










ىف مشهد اخلتام األسطورى من أحد أفالم سلسلة 
عِت البائعُة العجوُز بالوناِتا  »مارى روبنس«، وزَّ
ونساء  رجاًل  باحلديقة  َمن  مجيع  عىل  امللّونة 
بطرف  إنسان  كلُّ  يمسك  أن  بمجرد  وأطفاًل. 
حتى  به.  وتطري  ألعىل  البالونُة  جتذبه  اخليط؛ 
والبرش  امللونة  بالبالونات  لندن  سامُء  امتألت 
األطفال  وانطالق  الفراشات  ِخّفة  ىف  ُيّلقون 
احلديقَة  دخل  برهة،  بعد  الشعراء.  ورهافة 
الرجُل الرشير الذى طرد أرسًة آمنة من دارها. 
شاهد الناَس يطريون، فذهب إىل البائعة واختار 
بالونة. وتأّهَب الرشيُر لرحلة الطريان مع بقية 
أهل املدينة. لكن البالونة مل َتِطر. نظر بغضٍب إىل 
ليس  »اصعْد وِطْر،  عًة:  له ُمشجِّ البائعة، فقالت 
وقفَز  الرجُل  وَثَب  األعىل!«.  إل  إىل  طريق  من 
ومّرات،  ًة  مرَّ حاوَل  يسقط!.  وكان  اهلواء؛  ىف 
ُحب  لكن البالونة مل حتمله إىل األعىل مصافَّ السُّ
يتطلَُّع  األرض  حبيَس  واقًفا  وظلَّ  والغيوم. 
وهبجاتم. الطائرين  ضحكات  إىل  حرسة  ىف 

األرواح  ىف  تارًكا  اجلميل  اخلياىلُّ  الفيلُم  انتهى 
التى:  الراسخة  واألخالقية  اإلنسانية  القيمَة 
ُق األرشار. الطيبون وفقط  ُتطمئُن األخياَر، وُتؤرِّ
محلتهم بالوناُت األطفال وصعدت هبم إىل مصافِّ 
النجوم؛ ألن قلوهَبم نقيٌة كام األطفال. خفيفون 
والبغضاء  بالعداوة  ُمثقلني  غرُي  اآلثام  من 
والرشور. فكانت أجساُدهم أيًضا خفيفًة محلها 
األرض. جاذبيُة  طرياَنا  ُتعرقل  ومل  اهلواُء، 

الصالح  سلُفنا  إليها  وصل  تلك  اجلميلُة  الفكرُة 
»ماعت«،  ميزان  فجعل  املرصى،  اجلدُّ  العظيم: 
توضُع  إحدامها  ىف  تني.  َكفَّ من  العدالة،  إهلة 
قلُب  يوضُع  األخرى  الكّفة  الضمري، وىف  ريشُة 
اإلنساُن  دخل  القلب،  كّفُة  طَفْت  فإن  اإلنسان. 
اآلثام  من  خفيٌف  قلَبه  ألن   ، األبدىَّ الفردوس 
كّفة  عن  القلب  كّفُة  هبطْت  وإن  واخلطايا. 
األسطورى  الوحُش  خرج  الضمري،  ريشة 
الرشير؛  اإلنساَن  ذلك  يلتهَم  لكى  »عمعوت«، 
يلفظه  ثم  والبغضاء.  بالذنوب  ُمثقٌل  قلَبه  ألن 
ُيبعُث  ول  األبدّى،  اجلحيم  غياهب  ىف  الوحُش 
مع الصاحلني. وعىل نحو مشابه وردت الفكرة 
من  »فأّما  الكريم:  بالقرآن  »القارعة«  سورة  ىف 
وأما  راضية،  عيشة  ىف  فهو  موازيُنه  َثُقلْت 
والقياُس  هاوية«.  ه  فُأمُّ موازيُنه  ت  خفَّ من 
األعامل. صالح  هو  املوزون  ألن  معكوٌس  هنا 

و»ذكاء  القلب«  »طيبة  أن  التجارب  وعّلمتنى 
أن  دائاًم  لحظُت  قرينان.  صنوان  الذهن« 
بالرتقاء  مقرونة  والرمحة  واحلنّو  املحبة 
الرشُّ  الرفيع.  العقىل  واملستوى  البيولوجى، 
العليا  اإلنسان  بمرتبة  يليق  ل  النحدار  من  لوٌن 
لَّم البيولوجى. وضُع رشوط »عنرصية«  عىل السُّ
من  »دنيا«  مرتبة  ىف  الشخَص  يضُع  احلب  ملنح 
احليوان  عامَلَ  أن  فالشاهُد  احلى،  الكائن  مراتب 

املسألة. كثرًيا ما شاهدنا  تلك  قد تطّور كثرًيا ىف 
عصفوًرا  حتتضُن  لقّطة  وصوًرا  فيديوهات 
جرًيا وتلعُق جرحه. أو محامًة حتتضن هّرًة 
انتزاعها  ياول  َمن  وتاجم  أمها  ماتت  وليدة 
من حضنها. أو عنزًة ُترضُع أرنًبا مع صغارها. 
أو لبؤة حتمى غزاًل يطارده قّناص. الفكرُة هنا 
أن ذلك احليوان أو ذاك الطائر قد جتاوَز »فصيَله« 
وكام  آخر.  »فصيل«  إىل  احلبَّ  ومنَح  اخلاصَّ 
تدّنى  إىل  والقسوة  والطائفيُة  العنرصيُة  تشرُي 
انخفاض  إىل  كذلك  تشرُي  البيولوجية؛  املرتبة 
حني  فأنَت  الشخص.  لذلك  الفكرى  املستوى 
)أنَت(  هو  األوحَد  املستفيَد  فإن  الناَس  حتبُّ 
يشعُر  الناس  إىل  املُحِسُن  سواك.  أحٌد  وليس 
»السعادة«  أن  العلُم  أثبت  إْذ  عضوية.  بسعادة 
هرمونات  أربعة  اجلسُم  يفرز  حني  تتحقق 
سريوتونني-  دوبامني-  إندورفني-  هى: 
ىف  إل  ُيفَرز  ل  األخري  اهلرمون  أوكسيتوسني. 
حلظات احُلنّو والحتضان ومنح احلب لآلخرين. 
وإذن حمّبُة الناس دون غايٍة هى الغايُة ىف ذاتا.
يقول اجلدُّ املرصىُّ القديم ىف وصاياه وىف شهادته 
استحقاق  أجل  من  »ماعت«  حمكمة  أمام 
اخللود والبعث: »كنُت عيًنا لألعمى، كنُت ساًقا 
مل  لليتيم.  أًبا  كنُت  للمشلول.  يًدا  كنُت  للكسيح. 
شقاء  ىف  أتسبب  مل  حيوان.  عذاب  ىف  أتسبب 
نبات بأن نسيت أن أسقيه. ومل أتسبب ىف دموع 
»مل  األخرية:  اجلملة  عبقرية  تأملوا  إنسان«. 
أتسّبب ىف دموع إنسان!«. عبارٌة هائلة وخميفة 
كلامٍت.  مخس  ىف  بكامله  الكون  فلسفة  جتمُع 
قلوبنا لنتهت حمنُة  الكلامت ىف  تلك  لو غرسنا 
حيث  من  يبدأ  العدُل  األرض.  فوق  اإلنسان 
والصدق  والتحرض  والرمحة  الكلامت،  تلك 
والزراعة  واملعرفة  والسالم  واحلب  والغفران 
والفنون والتحرض والصناعة والقتصاد والتعليم 
والسياسة، مجيُعها نقاٌط عىل حبل تلك الكلامت 
النحيلة ىف اجلملة السابقة اهلائلة، فالذى اخرتع 
دمعًة  مسح  السحيقة  القرون  ىف  »الشمعَة« 
اخرتع  والذى  الظالم.  ىف  تبكى  طفلة  عني  من 
املسافر.  ابنها  برؤية  أمٍّ  قلب  طّيب  الطائرة 
طفاًل  هدهد  واملطبعة  الورقة  ابتكر  والذى 
ابتكر  والذى  النوم.  قبل  حكاية  أبوه  له  يكى 
العامل. هذا  ىف  املحزونني  دموع  مسَح  البيانو 
الصوم  مع  دعونا  اليوم.  الكريُم  رمضاُن 
من  ف  نتخفَّ أن  الطعام،  من  والتخّفف 
والكراهية  التباغض  صنوف  مجيع 
رئتينا  نمأل  دعونا  والطائفية.  والعنرصية 
البالوناُت؛  حتملنا  حتى  احلّب  بأكسجني 
بالوناُتكم. تطري  حتى  طيبني  كونوا  ونطري. 
الوطن«. يبُّ  ملَن  والوطُن  هلل،  »الديُن 
عن املرصى اليوم

التي جعلت من حياة  املشاكل  قد تكون نتيجة 
إستنفاذ  وبعد  مستحياًل  أمرًا  معًا  الزوجني 
مسدود  طريق  إىل  والوصول  احللول  جيمع 
الطالق  أن  فيه  شك  ل  ومما  الطالق،  هو 
الطرفني  ِكال  عىل  السهل  باألمر  ليس  هو 
وسلبي مبارش  بشكل  به  ِكالمها  يتأثر  بحيث 
عند  كان  حال  يف  صعوبة  أكثر  األمر  ويكون 
أكثر  األطفال  هؤلء  فيكون  أطفال،  الزوجني 
والسلوكي النفيس  للتأثر  غريهم  من  عرضًة 
سليمة  أرسة  إىل  يتاج  الطفل  إّن  بحيث 
السليم  بالشكل  ينمو  حتى  مفّككة  وغري 
األطفال؟  عىل  الطالق  تأثري  هو  والصّحي،فام 
التي  األرسية  باحلياة  األطفال  مجيع  يتأثر 
كثب  عن  األطفال  يراقب  إذ  فيها  يرتعرعون 
نشعر  ل  كنا  وإن  )حتى  والدهيم  بني  العالقة 
غري  العالقة  هذه  تكون   وعندما  بذلك(، 
مستقرة وفاقدة للحب، يتسبب هذا يف الكثري 
األطفال. لدى  اإلستقرار  وعدم  اإلرتباك  من 
لدى  الشكوك  من  بالكثري  الطالق  يتسّبب 
ما  وكثريًا  أنفسهم  يف  فيشّكون  األطفال، 
التي  املشاكل  مسؤولية  أنفسهم  ُيّملون 
يعيشون  وهم  ويكربون  آبائهم.  بني  حتدث 
واملسؤولية  بالّذْنب  اإلحساس  عقدة  يف 
معهم  ذلك  ويستمر  والدهيم،  إنفصال  عن 
طويلة. لفرتة  احلالت(  من  الكثري  )يف 
عىل  شديدة  نفسية  ضغوطاٍت  الطالق  ُيسبب 
التي  املخاوف  أكثر  من  فالتغيري  األطفال، 
التغيري:  من  اخلوف  ويتضمن  الطفل.  تواجه 
وحتى  واملدرسة  النوم  وغرفة  املنزل،  تغيري 
بألحرى  فكم  والخ...  واألصدقاء  اجلريان 
طالق  عند  حياتم  يف  النامجة  التغيريات 
الوالدين؟!،فالطالق يؤدي إىل تغيري حياتم، مع 
التي إعتادوا عليها.  تغيري يف الروتني والعادات 
الشعور  إىل  تؤدي  املفاِجئه  التغيريات  هذِه  كل 
األطفال.  هؤلء  لدى  والتشتُّت  األمان  بعدم 
عاشوا  الذين  األطفال  األحيان  من  الكثري  ويف 
جتربة طالق الوالدين يعتقدون عندما يكربون 
أهنم غري قادرون عىل إقامة عالقة جدّيه طويلة 
يمتنعون  وبالتايل  الشخصية،  حياتم  يف  املدى 
من  الكثري  أظهرت  حيث  عمومًا،  الزواج  عن 
بيت  يف  تربوا  الذين  األطفال  أن  اإلحصائيات 
مستقر أكثر قدرة عىل تكوين بيوت مستقرة. 
العلمية  الطفل  حياة  عىل  الطالق  يؤثر 
الذين  األطفال  يعاين  بحيث  والدراسية: 
مشكلة  من  الوالدين  طالق  جتربة  عاشوا 
وذلك  العلمي،  التحصيل  مستوى  تدين 
توفر  وعدم  النفسية،  املشاكل  حدوث  بسبب 
ويف  للدراسة،  األرسة  داخل  املناسبة  األجواء 
يف  أكثر  يؤثر  هذا  الطفل  عن  األم  إبتعاد  حال 
الغالب هي من تقوم بتأسيس  ذلك، ألن األم يف 

وإن  املدرسة،  من  األوىل  املراحل  يف  الطفل 
تعليمه. عىل  خطرًا  يشكل  وجودها  عدم 
أطفال  فيلجأ  الثالث  العامل  دول  بعض  يف  أما 
توفري  أجل  من  العمل  إىل  املطلقني  اآلباء 
توفرها عدم  حال  يف  األساسية  حاجياتم 
وهذا األمر جيعلهم عرضة لإلستغالل، والعمل 
بأجور متدنية مع جمهود بدين عاٍل ل يتوافق 
عىل  خطرًا  يشكل  وهذا  البدنية،  قدراتم  مع 
سواء. حد  عىل  والنفسية  البدنية  صحتهم 
شخصية  عىل  كبري  أثر  له  أحبائي،الطالق 
يعيشون  حيث  وإجتامعيًا،  نفسيًا  األطفال 
يكونون  كام  طويلة،  ملدة  العاطفية  بجروحهم 
باليشء  ليس  لإلكتئاب،الطالق  عرضة  أكثر 
من  هلم  جتريد  فهو  األطفال،  عند  اهلنّي 
وقلنا  سبق   كام  وآبائهم  وعائالتم  منازهلم، 
واملشكلة  باإلستقرار   الشعور  يفقدهم  ،وأيضًا 
قوة  أشد  األطفال  أن  نعتقد  ما  غالبًا  أنه 
ولكن  الصعبة،  الظروف  عىل  وسيتغّلبون 
دائاًم. ذلك  يفعلوا  أن  يقدرون  ل  هم  عادًة 
املطّلقني  الوالدين  عىل  جيب  احلل؟  ما  إذًا 
رصيح،  بشكل  أطفاهلم  مع  التحدث 
يبوهنم  سيظلون  بأهّنم  عليهم  والتأكيد 
بقضاء  كالمها  هيتم  أن  وجيب  حصل،  مهام 
عنهم  اإلنشغال  وعدم  األطفال  مع  الوقت 
برأهيم  واإلهتامم  طويلة،  زمنية  لفرتات 
تفسري  حماولة  مع  الطالق  موضوع  حول 
مقنع.  وبشكل  عدائي  غري  بشكل  األسباب 
األطفال،  حياة  يف  التغيريات  من  اإلكثار  عدم 
يزورهم  وأن  البيت  نفس  يف  يبقوا  أن  األفضل 
معهم  واجللوس  ُمنتظم  بشكل  اآلخر  الطرف 
وإتفاق  ورغباتم،  مشاكلهم  عن  والتحدث 
بأطفاهلم  املتعلقة  األمور  كافة  عىل  الوالدين 
وجيعلهم  املشاكل  من  العديد  سيجّنبهم 
متابعة  وجيب  وضعهم،  عىل  يسيطرون 
السلوك  وتعديل  دائم  بشكل  األطفال  سلوك 
الوالدين. كال  وبمساعدة  فوري  بشكل  السيئ 
عىل  الزوجني  كال  يكن  أن   أمنيتنا  النهاية  ويف 
جيدًا  وليفكروا  الزوجية،  عالقتهم  يف  حذر 
عن  ويبعدوا  بأول،  أوًل  مشاكلهم  حل  يف 
أبنائهم  بمستقبل  ويفكروا  بالطالق  التفكري 
بل  بأنانية  التفكري  وعدم  طالقهم  بعد  املهدد 
يشء. كل  قبل  وروحية  منطقية  بطريقة 

تسبيحًا  تضق  كانت  شنودة  البابا  قلب  نبضات 
أخرى  تارة  رعيته  عىل  وقلقًا  تارة  املجد  لرب 
الكبرية  الوزنة  أن  يتمنى  قداسته  كان  حيث 
رسامته وقت  املسيح  يد  من  تسلمها  التى 
مرص  ىف  الرثوذكسية  الكنيسة  عىل  بطريرك   
مرة  املسيح  اىل  يسلمها  أن  متنى  واملهجر 
أخرى ولكن وهى رابحه ثالثون وستون ومائه
قلوبنا  عىل  شنودة  البابا  عزفها  أوتار 
أجيال  فوق  وأجيال  شعوبًا  وجعلت 
اىل  تستمع  أن  وتتلهف  تراه  أن  تشتاق 
عن  وحتفظ  مقولته  وتتذكر  كلامته 
وتسجل  وقصائده  أشعاره  قلب  ظهر 
أستيعاهبا عىل  كثريين  عجز  التى  حكمته 
هذا  كتبها  عبقرية  مؤسوعة  من  حروف 
القديس لكى تعلم وتدرس لقرون قادمة فتاتئ 
الكبري  التاريخ  هذا  متنهج  ومدارس  بتالميذ 
العامل  ىف  تنترش  جديدة  عقول  منه  وتؤسس 
لتنرش معها السالم والوداعه والصالة واليامن
ال  تؤصف  ل  فهى  أبتسامته  عن  وأما 
ال  داخله  يمل  ل  برئ  طفل  بابتسامه 
أو  البغضه  عن  شئ  يعرف  ول  حب  كل 
وكنت  اليه  يسئ  ملن  حتى  ول  لحد  الضغينه 
الضحكه  تلك  صاحب  يكون  كيف  أتعجب 
التى  املسؤليه  وأثقال  هبمومنا  املحمل  هو 
اخلالص ميناء  اىل  بنا  يصل  لكى  راسه  تعلو 

األعداء  طموحات  كل  ويبط  اجلراح  كل 
أن  عىل  راهن  رئيسًا  كلينتون  أتى  فعندما   ..
مبارك  زيارة  قبل  األبيض  البيت  إىل  البابا  يدعو 
البابا ورفض  مقبولة  غري  أولويات  للعامل  ليعلن 
البابا  قداسة  كان  الكشح  أحداث  وعقب 
حتى  غضبه  يشهر  ان  أبى  لكنه  جدًا  غاضبًا 
ىف  األمر  وكذلك  الوطن  أعداء  يستخدمه  ل 
ىف  إسافينًا  يدق  التأسلم  كان  عديدة  مرات 
جتاوزها  البابا  لكن  املرصيني  وحدة  جسد 
أزوره  كنت  مرة  ذات  وأذكر  مرص  أجل  من 
مطران  رصخ  املطارنة  اآلباء  من  عديد  ووسط 
ونحن  ومعلمنا  أبانا  أنت  سيدنا  يا  الصعيد  من 
وصغارًا  كبارًا  واملسئولون  ونضطهد  نعانى 
سيدنا  يا  لنا  اسمح   .. وبكنائسنا  بنا  يستخفون 
وقد  يستمع  البابا  وكان   .. لديننا  نغضب  أن 
قال  وفجأة   . يرد  ومل  عصاه  عىل  بكفيه  استند 
ليس  ألحد  ليس  كلامته  موجهًا  يبكى  يكاد  وهو 
لعنيكم  وباركوا  مبغضيكم  أحبوا  الكتاب  ىف  ألنه 
عرش  مخسة  رقبتى  ىف  معلق  ألننى  وإنام 
ومرصيتهم  مرصيتى  ومعهم  قبطي،  مليون 
أى  من  تراق  دم  بقطرة  اسمح  ولن  أريد  ول 
لربكان  ستتحول  اشتعلت  إن  فالفتنة  طرف، 
ينتظرون  اخلارج  وىف  الداخل  ىف  خصوم  وهناك 
. وغادر  واقفًا  هنض  ثم  الوطن  ليحرقوا  الدم 
سيدها  ختدم  ظلت  التى  الروح  أنطلقت 
يمكن  ول  عام  التسعون  قاربت  كثرية  سنني 
خالهلا  قدم  بام  السنوات  تلك  عدد  تقارن  أن 
تكفى  ل  حياته  طيلة  البابا  قداسة  قدمه  فالذى 
تقديمها  يستطيع  حتى  وقرون  وأزمنة  عصور 
يقفون  كثريون  جعل  وهذا  أخرون  اشخاص 
احلقيقة  وأدركوه  أنجاواته  من  مندهشني 
داياًم معه  تعمل  كانت  اهلل  يد  أن  تاكدوه  عندما 
املرقسى  الكنيسة  أسد  قوة  أوصف  كلامت  بأى 
هذا  وحنية  أبوة  عن  أعرب  أن  أقدر  فكر  وبأى 

أو  حروف  أو  أبتسامات  من  أوصف  مهام 
أبى  روح  أو  مهسات  أو  نبضات  أو  أوتار 
والقديسني  البطاركة  بني  املعظم  البابا  وحبيبى 
من  كسور  أو  قيم  أعطيه  لن  الثالث  شنودة 
ومعلم  معلمى  ومازال  كان  فهو  حقه  ىف  قيم 
وطلبًا  السموات  بربح  له  فتهنئتئ  الجيال 
ولتكن  الرضيات  عىل  اهلل  يفظنا  أن  لنا 
هى  الكثريين  نفوس  ىف  غريت  التى  سريته 
مجيعًا  نصل  حتى  عليها  نسري  التى  الثار 
تنتهى ل  بابديه  وأنام  ثانيه  مرة  للقائه 
قداسة  ليكون  البطاركة  اآلباء  مسرية  متضى 
هبم  يقتدى  صفوفهم  ىف  امامًا  شنودة  البابا 
وحدة  يصون  وهو  بتارخيهم  ويتمى 
تليق  وحمبة  وعناد  بصالبة  واملرصيني  مرص 
زمن  ىف  شنودة  البابا  جاء  وقد  وبمرص  به 
ألداء  خصوم  ملرص  العداء  سيف  فيه  رفع 
الحتالل  من  خصومة  وأشد  عداوة  أشد 
ىف  يطمحون  اخلصوم  وكان  الربيطانى 
ضد  ضارية  محالت  شن  إىل  كثرية  حالت 
بسيف  ظهرها  يقصموا  أن  حماولني  مرص 
براكني  إىل  تتحول  التى  الطائفية  الفتنة 
الرأى  أمام  غضبًا  أشهر  البابا  قداسة  أن  لو 
فوق  بمرصيته  يرتقى  كان  لكنه  العاملى  العام 

احلضن اجلامع لكل البرش وبأى رصد أستطيع أن 
العاىل وبأى وفاء أمتكن  الربج  تاريخ هذا  أمجع 
املاليني راحه  أجل  من  تعبه  قدم  ملن  أعطيه  أن 
وأرصد  وأفكر  وأوصف  أكتب  ظللت  فمهام 
وأوفئ هلذا الب لن يشكل هذا حرف أو نقطه 
عاملنا  عن  رحل  رجل  عزاء  دفرت  ىف  تسجل 
النفس  حتى  وحياتى  عاملى  ىف  سيظل  لكنه 
النبض عن  العظيم  قلبك  توقف  فقد  الخري 
باحلياة  تنبض  العظيمة  أعاملك  ستظل  ولكن 
فراقك  مع  نقول  أننا  الوقت  وحان  قلوبنا  ىف 
أن  أبدًا  يسمح  ول  تعزيات  وعنده  موجود  ربنا 
كل  ىف  له  اهلل  لن  الراعى  بفقدان  الرعية  تتبدد 
يكملوا  أن  يستطعون  له  شهود  ومكان  زمان 
أجلها  من  حياتك  بذلت  التى  أبى  يا  مسريتك 
أنارت  التى  والعرشين  الواحد  القرن  كشمعة 
نور فوق  نورًا  العامل  فتوهج  العامل  أركان  لكافة 
الفارق  شتان  السالمية  اهلادية  نياحتك  وبعد 
الفارق  شتان  والسامء  الرض  بني  الن 
ل  وسعادة  وفرح  هنا  وبكاء  حزن  بني 
بني  الفارق  وإيضا  شتان  السامء  ىف  تنتهى 
صاحب  الذى  البرش  بني  والزحام  احلشد 
بني  والزحام  واحلشد  الرض  عىل  نياحتك 
السامء ىف  أستقبالك  صاحب  الذى  املالئكة 
الكلامت  تلك  ال  لك  أقدم  أن  أملك  ل  والن 
املعظم  البابا  قداسة  وحبيبى  أبى  يا  البسيطة 
ىف  وعجزت  فشلت  بعدما  الثالث  شنودة 
نظرة  أخر  لنوال  املقدس  جلسدك  الوصول 
تنتهى  مل  بدموع  أمتلت  التى  عينى  تبارك 
وراعى  أب  لفراق  تنتهى  ولن  الن  حتى 
نفوس  ربح  أجل  من  احلسن  اجلهاد  جاهد 
للمسيح  وتقديمها  كلها  البرشية  ووزنات 
وراعى  ببطريرك  ليس  السامء  تفرح  لكى 
البرش  من  بجموع  لكن  فقط  وقديس  وأب 
موجود. ربنا  يكون  كيف  منه  تعلمت 



مع  رضوسًا  وحروبًا  كثرية  معارك  دخلت 
ىف  علينا  خيرجون  الذين  األعشاب  جتار 
من  ومهية  ختريفية  بوصفات  الفضائيات 
العقول  عىل  والضحك  والدجل  النصب  قبيل 
حقل  ىف  أخوض  أننى  أعرف  كنت  املغيبة، 
ضدى  األمر  وصل  دبابري،  عش  وأدخل  ألغام، 
اعتداء وحماولت  وتديدات  قضايا  إىل 
استكامل  عىل  إرصارًا  وزدت  حتّملت  لكننى 
مرص ىف  باألعشاب  العالج  دجل  ضد  املعركة 
أنا لست ضد األعشاب والنباتات كمصدر ملواد 
عالجية، فالكثري من األدوية مثل الدجييتاليس 
صيدليًا  مستخلصة  واألسبريين  واألتروبني 
بعلم  مستخلصة  ثانية  أقوهلا  األعشاب،  من 
أو  بالفهلولوجى  وليس  الفارماكولوجى، 
النصبولوجى، إذًا أنا ضد إعطاء األعشاب دون 
فّعالة  مادة  استخالص  دون  أو  علمية،  خلفية 
أدوية  مع  وتفاعلها  سّميتها  مدى  ومعرفة 
خالل  من  جرعاتا،  وضبط  وحتديد  أخرى، 
قواعد  تتبع  مقارنة  علمية  معملية  أبحاث 
الطب القائم عىل الدليل، أما ما يدث ىف مرص 
عشبية عالجات  وصف  من  فضائياتا  عىل 
لكم  وسأخلص  األركان.  مكتملة  جريمة  فهو 
مع  العشوائى  الالعلمى  تعاملنا  بني  الفرق 
معها بجد«  »الىل  العلامء  وتعامل  األعشاب، 
التى حازت  تو  يويو  الصينية  هذه هى حكاية 
عالجًا  لكتشافها   ،2015 نوبل  جائزة  عىل 
املالريا  انترشت  فيتنام  حرب  أثناء  للمالريا، 
تونج  تسى  ماو  الصينى  الزعيم  فقرر  هناك، 
عالج  اكتشاف  هبدف  رسى  مرشوع  إطالق 
تاريخ  وهو   ،523 برقم  ف  يعرَّ كان  للمالريا 
عام  من  مايو  من  والعرشين  الثالث  ىف  إطالقه 
بحث  بعد  الصينية  األكاديمية  اختارتا   ،1967
طويل، تقول »تو« عن بداية اختيارها: »عندما 
 240 اختربوا  قد  آخرون  كان  بحوثى  بدأت 
املتحدة الوليات  وىف  الصني  ىف  مركب  ألف 
دون حتقيق نجاح ُيذكر«. وبعد فرتة قصرية 
منها  ُطلب   ،523 مرشوع  إىل  انضاممها  من 
أقصى  ىف  وتقع  هاينان،  مقاطعة  إىل  التوّجه 
بانتشار مرض  الصني، وهى معروفة  جنوب 
الطالع  هو  الرحلة  هدف  وكان  فيها،  املالريا 

وحده  النور  بالظلمة،  الظلمة  طرد  يمكن  “ل 
يمكنه ذلك، ل يمكن للكراهية أن تطرد الكراهية 
للعظيم  مأثور  قوًل  ذلك”،  يمكنه  وحده  احلب 
مارتن لوثر كينغ، واليل اثبت بالفعل وليس فقط 
الكالم امكانية حتقق ذلك، حيث انترص يف النهاية 
وحققت ثورته عيل الكراهية العنرصية انتصار 
ليس فقط للسود يف امريكا بل اصبح انتصار عيل 
العنرصية يف كل انحاء العامل ،ساهم هذا النتصار 
يف تشكيل شكل النسانية يف عرصنا هذا ومازال.
احلروب  اجواء  لفهم  الفضول  اثارين  فرتة  من 
دمار  سببت  واليل  والثانية(  )الويل  العاملية 
بقاع  معظم  يف  املاليني  بمئات  وجرحي  وقتيل 
جمرد  تفاصيل  يف  الدخول  وبدون  الرض، 
احلربني  الحادث سوف جتد مقدمات  متابعة 
ورعايتها  الكراهية  نبتة  زراعة  عن  عبارة 
مضمونة  والنتيجة  السياسية،  القيادات  بفعل 
الدافع  كان  بالفعل،  تم  ما  وهو  ودمار  خراب 
اليل  الكراهية  حتفيز  هو  للجنود  السايس 
حتي  وسنني،  لسنني  نفوسهم  يف  ُتزرع  ظلت 
يف  اشرتكت  حينام  العثامنية  اململكة  قيادة  ان 
احلرب ملساعدة حالفائها مل جتد غري الكراهية 
الرصاع  طريف  ان  رغم  اجلنود،  لتحفيز  الدينية 
اعدائهم. او  حالفائها  سواء  املسيحيني  من 
الدولة  تنظيم  وجرائم  اهوال  من  العامل  يفيق  مل 
قتل  بفاجعة  ُصدم  حتي  )داعش(،  السالمية 
املصلني يف مسجدين يف نيوزلندا اهلادئة، وكتب 
الرهايب القاتل صفحات طوال من املربرات التي 
قادته هلذا العمل الشنيع، وعند قراءتك ملربراته 
رسطان  من  وضوحًا  اكثر  السطور  بني  جتد  ل 
الكراهية، والذي اكل عقله وروحه وتغذي عيل 
عزل. ومصلني  ونساء  اطفال  ليقتل  انسانيه 
وبحكم عميل اتابع عن قرب تطور حمتوي شبكة 
للشبكات  الخرية  والثورة  العاملية،  املعلومات 
التعبري  امكانية  الكل  اعطت  والتي  الجتامعية 
احلر عن الرأي، وخالل هذه الثورة وهذا التطور 
شاركت يف العديد من املؤمترات والجتامعات 
ملناقشه املزايا والعيوب هلذا التطور، وكان احد 

يتعلق  الذى  املوضوع  هذا  ىف  احلديث  بداية  ىف 
املهم من  العامل  حول  والسياحة  والنقل  بالتجارة 

البحرى  النقل  خماطر  نستعرض  ان  اول: 
البحرية  البيوع  من  نوعني  فهناك  العامل  حول 
بيع  يعنى  وهو   ) سيف  البيع   ( وهو  الشهرية 
كام  الشحن  ميناء  ىف  التسليم  فيها  يتم  لبضائع 
الرسالة  بشحن  جزاىف  بثمن  البائع  فيها  يلتزم 
وتنتقل  الرحلة  خماطر  ضد  بتأمني  وتغطيتها 
مع  املشرتى  اىل  وخماطرها  البضاعة  ملكية 
ان  يعنى  وهو   ) فوب  البيع  ثاين:)  الشحن.  بدء 
البضاعة  وضع  عندما  بالتزاماته  قام  قد  البائع 
نفقات  البائع  ويتحمل  السفينة  ظهر  فوق 
يصيبها  قد  وما  املذكور  التسليم  حتى  البضاعة 
حركة  تنظم  التى  املوسوعات  اما  خماطر  من 
هى  العامل  ىف  البحرى  والتأمني  البحرية  التجارة 
اللويدز  موسوعة  اول:  اللوي.  موسوعة  ثالثة 
 17 القرن  اواخر  ىف  لندن  ىف  تالفت  مجاعة  هى 
يدعى  لشخص  مقهى  من  اسمها  واختذت 
دار  املقهى  هذا  وكان   1688 عام  لويدز  ادوار 
النقل  وملتعهدى  البحرية  بالشئون  للمشتغلني 
من  وهى  سنة   300 اىل  تارخيها  ويرجع  البحرى 
موسوعة  ثانيا:  البحرية.  املوسوعات  وادق  اقدم 
الناطقة  للدول  فرنسا  ىف  تاسست  ـ  فريتاس 
الفرنسى  القانونى  النظام  تتبع  وهى  بالفرنسية 
ىف التأمني البحرى للدول التى كانت مستعمرات 
المريكية هارتر  موسوعة  ثالثا:  سابقة.  فرنسية 

اعقاب  ىف  امريكى  عسكرى  قائد  واسسها 
خلدمة  املتحدة  الوليات  ىف  الثانية  العاملية  احلرب 
الوسع  وهى  المريكتني  ىف  البحرية  التجارة 
قوانينها  ملرونة  نظرا  العامل  مستوى  عىل  انشارا 
وتاتى خماطر النقل البحرى ىف عدة امور امهها

عىل  سواء  العالية  البحرى  التامني  كلفة  اول: 
والربان الطاقم  عىل  او  البضائع  او  السفينة 

املتوقعة  وغري  املتوقعة  البحرية  الكوارث  ثانيا: 
اثناء  شديد  بتعقيد  التأمني  يغطيها  والتى 
بحرية  مناطق  ىف  البحار  البحرية.ثالثا:  الرحلة 
الشيطان  بحر  او  برمودا  مثلث  مثل  خطرة 
ماديرا  جزر  من  بالقرب  او  املاليو  ارخبيل  او 
افريقيا جنوب  ىف  الخرض  الراس  منطقة  او 

وحميطات  بحار  ىف  البحرية  القرصنة  رابعا: 
الساحل  وغرب  الصومال  ساحل  مثل  معروفة 
وغريها املاليو  وارخبيل  والفلبني  الفريقى 

املسلحة  الرصاعات  مناطق  ىف  البحار  خامسا: 
واحلروب. سادسا:  حتميل مواد خطرة عىل ظهر 
الغازات   او  لالشتعال  القابلة  املواد  مثل  السفينة 
متحف  او  املشعة  املواد  او  النووية  النفايات  او 

عىل  وتأثرياته  األوىل  وأعراضه  املرض  عىل 
طفلتها  ترك  إىل  الباحثة  اضطرت  املصاب، 
ىف  حضانة  رعاية  ىف  األربع  السنوات  ذات 
البنت بعد عودتا  منطقة سكنها، ومل تعرفها 
وعن  للبحث،  وانقطاعها  انخراطها  فرط  من 
»رأيت  قالت:  هاينان،  إىل  الطويلة  الرحلة  تلك 
من  األخرية  املراحل  ىف  كانوا  كثريين  أطفاًل 
املرض، وكانوا يموتون برسعة«. درست »تو« 
شعبية  وصفة  ألفى  من  أكثر  مساعدين   3 مع 
نوعًا   380 باستخراج  وقاموا  للعالج،  صينية 
الفئران.  عىل  كلها  وجربوها  منها،  املواد  من 
ثم لحظوا أن مركبًا واحدًا نجح ىف تقليل عدد 
طفيليات املالريا ىف الدم، هذه املادة اسُتخلصت 
العلمى واسمه  احللو  الشيح  نبات  من 
)Artemisia annua(، واصل الفريق جتارب 
لآلمال،  خميبة  جاءت  النتائج  أن  غري  أخرى 
قبل  ُكتبت  التى  الوصفة  قراءة  »تو«  فأعادت 
1600 سنة، وتنص عىل تنقيع كمية من الشيح 
كانت  »تو«  لكن  النقيع،  رشب  ثم  املاء  ىف  احللو 
تغىل املحلول، وبدأت تعتقد أن هذا هو السبب 
وراء انحسار تأثريه، فقامت باستخدام مذيب 
ثم  مئوية،   35 حرارة  بدرجة  يغىل  الذى  األثري 
جّربت املحلول عىل الفئران والقرود، فجاءت 
ل  قد  العالج  لكن  باملائة،   100 ناجحة  النتيجة 
ينجح عند استخدامه عىل البرش، وربام تكون 
وحساًم  أيضًا،  خطرية  جانبية  تأثريات  له 
عىل  الدواء  بتجريب  يويو  ترّبعت  للشكوك 
النتائج انتظار  ىف  أيام  عدة  وانتظرت  نفسها، 
ومل تكن هناك أى نتائج، وعندها بدأت بتجربته 
النتيجة أكثر  عىل عامل أصيبوا باملالريا، كانت 
بعد  حرارتم  درجة  انخفضت  إذ  رائعة،  من 
30 ساعة فقط، واختفت الطفيليات من الدم. 
إهنا قصة باحثة حقيقية خملصة للعلم، دخلت 
حمرابه ومل تنصب أو تتاجر أو تدجل، إذًا كل 
من  وغريها  األعشاب  إدخال  هو  أطلبه  ما 
املامرسات واألفكار الطبية إىل املعمل، وتطبيق 
النصب  بدًل من عمليات  العلمى عليها،  املنهج 
عىل  مليارديرات،  أفرزت  التى  اجلامعى 
حساب صحة الغالبة من مصّدقى اخلرافات.
عن الوطن

مؤمترات  ايل  بذاته  حتول  والذي  املخاطر  اهم 
الكراهية”  “خطاب  وحده،  ملناقشته  وندوات 
سواء  القضايا  من  كتري  يف  بتجيل  ظهر  واليل 
وطبقية  سياسية  او  دينية  او  عنرصية  كراهية 
او حتي الكوارث الطبيعية اليل يتخرب او تقتل
وحتول يف كثري من الحوال من جمرد كتابات 
ايل اعامل عنف، كام ظهر جليًا عيل سبيل املثال 
دور  حلرق  الدينية  بالكراهية  العامة  حشد  يف 
العبادة يف صعيد مرص، حيث يتم نرش خطاب 
عن  العامة  بني  هناك  للمسيحيني  الكراهية 
لعامل  والتنسيق  الجتامعية  الشبكات  طريق 
العنف واحلشد ليها، ومن بعدها التفاخر بحرق 
هناك. املسيحيني  وممتلكات  الكنائس  وهنب 
للمحتوي  املتابع  اقناع،  ايل  احلاجة  وبدون 
حجم  يدرك  سوف  النرتنت  عيل  العريب 
لآلخر  الكراهية  خطاب  يف  والتضخم  املصيبة 
وكيف  السيايس،  او  العرقي  او  الديني  سواء 
العنف  واعامل  الرهابية  العامل  من  كثريًا  ان 
الرشير.  اخلطاب  هلذا  طبيعية  ترمجة  كانت 
دول  وبالخص  العامل  دول  من  الكثري  وتتغني 
عدم  رغم  لالرهاب،  بمحاربتها  الوسط  الرشق 
مسببه  حماربة  يف  تذكر  خطوات  اي  اختاز 
جيد  والذي  الكراهية  خطاب  وهو  الرئيس 
دعم معلن من النظمة السياسية يف هذه البلدان
الرهاب”  عيل  “احلرب  مصطلح  يفند  ما  وهو 
الحداث  حلقيقة  ويرتمجه  به  يتغنون  الذي 
هيدد  ممكن  اليل  الرهاب  ياربون  اهنم  وهي 
املواطنني  هيدد  الذي  الرهاب  اما  عروشهم 
العزل فأنه آداء سحرية لنرش اخلوف بني الناس 
اليل  باحلكام  اكثر  متسكهم  ايل  ببساطة  ليتحول 
بيومهوهم باحلامية، وطامن ثبات كريس احلكم.
الوترية  هبذه  الكراهية  خطاب  نمو  استمر  إن 
فالعامل  مضاد،  كراهية  خطاب  مقابله  ويف 
هذا  من  قلبك  ونقي  بنفسك  فإبدأ  خطر،  يف 
اوًل. اولدك  ومستقبل  بنفسك  رأفة  الرسطان 

وذخائر اسلحة  او  حية  حيوانات  نقل  او  اثار 
اخلام النفط  اسعار  تدنى  سابعًا: 
قد  والطاقم  الربان  خطا  ثامنًا: 
عليها وما  السفينة  هالك  اىل  يؤدى 
اغراق  تعمد  ىف  السفن  مالكى  تالعب  تاسعًا: 
الذى  التامني  مبلغ  عىل  للحصول  السفينة 
السفينة  ثمن  من  اعىل  الغالب  ىف  يكون 
بحرية  سالمة  شهادات  عىل  باحلصول  وذلك 
بنام مثل  السمعة  سيئة  اماكن  من  مزورة 
للنقل  الكبرية  املخاطر  استعراض  وبعد 
ويرفع  التامني  تكلفة  يرفع  مما  البحرى 
فكانت  النهاية  ىف  املستهلك  عىل  البضائع  سعر 
للطرق  املوازية  احلديدية  والسكك  الربية  الطرق 
احلقيقى  البديل  هى  النهرى  والنقل  الربية 
وخماطره البحرى  للنقل  العالية  الكلفة  لتجنب 
فالنقل الربى عرب الطرق الربية الدولية واجلسور 
السمة  اصبح  البحرية  املضايق  فوق  او  الربية 
القارات  لقرب  نظرا  القادمة  الفرتة  ىف  الغالبة 
بالقارات  حتى  او  البعض  بعضها  من  القديمة 
يستوجب  مما  الشاملية  امريكا  مثل  اجلديدة 
الربى  للنقل  اجلديدة  العامل  خريطة  اىل  النظر 
بامعان فهناك مرشوعات كبرية بدات ىف الظهور 
طريق  عن  القارات  لربط  العاملية  الساحة  عىل 
البحر  حتت  والنفاق  اجلسور  عرب  الربى  النقل 
قارتى  بني  سريبط  الذى  سلامن  امللك  جرس  مثل 
وربطها  السويس  قناة  وانفاق  واسيا  افريقيا 
قارة  من  الغربى  اجلانار  وعىل  احلرير  بطريق 
عرب  واوربا  افريقيا  قارتى  ربط  يمكن  افريقيا 
كاقامة  واملغرب  اسبانيا  بني  طارق  جبل  مضيق 
وىف  املتوسط  البحر  حتت  نفق  او  معلق  جرس 
الشاملية  وامريكا  اوربا  قارتى  ربط  يمكن  اوربا 
وولية  روسيا  بني  البحر  حتت  نفق  عرب  بريا 
عرب  بسيارة  السري  يمكن  حيث  المريكية  السكا 
ثم  كندا  اىل  ثم  املتحدة  الوليات  ىف  الربية  الطرق 
اىل ولية السكا ثم اىل روسيا ومنها اىل قارة اوربا 
ومنغوليا  روسيا  عرب  اسيا  قارة  ىف  الصني  اىل  او 
مع  اجلنوبية  امريكا  قارتى  ربط  ايضا  ويمكن 
امريكا الشاملية عرب نفق او جرس معلق اعىل قناة 
بنام وما يقام من خطوط سكك حديدية موازية 
العلم  خلريطة  اجلديدة  الصورة  جيعل  مكملة  او 
الهداف  ان  حيث  امامنا  تكتمل  اجلديدة  الربية 
من وراء ذلك ستكون كثرية ليس فقط ىف املجال 
والتكلفة  املخاطر  لتقليل  والسياحى  التجارى 
والسرتاتيجى  العسكرى  املجال  ىف  ولكن 
والكوارث  احلروب  اثناء  كبري  اثر  لذلك  سيكون 
الدولية. القتصادية  والزمات  الطبيعية 

   ما إن أكل الرشيكان يف املعصية من الثمرة 
املحرمة، حتى انفتحت أعينهام واكتشفا 

دنس: اجلنس!
  ومع أن وعد احلية: أن يكونا قادرين عىل 

التمييز بني اخلري والرش.. إل أن نسلهام، تركوا 
اخلري إىل الرش، أو: حولوا اخلري إىل رش!

   فالغريزة اجلنسية التي هي أداة اهلل يف التكاثر 
والتعمري، باملشاركة اإلنسانية يف أعجوبة 

اخللق واحلياة، صارت أداة إرادة الرش لتحقيق 
استمرارية الرش، حيث تعيش األجساد 

التحرر أو تريده!.. 
   فنجد من ل ينفك يمل من عنده إىل من ليس 
عنده من النساء ، كاملرتغب عن طعام بيته إىل 
ما يف بيوت الناس، شغوفًا بام مل يذق، حتى مل 

يبق يف األرض غري امرأة واحدة، لظن أن هلا 
شأنًا غري شأن ماذاق! 

   حاماًل رغبة كربياء اهليمنة اجلنسية، مرصًا 
يف قلبه أن جيلس عىل كرسى كرامة رجل 

آخر؛ ليدنس مملكته الزوجية!

    مشاركًا شاعرًا هجائيًا، كالفرزدق.. 
   الذي قال لمرأته.. 

   بعد قصة خيانة وخداع زوجية.. 
   »ما أطيبك حرامًا وأردأك حالًل«! .. 

   ونجد من يعيش التمّزق: القدمان جتذبان 
اجلسد لياًل إىل املعصية، والرأس جيذب اجلسد 

هنارًا إىل التكفري! 
   ونسمع رصخة أحدهم، تنطلق من عمق 

هليب جتربته، قائاًل: 
   »وياله أهيا القلب املفجوع، الذي ل يستطيع 

أن يفظ آية من كلامت اهلل قرأتا مائة مرة، 
يف حني ل تنمحي منه صورة امرأة مل أرها 

غري مرة واحدة«!
    إن الذين اختربوا رضاوة الشهوة 

ووجدوها: رضبًا من الذل شبيه بذل اجلوع 
والعطش؛ يتمنون لو أن أبوينا األولني قد 

لفظا »الثمرة املحرمة«، قبل أن تستقر يف 
جوفيهام، ليعاين أصالهبام عذاب العبودية 

اجلسدية!.



كامل؟ بثينه  حياة  ىف  اهلامه  املحطات  هى  ما 
املركزى  اجلهاز  ىف  تعيينى  تم  اجلامعه  من  خترجى  بعد 
اإلذاعه  احتاد  يف  تعينى  تم  وبعدها  للمحاسبات 
قارئه  وكنت  املرصية  للحكومة  التابع  والتليفزيون 
نظرا  النرشات  قراءة  من  انسحابى  وقررت  لالخبار 
الواقع. وبني  اقراه   ما  بني  تناقض  حاله  بوجود  إليامنى 
اإلذاعة  يف  ليلية  إعرتافات  باسم  برناجما  قدمت 
للبالغني  الشخصية  املشاكل  يناقش  الربنامج  املرصية 
برنامج  ايضا  وقدمت   كبرية  شعبية  عىل  حاز  الربنامج 
أوربت  شبكة  عيل  يعرض  الذي  افهمني  أرجوك 
اجلمهوريه. رئيس  ملنصب  ترشحى  وايضا  الفضائية 
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حاجه اىل تعديالت دستوريه ؟ ىف  هل كانت مرص 
إجراء  تتطلب  مرص  تواجهها  التي  احلالية  التحديات 
والتعديالت  الرئاسة  فرتة  بتمديد  يسمح  دستوري  تعديل 
رئيس  بصفته  فقط  للسييس  تتيح  انتقالية  مادة  تضمنت 
الثانية  دورته  انتهاء  بعد  جمددا  الرتشح  احلايل  البالد 
منهام  كل  مدة  جديدتني  لفرتتني   2022 عام  يف  احلالية 
احلكم  يف  استمراره  إمكانية  يعني  ما  وهو  سنوات  ست 
اجل  من  الستقرار  إىل  حاجة  يف  2034.مرص  عام  حتى 
و والقتصادية  الالمنية  التحديات  من  العديد  مواجهة 
البالد،  لظروف  مناسبة  تكن  مل  احلالية  الرئاسة  "مدة 
أحداثا  تواجه  فهي  النرويج  ول  سويرسا  ليست  فمرص 
وجهة  من  ولكن  الستقرار  يستمر  أن  وجيب  خطرية 
يف  السلطات  تركز  التعديالت  هذه  فإن  املعارضني  نظر 
بشن  اإلنسان  حقوق  منظامت  تتهمه  الذي  الرئيس  يد 
احلديث. مرص  تاريخ  يف  احلريات  عىل  قمع  محلة  اسو 
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مرص؟ ىف  عنها  املسكوت  امللفات  ما  نظرك  وجهه  من 
هاوس  فريدم  مركز  عن  صادر  تقرير  هناك  احلريات  ملف 
تقرير  احدث  يف   126 املرتبة  مرص  سجلت   2019 عام 
يف  للحريات  المريكية  هاوس  فريدوم  ملؤسسة  سنوى 
-هي  باهنا  التقرير  وصفها  اذ  دولة   195 مجلة  من  العامل 
اإلنرتنت. حريات  يف  تراجعا  الدول  اكثر  من  وسرييالنكا 
جدي  بشكل  النظام  تواجه  ايضا  قمعها  يتم  التى  واملعارضه 
واإلسالميون  الليرباليون  النشطاء  ظل  حيث  هلا  وجود  ل 
والسجن اجلنائية  للمقاضاة  باستمرار  يتعرضون 
وجود  بعد  حتى  قوى  بشكل  يعالج  مل  الطائفيه  ملف 
الطائفية األحداث  ملواجهة  جلنة  تشكلت  مكافحه  جلنه 
ة تستلزم اسرتاتيجية مؤسسية شاملة ل تتوقف عند  الطائفيَّ
فكريا  الطائفيه  مواجهه  تتضمن  ولكنها  المنية  املواجهة 
وثقافيا ونرش الوعى وترسيخ قيم املواطنه والتعايش السلمى 
املتعلقه  الدستوريه  النصوص  تفعيل  عن  فضال  املجتمع  ىف 
من  التنميه  ىف  واحلق  التمييز  ومكافحه  واملواطنه  باملساواه 
خالل ترشيعات جاده وسياسات حكوميه عىل ارض الواقع. 

؟ ن آل ا م  عال ال ا ى  تر كيف 
كل  شملت   2011 يناير   25 بعد  منها  عانينا  التى  الفوضى 
اإلعالم  وسائل  ىف  صارخة  كانت  لكنها  حياتنا  جمالت 
جهنم  طاقات  مثل  علينا  انفتحت  التى  الفضائيات  وخاصة 
نقص  بمرض  املصاب  باجلسد  اشبه  كنا  ناحية  كل  من 
املناعة هواء مفتوح لكل من يدفع اكثر أموال طائلة تدخل 
لون  كل  عىل  إعالمية  منصات  لتدشني  توظيفها  ويتم  البالد 
خلطف  مستمرة  وحماولت  ودب  هب  من  لكل  برامج 
حاد  لستقطاب  دفعهم  او  ذاك  أو  الجتاه  هذا  ىف  املرصيني 
لنا. عدونا  يتمناه  ما  إىل  يصل  أن  يمكن  دينى  أو  سياسى 
كانت وسائل اإلعالم وىف القلب منها الفضائيات راس احلربة 
لستيعاب  الكاىف  اإلدراك  لدينا  يكن  ومل  بلدنا  عىل  احلرب  ىف 
غاضبة  جمموعات  اىل  ندرى  ان  دون  حتولنا  فقد  املوقف 
ترصخ للحرية وتطالب باحلرية بينام ندوس احلرية بأقدامنا 
وكان املستفيدون من هذا الوضع قلة من الوكالء والسامرسة 
اإلعالم  جمال  إىل  الفوضى  ىف  تسللوا  الذين  واملشهالتية 
املذيعني  لبعض  املهولة  املرتبات  ومنحوا  دكاكينهم  ودشنوا 
بادوار حمددة وليوصلوا رسائل تدمريية فقد كان  ليقوموا 
إىل  مسوقا  مركوبا  السوداء  السنوات  هذه  خالل  إعالمنا 
بلدنا. عىل  اخلبيثة  احلرب  تلك  خطط  وفق  حمددة  اهداف 
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؟ منها  اهلدف  كان  ماذا  للرئاسه  خوضك  جتربه 
اجيال تؤمن باحلقوق املرآة هلا احلق ىف ممارسه كافه املجالت 
املرآة ىف كل مكان ىف العامل رئيسه ورئيسه وزراء وتشغل اهم 
املناصب ىف الدوله كان اهلدف منها الجيال القادمه تكون عىل 
وعى كامل هلا كافه احلقوق ونوفر بيئه مناسبه لحرتام املرآة 
والعطاء  املحبه  اجل  من  تعطى  مرشوط  غري  حبها  املرآة 
سيده  لكل  بعدى  ملن  املجال  لفتح  التجربه  هذه  خوضت 
ترغب ىف الرتشح الفرصه متاحه والدستور كفل لكى هذا احلق 
الوقت  طول   ) الكل  ست  عشان   ( احلمله  ىف   شعارى  كان 
املرآة  حق  حتفظ  قوانني  دستورنا  ىف  ونضع  موجود  احلق 
قوانني جيب ان تفعل عىل ارض الواقع املرآة قدمت ملرص حتى 
أولدها، املرآة كانت هى السبب ىف الستفتاء واختيار الرئيس 
كثري.  خترس  مرص  املرآة  خربات  من  الستفاده  دون 
عىل  لدينا  ولكن  رجال  رؤساء  يكمه  جمتمع  نحن 
خارج  نخرج  ل  نحن  مرص،  حكموا  ملكات  التاريخ  مر 
عليه  كنا  ملا  نعود  نحن  الخرى  البالد  نقلد  ول  تارخينا 
وحق  قضيه  ىف  نحن  ولكن  الفوز  ليس  املعركه  كانت 
ثقافه.  وتغيري  وعى  معركه  وهدىف  جمتمعى  وحوار 
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مالبسك؟ خالل  من  وطنى  رمز  اى  ترتدى  انك  حريصه  انتى  هل 
مبدا  ارسخ  لنى  الصليب  مع  اهلالل  سلسله  ارتدى  دايام 
اجلمهور  لدى  استحسان  يالقى  واجده  واملحبه  املواطنه 
اطمن  حتى  الصليب  مع  اهلالل  سلسله  ارتدى  ساظل 

املسيحيني  بيوت  عىل  والتعدى  الفتنه  تنتهى  ان  والىل 
يرمز  جلباب  لقاءتى  معظم  ىف  ايضا  وارتدى  والكنائس 
اصيل  وطنى  رمز  لهنا  الفالحه  املرصيه  املرآة  اىل 
لدينا اشياء مل تكن وليده اللحظه ولكنها تاريخ هام لنا مثل شعار 
) عيش حريه، عداله اجتامعيه( هذا الشعار موجود منذ ثوره 
تارخينا. ننسى اجزاء هامه من  الوقات  19 ولكن ىف بعض 
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؟  السياسيه   احلياه  ىف  ومشاركتهم  الشباب  دور  ترين  كيف 
الشباب هم املحرك والساس يف أي تغيري و هو من يقدر عىل 
احللم والتغيري بالضافه اىل طاقه احلامس التى يتمتع هبا كل 
الديمقراطيات احلديثة تؤمن بان الشباب هو حمرك التحول 
الديمقراطي و ان النتقال الديمقراطي ل يمكنه أن يتحقق 
نالحظ  الواقع  مستوى  عىل  لكن  الشباب  اكتاف  عىل  سوى 
التي  السياسية  املشاركة  بخصوص  للشباب  واضحا  عزوفا 
احلرية  لتحقيق  كاداة  و  الديمقراطية  مبادئ  كاحد  تعترب 
السياسية. اخلريطة  رسم  يف  و  القرار  صنع  يف  السياسية 
املثقف  الشباب  بني  كافيه  ثقه  يوجد  ل  الواقع  ارض  عىل 
عىل  العمل  ماجيب  وهذا  واحلكومات  املسيس  الواعى 
فاعله  ومشاركه  اقبال  هناك  يكون  كى  وجتاوزه  حله 
فاعل  دور  له  ليكون  متبادله  ثقه  بناء  اىل  الشباب  يتاج 
بالفعل  وبدات  واملستقبليه  العامه  للسياسات  التخطيط  ىف 
صنع  ىف  ومشاركتهم  للشباب  جاده  خطوات  احلكومات 
اخرى. مره  الثقه  اعاده  عىل  جاهده  وحماولتها  القرار 
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للرئاسه؟  ترشحك  جتاه  املجتمع  من  ورفض  صعوبه  وجدتى  هل 
لهنا  الفكره  هذه  لتقبل  خصب  مناخ  يوجد  ل  الن  حتى 
معتقداتنا  ىف  جذرى  لتغيري  يتاج  وهذا  جمتمع  ثقافه 
وتقاليدنا بان املرآة قادره عىل اشغال اى منصب خاصه بانه 
اجلمهورية  لرئاسة  املرأة  ترشح  يمنع   ما   يوجد  ل 
والقدرة  واجلرأة  بالكفاءة  تتمتع  ان   برشط  ولكن 
انتقادات  واجهت  ولكن  القرارات  اختاذ  عىل  السياسية 
ل  الذين  اإلسالمية  والتيارات  املثقفة  القوى  من 
اجلمهورية. رئاسة  لنتخابات  املرآة  برتشح  يقبلوا 
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 كيف تقيمى أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل الفرته املاضيه؟
الداخىل  الصعيد  عىل  املجالت  كافه  ىف  ثابته  خطوات 
تعزيز  مواصلة  عىل  مرص  عىل  حرص  الرئيس  واخلارجى، 
العالقات بني مرص والدول اخلارجيه وتنامي عالقات مرص 
املرصي  الشباب  منح  ايضا  كام  الدول  مع  السرتاتيجية 
ونظرائه يف مجيع انحاء العامل فرصة لتطوير ودعم أفكارهم 
تنظيم فعاليات  املجالت وذلك من خالل  املختلفة يف مجيع 



منذ  اإلنجازات  من  عدد  حقق  ايضا  العام،  مدار  عىل  عدة 
املستمرة  واملعوقات  اجلسام  التحديات  رغم  احلكم  توليه 
تطبيق  خالل  من  العيش  طوابري  عىل  القضاء  ابرزها  ومن 
الذكية  الكروت  نظام  تطبيق  إىل  إضافة  اخلبز  منظومة 
سلعة   20 إىل   3 من  زادت  التي  التموينية  السلع  رصف  يف 
وإنشاء  النقاط  بنظام  السلع  اختيار  يف  املواطن  حق  مع 
فريوس  عالج  توفري  اجلمهورية،  مدن  يف  شعبية  مساكن 
العامة امليادين  من  اجلائلني  الباعة  إزالة  للمرصيني،  يس 
بالصرب. نتحىل  ان  علينا  ولكن  تاتى  والبقيه 
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حريق  جتاه  املتشددين  من  صدرت  التى  الكراهيه  كم  رايت  كيف 
فرنسا؟ ىف  الكاتدرائيه 

نوتردام رصح ديني عريق لكنها تؤثر فينا مجيعا ألهنا حتفة 
معامرية من الطراز القوطي وكنز من كنوز تراثنا وكتاب تاريخ 
التاريخ وقيمه مبنى  املثقفني هم من يقدرون قيمه  مفتوح 
يعود اىل ثامن قرون خاصه ان ما بداخلها قيمه دينيه كبريه 
جلب  الذي  املسيح  بالسيد  اخلاص  األصيل  الشوك  إكليل  مثل 
من القدس ورداء امللك لويس التاسع ويعود تارخيه إىل القرن 
الثالث عرش بالضافه اىل كوهنا معلم سياحى يقصده نحو 13 
مليون سائح سنويا لرؤية الكنوز التي حتتوهيا، والكارهني هم 
بالحقاد ويعتقدون  الذين يمتلئ قلوهبم  املتطرفني اجلهالء 
ان ماحدث هو إنتصار لإلله وهلم وهؤلء ليس ىف حساباتنا  .
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كيف ترى حال االقباط االن ىف مرص؟
جلنة  تشكيل  تم  مؤخرًا  كان  مما  بكثري  افضل  الن  القباط 

الطائفية  األحداث  ملواجهة  العليا  اللجنة  تسمى  مركزية 
فتح  اىل  بالضافه  قبل  من  موجوده  تكن  مل  خطوه  هذه 
املغلقه وبرغم سامعنا عن اخبار ختص  الكنائس  العديد من 
القرارات  ان  نعلم  ولكننا  متطرفني  يد  عىل  الكنائس  بغلق 
تاخذ وقتا طويال لتنفيذها ولكن ستنفذ، ونعلم ان املتطرفني 
القرارات  تلك  تنفيذ  هلم  يروق  ول  مكان  كل  ىف  متواجدون 
املتطرفني  قبل  من  اضريت  التى  الكنائس  ان  اىل  بالضافه 
القباط. لخواتنا  حق  وهذا  جيد  بشكل  ترميمها  تم 
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مرص؟ ىف  االن  تشاهدهيا  كيف  االديان  ازدراء  قضيه 
قبطى   لو  فانت  القباط  عىل  تطبق  فقط  قضيه   
معانيها  يف  جيدا  وتفكر  مرص  يف  كلامتك  تتحسس  ان  عليك 
قبل ان تلفظها او تكتبها لهنا قد تاخذك إىل ساحات املحاكم 
وربام إىل السجن بعد ان صارت تمة ” ازدراء األديان، سيفا 
عن  املختلف  الفكر  واصحاب  الدينية  القليات  جتاه  مسلطا 
مشاعر  منهم  اي  ازعج  إذا  العاديني  واملواطنني  بل  السائد 
هناك  واجلامعة.  السنة  اهل  باسم  يتحدثون  أصبحوا  من 
بعضهم  الفضفاضة  التهمة  هلذه  مرص  يف  الضحايا  عرشات 
او  الخر عزل من وظيفته  والبعض  السجن  يقضى عقوبة 
مسكنه  فرتك  عرفية  جلان  لقرار  او  املجتمع  لضغط  خضع 
مرغام عىل نزوح قرسي مثل ما فعل مع اطفال بنى مزار 
نجد  املقابل  ىف  احكام  عليهم  هم  والن  بارومى  وجرجس 
يشء.  معهم  يفعل  مل  لالقبط  اساءوا  الذين  الزهر  شباب 
قانون فكثريا ما نرى تم توجه لبعض من يقوموا بزدراء 
الدين املسيحى وتصبح قضيه راى عام وبعدها تنسى القضيه 
ولكنها مل تكن موجوده فالقانون هنا ل يطبق غري عىل القباط.

مرص؟ ىف  املوجوده  التنويريه  الشخصيات  ما 
و  وعلامء  فالسفه  و  مثقفني  من  يتكونوا  التنويريني 
العرص  نفس  ىف  او  خمتلفه  عصور  ىف  عاشوا  سياسيني  
ممكن يكونوا خمتلفني مع بعض جدًا ولكن مؤمنني بفكرة 
بافكار  او كانوا مؤمنني  التنوير و طبقوه زى ما هم فهموه 
مشرتكه او قريبه من بعض يوجد أشخاص ينادوا بالتنوير 
اخلرافات  وانتشار  الميه  و  اجلهل  انترش  ما  بعد  مرص  ىف 
املتطرفه و الستبداد و  الدينيه  الرجعيه والفكار  والدجل و 
غياب التنوير و افكاره بتتهاجم من الوهابيه و السلفيني الىل 
بيقولوا اهنا بدعه واتسببت ىف انتشار العلامنيه والحلاد وبعد 
الناس عن الدين من اشهر الىل رشحوا التنوير كان ايامنويل 
التنوير  هو  ايه  سؤال  فيها  بيجاوب  مقاله  كتب  الىل  كانط 
ملحاربة  املنهج  هذا  اتبعوا  السالم  اعداء  من  البعض  ان  ال 
املبادئ  نسف  و  السنة  و  القران  انكار  و  جذوره  من  الدين 
باتوا  حتى  لفكرهم  تعصبوا  قد  اهنم  يبدو  و  كلها.  السالمية 
ارهابيني فكريني ياربون كل من خيالفهم الراي و يصفونه 
اصال. احلركة  هذه  عليه  قامت  ما  عكس  هو  و  باملتخلف 
ويسريون  منهج  يتبعون  تنويرين  مرص  ىف  وكثريين 
حجه. ولدهيم  ويناقشون  جيادلون  خطاه  عىل 
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والصحفى؟ اإلعالمى  كاريزما  جريدة  أداء  ىف  رأيك  ما 

املهجر  بالد  ىف  وحمرتف  وحمرتم  متميز  إعالمى  منرب 
يرشق كل شهر بكل جديد وطاقة شبابية هائلة تتمتع بوعى 
ونشاط وجتديد وحرفية ونحن يف الواقع نحتاج هلذا النوع 
لتجديد  العربية  بالدنا  ىف  وخصوصًا  واإلعالم  الصحافة  من 
تقليدي، أمتنى  أو  العقول واألفكار وكرس كل ما هو روتني 
التوفيق.  وكل  والرقى  التقدم  كل  كاريزما  جريدة  ألرسة 



هبام  يتمسك  خاص  بريق  واألضواء  للشهرة 
والرياضة واألدب  الفن  ونجوم  مشاهري 
واحلكام  الساسة  عىل  احلالة  هذه  وتنطبق 
الثالث. العامل  دول  يف  األخص  وعىل 
حكام  تشبث  يف  بوضوح  احلاله  هذه  وتظهر 
يأيت  أن  وإىل  املستطاع  قدر  بالسلطة  العرب 
عليهم  اجليش  ينقلب  أو  الشعب  يثور  أو  أجلهم 
القذايف  العقيد  فمثال  كثرية،  ذلك  عىل  واألمثلة 
عاما   42 من  ألكثر  ليبيا  حكم  اجليش  يف  ضابط 
وحكم  اجليش  يف  ضابط  صالح  اهلل  عبد  وعيل 
يف  ضابط  حسني  وصدام  عاما   ٣٤ ملدة  اليمن 
زين  وكذلك  عاما   ٢٤ ملدة  العراق  وحكم   اجليش 
العابدين بن عيل يف تونس وبوتفليقه يف اجلزائر 
وكالمها ظل يكم بلده ألكثر من عرشين عاما.

احلكم  يف  بالبقاء  القادة  بعض  متسك  إن 
لصالح  الدساتري  وتعديل  القوانني  وتطويع 
التعايف  حالة  هيزم  السلطة  يف  استمرارهم 

قصة  املختصني  من  الكثري  يرجع 
العبايس  العرص  إىل  العربية  األرقام 
وباألخص الفتوحات اإلسالمية يف عرص 
اهلند لبالد  وفتحهم  العباسيني  اخللفاء 
بالثقافات  العربية  احلضارة  وامتزاج 
استخدم  حيث  الوقت،  ذلك  يف  اهلندية 
مل  ولكنهم  الرتقيم،  يف  طرق  عدة  اهلنود 
احلساب. أو  للعد  موحدًا  نظامًا  يعتمدوا 
حتى  الكتاب  هبذا  العرب  أخذ  وقد 
عام  جاء  أن  إىل  املأمون  اخلليفة  عرص 
اخلوارزمي  واستخدم  813م   \ 198هـ 
و  الفلكية  األزياج  يف  اهلندية  األرقام 

العربية.                                   البلدان  بعض  تشهدها  بدأت  التي 
حالة الوعي لدى الشعوب ارتفعت إىل حد بعيد
خالل  من  لألفضل  تطلعاتا  حجم  ازداد  كام 
حتول ديمقراطي يعزز احلرية والعدالة والتنمية 
وحقوق اإلنسان، وأن أي نظام ياول امليض عكس 
حممودة. غري  أمور  إىل  سينتهى  الشعب  رغبة 
طابع  ذات  وسائل  عىل  الرؤساء  اعتامد  إن 
سدة  يف  للبقاء  الدستور  كتعديل  سلمي 
باجتاه  التقدم  عن  ردة  فيه  أن  رغم  احلكم 
تعاٍف كبرية  إىل حالة  أنه يشري  إل  الديمقراطية 

الكواكب  حركات  حلساب  قوانني  هي 
مواضعها. عىل  للوقوف  وتعديلها 
825م   \ 210هـ  عام  يف  نرش  ثم 
باسم الالتينية  يف  تعرف  رسالة 
Algoritmi de numero In-

العقود  يف  العنيفة  للوسائل  النظر  تم  ما  إذا 
كام  األمور  عىل  لإلبقاء  القوة  كاعتامد  املاضية 
فرتة  لتمديد  الدساتري  تعديل  صار  كذلك  هي. 
أصيلة. عربية  سنة  ذاك  أو  احلاكم  هلذا  الرئاسة 
ملاذا ل يكم احلاكم العريب مدة أربع سنوات أو 
ثم بعد ذلك يرتك   , الشعب  بأرادة  ثامن سنوات 
احلكم طواعية ويذهب ليعيش حياته بشكل عادي 
مثل أي انسان, ويفسح املجال لغريه، أم أن البالد 
الزعيم  وهو  وفطنته  حكمته  يف  من  عدمت  قد 
واآلكلون  املباخر  حاملو  يقول  كان  كام  امللهم 

األرقام  عن  اخلوارزمي  أو   dorum
الصفر  اخلوارزمي  أخذ  وقد  اهلندية. 
البيضاوي  شكله  غري  أن  بعد  اهلنود  عن 
حاليا. املوجودة  النقطة  إىل  عندهم 
Algoritmi أو اجلورزم  وما لبث لفظ 

التهلكة.   إىل  بالده  أورد  من  عىل  املوائد  كل  عىل 
اخر  اىل  احلكم  يف  الستمرار  عىل  يرصون  ملاذا 
التشبث  اىل  يدفعهم  الذي  ما   , حياتم  يف  حلظة 
لبالدهم  يشء  اي  يقدموا  مل  اهنم  مع  باحلكم 
كبسوا  التي  سنة  الربعني  او  الثالثني  خالل 
ان  يعلمون  وهم   , الشعوب  انفاس  عىل  فيها 
هيدف  حاكم  فهذا  ببقائهم  ترغب  ل  شعوهبم 
إىل متكني مجاعة سياسية / دينية .. أو أن هذا 
قام  احلاكم  ان  أو  نزهية،  بانتخابات  جاء  احلاكم 
بإنقالب عسكري واستوىل عىل احلكم .. أو حاكم 
حاكم  أو   .. يسبقه  إنقالب  عىل  باإلنقالب  قام 
ليقدمه. جديد  يش  عنده  يعد  ومل  احلكم  ورث 

الشهوة  هلذه  واملقبول  املعقول  التفسري 
طغاة  احلكام  هؤلء  أن  هو  التشبث  وذلك 
وممن  جهتهم  من  بالفساد  ملوث  وحكمهم 
يقدمون  سوف  أهنم  جيدا  ويعلمون  حوهلم 
أيادهيم. صنعت  ما  عىل  ملحاكمتهم  للعدالة 

العصور  يف  أوروبا  يف  معناه  أصبح  أن 
الوسطى طريقة حسابية تقوم عىل النظام 
العرشي وأخذت اللوغاريتامت الرياضية 
اإلنجليزية.   اللغة  يف  إسمه  من  إسمها 
يعترب علامء الرياضيات  أن الصفر من أهم 
البرشية اليها  توصلت  التي  اإلخرتاعات 
حيث يعترب الصفر الرقم الوحيد الذي ل 
يعد موجبًا او سالبًا، بل يعترب بداية األرقام 
املوجبة  األرقام  بني  احلقيقي  والفاصل 
العرشة  مشكلة  حل  أنه  كام  والسالبة، 
العرشية. الكسور  وكذلك  ومضاعفاتا 
إعداد م. جمدي عزيز

بحث موضوعى عن الصفر ىف األرقام العربية









What is depression?
Everyone has felt depressed from time to time. A death in the family, a 
failed romance, a lost job, a serious  illness, or other life crises will cause 
most people to feel sad, lonely, or down for a time. A period of grief or 
sadness is a normal reaction to such stressful events. It’s even normal to 
feel “blah” sometimes for no particular reason. However, it also is nor-
mal to recover after a short time and feel like yourself again. When the 
blues don’t go away? when sad, lonely, irritable, or weary feelings pre-
vent getting on with life? you, or someone you know, may have the mood 
disorder called depression. A mood disorder is an extreme, persistent 
disruption of a person’s usual emotional state.

Major depression
Of the estimated 17.5 million Americans who are affected by some form 
of depression, about 9.2 million have major or clinical depression. Listed 
below are typical symptoms of major depression. If you have any of these 
symptoms, you should talk to your doctor. Some people who have this 
disorder experience only a few symptoms, while others may have almost 
all these feelings. If the symptoms of depression persist for at least 2 
weeks, a major depression is likely, and you should see your doctor. If 
you have recurrent thoughts about suicide or death, talk to your doctor 
immediately.
feeling sad or anxious most of the day, every day 
losing interest in activities you once enjoyed, including sex 
losing weight (when not dieting) or gaining weight 
sleeping too much or too little or waking too early 
feeling drained of energy or physically slowed down 
feeling tired or weak all the time 
feeling worthless, guilty, or hopeless 
feeling irritable or restless all the time 
having trouble concentrating, making decisions, or remembering things 
having headaches, digestive disorders 
having repeated thoughts of suicide  
having hallucinations (false perceptions) or delusions (false beliefs)

Childhood Depression 

As a parent, it can be devastating to see a once happy, care-free child 
become a sullen shadow of his or her former self; a depressed child who 
has forgotten how to smile and who seems to have lost the contagious joy 
that comes so naturally to children. Having slowly become socially with-
drawn, depressed children seem to lack the interest in things that used 
to excite them, and they become increasingly more irritable, tearful and 
sad. If this is a familiar chain of events, your child may be suffering with 
depression. What Causes Childhood Depression? 
• Genetics – Studies have shown that people who have relatives with a 
history of depression are two to three times more likely to develop de-
pression themselves. Children with depressed parents are also at great 
risk because of the genetic link as well as the risk of learned behavior. 
• Brain chemistry – Neurotransmitters such as serotonin and certain 
hormones such as the stress hormone cortisol have been related to de-
pression. Depression often occurs when the delicate balance of these 
brain chemicals is disturbed resulting in a general imbalance in other 
neurotransmitters. This chemical imbalance happens due to genetic and 
personality vulnerabilities, stressful life events or a combination of these 
factors.
• Stressful life events – Stressful life events such as loss of parent, divorce 
or separation of parents, family conflict, abuse or large life change such 

as changing schools can all trigger depression.
• Learned helplessness and personality traits – The way your child views 
the world can influence their vulnerability to developing depression. 
Some children have melancholic personalities, or are socially withdrawn 
or anxious by nature. These children are at greater risk for depression 
than outgoing, easily adaptable children who tend to view most situa-
tions in a positive light.
Sometimes this behavior is learned from parents who may be overly 
critical, pessimistic or depressed themselves. Children can also have life 
experiences that teach them they are not in control or that they are prone 
to failure. Abuse or parents with unrealistically high expectations of 
their children can increase the chances that a child will develop a learned 
helplessness cognitive style.
depressed children and teenagers may differ from the behavior of de-
pressed adults. The characteristics vary, with most children and teens 
having additional psychiatric disorders, such as behavior disorders or 
substance abuse problems.



الذكرانيات،  يوم  او  التذكاري  اليوم  او  الذكرى  بيوم  الحتفال  يتم 
الحتفال  يتم  و 

الثنني األخري من شهر مايو فهو عطلة  يوم  به كل عام يف 
والنساء  الرجال  لتكريم  احتفاًل  اليوم  هذا  يف  يقام  و  أمريكية 

اجليش  يف  خدمتهم  أثناء  استشهدوا  و  قتلوا  و  حتفهم  لقيوا  الذين 
األمريكي.

)زينه قبور  الديكور  يوم  باسم  و قدياًم  أصاًل  ُيعرف  اليوم  كان هذا 
الشهداء( و  اجلنود 

وأصبح  األهلية  احلرب  تلت  التي  السنوات  يف  اليوم  هذا  كرس  وقد 
.1971 عام  يف  فيديرالًيا  رسمًيا  يوًما 

زيارة  خالل  من  الذكرى  بيوم  األمريكيني  من  العديد  به  يتفل 
يف  واملشاركة   العائلية  التجمعات  وعقد  التذكارية  النصب  أو  املقابر 

... املسريات 
انتهت  التي  األهلية قدياًم و  ان أودت احلرب  املعروف  و من 

وأخرى دولة  بني  الشهداء  اجلنود  استذكار  طرق  ختتلف  قد 
أن  إل  دولة،  كل  عادات  بحسب  اإلحتفال  طقوس  تتنوع  وربام 
إىل  تسعى  أهنا  التذكارية،  الحتفالت  مجيع  يف  واملشرتك  الثابت 
وقدموا  أوطاهنم،  أجل  من  بحياتم  ضحوا  الذين  أولئك  تكريم 
والستقرار. واألمن  باحلرية  أوطاهنم  تنعم  كي  فدية  أرواحهم 
تكرم  الرسمية  والحتفالت  والتربعات  الورد  وأكاليل  بالصلوات 
أرواح هذه اجلنود يف خمتلف دول العامل، ألن هلم كل احلق يف التكريم وإن 
كان استشهادهم بحد ذاته أعظم تكريم نالوه عن استحقاق وجدارة.

 
: فـلسـطــيـن

شهداء  إحياء  بذكرى  يناير   1 يوم  يف  فلسطني  حتتفل 
عام  فلسطيني  أول  استشهد  اليوم  هذا  ففي  فلسطني، 
هو  اليوم  هذا  اعترب  وقد  سالمة،  موسى  أمحد  وهو   1965
السنوية  الذكرى  وهو  الفلسطيني،  للشهيد  وطني  يوم 
اإلرسائييل. اإلحتالل  ضد  الفلسطينية  الثورة  لنطالقة 

 
املتحدة: العربية  اإلمارات 

30 نوفمرب، حيث حتتفل دولة اإلمارات العربية   وهو اليوم املوافق 
الدولة  داخل  الوطنية  مهامهم  أداء  أثناء  الشهداء  بجنودها  املتحدة 
املسلحة القوات  رجال  عىل  فقط  اإلحتفال  يقترص  ول  خارجها،  أو 
من  آى  يف  بحياته  ضحى  شهيد  لكل  اإلحتفال  هذا  يعترب  حيث 
املجالت سواًء العسكرية أو الدبلوماسية أو جمندي اخلدمة الوطنية.
ملكي  مرسوم  صدور  عقب   ،2015 عام  الشهيد  يوم  حتديد  وتم 
العربية. الغامرات  دولة  رئيس  هنيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  من 

 : ين لبحر ا
البحريني الشهيد  بيوم  ديسمرب،   17 يف  البحرين  مملكة  حتتفل 
البحرانية املسلحة  القوات  شهداء  بتضحيات  ووفاًء  ختليًدا 
الوطنية   خدمتهم  ألداء  الوطني،  واحلرس  الرشطة  رجال  و 
جملس  دول  وسالمة  أمن  جتاه  وأيًضا  وخارجه،  البالد  داخل 
أعضاء  دول  وامن  وحدة  عىل  للحفاظ  اخلليجي  التعاون 
كافة. واإلنسانية  والعسكرية  املدنية  امليادين  يف  سواء  املجلس، 

ولبـنـان:  سـوريا 
من  مايو   6 يف  هبا  يتفل  وطنية  مناسبة  هي  الشهداء  عيد 
هي  التاريخ  اختيار  ولبنان،وسبب  سوريا  من  كل  يف  عام  كل 
من  عدد  بحق  العثامنية  السلطات  نفذتا  التي  اإلعدام  أحكام 
احلرب  هناية  إبان  ودمشق  بريوت  من  كل  يف  السوريني  الوطنيني 
.1917 أوائل  و   1915 أغسطس   21 فرتة  بني  ما  األوىل  العاملية 
اليوم  هذا  يف  أعدموا  الذين  الشهداء  عدد  ألن  مايو   6 يوم  واختري 

1916 هو األكرب عددا. من عام 
العربية  مرص  مجهورية 

الشهيد"،  بـ"يوم  عام  كل  مارس،  من  التاسع  يف  املسلحة،  القوات  حتتفل 
والذي ُيعترب اعتزاًزا بشهداء مرص الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل الوطن، 
عبد  الفريق  الشهيد  ذكرى  إحياء  مع  تزامًنا  الشهيد  بيوم  الحتفال  ويأيت 
القوات املسلحة األسبق، والذي كان يعد  املنعم رياض، رئيس أركان حرب 
وشارك  العرشين.  القرن  من  الثاين  النصف  يف  العسكريني  أشهر  أحد 
فلسطني  حرب  بينها  من  عدة  حروب  يف  رياض،  املنعم  عبد  الفريق 
الستنزاف  وحرب   ،1965 عام  مرص  عىل  الثالثي  والعدوان   ،1948 عام 
إىل  يتوجه  أن  قرر  عندما   ،1969 عام  مارس  من  التاسع  يف  اسُتشهد  حتى 
مواجهة  اجلنود  ومشاركة  قرب،  عن  املعركة  نتائج  عىل  للوقوف  اجلبهة 
عىل  -آنذاك-  املسلحة  القوات  حرب  أركان  رئيس  وجود  أثناء  املوقف، 
النريان  مرمى  عن  يبعد  يكن  مل  الذي   ،6 رقم  املوقع  يزور  أن  قرر  اجلبهة 
القوات  قوات   6 املوقع  فريق  د  كبَّ حيث  مرتًا،   250 سوى  اإلرسائيلية 
حياة  يف  األخرية  الدقائق  شهد  املوقع  أن  إل  فادحة،  خسائر  اإلرسائيلية 
كان  التي  املنطقة  عىل  اإلرسائيلية  القوات  نريان  اهنالت  حيث  الفريق، 
منه. بالقرب  املدفعية  طلقات  إحدى  انفجرت  حتى  فجأة،  فيها  يقف 
عمر  عن  رياض،  املنعم  عبد  استشهد  القاتلة  للشظايا  وكنتيجة 
املأثورة  وأقواله  بطولته  لتبقى  بجراحه،  متأثرا  عاما،   50 ناهز 
القوات  اختذت  احلني،  ذلك  ومنذ  مرص،  ووجدان  عقول  يف  خالدة 
ذكراه. لتخليد  بالشهيد،  لالحتفال  ذكرى  مارس  من  التاسع  املسلحة 
نرش  الشهيد،  ليوم  السنوية  بالذكرى  الحتفال  مع  وتزامًنا 
عىل  املسلحة،  للقوات  العسكري  املتحدث  الرفاعي،  تامر  العقيد 
 7 "فيسبوك"،  الجتامعي  التواصل  موقع  عىل  الرسمية  صفحته 
ضحوا  الذين  الوطن  شهداء  لذكرى  إحياًءا  جديدة  فيديوهات 
مرصاوى(.  - ضيف  )إسالم  اإلرهاب.  ضد  مرص  عن  دفاًعا  بأنفسهم 

الوليات  1865 بحياة أكثر من أي رصاع يف تاريخ  يف ربيع عام 
البالد. يف  وطنية  مقابر  أول  إنشاء  وتطلبت  املتحدة 

يف  األمريكيون  بدأ  عرش  التاسع  القرن  ستينيات  أواخر  وبحلول 
الربيع  فصل  يف  حتية  تقديم  و  الحتفال  يف  خمتلفة  وبلدات  مدن 
الذين سقطوا يف احلرب و كان أعدادهم ل تعد ول  هلؤلء اجلنود 

الصلوات. بتالوة  والهتامم  بالزهور  قبورهم  وتزيني  حتصى 
العديد  يكون  قد  بالضبط  التقليد  هذا  نشأ  أين  الواضح  غري  من  و 

لالحتفال  مستقل  بشكل  بدأت  قد  املختلفة  املجتمعات  من 
التذكارية.. بالتجمعات 

)واترلو  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت   1966 عام  يف  ذلك  ومع 
الذكرى... يوم  رأس  مسقط   ) نيويورك 

 - 1866 5 مايو  تم اختيار واترلو - الذي احتفل ألول مرة يف يوم 
فيه  أغلقت  و  املجتمع  مستوى  عىل  سنوًيا  حدًثا  استضاف  ألنه 
بالورود  اجلنود  قبور  السكان  وزين  املتاجر  و  التجارية  األعامل 

واألعالم ...
نفسها  املتحدة  الوليات  وجدت  األوىل  العاملية  احلرب  خالل  ولكن 

: ســيـا و ر
فرباير   23 يوم  يف  اإلحتاية،  روسيا  مجهورية  حتتفل 
منذ  وذلك  الروسية،  املسلحة  للقوات  القومي  بالعيد 
.1922 عام  اليوم  هذا  السابق  السوفيتي  الحتاد  اعتامد 
اجليش  "عيد  باسم  يعرف  العيد  كان  السوفيتي  العهد  ويف 
احلديثة  روسيا  يف  أما  السوفيتيني"،  احلريب  البحري  واألسطول 
محاة  "عيد  وهو  احلايل  اسمها  املناسبة  هذه  عىل  أطلق  فقد 
الحتفالية  الفعاليات  فيه  الروس  املواطنون  يقيم  الذي  الوطن"، 
وتكريام  بالدهم،  دفاًعا  استشهدوا  الذين  اجلنود  بذكرى 
الروسية. املسلحة  القوات  ألفراد  واحرتاما  القدامى  للمحاربني 
إكليال  الدولة  رئيس  يضع  أن  اليوم،  هذا  طقوس  ومن 
أسوار  عند  املجهول  اجلندي  نصب  عىل  الزهور  من 
النارية. لأللعاب  عرضا  سيشهد  كام  بموسكو.  الكرملني 

 : لـصـيــــــن ا
من  سبتمرب   30 يف  الشهداء  بعيد  وجيشها  الصني  حكومة  حتتفل 
قبور  أمام  املواطنون  يتشد  ان  اإلحتفال  مراسم  ومن  عام،  كل 
البالد. أبطال  اىل  إجالل  حتية  وتقديم  الورد  باقات  لوضع  الشهداء 
أبطال  نصب  والعسكريون  احلكوميون  املسؤولون  يزور  كام 
الوطني  النشيد  عزف  ويتم  انمني"،  "تيان  ساحة  يف  الشعب 
الورود  أكاليل  وضع  ذلك  وييل  احلارضين.  مجيع  ينشده  الذي 
األّمة. أبطال  ألرواح  تكرياًم  صمت  دقيقة  بعد  النصب  أمام 
الصني  أرجاء  كل  يف  الحتفالت  تقام  التايل،  اليوم  ويف 
الرئيسية. املدن  يف  عسكرية  عروض  تنظيم  مع 
بمناسبة  أغسطس  من  األول  يف  أيًضا  شهداءها  الصني  وتكرم   
"الشهداء"  منتـزه  إىل  اجلـنود  يذهب  حيث  اجليش"،  "عيد 
شهدائهم إنجازات  لتكريم  الزهور  من  أكاليل  ويضعون 
البالد. أرجاء  كل  يف  خطابـات  الوطنيون  القادة  ويتلو 

: ليـــا يطـا إ
املسلحة"  "القوات  وعيد  الوطنية"  الوحدة  بـ"عيد  إيطاليا  حتتفل 

العاملية  احلرب  هناية  ذكرى  إحياًء  يتم  حيث  نوفمرب،  من  الرابع  يف 
. 1918 األوىل عام 

من  إكلياًل  الدفاع  وزير  برفقة  اإليطايل  اجلمهورية  رئيس  ويضع 
ذكرى  لتخليد  رمًزا  يعترب  الذي  املجهول.   اجلندي  قرب  عىل  الورود 

احلرب. خالل  سقطوا  أينام  املجهولني  املوتى 

إسبـانيـا:
عام،  كل  من  يونيو   8 يف  اإلسبانية  املسلحة  القوات  بعيد  ُيتفل 

اىل  بالضافة  و  العهد  ووىل  إسبانيا  وملكة  ملك  الحتفال  ويرض 
أخرى. عسكرية  وشخصيات  الدفاع  وزير 

مجاهرًيا  البواسل  الشهداء  تكريم  يتم  أن  اإلحتفال  مراسم  ومن 
أمام  اإلسباين  اجليش  به قوات  تقوم  اىل عرض عسكري  بالضافة 

اجلامهري.
 : ا فـنـلنــد

ذكرى  عام  كل  من  مايو،  شهر  من  الثالث  األحد  يف  فنلندا  حتيي 
1917، واجلنود  شهدائها الذين سقطوا يف حرب استقالل وطنهم عام 
الذين سقطوا أثناء خدمتهم ضمن قّوات حفظ السالم خارج بالدهم، 
املقابر املحلية،كام  التقاليد تكريم الشهداء من خالل زيارة  وتتضمن 
فنلندا. أرجاء  خمتلف  يف  للذكرى  إحياًء  حملّية  احتفالت  تقام 

 : ا لنــد يـر إ
الذين  اإليرلنديني  والنساء  الرجال  ذكرى  ختلد  إيرلندا،  يف 
األمم  قّوات  ضمن  خدمتهم  خالل  أو  سابقة  حروب  يف  سقطوا 
تم  التي  للهدنة  السنوّية  الذكرى  وهو  مايو،  من   11 يوم  يف  املتحدة، 
الستقالل. معركة  بموجبها  انتهت  والتي   1920 العام  يف  توقيعها 
يقام الحتفال املركزي بإحياء ذكرى الشهداء يف مستشفى كيلمنهام 
امللكي يف دبلن، ويرتأسه رئيس اجلمهورية يف حضور رئيس جملس 

يف رصاع كبري آخر
لقوا  الذين  األمريكي  اجليش  أفراد  ذكرى  إلحياء  العطلة  وتطورت 

احلروب. مجيع  يف  حتفهم 
وهو  مايو   30 يف  التذكاري  باليوم  الحتفال  استمر  عقود  مدى  عىل 

األول. الديكور  ليوم  لوجان  اختاره  الذي  التاريخ 
قانون عطلة  ان  األمريكي  الكونجرس   أقر   1968 عام  ولكن يف 

الثنني األخري يف  الذكرى يوم  الذي حدد يوم  املوحد  اإلثنني  يوم 
للموظفني  أيام  ثالثة  ملدة  األسبوع  هناية  عطلة  إنشاء  أجل  من  مايو 

أعلن  كام   1971 عام  يف  التنفيذ  حيز  التغيري  ودخل  الحتاديني 
فيدرالية. عطلة  يوم  الذكرى  يوم  نفسه  القانون 

أنحاء  مجيع  يف  والبلدات  املدن  تستضيف  أصبحت  الوقت  مع  و 
يضم  ما  وغالًبا  عام   كل  الذكرى"  "يوم  موكب  املتحدة  الوليات 

القدامى.   املحاربني  من  وأعضاء   عسكريني  أفراد 
ونيويورك  شيكاغو  يف  جتري  املسريات  أكرب  بعض  أصبحت  و 

باليوم  أيًضا  األمريكيون  حيث يتفل  العاصمة  وواشنطن 
التذكارية.   والنصب  املقابر  بزيارة  التذكاري 

ما سبق  أقل حزًنا  عن  الحتفالت عىل نحو  و أصبحت هذه 
األسبوع  هناية  عطلة  برحالت  األشخاص  من  العديد  يقوم  و  قدياًم 

العطلة ربام ألهنا  الشواء يف  وحفالت  الشواء  إلقاء حفالت  أو 
لدي   معروف  لكنه  و  رسمي  غري  بشكل  الصيف  بداية  متثل 

... األمريكي  املجتمع 

الوزراء وأعضاء من احلكومة، باإلضافة إىل أعضاء الربملان اإليرلندي، 
القضائية. والسلطة  الدبلومايس،  والكيان  الدولة،  وجملس 

اجلنوبية:  كوريا  مجهورية 
عطلة  يوم  وهو  يونيو،  من   6 يف  شهدائها  ذكرى  كوريا  حتيي 
يف  حياتم  خرسوا  الذين  مجيع  الشعب  خالله  من  يذكر  رسمية 
التكريم  أن  علاًم  الوطن،  عن  دفاًعا  القتال  عمليات  خالل  املايض 
"الشهداء  مجيع  يطال  هو  وإنام  بالعسكريني،  حمصوًرا  ليس 
بالدهم. إنقاذ  أجل  من  حياتم  قّدموا  ونساء  رجال  من  الوطنيني" 
لكن  اجلنوبية،  كوريا  رئيس  يرتأسه  احتفال  يقام  املناسبة،  هذه  يف 
اجلدير بالذكر، أن تكريم الشهداء يف كوريا ل يقترص عىل يوم واحد، 
وإنام يستمر طوال شهر حزيران، حيث يرفع العلم نصف رفعة يف 
هذا الشهر، وتقام عّدة احتفالت عىل الصعيدين العسكري واملدين.

: هلـنــد ا
العسكريني  إىل  إجالل  حتية  لتقديم  مناسبة  اهلند  يف  اجليش  عيد  يشّكل 
يف  بالعيد  يتفل  والشعب.  البالد  حلامية  بحياتم  ضّحوا  الذين 
قيادة  كاريابا،  الفريق  تسّلم  تاريخ  وهو  عام  كل  من  يناير   15
بوترش  فرانسيس  السري  اجلنرال  من  اهلندية  املسّلحة  القوات 
.1949 العام  يف  اهلند  يف  للجيش  األخري  الربيطاين  القائد 
من  وغريها  عسكرية  عروض  إقامة  عرب  اجليش  بعيد  يتفل 
املركزية. املقرات  كل  يف  كام  نيودهلي  العاصمة  يف  العسكرية  الحتفالت 

: نيسيا و ند إ
ذاك  ومنذ   ،1945 العام  من  أكتوبر   5 يف  الندونييس  اجليش  تأسس 
اإلندونييس  اجليش  قيادة  مقر  يف  سنوًيا  الحتفال  يقام  الوقت 
اجلوية. البحرية  والقوات  اجليش  قطع  كل  من  جنود  بمشاركة 
لكونه  رشف  كضيف  إندونيسيا  مجهورية  رئيس  الحتفال  يرض 
أيًضا قائد القوات املسّلحة اإلندونيسية، كام يرض ضباط من القوى 
البارزين،  الضيوف  من  والعديد  اجلوية  والقوات  والبحرية  الربّية 
احلدث األبرز خالل النهار هو الستعراض الذي يقّدمه اجلنود إضافة 
العسكرية. واملروحيات  واألسلحة  املسّلحة  اآلليات  استعراض  إىل 

 : يـا ليـــز مـا
وهو  عام  كل  من  يوليو   31 يف  "املحاربني"  بيوم  ماليزيا  حتتفل 
العامليتني  احلربني  خالل  سقطوا  الذين  اجلنود  ذكرى  احياء  يوم 
خرسوا  من  كل  أيًضا  التكريم  ويشمل  املاليزية،  والطوارئ 
باليوم  الحتفال  بدأ  ماليزيا،  تاريخ  خالل  اخلدمة  يف  حياتم 
ألنه  التاريخ  هذا  اختيار  تم  وقد   ،1963 العام  منذ  التذكاري 
.1960 العام  يف  املاليزية  الطوارئ  لنهاية  السنوية  الذكرى  يمّثل 
خالل الحتفال، يقام عرض يف الساحة الوطنية يف وسط كوال ملبور، 
يرضه ملك ماليزيا وملكتها ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.
يشارك يف العرض كلٌّ من اجلنود، وطاقم الرشطة واجليوش واجلنود 
لتذكري  باملناسبة  قصيدًة  اجلنود  أحد  ويلقي  والقدامى.  السابقني 
البالد. أجل  من  بحياتم  وضّحوا  سقطوا  الذين  باجلنود  املواطنني 
عام كل  يف  احلضور  من  كبرًيا  عدًدا  الحتفال  هذا  يستقطب 

للسياح. جذب  نقطة  ويصبح 

: نــا غــا
أجل  من  قاتلوا  الذين  اجلنود  ذكرى  بتخليد  الحتفال  يتم 
الحتفال  ويقام  عام،  كل  من  نوفمرب  من   28 يف  غانا  استقالل 
املناسبة. هلذه  ختصيصها  تم  ساحة  يف  طرق  مفرتق  عىل 

 
: نـكـا يـال سـر

املسّلحة،  القوات  من  احلرب  أبطال  ذكرى  رسيالنكا  ختّلد 
احتفالت. عّدة  يف  املدين  الدفاع  وقوات  والرشطة، 
احتفال  ضمن  فرباير،  من   4 يف  الستقالل  ذكرى  يف  تكّرمهم  فهي 
عسكرًيا  عرًضا  الحتفال  ويتضّمن  اجلمهورية،  رئيس  يرعاه  كبري 
تقديًرا  اآلخرين  والضيوف  الرشف  ضيف  ويقف  ا،  ثقافيًّ وآخر 
العرض. إىل  املعّوقني  احلرب  أبطال  من  جمموعة  تدخل  عندما 
من   10 يف  اجليش  عيد  يف  الشهداء  جنودها  رسيالنكا  تكّرم  كذلك 
للجنود  التحّية  لتقديم  خمّصص  العيد  فهذا  عام،  كل  من  أكتوبر 
وسكاهنا. البالد  محاية  أجل  من  بحياتم  ضّحوا  الذين  الشجعان 

ألبطال  التذكارّية  النصب  عىل  الورود  من  أكاليل  وضع  ويتم 
عائالتم،  أفراد  بمشاركة  املسلحة  القوات  من  الشهداء  احلرب 

البوذية  املعابد  يف  الدينية  الطقوس  من  سلسلة  اجليش  عيد  ويسبق 
واملسيحية. واهلندوسية  واإلسالمية 

العالم  يحتفل  هكذا 
.. الشهيد  يوم  بـــ 
الدوىل النادى   - الوجيه  إعداد/ مروة 



البدايات  قبل  ما  أدق  بتعبري  أو  السينام،  بدايات  البعض  يرجع 
دافنيش ليوناردو  اإليطايل،  والعامل  واملهندس  الفنان  نه  دوَّ ما  إىل 
ذكرها  مالحظات  من   Leonardo da vinci  
الطبيعي السحر  كتابه  يف  لبورتا،  دي  باتستا  جيوفاين 
1558، فقد لحظ دافنيش أن اإلنسان  Natural Magic عام 
ساطعة  الشمس  تكون  بينام  الظالم،  تامة  حجرة  يف  جلس  إذا 
رأس  حجم  يف  جًدا  صغري  ثقب  جوانبها  أحد  يف  وكان  خارجها، 
عىل  يرى  أن  يمكنه  املظلمة،  احلجرة  يف  اجلالس  فإن  الدبوس، 
ملا  خيالت  أو  ظالًل  الصغري  الثقب  هذا  مواجهة  يف  الذي  احلائط 
الذي  اإلنسان  أو  العربات،  أو  األشجار،  مثل  احلجرة،  خارج  هو 
الصغري. الثقب  من  ينفذ  الضوء  من  شعاع  نتيجة  الطريق،  يعرب 
حوايل  إىل  فتعود  السينام،  صناعة  مليالد  احلقيقية  البداية  أما 
سابقة  خمرتعات  ثالثة  بني  للجمع  نتيجة  1895م،  عام 
والتصوير  السحري،  والفانوس  البرصية،  اللعبة  هي 
لوميري  ولويس  أوجست  األخوان  سجل  فقد  الفوتوغرايف، 
جهاز  ألول  اخرتاعهام   Auguste & Louis Lumiere
فرباير   13 يف  الشاشة  عىل  املتحركة  الصور  عرض  من  ن  ُيمكِّ
إل  عام  عرض  أول  إجراء  هلام  يتهيأ  مل  أنه  عىل  فرنسا،  يف   1895
عرض  أول  اجلمهور  شاهد  فقد  العام،  نفس  من  ديسمرب   28 يف 
الواقع يف   ،Grand Café سينامتوغرايف يف قبو اجلراند كافيه 
فالعديد  لذلك  باريس.  بمدينة   Capucines الكابوسني  شارع 
للسينام احلقيقي  املخرتع  لوميري  لويس  يعتربون  املؤرخني  من 
الصور  وعرض  للتقاط  جهاز  أول  يصنع  أن  استطاع  فقد 
ملموسًا.  واقعًا  السينام  أصبحت  التاريخ  هذا  ومن  السينامئية، 
للصور  عامًا  عرضًا   ،1895 أبريل  يف  نيويورك  شاهدت  وقد 
اخرتاع  من  متكنا  أن  وجينكينز،  آرمان  لبث  ما  ثم  املتحركة. 
يف  هلام  عرض  أول  تقديم  يف  استخدماه  للعرض،  أفضل  جهاز 
إديسون بتوماس  حدا  الذي  األمر  نفسها-  السنة  من  سبتمرب 
التي كان  الرشكة  إىل  لالنضامم  لدعوتام   Thomas Edison
قد أسسها لستغالل الكينيتوسكوب Kinetoscope. ويف العام 
مزايا  بني  جيمع  للعرض  جهاز  صنع  من  إديسون  متكن  التايل 
اجلهازين، وأقام أول عرض عام له يف أبريل 1896 فلقي نجاحًا كبريًا.
فيليب  األمريكي  السينامئي  واملؤرخ  الناقد  ويقسم 
السينامئي  الفيلم  تطور  هبا  مرَّ  التي  املراحل  كونجليتون، 
التالية: العصور  إيل  السوق  بنمو  التأثر  منظور  من 

:1910  - 1895 1. عرص الريادة: 
املمثل  األوىل،  الكامريا  الفيلم،  صناعة  بدأت  العرص  هذا  يف 
تكن  ومل  متامًا،  جديدة  التقنية  كانت  األول  املخرجون  األول، 
وثائقية كانت  األفالم  ومعظم  اإلطالق،  عىل  أصوات  هناك 
روائية  دراما  وأول  املرسحيات،  لبعض  وتسجيالت  خربية، 
مألوفة  تصبح  وبدأت  دقائق،  مخسة  حوايل  مدتا  كانت 
ميلييه جورج  الفرنيس  الفنان  رواية  بداية  مع   1905 عام  حوايل 
القمر إىل  رحلة   ،Georges Melies
A Trip to the Moon عام 1902، وكانت األسامء الكبرية يف ذلك 
الوقت هي إديسون، لوميري، وميلييه بأفالمه املليئة باخلدع. وعند 
مشاهدة هذه األفالم يؤخذ يف العتبار أهنا كانت تشكل املحاولت 
األوىل، وأن السينام كانت وما تزال أداة اتصال جديدة، فال جيب أن 
ُينظر إليها عىل أهنا تافهة، ربام تكون حقًا بدائية، ولكن جيب إدراك 
أن الطاقة والعمل الذي بذل إلنتاج هذه األفالم كان مبهرًا، وأن أخذ 
متميزًا. أمرًا  كان  األفالم  هذه  إنتاج  مهمة  عاتقهم  عىل  املنتجني 

:1911-1926 الصامتة:  عرص األفالم   .2
التجريب يف عملية مونتاج  بكثرة  العرص عن سابقه  ويتميز هذا 
هناك  كانت  فقد  بالكامل،  صامتة  املرحلة  هذه  تكن  فلم  األفالم، 
يكن  مل  بينام  خاصة،  صوتية  ومؤثرات  لطرق  استخدامات 
الشكل فاختلف  التالية،  املرحلة  حتى  اإلطالق  عىل  حوار  هناك 
الروائية الدراما  حملها  لتحل  املرسحية  التسجيالت  واختفت 
الطابع  ذات  الشاعرية  األفالم  ملرحلة  بداية  أيضًا  هذا  ويعد   
شابلن  شاريل  ضمت  املرحلة  هذه  يف  الشهرية  األسامء  التارخيي 
جريفيث ديفيد   ،Charles Chaplin
املرحلة  هذه  أفالم  ت  وتكلفَّ وغريهم.   David Griffith
جدًل تثري  الفيلم  وجودة  نوعية  مسألة  وبدأت  أكثر،  أمواًل 
املرحلة. هذه  يف  األفالم  من  خمتلفة  أنواع  صنعت  كام 

:1927-1940 الثانية:  العاملية  احلرب  قبل  ما  عرص   .3
فيليب  ولكن  الصوت،  أو  الكالم  عرص  بأنه  العرص  هذا  يتميز 
فذلك  دقيق،  غري  التصنيف  هذا  أن  يرى،  كونجليتون 
والكالم. الصمت  الفيلم:  تاريخ  يف  مرحلتني  هناك  أن  يعني 
"مغني اجلاز" عام  بإنتاج أول فيلم ناطق بعنوان  ويبدأ هذه العرص 
هذه  يف  أنتجت  متنوعة  أخرى  ناطقة  أفالم  إيل  باإلضافة   ،1927
لأللوان أكثر  استخدامًا  الثالثينيات  أفالم  شهدت  كام  املرحلة، 
وبدأت الرسوم املتحركة، ويف هذه املرحلة أيضًا ظهرت العروض 
الكوميديا،  املسارح مع موجة  تتنامى يف  النهارية لألفالم، وبدأت 
احلني. ذلك  يف  أسامؤهم  انترشت  السينام  لفن  نجوم  وبروز 
جابل  كالرك  مثل  أسامء  املرحلة  هذه  أسامء  ت  ضمَّ وقد 
جون   ،Frank Capra كابرا  فرانك   ،Clark Gable
فورد John Ford، واملمثالن اللذان استمرا إىل املرحلة الناطقة 
هاردي وأوليفر   ،Stan Laurel لوريل  ستان  ومها  ذلك،  بعد 
الفيلم  نوعية  بدأت  أيضًا  املرحلة  هذه  ويف   .Oliver Hardy  
تزداد أمهيتها مع ظهور جوائز األوسكار، وحب اجلمهور للسينام. 
ينضج بدأ  كمراهق  املرحلة  هذه  يف  للفيلم  ُينظر  أصبح  هنا  من 
األفالم  عن  كثرية  أمواًل  كّلفت  التي  األفالم  بني  التمييز  ويمكن 
التي مل تكلِّف كثريًا، وبالرغم من أن التقنية املستخدمة يف صناعة 
الفيلم كانت ما تزال بدائية، لكنها هبرت العديد من رواد السينام.

:1941-1954 للفيلم:  الذهبي  العرص   .4
صناعة  يف  التغريات  أنواع  كل  الثانية  العاملية  احلرب  أحدثت 
ملحوظ،  بشكل  الكوميديا  ازدهرت  احلرب  وبعد  فخالل  الفيلم، 
انترشت  كام  السينام،  عرش  عىل  املوسيقية  األفالم  وتربَّعت 
بسبب  اخلاصة  للمؤثرات  ضئيل  باستخدام  ولكن  الرعب،  أفالم 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج، فقد صنعت نفقات اإلنتاج فرقًا ملحوظًا 
استوديوهات  وجلأت  لألفالم،  والصغرية  الكبرية  امليزانيات  بني 
مكلِّفة  غري  أفالم  إلنتاج  صغرية  ميزانيات  لستخدام  السينام 

اجلامهريية  األفالم  ظهرت  لذلك  اجلامهري.  جلذب  وذلك  للعامة، 
استخبارات أفالم  إىل  تصنيفها  يمكن  والتي  املرحلة  هذه  يف 
العلمي  اخليال  أفالم  أما  الستغاللية.  واألفالم  غابات،  أفالم 
التي  القليلة  الكبرية  واألسامء   .1950 عام  حوايل  ظهرت  فقد 
Cary Grant جرانت  كاري  هي  املرحلة  هذه  يف  ظهرت 
أودري هيبورن  ،Humphrey Bogart  مهفري بوجارت 
فوندا هنرى   ،Audrey Hepburn
.Fred Astaire أستري  فريد   ،Henry Fonda

:1955-1966 للفيلم:  االنتقايل  العرص   .5
ألنه  النتقايل،  بالعرص  املرحلة  هذه  كونجليتون  فيليب  ُيسمي 
فقد  حقيقي،  بشكل  ينضج  الفيلم  فيه  بدأ  الذي  الوقت  يمثل 
من  للفيلم  املتطورة  الفنية  التجهيزات  العرص  هذا  يف  ظهرت 
موسيقى، وديكور، وغري ذلك. ويف هذا العرص بدأت األفالم من 
خالل  من  األمريكية  املتحدة  الوليات  إىل  تدخل  املختلفة  الدول 
تستبدل  األفالم اجلامهريية  وبدأت  السينامئية،  هوليوود  حوائط 
الكثري  تفقد  الكبرية  الستوديوهات  بدأت  كام  رخيصة،  بأفالم 
الفيلم عدو جديد  التوزيع. كام ظهر لصناعة  من قوتا يف جمال 
يسمى التليفزيون، مما أبرز املنافسة حول نوعية املنتج وجودته. 
نضجًا أكثر  اجتامعية  موضوعات  تقتحم  السينام  وبدأت 
واألسود األبيض  بجوار  األغلبية  لتصبح  نة  امللوَّ األفالم  وانترشت 
ألفريد هتشكوك  الكبرية يف سينام هذه املرحلة  وضمت األسامء 
مونرو  مارلني   ،Alfred Hitchcock
.Elizabeth Taylor وإليزابيث تايلور ،Marilyn Monro

وبدأت احلرب الباردة لتغري وجه هوليوود، وظهرت 
املؤثرات اخلاصة، وبرزت الفنون األخرى املصاحبة كالديكور 

والستعراضات.

1967-1979 للفيلم:  الفيض  العرص   .6
مرحلة  هي  بالفعل،  الفرتة  هذه  أن  املؤرخني  بعض  يرى 
العرص  ويبدأ  وقتها  جديدة  مرحلة  وكانت  احلديث،  الفيلم 
.1967 عام  وكاليد  بوين  و  اخلريج  فيلمَي  بإنتاج  للسينام  الفيض 
من  وكان  املتحركة.  الصور  من  خالية  أفالم  عدة  ظهرت  وقد 
عن  اخلارجة  الناضجة،  األفالم  من  النوعية  هذه  انتشار  جراء 
نت  وتكوَّ للرقابة  جديدة  أنظمة  ظهرت  أن  العامة،  األخالق 
األسامء الشهرية التي حكمت هذا العرص أمثال فرانسيس كوبول
هوفامن وداستن   ،Francis Coppola
 .Marlon Brando ومارلون براندو ،Dustin Hoffman
انخفضت نسبة أفالم األبيض واألسود إىل %3 من األفالم املنتجة يف 
أفالمًا  الفرتة. فأصبحت هوليوود تعرف حقًا كيف تصنع  هذه 
لألفالم والضئيلة  الكبرية  امليزانيات  بني  كبرٌي  فارٌق  هناك  وأصبح 
لذا  للفيلم،  مادية  الغري  األخرى  اجلوانب  مقارنة  أيضًا  يمكن  كام 
رديئة. أهنا  عىل  الضئيلة  امليزانية  ذات  لألفالم  ينظر  أن  جيب  ل 

1980-1995 للفيلم:  احلديث  العرص   .7
النجوم"  "حروب  فيلم  أنتج  عندما   ،1977 عام  العرص  هذا  بدأ 
احلديثة  والتقنية  للكمبيوتر  إسهام  أول  ُيعد  الذي   ،Star Wars
هذا  يبدأ  كونجليتون  فيليب  لكن  اخلاصة.  املؤثرات  تصميم  يف 
تقاوم" نقطة  "اإلمرباطورية  أن فيلم  1980، ألنه يعترب  العرص عام 
املنزيل والفيديو  الكمبيوتر  انتشار  بدأ  املرحلة  هذه  ففي  البداية. 
عىل  كبريًا  اعتامدًا  املرحلة  هذه  واعتمدت  السلكي.  التليفزيون 
احتفظت  ولكنها  والتمثيل،  النص  من  بدًل  الضخمة  امليزانية 
املمتعة. التسلية  أفالم  من  جيدة  نوعية  إنتاج  عىل  بالقدرة 

ظهور الرقابة عىل الفيلم السينامئي:
أو عىل عدد  السينام فن مجاهريي ل يمكن قرصه عىل اخلاصة، 
قليل من الناس، ومشاهدوها ينتمون إىل كل الفئات، ومجهورها 
العدد.  قليلة  اخلاصة  األفالم  لبعض  بالنسبة  إل  انتخابه  يمكن  ل 
ومجهور املشاهدين يمثل مجيع املستويات الثقافية، والشخصية
باألعصاب  املصاب  فنرى  ببعض.  بعضها  خمتلطة  والطبقية 
الشيخ  جانب  إىل  والطفل  الصحيح،  اإلنسان  جانب  إىل  جالسًا 
الشبان،  من  السينام  مجهور  أغلب  أن  املالحظ  من  ولكن  املسن. 
تأكيدًا للرأي املسبق الذي يؤكد أن السينام هي قبل كل شئ وسيلة 
لتسلية الشباب. وغني عن البيان أن هذا اجلمهور الشبايب، يكون 
أكثر تأثرًا بالسينام، فهي قادرة عىل أن تفرض عىل عشاقها نمطًا 
من احلياة. ولغة السينام سالح ذو حدين، ألهنا قادرة عىل التعبري 
ومنشطة،  مقوّية،  أفالم  فهناك  واليّسء.  ب  الطيِّ شئ:  كل  عن 
وحمزنة،  ومفسدة،  مؤذية،  أفالم  توجد  كام  ونافعة،  ومثقفة، 
وهناك أفالم حتث عىل العنف وعىل الكراهية، وعىل التأثر، وعىل 
اإلباحية، وعىل كل رذيلة أو عىل األقل، تعرض كل هذه املوبقات 
منها. التخلص  يستطيع  ل  الذي  اإلنسان  طبيعة  من  أهنا  عىل 
السينام  متلكه  الذي  العاطفي  الوجداين  التأثري  ذلك  وبسبب 
وتعليم،  إمتاع،  وأيضًا  وتثقيف،  وإعالن،  وإعالم،  اتصال،  كوسيلة 
إنتاج  وبعد  وأثناء،  قبل،  يتتبعها  جهاز  ظهر  ودعاية،  وتوجيه، 
السينامئية. بالرقابة  السينامئي عرف  الرشيط  الفنية عىل  مادتا 
1908 عام  القيرصية  روسيا  يف  الرقابة  جلهاز  ظهور  أول  وكان 
1916 عام  وفرنسا   ،1912 عام  وبريطانيا   ،1911 عام  السويد  ثم   
وحماذيره  مفاهيمه  سيايس  نظام  لكل  أن  املعروف  ومن 
الدينية معايريه  مع  يتواءم  بام  وتسمح  متنح،  التي  الرقابية 

العام. والعرف  اآلداب  وأيضًا  واألخالقية،  والسياسية، 
للرقابة  ترشيع  أول  ظهر  األمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 
الدستورية  املحكمة  واعتربت   .1915 يف  السينامئية  األفالم  عىل 
ونقي بسيط  عمل  عن  عبارة  الفرتة  هذه  أفالم  أن  العليا، 
اإلنتاج حقوق  عىل  السينامئية  األفالم  رخصة  واقترصت 
واملأكولت. اخلمور  ملحالت  الرتخيص  مثل  والتوزيع  والعرض، 
مازال  أنه  إل  الرقابة،  به  تقوم  الذي  الدور  أمهية  من  الرغم  وعىل 
إن وظيفتها سلبية، وإنه  هلا مؤيدين ومعارضني، فالبعض يقول 
عىل  الرقابة  معارضو  ويؤكد  د،  اجليِّ اإلنتاج  تشجيع  األفضل  من 
القول إىل  اآلخر  البعض  ويذهب  التعبري،  حرية  من  حتد  أهنا 
يعني  السينام،  دخول  من  والده  يصحبه  الذي  الطفل  منع  بأن 
هيملون  بأهنم  واتامهم  الطبيعية،  مسؤولياتم  من  اآلباء  جتريد 
احلجج  هذه  أن  بيد  فيلم،  أي  يشاهدون  برتكهم  أولدهم  تربية  يف 
األخالق  عىل  يسهرون  الذين  هؤلء  تقنع  أن  يمكن  ول  واهية، 
عىل  ليسوا  اآلباء  من  كبريًا  عددًا  إن  تزمت.  دون  العامة  واآلداب 
نرتك  فلمن  أولدهم،  برتبية  هيتمون  ول  املسؤولية،  مستوى 
عنهم؟. مسؤولة  احلالة،  هذه  يف  الدولة،  أليست  ؟  األولد  هؤلء 
وجلاهنا السينامئية  الرقابة  عىل  النقاد  من  العديد  ويمل 
حدث  كام  السينامئية،  الرقابة  بإلغاء  البعض  ويطالب 
استفتاء  أجرت  عندما  الستينيات،  أواخر  يف  فرنسا  يف 
واألدب  والفن،  والصحافة،  السينام،  من  شخصيات  بني 
إلغائها. رضورة  عىل  جتمع  اآلراء  وكادت  الرقابة،  حول 
ويف املقابل ل بد من تربية اجلمهور، فالسينام ليست فن السهولة
الفن  بني  تعارض  ثمة  أن  ذلك  عىل  زد  الناس،  أغلب  يتصور  كام 
السينام  من  ينتظر  جمموعه  يف  اجلمهور  أن  غري  والسهولة، 
أن  عن  فضاًل  الوقت،  لبعض  ولو  مهومه،  تنسيه  وأن  تسليه،  أن 
امليل إىل السهولة شئ ل يمكن مقاومته عند اجلمهور، ولكن ربام 
إىل  آخر، يف حاجة  فالسينام كأي فن  امليل جمرد عادة،  كان هذا 
تعطيه،  أن  تريد  ما  مجهورها  يفهم  لكي  ويعّلمها،  يرشحها  من 
ولكي يصل من مشاهدتا عىل أكرب قدر من السعادة الروحية 
والعقلية. وهذا ل يتأتى إل بفهم الناس لغتها، وطرقها، وإمكاناتا
بتعليم  املطالبة  إىل  البعض  ويذهب  هذا.  عاملنا  يف  ورسالتها 
التالميذ سن  حسب  مراحل،  أربع  وعىل  املدارس،  يف  السينام 
السينام  ليفهموا  الكايف  اإلعداد  السابع  الفن  هلذا  ُيعد  وهكذا   
واملشاهدون. املنتجون  اجلميع،  خري  أجل  من  حقيقتها  عىل 

التكنولوجيا احلديثة والفيلم السينامئي:
إىل  الرسوم،  من  خطوة،  خطوة  السينامئي  الفيلم  م  تقدَّ
شاشة عىل  املطروحة  الصور  إىل  الفوتوغرافية،  الصور 
شاشة  إىل  العريضة،  الشاشة  إىل  اللون،  إىل  الصوت،  إىل 
إلضافة  جارية  العلمية  التجارب  تزال  ما  بل  الثالثة،  األبعاد 
أثناءها. عطور  بإطالق  الفيلمية  للتجربة  الشم  حاسة 
العالقة بني صناعة  األخريان تصاعدًا يف  العقدان  العقدين  وشهد 
وهي  والتصال،  املعلومات  وسائط  أحدث  وبني  السينام، 
بشكل  واإلنرتنت،  السينام  بني  العالقة  بدأت  اإلنرتنت.  شبكة 
للنرش  كوسيلة  الوليدة  الشبكة  السينام  استغلت  حيث  تقليدي 
أصبحت  حتى  العالقة  وتصاعدت   ،1982 عام  والتقني  العلمي 
إىل  إضافة  السينامئية،  األفالم  لعرض  أو  لنرش،  وسيلة  اإلنرتنت 
األمريكي  الناقد  نرش   1982 عام  ففي  هلا.  الدعاية  أو  تسويقها 
فيلم  حول  اإلنرتنت  عىل  األول  النقدي  املقال  ستاس  إليوت 
عام  ويف   .Compuserve شبكة  عرب   Gandhi "غاندي"، 
اإلنرتنت عىل  السينام  بيانات  قاعدة  نيدهام  كول  أطلق   1990
أصبحت  التي   Internet Movie Database
موقعًا  األوىل  النسخة  تكن  ومل  السينام،  حول  مهاًم  مصدرًا 
البحث  اإلنرتنت  ملستخدمي  يتيح  برنامج  جمرد  بل  حقيقيًا 
.rec.arte.com منتدى  عىل  املنشورة  املقالت  عن 
وشهد عام 1992، انطالق أول محلة تستعمل اإلنرتنت للدعاية لفيلم 
أول موقع خاص  Les experts، وكذلك إطالق  سينامئي هو 
.Stargateو  talrek فيلمي  خالل  من  السينامئية  باألفالم 
 The األمريكي  للفيلم  التجاري  العرض  بدأ   ،1995 عام  ويف 
موضوعًا  اإلنرتنت  يتخذ  هوليوود  من  فيلم  أول  وهو   ،Net
فبل،   – سيني  موقع  ُأطلق   ،1996 عام  ويف  ألحداثه.  رئيسيًا 
العرض  صالت  عمل  مواقيت  يوضح  موقع  أول  وهو 
العام  ويف  وبلجيكا.  وسويرسا،  فرنسا،  من  كل  يف  السينامئي 
باألخبار،  اخلاص   Aint cool news موقع  ُأطلق  نفسه 
للقاعات. خروجها  قبل  لألفالم   النقدية  واملقالت  والشائعات، 
ويف عام 1997 وبمناسبة بداية تسويق برنامج املعلومات ريال- فيديو 
يف فرباير، ُأعلن عن موقع تصاحبه ثالثة أرشطة قصرية من توقيع 
1998 بث الوصالت اإلعالنية لفيلم حروب  سيابك يل. وشهد عام 
Titanic يف صالت  1997، فيلم تيتانيك  النجوم. كام ُعرض عام 
العرض السينامئي بعد أن تكّلف إنتاجه أكرب ميزانية يف تاريخ السينام 
إنتاجًا وتوزيعًا. 300 مليون دولر  إىل   250 العامل، تراوحت من  يف 
 You’ve Got رسالة"  "وصلتك  فيلم  أنتج   ،1998 عام  ويف 
 Tom هانكس  وتوم   Meg Ryan رايان  ميج  بطولة   ،Mail
احلب  يف  البطالن  يقع  حيث  ديسمرب،  شهر  يف   Hanks
.AOL لين  أون  أمريكا  لرشكة  اإللكرتوين  الربيد  بفضل 



العائلة؟  لبيت  اإلجيار  أو  الرشاء  لك  أفضل  أهيام 
العقارات بيع ورشاء  العمالء ىف جمال  الطويل مع  خالل عمىل 
كنت ومازلت أواجه هذا السؤال )أهيام أفضل ىل؟ رشاء بيت أم 
األتصال  وسائل  من  أو  اجلدد  عمالئى  من خالل  سواء  اإلجيار؟( 
األجتامعى، والواقع أن هذا السؤال يسبب القلق واحلرية بل وىف 
تتكررللعميل  لن  لفقدان فرصه رائعه  أحيانًا كثرية يكون سبب 
سواء للرشاء أو اإلجيار! وىف هذه املقاله سأذكر األجابه من خالل 
توضيح  خالل  من  وذلك  العقارات،  جمال  ىف  الطويله  اخلربه 
يقرر  أن  وللقارئى  الرشاء  أو  لألجيار  السلبيات   أو  اإلجيابيات 
لقرار. يصل  مل  لو  حاله  ىف  مساعدتى  طلب  ويمكن  يريده  ما 

اإلجيار:
العقار واملستأجر، وفيه يسمح  هو عباره عن عقد بني صاحب 
شهرى  إجيار  نظري  العقار  بأستخدام  للمستأجر  العقار  صاحب 
بعد  األتفاق  تغري  العقار  لصاحب  ويمكن  وليسرتد،  عليه  متفق 
أنتهاء مده العقد الرسمى، ويزيد اإلجيار بنسبه معلومة أو غري 
عن  بالنيابه  العقار  ثمن  املستأجر  يدفع  آخر  وبمعنى  معلومة 
املالك نظري أستخدامه للعقار! ويمكن للاملك الطلب من املستأجر 
بأخالء العقار بال أى سبب وىف أى قت. واملستأجر ل يملك أى شئ 
أن  حقه  من  وليس  فقط(!  احلوائط  بني  اهلواء  )يملك  العقار  ىف 
أو مكان  .. أضافه غرفه  الزيادة مثل  أو  باألضافه  العقار  يغري ىف 
أضاىف لألطفال أو ما شابه ذلك إل ىف حدود موافقه صاحب العقار
املستأجر  ليفيد  فاإلجيار  الشخصى  املستوى  عىل  كام 
الكريدت  وحتسن  الشخصى  تارخيه  تكوين  ىف 
أن  كام  املستقبليه  املاديه  املعامالت  ىف  رضورى  وهذا 
الدخل. عىل  الرضائب  ختفيض  ىف  ليفيد  اإلجيار 
وأيضا من مساوء اإلجيار أمكانيه التعرض للمشاكل مع اجلريان 
املضايقه  أو  السيارة،  مثل أستخدام أحدهم مكانك اخلاص بركن 
التخريب أو  للرسقه،  تعرضك  أو  بسيارتك،  خروجك  عند 
عىل  أما  وعاينتها.  رأيتها  كثريه  قصص  من  ذلك  وغري 
جدا  فيه  مغاىل  أصبح  فاإلجيار  األقتصادى  املستوى 
فاإلجيارات  وللعلم  لإلجيار،  املعروض  لنقص  وذلك 
 .2030 حتى  ذلك  ىف  واألستمرار  للزياده  مرشحه 
بالرسير  اإلجيار  األن  يتم  أنه  اإلجيارات  حال  وصل  ولألسف 
فرنسيسكو! سان  مدينه  ىف  حدث  كام  بالغرفه  وليس 
العقار بسهوله  ترك  يمكنه  فاملستأجر  فائده،  أيضا  لكن لإلجيار: 
يمكن  وأيضا  عائلتة،  وعىل  عليه  رضر  فيه  ما  شئ  أكتشف  لو 
8، وأصحاب  السيكشن  اإلجيار مثل  احلصول عىل مساعدات ىف 
السن كبار  وأيضا  الدخل،  معدومى  حتى  أو  املنخفض،  الدخل 
غري  املستأجر  أن  كام  بأنفسهم.  األعتناء  عىل  القادرين  واملرضى 
مثل  السكنيه،  وحدته  ىف  صيانه  أو  أصالحات  أى  عن  مسئول 
حول  احلديقة  ورعايه  وتنظيف  والبياض  والكهرباء  السباكه 
السباحة، ونظافته وتكاليفه  املبنى، كام غري مسئول عن  محام 

أصدرت الدكتورة سحر نرص وزيرة الستثامر والتعاون الدويل، قرارا 
إدارة  جملس  موافقة  بعد  الستثامرية،  املناطق  نظام  لئحة  بإصدار 
الدولة.  جملس  ومراجعة  احلرة  واملناطق  لالستثامر  العامة  اهليئة 
بحركة  املتعلقة  والعمليات  اإلجراءات  مجيع  الالئحة،  وتتضمن 
وتشكيل  إقامتها  من  بداية  الستثامرية  املناطق  داخل  العمل  سري 
حصول  يف  التنفيذي  املكتب  عمل  وإجراءات  إدارتا  جمالس 
ومزاولة  للبناء  الالزمة  والرتاخيص  املوافقات  عىل  املرشوعات 
لتكون  التنفيذية  ولئحته  الستثامر  قانون  أحكام  ضوء  يف  النشاط؛ 
الستثامرية  املناطق  بإدارة  والعاملني  للمستثمرين  مرجع  بمثابة 
عالية. وكفاءة  برسعة  اخلدمات  كافة  لتقديم  التنفيذية  وباملكاتب 
تنقسم  مادة   17 من  املرصية  الوقائع  يف  ستنرش،  التي  الالئحة  وتتكون 
الثاين:  والباب  عامة،  أحكام  األول:  الباب  يتضمن  أبواب،   5 إىل 
إقامة  ومعايري  ضوابط  من  استثامرية  منطقة  إقامة  إجراءات 
تشكيل  الثالث:  الباب  ويشمل  املنطقة،  إنشاء  طلب  ونموذج  املنطقة، 
ويتضمن  واختصاصاته،  انعقاده  وضوابط  املنطقة  إدارة  جملس 
وإجراءات  الستثامرية  باملناطق  التنفيذية  املكاتب  مهام  الرابع:  الباب 
اخلامس:  الباب  ويتضمن  باملناطق،  املرشوعات  إقامة  عىل  املوافقة 
الستثامرية. باملناطق  املقامة  املرشوعات  إلغاء  وآليات  ضوابط 
املناطق  إقامة  عىل  للموافقة  األولوية  تكون  أن  الالئحة،  ونصت 
وإقليم  النائية  واملناطق  للتنمية  احتياجا  األكثر  باملحافظات  الستثامرية 
املنطقة  إلقامة  املستهدف  العام  املخطط  يضم  أن  وجيب  الصعيد، 
عدًدا من املرشوعات املتجانسة واملتكاملة أو أهيام من حيث األنشطة 
من  جزء  ختصيص  وجيوز  الستثامرية  باملنطقة  ممارستها  املزمع 
استثامرية  مناطق  إقامة  وجيوز  متنوعة،  إلقامةأنشطة  املنطقة 
متخصصة تعمل يف أي من األنشطة الستثامرية، وجيوز إقامة منطقة 
نشاط،  من  األكثر  يف  املتكاملة  التنمية  مرشوعات  بنظام  استثامرية 
وسكنية  وجتارية  وخدمية  صناعية  أنشطة  تتضمن  أن  يمكن  حتى 

يدفع  ول  قانونيه  تعامالت  أى  عن  مسئول  غري  وأيضا  وجد  إن 
املناسب  املكان  أختيار  يمكن  أيضا  املكان.  عىل  تأمني  أو  رضائب 
النوع أرتفاع  ملدارس األولد املحرتمه بسهوله، ولكن يعيب هذا 
اإلجيار ىف تلك املناطق املصنفه بمناطق ممتازة مثل بفرىل هيلز.

متى يكون اإلجيار أختيار مناسب؟!
عندما يكون الدخل ضعيف وغري مستقر، حيث يمكنك السكن 

ىف مساكن الولية أو السكشن 8.
سترتك  وبعدها  قصريه  لفرته  املدينة  ىف  وجودك  يكون  عندما 
الولية. ىف  أستثمراتك  يدير  من  لك  وليس  للوطن  وتعود  الولية 
تاريخ  أى  لك  وليس  جدا  ضعيف  سكور  الكريدت  يكون  عندما 
عمىل ىف الولية، وهذا يعنى حاجتك خلبري ماىل يساعدك ىف ضبط 
العقار، وهذا  ليمكنك رشاء  لك  املالية ورسم خطه زمنيه  أمورك 
جمانا ويمكنكم األتصال بى أو عن طريق مستشار رشكة القروض.

هذا عن اإلجيار فامذا عن رشاء بيت األحالم؟!
من اإلجيابيات أنه يقق احللم األمريكى

)وهو حق احلياة بكرامة وحق أمتالك بيت وعمل لتحقيق 
طموحاتك لك وألرستك(.

مميزات رشاء بيت األحالم.
أوًل:

رشاء البيوت هو أفضل أستثامر ماىل عىل مستوى العامل املتحرض 
أو املتخلف عىل حد سواء، وهو أيضا األفضل عىل مستوى التاريخ 
األنسانى. فرشاء العقار يزيد القيمة املادية للاملك مع مرور الوقت، 
وىف نفس الوقت العمله الورقية تنقص قيمتها أيضا بنفس قيمة 
املستمره.فهذه  األسعار  زيادة  ىف  هذا  مالحظه  ويمكن  الزيادة، 
الزياده ترسى أيضا عىل البيوت فتزيد قيمتها بينام الدولر يقل.
100000 دولرًا فا ىف خالل  بالبنك قدره  لديك كاش موضوع   لو 
لو  بينام    10% بناقص  أو  دولر   90000 إىل  قيمتهم  ستصل  سنه 
سيصبح  السنة  نفس  ىف  فا  دولر   100000 بــ  عقار  لديك  كان 
مستقبىل.  عائد  يضمن  بيت  يملك  فمن   10% بزيادة   110000

ثانيًا:
حتى  يتغري  ول  ثابت  البيت  ثمن  من  شهريًا  ماتدفعه 
من  يقلل  بل  هدرًا  يذهب  ول  بالكامل  البيت  ثمن  تسد 
البيت. سعر  زيادة  مع  حلسابك  ويضيف  عليك  الدين 
القرض  وتدفع   100000$ ب  عام  منذ  أشرتيته  عقار  لديك  مثال 
الشهرى $1000 فلو أحببت أن تبيع البيت بعد سنه فثمنه ىف السوق 
الشهريه املدفوعات  حمصله   12000$ عليهم  ويضاف   110000$
 .22000 البيت  من  عليه  حصلت  ما  جمموع  يكون  فعندئذ 
وكأنك كنت تعيش ىف بيتك جمانا، بل وكسبت مبلغ أضاىف أيضا!

ثالثًا:
أول  فالبيت  جديد،  عمل  أو  مرشوع  عن  تبحث  عندما 
طالبًا  للبنك  تقدمك  عند  أو  الفائض،  من  بجزء  يمولك  من 
واملثال  السلفه.  لتلك  ضامن  أفضل  فالبيت  ماديه  لسلفه 
لتسديد  أو  أولدهم  لزواج  مال  يتاجون  أشخاص  لذلك 
ما. مرشوع  لبدء  أو  الدراسه،  ألستكامل  أو  مرتاكمه،  ديون 

الربنامج  تناسب  مع  بينها،  فيام  مكملة  أخرى  وأنشطة  ولوجستية 
الزمني إلنشاء املنطقة مع طبيعة املخطط العام املزمع تنفيذه لتطوير 
املطور. من  املقدمة  اجلدوى  دراسة  ضوء  يف  وذلك  املنطقة  وتنمية 

استثامرية  منطقة  لكل  يكون  أن  لالستثامر،  العامة  اهليئة  وحددت 
الوزير  من  قرار  سنوات،   3 ملدة  بتشكيله  يصدر  إدارة،  جملس 
وختصص  نوع  بحسب  املعني،  الوزير  مع  بالتفاق  املختص، 
شاغيل  أحد  الستثامرية  املنطقة  إدارة  جملس  رئاسة  ويتوىل  املنطقة، 
اإلدارة  جملس  رئاسة  إسناد  وجيوز  باهليئة،  العليا  اإلدارة  وظائف 
العرض  بعد  احلكومية  اجلهات  من  الستثامرية  املناطق  ملطوري 
احلرة. واملناطق  لالستثامر  العامة  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  عيل 
باملناطق  املقامة  املرشوعات  إلغاء  وآليات  ضوابط  الالئحة،  وتضمنت 
املطور،  مع  املربم  العقد  ببنود  املرشوع  إخالل  حالة  يف  الستثامرية 
املنطقة  إدارة  ملجلس  املطور  من  مقدم  طلب  عيل  بناًء  ذلك  ويكون 
اإلنشائية  األعامل  تنفيذ  يف  بالبدء  املرشوع  التزام  وعدم  الستثامرية، 
من  البناء  ترخيص  صدور  تاريخ  من  عام  مدة  خالل  واملعامرية 
وبناًء عىل طلب  املدة  بعد هذه  يتم  أن  للمنطقة، عيل  التنفيذي  املكتب 
جملس  عىل  التنفيذي  املكتب  خالل  من  العرض  املرشوع  من  كتايب 
إدارة املنطقة للنظر يف جتديد ترخيص البناء أو  إلغاء املوافقة السابق 
املرخص  النشاط  بطبيعة  املرشوع  التزام  وعدم  للمرشوع،  صدورها 
جملس  إيل  الرجوع  دون  النشاط  بمزاولة  الرتخيص  لقرار  وفقا  له 
التنفيذي، ويتم منح املرشوع مهلة  املنطقة الستثامرية واملكتب  إدارة 
بعد  اللتزام  عدم  حالة  ويف  به،  املرخص  بالنشاط  لاللتزام  أشهر   3
إللغاء  املنطقة  إدارة  جملس  عىل  التنفيذي  املكتب  يعرض  املهلة  تلك 
املوافقة السابق صدورها للمرشوع، وعدم التزام املرشوع باشرتاطات 

رابعًا:
الفائدة املدفوعه، أو األصالحات والتجديدات، أو الزيادات  ختصم 
من الرضائب، فإذا كان عندك بزنس فخصم الرضائب يفيدك جدا.

خامسًا:
من  جدا  )نادر  يضايقك  من  جتد  فلن  بيتك،  ىف  احلركة  حريه 
بيتك. وللعلم فكل  أو تعديل ما تشاء ىف  اجلريان( ويمكنك أضافه 
أضافه ىف العقار يقابله زيادة ىف سعره وتعويض مارصفته وزيادة.

سادسًا: 
وجودك ىف بيتك عامل أستقرار نفسى وأجتامعى هام لك وألرستك
سبب بال  البيت  من  طردك  أو  اإلجيار  زيادة  من  ختشى  فال 

سابعا:
اإلجيار. عن  ختتلف  والبنوك  املحاكم  أمام  األجتامعية  قيمتك 
فانت مالك عقار ثابت وقيمته تزيد واملحصله النهائية أنت مواطن 
مستقر،  بينام املؤجر شخص غري مستقر وليملك شيئى ذو قيمة.

هذا بعض من الفوائد واألن ماذا عن السلبيات؟
احلق يقال ليس هناك شئ مادى أو غري مادى كامل متامًا. أو كام 

يقال ليس كامل غري أهلل.
وهذه عىل ما أعتقد أهم السلبيات التى من املمكن أن تواجهها ىف 

حاله رشاء العقارات!  

لذلك  مثال  حركتك.  تقييد  يعنى  البيت  رشائك  أول: 
أكتشفت  أو  أخرى  ملدينه  عملك  مكان  تغري  لو 
أرستك عىل  ما  بشكل  مزعجني  جريانك  أن 
لعرض  حتتاج  بل  وليله.  يوم  ىف  بيتك  تغيري  السهل  من  فليس 
بيتك للبيع وهذا يأخذ وقت يقرص أو يطول حسب حال السوق.

عن  والسيتى  والرضائب  القانون  أمام  مسئول  أصبحت  ثانيا: 
واألتصال  الرضائب  دفع  عن  مسئول  أصبحت  مثال  بيتك! 
واجه  تنظيف  عن  ومسئول  قانونى  سبب  ألى  بالسيتى 
ومادية. صحيه  ألسباب  السباحة  ومحام  واجلنينه  البيت 
بيتك  جتديد  عن  مسئول  أصبحت  ثالثا: 
منها. ليزيد  أو  املادية  بقيمته  يتفظ  حتى 
لكارثه  تعرض  لو  بيتك  تصليح  عن  املسئول  أصبحت  رابعا: 
رشكة  بذلك  يتكفل  وبالطبع  واألعاصري،  الزلزل  مثل  طبيعيه 
البيت. فقدان  أو  التصليح  قيمه  لك  ستدفع  التى  التأمني 

أعتقد إنى ىف هذه العجاله تكلمت عن اخلطوط األساسية ىف هذا 
املوضوع، ويمكنكم  األتصال بى إلجابة أى سؤال يشغلكم من 

خالل تليفونى
Tel (310)559-6152

 أو الربيد اإللكرتونى اخلاص
 mellekateam@gmail.com

أرجو أن أكون قد جاوبت عىل تلك السؤال بشكل منطقى وإىل 
اللقاء ىف أسئلة جديدة تمك عزيزى القارئ عىل صفحات 

جريدة كاريزما .

البيئية،  واملعايري  املهنية  والصحة  والسالمة  املدنية  احلامية  وضوابط 
بتلك  لاللتزام  حدة  عىل  جهة  كل  حتددها  مهلة  املرشوع  منح  ويتم 
بالعرض  التنفيذي  املكتب  يقوم  اللتزام  عدم  حالة  ويف  الشرتاطات 
للمرشوع. صدورها  السابق  املوافقة  إللغاء  املنطقة  إدارة  جملس  عىل 
أن  الستثامر،  وزيرة  نرص  سحر  الدكتورة  أكدت  جانبها،  من 
أجل  من  للهيئة  نقلة  حتقيق  إطار  يف  جاءت  اجلديدة  الالئحة 
حتديث  أخر  أن  خاصة  الستثامرية  باملناطق  العمل  تطوير 
الستثامرية  املناطق  نظام  أن  إىل  مشرية  أعوام،   10 منذ  كان  لالئحة 
أو  عقبات  أي  خارج  ذاتيا  الرتاخيص  بإصدار  يسمح  فريد  نظام 
عليه. املستثمرين  بإقبال  فيه  التوسع  ونتمنى  إدارية   معوقات 
احلرة  واملناطق  لالستثامر  العامة  اهليئة  أن  الستثامر،  وزيرة  وأكدت 
 259 تتضمن  والرشقية  اجليزة  يف  قائمة  استثامرية  مناطق   5 لدهيا 
عامل،  ألف   59 هبا  ويعمل  جنيه  مليار   11 استثامرات  بحجم  مرشوعا 
 4 بواقع  جديدة  استثامرية  منطقة   12 إنشاء  حاليا  جيرى  أنه  مبينة 
مناطق يف القاهرة ومنطقتني يف القليوبية ومنطقة يف كل من الرشقية 
من  أنه  موضحة  ودمياط،  والدقهلية  واجليزة  والفيوم  واإلسكندرية 
املنتظر أن تتضمن هذه املناطق عدد من املرشوعات يف جمالت اخلدمات 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  تكنولوجي  وبيو  ونانو  اللوجيستية 
والصناعات الصغرية واملتوسطة والصناعات احلرفية وصناعة األثاث.
آلف   208 نحو  توفري  يف  تسهم  املناطق  هذه  أن  إىل  "نرص"،  وأشارت 
أن  موضحة  جنيه،  مليار   78 بقيمة  استثامرات  وجتذب  عمل  فرصة 
اهليئة تستهدف إنشاء 6 مناطق استثامرية أخرى خالل السنوات املقبلة 
بالقليوبية  للزيوت  وطنطا  العليقات  وعرب  بالسويس  عتاقة  حي  يف 
و"أب  باألقرص  الرزيقات  وطريق  بأسوان،  السباعية  هالل  ووادي 
جنيه. مليار   70 بقيمة  استثامرات  تستهدف  بالقاهرة،  كايرو"  تأون 
الوطن

"نرص" تصدر الئحة نظام املناطق االستثامرية



       قبل 10 سنوات من اآلن، وىف صمت تام استغرق 27 ،عامًا من حلظة إغتيال الرئيس السادات ىف حادث املنصة،وحتى يوم 

8 سبتمرب 2008، رحل فوزى عبد احلافظ سكرتري الرئيس السادات وصندوقه السود، وذراعه اليمنى، وكاتم ارساره العائلية 

والرئاسية.

مل يكن فوزى عبد احلافظ جمرد شخص عادى ىف حياة الرئيس السادات، فالعالقة تعود اىل عام 1954 حينام شكلت حمكمة 

الثورة برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية القائمقام انور السادات، حيث تم تعيني النقيب فوزى عبد احلافظ حلراسة 

السادات، ليظل فوزى عبد احلافظ ظل الرئيس السادات ىف كل مكان يتحرك اليه منذ ان يستيقظ السادات من رسيره حتى 

يعود اليه اخر اليوم، وحتى حينام اغتيل الرئيس السادات ىف حادث املنصة، كان فوزى عبد احلافظ اول من القى بجسده عىل 

السادات حلاميته فأصيب اصابات بالغة ظلت معه حتى رحيله لدرجة ان الرئيس المريكى وقتها رونالد رجيان ارسل اليه 

رسالة بخط يده يشكره فيها عىل شجاعته ىف محاية رئيسه .

سئلته ذات مرة بعد احلاح شديد ملاذا مل تكتب مذكراتك؟! فقال :

)عالقتى بالسادات دى امانة وليس من حقى ان اتكلم فيها ول حتى انتم انا دخلت بيت السادات وعشت معاه وفيه فإزاى اتكلم 

عنة، وبعدين هو فيه حد بيكتب حقائق ىف مذكراتة(.

        لذلك كانت املره الوحيده التى فعلها حينام شاهد فيلم السادات للراحل امحد زكى ومل يعجبة اداء امحد ىف دور السادات 

وكذلك املمثل الذى ادى شخصية فوزى عبد احلافظ ىف الفيلم واصفًا شخصيتة ىف الفيلم باهنا كانت )سطحية جدا(.

عاش فوزى عبد احلافظ بعد رحيل السادات بصداقة قارصة فقط عىل صديق عمره  اللواء حسن أبو باشا والفريق املاحى 

وبوفاة كليهام انقطع فوزى عبد احلافظ عن العامل اخلارجى سوى عن الذهاب يوم اجلمعة اسبوعيًا للصالة ىف احلسني مع 

حفيدة انور  .

     وقبل عامني من رحيله وحينام استشعر فوزى عبد احلافظ بدنو اجله اهدى مكتبة السكندرية مذكراته واوراقة الشخصية 

التى كانت عبارة عن  2850 صورة بعدسته للرئيس السادات و183 فيلم فيديو اخرها الذى سجلتة كامريا خاصة حلظة اغتيال 

السادات. 

ذات مرة سئلت الكاتب الكبري أنيس منصور ملاذا اختفى فوزى عبد احلافظ عن احلياة السياسية فقال ىل :

" فوزى مات هو ورئيسة ىف يوم واحد فلم يسعفه الوقت ليحتفظ بأوراق فهو مل يكن يبحث عن التاريخ أو حتى ليكتب اوراقة 

مثل كثريين غريه"

لذلك تعتذر ارسة فوزى عبد احلافظ حتى بعد مرور 10 سنوات عىل رحيله عن احلديث عنها، او عن اوراقه، او مذكراته ، بداية 

من البن  الكرب حسام الستاذ بعلوم عني شمس وحتى الصغر انور الذى يعمل مهندس حر، مرورًا بامحد الطبيب الذى 

يعيش ىف امريكا وعزة سكرترية ارشف مروان والتى تعيش ىف لندن حاليًا عدم التحدث عن والدهم وقت حياتة وحتى بعد 

رحلية .

      لذلك مل تكن ارسة فوزى عبد احلافظ ترى الرئيس السادات وجهاً لوجه طوال عمل والدهم معه كسكرتري شخصى إل 4 

مرات هى مرات خطوبة كل منهم والتى كان يرضها الرئيس السادات .

      كان التصوير عشق فوزى عبد احلافظ الثانى طوال حياته بعد عشقه للرئيس السادات، لذلك كان لديه حصيلة من رشائط 

الفيديو النادرة لرحالتة مع السادات ورموز عرصة وعرص عبد النارص بام فيها صالح نرص مجيعها كانت بكامريتة الشخصية 

سواء الفوتوغرافيا أو الفيديو، وكان يرص أشد احلرص عىل تنظيم هذه الصور ىف البومات وكتابة أسامء ومناسبة وتاريخ كل 

صورة عليها بلصق استيكرز يمل هذه التفاصيل، حيث تفرغ لذلك  منذ خروجة للمعاش عام 1982 من مؤسسة الرئاسة  بناء 

عىل طلبة، وحتى رحيله .ورغم ذلك مل يفكر فوزى يوماً أن يراجع أى كاتب هياجم السادات فقد كان يقراء كل شىء وحينام 

تسألة أرستة عن حقيقة هذا الكالم يبتسم ول يرد مكتفيًا برتديد )اهلل أعلم(.



يا قاضى املاضى، وقول احكم  بص ع 
ع املاضى الىل راح

القواضى كرت  من  فاضى،  موش  والقاضى 
راح بيقول  والوقت 

راح،  الوقت  صحيح  هّوا 
نجاح جبتش  ما  والثوره 

انبطاح زاد  والبلد 
إيه يعنى مرسى جه ولال راح طب 

بعضها ىف  الناس  وخبط 
لغرهبا رشقها  من 

مداح سداح  وخلالها 

الىل سال الدم  يعنى  إيه 
والعّسال ورابعه  التحرير  ىف 

جمهول،  والفاعل 
معروف الفاعل  أل، 

وداير ىف األرض الرباح
باملال سوى  متلوف،  الشاهد  كامن 

أو ساكت م اخلوف
الدنيا سواح والرش ىف 

املحاكامت ليل  يا  وطّول 
أبيأت الشعر  من  وزيدنا 
باملئات متهمني  ومّجع 

إثبات أو  أدّله  بال 
وف اآلخر ادى براءات

خانات سد  احلكايه  مادام 
بالرس باح ول حدش 
والدم الىل راح، راح

متهربه فلوس  عندك 
مترِسبه وأرسارك 
مستغربه والناس 

مستباح مرص  حق  ليه 

الوحوش م  غابه  عاملنا 
حوش وحّلق  ومصالح 

وبدون قوه يا ما حق راح
الصباح املسا حلد  م  ولو يرصخ 

املبعزق الشمل  يلم  ومني 
اجلراح ملرص  يضمد  مني 
مني هّوا، ومني غريك
الفتاح عبد  يا  سييس  يا 

الستار خلف  جلسُت 
بإقتدار نفيس  ُأحاور 

األعامق و  العمِق  إيل  أدخليني 
األنظار عن  خمفي  هو  فيام  ُأبحر 
األرسار بكل  سأحتفظ   ختايف  ل   

الستار خلف  جلسُت 
إقتدار بكل  نفيس  ُأحاور 

باألعتذار تتفوهي  ل  النفس  إيتها 
جدير بِك  هو  بمْن  ختجلني  فهل 
األعذار و  العذر  لِك  يلتمس  وبمن 

أفتخار بكل  وتكلمي  قلبك  أفتحي 
أعتذار  بأي  أسمح  ل  نا  أ

األنتظار يف  هنا  أحيا  مازلت 
الستار خلف   جلسُت 

أحراج  أو  حرج  بدون  حمبوبتي  أنتظر 
؟؟؟ اهلروب  ملاذا  النفس  إيتها 

وحدثيني  الستار  إسديل 
اإلصغاء فن  ُأجيد  نا  فأ

إستحياء بال  مِع  حتدثي 
نفسه من  أحًدا  يستحي  وهل 

ولِك  بِك  نا  فأ
اإلستثناء كل  هلا  من  نفيس  يا  وأنِت 

عيني  ُتبكي  أو  قلبي  ُتفرحي 
واألصدار احلكم  هلا  من  فأنِت 

الستار خلف  جلسُت 
قرار  أهم  أنتظر 

!!!! األعامق  إيل  وُتدخلني  تفتح  أن 

سكون  ساعة  يف  فكرك  خُياطرين 

الروح خلود  يا  وأنتظرك  وأرسح 

الروح تعشقه  خيايل  يف  شكلك 

أروح ما  مكان  يدوي  ي  يالل  وصوتك 

األلوان  عاشقة  يا  بيِك  يليق  األبيض  للون  ا  

يبان ِك  بخطا ليِك  حوا من  تتمخطر  واألرض 

بأمجل  ترشق  والشمس  تتفتح  والزهور 
ن حلا أل ا

لتفاح  وا الورد  برائحة  الصبح  عبري  ويفوح 

اخليال  دنيا  يف  بحلم  وكأين 
اخلالن أحب  يا  بوجودك 

والوجدان  القلب  هييم  ترانيم  صوت  صوتك 

يا  اهلوى  وأهوي  العشق  أعشق  أصبحت  كم 
اجلامل صاحبة 

سكون ساعة  يف  الروح  خلود  لك  هيديني 

وأبوح  أعلن  وبالرس  بالكلامت  يلهمني 

الروح  وكامن  هيواِك  القلب 

مجالك  بظهور  خيتفي  والقمر 
لليل  ا ضئ  يف 

مجيل  والصرب  أهواها  من  أنِت 

لليل  ا ُدجى  يف  بحبي  لِك  أعلن  

سكّوًن ساعة  الروح  خلود  وأمتني 

أدخليـنى
إيل العمِق 

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

أنا شاعر يف حب اهلل
اهلل عندي كالم 
تاه واحد  لكل 

رحلتك يف  تكتشف  ريتك  يا 
وجهتك ويف 

اليل دفع عنك دماه
حمنتك يف  ايده  يمد  بحبه  اليل 

قسوتك ويف 
للنجاة طوق  بألف 

وأنت زي ما أنت يف حمنتك
الضباب جّوة 

الرساب مّر  عطشان يف 
وقفتك فني 
نظرتك فني 

نحيتك جاي  ليل 
ايديه  مادد 
ايديه  ويف 

للنجاة طوق  ألف 

مـنــى... إسـمـع 
مـصـر  - رمسيس  عـادل  بقلم/ 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  
وعـنـدهـم عـنـدنـا 

   يتفاخر اليابانيون، بأن بالدهم هي أرض الشمس املرشقة!
   فكلمة "اليابان"، بلغتهم، تعني: مصدر الشمس!

   واسم رايتهم، يعني: استدارة الشمس!
   ونحن، أيضًا، نتفاخر، بأن أرضنا هي موطن الشمس، ومراكب الشمس، وأغاين 

الشمس؛ أل نغني: "طلعت يا حمال نورها..."، و "ياشمس يا شموسة..."؟!
   لكن الفارق العظيم الفاصل بيننا، وبينهم: اهنم يعملون أكثر مما يتشمسون. 

ونحن نتشمس أكثر مما نعمل!...
عـادل عطيـة

توفيق خالد  أمحد  للدكتور  داود  احلاج  َشبة  كتاب  .. عن  لك  قرأت 
أمحد  للدكتور  داود  احلاج  رَشبة  كتاب 
وشبه  العلم  عن  مقالت   – توفيق  لد  خا
مقال   30 من  أكثر  يوي  كتاب  هو  العلم 
الشخصية  واخلواطر  والفلسفة  العلوم  عن 
العريب العامل  يف  لعلم  ا مستوى  بشأن 
أمحد  فدكتور  معه.  لناس  ا يتعامل  وكيف 
لفائدة  ا نقل  عىل  يركز  ل  توفيق  لد  خا
عن  يتحدث  كذلك  ولكنه  فقط،  العلمية 
هذه  مثل  مع  لتعامل  ا يف  لناس  ا طبائع 
مقال  وجود  من  الرغم  وعىل  األمور. 
الكتاب  وأن  الكتاب،  يف  داود  احلاج  رشبة 
توفيق  اختيار  وقع  أنه  إل  به،  يبدأ  ل 
للكتاب. الرئييس  العنوان  ليكون  عليه 

احلاج  رشبة  يف  توفيق  الدكتور  هدف 
الناس عقلية  عىل  الضوء  لقاء  إ هو  داود 
العلمية.  األحداث  مع  تعاملهم  وكيفية 
لتاريخ  ا يف  مهنة  أهم  أن  مقدمته  يف  فيذكر 
الطبيب مهنة  من  أهم  املدرس.  مهنة  هي 
والضابط والكيميائي،  واملهندس، 
هؤلء  كل  خُيرج  الذي  هو  ألنه  واملستشار، 
أخرج  فقد  عمله،  أجاد  فإذا  الوجود.  إىل 
وإذا  والذكاء،  لعلم  با يتسم  جمتمًعا  للعامل 
كتاب  ككل.  املجتمع  هدم  فقد  أخفق 
يدعوك  جممله  يف  داود  احلاج  رشبة 
منظم. منهجي  علمي  بشكل  للتفكري 

داود: عىل كتاب َشبة احلاج  عامة  نظرة 

عن  عبارة  هو  داود  احلاج  رشبة  كتاب 
بًقا سا نرشها  تم  مقالت  جمموعة 
التحرير جريدة  يف  متفرق  بشكل 
وُطل ُبص  وموقع  الشباب،  وجملة   
أن  اب  العرَّ فأراد  العريب،  وجملة   
معني برتتيب  واحد  مكان  يف  جيمعهم 
ناحية من  املعلومة  شتات  ليجمع 
مركزة  وجبة  الكتاب  يكون  وأن 
أخرى. ناحية  من  معينة  فكرة  عىل 

داود  احلاج  رشبة  لكتاب  العامة  الفكرة 
العلمي.  لتفكري  وا لعلم  ا عىل  احلث  هو 
شعوهبا جهل  هو  األمم  يدمر  ما  فأكثر 
عرص  يف  اجلهل  يف  عذر  هلا  ليس  والشعوب   
املنهج  الكاتب  يوضح  لذلك  اإلنرتنت. 
عقولنا  عليه  تكون  أن  جيب  الذي  العلمي 
العامة  املواقف  لبعض  نتعرض  حينام 
يعرتض  األوبئة.  وخاصة  بالطب،  املتعلقة 
يف  السلبي  الصحافة  دور  عىل  الكاتب 
غري  معلومات  توصيل  أو  لناس،  ا ترويع 
وكثرة  واإلثارة  الرتويج  بغرض  هلم،  علمية 
آخر. يشء  العلم  بينام  فحسب،  املشاهدات 
تبني  عىل  توفيق  لد  خا أمحد  د.  يثنا 
والتفكري البحث  يف  العلمي  املنهج 
تضخها  التي  العاطفية  املؤثرات  ونبذ 
الزج  من  ر  ُيذِّ كذلك  الصحافة.  لنا 
علمي  سند  بدون  الطب  يف  بالدين 
األمور  عىل  بالدين  لتأثري  ا أو  واضح، 
هو  وهذا  دقيًقا،  علمًيا  بحًثا  تتطلب  التي 
باملناسبة. األصل  يف  الدين  عليه  يثنا  ما 

رشبة  كتاب  مقالت  يف  الواضح  من 
كبري  بغيظ  يشعر  الكاتب  أن  داود  احلاج 
للنصب  ودعمها  اإلعالمية  املاكينة  جتاه 
وخيص  اجلامهري،  وخداع  العلمي، 
كفتة  العاطي  عبد  جهاز  بالطبع  بالذكر 
النصابني  من  وأمثاله  يس،  فريوس  لعالج 
فقط. مرص  عىل  يقترص  ل  فاألمر  األجانب، 

داود: احلاج  َشبة  كتاب  ملخص 

بمقدمة  داود  احلاج  رشبة  كتاب  يبدأ 
جاءت  أين  من  توضح  ا  جًد قصرية 
وأن   ، جتميعها سبب  وما  املقالت،  هذه 
العقلية  تنمية  هو  األسايس  غرضها 
عىل  وحثه  القاريء،  لدى  العلمية 
لتعليمية،  ا باملنظومة  والهتامم  التفكري، 
هذا  وأن  اخلصوص،  وجه  عىل  واملدرس 
األمة. هذه  لنهضة  الوحيد  السبيل  هو 
عشوائي بشكل  املقالت  عرض  يتم  مل 
أبواب:  5 إىل  الكتاب  تقسيم  تم  ولكن 

أن  غري  مقالت،   9 يوي  طبية:  حكايات 
 6 إىل  ينقسم  احلارة”  املناطق  “طب  مقال 
فيصبح  مرتب،  بشكل  جممعة  مقالت 
مقال.  14 لباب  ا هذا  مقالت  إمجايل 

غري  مقالت،   8 يوي  الفودوو:  علم 
يتكون  داود”  احلاج  “رشبة  مقال  أن 
يصبح  وهبذا  متتابعني،  مقالني  من 
مقالت.  9 لباب  ا هذا  مقالت  إمجايل 
مقالت  8 يوي  الطب:  عن  بعيًدا 
مقالت   4 يوي  اخلنازير:  أنفلونزا  فتنة 
أنفلونزا  عن  مفصل  مقال  إىل  باإلضافة 
العدد  أن  أي  مقالت،   3 إىل  ينقسم  اخلنازير 
مقالت.  6 هو  لباب  ا هذا  ملقالت  اإلمجايل 
واحد مقال  يف  احلل  يعرض  احلل: 
كتاب  ملحتوى  جامع  ولكنه 
رائع. بشكل  داود  احلاجة  رشبة 
املقالت عدد  عىل  رسيعة  بنظرة  أنه  أي 
علمي  مقال   38  – فعلًيا   – أهنا  سنجد   
هبا  املقصود  ليس  هنا  والدسامة  دسم. 
املعروضة العلمية  املعلومات  كثافة 
لد  خا أمحد  الدكتور  عرض  طرافة  ولكن 
من  املجموعة  هذه  ففي  هلا.  توفيق 
العلمية،  ومهومه  شجونه  يكي  املقالت 
يف  العلمي  الوضع  ليه  إ آل  ما  وأسباب 
خاصة. مرص  ويف  عامة،  العريب  العامل 

طبية حكايات 
لنوع  ا من  ساخر  املقال  يمرضون:  اجعلهم 
الذي  املريض  عن  يتحدث  فهو  لثقيل،  ا
ويرفض  يمرضه،  أن  الطبيب  من  يطلب 
وكذلك  بخري.  أنه  خيربه  الذي  الطبيب 
املريض  هذا  يفهم  الذي  الطبيب  عن 
واألدوية  الفحص  يف  قدره  ويعطيه   ، ا جيًد
اإلطالق. عىل  رضورة  أي  هلا  ليس  التي 

توفيق  د.  اخرتعه  مصطلح  وهو  باثوفيليا: 
اإلحساس  يعشقون  الذين  البرش  إىل  به  يشري 
من  ُيشعروا  وأن   ، يمرضوا وأن  باملرض، 
ولكنهم  املرض،  من  يتأملون  أهنم  حوهلم 
بالطبع  أخالق.  ونبل  بعزيمة  ذلك  خيفون 
القصص  بعض  ويوي  ساخر،  املقال 
لة  حا عن  الكاتب  هبا  يعرب  التي  الطريفة 
لنوعية  ا هذه  جراء  هبا،  يشعر  التي  الغيظ 
كادت  طريفة،  بقصة  خيتم  ثم  لناس.  ا من 
املهنة. يف  زمالئه  أحد  بمستقبل  تودي 

املقال  هذا  يف  لنزفية:  ا احلميات  مع  امرح 
للحميات  العلمي  لتاريخ  ا يستعرض 
أدت  التي  املواقف  وأشهر  لنزفية،  ا
بشعوب  تودي  كادت  كوارث  إىل  فيها 
ميلء  ولكنه  قصري،  املقال   . بأكملها دول 
لنزفية. ا احلميات  عن  القيمة  باملعلومات 

عن  طريفة  بقصة  يبدأ  قالعية:  خواطر 
موضوع  يف  يدخل  ثم  الريايض،  صديقه 
وأثر  املوايش،  تصيب  التي  القالعية  احلمى 
لناس  ا وحياة  القومي،  القتصاد  عىل  ذلك 
صديقه. بقصة  بدأ  وهلذا  وسلوكياتم، 

أستطع  مل  املقال  هذا  يف  فريوس:  وفاة 
أكثر  هو  وربام  الضحك،  عن  نفيس  إمساك 
احلاج  رشبة  كتاب  يف  كوميديا  املقالت 
املقال  هذا  يف  توفيق  د.  يتحدث  داود. 
كورونا  فريوس  أن  يف  نظره  وجهة  عن 
للبلبلة  داعي  ل  وأنه  املرصيني،  يف  يؤثر  لن 
بسبب  ظهرت  التي   – حينذاك   – اإلعالمية 
أسلوبه  خالل  من   – ويروي  الفريوس،  هذا 
الفريوس  له  يتعرض  أن  يمكن  ما   – الساخر 
املرصيني. أجساد  إىل  دخل  لو  أهوال  من 

ومجيع   – داود  احلاج  رشبة  كتاب 
القصصية  توفيق  لد  خا أمحد  د.  سالسل 
يف  كبري  بشكل  سامهت   – الواقع  يف 
بالبحث  يغري  ممتًعا  شيًئا  لعلم  ا جعل 
كقطعة  الكتاب  جاء  وقد  والستكشاف. 
من  بالقراءة  تغري  فريدة  علمية  أدبية 
أدعوك  الكتاب.  هناية  حتى  صفحة  أول 
نا  أ وسأعود  وتأن،  شديد  برتكيز  لقراءته 
الوقت. يل  تيح  ُأ لو  لقراءته،  أخرى  مرة 

راح الــوقــت 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

خلود الّروح ساعة سكّوًن
بقلم/ عـبـيـر حـلـمـى



الّسمنة تعريف 
يف  الدهون  برتاكم  منة  السُّ ُتعّرف   
ويتّم  الّصحة،  يرّض  حّد  إىل  اجلسم 
مقاييس  باستخدام  عادة  تشخيصها 
تظهر  الّسمنة  أّن  كام  معّينة، 
ويتّم  هبا،  املصاب  عىل  واضح  بشكل 
مؤرّش  باستخدام  الّسمنة  تشخيص 
بتقسيِم  يتّم حساُبه  كتلة اجلسم، والذي 
ُيعترب  حيث  الطول،  مرّبع  عىل  الوزن 
ما  إذا  الوزن  بزيادِة  مصابًا  الّشخص 
من  أكرب  لديه  اجلسم  كتلِة  مؤرّش  كان 
ُيعترب  25 كجم/م²، يف حني  أو يساوي 
مؤرّش  كان  حال  يف  بالّسمنة  مصابًا 
يساوي  أو  من  أكرب  لديه  اجلسم  كتلة 
اجلسم  بوزن  وللعناية  كجم/م²،   30
ذلك  اإلنسان،  لصّحة  بالغة  أمهّية 
ترتبطان  الوزن  وزيادة  الّسمنة  أّن 
باألمراض  اإلصابة  خطر  بارتفاِع 
من  كري  السُّ مرض  مثل  املُزمنة، 
الدم،  ضغط  وارتفاع  الّثاين،  الّنوع 
ومرض  والرّشايني،  القلب  وأمراض 
الّنومي  النسدادي  الّنفس  انقطاع 
 ،)Sleep apnea )باإلنجليزّية: 
)باإلنجليزّية:  العظامي  والفصال 
وبعض   ،)Osteoarthritis
املرارة وأمراض  الرّسطان،  أنواع 

وارتفاع  الّتنفس،  مشاكل  وبعض 
أثناء  باملضاعفات  اإلصابة  خطر 
اجلراحية،  العملّيات  وأثناء  احلمل 
الّسمنة  أّن  إىل  باإلضافة  هذا 
ذاتا. بحّد  كمرض  تصّنف  أصبحت 

رمضــان شـهـر 
الّطعام  يتلُّ  رمضان  شهِر  يف   
الّصائم،  اهتاممات  من  كبريًا  حّيزًا 
بالّتحضري  اجلميع  ينشغُل  حيُث 
اإلفطار  لوجبات  والّتخطيط 
الّرغم  فعىل  واحللوّيات،  والّسحور 
هذا  تأثري  أّن  إّل  الّطويل،  الّصيام  من 
من  خيتلف  اجلسم  وزن  عىل  الّشهر 
الّشهر  فينتهي  آخر،  إىل  شخٍص 
قد  وزهنم  يكون  األشخاص  وبعض 
بضع  البعض  خيرُس  حني  يف  ازداد، 
بسبب  وزهنم  من  كيلوجرامات 
مروِر  بعد  منطقّي  أمٌر  وهو  الّصيام، 
تناوِل  عن  الّشخص  فيه  يمتنُع  شهر 
الّنهار،  طوال  احلرارّية  الّسعرات 
األطعمة  فإّن  ذلك  من  الّرغم  وعىل 
مثل  رمضان،  شهر  خالل  الّشائعة 
واحللوّيات  والكّبة،  السمبوسك 
والكنافة  والعّوامة  كالقطايف 
التي  الكثرية  واألطعمة  وغريها، 

أيضًا،  الفارغة  احلرارّية  الّسعرات 
أّيام  غالبّية  يف  جتّنبها  جيب  ولذلك 
يرغبون  الذين  لألشخاص  رمضان 
حياة  نمط  واعتامد  الوزن  بخسارة 
وُيفّضل  الكريم،  الّشهر  خالل  صّحّي 
البطيخ  مثل  الفواكه،  عىل  العتامد 
اجلسم  متنح  والتي  وغريها،  والشامم 
واملعادن  الفيتامينات  من  الكثري 
الصحّية،  والفوائد  الغذائّية  واأللياف 
أنواع  بعض  اعتامد  ُيمكن  كام 
بطريقة  املنزل  يف  املصنوعة  احللوّيات 
سعرات  عىل  حتتوي  بحيث  معّدلة 
تكرار  يف  املبالغة  دون  أقل،  حرارّية 
الّشخص  يتناول  أن  ُيمكن  تناوهلا. 
لزيادة  مرحلتني  عىل  الفطور  وجبة 
املتناولة  الكمّية  وتقليل  الوجبات  عدد 
يف  ُيساهم  والذي  الواحدة،  الوجبة  يف 
وخسارة  األيضّية  العملّيات  حتفيز 
الّشخص  يساعد  ذلك  أّن  كام  الوزن، 
جسده  مؤرّشات  إىل  الستامع  عىل 
من  بدًل  بالّشبع  يتعّلق  فيام  الّداخلّية 
بكمّيات  الّطعام  تناول  يف  النجراف 
فعلّيًا  جسمه  يتاجه  ما  تتعّدى 
يعتمد  أن  جيب  كام  بالشبع،   للشعور 
منخفضة  األغذية  عىل  الّشخص 
طرِق  يف  يتحّكم  وأن  الّدهون 
القيل  يتجّنب  بحيث  الّطعام  حتضري 
يوت  الزُّ من  كبرية  كميات  واستخدام 
أن  جيب  الّتحضري.  أثناء  هون  والدُّ
كافية  حصٍص  تناول  الفرد  ينسى  ل 
منخفضة  ومنتجاته  احلليب  من 
ارتباط  هلا  ُوجد  والتي  يومّيًا،  الدهن 
حجم  وخفض  الوزن  بخسارة 
أن  ُيمكن  أهّنا  كام  املرتاكمة،   الّدهون 
حتتل  وأن  بالّشبع  الّشعور  يف  تساهم 
وأن  صحّية،  غري  أخرى  أغذية  مكان 
متنع الّشخص من النجراف يف تناول 
الوزن.  زيادة  إىل  تؤّدي  التي  األطعمة 

هامـة: نصـائـٌح 
الوزن  خسارة  مبادئ  ختتلُف  ل   
شهِر  يف  الّصحية  احلمية  ومبادئ 
ولكن  األشهر،  من  غريه  عن  رمضان 
نصائح  إىل  رمضان  شهر  يتاج  قد 
طبيعة  اختالف  بسبب  به  خاّصة 
هذه  ومن  فيه،  الغذائّية  العادات 
ثالث  بتناول  البدء  يأيت:  ما  الّنصائح 
واحدًا  بدياًل  تعادل  والّتي  مترات، 
البدائل نظام  يف  الفاكهة  جمموعة  من 
بشكٍل  مستخدمًا  أصبح  والذي 
الوزن. خسارة  محيات  يف  كبري 
يتاجها  التي  الّطاقة  الّتمر  ويمنح   
البدِء  قبل  تناوَله  أّن  كام  الّصائم، 
الّشعور  يف  يساهُم  اإلفطار  بوجبة 
الّطعام  كمّيات  وخفض  بالّشبع 
عىل  احتوائه  مع  سيام  ل  املتناولة، 
ذلك. يف  تساهم  التي  الغذائّية  األلياف 
الّسوائل  لتعويِض  املاء  عىل  العتامد   
الّصيام،  أثناء  اجلسم  يفقدها  التي 
التي  املرشوبات  من  الكثري  وجتّنب 
والّتي  رمضان،  يف  تناوهلا  يشيع 
من  كبرية  كّميات  عىل  حتتوي 
بعصري  عنها  والستعاضة  السكر، 
حمدودة.  بكمّيات  الّطبيعّي  الفاكهة 
باليّش، وخفض  القيل  الستعاضة عن 
حتضري  يف  املُستخدمة  الّدهون  كمّية 
الستمتاع  من  مانع  ل  حيث  الّطعام، 
إذا  والقطايف  السمبوسك  ببعض 
جعل  عدم  جيب  ولكن  شّيها،  تّم  ما 
بل  يومّية،  عادة  األطعمة  هذه  تناول 
مّرتني  أو  واحدة  مرة  تناوهلا  يمكن 
وُيفّضل  معتدلة،  بكمّيات  األسبوع  يف 
بتناول  احللويات  عن  الستعاضة 
تناول  رمضان.  أيام  غالبّية  يف  الفاكهة 
الّرئييّس بالّطبق  البدء  قبل  الّسلطات 

تناول  يف  زيادة  وبالّتايل  والّدهون، 
الّصيام. أثناء  احلرارّية  الّسعرات 
الستنتاج  يمكن  ذكره  سبق  مّما   
من  طبيعي  بشكٍل  الّطعام  تناول  أّن 
تناوهلم  يؤدي  ل  الذين  األفراد  قبل 
التقييد  مع  الوزن  زيادة  إىل  املعتاد 
يمكن  رمضان  شهر  يف  يصل  الذي 
أّن  إّل  الوزن،  يف  خسارة  عنه  ينتج  أن 
ما  بسبب  صحيحًا  يكون  ل  قد  ذلك 
تغيريات  من  رمضان  شهر  يرافق 
من  العديد  واعتامد  احلمية  يف 
والّدهون  الّسكريات  عالية  األطعمة 
يستطيع  ولكي  احلرارّية،  والّسعرات 
يف  الكريم  الّشهر  هذا  استغالل  الفرد 
ل  الّزائد  الوزن  من  للتخفيف  صاحله 
الّتعليامت ببعض  اللتزام  من  له  بّد 
التالية.  الفقرات  ستتناوهلا  والتي 

رمضـان  شـهر  الصـائم  اسـتغـالل 
وزنـه: لتخفيف 

اإلفطار ووجبة  السلطات   
ُيمكن ببساطة استغالل شهر رمضان   
حيث  الوزن؛  خسارة  يف  الكريم 
الّشخص  جيعل  وحده  الّصيام  إّن 
لفرتات  والرّشاب  الّطعام  عن  ينقطع 
الّتحكم  الّشخص  عىل  فيبقى  طويلة، 
يف  للّطعام  تناوله  وطريقة  خياراته  يف 
بينهام وما  والّسحور  الفطور  وجبتي 
اإلفطار  وجبة  بدء  فإّن  عام،  وبشكٍل 
الّسنة  يف  كام  مترات  ثالث  بتناول 
الّشخص  يمنح  املاء  ثّم كوب من  ومن 
يف  الّشخص  أّن  كام  بالّشبع.  الّشعور 
احلساء بتناول  ذلك  بعد  يبدأ  الغالب 
يكون  ل  أن  عىل  احلرص  جيب  والذي 
احلرارية والسعرات  بالّدهون  عاليًا 
اخلضار أو  العدس  شوربة  مثل 
اجلاهزة  الشوربات  جتّنب  وُيفّضل 
من  كبرية  كمّيات  عىل  حتتوي  الّتي 
أن  وُيمكن  والصوديوم،  الدهون 
الشعور  عىل  نفسه  الّشخص  يساعد 
الّطعام  تناول  عن  بالنقطاع  بالّشبع 
يذهب  كأن  املرحلة،  هذه  بعد  قلياًل 
طعامه  يتناول  وأن  الّصالة،  ألداء 
الفرصة  يمنحه  ذلك  إّن  حيث  ببطء؛ 
طعام  بكمّيات  بالّشبع  للّشعور 
تصل  بالّشبع  الّشعور  فإشارة  أقّل، 
دقيقة.  20 حوايل  متأّخرًة  للّدماغ 
سلطة  بتناول  البدء  ذلك  بعد  ُيمكن   
الّطعام  وجبة  وبعدها  اخلضار 
الكمّيات  يف  مبالغة  دون  الّرئيسّية 
حتتوي  بحيث  تناوهلا،  يتم  التي 
يفضل  التي  الّنشويات  عىل  الوجبة 
الكاملة،  احلبوب  من  تكون  أن 
تكون  أن  يفضل  التي  والربوتينات 
مثل  الّدهن،  منخفضة  اللحوم  من 
العجل  وحلم  اجللد  منزوع  الدجاج 
الّلحوم  بدائل  أو  الّدهن،  قليل 
كالبقولّيات.  الّدهن  منخفضة 

واملرشوبات: العصائر 
واملرشوبات  للعصائر  بالّنسبة  أّما   
لتعويض  رمضان  يف  تناوهلا  يكثر  التي 
به  يشعر  الذي  والّسوائل  املاء  نقص 
املرشوبات  جتّنب  فيجب  الّصائم، 
يف  الّسكر  من  العايل  املحتوى  ذات 
الكثري  متنح  إهّنا  حيث  األّيام؛  غالبّية 
ويف  الفارغة،  احلرارّية  عرات  السُّ من 
تناول  فيمكن  بتناوهلا  الّرغبة  حال 
ذلك  تكرار  وعدم  بسيطة  كمية 
املاء عىل  العتامد  ويفّضل  يومّيًا، 
الطبيعّية  الفواكه  عصائر  إىل  باإلضافة 
معقولة. بكمّيات  املحاّلة  غري 

: ت يــا حلـلــو ا
بال  فهي  رمضان،  حللوّيات  بالّنسبة   
من  كبرية  كمّيات  عىل  حتتوي  شك 

واملرشوبات  الرمضانّية،  املوائد  متأل 
لتناول  الُفرصة  متنح  قد  املُختلفة، 
وزيادة  اإلضافّية  احلرارّية  الّسعرات 
الوزن  خسارة  مبدأ  خيتلُف  ل  الوزن. 
غريه  عن  رمضان  شهر  يف  وزيادته 
الّشخص  إّن  حيث  األشهر؛  من 
حرارّية  سعرات  تناول  ما  إذا  الّسليم 
التي  اليومّية  لحتياجاته  مساوية 
فهو  يومّيًا  بحرقها  اجلسم  يقوم 
إذا  أّنه  حني  يف  وزنه،  عىل  يافظ 
عن  تزيد  حرارّية  سعرات  تناول 
زيادة  ُيسّبب  ذلك  فإّن  احتياجاته 
من  اإلنسان  خيرس  املقابل  ويف  الوزن، 
املرتاكمة  جسمه  دهون  ومن  وزنه 
أقّل من  تناول سعرات حرارّية  إذا ما 
يومّيًا. بحرقها  اجلسم  يقوم  التي  تلك 

رمضان:  يف  الوزن  فقدان 
العلمّية  األبحاث  من  العديد  قامت 
مثل  املتقّطع،  الّصيام  تأثري  بدراسة 
صيام شهر رمضان عىل صّحة اإلنسان 
عىل  تطرأ  التي  األيضّية  والتغرّيات 
تركيب  عىل  وتأثريه  خالله،  اجلسم 
ُوجد  وقد  ووزنه،  اجلسم  أنسجة 
أّن  العلمّية  الّدراسات  من  العديد  يف 
خسارة  عنه  ينتج  رمضان  شهر  صيام 
الّدهني والّنسيج  اجلسم  كتلة  يف 

عدد  تراجع  بسبب  ذلك  ويدُث 
ينتج  والذي  يومّيًا  املتناولة  الوجبات 
احلرارّية  الّسعرات  يف  انخفاض  عنه 
تنطبق  ل  الّنتيجة  هذه  أّن  إّل  املتناولة، 
الّدراسات  إحدى  ويف  اجلميع،  عىل 
لتناول  الّدراسة  أفراد  حرص  أّن  ُوجد 
وجبتني فقط يومّيًا مع منحهم حرّية 
الوجبتني  هاتني  أثناء  الّطعام  تناول 
الوزن. يف  خسارة  عنه  نتج  قد 

من  العديد  وجدته  مّما  الّرغم  عىل 
خسارة  من  العلمّية  الّدراسات 
يف  الّدهون  وحجم  اجلسم  كتلة  يف 
يصُل  كالذي  املتقّطع  الّصيام 
بعَض  أّن  إّل  رمضان،  شهر  يف 
زيادًة  وجدت  قد  األخرى  الّدراسات 
دراسات  وجدت  كام  الوزن،  يف 
اجلسم كتلة  يف  تغيري  عدم  ُأخرى 

الّثقافات  اختالف  إىل  ذلك  ويرجع 
الغذائّية  والّسلوكّيات  والعادات 
للصّيام  أو  رمضان  لشهر  املُرافقة 
سبيل  وعىل  أخرى،  إىل  منطقة  من 
عىل  ُأجريت  دراسة  وجدت  املثال 
يف  زيادًة  اجلنسّية  سعودّيي  أفراد 
والربوتينات  الكربوهيدرات  تناول 

يف  ذلك  ُيساهم  أن  يمكن  حيث 
للوجبة الغذائية  القيمة  إىل  اإلضافة 
الّتي  احلرارّية  الّسعرات  خفض  ويف 
من  تسّببه  ملا  خالهلا  تناوهلا  يتم 
اعتامد  من  بد  ل  ولكن  بالّشبع،  شعور 
عىل  حتتوي  ل  التي  اخُلضار  سلطات 
واملايونيز  والبطاطا  واملعكرونة  الّذرة 
جتنب  جيب  كام  األّيام،  غالبّية  يف 
تناول  الفّتوش.  إىل  املقيل  اخلبز  إضافة 
أيضًا  يمنح  الّسلطة  بعد  الّشوربة 
ُمشبع  طبق  لتناول  مناسبة  فرصة 
خفض  يف  أيضًا  يساهم  وهو  وصحّي، 
التي  الّصحية  غري  الّطعام  كمّيات 
وجيب  مثاًل،  كاألرز  تناوهلا،  يمكن 
املحرّضة  الصحّية  الّشوربات  اعتامد 
مثل  الّزيت،  من  بسيطة  بكمّيات 
اخلضار وشوربة  العدس،  شوربة 
اخلضار مع  الكامل  الشوفان  وشوربة 
اإلفطار  وجبة  تقسيم  وغريها. 
يف  ذلك  ُيساهم  حيث  وجبتني،  إىل 
وحرق  األيضّية  العملّيات  تنشيط 
كام  أكرب،  بشكل  احلرارّية  الّسعرات 
بالّتخمة  الّشعور  خفض  يف  يساهم  أّنه 
الّصائم  يصيب  أن  يمكن  الذي  والكسل 
كبرية.  واحدة  وجبة  تناول  بعد 
جّيدًا. واملضغ  ببطء  الّطعام  تناول 
من  بدًل  الكاملة  احلبوب  اعتامد   
خبز  تناول  مثل  املكّررة،  الّنشويات 
األبيض. اخلبز  من  بدًل  الكامل  القمح 
حتّقق  التي  الّسحور  وجبات  اعتامد   
تعطي  أن  دون  بالّشبع  الّشعور 
مثل  احلرارّية،  الّسعرات  من  الكثري 
والبقولّيات  والّشوربات  الّسلطات 
واحلبوب  الّدهن،  منخفضة  والّلحوم 
وحمسوبة.  معتدلة  بكمّيات  الكاملة 
الوزن  خسارة  محيات  حتتاج  قد 
الّتغذية  اختصايص  استشارة  إىل 
من  اليومّية  الحتياجات  حلساب 
وحساب  الغذائّية  املجموعات  كاّفة 
املناسب  احلرارّية  الّسعرات  عدد 
جيب  الوزن.  خسارة  لتحقيق 
ومنتجاته  احلليب  تناول  عىل  احلرص 
وذلك  الّدسم،  خالية  أو  منخفضة 
باإلضافة  الصحّية،  أمهيته  بسبب 
منه  املتناول  للكالسيوم  ُوجد  ما  إىل 
الّدهون. تراكم  مع  عكسّية  عالقة  من 

 
الرياضة:  ممارسة 

الرياضة  ُتعترب  ذلك  إىل  باإلضافة 
وُيمكن  الوزن،  خلسارة  جدًا  مهمة 
رمضان،  شهر  خالل  ممارستها 
وجبة  بعد  ذلك  يتّم  أن  ُيفّضل  ولكن 
الفرد  يصَل  حّتى  وذلك  اإلفطار؛ 
الّرياضة  ملاُمرسة  الالزمة  الّطاقة  عىل 
واإلرهاق  بالّتعب  الّشعور  زيادة  دون 
الصيام،  فرتة  خالل  واجلوع  والعطش 
والتي  امليش،  رياضة  اّتباع  ويمكن 
التي  الّتامرين  أبسط  من  ُتعترب 
عليها والنتظام  ممارستها  يمكن 
أسبوعّيًا  امليش  مدة  زيادة  ُيمكن  كام 
مل  الذين  لألشخاص  تدرجيّي  بشكٍل 
قبل  من  بانتظام  الرياضة  يامرسوا 
أّما  الدهون،  من  أكرب  كمّية  حلرق 
ممارسة  عىل  املُعتادون  األشخاص 
الستمرار  فُيمكنهم  وامليش  الرياضة 
التي  الّرياضة  ومّدة  شّدة  بنفس 
عىل  احلرص  مع  ممارستها،  اعتادوا 
ُيمكن  وبذلك  اجلسم،  سوائل  تعويض 
رمضان  شهر  من  الفرد  يّتخذ  أن 
فقدان  بعملّية  للبدء  مناسبة  فرصًة 
طويلة  فرتة  إىل  حتتاج  التي  الوزن 
املدى  بعيد  وتغيري  تدرجيّية  وأهداف 
)موضوع( لتحقيقها.     احلياة  نمط  يف 



 هل جيب عيل تقديم تقرير الرشطه بعد وقوع حادث سيارة؟

بك اخلاص  التامني  مع  مطالبه  لتقديم  ختطط  كنت  إذا 
كثري  ويف  الرشطة.  تقرير  لتقديم  األرجح  عيل  حتتاج  فسوف 
برشيه. إصابات  وجود  حاله  يف  ال  الرشطه  تأيت  ل  األحيان  من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total Lisa ؟   ماذا أفعل إذا كانت سياريت 

السيارة  قيمه  من  اعيل  لسيارتك  إصالح  قيمه  كانت  إذا 
%  ٨٠ او   ٪٧٥ السياره  إصالح  تكلفه  كانت  او  السوقية 
التامني  رشكه  تقوم  احلاله  هذه  ففي  السيارة  قيمه  من 
.Deductible مبلغ  خصم  بعد  بالكامل  السياره  بدفع  قيمه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا افعل بعد حادث اخلسارة االمجاليهTotal Loss ؟

املستندات  عيل  والتوقيع  التامني  رشكه  مع  التواصل  يتم 
عن  مسئوليتك  وإخالء  السياره  ملكيه  عن  للتنازل  املطلوبة 
السياره  بيع  التامني  رشكه  تعرض  األحيان  بعض  ويف  السياره 
 .Salvage أصبحت  السياره  ان  اعتبار  عيل  زهيد  بمبلغ  لك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا لو كان لدي العديد من مطالبات التامني Claims؟

اخر  يف  خطأءك  من  سياره  حادث  من  اكثر  هناك  كان  إذا 
ان  او  التكلفه  عاليه  التامني  تكلفه  تكون  فإما  سنوات  ثالث 
لرتفاع  التأمني  وثيقه  توفري  بيع  التامني  رشكه  ترفض 
املستقبل. يف  اخري  حوادث  حلدوث  املخاطرة  نسبه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل جيب عيل دفع تكاليف التصليح بعد املطالبة بالتأمني ؟

مع  تستمر  ان  تريد  أو  سيارتك  عيل  قرض  لديك  كان  إذا 
السياره  ح  أصال  عليك  فيجب  سيارتك  عيل  الكاملة  التغطية 
فيمكنك  اآلن  شامل  بعد  تامني  حتمل  ان  تريد  ل  كنت  إذا   .
فقط. الغري  جتاه  املسئوليه  يغطي  بتأمني  الكتفاء  او  بيعها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشامل؟  التامني  يغطيها  التي  املطالبات  هي  ما 

 Comprehensive جزئيني  عيل  الشامل  التامني  يتوي 
شامل يغطي اي يشء آخر غري الصطدام. تعترب احلرائق والرسقة 
الشاملة  املطالبات  للسياره  من  يدث  رضر  أي  او  والتخريب 
التصادم  حالت  ويغطي   Collision الثاين  واجلزء 
شجره.  او  بسور  الصطدام  او  طرف  من  اكثر  بني  سواء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ الكامل  الزجاج  تغطيه  تعمل  كيف 

تغطيه  الوثيقه  من   comprehensive جزء   يشمل 
عيل  فيكون  السياره  زجاج  استبدال  تم  وإذا  السيارة  لزجاج 
التامني  وثيقه  تنص  مامل   Deductible دفع  عليه  املؤمن 
التامني  رشكه  فتقوم  اإلصالح  حاله  يف  أما  ذلك.  غري  عيل 
تغطيه   Deductible هناك  يكون  ول  اإلصالح  قيمه  بدفع 
التامني. وثائق  معظم  عيل  املرايا  تغطي  ل  الكامل  الزجاج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ السيارة  تامني  لبوليصة  الطبي  الدفع  تغطيه  هي  ما 

بوليصة  عيل  املتوسط  األجر  تغطيه  أو  الطبية  املدفوعات 
اخلطا  تغطيه  عن  النتباه  بغض  هو  السيارات  عيل  التامني 
سيارة. حادث  بعد  جنازه  أو  طبية  لنفقات  تدفع  التي 

قانونيا؟ به  املطالب  االدين  احلد  من  أكثر  إىل  احتاج  هل 

لديك  يكون  ان  جيب  نعم.  هو  هلذا  والسهل  الرسيع  اجلواب 
املطالب  األدنى  احلد  الولية  من  التامينيه  التغطية  من  املزيد 
كفايه  عدم  حاله  يف  لنه  هبا  تقيم  التي  الولية  يف  قانونيا  به 
مطالب  ستكون   Claim ال  مبلغ  لدفع  التامني  وثيقه  مبلغ 
ضاعفت  إذا  انه  خاصه  اخلاص  مالك  من  املتبقي  املبلغ  بدفع 
دولرات. بضعه  التامني  تكلفه  التامني  ستزداد  مبلغ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا احرتقت سياره يف جراج املنزل  هل سيغطي تامني املنازل سياريت ؟

بك اخلاص  اجلراج  يف  متوقفة  سيارتك  كانت  إذا 
التامني  بك  اخلاصة  السيارة  حريق  سبب  تلف  وهناك 
لكن  البيت  تامني  وثيقه  من  السياره  قيمه  تعويض  يتم  ل 
تامني  لديك  كان  إذا  السياره  تامني  وثيقه  من  التعويض  يكون 
الغري  جتاه  مسئوليتك  يغطي  تامني  لديك  كان  إذا  اما  شامل 
احلاله. هذه  يف  التعويض  يتم  فال   Liabilty only فقط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلســديـة اإلصابــات  تـغـطيــه  بني  الفــرق  هــو  مــا 
Bodily Injury & Medical Pay ؟ 

تامني املسؤولية عن اإلصابات اجلسديةBodily Injury  هو 
تغطيه للغري وكنت يف خطا يف حادث السيارات  تسبب يف اصابه 
الغري يف سياره او سيارات اخري او أشخاص يسريون يف الطريق.
املدفوعات الطبية Medical Pay هي تغطيه مصممه لتغطيه 
أخرى  حقيقة  سيارتك.  داخل  لالفراد  و  الطبيةلك  النفقات 
تاثري  إذا كنت حتت  الطبية...  املدفوعات  لالهتامم حول  مثريه 
املخدرات أو الكحول ل يكون هناك تغطيه تأمينيه يف هذه احلاله.
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هل جيب دفع تامني للسياره املؤجرة اثناء زياريت لواليه اخري؟

تامني  ايل  لحتتاج  فغالبا  شامل  تامني  لديك  كان  إذا 
مزايا  لنفس  املؤجرة  السياره  فتتمتع  املؤجرة  للسياره 
طريق  عن  ذلك  من  التاكد  يفضل  ولكن  تأمينك  وثيقه 
مبارشه التامني  رشكه  سؤال  او  التأميني  وكيلك  سؤال 
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صحيح؟ هذا  فهل  شامل  تامني  اشرتيت 

تامني لديه  يكون  ان  سياره  يقود  شخص  كل  جيرب  القانون 
ليس  فهذا  شامل  تامني  حتمل  كنت  إذا  اما   Liability
لنك  شامل  تامني  اشرتيت  انك  املحتمل  قانونا  فمن  إجباريا 
شامل  تامني  برشاء  ومطالب  بالتقسيط  سيارتك  اشرتيت 
القرض  عيل  منها  حصلت  التي  اجلهة  مع  عقدك  عيل  بناء 
 . الشخصية  رغبتك  عيل  بناء  شامل  تامني  اشرتيت  انك  او 
تامني  حتمل  انك  إثبات  عيل  التامني  بطاقه  حتتوي  لذلك 
قانونا. هبا  املطالب  التأمينية  التغطية  هو  ذلك  لن  للغري 
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السيارات؟ تامني  تكلفه  يف  تؤثر  التي  العوامل  ماهي 

السكن   , السياره  نوع  حسب  السيارات  تامني  سعر  يتحدد 
ذكر  اجلنس   , سنويا  السياره  تقود  ميل  كم   , احلاله  الجتامعية 
التامني. التي حتتوهيا وثيقه  التأمينية  التغطية  أنثي وتفاصيل  ام 
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هل إعطاء رقم السوشيال سكيوريت إجباريا يف واليه كاليفورنيا عند 
شاء تامني سياره؟

يف  ولكن  إجباريا  وليس  اختياريا  كاليفورنيا  وليه  يف 
التامني تكلفه  يف  ويؤثر  إجباريا  الخري  الوليات  بعض 

هل تقوم شكه تامني السيارات بتغطيه تكاليف حادث إذا كان 
السائق مستبعد من وثيقه التامني ؟

بالطبع ل تقوم رشكه التامني بدفع قيمه ال Claim يف هذه احلاله 
املؤمن  وتوقيع  بموافقه  التامني  وثيقه  من  مستبعد  السائق  لن 

عليه.
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Non Owner policy ؟ ماذا تعني 

تغطي هذه الوثيقه املسئوليه جتاه الغري
Liability (Bodily Injury & Property-
DamGe  ويمكن أضافه Medical Pay ويقوم املؤمن عليه 
برشاء هذه الوثيقه يف إذا كان ل يمتلك السياره او قام بتأجري سياره. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يمكن شاء تامني للسياره إذا كان ليس لدي رخصه قياده 
خاصه بالوالية التي أقيم هبا؟

قياده  رخصه  وجود  عدم  سياره  مع  تامني  رشاء  يمكنك  نعم 
إصدار  تقبل  الرشكات  من  العديد  فهناك  هبا  تقيم  التي  للوليه 
وثيقه تامني السياره بالرخصة األجنبية او رخصه القيادة الدولية.
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GAP؟ تعني كلمه  ما ذا 

 ٢٠ بمبلغ  سياره  اشرتيت  انك  فلنفرتض   GAP معني  لتوضيح 
التسجيل  الفوائد والرضيبة ومصاريف  الف دولر وكان امجايل 
وكانت  حادث  حدث  السياره  استالم  وبعد  دولر  اآللف   ٤
السياره Total Loss  فإذا كنت أضفت GAP لوثيقه التامني 
تعويض  بدفع  التامني  رشكه  تقوم  احلاله  هذه  يف  بك  اخلاصه 
عيل  حتتوي  ل  التامني  وثيقه  كانت  إذا  اما  دولر  الف   ٢٤ قدره 
GAP فستقوم رشكه التامني بدفع ٢٠ الف دولر فقط. إذا ال 
ورضيبة  والفوائد  التسجيل  ومصاريف  تكاليف  يغطي   GAP
 GAP ال  رشاء  تكلفه  بمقارنه  وعليك  السياره.  مبيعات 
منه. السياره  تشرتي  الذي  الوكيل  من  او  التامني  رشكه  من 
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الوثيقه؟ جتديد  عند  السيارات  تامني  تكلفه  ترتفع  ملاذا 
بعض  او  احد  حصول  التامني  تكلفه  زياده  سبب  يكون  احيانا 
او  مروريه  خمالفات  عيل  الوثيقه  يف  املتضمنني  السائقني 
تكاليف  السعر  ارتفاع  زياده  سبب  يكون  وأحيانا  حوادث 
التامني.  تقيم هبا عيل مجيع وثائق  التي  الوليه  التامني عامه يف 
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قبل  التامني  وثيقه  بإلغاء  تقوم  ان  التامني  لرشكه  يمكن  هل 
الوثيقه؟ فرته  انتهاء 

قبل  التامني  وثيقه  بإلغاء  القيام  التامني  لرشكه  يمكن  نعم 
بدفع  تلتزم  مل  إذا  األويل  حالتني.  يف  العقد  فرته  انتهاء 
هناك  كان  إذا  الثاين  والسبب  موعدها  يف  القساط  قيمه 
التامني. رشكه  ايل  املقدمة  بيانات  يف  تزوير  او  غش 
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يف طريق السالمه رافقتكم السالمه مع امنيايت للجميع بقياده أمنه 

حتيايت جلميع قراء جريدتنا املحبوبة كاريزما 
وأمنيايت جلميع القراء بدوام الصحه والعافيه.

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عيل اليميل التايل.

samy@goldenwayins.com



تربية األطفال:
التي  األمور  أصعب  من  األطفال  تربية  تعترب 
تعترب  الطفولة  مرحلة  ألّن  اآلباء؛  هبا  يقوم 
فيقوم  مراحل،  من  بعدها  سيأيت  ملا  األساس 
مزعجة  وسلوكيات  بأمور  بالترّصف  الطفل 
إضافًة  الكرتاث  وعدم  الالمبالة  كالعناد، 
طفلِك  تعاميل  أن  يمكنِك  فكيف  العناد.  إىل 
وما  الصفات،  هذه  بإحدى  يّتصف  كان  إن 
هكذا.  يترصف  طفلك  جعل  إىل  يؤدي  الذي 

الطفل ذو السنتني:
يبدأ الطفل يف عمر السنتني يف تكوين شخصيته
فهو  فشيئًا،  شيئًا  والديه  عن  بالستقالل  ويبدأ 
يعترب نفسه جزء من الوالدين ومها املرآة التي 
التمييز  العامل من خالهلا، فهو ل يستطيع  يرى 
ل  وما  فعله  جيب  وما  واخلطأ  الصواب  بني 
جيب، وهذا ما تسعى األم لتوضيحه للطفل يف 
املّتبعة  الطريقة  وُتعّد  عمره،  من  املرحلة  هذه 
طفاًل  منه  جتعل  التي  األساس  هي  الرتبية  يف 
السنتني  بعمر  لطفل  يمكن  ول  ومطيعًا،  هادئًا 
من  الكثري  ونجد  )ل(  كلمة  معنى  ما  يعرف  أن 
الطفل  بمنع  املحاولت  من  عدد  بعد  األمهات 
بقول )ل( أّنه ل يستجيب لألمر، وذلك ألّن الطفل 
ل يعي معنى هذا الترّصف ،ويف هذا العمر ، قد ل 
ينمو األطفال برسعة فائقة ، بل يتعلمون القفز 
)املهارات  يف  تطورا  نرى  أن  ونتوقع   ، واللتزام 
حركة  يف  التطور  وكذلك  اجلسيمة(،  احلركية 
العضالت الصغرية )املهارات احلركية الدقيقة(.

اخلصائص املعرفية للطفل يف عمر السنتني:
بطرق  بالتفكري  العمر  هذا  يف  األطفال  يبدأ 
تقنيات  وإجياد  جديدة  مهارات  وتعلم  جديدة، 
عليهم  تظهر  وغالبا  املشاكل،  حلل  جديدة 
ومنها: والعقيل،  املعريف  التطور  عالمات 
باألطفال  اهتامما  وأكثر  استقاللية  أكثر   
األكثر  التظاهر  بلعب  الستمتاع  اآلخرين. 
عن  عبارة  الصندوق  بأن  التظاهر  مثل  تعقيدا، 
سفينة فضائية أو التظاهر بأن الدمية هي طفلته 
الكبار  يفعله  ما  تقليد  الشخيص.  حارسه  أو 
سعادة  أكثر  الطفل  يكون  أيضا.  يقولونه  وما 
اآلخرين.  األطفال  من  بالقرب  اللعب  عند 
يطلبه  ما  عكس  أشياء  وفعل  املتعمد،  العناد 
الطفل  قلق  يدث.  ما  لختبار  فقط  الكبار، 
النفصال.  قلق  عنه  الوالدين  أحد  غياب  عند 

أسباب جتعل الطفل عنيداً:
الطفل  جتعل  أسباب  عدة  هناك  العمر  هذا  يف 
يامرس سلوك العناد ضد الكبار يف هذا السن، ومنها:
اعتاد ما  غري  عىل  ورشابه  الطفل  طعام  تقديم   
يف  كان  كام  ليس  كوبه  لون  يكون  أن  فيمكن 
السابق. شعور الطفل بالتعب أو املرض إضافًة إىل 
شعوره باألمل. عندما يكون مصدر تربية الطفل 
متعددة، كالختالف وعدم التوافق بني األبوين 
يف سلوكهام كأن يكون األب قاسيًا واألم متساهلة 
أو العكس. كثرة النتقاد للطفل عىل كل صغرية 
العصبية  إىل  إضافًة  اآلخرين  أمام  ذمه  وكبرية، 
الزائدة من األبوين. قد يكون سلوكه غري مقبول 
مولود  قدوم  حالة  يف  النتباه،  للفت  كمحاولة 
الصحية  احلالة  ضعف  مثاًل.  العائلة  إىل  جديد 
لديه.  خلقي  تشوه  كوجود  نفسه،  للطفل 

نصائح للتعامل مع الطفل يف عمر السنتني:
يتناسب  واهتامم  لرعاية  بحاجة  السنتني  طفل 
لذلك  والنفعايل،  واللغوي  املعريف  تطوره  مع 
هبا: اللتزام  جيب  التي  النصائح  أهم  من  فان 
الرصاخ  ألّن  طفلك؛  وجه  يف  الرصاخ  جتّنب   
اخلوف،  طفلك  داخل  يف  يزرعان  والعصبية 
الشخصية.  ضعف  إىل  إضافًة  الثقة  وعدم 
حاول أن تتحّدث مع طفلك وتفهم ما يدور يف 
رأيه، واحرص دائاًم عىل إجياد سبب لرفضك 
أكثر. جتّنب ختويف  ليس  طلبه وأّنه ملصلحته 
املرعبة،  القصص  أساليب  باستخدام  طفلك 
واألشخاص الذين خييفونه. الصدق دائاًم حتى 
يثق بك دائاًم وجتّنب الكذب، ألّنك قدوة الطفل 
لو  حتى  لئق  غري  سلوك  يف  يقلدك  جتعله  فال 
التحدث  حتاول  عندما  قصدك.  دون  من  كان 
إليه، احرص عىل أن تكون نربة صوتك معتدلة 
اسمح له أن يقوم بمامرسة ما يب، علاًم بأن 
الطفل يف عمر السنتني يستطيع أن يقوم بالتايل: 
عاليًا.  الكرة  رمي  مكعبات.  أربع  من  برج  بناء 
ذلك  فعل  منه  طلب  إذا  معني  شكل  حتديد 
أشكال معينة من خالل  بالسم. حتديد مخسة 
أو نزع أحد  ارتداء  القفز لألعىل.  إليها.  اإلشارة 
قطع ثيابه. إجراء حمادثة بسيطة من ثالث إىل 
أربع مجل، تكون مفهومة يف معظمها. ويف حال 
كان طفلِك قد جتاوز السنتني من العمر ومل يقم 
بأي شيئ من األمور السابقة، فهنا جيب عليِك 
مراجعة الطبيب، ولكن هذا ل يعني بالرضورة 
أن طفلك غري طبيعي، فبعض األطفال يتأخرون 
ليكتسبوا الكثري من املهارات وحتى تعلم الكالم. 

التعامل بتهذيب مع الطفل:
الطفل  برتبية  واألم  األب  يقوم  أن  يمكن 
واحلرص  مهذب  بشكٍل  الترصف  عىل 
يمكن  بحيث  بتهذيب،  معه  التعامل  عىل 
مثل: معه،  املفردات  بعض  استخدام 
إكساهبم  عىل  يساعد  فهذا  وشكرًا  فضلك،  من   
الحرتام واألدب، ألّن األطفال عادًة ما يقومون 
اآلخرين  مع  والتفاعل  اجليد،  السلوك  بتقليد 
وتطبيقه.  سلوكهم  مالحظة  طريق  عن 

التعامل بتسامح مع الطفل:
عند  بتسامح  يتعامال  أن  الوالدين  عىل  يتوجب 
سلوكّياتم  توجيه  خالل  من  األبناء  تربية 

إىل  باإلضافة  لطيفة،  بطريقة  املختلفة 
والسامح  معهم  املواجهة  جتنب  عىل  احلرص 
هبم  اخلاصة  القرارات  معظم  باخّتاذ  هلم 
هبذه  الطفل  مع  التعامل  إّن  حيث  بمفردهم، 
السلوكية  املشاكل  حدوث  من  ُيقّلل  الطريقة 
رفع  عىل  كثريًا  يساعد  ذلك  أّن  كام  لديه، 
لديه.  الذات  وتقدير  بالنفس  الثقة  مستوى 

احلدود: وضع 
الوالدين  الرسميات بني  إقامة  أن تساعد  يمكن 
من  وذلك  جيد،  بشكل  تربيته  عىل  والطفل 
اخلاصة  احلدود  توضيح  عىل  احلرص  خالل 
يق  فكام  قبلهام،  من  وسلوكياته  بترصفاته 
وأن  األمور  خمتلف  يف  بنفسه  ُيفكر  أن  للطفل 

فيجب  اخلاصة،  واحتياجاته  ذاته  عن  ُيعرّب 
باخلروج  له  ُيسمح  ل  أّنه  جيدًا  يعلم  أن  عليه 
هبدف  وذلك  عليه؛  املفروضة  القواعد  عن 
فرصة  أكرب  عىل  احلصول  بني  التوازن  خلق 
بصورة  الترصف  ضامن  مع  لالستقالل 
مستقبله.  من  متقدم  وقت  يف  النجاح  حتقق 

طرق أخرى لرتبية األطفال:
لرتبية  الطرق  من  العديد  يوجد 
يأيت: ما  ومنها  جيدة،  بصورة  األطفال 
تعزيز روح التعاطف مع اآلخرين لدى الطفل، 
حيث جيب أن ياول رؤية األمور من وجهة 
أن  تعليمه  مشاعرهم.  يفهم  حّتى  نظرهم 
كرس  وجتنب  أصدقاء،  من  حوله  من  يشجع 
السيئة،  الطباع  عن  البعد  هبدف  شخص  أّي 
ترتتب  التي  السلبية  واآلثار  التسلط،  مثل: 
تدريب  اآلخرين.  وأذية  النميمة،  مثل:  عليه، 
املساعدة  وتقديم  التطوع  حب  عىل  الطفل 
احلياة.  يف  حظًا  منهم  األقل  ولألطفال  لآلخرين 

نصائح لضبط الطفل ذو السنتني
مع  للتعامل  النصائح  بعض  يوجد 
تربيتهم  هبدف  السنتني  عمر  يف  األطفال 
كالتايل: وهي  سلوكياتم،  وضبط 

 التجاهل: 
املُتكّررة  الغضب  نوبات  الوالدان بإمهال  ُينصح 
تكون  ما  عادًة  ألهّنا  الطفل،  عىل  تظهر  التي 
يف  ويمكنهام  والديه،  انتباه  جذب  يف  طريقته 
بالتحّدث  وحزم  هبدوء  يأمرانه  أن  احلالة  هذه 
الطفل:  عن  البتعاد  ورصاخ.  بكاء  دون  معهام 
عند  الطفل  عن  يبتعدا  أن  واألم  لألب  ُيمكن 
للتفاهم  لحقًا  العودة  ثم  بالغضب،  شعورمها 
وُمناسبًة  جّيدًة  الطريقة  هذه  وُتعترب  معه، 
لتأديب الطفل هبدوء وبدون ُمعاناة. منح الطفل 
ما ُيريد برشوط: ُيمكن إعطاء الطفل ما يرغب، 
مع مراعاة تذكريه بأّنه بحاجة للُمساعدة دائاًم، 
الطفل':  انتباه  'تشتيت  تذيبه.  يف  ُيسهم  فهذا 
بأشياء  أحيانًا  السنتني  عمر  يف  الطفل  يتمّسك 
قد تكون ُمؤذيًة له، دون أن يعي أمهّية رفض 
بعد  أكثر  بعناد  هبا  يتمّسك  قد  بل  لذلك،  والديه 
للوالدين  ُيمكن  كهذ  حالة  ويف  تأنيبه،  أو  منعه 
اهتاممه  ينرصف  حتى  انتباهه  تشتيت 
اخلطر.  مصدر  عن  ويبتعد  آخر،  يشء  إىل 

تعلم حتليل مشاعر الطفل:
الطفل  تربية  حماولة  عند  الوالدان  ُينصح 
لغة  وقراءة  مشاعره،  حتليل  كيفّية  بتعلُّم 
سعيدًا  يكون  متى  ملعرفة  به،  اخلاّصة  اجلسد 
صعبًا أمرًا  بذلك  القيام  ُيعّد  ول  حزينًا،  أو 
العالمات  بعض  الطفل  عىل  تظهر  حيث 
الشهّية،  وفقدان  واهلدوء،  النسحاب،  مثل 
يكون  التي  احلالت  مراقبة  عليهام  جيب  كام 
طبيعي  بشكل  يتفاعل  ول  خجوًل،  فيها  الطفل 
واألم  األب  وعي  زاد  فكلام  اآلخرين،  مع 
ضبط  عىل  قادرين  أصبحا  طفلهام،  بمشاعر 
إجيايب. آخر  إىل  وحتويله  السلبي،  سلوكه 

ترتيب األولويات:
الطفل  تربية  عند  واألم  األب  عىل  جيب 
القواعد  من  بالكثري  حُمارصته  جتنُّب  الصغري 
للشعور  به  تؤّدي  قد  التي  الصارمة  والنواهي 
والرتكيز  الوقت،  مرر  مع  والنزعاج  باإلحباط 
الكبرية  األمهّية  ذات  القواعد  عىل  املُقابل  يف 
وسالمته،  الطفل  سلوك  عىل  البالغ  والتأثري 
واألمان  بالراحة  الطفل  سيشعر  وهبذا 
للوالدين. بالستجابة  تدرجيّيًا  وسيبدأ  أكثر، 

احرتام الطفل:
فهو  والديه  السنتني  عمر  يف  الطفل  يقّلد 
لذلك  األهل،  سلوكّيات  من  ترصفاته  يكتسب 
"شكراً"  مثل  أخالقية  عبارات  استخدام  فإّن 
لطفلهم  الوالدين  حمادثة  عند  سمحت"  و"لو 
سواء  اإلجيايب،  التواصل  من  جزءًا  تعترب 
إىل  وإضافة  خارجه،  أو  املنزل  داخل  ذلك  كان 
العمر  هذا  يف  الطفل  تعليم  األهل  عىل  فإّن  ذلك 
منهم سيكتسبه  والذي  اجلّيد  الستامع  مهارة 
النزول  سوى  األهل  ماعىل  ذلك  ولتحقيق 
ملا  والستامع  عينيه  يف  والنظر  الطفل،  ملستوى 
باهتاممهم  بروّية، حينها سيشعر طفلهم  يقول 
منهم. اجليد  الستامع  وسيتعلم  حلديثه 

للطفل: القراءة 
فهي  للطفل،  القراءة  أمهّية  األبحاث  أظهرت 
أحد  صوت  سامعه  فعند  لعقله؛  غذاء  بمثابة 
والديه وهو يقرأ له فإن ذلك سيساعد دماغه عىل 
النمو والتطور، كام أن القراءة حتّفز التصالت 
تلقي  يف  تساعد  والتي  لديه،  الدماغية  العصبية 
األبحاث  أظهرت  فقد  مستقباًل؛  للتعليم  الطفل 
حيث  املستقبل؛  يف  األطفال  عىل  القراءة  تأثري 
يصل الطفل الذي يقرأ عىل متعة أكرب يف تلقيه 
للتعليم عندما يكرب مقارنة بغريه.               )موضوع(






