية ؛

وحيقق ىل أمنية...

وعندما أصحو أنا ؛

يكون قد خرج من املدخنة...
.

بقلم/ مالك ميخائيل  - األسكندرية

**  ) يل نو بـا  بـا ( تينى  يـأ مـا  عنـد  **



دوجالس  مايكل  لصالح  دراما  فيلم   - ممثل  ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة 
جائزة  نال  فيام   ،The Kominsky Method يف  دوره  عن 
 Spider-Man: Into فيلم  أنيميشن  فيلم  ألفضل  جلوب  اجلولدن 
ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة  عيل  وحصل   ،the Spider Verse
.Bodyguard يف  دوره  عن  مادن  ريتشارد  دراما  مسلسل  يف  ممثل 

 The أما جائزة اجلولدن جلوب ألفضل مسلسل دراما فكانت من نصيب مسلسل
Americans، بينام حصل عيل جائزة اجلولدن جلوب افضل ممثل مساعد يف 
سلسلة حمدودة ، الفنان بن وشا عن دوره يف A Very English Scandal، ونال 
جائزة أفضل ممثلة مساعدة يف سلسلة حمدودة الفنانة باتريشيا أركيت عن دورها يف

.Escape at Dannemora

لفيلم  تصويرية  موسيقي  ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة  ذهبت  فيام 
 A Star فيلم  من   Shallow ألغنية  أغنية  أفضل  وجائزة   First Man
ممثلة  ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة  عيل  حصلت  بينام   ،Is Born
.If Beale Street Could Talk يف  دورها  عن  كينج  رجيينا  مساعدة 

أوه  ساندرا  الفنانة  دراما  تلفزيوين  مسلسل  يف  ممثلة  أفضل  جائزة  ونالت 
للفنان  مساعد  ممثل  أفضل  جائزة  وذهبت   Killing Eveيف دورها  عن 
جائزة  عن  الفيلم  نفس  حصل  فيام   ،Green Book فيلمه  عن  عيل  ماهرشاال 
موسيقي. فيلم  أفضل  وجائزة  أصيل  سيناريو  ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة 

مساعدة  ممثلة  ألفضل  جلوب  اجلولدن  جائزة  كالركسون  باتريسيا  نالت  فيام 
ونال   Sharp Objects دورها  عن  تلفزيوين  فيلم  أو  حمدودة  سلسلة  يف 
جائزة اجلولدن جلوب ألفضل ممثل يف فيلم موسيقي أو كوميدي كريستيان بيل

 ، أجنبي  فيلم  أفضل  جائزة  عيل  حصل  بينام   ،Vice فيلم  عن 
الفيلم. نفس  عن  كوارون  ألفونسو  خمرج  وأفضل   roma فيلم  

مســــــلســـل  يف  مـــمثــــــلـــة  أفـــضــــــل  جــــــائــــــزة  وجـــاءت 
يف دورهـــا  عن  بروسنهـــان  رايتشل  لصالـــح  موســـيقـــي  أو  كوميـــدي 
The Marvelous Mrs Maisel، وأفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي من 
نصيب The Kominsky Method، بينام ذهبت جائزة أفضل ممثلة يف فيلم 
 ،The Favourite يف  دورها  عن  أوليفيا كوملان  للفنانة  موسيقي  أو  كوميدي 
The Wife وحصلت جلني كلوز عيل جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها يف 

ممثل  فضل  أ بجائزة  يفوز  مالك  رامــى 
بفيلم وره  د عن 

Bohemian Rhapsody  

بجائزة  مالك  رامي  املرصي  فاز 
" بفيلم  دوره  عن  ممثل  أفضل 
فيام   ،"Bohemian Rhapsody
جلوب  جولدن  بجائزة  كلوز  جلني  فازت 
.The Wife بفيلم  دورها  عن  ممثلة  أفضل 
ووجه رامى الشكر لرابطة هوليوود للصحافة األجنبية 
للفيلم. املنتجة  وللرشكة  العمل  ىف  شارك  من  وكل 
مشواره  أكمل  لو  مشهوًرا  حمامًيا  سيصبح  كان  ربام 
 4 ملدة  دراستها  يف  ختصص  التي  املحاماة  سلك  يف 
العنان للموهبة  سنوات، لكن رامي مالك قرر أن يطلق 
بجائزة جولدن  ممثل وفاز  أفضل  لقب  فكان صاحب 
.  GOLDEN GLOBES 2019 جلوب 
Bohemian Rhapso- فيلم يف  دوره   عن 
مالك  رامي  األمريكي  املرصي  املمثل  فاز   dy
العام. هذا  ممثل  ألفضل  جلوب  جولدن  بجائزة 
يف عام 2018، لعب مالك دور املوسيقار فريدي مريكوري 
 Bohemian Rhapsody“ يف فيلم السرية الذاتية
افتتان البوهيمية”. حصل أداؤه عىل إشادة من النقاد، 
ألفضل  جلوب  جولدن  جلائزة  ترشيح  عىل  وحصل 
النقاد  اختيار  جلائزة  وترشيح  دراما،  فيلم  يف  ممثل 
كأفضل ممثل، ترشيح جلائزة نقابة ممثيل الشاشة عن 
األداء املتميز من قبل ممثل ذكر يف دور رئييس، ولكونه 
يف  للتنوع  الداعني  من  مالك  فإن  مرصي،  أصل  من 
هوليوود، وقام باختيار األدوار سعًيا لتحقيق هذه الغاية.
أنجلوس،  لوس  يف   1981 مايو   12 يف  مالك  رامي   ولد 
نفس  يف  وكانت  نوتردام،  ثانوية  إىل  كاليفورنيا،ذهب 
التي  دانست،  كريستن  بيلسن  رايتشل  املمثلة  صفه 
نفس  إىل  ذهبت  واحدة،  بسنة  ا  سنًّ منه  أصغر  كانت 
املدرسة، وكان كالمها يف صف املرسح مًعا، وحصل عىل 
بكالوريوس الفنون اجلميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا.
عرف رامي مالك بدور إليوت ألدرسون يف مسلسل يو 
إس إيه نتورك السيد روبوت، وأكسبه أداؤه يف املسلسل 
جائزة اختيار النقاد لألفالم ألفضل ممثل وجائزة إيمي.
عندما كان طفاًل، قضى رامي مالك الكثري من الوقت 
ولذلك  األصوات  وأداء  الشخصيات  تقليد  يف 
بحث عن منفذ لتلك الطاقة بحسب تعبريه.

كان والداه يرغبان أن يصبح حمامًيا، 
وهكذا انضم إىل فريق املناظرات، 

رغم أنه كافح يف تشكيل احلجج، 
الحظ معلمه موهبته يف 

جمال التأويل الدرامي، 
وشجعه بداًل من 

ذلك عىل متثيل 
مرسحية 

Zooman and The Sign يف إحدى 
املسابقات، كان رد فعل والديه اإلجيايب عىل 

أدائه دافًعا إلقدامه عىل دخول مهنة التمثيل، 
ساعد األداء األول رامي مالك عىل إدراك قوة 

ا،  التمثيل”ألهنا كانت أول مرة يرى والده يصبح عاطفيًّ
قال مالك: “عىل خشبة املرسح واجهت هذه اللحظة 

مع والدي مع جمموعة من الناس ولكن بعد ذلك 
ا حيدث هنا. فكرت، هناك يشء خاص حقًّ

 GOLDEN GLOBES 2019 بجائزة  فوزه  وبعد 
قال مالك : “نبضات قلبي تتزايد، قلبي يكاد أن ينخلع«، 
أرسته. أفراد  ومجيع  والدته  إىل  بالشكر  متوجًها 

مالك رامي  إنجازات 
يف عام 2004، بدأ مالك مسريته التمثيلية عندما حصل دور 
.Gilmore Girls التلفزيوين  املسلسل  يف  كضيف 
Medi- مسلسل  من  حلقة  يف  2005  ظهر  عام  يف 
Ken- البارز  املتكرر  للدور  أداء  اختبار  وقدم   um
.The War at Home الكوميديا  لسلسلة   ،ny
أصوله  من  مستوحى  دوًرا  مالك  قدم   ،2006 عام  يف 
 Night فيلم  يف   Ahkmenrah املرصية  كفرعون
at the Museum و ظهر أيًضا يف األجزاء األخرى 
Night at the Museum: Bat-  بنفس الدور يف
 Night atو )tle of the Smithsonian )2009
.)the Museum : Secret of the Tomb)2014
يف ربيع عام 2007، ظهر عىل خشبة املرسح كشخصية 
The Cre- املرسحي  العرض  يف   "  Jamie " 
 Keith Bunin بنني  لكيث   deaux Canvas
أنجلوس. لوس  يف   Elephant مرسح  عىل 
دور  يف   2010 عام  يف  التلفزيون  إىل  مالك  عاد 
Marcos Al-Za- االنتحاري  متكرر  كاإلرهايب 
.Fox  24 سلسلة  من  الثامن  املوسم  car  يف 
يف وقت الحق من نفس العام، تلقى نقد لتصويره دور 
سلسلة  Merriell "Snafu" Shelton  يف  القائد 
من  Emmy  املستوحاة  جائزة  عىل  HBO  احلائزة 
تكثيف  بعد   ."The Pacific" الثانية  العاملية  احلرب 
هوليوود  مغادرة  اختار   ،The Pacific تصوير 
والعيش يف األرجنتني لفرتة من الزمن ويف الريف حرًصا.
مع  مالك  اجتمع   ،The Pacific تصوير  خالل 
 Tom Hanks املمثل توم هانكس   التنفيذي و  املنتج 
الحق  وقت  ويف  مالك،  بأداء  معجًبا  كان  الذي   ،
Steve Dibiasi  يف  اجلامعي  الطالب  دور  منحه 
.2011 متوز  يف  صدر  الذي   ،Larry Crowne الفيلم 
العديد  يف  داعمة  أدوار  يف  مالك  عمل  الفرتة،  هذه  بعد 

آب  ويف  الكربى.  األفالم  قد من  أنه  مالك  أعلن   ،2010

حصل عىل دور مصاص دماء مرصي األصل 
The Twi- يف اجلزء األخري من ،Benjamin

.light Saga: Breaking Dawn – Part 2
موظف  وهو   ،  Nate دور  لعب   ،2013 عام  يف 
مع   ،Short Term 12 يف  لليافعني   مأوى  يف  جديد 
الوقت  ذالت  .ويف   Brie Larson الرسون  بري 
.Spike Lee يل  سبايك  أفالم  من  اثنني  يف  ظهر 
Battle- يف ثانوية  أدوار  أيًضا  له   كان 
The Mas- لألوسكار  املرشح  والفيلم    ،ship
.Aint Them Bodies Saints و   ،  ter
الشخصيات  أحد  وهو   ،  Josh كشخصية  ظهر 

التي   ،"Until Dawn" الفيديو  لعبة  الرئيسية، يف 
صدرت عىل PlayStation 4 يف 25 آب 2015.

مسلسل  يف  الرئييس  الدور  حالًيا  مالك  يلعب 
Mr. Ro- جوائز  عدة  عىل  احلائز   الدراما 

الذي  كومبيوتر،  كقرصان  بدوره   bot
 .2015 حزيران   24 يف  مرة  ألول  عرض 
حصل  املتميز  و  الفريد  أدائه  بسبب 
 ،Dorian جلائزة  ترشيحات  عىل 
Gold- جائزة   ،Satellite  جائزة
 Screen جائزة   ،en Globe
ربحه  عن  فضاًل   ،Actors Guild
Critics' Choice Tel-  جائزة
سلسلة  يف  ممثل  evision  ألفضل 
فئة  وجائزة  Emmy  عن  الدراما 
أفضل  ممثل متميز يف سلسلة درامية.
 Buster's فيلم   ،2016 أيلول  يف 
يلعب  الذي  األول  هو   ،Mal Heart
ألول  عرض  البطولة،  دور  مالك  فيه 
السينامئي  تورونتو  مهرجان  يف  مرة 
إجيابية،  أراء  عىل  وحصل  الدويل 
شخصيتني  مالك  يلعب  حيث 
.Buste rو  Jonah مها  
يف آب 2016، أعلن أن مالك أنه  سيشارك 
Charlie Hun- هنام شاريل   مع 
Louis Dega  يف  بدور   nam
معارصة  نسخة  إحياء  إعادة 
.Papillon  1973 فيلم  من 
2016 الثاين  ترشين  يف 

الذهبية  الكرة  أو  جلوب  اجلولدن  جائزة 
“Golden Globe Award“هي 
عبارة عن جمموعة من اجلوائز األمريكية 
التليفزيونية واألعامل  لألفالم  السنوية 
والتي أقيمت ألول مرة يف عام 1944 بواسطة 
رابطة هوليوود للصحافة األجنبية ، وهي 
جمموعة من الصحفيني األجانب يعملون 
االمريكية. كاليفورنيا  بوالية  هوليوود  يف 
وكانت اجلوائز يف السابق تقترص عىل األعامل 
أصبحت   1956 عام  يف  ولكن   ، السينامئية 
التليفزيونية. لألعامل  أيضا  توزع  اجلوائز 
من  جمموعة  اىل  اجلائزة  تاريخ  ويرجع 
 1943 عام  يف  معا  إجتمعوا  الذين  الكتاب 
لتكوين ما عرف برابطة هوليوود للصحافة 
أسموها  جائزة  أنشؤوا  كام   ، األجنبية 
جولدن جلوب   ويلعب هؤوالء الكتاب دورا 
احلايل. الوقت  يف  لألفالم  التسويق  يف  هاما 

Gold-“  فئات جوائز جولدن جلوب
”en Globe Award

وتتمثل جوائز اجلولدن جلوب فيام ييل:

جوائز األفالم السينامئية
• أفضل فيلم دراما.  

• أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.  
• أفضل خمرج.  

 أفضل ممثل “فيلم درامي”.
• أفضل ممثل “فيلم موسيقي أو   

كوميدي”.
• أفضل ممثلة “فيلم درامي”.  

• أفضل ممثلة “فيلم موسيقي أو   
كوميدي”.

• أفضل ممثل مساعد “فيلم سينامئي”.  

• أفضل ممثلة مساعدة “فيلم سينامئي”.  
• أفضل سيناريو.  

• أفضل موسيقى تصويرية.  
• أفضل أغنية أصلية.  

• أفضل فيلم بلغة أجنبية.  
• أفضل فيلم رسوم متحركة “وبدأ يف عام   

.”2006
• جائزة سيسل يب. دوميل لإلنجاز العمر   

يف جمال األفالم السينامئية.
اجلوائز التليفزيونية “جوائز األعامل 

التليفزيونية”
وتشمل اجلوائز التليفزيونية ما ييل:

• أفضل مسلسل درامي.  
• أفضل مسلسل كوميدي.  

• أفضل ممثلة “ملسلسل درامي”.  
• أفضل ممثل “مسلسل موسيقي أو   

كوميدي”.
• أفضل ممثلة “ملسلسل درامي”.  

• أفضل ممثلة “ملسلسل كوميدي”.  
• أفضل مسلسل قصري أو فيلم تليفزيوين.  

• أفضل ممثل “ملسلسل قصري أو فيلم   
تليفزيوين”.

• أفضل ممثلة “ملسلسل قصري أو فيلم   
تليفزيوين”.

• أفضل ممثل مساعد “ملسلسل ، أو   
مسلسل قصري ، أو فيلم تليفزيوين”.

• أفضل ممثلة مساعدة “مسلسل ، أو   
مسلسل قصري ، أو فيلم تلفزيوين”.

يوجد بعض اجلوائز األخرى التي توقفت 
وهي: “أفضل فيلم وثائقي ، أفضل فيلم 

أجنبي ناطق باللغة اإلنجليزية ، جائزة 
النجم الصاعد ، جائزة النجمة الصاعد 

أفضل تصوير سينامئي”.

ما هي جائزة اجلولدن جلوب
 “Golden Globe Award”؟



فيلم عن  الستار  إزاحة   
اجلديـد..  سـميث  ويـل    

الديـن« »عـالء  جـنِّـي   
املصبـاح  يف  يــزال  ال 
أنتجته ديزين.  الذي  فيلم ويل سميث اجلديد 
الدعائي  امللصق  األمريكي  املمثل  شارك  إذ 
الدين«،  »عالء  فيلم  من  احلية  للنسخة  األول 
وكتب  الساحر.  اجلني  دور  فيه  يلعب  الذي 
أطيق  ال  هنا!  من  »أخرجوين  فيسبوك:  عىل 
األزرق!«. باللون  تروين  حتى  االنتظار 
فيلم ويل سميث ويف فيلم ويل سميث، يلعب 
تلعب  فيام  الدين،  عالء  دور  مسعود  مينا 
نعومي سكوت دور ياسمني، ويلعب مروان 
ويل  فيلم  يف  ويشارك  جعفر.  دور  كنزاري 
بيدراد،  ونسيم  ماغنوسني  بييل  أيضًا  سميث 
لياسمني،  وصديقة  جديدة  كشخصية 
 Hollywood Reporter جملة  وفق 
حّي  فيلم  أول  سميث  ويل  فيلم  األمريكية. 
بإخراج  ريتيش  غاي  يقوم  الدين«  لـ«عالء 
الرسوم  لفيلم  إعادة  وهو  الدين،  عالء  فيلم 
ببطولته  وقام   ،1992 عام  أنتج  الذي  املتحركة 
روبن ويليامز يف دور اجلني. وفاز فيلم »عالء 
ماليني   504 وحقق  أوسكار  بجائزيت  الدين« 
سبتمرب/ يف  العامل.  أنحاء  مجيع  يف  دوالر 
لطاقم  صورة  أول  سميث  شارك   ،2017 أيلول 
فيلم  عن  القليل  سوى  ُيْعَرف  مل  ولكن  العمل، 
ويل سميث حتى اآلن. وقد حتدثت سكوت 
يف   Hollywood Reporter لصحيفة 
يف  تلعبه  الذي  ياسمني  دور  عن  املايض  العام 
فيلم ويل سميث. وقالت: »إهنا امرأة متعددة 
هبدف  تتشبث  أن  عليها  يتوجب  وال  األبعاد، 
تذهب  تروهنا  الفيلم،  هذا  ففي  فقط.  واحد 
يف رحلة مثرية، عىل عكس هدفها األول، وهو 
الوقوع يف احلب أو الزواج«. وسيجري افتتاح 
فيلم ويل سميث اجلديد يف 24 مايو/أيار 2019. 
من  جديدة  نسخة  يوليو/متوز  يف  وسيتبعه 
الفيلم الكالسيكي Lion King الذي أنتج يف 
التسعينيات، من إخراج جون فافرو. مغامرة 
يوم مولده احتفل املمثل األمريكي بعيد ميالده 
الـ50 يف 25 سبتمرب/أيلول 2018، بالقفز باحِلبال 
من طائرة مروحية فوق متنّزه غراند كانيون. 
واجلريئة  املثرية  قفزته  هوليوود  نجم  وّثق 
يوتيوب املتنزه عىل موقع  بٍث مبارٍش من  يف 
 16 من  أكثر  عىل  القفزة  فيديو  حاز  وقد 
سميث  أّدى  أيام.  غضون  يف  مشاهدة  مليون 
Glob- بمؤسسة للتعريف  باحِلبال   قفزته 
اخلدمات  توّفر  التي  اخلريية،   al Citizen
خالل  العامل،  أنحاء  يف  لألطفال  التعليمية 
الطبيعية.  والكوارث  واألزمات  الرصاعات 
بداية  يف  سميث  اشتهر  سميث  ويل  أفالم 
رحلته الفنية بمشاركته يف عرض التسعينيات 
 The Fresh Prince Of الساخر 
أفالم  يف  البطولة  دور  لعب  كام   .Bel-Air
 The Pursuitو  ،Ali بينها  من  شهرية 
.Hancockو  ،Of Happyness

د مسعو مينا  ي  املرص عىل  ف  تعر
الدين" ء  "عال فيلم  بطل   

فيلم  بطل  عن  بحثها  رحلة  خالل  اشرتطت 
وأبوظبي،  ومرص،  لندن،  يف  الدين"  "عالء 
رشق  أو  عربية  أصول  من  يكون  أن  واهلند، 
من  العرشينات  ويف  معروف  وغري  أوسطية، 
عمره، فوقع االختيار عىل مينا مسعود ممثل 
مرص  يف  ولد  حيُث  مرصي،  أصل  من  كندي 
ألبوين مرصيني، ثم هاجر مع والديه إىل كندا ثم 
انتقل إىل الواليات املتحدة وهناك درس السينام.
ألفـــــالم  ديـــــزنـــــي  شـــــركـــــة   وقـــــالت 
املـــــواصـــــفـــــات إن  الكــــــــــارتــــــــــون 
خاصة  مسعود،  مينا  عىل  منطبقة  جاءت 
عذب  بصوت  يتمتع  أنه  علمت  أن  بعد 
الفيلم. أغاين  بعض  لتأدية  املطلوب  وهو 
يقوم  التي  األوىل  املرة  ليست  أهنا  إىل  ُيشار 
فيها مسعود، فقد سبق وشارك يف العديد من 

ل  عام أل ا
ربام  التي 

تلقى  ال  قد 
الصدى الواسع 

اجلامهري،  لدي 
 What فيلم  منها 

Happens Next  يف عام
مميز  بدور  شارك  ثم   ،2011

Jack Ryan  وهو  مسلسل  يف 
الفن،  حافة  عىل  وضعه  الذي  العمل 

مثل  أفالم  منها  فنية  أعامل  عدة  يف  ليشارك 
 Americanistan، Let's Rap،
مثل  ومسلسالت   ،"Final Exam
 Poser، Saving Hope، Final"
وغريها.  ،Exam، Open Heart
ديزين  أفالم  أحد  هو  الدين"  "عالء  فيلم 
 ،1992 عام  إنتاجه  تم  الشهرية،  الكارتونية 
األداء  ىف  وشارك  كبريا،  نجاحا  وحقق 
ويليامز  روبني  الراحل  املمثل  له  الصوتى 
ووصلت  الركن،  وليندا  فريامن  وجوناثان 
رغم  عامليا،  دوالر  ماليني   504 إىل  إيراداته 
فقط. دوالر  مليون   28 تكلف  إنتاجه  أن 

8 ترصحيات لـ مينا مسعود 
بطل “عالء الدين”..

 أبرزها عن الفرق بني النسخة احلية 
والكرتون

مرصي،  أصل  من  الكندي  املمثل  يشارك 
النسخة  يف  عاًما،   27 الـ  ذو  مسعود،  مينا 
“عالء  الفنتازيا  فيلم  من  اجلديدة  األمريكية 
عام  صدر  الذي   ،”Aladdin“ الدين” 
ومن  الدين”.  “عالء  البطل  بدور   ،1992
السينامئي  يف  العرض  بدور  طرحه  املقرر 
وأوروبا. بأمريكا   2019 لعام  املقبل  مايو   24
رشكة  تعيد  التي  احلية  النسخة  تتضمن 
“ديزين” الرتفيهية إنتاجها من فيلم الرسوم 
املتحركة الشهري، نخبة متنوعة من الفنانني، 
منهم: ويل سميث يف دور “اجلني” الذي أداه 
ويليامز،  روبن  الراحل  املمثل  سابًقا  صوتًيا 
ونعومي سكوت يف دور “األمرية ياسمني”، 
“جعفر”،  دور  يف  كنزاري  مروان  و 
والد  “السلطان  دور  يف  نيجبان  نافيد  و 
ريتيش. جاي  إخراج  من  وهو  ياسمني”، 
Enter-“ جملة  مع  “مسعود”  حوار  يف 
وقت  تذكر   ،”tainment Weekly
استعداده لدور البطولة يف الفيلم، وحتدث عن 
طبيعة تعاونه مع “ويل سميث”، والفرق ما 
بني نسخة الفيلم اجلديدة ونسخته الكارتونية 
هوليوود  أفالم  متثيل  يف  ورأيه  السابقة، 
يستعرضه  ما  وهو  املختلفة،  للثقافات 
التالية: السطور  يف  أورج”  دوت  “إعالم 
إختيارى  تم  أنه  األربعاء  يوم  اكتشفت   1-
وبدأت  الفيلم  ىف  الدين  عالء  دور  ألداء 
أسافر  أن  جيب  كان  اجلمعة،  يوم  التصوير 
وأعتقد  للدور،  والتحضري  لالستعداد  للندن 
يكن  مل  ألن  يل؛  بالنسبة  نعمة  كانت  هذه  أن 
من  يعد  فهو  يشء.  أي  يف  للتفكري  وقًتا  لدي 
اآلن. حتى  املهنية  مسرييت  يف  الفرص  أكرب 
الرسوم  فيلم  نسخة  بني  ما  األكرب  الفرق   2-
املتحركة “الكارتون” والفيلم اجلديد لـ “عالء 
الدين”؛ هو أنك ستشاهد أشخاًصا حقيقيني 
الشاشة. عىل  الرحلة  هذه  عرب  يذهبون 
التمثيل  بدأت  صغرًيا،  كنت  عندما   3-
بعمل  وقمت  األصوات،  تأدية  طريق  عن 
عامل  أفهم  وأنا  قبل،  من  املتحركة  الرسوم 

النسخة  يف  الصوت  ممثلو  املتحركة.  الرسوم 
يف  ساعدوا  ألهنم  مذهلني؛  كانوا  األصلية 
أعتقد  لكني  املدهشة،  بالقصص  إخبارنا 
أن  احلقيقيني،  البرش  مع  حالًيا  األكرب  الفارق 
به،  يشعرون  ما  وترى  الناس  لعيون  تنظر 
ااَلن. نفعله  ما  وهو  رحلتهم،  يف  وتصطحبهم 
-4 ال أعتقد أن فيلم “عالء الدين” كوميدي أو 
موسيقي بأي وسيلة؛ هذا هو ما أنا متحمس 
هناك  إنه  حيث  الفيلم؛  هذا  يف  بشأنه  جًدا 
توازن جيد لكل يشء فيه، وقد فعل املخرج 
إذا  الفيلم.  يف  رائع  بشكل  هذا  ريتيش  جاي 
يتمتع  فإنه  “ريتيش”؛  أفالم  من  أًيا  شاهدت 
والدرامية.  الكوميدية  للحظات  كبري  بتوازن 
الفيلم؛  يف  كوميديني  ممثليني  بالطبع  وهناك 
سيؤديه  الذي  “اجلني”  دور  خالل  من 
“ياسمني”  خادمة  و”داليا”  سميث،  ويل 
بيدراد. نسيم  جتسده  الذي  وصديقتها، 
كانت  املتحركة  الرسوم  نسخة   5-
مع  خاصة  أيًضا،  بالكوميديا  تتسم 
سابًقا  أشارت  مثلام  لكن  ويليامز،  روبن 
للقصة  الصويت  األداء  بني  فرق  هناك 
َاخر. فيلم  يف  البرش  خالل  من  وجتسيدها 
مذهل  فهو  رائع؛  سميث  ويل  مع  العمل   6-
روبن  يكون  أن  حياول  ال  هو  جًدا.  وكريم 
“كيف  شاكلة  عىل  يؤديه  فهو  ويليامز؛ 
لقد  جنًيا؟”.  كان  إذا  سميث  ويل  سيصبح 
عن  األصلية  النامذج  خالل  من  حتدثنا 
الدين”  “عالء  مجعت  التي  العالقة  ماهية 
و”اجلني” يف الفيلم، وما تطورت إليه، وهو ما 
ستالحظه من خالل أداء “سميث” يف الفيلم.
“سميث”؛  مجياًل  عن  يبدو  الذي  األمر   7-
أكثر،  وقًتا  معه  وأمضيت  عرفته  كلام  أنه 
بشكل  أقوى  وأصبحت  عالقتنا  توطدت 
الفيلم. هذا هو نوع  طبيعي مع شخصياتنا يف 
الذي  التطور  أيًضا،  به  يمرون  الذين  التطور 
فيها  صار  التي  الرحلة  كانت  كبرش  شهدناه 
بعدم  بدأوا  إهنم  حيث  أيًضا؛  الشخصيات 
بعضهم  عىل  يتعرفون  ثم  بعض،  معرفة 
بشأن  وهيتمون  بعضهم،  حيبون  ثم  البعض، 
للغاية. طبيعًيا  األمر  كان  ولذلك  بعض، 
-8 إذا كان هناك شيًئا واحًدا، أقول إنني فخور 
به بشأن هذا الفيلم، سأقول “التمثيل العرقي” 
كندي  ممثل  فأنا  حتقيقه؛  من  متكنا  الذي 
ممثلة  سكوت  ونعومي  مرصي،  أصل  من 
كنزاري  ومروان  هندي،  أصل  من  بريطانية 
تونيس،  ونافيد  أصل  من  هولندي  ممثل 
نيجبان ونسيم بيدراد، مها أمريكيان من أصل 
إيراين. لقد غطينا الرشق األوسط بأكمله هبذا 
الفيلم، وغطينا متثيل كل قارة تقريًبا مع هذا 
الفيلم، وهو يعد أمًرا نادًرا يف هذه األيام، كام أن 
األشخاص الذين ذكرهتم يلعبون أدواًرا رئيسية 
فيلم  يف  بأين  جًدا  فخور  أنا  ولذلك  الفيلم،  يف 
املختلفة. العرقية  الثقافات  من  العديد  يمثل 
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نقل   ،1981 سبتمرب   12 يوم  حتديدًا  و  عاما،   37 قبل   

فيلته  من  الرسعة  وجه  عىل  فايق  حسن  الفنان 

اىل  اجلديدة  بمرص  ارتني  يعقوب  بشارع  الشهرية 

اصيب  بعدما  منزله  من  القريب  كليوباترا  مستشفى 

بخالف  القلب،  نبضات  وارتفاع  الضغط  ىف  هببوط 

سنوات. معه  دام  نصفى  شلل  من  يعانيه  كان  ما 

ديسمرب   14 يوم  صباح  حتى  مستقرة  احلالة  وظلت 

ومل  القلب،  لعضلة  مفاجىء  توقف  حدث  حيث 

القلب  عضلة  وتدليك  الكهرباء  جلسات  تسعفه 

حيث  عامًا،   80 الــ  يناهز  عمر  عن  الروح  اسلم  فقد 

طريقة  ىف  منزله  يغادر  وهو  كلامته  اخر  كانت 

يده  اصبع  رفع  ،حينام  مرة  لالخر  املستشفى  اىل 

"املرسح...املرسح...املرسح". قائال  وحفيديه  لزوجته 

الفنان  جثامن  كان   ،1981 سبتمرب   15 يوم  ظهر  وبحلول 

فن  رحلة  بعد  االخري،  مثواه  اىل  طريقه  ىف  فايق  حسن 

املرصى. املرسح  نجم  خالهلا  كان  تقريبا  عاما   50 دامت 

املهندس  حفيده  يتذكر  رحيله  من  عاما   37 بعد 

الفيال  ىف  يعيش  جده  كان  كيف  الشاذىل،  حسن 

اجلديدة   بمرص  ارتني  يعقوب  بشارع   22 رقم 

صاحب  فايق  حلسن  األخر  الوجه  كان  وكيف 

قائال: منزله،  ىف  الشهرية  السينامئية  الضحكة 

شخص  املنزل  ىف  فايق  حسن  جدى  "كان 

أفالمه ىف  ونشاهده  نراه  عام  متاما  خمتلف 

جدا ومنظم  كزوج،  جدا  عصبى  كان  فقد 

كاطفال معنا  ولكن  وحقانى،  ومثاىل   

" لنا  "الزعيق   فقد كان اقصى شيىء هو 

بخيالً  يكن  مل  انه  ،كام  اغضبناه  حالة  ىف 

يرصف  كان  ولكنه  عنه،  اشيع  كام 

هذا  واتعلم  الصحيح،  مكانه  ىف  القرش 

االوىل  زوجته  هى  التى  جدتى  من 

الفنانيني  من  فايق  حسن  كان  لذلك 

ولدين  الدنيا  عن  رحل  الذى  القالئل 

ىف  ايضا  وعامرة  اجلديدة،  مرص  ىف  فيال 

ىف  جدا  شيك  كان  انه  كام  اجلديدة،  مرص 

سخى  بشكل  مالبسه  عىل  وينفق  مالبسه 

" لبنان سنويا  انه كان يقضى الصيف ىف  كام 

ذكرياته  الشاذىل  حسن  احلفيد  ويواصل 

األوىل  فقط  بنتني  انجب  فايق  حسن   "

التسعينيات  اوائل  ىف  وتوفيت  وداد 

والديت  عليه  والثانية  بالشيخوخة، 

وانجبت  سنوات   8 حواىل  من  وتوفيت 

تتزوجا  مل  البنتني  وكال  بنات،  و3  اوالد   4

لذلك  ذلك  رافض  كان  النه  الفنى  الوسط  من 

والثانية  جيش  ضابط  من  االوىل  البنت  تزوجت 

عىل  قادر  يكن  مل  جدتى  وفاة  وبعد  حمامى،  من 

عىل  يعتمد  كيف  يعرف  يكن  مل  النه  مواعيده  تنظيم 

يعود  وقته  اغلب  ان  اىل  اضافة  كثرية،  أشياء   ىف  نفسه 

والنوم الراحة  اىل  وبالتاىل حيتاج  متأخر  للمنزل ىف وقت 

التى  الفيال  ان  كام  جدتى  وفاة  بعد  إتلخبط  هذا  وكل 

هبا  نحن  التى  الفيال  نفسها  هى  والتي  فيها  يعيش 

ضخمة   مساحة  فكانت  غرف،   7 من  مكونة  االن 

كان  النه  بالزواج،  ارسع  لذلك  ارمل،  لزوج  بالنسبة 

مرة" ذات  للصحف  قال  كام  لوحده  البيت  من  خياف 

مظهر  وامحد  شادية  كانت   ...  " الشاذىل  ويواصل  

اننى  أتذكر  التى  منيب  ومارى  رسحان،  وشكرى 

امسكت بيدها وهى تنزل سلم الفيال هنا  وعدىل كاسب ىف 

زينات صدقى وكل فرقة  باستمرار، وكذلك  ملنزلنا  زيارة 

دائم  كان  الذى  مظهر  امحد  وخاصة  تقريبا،  الرحيانى 

فقد  شادية  الفنانة  اما  عليه،  مستمرة  بصفة  السؤال 

احلليم  عبد  ومع  معها  فيلمه  وقت  تزوره  تاتى  كانت 

ننتقل  كنا  الصيف  وىف   ،" اجلامهري  معبودة   " حافظ 

مرسح  بجوار  شقة  يؤجر  حيث  االسكندرية  اىل  معه 

فقد  الصيفى  املرسحى  املوسم  حيث  هناك  الرحيانى 

يقول  دائام  وكان  يوم،  كل  جديدة  مرسحية  هناك  كان 

" فايق  حسن  ماشفش  املرسح  ىف  ماشفنيش  اىل   "

 " مل يكن حيب االكل ، وكان يعشق الفاكهة ، وكتابة االزجال 

اىل  ويرسلها  بنفسه  يؤلفها  التى    1967 نكسة  فرتة  خالل 

صحيفة االخبار لتنرش ىف مربع يومى بباب )ابو نظارة ( 

: جده  عن  ذكرياته  الشاذىل  حسن  احلفيد  يواصل  هكذا 

ىف  عرض  كلام  هانم  سكر  فيلم  وقائع  يتذكر  كان 

وحيكى  مشهد  لكل  جدا  دقيقة  بتفاصيل  التليفزيون، 

" التصوير  وكواليس  اللقطات  وتفاصيل  عنه  لنا 

حياته؟ ىف  الثانية  الزوجة  كانت  كيف  له:  قلت 

عاما   60 وقتها  عمره  وكان  الستنيات،  ىف  توفيت  جدتى 

نعيمة  فاخته  البيت،  ىف  معاه  حد  حمتاج  فكان  تقريبا 

الزوجه  له  رشحت  وتعليم  تربية  مفتشة  تعمل  وكانت 

الثانية، فقد كان جلدى اخت واخ واحد اسمه زكى يعمل 

5 سنوات . تاجر ىف حلوان، والزوجة الثانية توفيت قبل 

مذكراته؟ كتب  وهل  الشخصية؟  اوراقه  أين 

هبا  االحتفاظ  يتم  ومل  أمهلت  أوراقه  لألسف   -

حسن  كان  فقد  الروبابكيا،  لتجار  بالكيلو  وبيعت 

جدتى  الن  والتامثيل  التحف  اقتناء  يعشق  فايق 

اوراق  ايضا  وضاعت  ايضا،  ذلك  غاوية  كانت 

و...الخ ويوميات،  مالحظات  هبا 
يده  بخط 

مذكراته؟
فايق 

حسن 
كتب 

هل 
 -

مل  ولكنه  كبري،  شوط  وقطع  يكتبها،  بداء  قد  كان   -

وسط  ضاعت  ثم  والوفاة،  املرض  بسبب  يستكملها 

ىف  ملقى  منها  بعض  عىل  عثرت  اننى  لدرجة  اوراقه، 

كانت  ايضا  يده  بخط  ازجالة  ان  كام  رحيله،  بعد  املطبخ 

. رحيله  بعد  بالكيلو  االخرى  هى  بيعت  اهنا  اال  موجودة 

فنية  قطيعة  شبه 
هناك  كان 

ملاذا   -

وهبى؟
يوسف 

وبني 
بينه 

وشخصية 

بداية  كان  الذى  الكوكايني"  "شم  مونولوج  - بسبب 

والقاء  تأليف  من  كان  فقد  وهبى،  يوسف  شهرة 

عليه  استوىل  وهبى  ويوسف  فايق  حسن  جدى 

فايق. حسن  رحيل  حتى  بينهم  القطيعة  وظلت 

ياسني؟ بإسامعيل  عالقته  عن  وماذا   -

معا  عديدة  افالم  وعملوا  فقط،  فنيا  زمالء  كان   -

. الشخصى  املستوى  عىل  اصدقاء  يكونوا  مل  ولكنهم 

قائال: جده  عن  حديثه  الشاذىل  حسن  ويواصل 

ينام  ان  االستيقاظ  وبمجرد  الصباح  ىف  غاوى  كان 

كن  فقد  بصوته،  ليدند  ممددا  الرسير  عىل 

عاشق  كان  انه  كام  جدا،  مجيل  صوته 

يعيش  كان  انه  ذلك  اىل  اضف  كلثوم،  الم 

املنزل  ىف  وهو  حتى  الفيلم  ىف  دوره  شخصية 

ىف  حب   " فيلم  تصوير  مرة  ذات  معه  وحرضت 

املهندس  فؤاد  فوجدت  املهندس  فؤاد  مع   " حب 

الكامريا. خلف  جدا  جادة  شخصية  االخر  هو 

- وماذا عن عشقه لرتبية البط والوز ىف حديقة الفيال؟

التى  جدتى  بل  هو  يكن  مل  اجاب|  واسعة  بابتسامه   -

كانت تعشق تربية الطيور ىف " عشه" شيك بحديقة الفيال .

النصفى بالشلل  اصابته  وبعد  ايامه  اواخر  وىف 

له  صديق  صيدلية  ىف  ليجلس  بالسايرة  اخذه  كنت 

وتصافحه  حوله  تلتف  الناس  وكانت  اجلديدة  بمرص 

الخر  حني  ومن  جدا،  سعيد  للمنزل  يعود  وكان 

االعامل  ليشاهد  الرحيانى  مرسح  اىل  اصطحبه  كنت 

كبري. استقبال  يستقبلوه  املرسح  ىف  وكانوا  اجلديدة 



مناسبه كل  ىف  نقول 
وُنشيع ونّدعى  نؤكد 

الدين هلل بأن 
للجميع والوطن 

هلل الدين  تركنا  فال 
للجميع الوطن  عاد  وال 
اإلله عمل  ىف  وتدخلنا 

هواه عىل  الكون  املسرّي 
يستطيع ال  حاشاه  كأنه 

الواحد ال سواه الرب 
فاه يفتح  ان  القادر 

سواه الذى  الكون  ويبيد 
وال مساعدة  مناّ  يطلب  مل 

ونبيع الناس  أن نشرتى ىف 
ونطيع له  نمتثل  أن  بل 

أعداء كانوا  من  ساملنا 
التطبيع معهم  ومارسنا 
األقرباء نعادى  والتفتنا 
األشقاء وطننا  رشكاء 

بناء أو  منصب  عن  نمنعهم 
سيضيع حقنا  وكأن 

أو رضيع وال نشفق عل كهٍل 

بالسالم نتشدق  بالنا  ما 
كالم جمرد  فقط  ويبقى 

الوئام بيننا  يسود  وال 
ال ىف شتاء وال ىف ربيع

بالتسامح ننادى  نجول 
بالتصالح الكل  ونطالب 
نتصارح ال  أنفسنا  ومع 

املنيع السد  أننا  ونحسب 
اإلله املدافع عن دين 

كأنه عاجز جّل ىف عاله
ارتضاه لو  دينًا  أن حيفظ 
رفيع نتجنى  ما  عن  إنه 

رباه إنى أدعوك يا اهلل
سميع للدعاء  أنك  وأعلم 
اجلميع بنورك  ترشد  أن 
ونضيع غضبك  نرث  فال 
وحدك لك  الدين  ويكون 
للجميع مرص  تتسع  وأن 

أفكــــــار شــــائــــكـــة
بــيــاض( عــلــى  )نــجــم 

لقاء رسم
 ذكريايت 

بقـلـم
 هشام أزكيض-  املـغرب

بالسالمة راحية  ياليل 
باحلنني جاية  وياليل 
النهار منا  تسحبي 

السنني منا  تسحبي 
ألف ترحة ياليل يف وداعك 

فرحة ألف  جميئك  ويف 
الغالبة  من 

قني ملشتا ا
الفراق بعد  للقا 

اجلراح بعد  للشفا 
األنني بعد  للبسمة 

***   ***   ***
املحتاجني يارب 

أحوالنا ايديك  يف  اليل 
أيامنا يف  بارك 

أحالمنا يف  بارك 
السنني أفراح  بارك يف 

ظهر  أن  منذ  مرشقنا،  يزال  ال     
املجوس  تقدم  الذي  امليالد  نجم 
متسعًا  مرسحاً  املسيح،  مهد  إىل 
ومدهشة! كثرية،  نجوم  لظهور 
   وأزعم أن مرصنا احلبيبة، صارت 
مستوطناً ألكثر تلك النجوم املثرية!
   فنجد من يعترب النجم ميقات له، 
النجمة”! من  “صحيت  فيقول: 
وحتية،  لقباً  يعتربه  من  ونجد     
آخر،  مع  أحدهم  تقابل  فإذا 
نجم”..  يا  “أهالً  قائالً:  به،  رحب 
كقولنا:  ـ،  ختصيص  دون  هكذا  ـ 
الشباك”! و”نجم  الكرة”،  “نجم 
   فهل نندهش، بعد هذه النجومية 
املنترشة بيننا، أن يتحقق، بنا وفينا، 
طّياته،  يف  حيمل  الذي  الوعد  ذلك 
والذي نظهره،  سيئاً،  لآلخر وعيداً 
يف قمة غضبنا، صارخني مهددين: 
“سأريك النجوم يف عز الظهر”؟!...

عـــادل عطــيـــة

يف يوم من األيام
زمان قصص  كده  أفتكرت 

وجوليت روميو  قصة 
ولييل قيس  قصة 
وعبلة عنرت  قصة 

سؤال؟ نفيس  وسألت 
حقيقية قصص  دي  ياتري 

وال وحي من اخليال ؟

الواحد  القرن  يف  بقينا  إحنا 
والعرشين

حمبني  ناس  ظهرت  ما  ليه 
!! تانني 

استبيان وحمتاج   سؤال 

طيب لو كان دول ناس 
حقيقني

وخيال  قصص  جمرد  مش 
مبدعني ناس 

ثاين كده  ناس  أمثاهلم  فني 
كثريرر؟

ده  الزمن  يف  بقينا  ليه 
نني خيبا

نتحب  ال عارفني نحب وال 
اآلخرين من 

القصة  بدل  فني يف كل جيل 
عرشين

هو احلب كان بس زمان يف 
اجلميل الزمن 

وقال  وأحتكم  حكم  والزمن 

كامل  بقي  احلب  خالص 
العدد

إليل  لو فضل كده احلال ده 
ل هيتقا

يف يوم من األيام

سنة  نجعلها  تعالوا   ٢٠١٩
احلب

كل سنة وأنتم يف حب

وقـــت   ١٩٧٤ خـــريـــف  يف 
الليل  بحلول  ومؤرش  املغرب 
كان هناك صخب  وهنار آخر 
طفلتها  حتمم  كانت  حني 
رن  وفجأه  اعوام  السته  ذات 
تضحك  وهي  الباب  جرس 
املياه  وصوت  وتداعبها   
السعاده  من  خريرًا  كان 
الرنانه  والضحكه  والفرحه 
يارب  خري  وقالت  انقبضت 
زيــــاره  مــوعـــد  هــذا  ليــس 
خدمات  من  الي  والموعد 
هبا  تعيش  التي  املنطقه 
بابا  مبارشه  طفلتها  ردت 
صالح مش حيجي  تاين بثقه 
النطق  وافقدهتا  افحمتها 
وبختها  االم  انزعجت 
وذهبت  تصمت  ان  هنرهتا 
ابن  فكان  الباب  ايل  مرسعه 
هناك  ان  بلغها  فقد  اجلريان 
هاتف  عيل  يريدها  احدا 
قرص  احلقيقه  يف  وهو  بيتهم 
البلد  هذه  يف  شهريه  لعائله 
هناك  وليس  الصغريه  
كل  يف  كثريه  اتصال  وسائل 
التي  احلرب  بدايه  منذ  وقت 
بأشياء  الدنيا  كل  اغرقت 
احلياه. لتستمر  الصنع  بدائيه 
عيل  طفلتها  اخرجت 
بيدها  واخذهتا  عجل 
الكبري  للقرص  وذهبت 
. امامه  تقطن  التي 
اتصلت  التي  اجلهه  عيل  ردت 
من  ترتعد  واوصاهلا  هبا 
رسميه  جهه  اهنا  الرعب 
تابعه للجيش النظامي لبلدها .
يبدد  مل  وصمتت  تلعثمت 
قال  صوت  اال  خماوفها 
حريق  قام  فقد  التقلقي 
القائمه  اجليش  بمعسكرات 
حلفظ  الدوليه  احلدود  عيل 
البلدين  بني  السالم  قوات 
الذي مكلف هبا زوجك صالًح

هناك من  يتسلل من حدودها 
عروش  يف  تتخفي  كجردان 
يريد  من  الشيطانيه  النباتات  
السالم   معاهده  يفسد  ان 
وان حيول االرض ايل فويض 
مدوي  صداها  وكان  ودمار  
وباتت  الدولتني   بني  عامليا 
احلروب  لعهود  جتديد 
ونزع  للحياه  بمعاهدات 
التي  السياسيه  الغشامه  فتيل 
من  االالف  بطريقها  ترصع 
والرمحه  بالهواده  الضحايا 
احدمها  رئيس  قام  ان  بعد 
التي  احلرب  فتيل  بنزع 
هبا  وحصدت  امدها  طال 
يف  واالرواح   االرس  من  االف 
حفرت  عامليه  سالم  معاهده 
االويل  املعاهده  اهنا  بالتاريخ  
نظره  غريت  التي  عامليا 
وتضييق  بانتهاء  العامل 
احلروب  زمن  عيل   اخلناق 
الدوله  انتصار  من  بالرغم 
تطلبه  واهنا  بالسالم  املطالبه 
وليست  قوه  مركز  من 
. هزيمه  منطلق  من 
االعالم  وسائل  كل  تناقلت 
السلمي  املنظور  ذلك  العاملي 
كل  واذهل  سطح  الذي 
من  فغري  العامل  روساء 
اال  ماهي  احلروب  ان  فكرهم 
وبذل  للشعوب  وهنايه  دمار 
الطرفني   من  بريئه  الرواح 
احلياه  اوراق  معها  جتف 
الرجال  اعناق  وتنكرس 
ارسهم  وٌتغتال  هتان  حني 
نبس  اليستطيعون  وهم 
عليهم  داهسني  فاهه 
. والالنسانيه  الظلم  بحذاء 
املدعو  ان  الصوت  رد 
هائل  بحريق  كان  صالااح 
نام  حني  اجليش  خيام  يف 
واملناوبٌه  التعب  من  اغلبهم 
الشائكه  احلراسات  عيل 
التي  البلدين  بني  للحدود 
ومتنع  السالم   حتفظ 

اعناقه  كرس  يريدون  من 
بقايا  من  مكسوره  بزجاجه 
. اللعينه  احلرب  سكرات 
وارتبكت  واهنارت  االم  بكت 
دقائق  يف  هبا  العامل  ولف 
يف  هبا  القت  سنوات  كأهنا 
عــتـــمــــاء.وبئر  هـــويــــه 
. حلظات  يف  اماهنا  ابتلع 
حديثه  الصوت  واستكمل 
اجليش  خميامت  يف  االن  انه 
سيكون  وغدا  للعالج 
باملستشفي العسكري للعالج . 
معلقه  اهلاتف  سامعه  تركت 
وعبارات  شائكه  اسالك  يف 
حزن  ومشاعر  متداخله 
كل  استوطنت  متضاربه 
الفكر  مشتته  فباتت  خلجاهتا 
مل تقظ اال حني سألتها صاحبة 
واخذت  حدث  ماذا  القرص 
. وفاجعتها  روعها  من  هتدئ 
ابنتها  ومعها  بيتها  عيل  جرت 
حتضري  يف  واخذت  الوحيده 
تلملم  متوسطه  سفر   شنطه 
لصالح  واشياء  هلا  اشياء  هبا 
دموعها  وتنهمر  حيتاجها  قد 
وهي  كيف  الصرب  تتوجس 
صوره  عن  اال  الفكر  مشتته 
وهل  له  حدث  وماذا  زوجها 
. بخري  انه  ام  عليها  يكذبون 
حضنها  يف  ابنتها  هدهدت 
واخذت  اطعمتها  ان  بعد 
احلكيم  الذكر  من  ايات  ترتل 
يلطف  ان  اهلل  وتدعي 
ان  الفجر   انتظار   يف  هبام 
حافله  او  لتستقل  يشقشق 
املعموره  للعاصمه  يصل  قد 
. زوجها  هلا  سينقل  التي 
احلافله  استقلت  بالفعل 
تقرأ  املصحف  وبيدها 
عليه  اهلل  مااعاهنا  فيه 
. الدعاء  عن  والتقف 
املستشفي  ايل  وصلت 
عيل  رأسا  منقلبه  وجدهتا 
مذعور  جيري  الكل  عقب 
وامهات  اجتاه  كل  يف 
ترجتي  وزوجات  تبكي 
تائون  الصمت  وابناء  اهلل 
اليستوعبونه  ضوضاء  بني 
انياب  .وبني  سنهم  لصغر 
املجهول  من  ذعرهم 
اخذت  والجميب  سألت 
املجندين  بني  تتنقل 
وتنادي  زوجها  عن  تبحث 
كن  عيل  رد  ارجوك  برسها 
. غريك  حد  مالناش  بخري 
جنوهنا  فجن  جتده  مل 
االستقبال  لعامله  وذهبت 
حاالت  هناك  ان  فاخربهتا 
بقسم  حجزها  تم  حرجه 
حروقهم  لشده   اخر 
االويل  الدرجه  من 
جترر  السالمل  فصعدت 
باميعلق  والهتتم  ابنتها 
من  الصغري  بجسدها 
. تؤملها  واصطدامات  اشياء 
وعيوهنا  ودعت  متتمت 
املفتوحه  الغرف  كل  عيل 
لالمل  كربي  ساحه  كاهنا 
ورصاخ  والوجع  والتأوهات 
االهايل من  ونحيب  وعويل 
 اخذت تدقق النظر فوجدت 
ولكن  صالح  يشبه  احد 
احلروق  من  تائهه  مالحمه 
كذلك  ويديه  معلقه  ورجليه 
. الضئيل  جسده  عن  بعيد 
هو  اقرتبت  مارأت  هاهلا 
عمالقه  باكياس  مغطي  بعينه 
مثلث  بشكل  رسيره  فوق 
جمهول  برمودا  كمثلث 
ايل  يعلم  الاحد  داخله  من 
سيظل  وانه  جيرفه  اين 
اهلل  اال  شفرته   يفكك  لن  لغز 
اليسمع  خافت  بصوت  نادت 
رسيره  عن  املمرضه  ابعدهتا 
تقف  بجانبه  ومكثت 
عيل  ابنتها  حتمل  لساعات 
. تاره  وتنزهلا  تاره  كتفها 
هتدهدها  ان  تنيس  ومل 

لوالدها  الدعاء  منها  وتطلب 
سنني  كاهنا  ساعات  مرت 
والوجع  الصخب  ومازال 
القلوب  يف  االمل  كل  يسكن 
والعزاء للجميع سوي الصرب 
فجرت  وتأوه  صالح  نبس 
صالح  هنا  احنا  وتلعثمت 
. تكـلـمــك  عــايــزه  امــل 
ضياع  يف  بعينيه   ابتسم 
املحروق  اجللد  حتت  مالحمه 
ومتقرش  جسده  عيل  املتناثر 
باليه  قامش  كقطعه  معلق 
متمرد  الزمن  من  هلهلت 
. جسده  يالصق  ان  جلده 
يتكلم  ان  حاول 
ااكالم  صعوبه  رغم 
اظل  ان  اريد  كنت  هلا  فقال 
راعيا للسالم ان احفظ عهدي 
ومن  اجلكم  من  الحروب  انه 
اقيص  بذلت  وطننا   اجل 
وحدي  وردعت  ماعندي 
احلدود  عيل  من  الكثريين 
السالم  ثمن  ادفع  االن  وهاانا 
صغرييت  فالحتزين  بعمري 
ومعك  تعيشني  ان  اجل  من 
كل اطفال بالدي البد من ثمن 
غري  من  شيئ  تشرتين  هل 
تأكليه ردت ال  او  لتلبسبه  ثمن 
البيت  يابابا خف وتعال معانا 
صـــوتـــه  نـــبـــرات  صعبــت 
خافتا  فبات  ووهنت 
باالنقطاع  ينذر  كنور  اكثر 
رويدا  رويدا  ويضعف 
لك  دفعت  ياامل  انا 
كامله  احلساب  فاتوره 
ولكل  السالم  لك  اشرتيت 
آمن  وملستقبل  جيلك 
الســــالم  الاريــــــد  ردت 
يـــــابابا  عايـــــــزاك  انا 
احلروب  كانت  اذا  مهس 
ســتـــــأخــذنـي  مســتـمـــره 
اجلميع  وتاخذ  وتأخذك 
وجود  لبالدنا  يكون  ولن 
اما اذا اخذتني واخذت غريي 
امنه  حياه  لكم  نضمن  فنحن 
تكربين  وعندما  يدوم  وسالم 
تفهمني ان احلياه ثمن للسالم 
هتدهيا  ان  امها  عيل  واكد 
به  اخلاصه  التميمه 
الزيتون  غصن  وهي 
اللذان  السالم  ومحامه 
قالده  يف  صورته  حيوطان 
املنظامت  هلم  اهدته 
. هلم  وتكريام  دعام  االنسانيه 
االم  ورصاخ  انفاسه  ولفظ 
الناس  وبات  الغالب  هو 
. ابنتها  اجل  من  هيدءوهنا 
اهنم  احدهم  نبهها  وهنا 
مدافن  يف  سيدفنون 
لذكراهم  ختليدًا  مجاعيه 
فصمتت السنني  عرب 
من  االبنه   يقطت  وهنا 
وهي  هبا  عاثت  ذكري 
االحداث  هذه  كل  تتذكر 
وقد  اليوم  والدها  وذكري 
عام  عرشون  من  اكثر  مر 
تلك  تتذكر  مازالت  وهي 
عرب  الراسخه  اللحظات 
الشائكه  االنني  اسالك 
املنظامت  يف  هبا  زجت  التي 
من  لتهب  للسالم  الدوليه 
للعامل   دبلوماسيا  سالمًا  ذاهتا 
كانت  خطوه  حققت  وكلام 
والدها  روح  إيل  هتدهيا 
وبني  بينها  عبارته  وتردد 
للسالم  للحروب    ال  نفسها 
للسالم. ثمن  احلياه  ثمن 

قالدهتا  متيمه  وتتحسس 
التي هبا محامه سالم وغصن 
صوره  تتوسطهام  زيتون 
حارقه  ودمعه  البطل  والدها 
عينيها  هبا  تتوضأ  معتقه 
يف  الروحيه  صالهتا  لتقيم 
نعمه  إسمه   مقدس  حمراب 
السالم  قلبه   معايف  آمن  وطن 
.وظلت  ثمن  وله  سالم  وكل 
.... ثمن  للسالم  وتردد  تردد 

كل ما يدور بحويل
جيعلني أروي قصائدي 

لصدى ذكريايت 
حكايات عمري 
تركتني وحيدا 
بعدما مزقت 

طيف صفحاهتا
قد تعود آهات ذكريايت 

كام حيلو يل 
قد تغيب عني 

حلظة حنيني إليها 
لكن هزاهتا 

قد جتعلني أرسمها 
بألوان قوس قزح 
أو بمداد ضمريي 

ويف رشفتي أنادي الغرباء
وأجعل من أسئلتي أسئلة 

أخرى 
وعندما حيط احلامم 

وتبزغ حدود الثرى 
أختار بني أمرين 

إما أن أطوي صفحة 
ذكريايت 

وإما أن أكذب عليها 
آالف املرات 

هكذا قال يل فؤادي 
بعدما نيس أن كل 

ذكريايت هي يل 
وأن احلنني إليها يزداد 

كلام راودها الكذب 
أو سقطت يف بحرية 

النجاة 
ذكريايت وإن غبت عنها 

تراين شاهدا عليها 
فأنا مازلت أحوم حوهلا 

كلام جعلتني أتذكرها
بحنني عمري 
غري املنيس . 



ان  إذا كنت تنوي رشاء وثيقه تامني عيل احلياه فعليك أوال 
السوق. يف  املتاحة  التامني  أنواع  وفهم  احتياجاتك  يف  تفكر 
السليم  االختيار  عيل  مساعدتك  هو  املقال  هذا  من  اهلدف 
حسب  احتياجاتك  تناسب  التي  احلياه  عيل  التامني  لوثيقه 
التي  االرسه  أفراد  وعدد  سنك  وحسب  املالية  إمكانياتك 
احلايل  االرسه  املستقبلية  ودخل  التعليم  واحتياجات  تعوهلا 
املعيشة  ومستوي  احلاليه  مستقبال  وااللتزامات  واملتوقع 
عند  اجليد  الرتكيز  وجيب  لعائلتك  توفريه  يف  ترغب  الذي 
احلياه  عيل  التامني  تكلفه  الن  احلياه  تامني  وثيقه  رشاء 
فكرت  فإذا  الطبي  الفحص  ونتائج  السن  حسب  تتحدد 
من  سنوات  عده  بعد  بك  اخلاصه  التامني  وثيقه  تلغي  ان 
التكلفة  يف  اعيل  التامني  تكلفه  ستكون  فغالبا  رشائها 
الطبي. الفحص  نتائج  يف  تغيري  او  السن  زيادة  بسبب 
بجانب  حياته  اثناء  عليه  املؤمن  تفيد  تامني  وثائق    فهناك 
استفاده عائلته من الوثيقه مثل Living Benefits فإذا 
أصيب املؤمن عليه أصيب بأحد األمراض احلرجه او املزمنة 
او مرض عضال او عجز عن اداء اثنني من األنشطة اليومية 
 Critical , Chronic , Terminal Illness ) or(
بنسبه  االستفادة  عليه  املؤمن  .فيستطيع   Disability
العديد  وهناك  حياته.  اثناء  التامني  وثيقه  مبلغ  من  كبريه 
ييل ما  بينها  احلياه  من  عيل  التامني  لرشاء  األسباب  من 
االرسه  الفراد  واألمان  املالية  احلامية  لتوفري  -التامني 
عليه.  املؤمن  الشخص  وفاه  احلياه  عند  قيد  عيل 
- التامني لتغطيه حاجات معينه مثل سداد باقي اقساط البيت 
او الديون االخري عند وفاه املؤمن عليه مثل الكرديت كارد.
عن  رشكه  لتعويض  التجارية  األعامل  عيل  -التامني 
احلياه  قيد  عيل  رشيك  لتزويد  او  رئييس  موظف  وفاه 
العمل. يف  املتويف  رشيك  حصه  لرشاء  الالزمة  املوارد 
غريها  او  العقارية  الرضائب  لدفع  األموال  لتوفري  -التامني 
من االلتزامات النهائية الالزمة لتسويه تركه الشخص املتويف.

- التامني لتوفري األموال الالزمة لتغطيه نفقات دفن 
وجنازه الشخص املتويف.

-توفري دخل عند الوصول ايل سن التقاعد واالستفادة من 
امليزات الرضيبية املتاحة قانونا.

-توفري األموال الالزمه لتغطيه نفقات الدراسه اجلامعية 
لالبناء.

- هناك وثائق تامني عيل احلياه حتتوي عيل استثامر 
جيد  يتيح للمؤمن عليه قيمه نقديه مرتاكمة يف شكل 
حساب استثامري حممي من الرضائب يمكن حلامل 

الوثيقه االقرتاض من خالله.
هناك كثري من املصطلحات التأمينية اخلاصه بالتامني عيل 

احلياه يصعب عيل الكثري  فهمها مثل:
 Insured -

املؤمن عليه وهو الشخص الذي تشمل حياته بوليصه 
تامني عيل احلياه أي صاحب الوثيقه.

 Rider -
احلياه مقابل  التامني عيل  بوليصه  ايل  بند يضاف  عباره عن 
مبلغ إضايف نظري أضافه استفاده او ميزه للمؤمن عليه مثل 
 Waiver of premium , Child Term Rider
 , Long Term Care , Return of premium ,

 Guaranteed Insurability

Policy -
التامني  رشكه  اصدرته  الذي  املطبوع  املستند 
. التامني  عقد  رشوط  يوضح  الذي  الوثيقه  لصاحب 

 Premium -
دفعه  املطلوب  التامني  ببوليصه  اخلاص  القسط  هو 

مرص يف  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املرصيف  اجلهاز  أعلن 
باملدن  املستهلكني  ألسعار  السنوي  التضخم  تراجع  دعن 
نوفمرب. يف  باملئة   15.7 من  ديسمرب  يف  باملئة   12 إىل 
دفعته  أن  بعد  األخرية  األشهر  يف  مطرد  نحو  عىل  التضخم  وانحرس 
العام  من  سابق  وقت  يف  والنقل،  والكهرباء  الوقود  أسعار  يف  زيادة 
املايض إىل ذروة بلغت 17.7 باملئة يف أكتوبر  يف ظل ارتفاع أسعار األغذية.
القاهرة  يف  للوساطة  النعيم  لدى  األبحاث  رئيس  سانديب  آالن  وقال 
معروض  صدمة  قادت  إذ  مفاجئا،  كان  أكتوبر   يف  حدث  "ما 
إىل  عودة  هو  اآلن  نراه  ما  لكن  باملئة.   17.7 إىل  لريتفع  التضخم 
عن  باملئة   6.7 نسبته  انخفاضا  فإن  ذلك،  ومع  الطبيعية.  األوضاع 
كبري". انخفاض  هو  واملرشوبات  األغذية  أسعار  يف  السابق  الشهر 
الشهر  عن  االنخفاض  إن  قوله  سانديب  عن  رويرتز  ونقلت 
الطامطم  أسعار  يف  كبرية  تراجعات  رئييس  بشكل  قادته  السابق 
الرتتيب. عىل  باملئة  و29.8  باملئة   37.4 نزلت  التي  والبطاطس 
برشوط  التزاما  التقشف  إجراءات  من  سلسلة  مرص  ونفذت 
النقد  صندوق  من  دوالر  مليار   12 حجمه  قرض  برنامج 
الربنامج  ويتضمن   .2016 أواخر  يف  وقعته  كانت  الدويل 
الطاقة. دعم  يف  كبرية  ختفيضات  وإجراء  الرضائب  زيادة 
وأبقى البنك املركزي عىل أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيري يف اجتامع 
الوقت  يف  املركزي  للبنك  األساسية  العائد  "أسعار  إن  قائال  ديسمرب  
احلايل متسقة مع حتقيق املسار املستهدف النخفاض معدل التضخم".

 . البوليصه  رسيان  واستمرار  تأمينيه  تغطيه  لرشاء 
 

 Accelerated Benefit -
هذا البند يسمح للمؤمن عليه بتلقي جزء من استحقاقات 
تشخيص  تم  إذا  حياته  اثناء  مبكر  وقت  يف  الوفاه 
مزمن. او  حرج  او  عضيل  بمرض  عليه  املؤمن  الشخص 

 
Accidental Death Benefit -

للمستفيدين  تتيح  التامني  لوثيقه  أضافه  او  ملحق 
إذا  إضافيه  مبالغ  عيل  احلصول  التامني  وثيقه  من 
عارض. حادث  نتيجه  عليه  للمؤمن  الوفاه  حدثت 

 
 Certificate -

شخص  ايل  مقدمه  وهي  وثيقه  شهاده  تعني 
مجاعيه  تامني  وثيقه  بموجب  عليه  مؤمن 
التأمينية. التغطية  وجود  عيل  دليال  تقدم 

Death Benefit -
املستفيد  يتقاضاه  الذي  املبلغ  وهو  الوفاه  استحقاق 
عليه. املؤمن  وفاه  حاله  يف  الوثيقه  من  املستفيدين  او 

 Evidence of Insurability -
ومعلومات  طبيه  معلومات  وهي  التامني  قابليه  إثبات 
عيل  تامني  وثيقه  رشاء  يطلب  شخص  عن  اخري 
البيانات  هذه  برسيه  التامني  رشكه  وحتتفظ  احلياه 
إصدار  يمكن  كان  إذا  ما  لتحديد  البيانات  هذه  وتستخدم 
حتصيلها. يتم  التي  اقساط  التامني  وتكلفه  البوليصه 

Face Amount -
عليه  املؤمن  يتويف  عندما  للمستفيد  دفعه  الواجب  املبلغ 
مدفوعه. قروض  غري  فوائد  او  قروض  أي  خصم  بعد 

 Free Look -
حيق ملالك بوليصه التامني عيل احلياه ان يكون لديه عرشه أيام او 
اكثر لفحص ومراجعه وثيقه التامني وإذا مل يكن راضيا فيمكنه 
املدفوعة. املبالغ  كامل  واسرتداد  البوليصه  قبول  عدم  من 

 Grace Period -
استحقاق  تاريخ  بعد  يوما   ٣١ زمنيه  عاده  فرته 
املتأخر  التامني  قسط  سداد  يتم  عندما  التامني  قسط 
الغائها. يتم  وال  ساريه  البوليصه  غرامه  تكون  بدون 

 Guaranteed Insurability -
مبالغ  برشاء  يسمح  البوليصه  لصاحب  اختيار  وهو 
التامني عيل احلياه يف أوقات معينه يف املستقبل  إضافيه من 

طبيه. فحوصات  او  مستندات  تقديم  ايل  احلاجه  دون 

 Illustration -
مستند يستخدم يف عروض مبيعات التامني عيل احلياه 

يعرض أرقاما سنه تلو االخري ملبالغ النقديه املرتاكمة من 
سنه بدايه البوليصه حتي سن ١٢٠ عام يف بعض األحيان.

 Lapse -
التامني  قسط  دفع  عدم  عند  البوليصه  وقف  يعني 
نقديه  قيمه  تشمل  الوثيقه  كانت  إذا  حاله  يف  أما  املطلوب 
البوليصه. حتتوهيا  التي  املبالغ  خالل  من  الدفع  فيتم 

Loan Value -
البوليصه  لصاحب  يمكن  الذي  املبلغ  هو  القرض  قيمه 
بضامن  احلياه  عيل  التامني  رشكه  من  اقرتاضه 
مرتاكمة. نقديه  مبالغ  عيل  حتتوي  التي  البوليصه 

Mode of Premium Payment -
ان  املمكن  فمن  احلياه  عيل  التامني  اقساط  دفع  طريقه 
سنويا. او  سنوي  نصف  او  سنوي  ربع  او  شهريا  الدفع  يتم 

 Reinstatement -
ان  بعد  املفعول  ساريه  لتصبح  البوليصه  استعاده 
املطلوب  التامني  قسط  دفع  عدم  نتيجه  ملغاة  كانت 
غري  التامني  رشكه  ان  االعتبار  يف  األخذ  مع  سداده 
اخري. مره  املفعول  ساريه  البوليصه  بإعادة  ملزمه 

 Surrender -
تامني  بوليصه  تنهي  او  تلغي  ان  أردت  انك  تعني 
عيل  نقديه  وحتصل  مبالغ  عيل  حتتوي  التي  احلياه 
مع  البوليصه  حتتوهيا  التي  املرتاكمة  النقديه  القيمه 
إهناء  حدث  إذا  إضافتها  يتم  رسوم  هناك  انه  مالحظه 
البوليصه. عمر  من  األويل  السنوات  خالل  البوليصه 

الوكيل  احلياه  اسأل  عيل  تامني  بوليصه  رشائك  عند 
ختطر  او  بذهنك  تدور  التي  األسئلة  كافه  التأميني 
اختيار  يف  بمساعدتك  التأميني  الوكيل  يقوم  حتي  ببالك 
او  مكتمل  غري  نموذجا  أبدًا  توقع  وال  املناسبة  الوثيقه 
النت  عيل  بحث  اجراء  ويمكنك  تفهمه  ال  شئ  او  فارغ 
املالية  وتصنيف  والقدرة  وتقييم  تاريخ  عيل  للتعرف 
.A+ عن  يقل  فال  منها  البوليصه  ستشرتي  للرشكه  التي 

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التأمني
عىل الربيد اإللكرتونى التاىل

samy@goldenwayins.com

والـغـازمصـر.. تراجع تصخم ألسـعـار املستـهلكيـن النفـط  احتيـاطيـات  فـي  كبـيـر  ارتـفــاع  السـعـوديـة.. 
من  احتياطياهتا  ارتفاع  عن  السعودية،  العربية  اململكة  أعلنت 
مليار   268.5 نحو  إىل   2017 عام  هناية  من  اعتبارا  والغاز  النفط 
برميل من النفط، و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
الزيادة  أن  "واس"،  السعودية  األنباء  وكالة  وأوضحت 
االحتياطيات  خضوع  بعد  جاءت  االحتياطيات  هذه  يف 
مستقلة  مصادقة  إىل  أرامكو  امتياز  منطقة  يف 
إم(. آند  )دي  ماكنوتن"  آند  "ديغويلر  رشكة  أجرهتا 
بمنطقة  والغاز  النفط  احتياطيات  تقديرات  إن  الوكالة،  وقالت 
امتياز أرامكو السعودية بنهاية 2017 بلغت 260.9 مليار برميل من 
الغاز، وارتفعت  النفط و302.3 تريليون قدم مكعب قياسية من 
بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط 
املصادقة. بعد  الغاز  من  قياسية  مكعبة  قدم  تريليون  و319.5 
االحتياطيات  نصف  أيضا  متلك  السعودية  أن  إىل  وأشارت 
للمملكة  باملشاركة  اململوكة  املقسمة  املنطقة  يف  النفطية 
من  حصتها  أن  أي  الكويت،  ودولة  السعودية  العربية 
برميل  مليار   5.4 تبلغ  املنطقة  تلك  يف  النفطية  االحتياطيات 
مكعبة. قدم  تريليون   5.6 البالغة  الغاز  موارد  إىل  باإلضافة 
قبل  الثابتة  االحتياطيات  إمجايل  أن  يعني  وهذا 
النفط  من  برميل  مليار   266.3 بلغت  املصادقة 

الغاز. من  قياسية  مكعبة  قدم  تريليونات  و307.9 
السعودي  املعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير  وقال 
سلطت  قد  املراجعة  هذه  إن  الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد 
هذه  "أن  هي  األوىل  أخرى،  مهمة  حقائق  ثالثة  عىل  الضوء 
عىل  تكلفة  األقل  بني  من  أيضا  هي  الضخمة  االحتياطيات 
العامل". يف  الرائدة  احلجم  بوفورات  مدعومة  العامل،  مستوى 

انبعاثات  "كثافة  أن  هي  املهمة  الثانية  احلقيقة  أن  وأضاف، 
الكربون الصادرة عن أعامل إنتاج النفط وما يرتبط هبا من أعامل 
احلرق يف الشعالت بأرامكو السعودية تعد من أقل املعدالت عىل 
البرتول حول  العاملني يف صناعة  الوزير  العامل"، وحث  مستوى 
الربحية. جانب  إىل  البيئية  املقاييس  هذه  استخدام  عىل  العامل 
توليها  التي  لألمهية  تقدير  "بمثابة  هو  ذلك  أن  الفالح  واعترب 
عامليا  الرائدة  البيئي  والتميز  واالنضباط  النزاهة  ملعايري  اململكة 
املصادقة  أن هذه  السعودية وموظفيها"، مضيفا  أرامكو  ألعامل 
تؤكد "املربرات التي جتعل كل برميل تنتجه اململكة والرشكة هو 
أرامكو  بأن  نؤمن  جتعلنا  التي  واألسباب  العامل،  يف  ربحية  األكثر 
السعودية هي الرشكة األكثر قيمة يف العامل، بل واألكثر أمهية".



الصرب  لقوافل  هيتفون  مجيعًا  اخللق  وقف  الصرب،  عن  الصرب  عجز 
وفاض  الكيل  طفح  واالسعار،،،  والكابة  الدوالر  هتذي  وهي  متيش 
حلظة. كل  يف  ينتظر  وهو  املصاب،  حتمل  عىل  صرب  بقي  ملن  يبق  ومل 
هذا  أطيق  أعد  مل  طلقني  لزوجها:  وتقول  ترصخ  اجلارة  كانت 
وشقاء ومرض  وخوف  فقر  صرب،  من  عندي  ما  نفذ  لقد  العيش، 
يف  وراحت  أعمل،  كيف  أعرف  ال  وأنا  عمل  بدون  وأنت 
السبب. ما  يعون  ال  باكني  حوهلا  األوالد  والتف  وعويل  بكاء 
األب استعاذ من الشيطان ومللم نفسه وخرج من الباب وطرقه بعنف وهو 
ال يدري أين السبيل؟ خرج يفكر ما العمل ومن أين سيطعم أطفاله ؟ومن 
يستجدي ؟ ومن يمد له يد العون ؟ويشكو أمره إىل الواحد األحد ، جبار اخلواطر .
تعلق األطفال بصدر أمهم يبكون ويمسحون دموعها ، بطبطبت عىل كل منهم 
وقامت إىل أعامل املنزل ، ال يوجد ماء وال نور وال شيئ يسد رمق األطفال .
ومن  اشتدت،  واملحنة   ، اهلل  إال  هبم  يدري  ال  أبرياء  أطفال 
. األكباد  فلذات  لينقذ  احلالل  بغري  يفكر  راح  الزمن  قهره 
أطفااًل  فلمحت   ، األجواء  هذه  غري  عبري  أستنشق  للشارع  خرجت 
حفاة ، بأثامل ممزقة ، يسألون املارة فوتاة املال ، وهذا جيود وذاك ينهر
يدفعهم عنه وكأهنم أمامهم الذباب ، هؤالء رشدهتم األيام وخرجوا للشارع 
بداًل من أن يضمهم مدارس تعلمهم وتزكيهم وتربيهم عىل الدين واإلحرتام
واألسعار والغالء  الفقر  يشكو  الكل   ، احلياة  جمت  كلها  هنا  الناس 
أصبحت جحياًم ال يطاق ، واجلميع يعاين من العصبية والكآبة وسوء املزاج .
سوى  يبق  ومل  الديمقراطية  وماتت  احلرية  وضاعت  اإلنتظار  مل  الكل 
البناء  هتتك  واملوت  الرعب  وأصوات  العيش  وضيق  والشؤم  البؤس 
الغبار يتنفس  أخذ  الركام  حتت  من  حمظوظًا  خرج  ومن   ، واألجساد 
الدوالر  عن  يتكلم  صار  الكل   ، السامء  تلتحفه  وأصبحت  البيت  وضاع 
األزمات جتار  وعشقك   ، الناس  خنقت  الذي  الدوالر  أهيا  أنت  ومن 
به  حتكم  شعب  ذنب  ما   ، احلياة  أسباب  قلياًل  وتنفرج  اهلل  يذلك  أن  عسى 
أناسًا  يرمحون  وال   ، املصاب  هيمهم  يا  وحكام   ، والنار  والشظايا  الدوالر 
أو  نكبة  أو  أزمة   ، بالنار  تشتعل  والقلوب  صبار  .الصرب  قوام  عليهم  هم 
مصيبة سميها كام تشاء ،مصيبة ال يعرف فحواها إال من عركها وعاناها.
األمبريات وماأدراك ما األمبريات ، املاء والكهرباء أسري حتكم األمبريات  
يقعد  ومل  العامل  قام   ، صوته  خر  إذا  واملاء  اإلنارة  ساعات  ويف  األسعار  يف 
والراتب  تشرتي  ماذا   ، األسواق  من  ويلك  ويا  األسواق  مرار  يف  الكل   ،
حمدود والغالء ممدود والدوالر يف علو أهيا املستعبد لنموت ونستشهد .

وأنت أهيا املواطن ! مهام شكوت من اجلحود فليس لك سوى راتبك 
املعهود،. وعىل اهلل أن يدوم .

اجلوع كافر ، والعقول حيارى ، وماهو احلل ؟؟؟
هل متتد اليد اىل الشحاذة ؟ هل تفكر يف احلرام ؟؟؟

هل وهل واألوالد بحاجة ملأكل وملبس، ويقولون لك اصرب ، وليس بعد 
الصرب سوى املجرفة والقرب، إىل متى الصرب ياصاحب الصرب ؟؟؟؟

الصرب مر، والفقر جيرجر أذياله ويستمر، وافعل بنفسك ما شئت يا 
مواطن وأنت حر.

ماذا حدث للمرصيني بعد عام من التعويم؟
وتدهور  اجلنيه  قيمة  انخفاض  بالطبع  كان  اجلنيه  لتعويم  املبارش  األثر 
للنقود  الضعف  من  ألكثر  املواطن  احتاج  حيث  له  الرشائية  القدرة 
خلل  حدث  وبالتاىل  التعويم،  قبل  يشرتيه  كان  ما  نفس  يشرتى  لكى 
كان  الذى  النظام  اهنار  حيث  واألسعار،  الدخل  بني  العالقة  ىف  كبري 
العام  للمستوى  وفقا  األجر  يتحدد  حيث  واألسعار  األجور  بني  يربط 
إىل  أدى  ما  وهو  املواطن،  عليه  حيصل  الذى  الدعم  وحجم  لألسعار 
يىل: ما  إىل  أدى  ما  وهو  املواطنني،  لكل  املعيشة  مستوى  انخفاض 
أوال: بالرغم من تأثر اجلميع هبذا الغالء فإن القدرة عىل مواجهته ختتلف 
من طبقة ألخرى تبعا لنفوذها وما متتلكه من ثروة، حيث ازداد انقسام 
طبيعة  اختلفت  الفقراء  نسبة  زيادة  ومع  والغنى،  للفقر  تبعا  املجتمع 
مستويات  بكل  فالفقراء  األسعار؛  ارتفاع  طوفان  جتاه  فئة  كل  تعامل 
الطبقة  أما  االستهالك،  وخفض  الرتشيد  سوى  أمامهم  جيدوا  مل  الفقر 
الغنية وهى ال متثل أكثر من %1 من السكان فلها نمط حياهتا الذى حتاول 
فيه أن تقلد سلوكيات جمتمعات الرفاهية، وبالتاىل هلا نوعيات املنتجات 
التى تستهلكها وهى ىف أغلبيتها مستوردة، وتتعاىل عىل املنتجات املرصية، 
وبالتاىل فمع تعويم اجلنيه وزيادة أسعار املنتجات املستوردة، فإهنا تستمر 
التفاخر والتظاهر وبيان أهنا  ىف نمط استهالكها وقد تعترب هذا نوعا من 
اقرأ  ذلك  وللتدليل عىل  الغالء،  فيها  يؤثر  الغنى بحيث مل  عىل درجة من 
وأسعار  الشامىل  الساحل  ىف  اخلاصة  الشواطئ  عىل  الغناء  حفالت  عن 
الفئة  هلذه  البيع  حركة  لتشاهد  التجارية  املوالت  إىل  واذهب  تذاكرها، 
مرتني،  البنزين  سعر  ارتفاع  رغم  بالسيارات  تعج  الشوارع  زالت  وما 
قادرة  ولكنها  مستوردة  سلعة  توافر  عدم  من  تشتكى  قد  فهى  وبالتاىل 
عىل الدفع لرشاء احتياجاهتا، وهكذا فهى ال حتتاج إىل ترشيد االستهالك 
جنيه.  200 سعره  أصبح  اللحم  كيلو  أن  التفاخر  سبيل  عىل  تشتكى  بل 
األسواق  واحتكار  التجارة  من  ثروهتا  عىل  حصلت  قد  الغنية  الفئة  هذه 
ضائبها،  دفع  من  وتتهرب  أسعارها  تفرض  بحيث  النفوذ  من  وهلا 
ممول  أكرب  أن  العقارية  الرضائب  مصلحة  لرئيسة  ترصيح  ففى 
والتى  له  اململوكة  العقارات  عن  جنيه  ألف   40 سدد  العقارية  للرضيبة 
مسئوىل  ترصحيات  أن  وبام  جنيه،  مليون   30 من  قيمتها  تقرتب 
فعليها  الصواب،  عني  أهنا  وترى  احلكومة  تتقبلها  الدوىل  النقد  صندوق 
الدول  أقل  بأن مرص من  إىل مرص  الصندوق  بعثة  تقرأ ترصيح رئيس  أن 
سبل  بحث  املطلوب  وأن  أخرى،  بدول  مقارنة  الرضائب  معدالت  ىف 
االجتامعية. احلامية  لربامج  التمويل  لتوفري  الرضيبية  املوارد  زيادة 
كاملوظفني  الثابتة  الدخول  أصحاب  الغالء  من  ترضرا  الفئات  أكثر  ثانيا: 

التى  الدخول  زيادة  من  عمليا  يستفيدوا  مل  وهؤالء  املعاشات،  وأصحاب 
العالوات،  ومنح  التموينية  املقررات  زيادة  حيث  من  احلكومة  قررهتا 
والتجار  املنتجني  كبار  بينام  الزيادة،  هذه  أثر  املستمر  الغالء  التهم  حيث 
هم الذين استفادوا من هذا الغالء، وبالرغم من احلديث عن نقص الطلب 
الفئات  عىل  وتوزيعه  الطلب  حجم  عن  دقيقة  إحصائيات  توجد  ال  فإنه 
املنخفضة  الطلب  بمرونة  يسمى  ما  هناك  االقتصاد  علم  وىف  املختلفة، 
ارتفاع  مع  صغرية  بنسبة  الطلب  يقل  بحيث  الرضورية  السلع  عىل 
تكون  وبالتاىل  السلعة،  هذه  عن  التخىل  عىل  املستهلك  قدرة  لعدم  األسعار 
الطلب. انخفاض  رغم  األسعار  زيادة  من  البائع  يستفيد  أن  املحصلة 
من  فاحلكومة  الرحى،  شقى  بني  املطحون  املرصى  املواطن  وقع  ثالثا: 
خلق  إىل  سياساهتا  وتؤدى  البرتولية  والسلع  اخلدمات  أسعار  تزيد  ناحية 
أزمات ىف السلع األساسية )السكر واألرز مثال(، ومن ناحية أخرى يفرض 
عليها  يتعايش  التى  السلع  أسعار  ىف  مستمرة  زيادات  الكبار  املنتجون 
فلقد  الفقري  املواطن  هلا  يتعرض  التى  الضغوط  هلذه  ونتيجة  املواطن، 
السلع  إىل  التحول  حيث  االستهالك،  أنامط  ىف  التغريات  عىل  ذلك  انعكس 
األقل سعرا وكل حسب قدراته، فهناك من حتول الستهالك هياكل الطيور 
بديال  والبقول  النشويات  من  االستهالك  وارتفع  دجاجة،  رشاء  من  بدال 
إىل  ما يؤدى  األسامك، وهو  أسعار  ارتفاع  احليوانى وخاصة مع  للربوتني 
اجتاه  )الحظ  األطفال  بني  التقزم  ظاهرة  وانتشار  العامة  الصحة  ضعف 
أطوال غالبية املرصيني إىل قرص القامة( ونتيجة النخفاض القيمة الرشائية 
وقد  الطعام  بواقى  عىل  واحلرص  الغذاء  سلع  كمية  انخفضت  للنقود 
يكون هذا أحد السلوكيات السليمة والتى عرفناها نتيجة ضيق ذات اليد.
إىل  النقدى  للدخل  الرشائية  القوة  انخفاض  أدى  املأكل  غري  وىف  رابعا: 
والرتفيه،  املالبس  مثل  واخلدمات  السلع  كل  من  االستهالك  خفض 
تالحظها  املرصيني،  بني  والكآبة  القنوط  من  حالة  شيوع  إىل  أدى  ما 
اآلخرين،  عىل  العنيف  والرد  االنفعال  ورسعة  الوجوه  تكشرية  ىف 
اجلميع  لسان  عىل  الوحيد  واحلديث  بعضا،  بعضنا  نحتمل  نعد  فلم 
ينتهى. ال  الذى  الغالء  هذا  ظل  ىف  االحتياجات  أدنى  يوفر  كيف  هو 
من  تسعى  كانت  التى  الوسطى  الطبقة  أحوال  تغريت  كذلك  خامسا: 
اجتامعى  وضع  ىف  تكون  لكى  املميزة  السلوكيات  بعض  إىل  خالهلا 
أفضل نسبيا، وهو ما نسميه باحلراك االجتامعى؛ حيث حتاول أن تلحق 
سيارة  ورشاء  اللغات  بمدارس  أبنائها  إحلاق  خالل  من  األعىل  بالرشحية 
التميز االجتامعى، ولكنها مل تعد قادرة عىل ذلك،  وغري ذلك من مظاهر 
أبنائهم إىل مدارس جتريبية تابعة لوزارة  الكثريين حياولون نقل  ووجدنا 
أن  وهيتفون  يتظاهرون  األمريكية  اجلامعة  طالب  وجدنا  بل  التعليم، 
الذين  هؤالء  كان  فإذا  املرصوفات،  ارتفاع  نتيجة  حرامية(  مش  )أباءهم 
الزيادات  دفع  عىل  قدرهتم  لعدم  يتظاهرون  اآلالف  عرشات  يدفعون 
دخال. منهم  أقل  هم  من  حال  يكون  فامذا  الدوالر،  سعر  زيادة  نتيجة 
االستهالك،  أنامط  مجيع  ىف  التغريات  نجد  املنوال  هذا  وعىل  سادسا: 
أعراض  بأية  شعوره  عند  طبيب  إىل  يذهب  كان  فمن  الصحة  حتى 
ودفع  لطبيب  الذهاب  من  بدال  ملجرب  دواء  عن  يبحث  أخذ  مرضية، 
قيمة الكشف التى ارتفعت هى األخرى، كام زاد الضغط عىل اجلمعيات 
اجلهود  تستطيع  أن  يمكن  فال  وبالطبع  والدواء،  العالج  لطلب  اخلريية 
إىل  الالجئني  كثرة  ونتيجة  عليها،  املتزايد  الطلب  مواجهة  اخلريية 
شيوع  رأينا  طلبه  عىل  باحلصول  الفقري  حيظى  ولكى  اخلريية  اجلمعيات 
املجتمع،  تكوين  ىف  املظاهر  أخطر  من  وهى  الطلب  عند  واملذلة  املسكنة 
ودخول  الشوارع  ىف  املتسولني  أعداد  زيادة  نالحظ  مجيعا  أننا  وأعتقد 
ذل(. قوم  )عزيز  عليهم  يطلق  مما  املساجد  ىف  التسول  مليدان  جديدة  فئة 
وال  األسعار  ترتفع  عندما  املواطن  يفعل  ماذا  السؤال  ويظل  سابعا: 
سيحاوهلا  التى  األوىل  الوسيلة  الزيادة،  هذه  مواجهة  دخله  يستطيع 
خدمة  يقدم  من  كل  أن  ووجدنا  وسيلة،  بأية  دخله  زيادة  حماولة  هى 
بالطبيب  قام بزيادة ما يريد من نقود مقابل ما يقدمه من خدمة، بداية 
واألمن  القضاء  مثل  فئات  وهناك  واحلرفيني،  بالعاملة  وانتهاء  واملحامى 
وبالتاىل  التفاصيل،  معرفة  دون  والبدالت  املكافآت  ىف  زيادات  عن  نقرأ 
األسعار  وارتفاع  التعويم  أدى  كام  املجتمع،  ىف  األجور  هيكل  تشوه  يزداد 
دام  ما  ذلك  من  يستحى  أحد  يعد  ومل  املكشوف،  الفساد  من  املزيد  إىل 
قادرا عىل احلصول عليها، والكل لديه املربر بزيادة األسعار، ومن مظاهر 
املستمر  الكشف  لذلك  ومثاال  الغذاء،  غش  حاالت  تفشت  التى  الفساد 
عىل جريمة بيع حلوم احلمري استغالال لعدم قدرة املواطن عىل دفع سعر 
دفعه. يستطيع  بسعر  مغشوشة  أو  فاسدة  سلعة  له  فيقدمون  مرتفع 
توفري  عىل  الدخول  قدرة  وعدم  األسعار  وزيادة  التعويم  نتائج  من  ثامنا: 
جتارة  هناك  وأصبحت  األعضاء،  بيع  عمليات  ىف  الزيادة  االحتياجات، 
وخطف  للخارج  التسفري  عصابات  غري  لذلك،  اتساعا  تزداد  وسوق 
األطفال وغري ذلك من جرائم تزداد نتيجة الفقر وسوء األحوال املعيشية.
وما  املعيشية،  األحوال  صعوبة  لتزايد  أدى  قد  التعويم  أن  نجد  وهكذا 
تنتبه  مل  فإذا  والتسول،  والفساد  العنف  ظواهر  تفشى  من  ذلك  عن  نتج 
ويظل  املواطنني  سلوكيات  عىل  العملة  لتعويم  السلبية  لآلثار  الدولة 
ارتفاع  يتحملون  الذين  للمرصيني  والتقدير  الشكر  يرددون  املسئولون 
يؤدى  مما  تتزايد،  السلوكى  االنفالت  ومظاهر  يغىل  القاع  بينام  األسعار، 
بنا. تذهب  أين  إىل  اهلل  إال  يعرف  ال  التى  األزمات  من  للمزيد  النهاية  ىف 
حسب  للمنازل،بنسبة  75%  الطبيعي  الغاز  سعر  احلكومة   ...رفعت 

احلكومة  قرار  بعد  للمنازل  الغاز  سعر  زيادة  وجاءت  االستهالك، 
والبوتاجاز  والسوالر  البنزين  تشمل  التي  املحروقات  أسعار  برفع 
اجلديد،  املايل  العام  موازنة  يف  الطاقة  دعم  تقليص  هبدف  واملازوت، 
.2019 يف  البرتولية  املواد  دعم  رفع  من  لالنتهاء  خطة  ضمن 

ال تبخلوا علينا باألمل.
بدأ سعر الدوالر يرتاجع وبدأ احلديث إن سعر الدوالر يرتاجع وهذا يعنى أن 
أسعار الواردات يمكن أن ترتاجع وان حجم االحتياطى يمكن أن يرتفع..
كام أن السياحة بدأت تعود مرة أخرى وان آخر التقديرات اهنا اقرتبت 
وهو  املتوسط  البحر  ىف  ظهر  حقل  أخبار  دوالر..وهناك  مليارات   4 من 
حيمل بشائر طيبة للغاية حتى إن بعض املراكز االقتصادية والبرتولية ىف 
العامل تؤكد أن مرص قريبا جدا ستكون من الدول األوىل ىف قائمة صادرات 
البرتول والغاز.. وإن هناك احتامالت اكرب للمستقبل..ومع هذا بدأنا نقرأ 
أبناء  إىل  تذهب  اال  ونرجو  حكومية..  وظائف  ىف  للتعيني  مسابقات  عن 
كبار املسئولني ىف الدولة وأعضاء جملس الشعب والوزراء وان يكون ألبناء 
البسطاء نصيب فيها..وليس معنى زيادة مياه الفيضان هذا العام أن نتجاهل 
قضية املياه وحق مرص التارخيى ىف مياه النيل ولكن هى رسالة من السامء 
السامء  ينبغى أن يكون للجميع وأن هبات  الرخاء  ان  النيل  لدول حوض 
ومنها املاء لكل البرش.. مطلوب من إعالم احلكومة أن يقدم احلقائق للناس 
املاضية كانت جرعات احلكومة  الفرتة  للصورة.. ىف  أو تشويه  بال مبالغة 
ال  طيبة  أخبار  وهناك  جدا  كثرية  والكآبة  والدوالر  واألسعار  اإلحباط  من 
واملياه  والبرتول  السياحة  ومنها  عنها  احلديث  عىل  املسئولون  حيرص 
والوظائف التى تترسب ىف رسية تامة وقبل هذا كشف صفحات الفساد 
التى تطفو عىل وجه احلياة.. أقول للمسئولني ال تبخلوا عىل الناس باألمل
غري  أنت  ملاذا  إًذا  فهمت،  لقد  حسًنا،  ؟  ترد  مل  ملاذا  ؟  "مبسوط"  أنت  هل 
مبسوط ؟.. واإلجابة يف " بطن كل مرصي يعيش جو عدم االنبساط، الناتج 
وخطط  والغالء،  واألسعار  بالدوالر  مرتبط  األسواق  يف  عام  طقس  عن 
مواطن. كل  كآبة  يف  املتسبب  العارض  بإزالة  تعجل  ومل  تقدم  مل  حكومية 
إقباال  تكشف  الكآبة،  عن  حديثة  اجتامعية  دراسة  معلومة،  أحدث 
األخرية،  الفرتة  يف  النفيس  الطب  عيادات  عىل  للمرصيني  ملحوظا 
اإلحساس  وفقدان  والغالء  اليومية  واملتطلبات  احلياة  ضغوط  بسبب 
السبب  أن  إىل  وانتهت  "املكتئبني"  لـ  عينات  الدراسة  رصدت  باملتعة، 
أو  وزوجية  أرسية  بمشاكل  خاص  اجتامعي  إما  واحدا،  يكون  قد 
املعيشة،  مستوى  عىل  وتؤثر  البالد  هبا  متر  اقتصادية  أوضاع  بسبب 
حيارصك،  اإلحباط  تدع  وقالت:"ال  التفاؤل،  يف  احلل  أن  الدراسة  وجدت 
اإلحباط". وجو  الكآبة  من  وختلص  املصاعب  عىل  تتغلب  اضحك 
الشخيص  اإلحباط  بني  نفرق  أن  أكثر  جيب  الوضع  نحلل 
إحباط  حالة  وبني  هبا  يمر  ظروف  بسبب  الفرد  يعيشه  الذي 
مؤرشاهتا  الثانية  واحلالة  الناس،  معظم  فيها  يشرتك  عامة 
حلول لوضع  حتتاج  ما  بقدر  لدراسة  حتتاج  وال  واضحة 
كام،  أخرى  يف  يقع  حتى  أزمة  من  خيرج  بالكاد  املرصي  املواطن  فأن 
شهر  أول  من  املدارس  موسم  يدخل  حتى  األعياد  تنتهي  أن  وبمجرد 
واملشاكل  يفوق"،  مبيلحقش  "املواطن  اخلصوصية  والدروس  أغسطس 
الواقع  عن  مغيبة  الفضائيات  برامج  خاصة  واإلعالم  مستمر  عرض 
وحياة  باملنوعات  أكثر  وهيتم  املهمة  احلياة  قضايا  يناقش  ما  منها  والقليل 
اشمئزاز  من  تزيد  قضايا  تناقش  أصبحت  الدراما  وحتى  الفنانني، 
تناقش  املسلسالت  فتجد  الشباب  رشحية  خاصة  املواطن  واستفزاز 
املخدرات  أو  السالح  يف  باإلجتار  الرسيع  للغنى  السعي  مثل  غريبة  قيم 
وفتاة  شاب  5ماليني  عندنا  بينام  الزوجات  تعدد  قضية  مناقشة  أو 
يعيشونه بشكل يومي" الذي  35 سنة بدون زواج واإلحباط  وصلوا  لسن 
األربع  حيز  من  واخلروج  اجلو  وتغيري  النفيس  باهلدوء  املواطن  وننصح 
املصايف  إىل  أو  للسينام  يذهب  أن  رشط  ليس  العامة  احلدائق  إىل  جدران 
للخروج من "مود اإلحباط" و قول: أنا مش مبسوط و التكرار يف مظاهر احلياة 
اآلن يعرضنا ليشء أخطر من اإلحباط وهو التعود عىل اإلحباط والكآبة.
جني  تأخر  مبعثها  املرصيني  يعيشها  التي  اإلحباط  موجة  أن  وأوضح 
ثامر ثورتني متتاليتني 25 يناير و30 يونيو فام زال االقتصاد متعثر وأغلب 
املشاريع التي ننتهي منها قومية وكبرية لكنها ال متس حياة الناس بشكل 
من  تصدر  التي  القرارات  بعض  إىل  إضافة  األسعار،  عىل  تؤثر  وال  مبارش 
واحتياجات  تطلعات  تلبي  ال  برملان  أعضاء  أو  وزراء  بدرجة  مسئولني 
اآلن جتدها  الربملان حتى  إىل قوانني  تنظر  البسيط، فمثال عندما  املواطن 
االجتامعية  اخلدمة  فقانون  املواطن  مصلحة  مع  عكيس  بشكل  تسري 
الذي  املضافة  القيمة  قانون  أيضا  تطبيقه،  من  خماوف  وهناك  جدال  آثار 
األسعار. زيادة  عىل  توابعه  من  قلق  هناك  ايام  خالل  املجلس  سيناقشه 
منها  واالقرتاب  املواطن  أولويات  يف  النظر  إعادة  برضورة  ونطالب 
الشباب،  عند  خاصة  اإلحباط  من  مزيد  تثري  قضية  أي  عن  والبعد 
حلل  صغرية  مرشوعات  لفتح  الشباب  ملساعدة  االجتاه  ضورة  و 
الواقع أرض  عىل  فاعلية  أكثر  بشكل  االستثامر  وتسهيل  البطالة، 
شهدهتا  التى  االقتصادية  األحداث  أهم  من  حدث  عىل  عام   انقضى 
عىل  احلاكمة  السلطة  أقدمت  حيث  املاضية،  العقود  خالل  مرص 
صندوق  من  دوالر  مليار   12 قرض  عىل  احلصول  سبيل  ىف  اجلنيه  تعويم 
ذلك  عن  نتج  وما  املالية،  موازنتها  ىف  املزمن  اخللل  لعالج  الدوىل؛  النقد 
مع  وخاصة  األسعار،  لكل  املتتاىل  االرتفاع  أمهها  كان  تداعيات  من 
واملياه. والكهرباء  البرتولية  املنتجات  أسعار  زيادة  عىل  احلكومة  إقدام 
وىف املجتمعات الرشيدة ال بد من دراسة آثار هذه السياسات ومدى صحة 
التوقعات عن النتائج املستهدفة من هذه السياسات، وليس جمرد إطالق 
الترصحيات عن تأخر هذه القرارات ثم عن نجاح اإلصالح االقتصادى الذى 
تطلب هذه القرارات، وسنحاول أن نرصد آثار هذا التعويم عىل املواطن.






