










حوش  يف  الثانية  دون  أطفاٌل  يفعُل  »ماذا 
وراء  من  الشاّبُة  الصحفيُة  هتفت  السجن؟« 
القضبان صارخًة يف وجه املجتمع. كانت تظنُّ أن 
األطفاَل جاءوا مع الزائرين ذوهيم من السجناء. 
لكن صدمتها كانت هائلة حني علمت أن أولئك 
ال  ألن  السجينات،  أمهاهتم  مع  سجناُء  األطفال 
الصحفيُة  كانت  السجن.  خارج  يرعاهم  أحَد 
اجلميلُة ُترى حتقيًقا جلريدة »األخبار« داخل 
بتحقيقها  خترج  مل  لكّنها  النساء،  سجن  أروقة 
بوابة  من  خرجت  بل  وحسب،  الصحفّى 
السجن وهى حتمل رسالًة كربى عزَّ نظرُيها.
مهَس قلُبها: »كيف ترؤ القضباُن الغليظُة عىل 
حبس عصافرَي صغاٍر مل تقَو أجنحُتها بعُد عىل 
واألراجيُح،  احلدائُق  حملُّها  األطفاُل  الطريان؟! 
فورها  من  وقّررت  احلديد«.  قضباُن  وليس 
وكان  السجينات.  أطفال  لرعاية  مجعية  إنشاء 
هلا ما أرادت عام ١٩٩٠، يف بادرة مل يفعلها أحٌد. 
جذورها  من  املشكلة  حّل  قّررت  أعواٍم  وبعد 
دخلن  اللواتى  الفقر«  »سجينات  بتحرير 
البسيطة.  ديوهنن  سداد  عن  لعجزهّن  السجن 
من  وخُترجهن  مغارمهّن  هلّن  تدفُع  كانت 
أن  اكتشفت  ثم  احلياة.  نور  إىل  السجون  عتمة 
واجلهل  الفقر  ألن  املشكلة؛  حيلُّ  ال  خروجهن 
بالقانون كانا عدّوين للغارمة، فتعود إىل السجن 
مّرة أخرى لذات السبب: »العجز عن السداد«. 
بأن  جذورها  جذوِر  من  املشكلة  حّل  فقررت 
مشاريَع  هلّن  وأنشأت  النساء،  أولئك  احتضنت 
صغريًة، وجلبت خرباَء لتدريبهن عىل احِلرف 
قادرات  يصبحن  حتى  الصغرية،  والصناعات 
مّرة  للسجن  يعدن  فال  أرزاقهن،  كسب  عىل 
عمد  الذي  املثقف  العقُل  كان  هكذا  أخرى. 
من  املوجعة  األنشوطة  حبائل  تفكيك  إىل 
تداوى  التي  القرشية  احللول  وليس  جذورها، 
التي  السيدُة  هذه  املرض.  تعالج  وال  العرَض 
هي  استحقاق،  عن  النيل«  »قالدَة  تستحق 
»نوال  األستاذة:  الفاتنة  والصحفية  الروائيُة 
أصبحت التي  العظيمة  املرصيُة  مصطفى«. 
آلالف  رحيمًة  ا  ُأمًّ عمرها،  مقتبل  يف  وهى   
يكربهنا  اللواتى  املجهدات  الفقريات  النساء 
عمًرا، تعّست هبن احلياُة؛ فكانت هلّن اليَد التي 
الدموع. وتفف  الكرَب  وُتفّكُك  الكَدَر  متسح 
طبيعىٌّ أن يتعاطَف الناُس مع الفقراء واملرضى 
املرُء  يتذّكر  أن  املدهَش  لكّن  واألرامل.  والثكاىل 
وألقى  املجتمع  لفظهّن  منسّياٍت  فقرياٍت 
دائرة  يف  سقطن  حتى  القضبان  وراء  هبّن 
»نوال  صنعتها  التي  املعجزة  هي  تلك  النسيان. 
والتعاطف،  بالتذّكر  تكتف  لكنها مل  مصطفى«. 
بل أنفقت زهرَة عمرها وأهرقت عرقها وماهلا 
الرائع  عملها  فريق  مع  تصنع  حتى  وجهدها 
من  فيتحّولن  املنسيات،  ألولئك  جديدة«  »حياة 
صاحلات  مواطناٍت  إىل  املجتمع،  عىل  »عبء« 
الوطن. هنضة  يف  يسامهن  منتجات  فاعالت 

بعض  شاهدنا  حني  غريًبا  يكن  مل  هذا،  لكل 
عناَق  مصطفى  نوال  يعانقن  وهّن  النساء  تلك 
الغريق الذي وجد يًدا امتدت لتنقذه من املوت 
السنوى  الرمضانّى  اإلفطار  حفل  يف  املحّقق. 
السجينات«  أطفال  رعاية  »مجعية  أقامته  الذي 
كيف  لنا  حيكني  نساء  ثالث  وقفت  أيام،  قبل 
سجينات  من  الرائعة:  تلك  يد  عىل  حتّولن 
يملكن  صغريات  أعامل  سيدات  إىل  منبوذات 
املجتمع. واحرتام  واملال  والثقافة  الوعى 
اإلنسانية«  »الصحافة  رائد  يد  عىل  تتلمذت 
ألطفاٍل  روحية  ا  أمًّ فأصبحت  أمني،  مصطفى 
من  أعطتهم  تعيسات.  وأمهات  حمرومني 
اجلميلة  الوحيدة  ابنتها  أعطت  مثلام  قلبها 
عتمة  يف  األطفال  مكوث  بأن  آمنت  »رشوق«. 
أرواحهم يف  الرباءة  شمعَة  سُيطفئ  السجون 
متألها  مصدوعة،  بقلوب  للحياة  فيخرجون 
إلغواء  خصًبا  حقاًل  تغدو  قد  التي  الثقوُب 
تلك  أجهضْت  كم  معى  فتأملوا  اجلريمة. 
ومتسولني  ملجرمني  حمتملة  مشاريَع  السيدُة 
حال  أصلحت  كيف  وتأملوا  شوارع!  وأطفال 
املجتمع  وبطش  اجلهل  ضحايا  من  سجينات 
صغري  مرشوع   ٣٠٠ أنشأت  الرجل!  وقمع 
بالدونية  شعورهن  من  هبا  ختلصن  للغارمات 
بتعليمهن  قامت  بعدما  املجتمعى  واإلقصاء 
ورفع وعيهن بحقوقهن وواجباهتن ودعمهن 
القاسية،  املجتمع  نظرة  ملواجهة  النفسى 
وتعكف  أطفاهلن.  من  ألًفا   ١٢ واحتضنت 
فرص  لتوفري  ومشغل  مصنع  إنشاء  عىل  اآلن 
دعم  استحقت  هلذا  السابقات.  للغارمات  عمل 
الشباب  ووزارة  االجتامعى،  التضامن  وزارة 
مسابقات  لتنظيم  اآلن  ختطط  التي  والرياضة، 
الكتشاف مواهب للغارمات حتى يفيد املجتمع 
من تلك الطاقات املعّطلة. وهلذا أيًضا استحقت 
األمل«  »صّناع  جائزة  مصطفى  نوال  اجلميلة 
أن  أرجو  والتى  راشد،  بن  حممد  الشيخ  من 
لقاء  وطنها  من  رفيعة  مرصية  جائزٌة  تقابلها 
بتحويل  جليلة  أعامل  من  ولنا  له  قدمت  ما 
إىل  املستهلكني  وحتويل  »منح«،  إىل  »امِلَحن« 
مرص  طفولة  من  شطر  وإنقاذ  منتجني، 
مجيل. غٍد  إرشاقة  إىل  مظلم  جمهول  من 
الفرَح نسنْي  اللواتى  السجيناُت/  »األمهاُت 

بجمِع  الصباْح/  هذا  مشغوالٌت   / ونسَيهنَّ
عىل  تنمو/  بالكاِد  التي  الشحيحِة/  الزهوِر 
إكلياًل  جيدلَن  كى  املوحِش/  اجلْدِب  ضفاِف 
أبيَض/ هلامِة السيدِة اجلميلْة/ التي صنعْت من 
ومزّقْت  العصافرْي/  أحالَم  حيمى  ا/  ُعشًّ قلِبها 
لألجنحِة  ِضامداٍت  لتنسَج  فستاهِنا/  ذيَل 
العنرْب جدراِن  عىل  تكّسْت  التي  الصغرية/ 
اجلائُع الطرُي  ليلتقَط  البيضاَء/  ها  كفَّ مّدت  ثم 
من راحِتها/ حبوَب القمِح/ وفتافيِت السّكْر«.

»الديُن هلل، والوطُن ملن حيبُّ الوطن«.
عن املرصى اليوم

َوَيُقوُل  َفاِء.  اْلَ يِف  َقِريَبُه  َيْقُتُل  َمْن  "َمْلُعوٌن 
 .)24:27 )تثنية  آِمنَي."  ْعِب:  الشَّ يُع  مَجِ

خيار أم قتل!! وهل االجهاض هو احلل؟
ما هو رأي مؤيدي االجهاض؟

ة يف هذا األمر؟ وما هو رأي املسيحيَّ
هذا هو السؤال الذي مل يقدر العامل أن يوافق عليه
يقول  اآلخر  والبعض  خيار،  إنه  يقول  البعض 
املوضوع  أتكلم عن هذا  أن  إنه جريمة قتل وقبل 
باإلجهاض. املقصود  ما  أرشح  أن  يل  بد  فال 
مراحله  يف  اجلنني  من  التخلص  هو  اإلجهاض:   
ث  نتحدَّ وبالطبع  األم  رحم  داخل  من  األوىل 
وليس  اجلنني،  من  اإلرادي  التخلُّص  عن  هنا 
أو  ما  لطأ  نتيجة  حيدث  الذي  الالإرادي 
اهلل". سمح  "ال  اجلنني  أو  األم  جسم  يف  مضاعفات 
فعلت  )إن  قاتلة  إىل  األم  حيول  اإلجهاض 
الفرصة،  اجلنني  هذا  ُأعِطَي  فلو  عمدًا(،  ذلك 
أي  أدرانا  وما  حياة،  له  وتكون  سيخرج،  كان 
بعني  نأخذ  أن  وجيب  سينتظره!  كان  مستقبل 
عملية  إجراء  عىل  الزوج  وافق  إن  اإلعتبار 
اجلريمة!  يف  مشرتك  يعترب  فهو  اإلجهاض، 
تهض  أن  زوجها  منها  يطلب  امرأة  وأية 
إطالقًا. ذلك  يف  تطيعه  أال  جيب  جنينها، 
َتْقُتــْل "اَل  تقـول  املقــدس  الكتـاب  هناك وصية يف 
)متى5:  ــكـِْم"  احْلُ ُمْسـَتـْوِجـَب  َيُكـوُن  َقَتــَل  َوَمـْن 

.)17 13(،)تثنية5:  21(،)خروج20: 
امليالد: والطفل قبل  املقدس  • الكتاب 

أوضح  وقد  نولد،  أن  قبل  حتى  يعرفنا  اهلل 
من  بأكثر  احلقيقة  هذه  املقدس  الكتاب 
منها: نذكر  موقف   من  أكثر  ويف  صورة، 
يعرفنا  اهلل  أن  كيف  إرمياء  سفر  يف  • نرى 
ونحن  سنا  ويقدِّ األساس،  من  تكويننا  قبل 
وما  مستقبلنا  ويعرف  الرحم،  يف  زلنا  ما 
اْلَبْطِن  يِف  ْرُتَك  َصوَّ "َقْبَلاَم  عليه:  سنكون 
ْسُتَك.  َقدَّ ِحِم  الرَّ ِمَن  َخَرْجَت  َوَقْبَلاَم  َعَرْفُتَك، 
.)5  :1 )إرمياء  ُعوِب"  لِلشُّ ا  َنِبيًّ َجَعْلُتَك 
ابنًا  بمولد  الكاهن  زكريا  برّش  الرب  • مالك 
ونرى   ،)13  :1 )لوقا  املعمدان  يوحنا  أي  له 
للعذراء  للسيدة  جربائيل  املالئكة  رئيس  بشارة 
.)31  :1 )لوقا  املسيح  السيد  بمولد  مريم 
يف  املرأة   رحم  عن  املقدس  الكتاب  ث  حتدَّ • كام 
كربكة  الرحم  َفْتح  جانب  من  عدة،  مواِضع 
فاتح  والطفل   ،)22  :30 31؛   :29 )تكوين  اهلل  من 
19  :34 15؛   ،12  ،2  :13 )خروج  وتقديسه  الرحم 
عدد 18: 15؛ لوقا 2: 23(، ويعرض أيوب كيف أن 
ويذكر   ،)18  :10 )أيوب  روح  له  الرحم  يف  الطفل 
 :31 رنا يف الرحم )أيوب  أيضًا أن اهلل هو الذي يصوِّ
"ِمَن  عليه  اإلنسان  سيكون  ما  يعرف  واهلل   ،)15
اَمَنا ُمْنُذ  َأيَّ 5(، "َوَيِزيُد   :1 3؛ إر   :58 ِحمِ" )مزمو  الرَّ
َوَجاِبُلنا  َصاِنُعنا  و"هو   ،)24  :50 )سرياخ  ِحمِ"  الرَّ
.)3  :46 2؛   :44 )إشعياء  ِحِم"  الرَّ ِمَن  وحاِملنا 
يف  باهلل  عالقتُه  عن  النبي  داود  ث  • يتحدَّ
َأْنَت  َك  "أَلنَّ فيقول:  رائعة  شعرية  صورة 
َعىَل  ا  ُمْطَمِئنًّ َجَعْلَتِني  اْلَبْطِن.  ِمَن  َجَذْبَتِني 
َبْطِن  ِمْن  ِحِم.  الرَّ ِمَن  ُأْلِقيُت  َعَلْيَك  ي.  ُأمِّ َثْدَيْي 
فقد    .)10  ،9  :22 )مزمور  إِهِلي"  َأْنَت  ي  ُأمِّ
وهو  بل  ميالده،  حلظة  منذ  الرب  عىل  إرمتى 
بالطبيعة. خالقه  باهلل  مرتبطًا  أمه  بطن  يف 
عىل  سالمها  يف  َألِيَصاَبات  قصة  نذكر  • كام 
َبْطِنَها" يِف  ِننُي  اجْلَ "اْرَتَكَض  حينام  العذراء  َمْرَيَم 

األمر  ذات  األصحاح  نفس  ويكرر   ،)41  :1 )لوقا 
بصورة أقوى توضح أن ذلك اجلنني كانت له مشاعر 
.)44 )لوقا1:  َبْطِني"  يِف  ِباْبِتَهاٍج  ِننُي  اجْلَ "اْرَتَكَض 
اإلهلي  الوحي  خيربنا  حينام  َعَظمة  من  هلا  • ويا 
مَلْ  ي..  ُأمِّ َبْطِن  يِف  "َنَسْجَتِني  بنا:  اهلل  عالقة  عن 
َفاِء  اْلَ يِف  ُصِنْعُت  ِحيَناَم  ِعَظاِمي  َعْنَك  َتِف  خَتْ
)أعضاء  َأْعَضاِئي  َعْيَناَك  َرَأْت  أوَلد(..  أن  )أي قبل 
َرْت َتَصوَّ َيْوَم  ُكِتَبْت  ُكلَُّها  ِسْفِرَك  َويِف  جسدي(، 
خاليا  احتاد  حلظة  )من  ِمْنَها  َواِحٌد  َيُكْن  مَلْ  إِْذ 
يكن  مل  حيث  اجلنني،  لتكوين  باملرأة  الرجل 
.)16  ،15  ،13  :139 )مزمور  منها("  واحد  وال 
• ويذكر أيوب بصورة ِشعرية عملية تكوينه داخل 
َوَصَنَعَتاِن  َنَتاِن  َكوَّ "َيَداَك  فيقول:  أمه،  بطن 
َأمَلْ  نِي..  َكالطِّ َجَبْلَتِني  َك  َأنَّ ُاْذُكْر  يًعا..  مَجِ ُكلِّ 
َكَسْوَتِني  ْبِن؟  َكاجْلُ ْرَتِني  َوَخثَّ َكاللََّبِن،  ِني  َتُصبَّ
َمَنْحَتِني  َوَعَصٍب.  ِبِعَظاٍم  َفَنَسْجَتِني  اًم،  َوحَلْ ِجْلدًا 
ُروِحي")أيوب  ِعَناَيُتَك  َوَحِفَظْت  ًة،  َوَرْحَ َحَياًة 
آخر،  شخص  أي  عن  ث  يتحدَّ ال  12-8(.إنه   :10
الِعظام  وتلك  اللحم  ذلك  أيوب،  عن  يتحدث  إنه 
نفسه. أيوب  هي  التكوين  قبل  والعصب 
تثنية  13؛   :20 )خروج  َتْقُتْل"  "اَل  وصية  • إن 
يوَلد  مل  الذي  اجلنني  عىل  كذلك  تنطبق   )17  :5
مثلثه  إنسان  وهو  حياة،  فيه  أن  أي  بعد..  
القتل  عدم  وصية  تنتِه  ومل  البرش..   باقي  مثل 
لكل  عامة  وصية  هي  بل  القديم،  العهد  بنهاية 
العهد  يف  مرة  من  أكثر  َرت  وتكرَّ بل  األجيال، 
كذلك. نفسه  املسيح  السيد  لسان  وعىل  اجلديد، 
لوقا  القديس  يستعمل  اجلديد  العهد  • ويف 
ومعناها  "بريفوس"  اليونانية  الكلمة  اإلنجيل 
"طفل"  ليدل هبا نفسها عىل اجلنني ) النبي يوحنا 
 " أيضًا  املولود  اإلهلي  الطفل  وعىل   ،) املعمدان 
َفُهَوَذا ِحنَي َصاَر َصْوُت َساَلِمِك يِف ُأُذَنَّ اْرَتَكَض 
44 (، و" "َوهِذِه  ِننُي ِباْبِتَهاٍج يِف َبْطِني ") لوقا1:  اجْلَ
يِف  ُمْضَجًعا  ًطا  ُمَقمَّ ِطْفاًل  ُدوَن  َتِ اْلَعاَلَمُة:  َلُكُم 
ِمْذَوٍد«." ") لوقا2: 12(.ويف كال العبارتني يستعمل 
عىل  للداللة  السابقة  "بريفوس"  كلمة  اإلنجيل 
اإلهلي  الطفل  وعىل  بعد  يولد  مل  الذي  اجلنني 
األصل.  اليونان  النص  يف  ورد  حسبام  املولود، 
تتحدث  التي  النصوص  من  املزيد  • وهناك 
والدهتم  قبل  من  ألشخاص  اهلل  إختيار  عن 
األطفال  هؤالء  وتقديس  ودعوهتم  لتعيينهم 
يؤكد  مما  اإلهلية،  بالنعمة  بعد  املولودين  غري 
حيًا  كائنًا  ليس  اجلنني  بأن  الكتايّب  الكنيسة  رأي 
تعّيد  ولذلك  بذاته.  قائم  شخص  هو  بل  فحسب 
باجلسد  املسيح  بالسيد  فقط  ليس  للحبل  الكنيسة 
السيدة  بوالدته  للحبل  كذلك  بل   ) البشارة  عيد   (
املعمدان.  يوحنا  بالنبي  واحلبل  مريم  العذراء 
التي  األرثوذكسية  فالكنيسة  ذلك،  من  أبعد  • وإىل 
حسب  القدس  الروح  هيكل  هو  اجلسد  تعترب 
)  19 األوىل6:  كورنثوس   ( بولس  القديس  تعليم 
تعترب اإلجهاض ليس جريمة قتل بحق كائن حي 
أيضًا.   القدوس  اهلل  روح  تطال  جريمة  بل  فقط، 
يتبع....

املفرط  والتطرف  االعمى  التعصب  البرشية  أزمة 
يسجنون  أهنم  الناس  من  كثري  مشاكل  أهم  ومن 
واالهتاممات  املعرفة  من  ضيقة  دوائر  يف  عقوهلم 
واملعلومات ال يرون ما وراءها من حقائق ومعارف 
حياهتم  مسارات  لتغريت  عرفوها  لو  ربام 

. هتم عقليا و
اجتامعية  ظاهرة  والتعصب  التطرف  إن 
فعل  رد  الغالب  يف  وتكون  طبيعية  ونتيجة 
وجنسية  ومذهبية  ودينية  عرقية  ألسباب 
أخرى  وثقافية  واقتصادية  البرشة   ولون 
فكرية  ونظريات  فلسفات  هبا  وتبرش  هلا  تدعو 
هذه  أحيانًا  وتأيت  متطرفة  وايديولوجيات 
الساذج  وللفهم  النظر  لقرص  نتيجة  الظاهرة 
من  إليها  يدعو  التي  للمعتقدات  والسطحي 
 . أشكاله  بكل  والتعصب  التطرف  يامرسون 
الظروف  تولدها  والتعصب  التطرف  ظاهرة 
لألفراد  االجتامعية  الظروف  وتنميها  املحيطة 
والتعصب  التطرف  لظاهرة  يروجون  الذين 
أيضًا  هم  والذين  الواقع  أرض  عىل  ويامرسوهنا 
حتصل  التي  والتغريات  التحوالت  نتاج  من 
قبول  وعدم  رفض  اىل  تؤدي  التي  املجتمع  يف 
يف  متساوين  بسالم  معه  والتعايش  اآلخر 
األنتامءاإلنسان أساس  عىل  والواجبات  احلقوق 
وليدة  التعصب  كظاهرة  التطرف  ظاهرة  إن 
خاطئة  تربية  إىل  ترجع  وعوامل  داخلية  أسباب 
النقدية  العقلية  ينمي  ال  منغلق  آحادي  وتعليم 
ديني  وخطاب  اإلنسانية  الثقافات  عىل  ينفتح  وال 
وإعالم  علينا  متأمرا  العامل  تصوير  إال  له  هم  ال 
نفوس  يف  الكراهية  يزرع  اآلخر  عىل  حمرض 

 . سلبياهتا  وتضخيم  وإجيابياهتا  األخرى  احلضارات 
أجيااًل  خلقت  فيها  املبالغة  مع  الشعارات  هذه 
احلقائق  يعرف  ال  الذي  املتطرف  الشباب  من 
سجن  يف  عاش  ألنه  بمعرفتها  له  يسمح  ومل 
ومن  بالدين  واملتاجرون  املنتفعون  صنعه  فكري 
ونسيان  التفاصيل  يف  الغرق  العقل  سجن  صور 
هدفها  األديان  أن  مثال  الكلية  الكربى  احلقائق 
وتفسري  األخالق  مكارم  ونرش  العدل  إقامة 
رغبات  مع  يتوافق  ما  حسب  وانتقائها  النصوص 
والتسلط  اإلرهاب  يف  والرغبة  والعنرصية  العنف 

واإلقصاء. 
عىل  قائاًم  خطابًا  أو  ممارسة  والتطرف  فالتعصب 
هو  بالفكرة  اإليامن  فليس  بالرش  الكذب  أو  الوهم 
ويؤمن  يشاء  بام  يعتقد  بأن  احلق  إنسان  فلكل  الرش 
تعصب  إىل  واالعتقاد  الفكرة  حتويل  ولكن  يشاء  بام 
هو  بالقوة  فرضها  عىل  واجلامعة  الفرد  حيمل 
االعتقاد  أو  الفكرة  تتحول  أن  أو  ذاته  بحد  الرش 
اإلنسان  حق  عليها  أقيس  معايري  إىل  اإليامن  أو 
هذا  حيول  ما  هو  فذلك  احلياة  يف  املختلف  اآلخر 
املختلف. اآلخر  من  احلياة  سلب  أداة  إىل  املعيار 
حر  تفكري  دون  النصوص  وتقديس  النقل  وعقلية 
البحث  وحماولة  اآلراء  أصحاب  ألقوال  ومناقشة 
عن احلقائق واآلراء األخرى تقود االنسان إىل زنزانة 
وتضخيم  املايض  حول  األساطري  وخلق  فكرية 
معجزات  عن  القصص  واختالق  األموات  أدوار 
الشباب  تبهر  والعلم  العقل  يؤيدها  ال  وكرامات 
أوتوماتيكيا  منقادة  وعقوهلم  فكرهم  وتعل 
نصف  ألن  واملايض  واألموات  القبور  لتقديس 
اخطاء  يعرفون  ال  فهم  عنهم  حمجوب  احلقيقة 
عبادة  إىل  وصلنا  حتى  األسطوريني  األبطال  هؤالء 
أديان  إىل  املذاهب  وحتولت  منهم  بعض  وتأليه 
يعرفون  ال  بحيث  للناس  متعمد  تهيل  وهناك 
الناس  تبقى فئات من  احلقائق واآلراء األخرى حتى 
وأصحاب  واملتطرفني  اإلرهابيني  سيطرة  حتت 
والسياسة والوجاهة  واملال  الزعامة  يف  املصالح 
اهلمجية  القوة  عبدة  املجرمني  دين  فالتعصب 
اجلهل  وأيديولوجيتهم  قتل  فنون  وطقوسهم 
بذاته  مستقل  دين  القاتل  التعصب  والظالم  املقدس 

بني  تفرق  رشيدة  غري  وسياسات  الناشئة  وعقول 
املواطنة  سياسة  ترسيخ  عىل  تعمل  وال  املواطنني 
املساواة قدم  عىل  املجتمع  مكونات  جلميع 
ألي  والتعصب،  التطرف  العقل  سجون  أنواع  ومن 
جيعل  التعصب  ألن  سياسية  عقيدة  أو  دين  أو  فكر 
حقيقة  ألي  تربيرات  عن  يبحث  أعمى  اإلنسان 
والعقل  اإلنسانية  للمصالح  خمالفة  كانت  مهام 
ترصفاهتم  يف  لالخرين  واالتباع  والتقليد  والعدل 
الديون-  اإلرساف-  المر-  رشب  )التدخني- 
عرق  أو  طائفة  أو  جلامعة  والعنرصية  التفاخر( 
ثوب  وتلبس  أحيانًا  الوطنية  ثوب  تلبس  وهي 
وتربيرًا  رشعية  لنفسها  تعطي  حتى  أحيانًا  الدين 
واإلقصاء  والعنف  والتسلط  العنرصية  ملامرسة 
من  نوع  الديني  التعصب  من  ويتفرع  واالضطهاد 
واملنطق  والتفكري  العقل  احتقار  هو  العقل  سجون 
وأديان  حضارات  واحتقار  احلقيقة  عن  والبحث 
والتقليل  األخرى  الشعوب  وانجازات  وثقافات 
العامل  عىل  وفضلها  وأثرها  وقوهتا  شأهنا  من 
عىل  عالة  يعيش  الذي  نفسه  املتعصب  وعىل 
وسيارات  أدوية  من  األخرى  احلضارات  منتجات 
وبعض  وعلوم  اتصال  ووسائل  ونظم  وأجهزة 
حياولون  ال  شعارات  يف  أنفسهم  يسجنون  الناس 
يملكون  الغرب  أهل  أن  مثل  علميًا  مناقشتها 
املرصية  احلضارة  وان  العامل  مشاكل  حل  وحدهم 
عىل  الفضل  صاحبة  العامل  يف  وحدها  القديمة 
الكون  يف  وحدهم  العرب  وان  األرض  سكان 
دور  واخفاء  وانكار  واألخالق  العدل  أهل 

املعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  إنسانًا  سلبت  إذا 
وتستغلها  تقودها  آلة  يصبح  العقل  ونعمة 
لتدمري  ومتحمس  مسور  وهو  صاحبها  وتدمر 
من  صغريًا  جزءًا  يرى  هدف  سبيل  يف  نفسه 
مزيفة  معلومات  تكون  وربام  عنه  احلقائق 
صغرية  أهداف  يف  عقله  يسجن  الناس  بعض 
أو  املال  مجع  أو  الكرة  تشجيع  مثل  احلياة  يف 
أمجل  أهداف  احلياة  ويف  اآلخرين  مع  الرصاع 
املساكني  وحمبة  الري  وعمل  املعرفة  هي  وأعظم 
ورؤية  واحلرف  واملهارات  واهلوايات  والتعلم 
النجوم  الفراشات  الطيور  األشجار  اجلبال  الطبيعة 
إىل  اإلنسان  تقود  التي  املسالك  ومن  والبحار 
جاهلة  أرسة  من  الاطئة  الرتبية  العقل  سجن 
أو  الديني  التعصب  ضحايا  من  معلم  أو  منغلقة 
والتقليد  واالنقياد  التصديق  ورسعة  العنرصي 
بعض  وسذاجة  احلقائق  عن  البحث  حماولة  دون 
حياول  جيعله  ال  الذي  الذكاء  ومستوى  الناس 
فورًا.  له  يقال  ما  ويتقبل  املعرفة  عن  البحث 
القراءة  هي  العقل  سجون  من  للخروج  واملفاتيح 
واألديان  احلضارات  خمتلف  وعن  العلوم  خمتلف  يف 
وقراءة  والشعوب  والبلدان  والثقافات  والعقائد 
والسفر  اللغات  ومعرفة  العاملية  املوسوعات 
أمر  كل  يف  احلقيقة  عن  والبحث  املعرفة  بقصد 
األسباب  وربط  منطقي  علمي  بأسلوب  والتفكري 
واحلضارات  للكون  الشاملة  والنظرة  باملسببات 
ودورها  وحضاراهتا  الشعوب  واحرتام  واإلنسانية 
بني  واملوازنة  احلالية  اإلنسان  حياة  يف  وأثرها 
عن  البحث  يف  الرغبة  وزرع  وسلبياهتا  إجيابياهتا 
والتخلص  اآلخرين  من  التعلم  يف  والرغبة  احلقائق 
ذلك  ألن  التفوق  وأوهام  واالستعالء  الغرور  من 
فالغرور  إفراج  وال  منه  فكاك  ال  عقل  سجن 
واحلياة والواقع  احلقيقة  عن  اإلنسان  يفصل 
جادين  كنا  وإذا  ملرض  عرض  التطرف  وختامًا 
تفيف  علينا  والتعصب  التطرف  معاجلة  يف 
الرتبة  يف  الغائرة  جذوره  وقطع  األوىل  منابعه 
عقيدة  أساسهم  والتعصب  فالتطرف  املجتمعية 
املطلقة  احلقيقة  متلك  اعتقاد  إىل  صاحبها  تدفع 
املرض. أساس  وهذا  باطل  عىل  اآلخرين  وبأن 



استاء مواطن امريكا من مقاطعة مينيابوليس 
االعالنات  كم  من  االمريكية  مينيسوتا  بوالية 
-احد  تارجت  متجر  من  للمنزل  تصله  التي 
اكرب متاجر التجزئة االمريكية- حول منتجات 
انه  حيث  الوالدة،  حديثي  واالطفال  احلوامل 
وارسته ال ينتظروا مواليد جدد، وعند شكواه 
للمتجر اكتشف ان النظام االليكرتون الاص 
الدعاية  هذه  اليكرتونيًا  له  يرسل  بالعمالء 
الاصة باحلوامل لرصده عملية رشاء ملنتجات 
افراد  احد  من  احلمل  بدايات  يف  تستخدم  قد 
ارسته والتي قد تكون اختبارات احلمل االولية
ويف النهاية عرف هذا املواطن ان ابنته املراهقة 
االرسة. علم  دون  للحمل،  االويل  اشهرها  يف 

النيويورك  جريدة  اثارته  والذي  املوضوع  هذا 
تايمز يف بدايات عام ٢٠١٢ واستحوز عل اهتامم 
امريكية وعاملية كثرية اعالم  صحف ووسائل 
ماهية  حول  كبرية  استفهام  عالمات  اثار 
ومدي  الرشكات؟  بحوزة  التي  املعلومات 
املواطنني  خصوصية  انتهاك  عل  قدرهتا 
وإن  االمريكي؟  بالدستور  واملصونة  املحمية 
شخص  بإي  نثق  فكيف  الرشكات،  يف  وثقنا 
املعلومات؟ هذه  مثل  رسقة  يمكنه  كيان  او 
احد  ابنة  بحمل  علم  تارجت  فمتجر 
املواطنني املراهقة قبل معرفة ارسهتا باالمر.

االستامع  جلسات  بإهتامم  العامل  تابع   ٢٠١٨ يف 
بغرفتيه  االمريكي  بالكونجرس  عقدت  التي 
مالك  زوكربريج  مارك  مع  والنواب  الشيوخ 
الشبكة االجتامعية االكرب عل االطالق فيسبوك، 
للتحقيق يف مزاعم التدخل الارجي بإستخدام 
الرئاسية  للتأثري عل نتيجة االنتخابات  موقعه 
االمريكية ٢٠١٦ والتي فاز هبا الرئيس االمريكي 
احلايل دونالد ترامب، حيث استخدمت احدي 
املوقع  مستخدمي  بيانات  التسويق  رشكات 
رأهيم  لتوجيه  ونرشات  اعالنات  ووجهت 
كواليس  ومن  ترامب.  الرئايس  املرشح  لدعم 
ونقاشات هذه اجللسات نكتشف كبني ادمني 
ان الرشكة الربيطانية تمع معلومات وانامط 
من  االنرتنت  مواقع  مستخدمي  سلوكيات 
الكم  هذا  وتعالج  عدة  ومنصات  رشكات 
بمعلومات  منه  وخترج  املعلومات  من  اهلائل 
اطراف  من  استخدمها  يمكن  دقيقة  شبه 
قانون. غري  او  قانون  بشكل  سواء  عدة 

يف  الثالثني  ختطت  قد  احلرارة  درجة  كانت 
قال  حينام  احلدودية  املنطقة  من  البقعة  تلك 
أشتاق  كم   "  : بصعوبة  ريقه  يبتلع  وهو  ياسني 
املثلج  اهلندي  التمر  مرشوب  من  كوب  إىل 
رن  الذي تعده أمك خصيصًا لنا يا رومان! ذكِّ
كيفية  خدجية  خطيبتي  تعليم  منها  أطلب  أن 
أمي  تفعله  ما  هذا   " رومان:  عليه  رد  عمله". 
 ."! شيئًا  منكم  نرى  فال  نحن  أما  رمضان  كل 
الذهبية  سلسلته  يتحسس  وهو  مازحًا  قاهلا 
ياسني  فأجابه  العسكري،  زيه  خلف  املختبئة 
صوان  نسيت  وهل   " مصطنع:  بغضب 
تلتهم  أن  اعتدت  لقد  أمي،  تعدها  التي  الكنافة 
." ه!  الرَشِ أهيا  بمفردك  الصوان  هذه  معظم 
إيلَّ انظر  عام!  كل  معك  يصوم  ه  الرَشِ هذا 

إنني مل أضع شيئًا يف فمي منذ وجبة السحور 
اهلزيلة التي تناولتها. أليس هذا غريبَا! مسيحي 
أفطر  سوف  أنني  واألغرب  رمضان!  يصوم 
الرسل  صيام  يف  أننا  نسيت  .هل  نبايت  بأكل 
."!......... أكـ  من  أمتكن  لن  أنني  يعني  هذا 
قاطعهام فجأة صوت إنفجار يف أول الكمني. 
كان إنفجارًا مدويًا مل يشاهدا مثله من قبل، ومع 
ذلك ،يف رسعة، راحا ينفذان الطة التي تدربا 
عليها وانترشا مع باقي اجلنود يف نصف دائرة 
حول الكمني. استمرت املعركة قرابة الساعة 
والربع أطلق خالهلا رومان عرشات الطلقات 
مخس  اليمنى  ساقه  اخرتقت  بينام  الصائبة 
سالحه.  حاضنًا  األرض  عىل  فوقع  رصاصات 
حماوليني  اإلرهاببني  من  اثنان  نحوه  اته 
أرسه حيًا لكن ياسني ظهر فجأه و أمطرمها 
برصاص سالحه اآليل وأوقعهام قتيلني وحل 
بالسور  اإلحتامء  حماواًل  كتفيه  عىل  رومان 

اصبح  املسلحة  القوة  بواسطة  التفاوض  ان 
ىف  الدولية  السياسة  ىف  الغالبة  السمة  االن 
العامل  ىف  اماكن  هناك  الن  االخرية  االونة 
غري  شيئا  التعرف  دول  اشباه  او  دول  مثل 
التفاوض  معها  جيدى  وال  العنف  ثقافة 
الدول  اخذت  وهلذا  طبيعية  سلمية  بطرق 
هامة  مناطق  ىف  املحورية  والدول  العظمى 
القائمة  الدبلوماسية  طريق  العامل  من 
املسلحة  القوة  باستخدام  التهديد  عىل 
والسفن  الطائرات  حامالت  ىف  واملتمثلة 
اىل  تصل  ان  يمكن  التى  الفتاكة  احلربية 
صوارخيها  وتطال  العامل  ىف  مكان  اى 
بعيدا كان  مهام  مكان  اى  وقاذفاهتا 
منطقة  اى  الوسطى  واسيا  العربى  فالعامل 
اللغة  هذه  اال  التفهم  االوسط  الرشق 
الدبلوماسية اجلديدة والتى بدات تظهر بعد 
الضغط  حتت  التفاوض  وهو  العراق  حرب 
ايضا  واالقتصادى  واالسرتاتيجى  العسكرى 
عليه  التحايل  يمكن  االقتصادى  احلصار  الن 
النووى  احلصار  وايضا  االحيان  بعض  ىف 
الذى احتدث عنه هو عامل  العامل  هكذا فهذا 
الدولة  ظل  ىف  شعوبه  بعض  تعيش  اخر 
الفقيه  او ىف ظل والية  الديكتاتورية  الفاشية 
للدولة  احلقيقى  باملعنى  دولة  هناك  فليس 
اجلانب  وعىل  معها  التفاوض  يمكن  التى 
اخرى  شعوبا  تعيش  العامل  من  االخر 
الثقافة  خمتلفة  الغرب  شعوب  وهى 
يتم  فكيف  السابقة  الشعوب  عن  والنظام 
االثنني؟ بني  خالف  وقع  اذا  هنا  التفاوض 
يصعب  الصعب  السؤال  هذا  ان  شك  ال 
للتفاوض  الطبيعية  بالطرق  عليه  االجابة 

مسائل الصوصية عل االنرتنت حاليًا تستحوز 
هتتم  والتي  املنظامت  من  الكثري  اهتامم  عل 
والتعبري  الرأي  وحرية  الصوصية  بحامية 
واطراف  ورشكات  حكومات  اهتامم  وايضًا 
عدة، النه ببساطة كل خطوة نخطوها بإعتامد 
يف  اكرب  خطوة  متثل  التكونولوجيا  عل  اكثر 
حياتنا  وتصبح  خصوصيتنا،  عن  االستغناء 
واالستخدام للبيع  قابلة  معلومات  وترصفاتنا 
ايضًا  تستطيع  التقنيات  هذه  تنامي  ظل  يف  بل 
من  عالية  بدرجة  املستقبلية  بتحركاتنا  التنبئ 
عل  بحث  وكل  هبا  تقوم  زيارة  فكل  الدقة، 
تشاهده  فيديو  مقطع  وكل  الدولية  الشبكة 
اصبع -بصمة  بك  استخدام خاص  يمثل نمط 
تكنولوجيا  استخدام  تنامي  ظل  ويف  بل   ،
عاملقة  بني  احلايل  والتنافس  الذكية  املنازل 
سهولة  اكثر  تنقنيات  لتطوير  التكنولوجيا 
او  اليكسا )امازون( او سريي )ابل(  مثل تقنية 
بإستخدام  اوامر  تنفذ  والتي  وغريها  جوجل 
حاليًا  الرشكات  بإعرتاف  والتي  الصوت، 
فمسائل  العادية،  حمادثتكم  تسجيل  يمكنها 
تارخيية. مسائلة  تصبح  سوف  الصوصية 

من  الرهابكم  ليست  املكتوبة  السطور 
واالخري  االول  هدفها  ولكن  التكونولوجيا، 
توعيتكم بام حيدث -يف معظم االحيان- يف غفلة 
مستقباًل  وباالكثر  حاليًا  التكنولوجيا  منكم، 
ليست اختيار، فكل حياتنا واعاملنا تعتمد بشكل 
اكرب يوم بعد يوم عل التكنولوجيا، لذلك جيب 
علينا كمستخدمني بذل جهد اكرب يف التحكم يف 
كم ونوعية املعلومات التي نرتكها دون مراقبة
برنامج  بتثبيت  تقوم  عندما  املثال  سيبل  فعل 
جديد عل تلفونك النقال، ُيطلب منك املوافقة 
او  التنبيهات  بإستخدام  للربنامج  السامح  عل 
قائمة  ايل  الولوج  او  بالتليفون  املثبتة  الكامريا 
يف  التفكري  عليك  فيجب  االصدقاء،  تليفونات 
حتت  ستصبح  والصالحيات  البيانات  هذه  ان 
ما  عل  باملوافقة  فقم  غريك،  احد  سيطرة 
وبالطبع  للربنامج  الستخدماتك  مناسب  تراه 
مصدرها. يف  املوثوق  الربامج  فقط  استخدم 

ونقاشات  كتابات  حيتاج  املوضوع  بالطبع 
والوعي الفهم  نحو  اكثر  وخطوات 
االدراك  هي  الطوات  هذه  اول  لكن 
استطاعة  ومدي  الصوصية  بأمهية 
خصوصيتك. اخرتاق  وكيانات  رشكات 

الثان! اإلنفجار  وقع  وهنا  للكمني.  الرشقي 
كانت جنازة عسكرية مهيبة تقدمها املحافظ 
ومندوب  والتنفيذية  الشعبية  والقيادات 
و  األوقاف  شيخ  بذل  الرئيس.  السيد  عن 
يف  كبريًا  جهدًا  الشاب  اإليبارشية  أسقف 
قداسة  مبعوث  وألقى  القرية  أهل  تعزية 
املشرتك  العزاء  صوان  يف  رائعة  عظة  البابا 
اهلل  اصطفاها  التى  العذراء"  "مريم  سيدتنا  عن 
مثااًل  لنا  ضاربة  صمت  يف  املصاعب  واحتملت 
الشدائد. عىل  الصرب  يف  مجيعًا  به  نحتزي 
هرب  كيف  العسكرية  املنطقة  قائد  روى 
عىل  القبض  من  يتمكنوا  أن  دون  اإلرهابيون 
أن  قبل  ياسني  قال  كيف  روى  واحد..  أسري 
أتركك  أن  يمكن  ال   "  : األخرية  أنفاسه  يلفظ 
عمر!  عرشة  اجلبناء!...إهنا  هلؤالء  رومان  يا 
وعىل  رومان  جثة  وجدوا  كيف  روى   ..."
بيمناه  ياسني  يد  ممسكًا  ابتسامة  وجهه 
ذهبية. سلسلة  عىل  قابضة  اليسى  ويده 
القابعة فوق  الشهداء  إىل قرية  إذا ذهبت  اآلن 
ستشتم  الضيقة  األزقة  من  مررت  و  اجلبل 
حمظوظًا  ستكون  العتيق.  مرص  تاريخ  رائحة 
حدث  إذا  ياسني.  منزل  زيارة  من  متكنت  إن 
تريك  أن  ياسني  أم  أن تطلب من  ذلك إحرص 
أن  أحتداك  هبا!  حتتفظ  التي  رومان  سلسلة 
هي  هل  السلسلة،  عىل  الدماء  بقع  بني  متيز 
لياسني أم لرومان؟! مهاًل، قد تكون حمظوظًا 
أكثر إن وجدت أم رومان هناك! أؤكد لك أنك 
لن  الذي  اهلندي  التمر  من  بكوب  ستستمتع 
املحبة  بامء  ممزوج  ..فهو  أبدًا  مذاقه  تنسى 
أبدًا!. أبدًا...  تسقط  لن  التي  احلقيقية  املحبة 

بني  فالتفاوض  املتحرض  العادى  السلمى 
العظمى  الدول  حتى  او  املتحرضة  الدول 
مثل  املفاوضات  مائدة  عىل  باجللوس  ياتى 
وروسيا  االوربى  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
تعبت  الدول  هذه  الن  وغريها  والصني 
احلرب  اعقاب  ىف  اقتصادها  بناء  ىف  كثريا 
بحروب  ابدا  والتسمح  الثانية  العاملية 
فرضت  اذا  اال  شعوهبا  او  اقتصادها  هتدد 
التسعى  فهى  احلروب  هذه  احيانا  عليها 
عاملية  حرب  اىل  العامل  انزلق  واال  اليها 
االرض عىل  احلياة  تنهى  ان  يمكن  ثالثة 
فيها  التستطيع  مناطق  هناك  ولكن 
والتستطيع  التهديد  حتت  وانت  التفاوض 
عندما  مرص  ماتفعله  وهذا  دولتك  حاية 
طائرات  وحامالت  حربية  بوارج  رشاء  تم 
ىف  االمن  عىل  للحفاظ  املرصى  للجيش 
العطاء  وايضا  العامل  من  امللتهبة  املنطقة 
السياسى  والردع  التفاوض  ىف  وقوة  دعم 
العسكرية القوة  هذه  عىل  املرتتب 
املرصى  الرئيس  سياسة  اقرتبت  لقد 
السياسة  هذه  من  السيسى  الفتاح  عبد 
حتمى  احلربية  البوارج  ان  وهى  الغربية  
ىف  اسرتاتيجيا  وتدعمها  الدبلوماسية 
الوسطى  واسيا  االوسط  الرشق  منطقة 
ىف  تقع  حمورية  دولة  مرص  الن  امللتهبة 
من  كبرية  ملخاطر  وتتعرض  العامل  وسط 
ىف  وحتقق  االوقات  كل  وىف  اجلهات  كل 
املرجوة  االسرتاتيجية  االهداف  النهاية 
حرب  كالة  احلربية  البوارج  عمل  فليس 
حلفظ  الة  تكون  ان  يمكن  وانام  فقط 
السلمى. والتفاوض  والسالم  االمن 

نتفاخر بأن جمتمعاتنا جزء من السامء؛ ألننا 
نعبد اهلل!

عن  مؤملة  بإستفاضة  نقرأ  نظل  فلامذا     
الطالقات الفاضحة، وقصص اجلرائم اجلنسية
الدين؟!.. بإسم  والعنف  الكراهية  وجرائم  

اإلجابة ليست ببعيدة عنا.. 
   ألن املجتمع الذي ال يزال يضغط ـ برشقيته 
ويستخدم  بقسوة،  اجلنس  عىل  ـ  املفرطة 
وحتريامته  املرائية  الطهرية  قيوده 
االغتصاب  ويعاقب  املتزمتة،  الصارمة 
"املرئيات  يتابع  الذي  نفسه  هو  قاتلة،  بشدة 
وسائل  ودعم  الدعاية،  بمساندة  اإلباحية"، 
ملاليني  العري  تقدم  وهي  املتقدمة،  اإلعالم 
الشاشة  عىل  اجلسد  كاشفة  العيون،  من 
ذاته! لتقديم  مستعد  وكأنه  فأكثر..  أكثر 
   وهو نفسه، الذي ترك املساحات الفضائية 
اجلنس  ليجعلوا  الرشيعة،  ألدعياء  الشاسعة 
يف  حياء  "ال  وبحجة  الدين،  من  جزءًا 
يمتلكون  ال  الذين  عواطف  يثّورون  الدين"، 
أسفل! إىل  راكعني  ليظلوا  النفس،  ضبط 
وهم  مستمرة،  خطاياهم  تزال  وما 

كُمدّمر الدين،  خدمة  يف  اجلنس  يقدمون 
االنتحاريني من  مجاعة  أن  قيل  حتى 
أبليس  عند  سهروا  التمويه،  باب  من 
الصباح يف  وغريهم،  أنفسهم  تفجري  قبل 
يظنون! كام  احلوريات  معّية  يف  ليكونوا 
من  املظلمة  الناحية  خماطبة  عن  توقفوا 
بالفوضوية  املليئة  املكبوتة،  الناحية  النفس، 
اإلنسان  لدى  الدافع  توقظ  التي  الكفيفة، 
يف  مسحوقًا  مضغوطًا  نفسه  حيس  الذي 
اإلشباع  حرية  حيث  إىل  فيهرب  حياته، 
يعرف  ما  بقدر  حادة  يريدها  بلذة  املطلقة 
كتعبري  باللذة  حقه  عن  معلنًا  عابرة،  أهنا 
القبول  يمكن  ال  واقع  ضد  االحتجاج  عن 
بعيدًا  ألمتالكها  بحياته  والتضحية  بل  به.. 
املتعاظم! واإلجتامعي  اجلزائي  القمع  عن 
بحدة اجلنسية  النزعة  إثارة  عن  توقفوا 
وقمع حتقيقها بآن واحد؛ فقوة التمرد إنام 
هي بنسبة قوة الدفع، التي تقود، حتاًم، إىل 
حتجيمه! أو  وقفه،  يمكن  ال  الذي  االنفالت 



ما أهم ذكرياتك ىف حرب اكتوبر؟ 
يأتى  كان  باحلياة  املوت  هبا  اختلط  حلظه  اكتوبر   6 يوم 
وقتال.  حصار  ينتقى  ما  ينتقى  وكان  مستعرضًا  املوت 
وزير  املشري  سياده  مر  حينام  احلرب  بموعد  علمنا 
فجأه  االركان  رئاسه  ومعه  إسامعيل  أحد  احلربيه 
اجليش  عليها  انترش  الرمليه  واملدقات  حتركات 
كان  املدفعيه  وتالها  صوت  فرقعه  طريان  ابتدا 
تشققت  واالرض  مذعوره  الكالب  عواء  له  مصاحب 
مذعوره  الفئران  وخرجت  املدفعيه  زلزله  مع 
وقفنا عىل النقطه القويه سمعت اخر طلقه مصاحبه اهلل واكرب، 
وكان صديقى الشهيد سيد عبد الرزاق وقال أحد يأخذ مكانى بسعه 
كنت ىف سالح املشاه  وهذا السالح أول من عرب خط بارليف، فرد 
املشاه كان معجزه هذا احلرب وانا مل امارس بطوله كانوا زمالئى 
حياتى  ىف  هام  حدث  احلرب  هذا  ىف  مشاركتى  لكن  أبطال  كلهم 
كتب علينا القتال وجدت نفسى داخل حرب، اول فرد استشهد 
وكنت  مكانى،  يأخذ  حد  قاهلا  كلمه  واخر  الرزاق   عبد  سيد 
بقذيفة  استشهاده  خالل  حدى  أحد  الشهيد  من  جدًا  قريب 
إىل  للعبور  املرصية  القوات  صنعته  التى  الكوبرى  عىل  ارسائيلية 
اجلهة الثانية من القناة كان بطاًل يف املعركة ومل يكن خياف املوت.
مياة  ازمه  ىف  كنا  صقر  الفتاح  عبد  الشيخ  فقدت  اليوم  هذا 
كان  اذا  الشهداء  دفن  مجاعات  مننا  شكلوا  الثالث  احلصار  ىف 
عليه  يصىل  مسلم  كان  واذا  عليه  بالصالة  أنا  اقوم  مسيحى 
أثناء  اإلرسائيليني  اجلنود  رأيت  صقر،  الفتاح  عبد  الشيخ 
سنقتلهم  اننا  يظنون  كانوا  منا  جدًا  خائفيني  وكانوا  االرس 
والرشاب.  الطعام  هلم  احرض  الكتيبه  بقائد  فوجئوا  ولكن 
شهور  ملده  كأسري  ُأخذ  التجنيد  ىف  معى  خيدم  كان  اخى 
نحن  وكنا  الراديو  من  وقتها  وسمعت  الراديو  ىف  وعلمت 
احلصار. ليفك  ىل  وجاء  أرسه  فك  تم  ان  إىل  احلصار  ىف 
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قضيت ىف اجليش 6 سنوات ماذا تعلمت؟ 
كان  موقف  اتذكر  وعهدتى،  وطنى  عىل  احافظ  ان  تعلمت 
لعمل  املدشوش  الفول  لدق  يستعمل  كان  مدق  عهدتى  ىف 
به  وذهبت  فحملته  جدا  ثقيل  وكان  هنحارب  فقالوا  الطعميه 
العسكريه  لنقاط  اخرى  مره  رجعنا  وبعدها  احلرب  موقع  اىل 
اتركه.  ومل  معى  فحملته  احلرب  موقع  اىل  ثم  ايضا  حلته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ترى ان هناك تكريم حقيقى لكل أبطال أكتوبر؟ 
والكتاب  للشعراء  احلرب  تكريم  حصاد  كل 
من  وحيكيه  يكتبه  والسجن  احلرب  والفنانني، 
يعيش  مل  فرد  اى  االرض  وجه  عىل  اليوجد  عاشه 
خالل  حدي  أحد  الشهيد  من  جدًا  قريبا  كان  أنه  إىل  ولفت 
صنعته  التي  الكوبري  عىل  إرسائيلية  بقذيفة  استشهاده 
مشريا  القناة،  من  الثانية  اجلهة  إىل  للعبور  املرصية  القوات 
املوت. من  خيائف  يكن  ومل  املعركة،  يف  بطاًل  كان  أنه  إىل 
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ملاذا ال متثل ىف فرته شبابك؟ 
االسكندريه  االداب  كليه  ىف  ودرست  سويف  بنى  ىف  كنت 
املسحيه  الفنون  معهد  دخوىل  مع  تزامنًا  واجتامع   فلسفه 
أدوار  ليمثلوا  التجنيد  ىف  الينا  يأتى  وكان  تنيدى  جاء  ثم 
مسحيه  أدوار  ىل  يأتى  كان  وبعدها  أراهم  وأنا  أكتوبر  حرب 
املعهد  أيام  من  بيتى  القومى  واملسح  تصويرها  يتم  ومل 
احللفاوى  ونبيل  صبحى  حممد  مع  املسح  ىف  كنت 
الستني  سن  ىف  االعامل  عىل  تنهال  بدأت  وبعدها 
الصاروخ. بسعه  فإنطلقت  الفرصه  أضيع  فلم 
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ظهورك دائامً مع جيل الشباب ىف الدور الثانى أثر  عىل موهبتك؟
لكني  الوجوه اجلديدة ألنى منهم وظهرت معهم  لقد عملت مع 
الشخصيات  ألن  الثانية  البطولة  أدوار  يف  فنيًا  تصنيفي  أرفض 
ذاهتا  حد  يف  حمورية  تعد  السينام  شاشة  عىل  العبها  التي 
الشباب. املمثلني  مع  الفنى  التواجد  ىف  الرغبة  ملجرد  وليست 

اآلن؟  السينام  ترى  كيف 
فيلاًم   90 إنتاج  بجملة  الصحيح  االتاه  يف  تسري  اآلن  السينام 
فرتة  اواخر  يف  املنتجة  االفالم  عدد  كان  أن  بعد  السنة  يف 
أن  عن  فضاًل  فقط   السنة  يف  أفالم  أربعة  او  ثالثة  التسعينيات 
ورومانسى. واكشن  كوميدى  افالم  بني  متنوعة  االفالم  هذه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاذا رفضت تكريم دولة ارسائيل؟ 
تلقيت إتصااًل من السفارة اإلرسائيلية يف القاهرة، ودعون خالله 
عىل  يب  واالحتفاء  لتكريمي  يقابلني  أن  يريد  ألنه  السفري  لزيارة 
دوري يف فيلم السفارة يف العامرة لقد رفضت الدعوة عىل الفور 
بسبب املجازر التي حتدث يف فلسطني كام ان املناخ العام وما تقوم به 
إرسائيل بشكل دائم ومستمر ضد الفلسطينيني ال يسمح هبذا االمر.
بشخصية  فيه  قمت   الذي  العامرة  يف  السفارة  فيلم  ان 
السينام  يف  أدوارى  أبرز  من  القاهرة  يف  اإلرسائيل  السفري 
كان  أنه  كام  كبريا  نجاحا  خالله  من  حققت  حيث  املرصية 
والعمل  جديدة،  انطالق  ونقطة  الفنية  حياتى  يف  نوعية  نقلة 
عمله  عىل  خياف  امام  عادل   ، حبا  االعامل  وأكثر  الزعيم  مع 
االرسائيىل. السفري  تكريم  فرفضت  التفاصيل  بكل  وهيتم 

باالضافه اىل كونى كنت جندى من جنود مرص وحاربت العدو 
اإلرسائيىل وحققنا النرص. 
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ماذا يمثل املرسح بالنسبه للفنان لطفى لبيب؟ 
بالتوهج  واشعر  املسح  خشبة  عىل  للوقوف  جدًا  الشديد  حبى 
عليها، قدمت أعاماًل مسحية كثرية ومتنوعة يف مسح وزارة 
السلطان واملغنية  الرهائن وعريس بنت  الثقافة منها مسحيات 
الصلعاء ما زالت صلعاء وأخريا مسحية يس عل وتابعه قفة.
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اختفاء الشخصيه القبطيه من االعامل الفنيه؟ 
والشخصيه  تارخييه  حياة  هى  وانام  قبطية  سينام  اليوجد 
ان  مهتم  غري  التوزيع  سوق  الن  الدراما  عن  غابت  القبطيه 
اإلهتاممات.  إختالف  مع  العمل  ىف  قبطى  شخص  يروا 
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انت متثل بطل من أبطال األفالم الدينية وشخصيتك داخل 
العمل تكون كاريزميه ما هى اإلضافه من هذه األعامل؟ 

البطال  ومتثيل  القبطى  للتاريخ  تسيدا  هو  الدينى  العمل 
من  الكثري  القبطية  االفالم  حتدت  حقيقيني،  وقديسني 
كانت  فقد  جبارة،  خدمة  وادت  للنور  لتظهر  العوائق 
وقد  الكثريين  حياة  ىف  بركة  وسبب  ناطقة  ايقونه  بالفعل 
املعروفني. غري  القديسني  من  الكثري  عىل  االقباط   عرفت 
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قررت اإلعتزال نتيجه ملرورك بأزمه صحية ملاذا؟ 
صحيه  بوعكه  مررت  ولكنى  االطالق  عىل  اإلعتزال  أقرر  مل 
اآلن  أمر  وأنا  املخ  ىف  بجلطه  واصيبت  املستشفى  إىل  ونقلت 
باسرتاحه حمارب، قلت األعامل وهذا أمر طبيعى وبدأت اكتب 
معرض  داخل  ندوه  اللقاء  دعوت  حينام  إعتزاىل  أشاعة  وبدأت 
املستشفى  اىل  نقلت  انى  وقتها  فاشيع  عنها  واعتزرت  الكتاب 
وقررت  بالرد  اقوم  مل  االشاعات  هذه  مثل  وىف  فنيًا  واعتزلت 
وقت  اليها  انتمى  كنت  التى   26 الكتيبه  واكتب  وقتى  استغل 
التجنيد مل احد يستطيع الكتابه عن حرب اكتوبر اال من عاشها.
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الفنى؟  العمل  ىف  االول  املبدع  من 
هو  املمثل  وانام  واملخرج  الكاتب  هو  االول  املبدع 
توصل. ال  أو  جيد  توصل  أن  يإما  واالداه  توصيل  اداء 

ماذا تشكل منطقه مرص اجلديدة؟ 
والراحه  اهلدوء  متثل  الزواج  بعد  ىل  سكن  أول  اجلديدة  مرص 
احلى.  نفس  ىف  وجودهم  عىل  حريص  كنت  بناتى  حتى  والتأمل 
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فرتة مرضك كيف ختطيت هذه املرحلة؟ 
من  أعانى  كنت  سى  فريوس  من  وتعاجلت  أمريكا  إىل  ذهبت 
فريوس سى وىف حاله متاخره، شأنى شأن كل املرصيني مل أتابع 
بشكل دورى عىل صحتى وعلمت بوجود الدواء ىف امريكا وقال 
ىل الدكتور وحيد دوس الدواء سيأتى اىل مرص ولكن إذهب إتعالج 
ىف أمريكا، واشكر ربنا ان كان معى ثمن العالج وكان الدواء سحر 
12 مليون حالة فريوس سى مرض  وعاجلنى، مرص فيها حواىل 
لألسف.  الوباء  هذا  هبا  يوجد  دولة  اكرب  نحن  لإلنتاج،  معطل 
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كيف ترى االنجازات التى حتدث ىف مرص اآلن ؟ 
القاهرة،  رشق  ىف  حيدث  بام  جدًا  فرحان  اجلديدة  مرص  ىف  أنا 
البناء االول وقت جوهر الصقىل وقال حني ترصدون الطالع فنبدا 
بالبنيان، البناء الثانى وقت الديوى اسامعيل شال الرتب الىل مكاهنا 
العظام  ومجعوا  القديمه  واالوبرا  القومى  ومسح  العتبه  االن 
ووضعوها ىف جامع العظام ووسع القاهره اىل ان المست النيل وقتها 
ارى  ان  اىل  ايامى  انه يطول  ربنا  بدعى  انا  السيسى  عرص  ىف  االن 
شارع  يصنع  االداريه  العاصمة  داخل  االن  وماحيدث  التطورات 
عاملى وكوبرى روض الفرج، انا متفاءل جدا للقادم ومرص اىل االمام. 
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؟  لبيب  لطفى  الفنان  عىل  يطمئن  دائامً  من 
بيكلمنى  مش  الىل  وحتى  عنى  بتسأل  الناس  كل 
ذلك.  اقدر  وانا  عنهم  وغصب  ظروف  عنده  بيكون 
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الكريم؟ للقران  تستمع  انت 
استمع لبعض الصور )بصوت الشيخ مصطفى إسامعيل ( كنت 
ىف معهد فنون مسحيه وكنت ضعيف ىف اللغة العربية فكانت 

نصيحه الفنان سعد أردش ليا أنا أقرأ القرآن لكى تتحسن اللغة 
وحتسنت بالفعل. 
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االزمه الطائفيه ىف مرص كيف تراها ؟
احداث مؤمله مررنا هبا البد ان نفهم ان االرهاب يرتبص بنا، وقت 
يعرف  ان  اهتم  احد  انى كنت مسيحى وال  يعلم  احد  تنيدى مل 
ال تعرب عن  الطائفيه احداث فرديه  االخر، صدور احداث  ديانه 
وطننا نحن نعيش دائاًم ىف حمبة دعونا نرى العراق وليبيا جيب 
العوده بيد واحده لكى نتجاوز كل شئ، اللعب ىف هذا االمر مقزز 
عىل  معى  التعامل  احب  ال  وانا  تغري،  الوضع  يونيو   30 يوم  من 
اساس دينى انا فنان مرصى وما حدث من مشكالت  نتيجه لتيار 
شبه  كتاب  له  عوض  لويس  للدكتور  مرص  تاريخ  نقرا  متطرف 
ىف  تتمثل  كيك  طبقه  من  اكثر  هبا  يوجد  التى  التورته  مثل  مرص 
) تراكم فرعونى والطبقه الثانيه يونانى رومانى ومرحلة قبطية 
وانتامءات بحر متوسطيه و انتامءات افريقيه وعربية وإسالمية. 
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مشاكل؟  لك  حيدث  املزيف  حسابك 
وانا  ىل  تنسب  واقاويل  شخصيتى  ينتحل  احد 
املشاكل.  من  العديد  ىل  وسببت  شئ  هبا  اعلم  مل 
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اآلن؟  االعالم  ترى  كيف 
تلمع  وأقالم  حيه  وأصوات  متألقه  شابه  وجوه  ارى 
ىف  مكان  كل  ىف  املرصيني  بصوت  تتحدث  وجرائد 
جريدة  مثل  الارج  ىف  الشقائنا  مشاعرنا  وتنقل  العامل 
لطف  وائل  والسيد  العمل  طاقم  لكل  منى  حتيه  كاريزما 
املستمر.  والتفوق  والتقدم  التوفيق  كل  لكم  وأمتنى  اهلل 



عىل  الصغر  منذ  شبت  وقد  احلال،  متوسطة  أرسة  من   القاهرة  احياء  أحد  شربا  حي  بنت  عبيد  نبيلة 
يوم  يف  منزهلا  من  القريبة  »باالس«  شربا  سينام  يف  تعرض  كانت  التي  األفالم  ومشاهدة  التمثيل  حب 
تفاهم  مافيش   " فيلم  يف  وقدمها  سامل  عاطف  املخرج  هو  اكتشفها  من  أول  وكان  اسبوع،  كل  من  اجلمعة 
العدوية  رابعة  فيلم  يف  مطلقة  بطولة  أول  عىل  حصلت  ثم  صامت،  ككومبارس  دورها  فيه  أدت  والذي    "
أعامهلا. جممل  عن  ويلز  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  عىل  حصلت  مصطفى،  نيازي  للمخرج 
مصطفى  نيازي  للمخرج  العدوية"  "رابعة  فيلم  يف  البطولة  بدور  مشاركاهتا  أوىل  كانت   ،1963 عام  يف     
ثموشاركت  نبيلة  باسم  للجمهور  ُقّدمت  حيث  رياض  حسني  والفنان  شوقي  فريد  الفنان  جانب  إىل 
عام  ماما"  "خطيب  فيلم  يف  مشرية  دور  أدت  كام   1964 عام  باريس"  من  "زوجة  فيلم  يف  سامية  بدور 
ويف  "الطرطور"  مسحية  يف  وشاركت   ،1965 عام  "املامليك"  فيلم  يف  قمر  شخصية  بأداء  لتقوم   1965

.1966 عام  وكلها  "العبقري"  ومسلسل  لصوص"   3" وفيلم  الثالثة"  "األصدقاء  وفيلم  "كنوز"  فيلم 
سنة  ملدة  التمثيل  عن  توقفت  لكنها  "روبابيكا"  مسحية  يف  عبيد  ظهرت   ،1967 عام  ويف 

عبيد"  "نبيلة  إىل  الفني  اسمها  غريت  أن  بعد  أفالٍم  مخسة  يف  املشاركة  خالل  من  إليه  لتعود 
كام  ونساء"،  "أبطال  فيلم  يف  دنيا  وشخصية  "السريك"  فيلم  يف  نوسة  شخصية  فأدت 
الثالثة". "النصابني  وفيلم  املباحث"  "مفتش  مسلسل  ويف  املاليني"  "سارق  فيلم  يف  ظهرت 

للمخرج  جدًا"  غيورٌة  "زوجٌة  فيلم  يف  كوثر  بدور  رشف  كضيفة   1969 عام  عبيد  شاركت 
عفاف،  الصحفية  بدور  أموت"  لن  "أبًدا  مسلسل  يف  ظهرت  كام  رفلة،  حلمي 

"الساعات  وفيلم  عسل"  شهر  "رحلة  فيلم  يف  مشاركٌة  هلا  كان   1970 عام  ويف 
أدت  كام  األخرية"،  "الساعات  ويف  جني  بدور  إفريقيا"  و"ابن  الرهيبة" 

يف  ملشاركتها  إضافًة  احلب"  من  "هارباٌت  فيلم  يف  إهلام  شخصية 
املليون". يف  "واحد  وفيلم  الثالثة"  "الكذابني  وفيلم  "العصابة"  مسلسل 
"لست  وفيلم  والنساء"  "آدم  فيلم  يف  عبيد  شاركت   1971 عام  ويف 
"صور  فيلم  يف   1972 عام  ظهرت  ثم  خطرة"،  و"حياة  مستهرتة" 
الثانية  القصة  ممنوعة:  "صور  ويف  )ممنوع("  األوىل  القصة  ممنوعة: 
يف  "شباب  فيلم  ويف  تنسى"  ال  "أشياٌء  مسلسل  يف  وشاركت  )كان("، 
بشخصية  وظهرت  "الاطفني"  فيلم  يف  جينا  شخصية  أدت  كام  حمنة"، 

الدكتورة منى. بدور  املراهقات"  "جنون  فيلم  ويف  "ليلة حبٍّ أخرية"  فيلم  ثم شاركت يف  يوم"،  "لعبة كل  فيلم  انرشاح يف 
يف  وشاركت  وعنرب"  "مسك  فيلم  يف  عبلة  شخصية  ت  وأدَّ حب"  ليلة  "ذكرى  فيلم  يف  بشخصيتني  شاركت   1973 عام  يف 
"وكان  يف  ليىل  شخصية  ثم  العجائب"  "رحلة  فيلم  يف  أرواح  شخصية  عبيد  أدت   1974 عام  ويف  املحتالني"،  "شلة  فيلم 
يف  واألخري"،  األول  "حبي  ويف  بالوراثة"  "جمانني  فيلم  ويف  مصابني"  "بديعة  فيلم  يف  ظهرت   1975 عام  يف  أما  احلب"، 
أفالٍم  عدة  هلا  كان   1977 عام  ويف  "برديس"،  اإلذاعي  املسلسل  ويف  شفايف"  له  "الكروان  فيلم  يف  شاركت   1976 عام 
عبيد  نبيلة  شاركت   1978 عام  يف  احلب"،  "حرامي  وفيلم  العسل"  بحر  يف  "وسقطت  وفيلم  جًدا"  "رسي  فيلم  منها 
داخل  "رحلة  فيلم  ويف  اجلاللة"  "صاحب  مسلسل  ويف  جنيه"  مليون  ختس  "كيف  ويف  األخري"  "االعرتاف  فيلم  يف 
.1979 عام  مستمًرا"  التحقيق  يزال  "وال  فيلم  يف  زينب  دور  ت  أدَّ ثم  حلظة"،  "العمر  ويف  األخرى"  "املرأة  ويف  امرأة" 
شاركت يف فيلم "الرشيدة" عام 1980 ويف فيلم "دائرة الشك" ويف "سنوات االنتقام"، إضافًة ملشاركتها يف أربعة أفالٍم عام 
فيلم  يف  "دولت"  دور  ت  أدَّ كام  املواردي"،  و"قهوة  و"اجلبابرة"  القذرة"  "اللعبة  وفيلم  يعظ"  "الشيطان  فيلم  وهي   1981
"التخشيبة"  "الصرب يف املالحات" ويف  اإلذاعي  املسلسل  1984 شاركت يف  1983، ويف عام  عام  "العذراء والشعر األبيض" 
 .1985 ت شخصية سميحة يف فيلم "أيام يف احلالل" عام  "أرجوك أعطني هذا الدواء"، ثمَّ أدَّ ال" ويف  "الراقصة والطبَّ ويف 
كام ظهرت عبيد يف فيلم "انتحار صاحب الشقة" عام 1986 ويف فيلم "الصرب يف املالحات" ويف "احلناكيش" ويف فيلم "شادر 
لت يف فيلم "موعٌد مع القدر" ويف فيلم "أبناء وقتلة" ويف "الوحل"، ثم أدت دور املُدّرسة  السمك" يف نفس العام، ويف عام 1987 مثَّ
هدى يف فيلم "اغتيال املدرسة" عام 1988، وبنفس العام شاركت يف فيلم "التحدي" ثم يف "حارة برجوان". ويف عام 1990 كان هلا 
عدٌد من األفالم وهي فيلم "درب الرهبة" وفيلم "قضية سميحة بدران" و"الراقصة والسيايس"، ثم توالت مشاركاهتا خالل 
فرتة التسعينيات يف عدٍد من األفالم هي فيلم "ديك الربابر" و"سامرة األمري" عام 1992 وفيلم "تووت تووت" وفيلم "الغرقانة" 
عام 1993 وفيلم "كشف املستور" وفيلم "هدى ومعايل الوزير" عام 1994 وفيلم "عتبة الستات" عام 1995 و"املرأة والساطور" عام 
1996 و"اآلخر" عام 1996، تابعت نبيلة عبيد نجاحها خالل فرتة األلفيات من خالل العديد من األعامل السينامئية كفيلم "امرأة 
حتت املراقبة" عام 2000 واملسلسل اإلذاعي "سجن الزوجية" عام 2001 وفيلم "قصاقيص العشاق" ومسلسل "العمة نور" عام 
2003 وفيلم "ما فيش إال كده" عام 2006 ومسلسل "البوابة الثانية" عام 2009 ومسلسل "كيد النسا 2" عام 2012 ومسلسل 
"هلفة" عام 2015 واملسلسل اإلذاعي "أوراق رسمية" عام 2016، وكان هلا برنامج املسابقات "نجمة العرب" عام 2015.

سألوها مرة :ملاذا قرار االختفاء ؟؟
قالت: لو ظهرت اآلن بشكل ال يليق بتارخيي، فسوف حياسبني اجلمهور حساباً عسرياً، وحتى الظهور العادي حمسوب 
عّل أيضًا، فأنا ملك اجلمهور، وأذكر يف هذا الصدد أنني يف شبايب ذات مرة شاهدت هند رستم، يف حمل من املحال 
العريقة فدخلت وراءها وتأملتها طوياًل لدرجة أنني المست مالبسها، ومل أصدق أنني أقف أمامها، وكنت أشعر 
قبل هذه اللحظة بأهنا إنسانة قادمة من عامل آخر ال ننتمي نحن إليه؛ فالفنان زمان كانت له هيبة ومقام كبري للغاية.

وسألوها مرة عن حياهتا الشخصية قالت :
الكثري من األخبار التي ترتدد عن حيايت الشخصية جمرد إشاعات، مثل اإلشاعة األخرية حول خطوبتي 
التي طالت كثريًا  الوفاة  30 عامًا، وكل ذلك كذب طبعًا، مثلام حيدث مع إشاعات  العمر  يبلغ من  من شاب 
من الفنانني أخريًا، والكذبة تكّذب نفسها وتنتهي، وتعلمت من كل أساتذيت أال أرد عىل أمور سخيفة مماثلة، 
لكني تعودت عىل مثل هذه اإلشاعات التي متوت بمرور الوقت، وأخريا قررت نبيلة عبيد العودة اىل معشوقتها 
االوىل واالخرية السينام املرصية ىف دور الشهبانو فرح ديبا ىف رمضان القادم ليكون بمثابة نقلة عاملية ىف  مسريهتا الفنية.

اهنا نبيلة عبيد ..نجمة مرص القادمة من الشمس.



املبادئ  من  جمموعة  أنه  الضمري  يعرف 
أعامل  يف  تتحكم  أو  تسيطر  التي  األخالقية 
اإلحساس  يشمل  وهو  وأفكاره،  الشخص 
يف  خاطئ  أو  صحيح  هو  ما  بكل  الداخل 
يدفعه  ما  وهو  دوافعه،  أو  الشخص  سلوك 
أخالقي  إحساس  وهو  الّصحيح،  بالعمل  للقيام 
ترصفاته عليه  ُتبنى  اإلنسان،  عند  داخل 
اإلنسان وأمانة  نزاهة  درجة  الضمري  وحيدد 
ضمريه. نقاء  نتيجة  الداخل  بالسالم  وشعوره 

كيف يتشكل الضمري؟!
القيم  خالل  من  اإلنسان  عند  الضمري  يتشكل 
املوجودة عىل مدار التاريخ البرشي، مثل الصواب 
ويمكن  والظلم،  والعدل  والرش،  والري  والطأ، 
هلذه القيم أن تتشكل من خالل بيئة اإلنسان التي 
بالبيئة  اإلنسان  ضمري  يتأثر  حيث  هبا؛  يعيش 
يعيش  التي  واالقتصادية  والسياسية،  الثقافية، 
الضمري  من  اإلنسان  داخل  اقرتب  وكلام  هبا، 
وحيدد  املفاهيم،  هلذه  أعىل  تصورًا  لديه  أصبح 
الضمري درجة نزاهة الفرد، وهو أعىل سلطة يف 
الفرد؛ فهو يقّيم املعلومات التي يتلقاها اإلنسان، 
رش. أو  خريًا  كان  إن  الترصف  طبيعة  حيدد  ثم 
الرتبية ة  لعمليَّ األساس  ه  املوجِّ هي  القيم  إنَّ 
األهداُف عنها  وتنبثق  الطريَق،  ترسم  لكوهِنا 

ليتحدد  الِقَيم؛  بدراسة  بية  الرتَّ علامء  اهتمَّ  لذلك 
الصحيح  الوجه  عىل  التعليمية  ة  العمليَّ مسار 
لبناِء  تسعى  املنحى  هذا  َوفق  فالرتبية  ليم؛  والسَّ
وجمتمَعه،  نفَسه  ينفع  الذي  الِح  الصَّ الفرد 
إىل  هه  توجِّ راسخة  ِقَيم  ِمن  عملِه  يف  وينطلق 
للمسامهِة  له  يؤهِّ الذي  اليشء  السليم،  الطريِق 
إِليه ينتمي  الذي  املجتَمع  وإصالح  تنميِة  يف 

يعترب الضمري هو من يئن داخل االنسان ىف الطأ 
فالضمري  الصحيح،  للطريق  مرشد  وهو  يؤنبة 
جيرف الطأ وينبة صاحبة عن اقرتافه، فعندما 
انه  مطمئنني  نكون  ابنائنا  داخل  الضمري  نربى 
فرتبية   ، الطأ  من  الصواب  لتمييز  هلم  املرشد 
االبناء. حيتاجها  التى  االشياء  اهم  من  الضمري 
يف  بأصله  فهو  )الضمري(  مصطلح  وأّما 
لنفسه أو  بنفسه  اإلنسان  يضمره  ما  العربية 
التي  السليمة  الفطرة  يعني  أنه  رغم  فالضمري 

قد  أنه  إال  كمرجعية،  النفس  يف  اهلل  أوجدها 
فيغدو  رصامته،  تفقده  لظروف  يتعرض 
املعيارية  فيفقد  اإلربة،  لذوي  مطواعا  مرنا 
تباين  أو  تطابق  مدى  حتدد  التي  القياسية 
والبيئة  الرتبية  تتدخل  كام  معها،  السلوك 
املجتمعية  املفاهيم  وتتحكم  ضبطه،  يف  والثقافة 
اإلنسان  عند  والوعي  احلس  ميزان  توجيهه  يف 
وجود  مع  فحتى  الطأ،  من  الصواب  لتمييز 
وسننهم هبدهيم  والرسل  ونواهيه،  بأوامره  اهلل 

وترشيعاهتا بأحكامها  الساموية  والكتب 
يفعل فيام  حًرا  النهاية  يف  اإلنسان  يبقى 
وقراره. فعله  عن  مسئواًل  يقر،  فيام  مطلًقا 
وهنا يظهر الضمري كأداة تطبيقية يف يد اإلنسان 
بالفعل. واإلتيان  القرار  اختاذ  عىل  تساعده 
كمبيوتر  جهاز  بأنه  الضمري  متثيل  ويمكننا 
باملعلومات  بإمداده  اإلنسان  يقوم  جبار، 
وحتليلها  بمعاجلتها  الضمري  فيقوم  والبيانات، 
عىل  بالرد  الحًقا  يقوم  ثم  وختزينها،  وتنسيقها 
األسئلة التي تطرح عليه بناًء عىل تلك املعلومات. 
وهلذا فإن الضمري بالنسبة لإلنسان هو املستشار 
عىل  ويربيه  بيديه  اإلنسان  يصنعه  الذي  األمني 
عىل  ختفى  فال  عمره  طوال  ويصحبه  عينه 
صاحبه. أمر  من  واردة  وال  شاردة  الضمري 
اإلنسان  ُيدخلها  التي  املعلومات  ومصادر 
ما  كل  من  تأيت  فهي  متعددة،  ضمريه  إىل 
الدين  من  تأيت  حياته،  يف  اإلنسان  له  يتعرض 
والصحبة والشارع  البيت  من  واملجتمع، 
الظن ومن  اليقني  من  واالطالع،  الثقافة  من 
يدرك  مما  يعلم،  ال  ومما  اإلنسان  يعلم  مما  تأيت 
اإلنسان  حتليل  يتم  باختصار  جيهل.  ومما 
فإن  وهلذا  الضمري،  تغذي  معلومات  إىل  نفسه 
وضمريه. اإلنسان  بني  مطلقة  تكون  الثقة 
ما  عىل  الضمري  أجوبة  أن  من  الرغم  وعىل 
عىل  تكون  أمور  من  عليه  صاحبه  يطرحه 
املطلقة  الثقة  أن  إال  شكل توصيات غري ملزمة، 
تلك  ينفذ  اإلنسان  تعل  وضمريه  اإلنسان  بني 
التوصيات بال مناقشة ويعتربها أوامر ملزمة له
الضمري هو أصل سلوك اإلنسان ومنبع قراراته 

وحمفز أقواله وأفعاله.











الرغم  الرغم من أن املرصيني هيتمون بالعالقات االجتامعية والروابط األرسية، وعىل  عىل 
ال  وربام  األب  عيد  معظمنا  يتناسى  األم،  عيد  إلحتفاالت  نقدمة  الذى  الكبري  اإلهتامم  من 
الواليات  مثل  الكربى  الدول  معظم  وحتتفل  لألب  يوم  يدعى  ما  هناك  أن  الكثريون  يعرف 
عام. كل  يونيو  شهر  من  الثالث  األحد  يعترب  الذى  األحد  اليوم  به،  وبريطانيا  املتحدة 

عام كل  األب  بعيـد  يونيـو  شهر  من  الثالث  األحد  يوم  حتتفل  التى  الدول  من  كبرية  الئحة 
الـدول تـلك  رأس  عىل  وتــأتـى  ويكبيديا،  موسوعــة  أعدهتــا  لقائمة  وفقًا  دولة   69 حتديدا 
واألرجانتيــن وتشـــيىل،  وكندا،  واليابان،  فرنسا،  وبريطانيا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

واملكسيك. وهولندا،  وأيـرنـلــدا،   

وأول من جاءته فكرة ختصيص يوم لتكريم األب هي "سونورا لويس سامرت دود" من والية 
1909م، بعد أن استمعت إىل موعظة دينية يف يوم األم بالواليات املتحدة يف عام  ميتشيجان 
وأرادت أن تكرم أباها "وليم جاكسون سامرت" الذي قام بمفرده برتبية أطفاله الستة بعدما 
يوم  بتخصيص  ُتويص  عريضة  دود"  "سونورا  قدمت  ولذلك  1898م،  عام  زوجته  ُتوفيت 
املجتمعية، وفقًا ملوسوعة ويكيبيديا. الفئات  العريضة بعض  وأيدت هذه  باألب،  لإلحتفال 
عـام  يـونــيــو   19 يف  أب  يوم  بأول  سبوِكني  مدينة  إحتفلت  دود"  "سونورا  جلهود  وتتوجيًا 
األب  بعـيــد  االحـتـفــال  يوم  أن  إال  بعد يف دول أخرى،  العادة فيام  وانترشت هذه  1910م، 

ألخرى. دولة  من  خيتلف 
لكن صحيفة األندبندنت الربيطانية تذكر أن إحتفال "سونورا دود" مل يكن األول، بل الثان
"جريس  1908، وقد بدأته أيضًا امرأة ُتدعى  5 يوليو  أما اإلحتفال األول بعيد األب فكان يف 
عرش. التاسع  القرن  بدايات  يف  بدأ  الذي  األم  لعيد  الباهر  النجاح  شهدت  بعدما  كاليتون" 
حدثت  التي  "موننجاه"  كارثة  يف  ماتوا  لرجال  تكرياًم  األب  بيوم  األول  اإلحتفال  وجاء 
"كاليتون" سكن  من  بالقرب  املناجم  أحد  يف  ضخم  إنفجار  وقع  حيث   ،1907 عام 
أب. بال  أيتامًا  طفل  ألف  من  أكثر  تاركًا  رجاًل،   360 حوايل  بحياة  اإلنفجار  وأودى 

اهلدايا  عن  دائمة  تقارير  وتنرش  اليوم،  بذلك  األخرى  هى  هتتم  العاملية  اإلعالم  وسائل 
االحتفال. حتيى  التى  الفعاليات  أهم  عن  وتقارير  يومه،  ىف  لألب  نقدمها  أن  يمكن  التى 

أننا حتى  إىل  لألب  بعيد خاص  لإلحتفال  يوم  بتحديد  مرص  ىف  الدعوات  من  الرغم  وعىل 
أفعال حقيقة هلذا اإلحتفال. اآلن ال نزال ال نشاهد أى ردود 

وحتديدا  الوسطى،  القرون  منذ  األب  بعيد  االحتفال  بدأ  الكاثوليكية،  البلدان  من  عدد  وىف 
الصعب  من  كان  الـوقت  ذلك  وىف  يوسـف،  القـديس  عيد  عليه  يطلق  وكان  مارس،   19 يوم 
عــام  19 مارس كل  األب ىف  بيوم  األم، ولذلك تظل دول عديدة حتتفل  بعيد  األحتفال  دينيًا 

القديم.  التقليد  عىل  للحفاظ 



البالغ  الكندي  املرصي  املمثل  مسعود..  مينا  استطاع 
كانوا  مرشح   2000 عىل  التفوق  عامًا،   27 العمر  من 
فيلم  يف  الدين  عالء  دور  عىل  للحصول  يطمحون 
عرضه. بدء  فور  كبرية  ضجة  أحدث  الذي   Aladdin

 The New صحيفة  مع  اهلاتف  عرب  مقابلة  ويف 
عن  مسعود  حتدث  األمريكية،   York Times

واحد  مع  وعمله  الدور  هلذا  اختياره  تربة 
سميث. ويل  مثل  هوليوود  عاملقة  من 
كام حتدث عن عالقته ببلده »مرص« وباللغة 
السابقة  التمثيلية  تاربه  وعن  العربية، 
وخمططاته املستقبلية ويف ما يل مقتطفات 

من احلوار:

الكرتون فيلم  معجبي  من  كنت  هل 
نشأتك؟ خالل  الدين«  »عالء 

الكرتونية  الشخصيات  من  واحد  فهو  بالتأكيد، 
منه. أتيت  الذي  البلد  ثقافة  تعكس  التي  القليلة 
الفيلم،  عشاق  من  وكانتا  مني،  أكرب  شقيقتان  لدي 
أتعلم  أن  قبل  من  حتى  املنزل  يف  يعرض  كان  فقد 
طفولتي. من  كبريًا  جزءًا  الفيلم  يشكل  وهلذا  امليش، 

 Arabian تلقى الفيلم ردات فعل سلبية بسبب كلامت أغنية
Nights التي وصفت البيئة العربية بالرببرية، فهل أثر ذلك 

عىل رأيك بالفيلم؟
الفيلم  هبذا  حتتفي  كانت  عائلة  يف  نشأت  ألنني  ال، 
متثلنا. كانت  التي  القليلة  األفالم  من  واحد  ألنه 
الوقت  يف  األخطاء  انتقاء  يف  البدء  الغرور  من  سيكون 
الكايف. النحو  عىل  متثلنا  أفالم  فيه  توجد  ال  الذي 

اختيار املمثلني استغرق وقتاً أطول من املتوقع فهل كنت تتابع 
عملية االختيار مع إعادهتا مراراً وتكراراً؟

عىل  املمثلني  اختيار  اختبار  )دعوة(  شاهدت  حني 
اإلنرتنت حتمست جدًا، وصنعت فيديو ألتقدم للدور.
يتلقون  حني  ألنه  املسألة  عىل  كبرية  آمااًل  أعلق  مل 
العامل،  أنحاء  من  الفيديوهات  من  اآلالف  عرشات 
فحتى فرص مشاهدهتم للفيديو الاص يب تقل كثريًا.
سيختارون  أهنم  افرتضت  رد،  أي  أتلَق  مل  حني  لذا 
املعروفني. هوليوود  نجوم  من  واحدًا 
يبحثون  يزالون  ال  أهنم  سمعت  أشهر،  بأربعة  وبعدها 
أدهشني. ما  وهو  البطولة،  دور  ليؤدي  شخص  عن 
لذا صنعت فيديو آخر، وذهبت إىل لندن مرتني إلجراء 

اختبار األداء.

لوجهني  أُسنِدا  وياسمني  الدين  عالء  دوري  أنَّ  تعتقد  ملاذا 
نسبياً؟ جديدين 

إىل  واملنتجون  املخرج  حتدث  فهمت،  ما  بحسب 
عىل  العثور  من  يتمكنوا  مل  لكنهم  البداية،  يف  نجوم 
معًا. والتمثيل  والرقص  الغناء  يستطيع  أحد  أي 
الدور. إتقان  بإمكانه  مغني  عن  يبحثون  كانوا  إذ 
م يف الواقع بحاجة  وعقب أشهر من البحث أدركوا أهنَّ
إىل ممثل قوي جدًا ألنَّ عالء الدين ال يغني فعليًا سوى 
أغنيتني فقط، وأعتقد أنه حينها بدأوا يغريون هنجهم.

ياسمني،  دور  ستلعب  سكوت  نايومي  أنَّ  ديزين  أعلنت  حني 
ه  أبدى بعض املعجبني ردود فعل غاضبة عىل تويرت وقالوا إنَّ
كان جيب أن ُيسَند الدور إىل ممثلة من أصل عريب فبامذا تفرس؟ 
الرشق  فجمهور  مضحك،  اإلنرتنت  عىل  حيدث  ما 
رشق  قصة  الدين«  »عالء  يكون  أن  يريد  األوسط 
هندية. قصته  تكون  أن  يرغبون  واهلنود  أوسطية، 
ملطلع  تعود  فلكلورية  حكاية  أهنا  هي  احلقيقة  لكن 
أحداث  تدور  حيث  وأغربة،  عرش،  التاسع  القرن 
وآسيا  اهلند  من  مزجيًا  تعد  خيالية  مدينة  هي  الفيلم، 
الفلكلورية  الرواية  يف  أنه  واحلقيقة  األوسط،  والرشق 
لذا  صينية،  أصول  من  الدين  عالء  كان  األصلية، 
ممكن  قدر  أكرب  متثيل  هو  الفيلم  يف  فعله  أردنا  ما 
العامل. من  اجلزء  ذلك  من  املختلفة  الثقافات  من 

باحلساسية  املتعلقة  املخاوف  مع  الفيلم  صناع  تعامل  كيف 
والتمثيل الثقايف للفيلم؟ هل شعرت يف أي وقت أنك بحاجة 

إىل تنبيههم إىل أشياء بدت يف غري حملها؟   
الثقافيني  املستشارين  من  فريٌق  الفيلم  صناع  لدى  كان 
»ال«. هو  سؤالك  عىل  وجوايب  التصوير،  موقع  يف 
من  واحرتامًا  متثياًل  األعامل  أكثر  هو  الفيلم  هذا 
عمل. مسرية  يف  شهدهتا  التي  الثقافية  الناحية 
اسمه مسلسل  يف  كان  لعبته  حمرتف  دور  فأول 
Nikita، وكنت أقوم بدور الرجل الثان يف تنظيم القاعدة.

ويف ذلك الوقت، كنت مضطرًا لقبول مثل هذه األدوار 
املجال. األوىل يف  أن أخطو خطوايت  أردت فقط  ألنني 

لذا أعتقد أنَّ ديزن تعاملت مع األمر بطريقة مجيلة، 
وهناك حاجة ألن حيدث املزيد من ذلك يف هوليوود.

كيف كان العمل مع ويل سميث؟ كيف استطعت االحتفاظ بثباتك 
يف موقع التصوير؟

سنوات،   10 منذ  األفالم  صناعة  جمال  يف  أعمل 
املخرجني  أفضل  مع  العمل  أردَت  إذا  أنه  وأعتقد 
وقدراتك. نفسك  ُتقِدر  أن  فعليك  العامل،  يف  واملمثلني 
قابلت  حني  جدًا  متوترًا  كنت  خطأ،  تفهمني  ال 
من  الكثري  لدينا  كان  لكن  مرة،  أول  سميث  ويل 
لذا  البعض،  بعضنا  إىل  والتعرف  للتحضري  الوقت 
زميل.  ممثل  جمرد  كان  التصوير،  وقت  بحلول 

ما رأيك يف أدائه لدور املارد األزرق؟
لعب  بإمكانه  كان  الذي  الوحيد  هو  أنه  أعتقد  برصاحة 
الدور، أعتقد أن ما فعله روبن ويليامز، الذي قام باألداء 
رائعًا،  كان  الكارتون-  فيلم  يف  األزرق  للامرد  الصويت 
استثمر  أنه  هو  أيقونة  دوره  من  جعل  الذي  والسبب 
نفسه بالكامل يف هذا الدور، وهذا هو ما فعله ويل سميث 
أيضًا يف أدائه يف الفيلم اجلديد، إذ استثمر 30 عامًا هي ُعمر 
خرباته السابقة يف هذا الدور، فسنجد أنَّ املارد جيمع بني 
أفالمه  ملحات من كل شخصية من شخصيات ويل يف 
.The Pursuit of Happynessو ،Bad Boysو ،Hitch

فهو مزيج من كل يشء. أعتقد أنه أدى الدور بامتياز. 

إىل  »تويرت«  عرب  العربيـة  باللغة  برسـالة  مؤخراً  بعثت 
هبـذه  روابـط  لديك  زالت  ما  هل  املرصيني،  املشاهدين 

؟ لبلد ا
منزيل. يف  العربية  أحتدث  وأنا  نشأت  فقد  بالتأكيد؛ 
للعودة  وأخطط  مرات،  بضع  مرص  إىل  وعدت 
اجلونة  مهرجان  حلضور  العام  هذا  أخرى  مرة 
القادم.  سبتمرب/أيلول  شهر  يف  السينامئي 

التالية؟ خطوتك  هي  ما 
 Hulu لشبكة  مسلسل  أصور  مبارشًة،  الفيلم  هذا  بعد 
ليتلفيلد،  وارين  إنتاج  من   ،Reprisal بعنوان  األمريكية 
وهو  سانتورو،  ورودريغو  سبينس  أبيغيل  وبطولة 
»عالء  عن  متامًا  وخيتلف  وغامض،  درامي  مسلسل 
لشخصية  الصويت  باألداء  أيضًا  وسأقوم  الدين«، 
كارتون  فيلم  يف  الرومي  الدين  جالل  الشاعر 
لن  رائع،  كارتون  فيلم  وهو   ،2020 يف  سُيعرض 
جدًا،  فنيًا  سيكون  بل  السائدة،  كاألفالم  فيلاًم  يكون 
النتيجة. ستكون  كيف  ألرى  جدًا  متشوق  وأنا 
ترمجة عريب بوست



العقارات  التى تواجهنى خالل عمىل ىف جمال  األسئلة  أكثر  من 
عليها  احلصول  وكيفيه  وأنواعها  القروض  حول  تتمحور 
العمالء  من   كثري  فهم  عدم  عن  تكشف  أسئلة  هى  وللحق 
القروض  حيث  متوقع  وهذا  حوهلا،  يدور  وما  للقروض 
واألحوال  العاملية  بالبورصه  وترتبط  متحركة  قوانني  ذات 
تلك  عىل  سأجيبب  املقاله  هذه  ىف  وهنا  للواليه.  األقتصاديه 
األسئلة بإختصار ومن مجيع النواحى املرتبطه بالقروض وهى

شـركة  عن  الوكيل  خالل  من  تكون  املطلوبة  القروض   : الً و أ
ى ملشرت ا عن  ئب  كنا ى  ر لعقا ا كيل  لو ا بعة  بمتا و ض  و لقر ا

القرض. عىل   للحصول  املطلوبة  املراحل  ثانيــاً: 
عيوهبا.  أو  ومميزاهتا  القروض  أنواع   : ثالثــاً

أوال: من هو وكيل رشكات القرض؟
ولديه  القروض  جمال  ىف  خربه  ذات  قانونيه  شخصيه  هو 
مشرتى  بني  الوصل  حلقه  ليكون  حكومى  رسمى  ترصيح 
صندوق  أو  خاصه،  أورشكه  بنك  سواء  التسليف،  وجهه  العقار 
ومساعدته  املشرتى،  وأرشاد  بنصح  يقوم  من  وهو  النقابات، 
عن  املسئول  وهو  القرض،  جله  وتقديمها  املستندات  بأعداد 
وأرشاده  سكور  الكريدت  خالل  من  العميل  تاريخ  عىل  األطالع 
إحتاج  إن  أسكور  الكريدت  وذياده  ألصالحه  الطرق  ألفضل 
العميل لذلك، وأيضا دراسه تقرير الرضائب عىل الدخل السنوى
والتفتح  واحلامسه  باألمانه  يتصف  املفروض(  )من  والوكيل 
واألحتامل، و قانونا مسئول عن أى عمل غري قانونى أوخطأ غري 
أكثر  مع  العمل  يمكنه  والوكيل  القرض.  أجرآت  أثناء  مقصود 
من رشكه أو بنك تسليف للحصول عىل أفضل القروض للعميل.

ثانيا: كيف حيصل الوكيل عىل العموله؟
حيصل الوكيل عىل عمولته من البائع خالل أغالق األسكرو، وغالبا 
تكون %1 أو أكثر أو جمرد مبلغ حمدد من أمجاىل ثمن البيت أو 
للعمالء  خيتارون  الوكالء  بعض  أحيانا،  ولكن  املقدم.  القرض 
قرض ذو فائده أعال  متعللني بأسباب غري صحيحه، وهذا لكى 
حيصلو عىل عموله أكرب!! وبالطبع ذياده نسبه الفائده فيها رضر 
إال  مرفوض  األمر  وهذا  الشهرى،  البيت  وقسط  املشرتى  عىل 
خربه  عىل  يتوقف  هذا  واحلقيقه  ومقبوله.   حمدده  حاالت  ىف 
الوكيل العقارى للمشرتى وأمانته. فعند كتابه عقد الرشاء يضع 
الوكيل  بأن  املشرتى  عن  كنائب  أساسى  رشط  العقارى  الوكيل 
عن القرض الحيصل عىل أكثر من %1 عموله، ليس هذا فقط بل 
والتزيد   4% مثال  قدرها  احلاليه  الفائده  أن  العقد  نفس  ىف  ويضع 
القروض لصالح  يتم حتجيم عموله وكيل رشكه  عن ذلك وهبذا 
املشرتى. ولألسف هناك بعض وكالء عقاريني للمشرتين ليست 
ىف  مفتوحه  البنود  تلك  فيرتكون  عمالئهم!  حلاميه  الربه  لدهم 
عقد الرشاء وبالتاىل حيق لوكيل القرض التحرك بحريه للحصول 
عىل أقصى درجه من املنفعه وهى بالتأكيد ضد املشرتى ملده 30 
عىل  بالكامل  القرض  يدفع  حتى  القرض  عمر  هى  قادمه  سنه 
األقل!! وهلذا أنصح املشرتى أن يتوخى احلذر متاما عند أختيار 
وكيلك لرشاء العقار، والتعتمد عىل كونه قريبك، أو صاحبك، أو 
يعرض عموله أقل، وتزكر أن الرخيص دائام ينتهى بام التتمناه.

ثالثا: مراحل احلصول عىل القرض. 
متداخله  مراحل  بعده  يمر  قرض  عىل  للحصول  التقدم 
للمشرتى  العقارى  الوكيل  عىل  جمملها  ىف  وتعتمد  وهامه 
هاكذا  تبدأ  املراحل  وهذه  وخربته.  بعمله  الواعى 
النيه لرشاء بيت  أو  بالفعل  المرحله األوىل: وهى تقدم املشرتى 
العميل بعض  العقارى من  الوكيل  ما، ىف مكان ما، وعليه يعرف 
األمور، مثل كم سيدفع املشرتى املقدم املاىل، ومدى أمهيه بحثه 
عن البيت، وهل يبحث عن برامج املساعدات، أم فقط القرض 
العقارى  الوكيل  يتقدم  وغريها،  املعلومات  هذه  ومن  العادى. 
)من املفروض( بتقديم أكثر من وكيل لرشكات القروض، مبينا 
للعميل مميزات كل واحد من الوكالء. مثال هذا أمني ىف نصائحه 
وتوجهاته، وهذا رسيع ىف عمله، وهذا كثري الربه، وأحيانا يقدم 
الوكيل العقارى للمشرتى وكيل للقروض واحد فقط متخصص
وهذا عندما يكون املشرتى يبحث عن قرض خاص مثل قروض 
احلكومه واملساعدات املاليه احلكوميه املتاحه، وأيضا يمكن العميل 
البحث بنفسه والدخول ىف أجرآت القرض دون احلاجه لوكيل 
للقرض.   املبدأيه  املوافقه  مايثبت  لديه  يكون  أن  املهم  عقارى، 
العقارى  والوكيل  العميل  مابني  اجلمع  يتم  الثانية:  المرحلة 
للخصوصيه  مغلق  مكان  ىف  القروض  رشكه  ووكيل 
حيث  هذا(  مايشبه  أو  قهوه  أو  مطعم  مثل  مكان  )اليصلح 
وهى: القرض  لطلب  الاصه  أوراقه  كل  العميل  يعرض 
رشكات  تطلب  )حيث  سنتني  ىف  املعتمد  الرضائب  ملف   )1
ملده  وظيفه  أو  عمل  ىف  املشرتى  يكون  أن  القروض 

ألخ. األرسه  افراد  وعدد  الدخل  ويبني  األقل(  عىل  سنتني 
مالدى  جمموع  يوضح  الشهرى  البنك  تقرير  من  صوره   )2
مدخرات  من  مالديه  وأيضا  شهرى  دخل  من  بالبنك  العميل 
ماليه لو لدى العميل حساب للمدخرات، وهيم هنا  أن هذا يؤكد 
جديه العميل ىف عمليه الرشاء ودفع املقدم املعروض. مثال عميل 
مايغطى  البنك  ىف  وليس  للبيت  مقدم  دوالر   50000 يعرض دفع 
هذا املبلغ فهذا يعنى أنه غري جاد ) اليلتفت ألى مال أوتعامالت 
مسائله(. وحمل  قانونيه  غري  الرتابيزه.فهى  حتت  تتم  ماديه 
فيه  وما  البنك  مستند  مكان  حتل  أخرى  مستندات  يقبل  أحيانا 
 200 من  أكثر  البنك  ىف  اليملك  عميل  لدى  كان  مثال  حساب،  من 
دوالر فقط!! ولكن لديه مستندات ىف البورصه بمبلغ ضخم جدا. 
قياسى! وقت  ىف  القرض  عىل  وحصل  بسعه  قبوله  تم  وفعال 
العميل يعمل بمرتب أسبوعى أو شهرى فيقدم عىل  إذا كان   )3
األقل  صوره من أخر 2 شيك أستلمهم من عمله أو أكثر من عمل 
وهيم أن تكون أعامل مستقره كامله )40 ساعه ( أسبوعيا )بعض 
الرشكات تقبل ساعات أقل حتى 32 ساعه أسبوعيا بدوام كامل(
لديه  وما  الكريدت  رشكات  مع  تعامله  عن  تقرير  يقدم   )4
الوكيل  عمل  من  يكون  دائام  وهذا  سكور.  كريدت  من 
والكريدت  املاىل  تارخيه  يسحب  القروض)  رشكه  عن 
تقرير  يقدم  أن  للعميل  أيضا  ويمكن  بموافقته(  سكور 
شهور.  3 من  أكثر  له  اليكون  ان  عىل  بنفسه  الكريدت 
5( يقدم )إن وجد( مايثبت أنه يملك شيكات ماليه قانونيه لصاحله 
توضع  البالد.  خارج  أو  داخل  من  صديق  أو  قريب  من  كهديه 
كجزء أو كل مقدم البيت. )مثال شيك ب 50000 $ من عم أو خاله 
للبيت(.  كمقدم  يدفعه  ماسوف  مقدار  وهو  العميل  صديق  أو 
6( أما لو كان العميل يزاول أعامل حره أو يعمل بالعموله فقط
لرجال  خمتلفه  قروض  برامج  توجد  إذ  أخرى،  قصه  فلهذا 
أألعامل، كل واحد عىل حده. مثال بجانب تقديم تقرير الرضائب 
بسبب  بخساره  أو  ضعيف  أحيانا  يكون  والذى  سنتان،  خالل 
فيه  املاليه  احلركه  تكون  الذى  البنك  وأيضا  وغريها  املرصوفات 
لرشكه  يقدم  أن  املرصوفات،  نتيجه  بسيط  واألمجاىل  رسيعه 
القروض مستندات الدخل الشهرى للبنك ملده سنه وأكثر وفيها 
يظهر مبلغ  اإليداع اإلجيامىل عن تلك السنه وأيضا تقرير رشكات 
جيب  احلاله  تلك  ىف  سكور  والكريدت  شخصيا  عنه  الكريدت 
األخر  عن  خمتلف  أعامل  رجل  فكل  واحلقيقه  عاىل.  يكون  أن 
هنا. لزكرها  والجمال  للقروض  خاصه  برامج  هلا  حاله  ولكل 

المرحله الثالثة: بعد البحث والتدقيق يتم حتديد املبلغ الذى يمكن 
عمليه  خالل  من  يتم  وهو  اجللسه(  نفس  ىف  )يتم  للعميل  أعطائه 
حسابيه تعترب أن قيمه املدفوعات الشهريه عن القرض والديون 
جمموعهم  ىف  التتجاوز  للعميل  الشهريه  واملرصوفات  األخرى 
%45 إىل %50 من أمجاىل الدخل وإال اليستحق العميل أى قرض. 
وبالطبع لكل قاعده شواذ فيمكن عن طريق املساعدات احلكوميه 
وسائل  توجد  وأيضا  الشهريه  املدفوعات  ختفيض  يتم  وغريها 
أخرى قانونيه لضامن احلصول عىل القرض للعميل. يعلمها الوكيل 
القروض. رشكه  وكيل  مع  بالتعاون  الربه  ذو  الذكى  العقارى 

رابعًا: أنواع القروض:

القروض ذات الفائده الثابته: 
Fixed-rate loan:

التتغري  ثابته  الفائده  وتعترب  القروض  أنواع  أشهر  من  وهى 
بدفع  القرض  صاحب  ويقوم  األقتصاديه  األحوال  بتغري 
القرض  مدة  طوال  وهذا  تغيري  أى  بدون  الشهرى  املبلغ  نفس 
العقار  ىف  البقاء  ىف  يفكر  ملن  تصلح  وهى  الكامل.  الدفع  حتى 
الدائم. العائله  بيت  سيكون  هذا  أن  أو  جدا  طويل  لوقت 

القروض ذات الفائدة املتحركة:
Adjustable-rate mortgage : 

وهذا النوع تكون فيه الفائده متحركه وغري مضمونه. وغالبا ىف 
بدايه القرض يكون سعر الفائده املتحركه أقل من سعر الفائده 
الثابته،  ولكن هذا فقط إىل حني،  ثم ترتفع وتنخفض حسب حركه 
السوق. وهذا النوع يفضله العاملني ىف جمال األستثامر العقارى 
سيبيعه. ثم  وحمدد  قصري  لوقت  البيت  يشرتى  ما  شخص  أو 

FHA Loan: Federal Housing Administra-
.tion

 للمشرتين ألول مره
نــبــذه تــاريــخــيــة:

شديد  أقتصادى  ركود  من  املتحدة  الواليات  عانت   1934 عام  ىف 
أستمر وقت طويل وكان سبب لزياده أعداد العاطلني عن العمل 
جدا، وتوقف تقريبا رشاء العقارات وبيعها بسبب األزمه املاليه. 
تقوم  بمقتضاها  فكره  عن  األمريكيه  احلكومه  ذهن  فتفتق 
صغري  مقدم  فيدفعون  الرشاء  ىف  الراغبني  بمساعده  احلكومه 
اليتعدى ال3.5 % من ثمن البيت وهذا من أجل دفع حركه البيع 
املقاوالت  رشكات  هنوض  أن  إىل  بالتاىل  سيؤدى  وهذا  والرشاء 
ثم  ومن  جديده،  بيوت  ببناء  بالطبع  وستهتم  املاليه  األزمه  من 
توظف عاملني جدد فيقل العاطلني عن العمل. واحلق، نجحت 
تلك الفكره فأستمرت حتى يومنا هذا. ويكفى دالله عىل نجاح 
هذا النوع من القروض أنه ىف سنه 2013 كان املبلغ األمجاىل لتلك 
دوالر. مليار   2 ب  تقدر  جدد  مشرتين  أخذها  اللتى  القروض 

مميزات هذا القرض:
تدخل  واحلكومه  الفدراليه،  املسؤليه  حتت  القرض  هذا  أوال 
هتتم  وهلذا  القرض  رشكه  أمام  له  كضامن  املقرتض  مع 
وصالحيته  بالبيت  القروض(  رشكه  ىف  )ممثله  احلكومه 
القروض  من  النوع  هذا  التقبل  مساكن  توجد  وهلذا  للسكن 
الصالحيه. رشوط  عىل   املساكن  تلك  حصول  لعدم 
رغبته.  حسب  أكثر  أو  البيت  ثمن  من   3.5% املتقدم  يدفع  ثانيا 
متوسط!  حتى  أو  عاىل  سكور  كريدت  اليتطلب  ثالثا: 
األخرى. القروض  رشكات  من  املرفوضني  معظم  ويقبل 

عيوب هذا القرض:
القرض  قيمه  عىل  شهرى  تأمني  املقرتض  يدفع  أوال 
شيئى.  منها  املقرتض  يستفيد  وال  الرشكه  لصالح 
والصالحيه  السعر  حيث  من  البيت  أختيار  ثانيا: 
بيت  مثال  مكسب.  وليس  خساره  سبب  أحيانا  يكون 
التستطيع  ولكن  جدا  مغرى  وبسعر  لتصليح  بحتاج 
البيت.  ىف  عيوب  بأى  اليسمح  القرض  هذا  ألن  رشاؤه 
طوال  فقط  واحده  مرة  يؤخذ  القرض  هذا  ثالثا: 
فقط. مره  ألول  للمشرتين  فهو  وهلذا  العمر 

Veteran Loan
وهو قرض خاص بالعسكريني ومن خدمو باجليش األمريكى ملده 
ثالث شهور متواصله عىل األقل، وىف هذا القرض اليقدم املقرتض 
متاحه. فائده  وأقل  خدمه  أفضل  عىل  وحيصل  ماىل.  مقدم  أى 

Conventional mortgages
وهو القرض العقارى العادى

 مميزات هذا القرض: 
 أوال حريه احلركه والقدره عىل أختيار العقار ىف أى مكان وبأى 
املقرضه.  الرشكه  ومتطلبات  القرض  قيمه  مع  يتوافق  سعر 
القرض  عىل  الشهرى  التأمني  لدفع  الحتتاج  ثانيا 
أكثر. أو   20% وهو  الضمنى  املطلوب  دفعت  ألنك 

عيوب هذا القرض:
أوال حيتاج لكريدت سكور عاىل 

والرضائب والبنك  عملك  من  وحسابات  مستندات  حيتاج  ثانيا 
القرض. لتستحق  معينه  قيمه  عن  دخلك  يقل  أال  وجيب 

قروض املساعدات اجلكوميه:
ملساعده  الستى،  أو  الواليه  من  تقدم  خمتلفه  قروض  وهى 
حمدودى الدخل أو أصحاب الدخل املتوسط لتشجيعهم لرشاء 
وهذا  األمريكى(،  احللم  حتقيق  ىف  املساعده   ( هبم  خاص  بيت 
صامت  قرض  وغالبا  العادى  للقرض  أضاىف  هوقرض  النوع 
حكوميه  ومساعده  دعم  غالبا  وهو  فائده،  بال  أنه  يعنى  وهذا 
ذلك  بعد  ويعود  حمدد  ولوقت  البيت.  رشاء  ملقدم  مضافه 
لوس  من   90000$ قرض  حاليا  لذلك  واملثال  السيتى.  أو  للواليه 
وهو  بيت.  رشاء  ىف  ويرغب  الدخل  ملحدودى  سيتى  أنجلس 
يشرتط أن يكون دخل املشرتى السنوى لشخص واحد 54250$ 
 69750$ أشخاص  ولثالث  أقل،   أو   62000$ ولشخصان  أقل،  أو 
ب500000$  بيت  رشاء  يريد  شخص  أن  ولنفرتض  أقل.  أو 
املساعده  عىل  حصوله  فعند  مقدم،  فقط   10000$ وسيدفع 
)100000$=90000$+10000$( املدفوع  املقدم  سيصل  احلكوميه 
القرض  يرد  وبعدها  سنه   30 ملده  القرض  وهذا 
وقت.  أى  ىف  البيت  بيع  عند  أو  فوائد  بدون 
أنحاء  كل  ىف  املساعده  القروض  هذه  مثل  أخرى  أنواع  وهناك 
املقاله عن زكرها، ولكن يمكن األتصال  كاليفورنيا، التكفى هذه 
بى لرشحها. حيث كل سيتى وكل كاونتى خمتلف عن األخر.

هدايا رشكات القروض والبنوك:
رشكه  أو  البنك  من  مقدمه  الترد  ماليه  هديه  عن  عباره  وهى 
البنك  هذا  من  القرض  عىل  حتصل  أن  رشط  عىل  القروض 
األقل  غىل  البيت  ىف  البقاء  رشط  تضع  وغالبا  القروض  أورشكه 
هذه  عيب  ولكن  للكثريين.  يسري  أمر  وهذا  سنوات،  مخس 
طويال.  تستمر  وال  حمدود  بعدد  حمدوده  تكون  أهنا  اهلدايا 

وأخريا عزيزى القارئى:
أرجو أن أكون قد أوضحت كل شيئى عن القروض وأجبت 

عىل األسئله اللتى تدور ىف أذهانكم. 
ولألجابه عن أى أسئله أخرى تدور حول هذا املوضوع أو غريه 

سأكون سعيد جدا ملساعدتكم. فقط أتصلو بى
عىل التليفون أو اإليميل

Te l  ( 3 1 0 ) 5 5 9 - 6 1 5 2  
 أو الربيد اإللكرتونى الاص

 mellekateam@gmail.com
أرجو أن أكون قد جاوبت عىل تلك السؤال بشكل منطقى وإىل اللقاء ىف 
أسئلة جديدة هتمك عزيزى القارئ عىل صفحات جريدة كاريزما .





ر مو أل ا بعض  مت  ز تأ ا  ذ إ
ر و لس ا و ة  د لسعا ا ت  فقد و

ر و لصد ا ىف  بام  لقلب  ا ق  ضا و
ء هلنا ا ىف  مل  أل ا ع  ضا و

ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

ى هلو با لقلب  ا خفق  ا  ذ إ
ى جلو ا عة  لو به  ت  شتد ا و
ى و ر ال  و حلب  ا يشفه  مل  و

ء سا خر جنة  نيا  لد ا ت  ر صا و
ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

حبيبًا نيا  لد ا ىف  قيت  ال ن  إ
هليبًا ى  هلو ا ر  نا ججت  تأ و
جميبًا لك  حلبيب  ا تد  مل  و

ء لفضا ا ىف  تك  صو ع  ضا و
ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

د و حد بال  س  لنا ا عطيت  أ ن  إ
د و سد ال  و جز  ا حو متنعك  مل  و

د  جلحو با و ن  ا لنكر با ك  ملو عا و
ء فا و من  ة  ر ذ ن  و بد ا  نقلبو ا و

ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

ك نو خا بك  حبا ا عز  أ لو 
ك طعنو ك  ظهر ء  ا ر و من  و
ك مو ذ فيهم  نقيصة  بكل  و
ء لصفا ا و د  للو اًل  مثا كنت  و

ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

ئق لال ا ىف  ملت  تأ ا  ذ إ
لق لا ا صنعة  ل  مجا ملست  و

ئق ا حلد ا و ج  و ملر ا و ض  و لر ا ىف 
ء ا لعز با تشعر  ن  أ ت  د ر أ و
ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا

ًا حيد و ة  حليا ا ىف  ت  رس ا  ذ إ
ًا يد رش ت  رص و يق  لطر ا ع  ضا
ًا عنيد كنت  و ت  صرب لكنك  و
ء جا لر با و مل  أل با متسكت  و
ء جا ر أل ا مأل  ا و لشعر  ا نظم  فا

تك قا طا س  لنا ا ستهلك  ا ا  ذ إ
تك عا ا بد إ عن  فه  ا لتو با ك  شغلو و

تك صفا حلو  فيك  ا  ستغلو ا و
تك ا ذ تد  فيه  و لشعر  ا ك  ذ فمال

ء ا و د حسن  أ لك  لشعر  فا
ء ا نو أل ا و صف  ا لعو ا ت  شتد ا ا  ذ إ

ء ا جو أل ا ت  عكر و يح  لر ا طغت  ا  ذ إ
ء حبا أل ا ح  ا جلر لبلسم  ا هو  و

ويبان يظهر  للجميع  وردي  أحر  ظاهٌر  اللوِن 
احلال ف  آثر  يرتك  منه  بلمسه  ناعٌم  املَلمُس 

أحر الشفايف حيسب له الف حساب وحساب 
األيام  طول  ُمهمٌل  الدرج  داخل  األحر  احلرب 

الزمان!!! مقارنات 
معاه القلب  خيطف  بنظرًة  الشفاه  ساكن 

ويبان  املستخبي  ينكشُف   مسحته  ولو 

أيام وال  سنني  يمسحه  ال  املحربِة  ساكن 
الكيان كل  و  الورق  يلخبط  ماء  بشوية 

اهلوايل ويسوي  املشاكل  حيل  الشفايف  أحر 
وشامل يمني  املسودُة  هيبب  األقالم  وساكن 

يتعامل  لويل  صفني  أمامه  الالمع  الضئ  ذات 
للمِس وا باهلمِس 

امليزان ونصِب  الدين  ليوم  خمزون  املحربة  قاطن 
جدعان  يا  خسارة  ويا  كان  ياما  كان 

األحوال كل  يف  يكسب  الشفايف  أحر 
الزمان طول  عل  خيس  األحر  واحلرب 

باملكان املكان  بدلنا  ولو 

أحر للون  ا
ناعم امللمس 

العال عال  وكله 

بالتامم  الشفاه  يسكُن  اوِة   لدَّ ا ساكن 
غلبان يا  تٌل  قا سٌم  به  الدواء   ! احذر 

مرسوٌم الورِق  عل  الشفايف  أحر 
األبواب. وكل  وباب  باب  ألف  لُه  يفتُح 

                         
                                           و عجبي!!!

حـمــــر أ
يف  شـفـا

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

أفكــــــار شــــائــــكـــة  
خــيـــــانـــة!!!

   يصفون اإلنسان الائن، بأنه: كالقطة.. وال يصفونه، بأنه: كاإلنسان!
   فإن كانت القطة ختون اإلنسان، فإن اإلنسان عبقري خيانة!
   خيون اهلل الذي خلقه، عندما يتعدى عىل وصاياه، ورشائعه!

   وخيون شبيهه اإلنسان، بعد أن يثق فيه!
   وخيون الشيطان، نفسه!

   فالشيطان، ُيعّلم اإلنسان: كيف يسق.. وكيف يتاجر يف املمنوعات.. وكيف يغسل 
أمواله.. وكيف يقتل سمّيه، معنويًا وفعليًا، وكيف يرتفع عىل حطام اآلخرين!

   وبعد أن حيصل عىل املال، والسلطة، والنفوذ، يقوم بإنشاء مكتب ضخم فخم، ويضع 
فوق رأسه لوحة ذهبّية بطول احلائط، مكتوبًا عليها، بأمجل الطوط: "هذا من فضل ريب"!...

عـادل عطيـة

اإلنـســـــان ضـمـــيــــر  ..مـاهــيــة  عــن  لــك  قــرأت 

الفـطــر الشــعر؛بعيــد  إحتـفــاالت 

للغة  ا يف  )الضمري(  مصطلح  أصل 
اإلنسان  يضمره  ما  هو  العربية 
داخله  صوت  فهو   ، نفسه  داخل 
أخطاءه  له  يصوب  أعامقه  يف  هيتف 
الذايت.  لتكوينه  طبقا  له  يربرها  أو 
لبيئة  ا بحسب  الضمري  ويتشكل 
سلبا  وتربيته  ونشأته  باإلنسان  املحيطة 
األخالقبة  القيم  إىل  باإلضافة   ، با وإجيا
درجة  الضمري  وحيدد  والدينية، 
العكس  أو  وأمانته  اإلنسان  نزاهة 
املعلومات  نتيجة  ترصفاته  عىل  بناء 
الصغر. منذ  تلقاها  لتي  ا واملعطيات 
بإجياز  سنعرض  لية  لتا ا السطور  يف 
الضمري: تكوين  يف  تساهم  التي  العوامل 

أوال: البيئة:
اإلنسان  فيها  نشأ  التي  لبيئة  ا تساهم 
خريا  إن  صمريه  وتشكيل  تكوين  يف 
عىل  لتايل  با ينعكس  والذي  رشا  أو 
عىل  أيضا  بل  أدائه  وعىل  سلوكه 
فالذى  املجتمع،  يف  كشخص  تكوينه 
يصبح  لن  جمرمني  بيئة  يف  نشأ 
نشأ  الذي  وكذلك  اجتامعيا،  مصلحا 
أخالقي  وفساد  خمدرات  بيئة  يف 
إلخ.  ... شاعرا أو  مفكرا  يصبح  لن 

ثانيا: الرتبية:
عليها  تربى  التي  لقيم  وا املبادئ  تؤثر 
عىل  جمتمعه  ويف  أرسته  يف  اإلنسان 
حتث  هي  وهل  الضمري  تكوين 
والسلوكيات  احلمبدة  األخالق  عىل 
لتعاون  وا اجلوار  كحسن  السليمة 
ذلك. إىل  وما  املعامالت  يف  واللطف 

ثالثا: اإللتزام بادين من عدمه:
ونواهيه  وأوامره  ورسله  اهلل  وجود   
له  كمرجعية  لإلنسان  أوجدها  التي 

ر لـقـطــــا ا
باملداومة  يتمّيز  الصباح،  قطار  كان 
يوم  ذات  موعده.  عن  لتأخري  ا عىل 
موعدي يف  املحطة  إىل  أصل  أال  قررت 
لطلعته  إنتظاري  من  أعانی  ال  حتى 
متأخرًا وصلت  وعندما  املتجهمة. 
يف  القطار  وصل  لقد  املفاجأة:  كانت   
الرصيف! عىل  وتركني  املحدد،  موعده 

نـامــت حبيبتي 
أمسيات  اتذكر  َرقدْت.  حيث  من  عدت 
ألعب  كنت  عندما  الطفولة،  صيف 
ويأيت  الظالم،  حيل  حتى  املنزل  خارج 
انه  اآلن.  "ادخل  قائال:  فيناديني  والدي 
أحتج كنت  الفراش".  إىل  الذهاب  وقت 
اوي  وعندما  له.  أذعن  أن  ألبث  ال  ثم   
جديد! صباح  دائام  هناك  كان  لسيري؛ 

ن تــا شــجــر
شجرتان:  توجد  املنزل،  حديقة  يف 
لثانية ا و  االخرضار،  دائمة  األوىل 
الوقت مع  متغرية  أوراقها 
أمسية ذات  الريف.  يف  وتتساقط 
بالشجرة  أشيد  نا  وأ ابنتي  سمعتني 
تفاجؤنی هبا  فإذا  األخرضار،  دائمة 
التي  الشجرة  فأحب  نا  أ أما   : بقوهلا
ألهنا  الفصول؛  يف  أوراقها  يتساقط 
الربيع! اقرتاب  بموعد  ختربن 

الـبــيــت فــي 
نداؤنا  هو  هذا  كان  الرائع"،  "زميلنا 
ففي  نخاطبه.  كنا  عندما  املحبب، 
والزمالء  األصدقاء  مع  عالقاته  معظم 
يطبع  أن  استطاع  اليومي،  العمل  يف 
نفسه.  عن  حسنة  صورة  ننا  أذها يف 
فعرفت  موعد؛  غري  عىل  يومًا  زرته 
عىل  معروف  منا  واحد  كل  أن 
واضحة  تكون  ضعفاته  كل  حقيقته، 
يالقي  الذي  املكان  هو  لبيت  فا بيته؛  يف 
هزائمه! أكثر  املخلص  اإلنسان  فيه 

احلــائــط عـلـى  رقــة 
رشيد  فيها  فنية  لوحة  توجد      
جالس  لثياب،  ا مهلهل  الوجه،  متورد 
الفارغة الغذاء  وعلب  لنفاية،  ا وسط 
مكان كل  يف  املبعثرة  والزجاجات 
لوالها  باهتة  ابتسامة  وجهه  وعىل 
وبني  احلزن.  منتهی  يف  مظهره  لكان 
توجد  الرمادية  واأللوان  الظالل 
لثلج كا بيضاء  زهرة  الرشيد  يد  يف 
هناك تزال  ال  للوحة  ا البرص.  تذب 
عىل  حتافظ  املترشد  رقة  زالت  وال 
الراب! وسط  يف  اهلش  الزهرة  مجال 

الـغـنــي الشــحـاذ 
الرصيف  عىل  جالسًا  أراه  صباح،  كل 
لبناية  الرئيسية  للبوابة  املقابل 
يلهج  ولسانه  للامرة،  يده  يمد  العمل. 
زميل  أراد  يوم  ذات  باالستعطاف. 
من  لية  ما ورقة  يفك  أن  العمل  يف  يل 
تقرتب  الساعة  كانت  جنيه.  املئة  فئة 
توجه  حني   ، ظهرًا عرش  لثانية  ا من 
"يمكنك  له:  قال  الذي  الشحاذ،  إىل 
معك"! مما  ورقة  من  أكثر  تفك  أن 

اجلــرائـــد بــائــع 
يف  الشارع  زاوية  يف  يقف  الرجل  كان 
للذين  اجلرائد  ليبيع  املدينة؛  طرف 
إشارات  عند  بسياراهتم  يتوقفون 
أخرى إىل  سيارة  من  ينتقل  كان  املرور، 
وجرائد  ذراعيه،  أحد  حتت  بعكاز 
رجل  له  كانت  اآلخر.  الذراع  حتت 
عاله  عكاز  عىل  مستندًا  ويسري  واحدة 
مشوهة.  األمامية  أسنانه  كانت   . الصدأ
عندما  مقعدي  يف  انكمشت  لبداية  ا يف 
لسيارة سائق  كل  من  الرجل  اقرتب 
خجلت  وإذ  جريدة.  يبيعه  أن  حماواًل 
أجله  من  أصل  أن  قررت  خويف،  من 
اشرتي  بدأت  ثم  سخريتي.  من  بداًل 
ولظروف  ثالثاء.  كل  منه  جريدة 
ويف   . شهرًا عنه  تغيبت  يب،  أملت  صعبة 
بانتظام أعاميل  جلدول  عدت  لنهاية  ا
اجلرائد بائع  زاوية  إىل  ووصلت 
املرور  إشارة  استوقفتني  حيث 
اجلريدة ثمن  للبائع  وأعطيت  املعتادة، 
هبا مررت  التي  ظرويف  عن  وأخربته 
حتت  اجلرائد  ووضع  وجهه،  فتجهم 
ذراعي عىل  يده  ووضع  ذراعيه،  أحد 
اًل! حا أحسن  تكون  أن  أصل  قال:  ثم 

مها  حكا بأ ية  و لسام ا لكتب  ا لك  كذ و
ن  نسا إل ا ضمري  تعل   ، هتا يعا ترش و
سبق  مما  اكتسبه  ملا  تطبيقية  ة  دا كأ
والقيام  بالقرار  اإلتيان  عىل  ومساعدته 
الضمري  متثيل  ويمكننا  بالفعل. 
اإلنسان  يقوم  آيل،  حاسب  بجهاز 
فيقوم  لبيانات،  وا باملعلومات  بإمداده 
وتنسيقها  وحتليلها  بمعاجلتها  الضمري 
عىل  بالرد  الحًقا  يقوم  ثم   ، وختزينها
تلك  عىل  ًء  بنا عليه  تطرح  التي  األسئلة 
بالنسبة  الضمري  فإن  وهلذا  املعلومات. 
الذي  األمني  املستشار  هو  لإلنسان 
عىل  ويربيه  بيديه  اإلنسان  يصنعه 
ختفى  فال  عمره  طوال  ويصحبه  عينه 
من  واردة  وال  شاردة  الضمري  عىل 
سلوك  أصل  هو  الضمري  صاحبه.  أمر 
له  أقوا وحمفز  قراراته  ومنبع  اإلنسان 
التي  املعلومات  ومصادر  وأفعاله. 
متعددة،  ضمريه  إىل  اإلنسان  ُيدخلها 
اإلنسان  له  يتعرض  ما  كل  من  تأيت  فهي 
واملجتمع،  الدين  من  تأيت  حياته،  يف 
من  والصحبة،  والشارع  لبيت  ا من 
ومن  اليقني  من  واالطالع،  لثقافة  ا
ال  ومما  اإلنسان  يعلم  مما  تأيت  الظن، 
باختصار  جيهل.  ومما  يدرك  مما  يعلم، 
معلومات  إىل  نفسه  اإلنسان  حتليل  يتم 
تكون  لثقة  ا فإن  وهلذا  الضمري،  تغذي 
وعىل  وضمريه.  اإلنسان  بني  مطلقة 
ما  عىل  الضمري  أجوبة  أن  من  الرغم 
تكون  أمور  من  عليه  صاحبه  يطرحه 
أن  إال  ملزمة،  غري  توصيات  شكل  عىل 
وضمريه  اإلنسان  بني  املطلقة  لثقة  ا
التوصيات  تلك  ينفذ  اإلنسان  تعل 
له. ملزمة  أوامر  ويعتربها  مناقشة  بال 

إعداد مهندس/ جمدى عزيز 

الشعر أحسن دواء الــقــلـــم حــكــايـــات 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم  عـطـيـــة عــادل  بقلم/ 

ميخائـيل مــالك  بقلم/ 

وأطيب  لتهانى  ا أمجل  بتقديم  أبدأ 
الفطراملبارك، عيد  بمناسبة  األمانى 
والعامل  لية  لغا مرصا عىل  اهلل  أعاده 
خاصة هتنئة  مع  والسالم،  بالري  كله 
التحرير؛  رئيس  القدير  للمبدع  جدا 
ىف العاملني  التحرير،ومجيع  وأرسة 
األعزاء...وكل  وقرائها  اجلريدة؛ 
بخري... مجيعا  وأحباؤكم  نتم  وأ عام 
والسعيدة،  املباركة  املناسبة  هذه  وىف 
من املختارات  هذه  أقدم  أن  يسنى 
عيد  عن  الشعراء  له  قا ما  وأمجل  أشهر    
به... وهننئة  وفرحا  الفطر؛ترحيبا 

العيد: هبالل  االستبشار   **   
هبالل  الرومى(مستبرشا  قال)ابن 

السعيد: بقدومه  وفرحا  العيد 
بفضله شهرالصيام  إنقضى  وملّا   

الغرب جانب  من  العيد  هالل  تىّل 
عمره طول  من  شاب  شيخ  كحاجب 

والرشب بالرمزلألكل  يشريلنا 

املناسبة: نفس  ىف  املعتز(  )ابن  وقال 
هالله أضاء  قد  بفطر  أهال 

وبّكر الصحاب  عىل  فاغد  فاآلن 
فضة من  كزورق  ليه  ا وانظر 

عنرّب من  حوله  أثقلته  قد 

حمّرم(أيضا: )أحد  وقال 
لنيل ا أمة  اهلالل،وحّيوا  حّيوا 

العرصواجليل العيد،عيد  واستقبلوا 

مرتقب كل  يزجى  العام  ياأهيا   
مأمول كل  الرجاء؛ويدنى  من 

أمما املنى  نباء  أ برّشبأصدق 
باألباطيل عليها  الزمان  أنحى 

الدولة(بالعيد: )سيف  قال)املتنبى(مهنئا 
عيده أنت  الذى  العيد  لك  هنيئا 
وعّيدا وضّحى  سّمى  ملن  وعيد 

بعده لبسك  األعياد  زالت  وال 
جمّددا ،وتعطى  خمروقا  تسلم 

الورى ىف  مثلك  األيام  ىف  ليوم  ا فذا 
أوحدا كان  أوحدا  فيهم  كنت  كام 

التى  الشعر  أبيات  أشهر  ولعل 
فقوله: العيد  ىف  قاهلا)املتنبى( 

ياعيد عدت  حال  عيد،بأية 
تديد؟! بأمرفيك  أم  مضى  بام 

دوهنم لبيداء  فا األحّبة  ّما  أ
بيد دوهنا  بيدا  دونك  فليت 

 
معتوق(: وقال)ابن 

رشيف عيد  سيدى  ليهنك 
لثواب با صيامك  عن  يبرّش 
فطر وجه  باملّسة  فقابل 
العذاب ياه  ثنا عن  تبّسم 

هالال البرشى  رونق  وجىّل 
قراب بال  كاحلسام  تصدى 
عّنا اهلم  جيب  شّق  هالال 
بناب ورّضسه  بمخلبه 



من  معينة  بأنواع  واملناسبات  األعياد  ترتبط 
عيد  أو  مناسبة  فكل  واألطعمة؛  األغذية 
عيد  ولعل  األطعمة،  من  أكثر  أو  بنوع  يتميز 
والذي  املناسبات  هذه  أهم  من  املبارك  الفطر 
والبسكوت  كالكعك  احللوى  بتناول  يتميز 
احللوى  أنواع  من  وغريها  والبيتيفور، 
نسبة  عىل  حتتوي  األطعمة  وهذه  األخرى، 
عىل  الحتوائها  احلرارية  السعرات  من  عالية 
والدهون. الكربوهيدرات  من  عالية  نسبة 
قد  األطعمة  تلك  تناول  يف  احلرص  وعدم 
اجلهاز  يف  باضطرابات  الكثريين  يصيب 
وعس  املعوي  التلبك  مثل  اهلضمي 
والقيء واإلسهال  واالنتفاخ  اهلضم 
هذه  يف  الكثريين  تردد  نالحظ  هنا  ومن 
املختلفة. الطبية  العيادات  عىل  املناسبة 
النصائح  بعض  عىل  سنتعرف  املقال  هذا  ويف 
ويمر  علينا،  سعيدا  العيد  يكون  حتى  املهمة 
بدون مشاكل صحية ناتة عن سوء التغذية.
العيد أيام  ألول  غذائي  نظام   *
رمضان  شهر  خالل  اعتاد  قد  اجلسم  إن   -
ذلك  عن  خمتلف  حمدد  غذائي  نظام  عىل 
خالل  أنه  حيث  العام،  طوال  املتبع  النظام 
عىل  اهلضمي  اجلهاز  يعتاد  الصوم  فرتة 
طوال  رشاب  أو  طعام  أي  استقبال  عدم 
هنارًا،  راحة  حالة  يف  جيعله  ما  النهار؛ 
للنظام  بالرجوع  نبدأ  األوىل  العيد  أيام  ويف 
التدرج. يتطلب  هذا  لكن  لنا،  املعتاد  الغذائي 
قبل  التمرات  بعض  تناول  جيب   -
الصالة. ألداء  الذهاب  ثم  العيد،  صالة 
خفيف  إفطار  تناول  يتم  الصالة  بعد   -
الدسم قليل  اللبن  من  كوب  عن  عبارة 
مالعق  أربع  مع  صغرية،  جبن  قطعة  مع 
البز من  رغيف  ونصف  الفول،  من 
الفاكهة. من  نوع  أي  من  قطعة  مع 
خضار  طبق  يتعدى  فال  الغداء  أما   -
وأربع  خرضاء  سلطة  وطبق  صغريا 
قطعة  مع  املعكرونة،  أو  األرز  من  مالعق 
السمك. أو  الدجاج  أو  اللحم  من  صغرية 
من  يتكون  أن  فيمكن  العشاء  أما   -
من  كوب  مع  الفاكهة  من  ثمرة 
زيت بدون  تونة  علبة  أو  الزبادي 

تصنف  )الباستا(  املكرونة  أن  عىل  خالف  ال 
كبرية  نسبة  عىل  حتتوي  التي  األطعمة  من 
أن  كام  )الكربوهيدرات(،  النشويات  من 
املزيد  إليها  تضيف  ما  غالًبا  حتضريها  طرق 
األسباب  هلذا  وربام  احلرارية،  السعرات  من 
السنوات  يف  كثرًيا  املكرونة  شعبية  انخفضت 
األخرية عاملًيا حتى يف إيطاليا نفسها، وخاصة 
بحمية  االلتزام  حياول  من  كل  ابتعاد  مع 
جمرد  املكرونة  هل  ولكن  عنها،  غذائية 
نشويات أم أن هلا فوائد صحية قد ال نعلمها؟

املكرونة؟ تتكون  مم   *
اجلافة املعجنات  أصناف  هي من  املكرونة 
 وهناك أيًضا أنواع طازجة منها ُتباع يف بعض 
دقيق  من  املكرونة  وتتكون  الكربى،  املتاجر 
دقيق  يستخدم  ما  وعادًة  بيض،  أو  وماء 
القمح  من  املصنوع  )السيمولينا(  السميد 
القايس يف صناعتها، إال أن العديد من الرشكات 
أرخص. األبيض كبديل  الدقيق  اآلن  تستخدم 
املكرونة صناعة  يف  املكرر  الدقيق  يستخدم 
من  والنخالة  القمح  جنني  إزالة  بعد  أي 
املكرونة  أطباق  ُيفقد  وهذا  احلبوب، 
اآلن  يتم  لذلك  الصحية،  الفوائد  من  العديد 
القمح  دقيق  من  األنواع  بعض  تصنيع 
وزيادة  النشويات  نسبة  لتقليل  الكامل، 
وتوجد  واملعادن.  والفيتامينات  األلياف 
شيوًعا األقل  املكرونة  أنواع  بعض  أيًضا 
مثل  احلبوب،  من  أخرى  أنواع  من  تصنع 
أشكال  يف  املكرونة  وتتوافر  والشعري.  األرز 
العامل. حول  األشكال  مئات  إىل  تصل  خمتلفة 

املــكـــرونـــة فــوائــد   *
للطاقة مصدر   .1

حوايل  عىل  املكرونة  من  واحد  كوب  حيتوي 
مصدر  هي  التي  النشويات  من  غراما   43
تنتج  التي  األيض  لعمليات  املثايل  الوقود 

أيضا. الرضاء  السلطة  من  طبق  مع 
زيادة  أي  عن  االبتعاد  يضمن  النظام  وهذا 
جيدة. صحة  عىل  احلفاظ  مع  الوزن  يف 
والبسكوت؟ الكعك  عن  وماذا   *
احللويات  تناول  يف  اإلفراط  بعدم  ينصح 
العيد أيام  يف  والدهون  بالسكريات  الغنية 
من  باحثون  هبا  قام  دراسة  أشارت  حيث 
بجامعة  الصحة  لعلوم  هاوستون  مركز 
تناول  يف  اإلفراط  أن  إىل  األمريكية  تكساس 
وعضالت  أنسجة  يف تلف  يتسبب  قد  السكر 
عىل  ملحوظ  بشكل  سلبًا  ويؤثر  القلب، 
عىل  ويؤدي  الدم،  ضخ  يف  القلب  قدرة 
واإلصابة  عضالته  تلف  إىل  البعيد  املدى 
القلب. عضل  فشل  أو  قصور  بمرض 
تناول  يف  اإلفراط  أن  الباحثون  وفس 
مادة  وتركيز  مستويات  من  يرفع  السكر 
التمثيل  نواتج  أحد  وهي  بالدم،   G6P
لتحميل  ُتؤدي  حيث  للجلوكوز؛  الغذائي 

الرغم  وعىل  اإلنسان،  جسم  داخل  الطاقة 
متنع  التي  الغذائية  األنظمة  بعض  وجود  من 
تناول النشويات، إال أن هناك دراسات ُتعاِرض 
للجسم. النشويات  ألمهية  األنظمة  هذه 
القمح  حبوب  من  املصنوعة  املكرونة  تعد 
حية  اتباع  حالة  يف  أفضل  خيارًا  الكاملة 
الواحد  فالكوب  الوزن،  لتقليل  غذائية 
من  فقط  غراما   37 عىل  حيتوي  منها 
سعرات  عىل  حتتوي  أهنا  أي  النشويات، 
عىل  أيًضا  حتتوي  أهنا  كام  أقل،  حرارية 
أكرب  وقت  إىل  حتتاج  والتي  األلياف، 

مما  القلب،  عىل  الضغوط  من  الكثري 
القلب. قصور  بمرض  اإلصابة  حيفز 
العيد  حلويات  تستبدل  أن  األفضل  ومن 
عىل  حتتوي  التي  الطازجة؛  بالفاكهة 
ومضادات  املعدنية  واألمالح  الفيتامينات 
ذات  حلويات  عمل  أو  واأللياف،  األكسدة 
عىل  حتتوي  وخفيفة  صحية  وصفات 
وباستخدام  الدسم،  قليل  حليب  أو  الفواكه 
ويمكن  والسكر،  الزيوت  من  أقل  كّميات 
باعتدال. الوجبات  بني  احللويات  تلك  تناول 
العيد حلوى  أرضار  تنبك  نصائح   *
حيتوي  حيث  العيد  كعك  تناول  يف  االعتدال   -
%35 نشويات، و%35 دهونا، و30%  الكعك عىل 
متوسطة  الواحدة  الكعكة  ومتد  سكريات، 
 220 بحوايل  اإلنسان  جراما(   70( احلجم 
 90 بـ  اجلسم  البيتيفور  حراريا، ويمد  سعرا 
سعرا   90 بـ  والبسكويت  حراريا،  سعرا 
حراريا. سعرا   150 بـ  والغريبة  حراريا، 

باالمتالء. الشعور  عىل  يساعد  ما  للهضم، 
اهلضمي اجلهاز  صحة  تعزيز   .2
األلياف من  نسبة  عىل  املكرونة  حتتوي 
دقيق  من  املصنعة  األنواع  وخاصة 
عىل  األلياف  هذه  وتساعد  الكامل،  القمح 
ثم  ومن  األمعاء،  داخل  املاء  امتصاص 
خروجه عملية  وتسهيل  الرباز  حجم  زيادة 
اهلضمي اجلهاز  حركة  ينظم  ما  وهو 
باإلمساك. اإلصابة  خماطر  من  ويقلل 
النافعة  البكترييا  عىل  أيًضا  األلياف  حتافظ 
األمر  اهلضمي،  اجلهاز  داخل  املوجودة 

من  الفرد  احتياجات  متوسط  بأن  العلم  مع 
حراري  سعر   2000 هو  احلرارية  السعرات 
الغذائية  الوجبات  مجيع  من  عليها  حيصل 
يتم  احلرارية  السعرات  يف  والزيادة  اليومية، 
لتصبح  دهون؛  صورة  يف  اجلسم  يف  ختزينها 
خطرا عىل اجلسم، وتؤدي إىل اإلصابة بالبدانة.
والدهون  السمن  نسبة  تقليل  رضورة   -
العيد  حلوى  تصنيع  يف  املستخدمة 
مهدرجة. غري  تكون  وأن  الكعك،  وخاصة 
وعىل  اليوم،  طوال  كعكتني  بتناول  يكتفى   -
فرتات زمنية متباعدة أو تناول كعكة واحدة 
ال  حتى  البيتيفور  وقطعة  غريبة  وقطعة 
خاصة  الدم؛  يف  الكوليسرتول  نسبة  تزيد 
والقلب. الدموية  األوعية  مرضى  لدى 
من  مصنوع  ألنه  البسكوت  تناول  يفضل   -
اعتداال  أكثر  ألنه  وسكر  وبيض  وسمن  دقيق 
الحتوائه عىل بروتني وكربوهيدرات ودهون 
أقل. حرارية  سعرات  وبالتايل  أقل،  بكميات 
- عدم اإلرساف يف تناول حلوى العيد ألن فيها 
تؤدي  حيث  عام؛  بشكل  الصحة  عىل  أرضارا 
وخماطر  السكري،  ارتفاع  خماطر  تفاقم  إىل 
إىل  يؤدي  مما  الرشايني  يف  الدهون  ترسيب 
الرشايني. تصلب  بمرض  واإلصابة  انسدادها 
أو  قبل  فاكهة  أو  خرضوات  تناول   -
غنية  أغذية  ألهنا  مبارشة  الكعك  بعد 
الدهون. امتصاص  من  تقلل  باأللياف 
الدهون  من  والتقليل  املقليات  تناول  عدم   -
العيد تكفي. فالدهون يف حلويات  الطعام؛  يف 
الدافئة  املرشوبات  من  الكثري  تناول  يفضل   -
والينسون  واحللبة  الكراوية  مثل  سكر  بدون 
والليمون والقرفة  والزنجبيل  والنعناع 
اجلالكتوفتان  مادة  عىل  احللبة  حتتوي  حيث 
والكوليسرتول  السكر  مستوى  ختفض  التي 
هضم  يف  القرفة  تساعد  بينام  الدم،  يف 
العيد. حلوى  إعداد  يف  تدخل  التي  الدهون 
القهوة  أو  الشاي  رشب  من  أيضا  وحيذر   -
يسبب  ذلك  ألن  خاوية  معدة  عىل  الصباح  ىف 
اضطراب والتهاب املريء واملعدة، كام يؤدي 
املعدة. حوضة  وازدياد  الشهية  فقدان  إىل 
ريايض  نشاط  أي  بمامرسة  وينصح   -
حتى  العيد؛  إجازة  فرتة  خالل  مناسب 
والبدانة. والكسل  بالمول  نصاب  ال 

االلتهابات. من  الوقاية  عىل  يساعد  الذي 
الدم يف  السكر  مستوى  تنظيم   .3
إىل  املكرونة  يف  املوجودة  األلياف  حتتاج 
يبطئ  ما  اهلضم،  عملية  أثناء  أطول  وقت 
عىل  ويساعد  السكر،  امتصاص  عملية  من 
وحتتوي  الدم.  يف  السكر  مستوى  ضبط 
املعادن  أحد  وهو  املنغنيز،  عىل  أيًضا  املكرونة 
كام  النشويات،  أيض  لعمليات  الرضورية 
الدم. يف  السكر  نسبة  تنظيم  عىل  يساعد  أنه 
واملعادن للفيتامينات  مصدر   .4
9 )املعروف  حتتوي املكرونة عىل فيتامني ب 
ا يف  بحمض الفوالت(، والذي يلعب دوًرا هامًّ
عملية تكوين خاليا الدم احلمراء، كام أنه يدعم 
كفرتات  للخاليا،  السيع  النمو  أثناء  اجلسم 
يف  أيًضا  الفوالت  حض  ويساعد  احلمل. 
اجلسم. خاليا  يف  احلديد  امتصاص  عملية 
وهو  السيلنيوم،  عىل  أيًضا  املكرونة  حتتوي 
تقي  التي  لألكسدة،  املضادة  املعادن  أحد 
خماطر  من  يقي  ما  وهو  التلف،  من  الاليا 
أيًضا  السيلنيوم  ويعمل  بالسطان،  اإلصابة 
الدرقية. الغدة  هرمونات  عمل  تنظيم  عىل 

حتتوي مكرونة القمح الكامل عىل كاروتينات 
مركبات  وهي  والزياكسنثني،  اللوتني 
العينني  حاية  يف  تساعد  لألكسدة  مضادة 
أهنا  كام  البنفسجية،  فوق  األشعة  أرضار  من 
الرئة. بسطان  اإلصابة  خماطر  من  تقلل 
فوائد،  من  ذكرناه  مما  الرغم  عىل  لكن 
املُتناَولة،  الكميات  إىل  االنتباه  جيب 
يومًيا  املسموحة  النسبة  تتعدى  ال  حتى 
باختيار  أيًضا  وُينصح  النشويات،  من 
مثل  املكرونة،  مع  لتناُوهلا  صحية  إضافات 
اإلضافات  من  بداًل  واألسامك،  الرضوات 
األبيض. والصوص  كاجلبن  الدسمة 



وثيقه  يف   Personal Liabilty يغطي  ماذا 
البيت؟ تأمني 

تم رفع دعوي  إذا  للدفاع عنك  الشخصية  املسئوليه  توفر تغطيه 
قضائيه ضدك وتدفع تعويضات لألشخاص املصابني حتي احلد 
االقيص الذي تغطيه وثيقه تأمني البيت فمثاًل إذا سقط شخص 
من عل سالمل منزل او القي طفلك بطريق الطأ كره من نافذه 
الثمن يف منزل اجلريان فتكون  اجلريان مسببا كس أشياء ثمينه 
املصاريف  تغطيه  وكذلك  النامجة  األرضار  عن  قانونا  مسؤوال 
يف  الطأ  بطريق  اصيبوا  الذين  املنزل  يف  املقيمني  لغري  الطبيه 
املمتلكات الاصه بك او حوهلا وهناك مثال اخر فمثال إذا عض 
حدث  الذي  الرضر  عن  مسئوال  فتكون  األشخاص  احد  كلبك 
مثال  وهناك  العالج  تكلفه  وحتمل  وتعويضه  املصاب  للشخص 
اخر إذا كان لديك حام سباحه يف منزلك وحدثت اصابه او وفاه يف 
حام السباحه او حوله حتي لو كان الضحيه او املصاب تاوزوا 
استخدموا  او  السباحه  حلامم  للوصول  سورا  تسلقوا  او  احلدود 
املنزل  صاحب  فيكون  املنزل  صاحب  إذن  دون  السباحه  حام 
حتت مغطاه  تكون  اخري  امثله  الرضر.  عن  املسئوليه  حمتمال 
عل  واالعتداء  والتشهري  القذف   Personal Liabilty

اآلخرين. خصوصيه 
الف دوالر كحد   ١٠٠ البيت عل مبلغ  تأمني  عاده حتتوي وثيقه 
ادن يف الوثيقه ويمكن زيادته ايل عده مبالغ مثل ٣٠٠ الف او ٥٠٠ 
البيوت  او مليون دوالر وحتتوي مجيع وثائق تامني  الف دوالر 
علPersonal Liabilty Coverage سواء كان التامني
Homeowner, Condominium Or Rent-
القضائية  الدعوي  عن  الدفاع  تكلفه  وتكون   al policy
.Personal Liabilty Coverage ضمن  مشموله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تغطي وثيقه تأمني البيت األرضار الناته عن 
املياه والبكرتيا او العفن الناتج عن املياة؟

الرضر  حدث  إذا   الرضر  حدوث  كيفيه  عل  يتوقف  هذا 
بتغطيه   Homeowner Policy تقوم  فال  فيضان  نتيجه 
الرضر  فيجب يف هذه احلاله ان يكون لديك وثيقه خمتلفه تسمي 
Flood Policy اما إذا كان الرضر نتيجه انفجار  مواسري مياه 
او نظام الرش التلقائي الواقي من احلرائق او خط مياه الغساالت 
ففي هذه احلاالت تقوم رشكه التامني بتغطيه الرضر الناتج عن 
احلادث  الرضر  تكاليف  تدفع  ال  ان  التامني  لرشكه  ويمكن  املياه 
بسبب املياه يف حاله إذا حدث الرضر نتيجه اإلمهال يف الصيانه او 
سوء الصيانه  ويمكن ان تغطي وثيقه تامني البيت الرضر الناتج عن 
الرصف الصحي نظري تكلفه إضافيه تضاف ايل وثيقه تأمني البيت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلغاء وثيقه تامني  البيت  هل يمكن لرشكة تأمني 
البيت يف حاله عدم وجود مقيمني يف البيت؟

وثيقه  إصدار  عدم  او  الوثيقه  إلغاء  التامني  لرشكه  يمكن  نعم 
البيت  الن  بالسكان  مأهوال  غري  املنزل  كان  إذا  البيت  تامني 
السقه  كثريه  مثل  ألرضار  عرضه  يكون  احلاله  هذه  يف 
معظم   . الزجاجي  الكس  او  املياه  تلف  او  املثال  سبيل  عل 
ان  يمكن  التي  املده  حول  قواعد  لدهيا  التامني  رشكات 
التامني. إلغاء  قبل  شاغرا  غري  او  شاغرا  املنزل  فيها  يكون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تغطي وثيقه تأمني البيت املتعلقات الاصه إذا 
رسقت من جراج البيت يف حاله ترك باب اجلراج 

مفتوحا او نسيان غلقه؟
التامني  وثيقه  مالك  بتعويض  البيت  تامني  وثيقه  تقوم  نعم 
تقرير  تقديم  حتتاج   . اجلراج  من  املسوقة  املتعلقات  عن 
كان  إذا   .  Deductible مبلغ  السقه  ودفع  عن  للرشطه 
يف  ذلك  فسيساعد  املسوقة  للمتعلقات  وصور  إيصاالت  لديك 
فلن  املنزل  جراج  من  سيارتك  رسقه  تم  إذا  اما   . الدفع  تسيع 
ولكن  يتم  تغطيتها  البيت  تامني  وثيقه  بواسطه  تغطيتها  تتم 
شامل. تامني  لديك  كان  إذا  السياره  تامني  وثيقه  بواسطه 
من  شخصيه  متعلقات  رسقه  تم  إذا  انه  مالحظه  مع 
بل  السياره  تامني  وثيقه  من  التغطية  تكون  ال   ، سيارتك 
البيت. وثيقه  تامني  خالل  من  مغطاه  املتعلقات  تكون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرضر   Homeowner Policy تغطي  هل 
؟ زلزال  حدوث  نتيجه  للمنزل  حيدث  الذي 

بالطبع ال النه توجد وثيقه تامني خاصه بتغطيه األرضار الناته 
عن الزلزال تسميEarthquake Policy وكذلك هناك 

ت  نا لفيضا ا عن  ته  لنا ا األرضار  بتغطيه  خاصه  تامني  وثيقه 
.F l o o d  P o l i c y تسمي 
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بإجراء تقوم  ان  البيت  تأمني  هل من حق رشكة 
للبيت؟ وخارجي  داخل  وتفتيش  فحص 

عند  البيت  بتفتيش  بالقيام  البيت  تامني  رشكه  حق  من  بالتأكيد 
بدفع  مطالبه  حدوث  او  جديده  تامني  وثيقه  برشاء  القيام 
البيت  التفتيش خارجيا او داخل  Claim احيانا يكون  تعويض 
تامني  قبول  وعدم  رفض  البيت  تامني  لرشكه  ويمكن  نفسه 
بسبب  بأخطاره  عليه  املؤمن  ايل  خطاب  إرسال  بعد  البيت 
رفض الرشكه لتامني البيت وحتديد ميعاد انتهاء وثيقه التامني 
املؤمن  من  البيت  تامني  رشكه  تطلب  األحيان  من  كثري  ويف 
األغراض  بعض  أزاله  او  املنزل  يف  األشياء  بعض  إصالح  عليه 
قبول  رفض  التامني  لرشكه  ويمكن  البيت  حول  املوجودة 
املعروفة  األنواع  من  كلب  بالبيت  يوجد  كان  إذا  التامني  وثيقه 
تتعرض هلا رشكه  التي  املخاطرة  من  يزيد  ذلك  باهنا تعض الن 
الكلب. عضه  من  للمترضرين  تعويضات  دفع  يف  البيت  تامني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما العوامل التي حتدد تكلفه تامني البيوت؟
هناك عدد من العوامل التي تؤثر يف تكلفه تامني البيت مثل عمر 
ونوع املبني، عدد الوحدات يف املبني ، سواء كان املنزل عباره عن 
منزل ألرسه واحده  او اكثر من أرسه ومساحه البيت، بناء املبني
واملسافه التي تبعد عن اداره اإلطفاء او مصدر املياه الالزمه لإلطفاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بني ما هو 
Replacement Cost & Actual Cash Value ؟

ناقصا  ما  عنرص  استبدال  تكلفه  الفعليه  تساوي  النقديه  القيمه 
تليفزيون  جهاز  تلف  املثال،  سبيل  عل  االستهالك.  قيمه 
مغطي  خطر  بسبب  دوالر   ٥٠٠ بسعر  سنوات   ٥ قبل  اشرتيته 
استخدم  النه  التليفزيون  قيمه  النخفاض  نظرا  الوثيقه  يف 
ثمن  من  بكثري  اقل  مبلغ  التامني  رشكه  ستدفع   ، سنوات   ٥
تكلفه  تغطيه  اما  مستعمل.  كجهاز  السوقية  قيمته  أي  الرشاء 
اهالكات  أي  خصم  دون  االستبدال  تكلفه  عل  تعتمد  االستبدال 
. جديدا  سعر  التليفزيون  بدفع  التامني  رشكه  يقوم  أي 
التـــكـــــلــــــفـــه يف  أرخـــــص   Actual Cash Value

.Replacement Cost من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهي التغطية التأمينية اإلضافية او االختياريه التي 
يمكن إضافتها ايل وثيقه تامني البيت ؟

 ، مثل جموهرات  الثمن يف منزلك  غاليه  مقتنيات  لديك  كان  إذا 
 ، موسيقيه  اآلالت  تذكاريه،  عمالت  فضيات،  فراء   ، انتيكات 
لوحات فنيه او اجهزه كمبيوتر فيمكنك أضافه هذه املقتنيات ايل 
وثيقه تامني البيت نظري تكلفه إضافيه ويمكن أضافه هذه التغطية 
كان سواء  البيوت  تامني  وثائق  أنواع  كافه  يف  اإلضافية  التأمينية 

.Single Family , Condo Or Apartment
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي األخطار التي تغطيها وثيقة تأمني البيت؟
البيوت  تامني  ببيع  تقوم  تامني  رشكه   ٨٠٠ من  اكثر  وجود  مع 
ختتلف تفاصيل وثيقه التامني من رشكه ألخري وهناك تغطيه 
ملخاطر يمكن إضافتها او ال لكن اغلب الرشكات الاصه بالتامني 
مثل التامني  وثيقه  تغطيها  التي  املخاطر  يف  تتشابه  البيوت  عل 

الرضر الذي حيدث للبيت نتيجه: 
- احلرائق او الربق

- السقه او ختريب املمتلكات
- األجسام املتساقطة عل مبني البيت

- الدخان
- تميد السباكه والتدفئة وتكييف اهلواء 

- العواصف الثلجية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما معني extended Replacement Cost؟
البيت  بناء  أعاده  تكلفه  من   %٢٥ الوثائق  اغلب  يف  وهي 
 %١٠٠ او   %٥٠ مثل  اعل  نسبه  تتيح  التامني  رشكات  وبعض 
ملواجهه   )Coverage A( البيت  بناء  أعاده  تكلفه  من 
البيت  بناء  أعاده  تكلفه  كانت  إذا  فمثال  البناء  تكاليف  زياده 
عىل حتتوي  بيتك  تامني  وثيقه  وكانت  دوالر  الف   ٤٠٠

E فمعني  x t e n d e d  R e p l a c e m e n t  C o s t ٪٢ ٥
هذا ان رشكة تأمني البيت تدفع حتي 500 الف دوالر لبناء البيت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Single Family& ماالفرق بني وثائق تامني
Condo  ؟

 Homeowner Policy مثل   Condo Policy  HO
الغري  واملسئولية تاه  البيت  الشخصية داخل  املمتلكات  تغطي 
 Condominium Association يقوم  عاده  لكن 
واهلياكل  املبان  تغطي  الوحدات  جلميع  تامني  وثيقه  برشاء 
تغطيه  عن  مسئوال  تكون  فقد   Condo متتلك  كنت  فإذا 
ال  مالك  عل  انه  جيب  يعني  هذا   .  Walls In من  وحدتك 
املسئوليه  تغطي  به  خاصه  وثيقه  برشاء  يقوم  ان   Condo
وحدتك. يف  والداخلية  الشخصية  الشخصية  وممتلكاتك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يوجد تأمني للوحدة السكنية املستأجرة ؟
لـــــلـــــــوحـــــــدات  تــــــــأمــــيـــــــن  يـــــوجـــــد  نــــــعـــم 
السكنية الوحده  كانـــــت  ســـــــواء  املستأجرة  السكنية 
Single family Home , Condo Or Apartment
واألرضار  الشخصية  املمتلكات  أرضار  الوثيقه  هذه   وتغطي 
باملستأجر  مع  حلقت  التي  والتخريب  السقه  عن  النامجة 
مالحظه ان مالك العقار او املبني يكون لديه وثيقه تامني تغطي 
تكاليف استبدال للعقار املؤجر للغري يف حاله حدوث رضر للمبني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي املخاطر التي تشملها وثيقة تأمني البيت؟
وهي رئيسيه  بنود   ٦ عل  البيت  تامني  وثيقه  حتتوي 

 Coverage A Dwelling  
أعاده  او  إصالح  تكلفه  بتغطيه  البيت  تأمني  رشكة  تقوم 
او  الربق   ، االعاصري   ، احلريق  بسبب  تلفه  حاله  يف  البيت  بناء 
الكوارث الطبيعية اآلخري مع األخذ يف االعتبار ان وثيقه تامني 
النامجة  لإلرضار  البناء  أعاده  او  اإلصالح  تكلفه  تدفع  ال  البيت 
لإلرضار  خاصه  وثيقه  هناك  الن  الزالزل  او  الفيضانات  عن 
earthquake Policy وهناك  الزالزل تسمي  النامجة عن 
تسمي الفيضانات  عن  الناته  االخطار  لتغطيه  اخري  وثيقه 
Flood Policy - Coverage B  Other Struc-
إصالح  تكلفه  البيت  تامني  وثيقه  من  البند  هذا  يغطي   tures
وحام  اجلراج  مثل  بالسكن  مرتبطه  الغري  املبان  استبدال  او 
Coverage A السباحه وتكون يف  اغلب الوثائق  نسبه ١٠% من

 Coverage C Personal Property 
ملنزلك  احلريق  او  السقه  ضد  تأمينية  حكايه  البند  هذا  يوفر 
واملمتلكات الشخصية اآلخري التي متتلكها انت او أفراد االرسه 
املنزلية  واالجهزه  االثاث  مثل  البيت  نفس  يف  معك  تعيش  التي 
- Coverage D  Loss of Use يساعد هذا البند يف تغطيه 
خطر  بسبب  ملنزلك  رضر  حدث  اذا  اإلضافية  املعيشه  تكاليف 
مثل  البيت  يف  بالعيش  لك  يسمح  ال  الذي  احلد  ايل  عليه  مؤمن 
إصالح حامات املنزل  ويشمل هذا البند تكلفه السكن يف فندق 
او اجيار سكن اخر حلني إصالح التلف او الرضر الذي حدث لبيتك

 Coverage E Personal Liability 
أفراد  احد  او  انك  حاله  يف  تأمينية  تغطيه  البند  هذا  يوفر 
تعمد  بدون  اآلخرين  اصابه  عن  قانونا  مسئوليني  ارستك 
حاله  يف  التعويضات  وتدفع  قانونيا  دفاعا  التأمني  وثيقه  وتتيح 
اصابه  بسبب  عليه  املؤمن  ضد  دعوي  رفع  او  مطالبه  تقديم 
اخري  حاالت  وهناك  به  الاصة  باملمتلكات  رضر  او  جسديه 
القانونية  والنفقات  الطبيه  الفواتري  مثل  التأمني  وثيقه  تغطيها 
رضر  حدث  او  الطأ  بطريق  أصيب  ما  شخص  كان  اذا 
لالجور املترضر  الطرف  خساره  أيضا  الاصة  وكذلك  ملمتلكاته 

 Coverage F Medical Payment 
هذا البند يقوم بتغطيه النفقات الطبيه لألشخاص املصابني بطريق 
بيتك. يف  اللعب  اثناء  جارك  طفل  أصيب  مثال  اذا  بيتك  يف  الطأ 

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

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com



املدرسة  قبل  ما  سن  يف  إبنتها  كون  تفسري  األم  تستطيع  كيف 
مسلسل  حلقات  من  حلقة  يف  تفصيلة  كل  تذكر  تستطيع 
ذهبت  أين  تذكر  تستطيع  ال  ولكنها  حتبه،  الذي  الكرتون 
دها  ماذا  أو  املنزل،  تنظيف  وقت  حيني  حينام  البازل  قطع 
األحاديث  حرفيا  حيفظ  الذي  الرابع  الصف  تلميذ  ابنها 
البعيد  الطرف  يف  جيلسون  الذين  الصف  لزمالء  اهلامسة 
عليهم  يمل  وهو  املعلم  يسمع  مل  أنه  عىل  يرص  بينام  للفصل، 
ألن  اجلنون  حافة  إىل  تصل  أن  تكاد  قد  أو  املنزلية؟  واجباهتم 
املدرسة مرة أخرى؟ الثامن فاتته حافلة  الذي يف الصف  ابنك 

* ما هو السلوك العدوان السلبي؟
السلوك العدوان السلبي هو طريقة متعمدة وخمفية للتعبري 
عن مشاعر الغضب، ويمكن أن يبدأ هذا السلوك يف سن ما قبل 
املدرسة، حينام يتعلم األطفال أن التحدي اللني يمكن أن يكون أكثر 
إرضاء، وأقل احتامال أن يؤدي للعقاب، أكثر من نوبات الغضب 
أو األنني، وغريها من الوسائل األكثر حدة يف التعبري عن املشاعر. 

كام قد يوجد السلوك العدوان السلبي كجزء من مرحلة نمو 
طبيعية عابرة، ولكن إذا مل يتم تعديله، فقد يتطور ليصبح نمط 

حياة. 
ويفس العدوان السلبي ملاذا يعان األطفال من النسيان الشديد يف 
أوقات التنظيف، أو من الصمم املؤقت حينام يتم إمالء الواجبات
العقالنيني  األمور  أولياء  استجابة  سبب  يفس  فإنه  وباملثل 
واملنطقيني حلوادث بسيطة بطرق غري عقالنية ومغذية للرصاع.

* أشكال السلوك العدوان السلبي
السلوك العدوان السلبي لدى األطفال يأخذ يف كثري من 

األحيان هذه األشكال:
- املامطلة.- االنسحاب.- تقطيب 

اجلبني.- الربطمة.
- "النسيان".- مقاومة 
الطلبات.- تــعـمـــــد 
ارتكاب األخطــــــاء.

* خــطـــــــــورة 
العــدوان السـلـبـى

وقد تفكر يف: "وماذا يف ذلك؟ 
هذه السلوكيــات ليســت يف الواقــع 

بــالشــيء الكــبــيــر".
بالضبط هنا  تكمن  السلبي  للعدوان  املدمرة  فالطبيعة 
التهيج  مثل  عادية،  الطفل  سلوكيات  تبدو  السطح،  فعىل 
األمور  ألولياء  يمكن  األغلب  ويف  األحوال،  أسوأ  يف  الطفيف 
والتغايض  بسهولة،  الطفيفة  السلوكيات  هذه  حتمل 
تعرتهيم.  التي  الطفيفة  الغضــب  مشــاعر  رغــم  عنـهـــا 

من  قطرات  تشبه  السية  الثورات  هذه  فإن  ذلك،  ومع 
تفيض  التي  النقطة  عند  وفقط  إناء؛  يف  بصمت  ترتاكم  املاء 
جرارهم  امتالء  حلظة  اللحظة..  هذه  اآلباء  معظم  يعي  فيها، 
السلبي  العدوان  من  جديدة  واحدة  قطرة  وأي  آخرها،  عن 
والتي أمي"(،  يا  اآلن،  تريدينها  أنك  أعلم  أكن  )"مل  مثل  للطفل 
كافية  أهنا  إال  ذاته،  حد  يف  صغريًا  أمرًا  كوهنا  من  الرغم  عىل 
األم  وتفاجئ  وترصخ؛  تصيح  جيعلها  مما  جرهتا؛  المتالء 
بالشعور  ممتلئة  وهي  حلظات،  وبعد  ثورهتا.  بشدة  نفسها 
طفلها. عىل  الشديد  غضبها  عن  بشدة  تعتذر  بالذنب، 

 
* اسرتاتيجيات للتعامل مع العدوان السلبي

مع  اليومي  للتفاعل  املعرضني  اآلباء  معظم  إن  يقال 
وخيسون  منهكني  يصبحون  سلبي  عدوان  طفل 
حتدث  التي  الديناميات  هذه  أدركت  إذا  ولكن  براعتهم، 
أن  المس  اإلسرتاتيجيات  هلذه  يمكن  أرستك،  يف 
الرصاع  من  تقلل  بطرق  لطفلك  االستجابة  عىل  تساعدك 
واملحرتم: الصادق  التواصل  من  وتزيد  السلبي،  العدوان 

السلبي العدوان  للسلوك  املنذرة  العالمات  عىل  تعرف   -1
السلبية  العدوانية  السلوكيات  عىل  التعرف  عىل  قدرتك  إن 
أمر   - طويل  بوقت  املشاعر  تغمرك  أن  وقبل   - حدوثها  أثناء 
بالغ األمهية، لذا من املهم أن تتجنب أن تكون ضحية لطريقة 
طفلك املدمرة، واحرص عىل أال تكون رشيكا يف هذه اللعبة من 
خالل التعرف عىل العدوان السلبي عىل الفور، وجنبا إىل جنب 
السلوكيات  هذه  أيضا  راقب  أعاله،  املذكورة  السلوكيات  مع 
السلبي: العدوان  وجود  عىل  عالمة  فوجودها   .. ألبنائك 
السلطة - يعطون أعذارا  -  يمتعضون من  - ينكرون الغضب  
بشكل مفرط - يستخدمون التعامل الصامت - جيعلون اآلخرين 

اجلهل. أو  الفهم  سوء  من  يشتكون   - معلقني  أو  ينتظرون 
- ينهون املحادثات بـ "حسنا" و "أيا ما كان".

2- غري املسار حسب احلاجة
أبًدا لنفسك أو ألي شخص آخر بأن حُيتجز كرهينة  ال تسمح 
للسلوك العدوان السلبي، وعىل سبيل املثال، إذا قال أحد الوالدين
"ال يمكننا الذهاب إىل الفيلم حتى يغذي حسن الكلب" فإنه يمنح 
كان  القصد  أن  من  الرغم  وعىل  الوضع،  عىل  السيطرة  حسن 
خلق ضغط عىل حسن، فإن الطفل العدوان السلبي يفس هذا 
األمر عىل هذا النحو: "شكرًا، اآلن أستطيع أن أحبط املجموعة 
بأكملها"، وبداًل من حل املشكلة، قام الوالد بتصعيدها دون قصد.
 - للخطأ  معرضون  وكلنا   - الطأ  هذا  ارتكبت  إذا  وعموما 
ومكنت العدوان السلبي لطفلك، فيمكن الرتاجع عن الرضر، 
وقررت  األمر  يف  فكرت  "لقد  بقولك:  الوضع  هذا  وعكس 
جيب  حسن  لكن  مجيًعا،  نذهب  أن  يمكننا  رأيي،  تغيري 
كصانع  الوالد  تأسيس  يعيد  وهذا  الكالب"،  إلطعام  يبقى  أن 
جيد. قرار  اختاذ  سلطة  االبن  يعطي  زال  ما  بينام  القرار، 

3- قدم نموذجا للتواصل املحرتم
الطريقة  جرب  سامعك،  بعدم  األطفال  أحد  يتظاهر  عندما 
كولومبو.  الكالسيكي،  التلفزيون  املحقق  هبا  اشتهر  التي 
فبداًل من استخدام أسلوب غاضب وجهًا لوجه، قام كولومبو 
بتوريط املشتبه هبم بذكاء من خالل أسلوبه املحرتم والدقيق. 

العدوان  أطفال  مع  العجائب  يفعل  النهج  نفس 
األمهات: أحد  ترصف  طريقة  عىل  مثال  وهذا  السلبي، 
"طلبت األم من طفلها أن يرتدي معطفه قبل خروجه، وبعد 
ناعم بصوت  وحتدثت  منه  اقرتبت  رد،  دون  طلبات  ثالثة 
بام  مرتفع  بصوت  ولكن  نفسها،  إىل  تتحدث  كانت  لو  كام 
يكفي ليسمعها ابنها: أليس هذا مثريا لالهتامم، لقد طلبت من 
سأسأله  يسمعني،  مل  بأنه  وتظاهر  معطفه  يرتدي  أن  إبراهيم 
إليه بشكل مبارش يف  مرة أخرى لنرى ماذا يفعل". ثم نظرت 
عينيه وقلت: "إبراهيم، هل يرجى أن ترتدي معطفك؟" وفعال 
الفور. عىل  حذائه  وارتدى  معطفه  ووضع  الطفل،  استجاب 

تذكر - هدف الطفل العدوان السلبي هو جعلك تنفجر يف 
حالة غضب؛ عندما حتافظ عىل هدوء كولومبو، يتعلم طفلك 
أن السلوكيات العدوانية السلبية لن تنجح ويضطر إىل التعامل 

معك بشكل خمتلف.

4- حدد توقعاتك بوضوح
عندما يكون لدى االبن العدوان السلبي نمط من التظاهر بسوء 
أنك  "اعتقدت  لوالده  بالقواعد، كأن يقول مثال  أو اجلهل  الفهم 
قصدت أن أهني واجبي املنزيل بعد لعب كرة القدم"، فأفضل 
طريقة فعالة للتعامل مع هذا الطفل هي وضع توقعات واضحة 
الطفل  أن  أبدًا  تفرتض  وال  التعامل،  بداية  يف  الشمس  وضوح 
العدوان السلبي يفهم طلبك، وحتى لو كان قد تم تنفيذ املهمة 
مراجعة  من  تأكد  قبل،  من  عديدة  مرات  بتعيينها  تقوم  التي 
توقعاتك بشأن الكمية، واجلودة، واملواعيد النهائية، والتواريخ. 
واحرص عىل عدم استخدام نربة للسخرية يف صوتك أثناء قيامك 
بتفصيل الطلب، بل قم بتعيني توقعاتك بنربة حمايدة وحازمة.

هو  ما  يعلم  ال  أنه  يدعي  الذي  الطفل  إىل  بالنسبة  فمثال 
املخصص  الوقت  مقابل  اللعب  املخصص  الوقت 
كاملة  واجباتك  كل  تكون  عندما  "أدهم،  تقول  قد  للعمل، 
الذهاب  يمكنك  لدفاترك،  توقيعي  وبعد  وصحيحة، 
العشاء". وقت  حتى  القدم  كرة  ولعب  الارج  إىل 

5- أسس لعواقب منطقية
عند  السلبي  العدوان  السلوك  يف  شائع  نمط  هو  التسويف 
السلوك  من  النوع  هذا  مع  للتعامل  طريقة  وأفضل  األطفال، 
أخربت  إذا  املثال،  سبيل  وعىل  منطقية؛  عواقب  حتديد  هو 
انتهاء  فور  املدريس  الزي  ترتدي  أن  الامس  الصف  تلميذة 
حلضور  متأخرة  امللعب  من  خترج  لكنها  األلعاب،  حصة 
البّناء  من  ليس  اللعب،  مالبس  ترتدي  تزال  ال  وهي  دروسها، 
أعذارها  حول  طويل  نقاش  يف  تدخل  أن  أو  معها  تادل  أن 
وحمرتم  نزيه  بأسلوب  معها  تواصل  ذلك،  من  وبدال  للتأخري، 
الوقت  يف  مالبسك  تغرّيي  أال  قررت  "لقد  هلا:  تقول  بأن 
مطلع  يف  مبكرا  اللعب  إهناء  نختار  فسوف  لذلك  املناسب، 
األسبوع القادم"، وإذا حاولت ابنتك املجادلة أن ترك للجدال 
هادئًا  فالبقاء   .. معها  جدال  يف  وتدخل  الطعم  تبتلع  ال  معها، 
مع  االرتباط  لفك  وسيلة  أنجع  هو  غضبها  مع  التفاعل  وعدم 
الفي. غضبها  قوة  سالح  ونزع  السلبي  العدوان  الرصاع 






