










■ أقول ملترضري "األحوال الشخصية":
. ق للطال سبًبا  ليس  د  حلا إل ا و  . . ظلمكم أ لن 

■ أول مرة يتحدث عن عالقته اخلاصة بوالدته 
والبابا شنودة.

والضعيــف  يسـامح..  الذي  هو  القـوي   ■
ال يستطيع أن يسامح، فاملساحمة ليست سلبية 
ولكنها "صناعة سالم".. والكتاب املقدس يقول: 

"طوبى لصانعي السالم".

هبا  أخدم  وسائل  عن  أبحث  مازلت   ■
مع  واجتمع  الوصية،  أكرس  وال  أوالدي.. 
خترجنا  قوية  فعالة  حلول  إلجياد  األساقفة 
املسيح  دور  مثل  الكنيسة  ودور  األزمة،  من 
واحلزين. والتعبان  التائه  عن  البحث  وهو 

وتوسيع  اسمه  تغيري  يتم  امليل  املجلس   ■
لكن  بالعلامنيني  نستعني  صالحياته.. 
فقط. الدين  لرجال  املقدس  املجمع 

مضطهدين  غري  مرص  يف  املسيحيون   ■
األمور. بعض  يف  تضييقًا  هناك  لكن 

املســـيحيــيــن  من  الشــرق  تــفــريــغ   ■
التاريخ. وحركة  اهلل  إرادة  ضــد 

الكنيسة  يف  اإلدارى  النظام  لتحديث  أسعى   ■
حلل  نسعى  املؤسسى  للعمل  لتتحول 
املسيح. وصية  خيالف  ال  بام  الطالق  مشكلة 

حتت  أشهر  سبعة  الزرقاء  باجلالبية  جلست   ■
سنتني  وبعد  سنتني  البيضاء  وباجلالبية  القبول، 
وادى  يف  ولكن  راهًبا،  أصبحت  أشهر  وسبعة 
السوداء. اجلالبية  تلبس  يوم  أول  من  الريان 

بدأت  واحلكاية  الشباب..  عىل  أثرت  امليديا   ■
حياة  يف  يتحكم  أصبح  واملحمول  بالتليفزيون.. 
حلظة..  أي  يف  خصوصياته  وخيرتق  اإلنسان 
اإلنسانية. الطبيعة  شوه  هذا  كل  شك  وبال 

وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  توارضوس،  البابا 
الكرازة املرقسية، ىف حوار صحفي يتحدث فيه 
عن مجيع القضايا الكنسية، وعالقته بالبابا الراحل 
املهمة. املسائل  من  وغريها  ووالدته،  شنودة، 
قال:  لألقباط،  الثانى  الزواج  أزمة  وبشأن 
وحسب  حدة  عىل  حالة  كل  ستدرس  »الكنيسة 
حالة  "يف  مضيًفا:  التعامل«،  سيتم  حالة  كل 
حيتكم  سوف  القضاء  أمام  مترضر  أي  مثول 
الزواج به  تم  الذي  العقد  رشيعة  إىل  القاضى 
نافيا  كنيسة"  بكل  اخلاص  الباب  سيطبق  وبذلك 
الطالق. أسباب  يف  مدرجا  اإلحلاد  يكون  أن 
األحوال  قانون  مناقشة  ستتم  أنه  إىل  وأشار 
قانون  بعد  الثانية  الربملانية  الدورة  يف  الشخصية 
لكن  الكنيسة،  اختيار  ليس  و"هذا  الكنائس  بناء 
للدولة". الدستورية  التوصيات  عليه  نصت  ما 
وحول قيام األنبا بيشوى، أسقف دمياط باالتفاق 
مع الكنيسة اللبنانية عىل وقف منح شهادات تغيري 
"كان هناك انحراف يف هذه اخلطوة أنه  امللة، أكد 
لكن مل يعد أحد يف حاجة إىل تغيري امللة، ألنه سيتم 
اجلديد". القانون  يف  العقد  رشيعة  إىل  االحتكام 
وانتقد البابا تقرير الربملان األورويب حول أوضاع 
"مرفوض متاما  اإلنسان يف مرص، وقال:  حقوق 

وده ضد مرص وواضح جدا أنه به انحياز كامل".
بتتعرض  عمرها  طول  "مرص  أن  عىل  وشدد 
حمفوظة  ولكنها  حمسودة  فمرص  للمؤامرات، 
اهلل". قلب  يف  حمفوظة  ولكنها  حمسودة  فهى 
أوضح:  شنودة،  البابا  مع  عالقته  وحول 
شخصية مقابالت  ثالث  شنودة  البابا  "قابلت 
مع  جلست  أمريكا،  مقابلة  مرة  أفضل  وكانت 
قداسته أكثر من ساعة.. كانت جلسة شبه تعارف 
خدمتى  عىل  الراحل  البابا  خالهلا  تعرف  حيث 
كأسقف يف إيبارشية البحرية من األنبا باخوميوس«. 

■ يرى البعض أن التسامح ما هو إال ضعف 
قداستك؟ تعليق  هو  فام  حيلة  وقلة 
يستطيع  ال  والضعيف  يسامح  الذي  هو  القوى   -
ولكنها  سلبية  ليست  فاملساحمة  يسامح،  أن 
طوبى  يقول  املقدس  والكتاب  سالم«،  »صناعة 
بسيطة  صناعات  فهناك  السالم،  لصانعى 
صعبة وصناعات  معقدة  كبرية  وصناعات 
الصعبة. الصناعات  من  السالم  فصناعة 

أصبح البعض يتواكل ال يتكل عىل   ■
هذا؟ ترى  كيف  عقله..  الغيًا  اهلل 
هلل  ا من  نعمة  هى  و ال  عقو نا  عطا أ هلل  ا  -
ل  عام إ م  عد و  ، مها نســتخـــد لكـى 
. نية نسا إل ا عىل  ة  ر خطو يشكل  لعقل  ا

■ هل هناك إضطهاد للكنيسة؟
وخارج  دقيقة  غري  كلمة  اضطهاد  كلمة   -
هناك  كان  الرومانى  العرص  ففى  السياق، 
يف  وخاصة  التاريخ  ففى  بالفعل،  اضطهاد 
اضطهاد  عرص  كان  الرومانية  اإلمرباطورية 
ليقول  الرومانى  اإلمرباطور  وقف  حيث 
بذلك  املسيحيني« وكان يصدر فرمانا  »اضطهدوا 
اليوم. حيدث  ال  وهذا  املسيحيني،  عىل  ليطبق 
ولكن ما نتعرض اليه اليوم هو »التضييق«، واملسيح 
قال »فالعامل سيكون لكم ضيًقا« وهى كلمة كبرية
فالضيق جيعل اإلنسان يلجأ إىل اهلل دائام ويعرف 
أن يد اهلل تستطيع أن حتل املشكالت، والضيق ال 
السامء. وينسى  باألرض  متشبثا  اإلنسان  جيعل 

■ ماذا عن مسيحيي الرشق وتفريغ 
املنطقة من املسيحيني؟

يقوده  الذي  وهو  التاريخ«  سيد  »اهلل  أوال   -
إخوتنا  له  يتعرض  ما  وطبعا  البرش،  وليس 
أمر  البلدان  من  غريه  أو  العراق  يف  املسيحيون 
عىل  حيدث  يشء  ال  لكن  اإلنسان،  يقبله  ال 
اهلل  حيول  ودائام  اهلل،  من  بسامح  إال  األرض 
يعرف. أحد  ال  هذا  سيحدث  كيف  خلري،  الضيق 
من  األرض  وعىل  اإلنسانية  الناحية  من  ولكن 
املسيحيني من  الرشق  يفرغ  أن  الكبري  اخلطأ 
الديانات  مهد  هو  الرشق  أن  بسيط  لسبب 
دياناته من  األصل  يفرغ  أن  املعقول  من  فليس 
التاريخ حركة  وأمام  اهلل  ضد  يقفون  فهؤالء 
الرشق يف  املسيحية  أصل  يكون  أن  سمح  فاهلل 
هو  ما  بقدر  لبرش  موجه  غري  فاملوضوع 
نعرف. ال  اهلل  سيفعل  وماذا  اهلل،  إىل  موجه 

■ وماذا عمن أصبحوا بال وطن؟
التليفزيون  يف  أشاهدها  عندما  إنسانية،  أزمات   -
العراق  يف  أم  مشهد  أوجعنى  فقد  أبكي، 
اآلخر  محل  أو  صغريها  إرضاع  بني  ما  متحرية 
شك. بال  إنسانية  مأساة  فهى  يستدفئ،  حتى 
األزمات؟  هذه  كل  من  اهلل  أين   ■

يراها؟ وكيف 
لتساعد  البرش قلوبا رحيمة  - اهلل موجود ويعطى 
فهناك  معهم،  يتعاطفون  بآخرين  فيسمح  هؤالء، 
يقومون  ومهندسون  أدوية  يقدمون  أطباء 
حياولون  كثريون  وهناك  رسيعة،  منشآت  بعمل 
والنزاعات. احلروب  رشدهتم  الذين  هؤالء  خدمة 

الكنيسـة  بـه  قــامــت  الذي  ما   ■
الالجئني؟ جتاه  األرثوذكسية 

مع  وجلس  للعراق،  اخلاص  السكرتري  أرسلت   -
ومازلنا  املساعدات  تقديم  وتم  أربيل  يف  كبري  وفد 
ملن  املساعدة  ونقدم  املعونات،  إرسال  يف  نشارك 
مرص. داخل  لالجئني  أبوابنا  ونفتح  إليهم،  نصل 

■ ما هو أكثر موقف أحزنك؟
إبريل  يف  الكاتدرائية  عىل  االعتداء  يوم   -
ألهنا  ليس  اإلخوان،  مجاعة  حكم  أثناء   ٢٠١٣
مرصى  رمز  ولكنها  فقط،  مسيحى  رمز 
جًدا. هذا  أوجعنى  فقد  األم،  الكنيسة  فهى 

■ متى شعرت أنك »زعالن من اهلل«؟
- مش زعالن لكن بارفع الصالة بثقة ويقني أن اهلل 

يتدخل.

لتعاتبه؟ اهلل  أمام  وقفت  متى   ■
كان   ٢٠١٤ أغسطس  يف  الكنائس  حرق  موقف   -
من  أكثر  فتدمري  اهلل،  عليها  عاتبت  شديدة  أزمة 
ليس  قاسيا  كان  التوقيت،  نفس  يف  منشأة  مائة 
وقتها وموقفى  مرص،  كل  عىل  بل  فقط  عىّل 
أهم كانت  الوطن  سالمة  أن  وجعي،  من  وبالرغم 
جزء  فالكنيسة  تفكري،  جمرد  أفكر  أن  يمكن  فال 
كله. املجتمع  هيمنى  مرصى  وأنا  املجتمع  من 

■ متى شعرت أن املسئولية ثقيلة؟
- كل يوم وكل حلظة، أشعر أن مسئوليتى ثقيلة جًدا 
جًدا، )قاهلا متنهًدا(، ألهنا مسئولية روحية عن كل 
جانب  إىل  املرصيني،  خدمة  عن  ثانيا  املسيحيني، 
امتداد الكنيسة، فحتى ١٩٥٢ كان كل األقباط داخل 
مرص، بعد ذلك بدأت هجرهتم لدول متفرقة حول 
العامل، فهم متواجدون يف ٦٠ بلدا، وحتى يتم الربط 
بينهم البد أن يكون هناك بناء مؤسسى فلنا دير يف 
أمريكا  يف  بوليفيا  يف  كنيسة  ولنا  أفريقيا،  جنوب 
الدومنيكان. يف  كنيسة  إنشاء  يف  ونفكر  الالتينية، 

البابا بني حني  إليه  الذي حين  ■ ما 
املايض؟ وآخر من 

ال  أيام  الدير  فأيام  الدير  أيام  إىل  أحن   -
الدير  يف  يومني  أقضى  أن  فأحاول  تعوض، 
الصالة  بني  ما  وقتى  وأقضى  أسبوع،  كل 
والرهبان. األساقفة  مع  لقاءات  يف  والعمل 

الراحل  البابا  مع  تقابلت  مرة  كم   ■
الثالث؟ شنودة 

مقابالت  ثالث  شنودة  البابا  قابلت   -
مقابلة  مرة  أفضل  وكانت  شخصية، 
ساعة. من  أكثر  قداسته  مع  جلست  أمريكا، 

■ ماذا تعلمت من البابا شنودة خالل 
تلك اجللسة؟

حتى  به  أعمل  الذي  قوله  منه،  تعلمته  ما  أهم   -
اليوم، وهو »عندما تبدأ العمل يف مكان جديد ابحث 
الواحد،  نفس  تكرس  فالسلبيات  اإلجيابيات  عن 
األمام«. يف  وجتعلك  وتعمر  تبنى  واإلجيابيات 
عن  سألته  عندما  فاجأنى،  آخر  موقف  وهناك 
الكنيسة  تقدمها  مالية  أمر خيص خدمة مساعدة 
خصص  حيث  الزواج،  عىل  مقبلة  عروس  لكل 
الراحل منذ عرشين عاما مخسة آالف جنيه  البابا 
كان  إن  البابا  قداسة  فسألت  هلن،  تقدم  كمساعدة 
بنات  مخس  وأمامى  فقط  آالف  مخسة  معى 
فقط  واحدة  أعطى  فهل  الزواج،  عىل  مقبالت 
فكانت  جنيه.  ألف  واحدة  كل  أعطى  أم  مخسة، 
إجابته مفاجأة ىل حيث قال »أعط إحداهن مخسة 
آالف وأرسل األربعة األخريات ىل وأنا سأتكفل هبن«.

لرحيل  السابعة  الذكرى  بحلول   ■
فيها؟ إليه  تشتاق  الذي  ما  والدتك 

طيبة  سيدة  كانت  والدتى  وقال:  البابا  تنهد   -
وهى  ترملت  كتري،  احلياة  يف  وجاهدت  وصبورة 
يف الثالثينيات من عمرها، وقضت حياهتا من أجلنا 
فكانت مثاال عظيام تابعته كل أيام حياتى. وعندما 
علمت أنه تم ترشيح اسمى للكرس املرقيس، كانت 
تصىل إىل اهلل وتقول له »بالش« فكان قلبها البسيط 
يعلم أهنا مسئولية كبرية ومتعبة، فخافت عىّل كأم، 
ولكن بعد أن اختارنى اهلل فرحت جًدا وشكرت اهلل.

والدتك  حلضن  تذهب  كنت  هل   ■
بطريرك؟ أصبحت  أن  بعد  لتبكى 
رحلت  فهى  معها  ألبكى  وقت  هناك  يكن  مل   -
فلم   ٢٠١٢ يف  بطريرك  كنت  وأنا   ٢٠١٤ مارس  يف 
والدتى  معظمها  وكان  ونصف  سنة  سوى  نقض 
ولكن  ألبكى  هلا  يوما  أذهب  فلم  باملستشفى، 
وآخر  معا.  ونضحك  املاضى  ذكريات  لنجرت 
استقبلتنى  الكالم،  تستطيع  ال  وكانت  زرهتا،  مرة 
متبسمة  وجهى  يف  النظر  بتحديق  وودعتنى 
نياحتها  خرب  واستقبلت  مجيلة.  ابتسامة 
اخلرب،  وآملنى  للرجوع،  أستعد  لبنان  يف  وأنا 
ىل. مهد  قد  كان  طويلة  لفرتة  مرضها  ولكن 

مهه؟ البابا  يشكو  ملن   ■
تعبد  )مكان  قاليتى  إىل  أدخل  اهلل،  إىل  أشكو   -
الدير  أو  القاهرة  يف  سواء  وخلوته(  الراهب 
السكينة  حيث  يل،  بالنسبة  األماكن  أفضل  فهى 
وأشتكى  نفيس،  ومع  اهلل  مع  أجلس  واهلدوء، 
للواحد«. املتعة  قمة  ربنا  مع  »فاالنفراد  لربنا، 



إدارى  نظام  لتصميم  تسعى  هل   ■
الكنيسة؟ داخل  جديد 

- نعم، البد أن تعمل الكنيسة ضمن نظام مؤسسى 
حمكم، حتى يتم الربط بني الكنائس عىل مستوى 
قوي إدارى  بناء  إىل  حيتاج  كله  وهذا  العامل، 
حيث لدينا ٣٠ أسقفا مسئوال عن ٣٠ إيبارشية، يتم 
التنسيق معهم يف األمور املهمة، فاألسقف مسؤل 
بأخذ القرارات داخل اإليبارشية، ويقوم بالتشاور 
باستمرار. القرارات  تلك  حول  كبطريرك  معى 

■ مـا الـــذي حققتـه من إنجـــازات 
بالكنيسة، وما هو حلمك للمستقبل 

الكنسية؟ ملؤسسة 
أن  البد  بام  منشغل  ولكنى  تم  الذي  يف  أفكر  ال   -
لرتسيخها  أسعى  التي  األشياء  أهم  ومن  يتم، 
وتقوية  الالهويت،  التعليمى  العمل  وتقويتها 
هناك  يكون  حتى  اإلكلرييكية  الكليات  يف  التعليم 
وكذلك  قوي،  تعليمى  نظام  عىل  متأصلون  كهنة 
تقوية األديرة والتعليم الرهباين، والعمل الدراسى 
والطفل. األرسة  بخدمة  االهتامم  وكذلك  هبا، 

■ هـل أصبحـت األسـرة هـّمــًا ثقيـال 
بعد تفاقم أزمة األحوال الشخصيـة؟

حاجة«،  أحىل  األرسة  هذا،  تقوىل  »ال   -
أجياال  وربت  وناجحة  قوية  األرس  فمعظم 
األرس  يف  املشاكل  فنسبة  وصاحلة،  ناجحة 
الكنيسة  يوم  كل   ،٪٢ تتعدى  ال  املسيحية 
عال. صوته  الشاذ  اليشء  ولكن  املئات،  تزوج 
وانتحر  واحدة،  قرية  يف  طفل  مائة  ولد  ولو 
الصباح  القرية، فسيصبح حديث  واحد يف نفس 
حياة حالة  املائة  وليس  الوحيد  املوت  حادث  هو 
فحديثنا سلبى، وحتى وسائل اإلعالم ستنقل خرب 
املوت ال احلياة، واحلياه هبا نامذج من أرس عظيمة.

■ ماذا سيفعل البابا مع احلاالت التي 
تعانى من أزمة األحوال الشخصية؟

أوالدى  هبا  أخدم  وسائل  عن  أبحث  مازلت   -
األساقفة  مع  واجتمع  الوصية،  أكرس  وال 
من  خترجنا  قوية  فعالة  حلول  إلجياد 
املسيح  دور  مثل  الكنيسة  ودور  األزمة، 
واحلزين. والتعبان  التائه  عن  البحث  وهو 
أقوهلا ومازالت  البابوية  حياتى  بداية  يف  وقلت 
الكنيسة  »إن  أحدهم  يقول  أن  أحتمل  لن 
أوالدنا هبا  نخدم  وسائل  عن  فنبحث  ظلمتنى«، 
وىف  الوصية،  عىل  نحافظ  التوقيت  نفس  وىف 
احللول. إلجياد  جلسنا  املقدس  املجمع  سيمنار 
املشورة  مراكز  عمل  يف  بدأت  والكنيسة 
فاملهندس  للزواج،  املخطوبني  إلعداد 
من  سنني  يأخذون  واملعلم  والدكتور 
ليبدأوا  ويتخرجوا  ليتأهلوا  والتعليم  اإلعداد 
للزواج. إعداد  هناك  يكون  ال  فكيف  العمل، 
شابة  ومائة  شاب  مائة  ضمت  دورة  وهناك 
هناية  وىف  للزواج،  لتأهيلهم  خمطوبني، 
خطوبتهم بفك  قرارا   بعضهم  أخذ  الدورة 
غري  أهنم  هلم  اتضح  درسوا  أن  فبعد 
مؤرشا  هذا  ويعد  البعض،  لبعضهم  مناسبني 
الزواج. بعد  ذلك  يتضح  أن  من  بدال  إجيابيا، 

■ ما الذي أقره سيمنار املجمع املقدس 
يف قانون األحوال الشخصية؟

»الفرقة« حالة  يف  الطالق  هو  السيمنار  أقره  ما   -
فلن نستخدم مصطلح هجر مرة أخرى، حيث 
وجود  عدم  حالة  يف  سنوات  ثالث  ملدة  تكون 
أطفال. وجود  حالة  يف  سنوات  ومخس  أطفال، 

■ هل الطالق بسبب الفرقة متوافق 
مع تعاليم املسيح والوصية؟

مبنى  املسيح  قول  بحسب  الزواج  ألن  نعم،   -
آيات  يف  أساسها  اخلطوات  من  عدد  عىل 
أباه  الرجل  »يرتك  وهى  املقدس  بالكتاب 
جسًدا  اإلثنني  ويكّون  بامرأته،  ويلتصق  وأمه 
إنسان«. يفرقه  ال  اهلل  مجعه  وما  واحًدا، 
فقال: حدة  عىل  خطوة  كل  البابا  ورشح 
أباه  الرجل  يرتك  ذلك  أجل  »من  األوىل:  اخلطوة 
وأمه« أي يرتك عائلته الكبرية، وهذا معناه أنه وصل 
جديدة. عائلة  ليكّون  كافية  النضوج  من  لدرجة 
أن  معناه  وهذا  بامرأته«  »يلتصق  الثانية:  اخلطوة 
يكونا معا يف حياهتام، يعيشان مع بعضهام البعض، 
أن  حالة  يف  ولكن  معا،  العيش  عىل  الزواج  فقام 
حتدث مشكلة قد تستمر يوما يومني أو شهرا أو 
حتى سنة وبعد هذا تنتهى فهذا طبيعي، ولكن أن 
يفرتقا بسبب املشكلة ملدة ثالث أو مخس سنوات 
فهنا يكونان قد كرسا عهد الزواج »بأن يكونا معا«.
اخلطوة الثالثة: قال: »يصري اإلثنني جسدا واحدا« 
وهذه هي الوحدة الزوجية أي ال يفرتق أي منهم 

تعد إنسان«  يفرقه  ال  اهلل  مجعه  »وما  اآلخر،  عن 
هلا  اآلية  إن  بقوله  البابا  وأوضح  الرابعة:  اخلطوة   
ترتيب فقد يرتضى الطرفان من البداية أن يعيشا 
معا ويأخذان قرار زواجهام وعليه جيمعهام اهلل.

■ متسائاًل كيف جيمعهام اهلل؟
وهى  الكنيسة  متثله  اهلل  أن  جميبا 
والذي  الزجية،  رس  منح  حق  هلا  التي 
فتصىل الفك،  يملك  املنح  سلطة  يملك 
اإلثنني  بني  اهلل  وجيمع  اإلكليل  صالة  الكنيسة 
الكنيسة  حتل  أن  بد  ال  وعليه  الكنيسة،  داخل 
والفرقة. األزمة  تفاقم  حالة  يف  الزجية  هذه 
املترضر  إن  بقوله  االتفاق عليه  تم  ما  البابا  وخلص 
يأيت الفرقة  من  سنني  بعد  الكنيسة  إىل  يلجأ 
يف  كان  والذي  املحكمة  من  طالقا  يأخذ  أن  بعد 
القاضى  ألن  السنوات  من  عددا  يأخذ  املاضى 
حيكم بالطالق يف حالة الزنا فقط، ولكن بعد إقرار 
أن  يتضح  أن  بعد  بالطالق  القاضى  حيكم  القانون 
املترضر  عىل  األمر  تسهيل  تم  وهبذا  فرقة،  هناك 
ثم عىل القاضى والكنيسة، ويعترب هذا فكا مدنيا.
إىل  يتوجه  املدنى  الطالق  عىل  احلصول  وبعد 
ولكن  منفردا  جاء  زواجهام  فقرار  الكنيسة، 
االنفصال  يكون  ال  ثم  ومن  الكنيسة،  متمته 
الكنيسة. تتممه  أن  بد  ال  بل  فقط  مدنى  بشق 

بالزواج  الكنيسة  ستسمح  هل   ■
ستمنحه؟ وملن  الثاين؟ 

وحسب  حدة  عىل  حالة  كل  ستدرس  الكنيسة   -
سنعطى  من  وعن  التعامل،  سيتم  حالة  كل 
ترصيح زواج ثانيا هذا أمر أيضا حيتاج إىل دراسة 
احلاالت، فاملحكمة لن تبحث عن أسباب الفرقة.
الزواج هو مجع بني طرفني، والفرقة قد تعرض 
بالفعل حدث  وهذا  اخلطأ  إىل  الثانى  الطرف 
وخاصة  القصص،  من  العديد  علينا  وعرضت 
نبحث  أال  بد  ال  فهنا  لسنوات،  الفراق  استمر  إذا 
البعد. مفهوم  عن  ولكن  الفرقة،  أسباب  عن 
عنده موظفا  عّنف  »مدير  بقصة  مستشهًدا 
واملوظف عنف زوجته، والزوجة عنفت طفلتها
هي الطفلة  النهاية  ففى  قطتها،  قتلت  والطفلة 
اجلميع  أن  احلقيقة  ولكن  املبارش  القاتل 
فهناك  املدير،  فيهم  بام  القتل  جريمة  وراء 
خيطئ الثانى  الطرف  بعده  بسبب  طرف 
الــزيــجــــة«. فصــل  يســتــوجب  هــذا  وكــل 

مجيع  عىل  القانون  سيطبق  هل   ■
الكنائس؟

- كل كنيسة سوف يكون هلا باب خاص هبا ولكن 
٩٠٪ من القانون سوف يكون مبادئ عامة اتفق عليها 
القضاء  أمام  أي مترضر  اجلميع، وىف حالة مثول 
سوف حيتكم القاضى إىل رشيعة العقد الذي تم به 
الزواج، وبذلك سيطبق الباب اخلاص بكل كنيسة.

أســباب  من  سبب  اإلحلاد  هل   ■
؟ ق لطــال ا

ولن  التعديل  يف  مدرج  غري  اإلحلاد   -
اإلحلـــاد. بســـبب  طـــــالق  هنــــاك  يكــــون 

أسقف  بيشوى  األنبا  قام  ملاذا   ■
اللبنانية  الكنيسة  دمياط باالتفاق مع 
عىل وقف منح شهادات تغيري امللة؟
مل  ولكن  اخلطوة،  هذه  يف  انحراف  هناك  كان   -
سيكون  ألنه  امللة  تغيري  إىل  حاجة  يف  أحد  يعد 
اجلديد. القانون  يف  العقد  برشيعة  االحتكام 

■ العديد من األديرة هبا مرشوعات 
ضخمة فكيف يتم رصف األموال 

والتعامل معها؟
حياة  وثلث  الرهبان،  من  عدد  به  دير  كل   -
قراءة  وثلث  عمال  تكون  أن  بد  ال  الراهب 
للعقل  ثلثا  هناك  أن  يعنى  وهذا  صالة، 
الصالة وهو  للقلب  وثلثا  القراءة،  وهو 
يعمل  أن  بد  فال  اليد،  وهى  للعمل  وثلثا 
من  األعامل  كل  األديرة  ففى  الراهب، 
وصناعة. وزراعة  ومكتبات  خمطوطات 
استقبال  عن  مسئوال  كنت  رهبنتى  بداية  يف  وأنا 
وكنت  املطبخ  يف  بالعمل  قمت  وبعدها  الزوار، 
أجهز  وكنت  الطبخ،  عن  شيئا  أعرف  ال 
ضاحكا وقال  والضيوف،  للرهبان  الطعام 
وقال  البصارة«،  كانت  الدير  يف  عملتها  أكلة  »أول 
آخر  وقت  وىف  خالص،  بصارة  طلعت  متهكام 
دراستى. بحكم  الصيدلية  عن  مسئوال  كنت 
تصنيع  جاء  الزراعة  فمع  تتطور،  واألعامل 
يتم  ال  ملاذا  الزيتون  يزرع  أن  فبعد  زراعي، 
املريب عمل  أو  للمجتمع،  كمنتج  وبيعه  ختليله 
املجتمع  ختدم  إنتاجات  هلا  األديرة  فأصبحت 

ختدم  أخرى  ناحية  ومن  فيه،  نعيش  الذي 
الراهب  يكون  أن  يمكن  فال  الراهب 

جيعله  فهذا  املجتمع،  عىل  عالة 
االقتصاد  نمو  يف  يساهم 

وحدة  دير  ولكل  الوطني، 
راهب  وهناك  صغرية  مالية 

اإلدارة  تلك  عن  مسئول 
كل  فيها  يصب  والتي  املالية، 

صناعته. من  الدير  إيرادات 
وهناك نظام للرصف، حيث يقوم 
لرشاء  طلب  بتقديم  الراهب 

خالفه أو  معدات  أو  أسمدة 
الدير  من  عمله  أموال  فيأخذ 
إنتاجا ويقدم  ويصنع  وهكذا، 

مرشوعاته من  يوسع  دير  وكل 
فهناك دير يف البحر األمحر، وألنه 

السياحية  املناطق  من  قريب 
وهناك  مالبس،  بتفصيل  يقوم 

وبحــكم  للراهبـــــات  دير 
يف  إحــداهــــن  ختصــص 

يقوم  العطـــور،  صناعة 
وبيعها  بتصنيعها  الدير 
يشء  والعمل  فالتنوع 
أساسى يف حياة الراهب.

وجزء من ناتج كل 
ديـــــر يتم رصفه 

ملســــــاعـــــدة 
الفـــقــــراء 
يف املنطقــة 
املحيطــــة 

به، فهناك دير قام بإنشاء مدرسة وما زال يرصف 
عليها.

الكنيسـة  داخل  اجتاه  هناك  هل   ■
»مكرس  العاملة  الرهبنة  لتأسيس 
يعيـش  أن  يريد  ال  املجتمع«  خيدم 

الدير؟ أسوار  بني 
- الرهبنة القبطية رهبنة صالة، يعنى داخل الدير
للخدمة  ونرسلهم  كهنة  نرسمهم  بعضهم  ولكن 
ختدم  والتي  خارجها،  أو  مرص  بداخل  بالكنيسة 
بالدير ويصىل. يبدأ حياته  أن  بد  ال  املجتمع، ولكن 
ولكن  الدير،  داخل  للصالة  أيضا  والراهبات 
مكرسات  هناك  ليصبح  مواز  نظام  عمل  تم 
وأصبح  مكرسات،  وهن  املجتمع  يف  تعملن 
تعيش  »عايزة  املكرسات  من  كبري  عدد  لدينا 
املجتمع« ختدم  ولكن  الرهبانية  احلياة 
شاممسة. الكنيسة  ترسمهم  األوالد  واملكرسون 

وهى  جديــدة  ظـاهـرة  هنـاك   ■
فام  الستقاالهتم..  الكهنـة  تقديم 

الظاهرة؟ هلذه  تفسريكم  هو 
»ولكن  إنسان، قاطعته  لكل  االستقالة حق  - حرية 
واألساقفة  الكهنة  فأجاب  كهنوتى«  عمل  هذا 
كاهنا  هناك  أن  فرضا  ولكن  العمر،  لنهاية  عملهم 
فهذا  يسرتيح  أن  طلب  ما  لظروف  أسقف  أو 
مرص  يف  يعيش  كاهنا  كان  ذلك  عىل  ومثال  حقه، 
بأمريكا  مجيعهن  تزوجن  بنات  ثالث  له  وكان 
البالد ورحلت زوجته فأصبح كاهنا وحيدا خارج 
أبيهن  يستقيل  بأن  ىل  طلب  لتقديم  بناته  وجاءت 
أستطيع  ال  هنا  وسطهن،  يف  عمره  هناية  ليقضى 
يعيش  وأصبح  استقالته  متت  وعليه  ال،  أقول  أن 
وسط بناته فالكنيسة مرنة مع الظروف اإلنسانية.

الربملـان  تقريــر  عىل  تعليقك  ما   ■
صــادمــا  جــاء  والــذي  األورويب 

؟ يني للمرص
- مرفوض متاما، وده ضد مرص، وواضح جدا أن 

به انحيازا كامال.
■ هل مرص تتعرض ملؤامرة؟

للمؤامرات بتتعرض  عمرها  طول  مرص   -
»فمرص حمسودة ولكنها حمفوظة يف قلب اهلل«.

■ ما موقف الكنيسة جتاه موجة اإلحلاد؟
بدأت  واحلكاية  الشباب،  عىل  أثرت  امليديا   -
يف  يتحكم  أصبح  اجلهاز  هذا  ألن  بالتليفزيون، 
حلظة أي  يف  خصوصياته  وخيرتق  اإلنسان  حياة 

وبعد  اإلنسانية،  الطبيعة  شوه  هذا  كل  شك  وبال 
والشذوذ  املثىل  والزواج  اإلحلاد  يظهر  بدأ  هذا 
وجتارة  واألطفال  املرأة  وبيع  الشيطان  وعبادة 
عن  والبحث  واملخدرات  والسالح  األعضاء 
وهتدم. تفكك  اإلنسانية  جعل  كله  وهذا  املوضة، 
حفظ  واإلعالمية  الدينية  املؤسسات  ودور 
إلنسانيتها اإلنسانية  وإعادة  واألخالق،  املبادئ 
وأن  الكنسية،  باملؤسسة  بالتمسك  الشباب  وأنصح 
وحيفظ  األرسى  الكيان  ويفهم  بالوصية،  يعيش 
املبادئ  تسلمنا  فنحن  األرسة،  داخل  نفسه 
املجتمع. أساس  فاألرسة  أرسنا،  من  العظيمة 

■ استعنتم يف سينامر املجمع املقدس 
األخري بعلمــانـيـيــن متخصصـيـن يف 
جماالت خمتلفة لألخذ بنصائحهـم.. 
فلمــاذا ال يضــم املجمــع عــددا مـــن 

العلامنيني؟
األساقفة  جممع  هو  املجمع  ألن  طبعا،  ال   -
الكنيسة إدارة  عن  املسئولون  وهم  األكلريوس، 
هلا  إيبارشية  كل  ولكن  الفكر،  هذا  لدينا  يوجد  وال 
وهبا  األسقف،  هبم  معهم  يتعاون  أراخنة  جملس 
العلامنيني. من  وكلهم  خدمة  وأمناء  مىل  جملس 

■ هل هناك جملس مىل للكنيسة أم ال؟
بعض  ولكن  دورته،  منتهية  مىل  جملس  عندنا   -
اجتامع  عقد  وتم  املهام،  ببعض  يقومون  األعضاء 
تغيري  يف  ونفكر  القاهرة،  مىل  جملس  مع 
تقديم  وسيتم  مقبولة،  غري  »املىل«  فكلمة  االسم 
القانونية. اإلجراءات  ألخذ  للدولة  اجلديد  االسم 

■ وهــل ســيـتـم التــوســع يف مهامـه 
وخاصة أهنا أصبحت غري جمدية؟

البطريركية  أمالك  بعض  يدير  املىل  املجلس   -
مدارس  عىل  ليرشف  عمله،  توسيع  وسيتم 
وعمل  للكنيسة،  تابعة  ومستشفيات 
اسمه. تغيري  بعد  للمجلس  جديدة  الئحة 

املرقسى  الكرسى  البابا  اعتىل  أن  منذ   ■
اللوائح  من  عدد  إصدار  عىل  حرص 
هي  فام  الكنسى..  للعمل  املنظمة 
اللوائح اجلديدة التي يسعى البابا لعملها؟
والئحة  للشاممسة  الئحة  عمل  أنوى   -
التليفزيونية القنوات  يف  العمل  تنظم  أخرى 
لألطفال. »كوجى«  قناة  انطالق  بعد  خاصة 
)نقاًل عن البوابة(



كان هناك راعي غنم فقري، مشهوٌد له بالطيبة 
واخلُلق والصدق والفضيلة، حتى أصبح املالَذ 
إذا ما اختصَم الناُس يف البلدة وطلبوا املشورة 
عىل  الرجُل  عُثر  األيام،  أحد  ويف  واحلكمة. 
خاتم مسحور، إذا وضعه يف إصبعه، ثم أداره 
الظهوَر  وُيعاود  األنظار،  عن  اختفى  لليمني، 
سامُت  تبّدلت  املعاكس.  االجتاه  يف  أداره  إذا 
امللكي القرص  إىل  وتسّلل  الطيب،  الراعي 
امللكة وتزوج  امللَك،  قتل  بخامته.  ا  متخفيًّ
"جيجيس" هو   هذا  العرش.  عىل  استوىل  ثم 
بطل فرضية طرحها الفيلسوف أفالطون يف 
إحدى حماورات كتاب "اجلمهورية"، طارًحا 
“هل األخالُق مرهونٌة  ا كبرًيا:  سؤاال وجوديًّ
يف  ذاتية  نزعٌة  هي  أم  العقاب؟  من  باخلوف 
"جيجيس"  أخالُق  تبّدلْت  كيف  اإلنسان؟" 
كان  وهل  يراه؟  لن  أحًدا  أن  اطمئن  بعدما 
ا قبل حصوله عىل اخلاتم؟  يمتلك األخالَق حقًّ
رأي  من  خوًفا  اخلطايا  ارتكاب  عدم  أن  احلقُّ 
فاألخالق  فضالء.  أننا  يعني  ال  فينا،  الناس 
جيُب أن ترتكز عىل الذات، وليس عىل وجود 
السلطة اخلارجية سواء كانت سلطة املجتمع 
ظلَم  تتجنب  فحني  السامء.  أو  القانون  أو 
النار  من  خوًفا  أو  القانون،  من  خوًفا  الناس 
عادل.  أنك  يعني  ال  فذاك  اجلنة،  يف  طمًعا  أو 
من  العدُل  نبع  إذا  ا،  حقًّ خلق  ذا  عادال  تكون 
من  خوف  أو  ثواب  يف  طمع  دون  داخلك 
عقاب. األخالُق تتأسس عىل "ضمري اإلنسان"
جزرة.  أو  عصا  دون  لنفسه،  ومراقبته 
"مفهوم  املدخل ألحتدث عن  فكرُت يف ذلك 
غد  بعد  الشهري،  صالوين  يف  األخالق" 
"سونستا"  فندق  يف  أغسطس،   ٢٨ األربعاء 
ضيف  مع  وجمانية(،  عامة  )الدعوة 
أمحد  د.  الربوفيسور  الشهر،  هلذا  الرشف 
ومستشار  النفيس،  الطب  أستاذ  عكاشة، 
املجتمعي.  والوفاق  النفسية  للصحة  الرئيس 
طريفة.  حقيقية  قصٌة  حترضين  وهنا 
يف أحد األحياء الشعبية بالقاهرة، كان الراهُب 
حوله  فيتحّلق  هنار،  كل  كنيسته  إىل  يتوّجه 
وقعت  “الكنيسة  ساخرين:  ُيغّنون  األطفاُل 
والقسيس مات. زغردوا يا بنات!” مل ينهرهم 
عليهم  يوّزع  راح  بل  زجرهم.  وال  الراهُب 
قطع احللوى فيزيدون من صخبهم وغنائهم. 
الراهُب  توقف  وفجأة  شهوًرا.  احلال  وظلَّ 
فاندهشوا  األطفال،  عىل  احللوى  توزيع  عن 
وارتبكوا، وانفّضوا عن الراهب. يف اليوم التايل 
جواره  وساروا  الراهب  حول  األطفاُل  حتّلق 
ملاذا مل يعودوا  صامتني دون غناء. وملا سأهلم 
“وملاذا  عفوية:  يف  أجابوه  ويلعنون؟  يغّنون 
ُنغّني؟ أمل تتوقف عن إعطائنا قطع احللوى؟!” 
لعبة  األطفال  مع  لعب  الراهُب  هذا 

سيكولوجية ذكية. “مبدأ االرتباط الرشطي". 
الراهب مالعنة  يربطون  األطفال  جعل 
باحلصول عىل احللوى. فلام انقطعِت احللوى
توقفت املالعنة بالتبعية. بعد برهٍة من صمت 
الراهب مشاكسة  عن  والتوقف  األطفال 
الراهب  عاد  بصمتهم،  يعاقبونه  أهنم  مظّنَة 
فالتقط  األطفال.  عىل  احللوى  توزيع  إىل 
وطعن  السنواُت  مّرِت  الدرس.  األطفاُل 
وصاروا  األطفاُل  وكرب  العمر،  يف  الراهُب 
الراهب وفاة  يوم  السلفيني.  من  يافًعا  شباًبا 
احلي  أبناُء  كان  املتوىف،  جتهيز  طقوس  وبعد 
يف  الكنيسة  باب  أمام  متجمهرين  السلفيون 
للمسيحيني:  السلفيون  قال  النعش.  انتظار 
الكنيسة،  حرم  داخل  خيّصكم  الرجُل  “هذا 
أوىل  ونحن  نحن،  خيّصنا  فهو  خارجها  أّما 
ومحلوه  الكثري.”  منه  تعّلمنا  فقد  منكم،  به 
ذلك  املدافن.  إىل  دموعهم  وسط  األعناق  عىل 
املسيح" عبد  "يوحنا  األب  هو  الفِطن  الرجل 
القليل  بمنطقة  "مارجرجس"  كنيسة  كاهن 
دون  للجميع،  وأًبا  صديًقا  وكان  بالقاهرة. 
النظر إىل عقائدهم بل إىل قلوهبم. فلم تنقطع 
ذكراه برحيله، بل حتّول إىل أيقونة ال ُتنسى.
يف  اإلنساُن  به  يستمتع  ثمنٌي  كنٌز  األخالُق   
حياته، ويأخذه معه إىل آخرته، عكس الكنوز 
التي نرتكها يف خزائننا ليستمتع هبا  الدنيوية 
ورثُتنا، وال تذهب معنا إىل قبورنا. وهنا تصديق 
للحديث الرشيف: “إذا ماَت ابُن آدَم، انقطَع 
علم  أو  جارية،  صدقة  ثالث:  من  إال  عمُله 
ُينتفُع به، أو ولد صالح يدعو له.” ذلك الكاهن 
يدعون  صاحلني  أوالد  دعوة  حصد  الطيب 
ألنه  عقيدته.  من  وال  ُصلبه  من  ليسوا  له، 
عليه  املسيح  السيد  عظات  إحدى  فيهم  طّبق 
“باركوا العنيكم، أحسنوا  السالم فوق اجلبل: 
الالعنني األطفاَل  فبارك  ُمبغضيكم...”  إىل 
القرآُن  إليهم بقطع احللوى. ويتفق  ثم أحسن 
تقول:  مجيلة  آية  يف  املعنى  ذلك  يف  الكريُم 
“والكاظمني الغيَظ، والعافني عن الناس، واهلُل 
حُيبُّ املحسنني.” وحتكي أدبياُتنا عن خادم 
املاَء  فأهرق  للوضوء،  لسيده  املاء  يصبُّ  كان 
يبطش  أن  وكاد  فاغتاظ  سيده،  مالبس  عىل 
باخلادم. هتف اخلادُم يف سيده: “يا موالي… 
غيَظه.  السيُد  فكبح  الغيظ!”  والكاظمني 
الناس!” عن  “والعافني  اخلادُم:  فاستأنف 
فأكمل  عنك.”،  “عفوُت  السيُد:  فقال   
موالي!”  يا  املحسنني،  حيبُّ  “واهلُل  اخلادُم: 
 ”. حرٌّ فأنت  “اذهْب  قائال:  السيُد  فابتسم 
ق"  "ُنطبِّ حني  وأرقى  أمجَل  العامُل  سيكوُن 
هلل "الديُن  بألسننا.  "نرّدده"  ما  بأفعالنا 
والوطُن ملن حيبُّ الوطن”.                 عن املرصى اليوم

علينا  املسيحي  املوقف  تلخيص 
أن نؤكد ما ييل:

خليقة  املولود  غري  تعترب  املسيحية   •
عاش  وإن  املرأة  عن  متميزًا  كائنًا  اهلل، 
احلامل  املرأة  )معمودية  أحشائها.  يف 
القانون  الطفل،  معمودية  تعني  ال 
اجلديدة(. قيرصية  جممع  من   6
احلياة  قداسة  تؤكد  املسيحية   •
لإلجهاض. أخالقية  وال  اإلنسانية 
املولود  غري  بأن  الكنيسة  آمنت   •
لو  حتى  بذاهتا  قائمة  شخصية  ذو 
اجلسد. يف  كاماًل  نموا  ينمو  مل  أنه 
اهلل  عمل  عىل  ثورة  اإلجهاض   •
والبرشية.  للعامل  اخلاليص  وتدبريه 
باخلالق بالكفر  يعرف  ما  وهذا 
lasphemia Creatoris وملا كان اإلنسان 
باملشيئة  الوجود  إىل  يربز  اهلل،  خلقة 
خالقه،  من  بتدبري  حياته  وُيتّم  اإلهلية، 
املرأة،  رحم  يف  اهلل  خلقة  هو  فاجلنني 
عليها.  للحفاظ  األهل  إىل  تسلم  ووديعة 
اإلنجاب هو كاخللق، بل هو مشاركة فيه. 
احلياة،  نسمة  عىل  للبرش  سلطان  ال  ولذلك 
فكّل ما ُيطلب منا هو أن نصوهنا ونعززها.
بني  املشرتك  القاسم  هو  القتل  حتريم   •
املتعددة.  والدينية  اخللقية  املعتقدات 
اإلجهاض هو قتل اجلنني سواء اكتمل أم مل 
يتطلب  املجتمع  يف  السالم  إحالل  يكتمل. 
والعدواة  والكره  العنف  أنواع  كل  نزع 
جتاه كل كائن حي، بام يف ذلك الطفل غري 
نحرر  اإلجهاض  نقاوم  عندما  املولود. 
األجنة من العنف املامرس ضدهم ونحرر 
جسدها. ضد  املامرس  العنف  من  أالم 
علينا  واجب  اإلنسانية  احلياة  احرتام   •

الّن كل برش، مولودا أكان أم غري مولود، 
احلياة  اهلل.  صورة  عىل  خملوق  هو 
مستمرة.  اخلالق  نحو  سريورة  اإلنسانية 
سمحنا  إن  التي  القوة  تلك  يملك  واجلنني 
. باهلل  التشبه  بلغت  تكتمل  أن  هلا 
ال  عندما  احلياة  إتالف  يمكن  ال   •
احلياة  نوعية  تكون  عندما  أو  نريدها 
أن  جيب  لذلك  املعتاد.  من  أدين 
املولودين  غري  مع  الكنيسة  تتعاطف 
ال  اللوايت  النساء  بمعاجلة  أيضا  وهتتم 
اإلجهاض. إىل  ويسعني  اجلنني  يردن 

املغفرة طلب 
ومل  أجهضت  قد  امرأة  وجود  حالة  يف 
اإلجهاض  بأن  احلقيقة،أي  هذة  تعرف 
يكره  اهلل  وان  اهلل،  نظر  يف  خطيئة 
هبذه  تعرتف  أن  عليها  جيب  اإلجهاض 
بأنه  يعلمنا  املقدس  الكتاب  ألن  اخلطيئة 
وعادل  أمني  فهو  بخطايانا،  اعرتفنا  "إن 
كل  من  ويطهرنا  خطايانا  لنا  يغفر  حتى 
إثم. )1يوحنا 9:1(. كام ان يسوع قد سامح 
نساء ُكن قد عملن بعكس وصاياه )يوحنا 
موجود  وهو  حمبة،  اهلل  وألن   )1-11  :8
لكل من يطلبُه الذي يطلبه من كل القلب.
هلذه  حّدا  نضع  أن  جيب  أحبائي، 
يسعى  وأن  الصامتة،  املجزرة 
يرفعوا  أن  البرشية  باحلياة  املؤمنون 
احلية. األجنة  عن  باألصالة  أصواهتم 

 ." إيمي؟  عيلة  من  أمحد  هو  ما  طيب   "
تتجاوز  ال  التي  البسيطة  العبارة  هذه 
قلبي  يف  سكبت  كلامت  اخلمس  كلامهتا 
ينتزع  لن  أحدا  أن  إيل  وطمأنينة  فرحة 
لن  كانت  أيا  قوة  وأن  أبدا،  مرص  منا 
أمحد   " أن  وطاملا  مرص،  من  تنتزعنا 
مفتوح  املستقبل  فإن  إيمى"  عيلة  من 
العبارة  أما  أحالمنا.  بلون  لنرسمه  أمامنا 
إيمي والدة  نجوى  لسان  عىل  فجاءت 
عنده  حسام  صديقي  دعاها  حينام 
ويف  املجيد.  القيامة  بعيد  معا  ليحتفلوا 
وأرسهتا  نجوى  وصلت  االحتفال  يوم 
جتدين  مل  وحينام  الصالة  يف  وتطلعت 
هلا  قال  فني؟.  وأمحد   .. اهلل  سألت: 
عائلة  عىل  قارصة  كانت  الدعوة  حسام: 
بني  ما  الفور  عىل  له  فقالت  إيمي. 
من  أمحد  هو  ما  طيب  واجلد:"  الضحك 
الرمحن  عبد  أمحد  أنا  نعم  إيمي"!  عيلة 
قبطية عائلة  وكل  إيمي  عائلة  من 
عائلة  وكل  أمحد  عائلة  من  وإيمي 
ترددت  التي  العبارة  تلك  كانت  مسلمة. 
يف  سمعته  ما  أمجل  واجلد  املزح  بني  ما 
هتنئة  عىل  انطوت  ألهنا  رمضان،  شهر 
مرص بسالمة  وهتنئة  املحبة،  بقوة 
باحلب  عامر  املرصي  القلب  بأن  ووعدا 
الظالم إيل  الوثب فوق جدران  وقادر عىل 
املبارك  رمضان  شهر  يف  وصلتني  النور. 

املستقبل  أن  تشعرين  والتي  األقباط، 
منا  ينتزع  لن  أحدا  وأن  أمامنا،  مفتوح 
من  تنتزعنا  لن  كانت  أيا  قوة  وأن  مرص، 
إيمي  والدة  نجوى  تقول  وعندما  مرص. 
إيمي" عيلة  من  أمحد  هو  ما  طيب   "
طويل  بتاريخ  وأبتهج  قلبي،  كل  من  أفرح 
تتألف  خالله  الفنية  عائلتي  كانت  عريق، 
من  معا،  يس  واسامعيل  منيب،  ماري  من 
معا مندور  حممد  ود.  عوض  لويس  د. 
اخلراط  وإدوار  النجا  ابو  املعاطي  أبو  من 
والبطل  رياض  املنعم  عبد  البطل  من  معا، 
حسني  طه  ومن  معا،  يوسف  زكي  باقي 
ذلك  كل  يصحو  معا.  موسى  وسالمة 
األعياد  هي  ها  لنفيس  وأقول  قلبي،  يف 
للمحبة مشرتكة  أعيادا  متيس  الدينية 
رمضان  وشهر  املجيد  القيامة  عيد  ويصبح 
الصغائر  وتنزلق  مجيعا،  عندنا  أعيادا 

اخلري ودوام  الصحة،  بدوام  كثرية،  هتان 
هو  ما  طيب   " عبارة  لكن  النجاح،  ودوام 
بدوام  هتنئة  كانت  إيمي"  عيلة  من  أمحد 
طاملا  مرص  أن  قبل  من  كتبت  وقد  مرص. 
وحروب  وجيوش  لغزوات  تعرضت 
مرص  تعرضت  وطاملا  تنهزم،  مل  لكنها 
كانت  األمل  موجات  لكن  واجلوع  للفقر 
الصخرة،  جوانب  عىل  من  كاملياه  تنزلق 
بالصخرة  فإذا  األزمات،  عنها  وتنحرس 
حتت  بالندى  المعة  عالية  السمراء 
الوجود يف  األغىل  باسمها  وإذا  الشمس، 
هو  بلدي  عىل  الوحيد  خويف  أن  وكتبت 
واستعالء  الديني،  والتمييز  الطائفية، 
عليه  ينطوي  ما  بكل  أخرى،  عىل  فئة 
بتقويض  كفيل  بغض  من  االستعالء 
رمضان  شهر  هيل  وحينام  يشء.  كل 
ما  أكثر  لكن  التهاين،  من  بالكثري  أسعد 
يفرحني، التهاين التي تصلني من أخويت 

الصخرة جوانب  عىل  من  والبغضاء 
حتت  بالندى  المعا  األسمر  بلوهنا  وإذا 
وإيمي  إيمي،  عيلة  من  أنا   ، نعم  الشمس. 
فصم  يف  يشء  ينجح  ولن  عائلتي،  من 
والفكرية  الروحية  القرابة  تلك  عرى 
 "  : التونيس  بريم  قال  قديام  والوطنية. 
روح  املسيح  عيسى  لنا..  قال  حممد  قرآن 
أكرب  يف  تنزل  ستنا..  مريم  والست  ربنا.. 
واسم  بسخروس..  ناسب  أبويا  منزله.. 
فلتاؤوس..  أمي  وجد  جرجيوس..  خايل 
أحد  وكان  العال".  أبو  طه  اسمي  وأنا 
 " رمضان  فانوس   " إن  يقول  األصدقاء 
ما  ألنه  الوطنية،  للوحدة  رمز  ذاته  بحد 
مسيحي  من  وما  فانوس،  اسمه  مسلم  من 
يف  جيتمعان  االسمني  لكن  رمضان،  اسمه 
يقول  كان  صديقي  أن  ومع  رمضان،  شهر 
من  أمحد  أنا  احلقيقة.  لكنها  مازحا  ذلك 
مسيحيا  عيدا  تفوت  ال  التي  ايمي،  عيلة 
معها لالحتفال  وتدعوين  إال  مسلام  أو 
وطمأنينة  فرحة  بأن  وأشعر  فأجلس 
بلدنا  وأن  ومشاعري،  قلبي  يف  تنسكب 
الساحر  العذب  املتعب  املرهق  اجلميل 
والكلامت  والسهرات  النكات  صاحب 
ما  أغىل  املحبة  بقانون  سيظل  والفنون 
وال  املحبة  هيزم  يشء  ال  الوجود.  يف 
ستبقى وحدها  هيزمها،  سوف  يشء 
الوطن.  جراح  كل  تضمد  سوف  ووحدها 



نيوجرييس والية  يف  وظيفة  شاب  وجد 
للواليات  وأرسته  وصلوله  من  قليلة  أيام  بعد 
ترصيح  عيل  حصوله  قبل  وذلك  املتحدة، 
عيل  للحصول  اإلجراءات  أن  حيث  للعمل 
يف  شهور   ٨ من  أكثر  يف  تتم  العمل  ترصيح 
بيها  تقدم  اليل  للطريقة  بالنسبة  الغالب، 
االكثر  الطريقة  وهي  جلوء،  طلب  وهي 
مشاهبة. دول  أو  مرص  من  للقادمني  شيوعًا 
معاه  ان  وباالخص  مفرحة  االخبار  اآلن  ايل 
ال  املادية  والظروف  طفلني،  وفيها  ارسة 
مثل  دولة  يف  املعيشة  تكلفة  مع  تتناسب 
اليوم  يف  املشكلة  ظهرت  املتحدة،  الواليات 
دون  ساعة   ١٦ العمل  يف  استمر  حيث  االول 
فرحان  الوقت  نفس  ويف  تعبان  وكان  راحة، 
بعدد الساعات كام اخربه االصدقاء واالقارب 
الساعة اجر  الساعات هيعوض فرق  بأن عدد 
اليل  املخبز  صاحب  قابله  النهاية  يف  ولكنه 
للعمل  فرصة  واعطاه  ده  املعروف  قدمله 
دون وجود ترصيح عمل رسمي، واعطاه ٧٠ 
بعد  احلضور  منه  وطلب  يومي،  كآجر  دوالر 
جسده  وبالطبع  العمل،  الستالم  ساعات  اربع 
جمهدة. عمل  ساعة   ١٦ بعد  يصحوا  ان  ايب 
ذاكريت  يف  ووضعتها  الشاب  شكوي  سمعت 
الشكاوي  من  مئات  بل  عرشات  بجانب 
املشابه، واليل سمعتها شخصيًا من اصحاهبا او 
نرشت عيل جمموعات الفيسبوك التي ختص 
املحاولة  وقررت  امريكا،  يف  املرصية  اجلالية 
ملساعدة هؤالء الضحايا ضد استغالهلم من قبل 
باالتصال  األم مرص، فقومت  مواطني دولتهم 

جدًا.  مشهور  إنني  تعرفني؟  أال  "مرحبًا، 
و  اليوتيوب  عىل  كثريًا  رأيتني  قد  بالتأكيد 
بالرغم  هذا  اإلجتامعي،  التواصل  تطبيقات 
هل  عليها!  واحدًا  حسابًا  أمتلك  ال  أنني  من 
يبدو وجهي مألوفًا؟ نعم أنا هو ذلك األشقر ذو 
عىل  اجلميع  حيرص  الذي  الزرقاوين  العينني 
أعلم ال  وسياًم؟  أبدو  هل  معه.  الصور  إلتقاط 
بعيد. زمن  منذ  املرآة  إىل  النظر  كففت  لقد 
منذ أن تركتني "ماريا" و قررت إكامل حياهتا 
مع شخص آخر. حسنًا َفَعَلت. كانت تريد أن 
نتزوج وننجب أطفااًل، أما أنا فال أحتمل فكرة 
فبعد  تتعجب،  ال  أبدًا!  أطفال  لدي  يكون  أن 
أطفال! أي  أرى  أن  أريد  ال  الطويل  عمىل  يوم 
"مارك  أنا  كثريًا.  أحريك  لن  بعد؟  تعرفني  أمل 
"مالهي  الطائر يف  التنني  لعبة  ل  ُمَشغِّ سميث" 
نيويورك الصيفية". ماذا؟ ال تعرف لعبة التنني 
الطائر؟! حسنًا ال بأس، إهنا لعبة سخيفة يركب 
فيها األطفال عربات داخل هيكل يشبه التنني. 
ترتفع  املعدين،  التنني  هيكل  يرتفع  بينام  و 
ال  إستمتاع.  يف  األطفال  رصخات  أصوات 
هذه  األطفال  حيب  ملاذا  أعلم  ال  فأنا  تسألني، 
ملاذا  أيضًا  أعرف  ال  أنني  كام  السمجة.  اللعبة 
الصور  عرشات  إلتقاط  عىل  أم  كل  حترص 
ال  بلهاء  نرص  إبتسامة  وجهها  عىل  و  لطفلها 
معنى هلا بعد إنتهاء اللعبة، و كأن إبنها قد عاد 
أنه  أو  املريخ  إىل  إستكشافية  رحلة  من  ساملًا 
الشهرية. "هارفارد"  جامعة  من  للتو  خترج 

الطوابري  الطوابري.  هي  الكربى  املصيبة  لكن 
و  عامًا  عرشون  قبل  تنتهي!  ال  التي  الطويلة 
متحمسًا  كنت  املالهي  يف  عميل  بداية  عند 
يركب  أن  قبل  طفل  لكل  أبتسم  كنت  جدًا. 
التحكم  ذراع  أمسك  أنا  فها  اآلن  أما  التنني. 
نجوب  كنا  قدياًم  بالغ.  ملل  يف  أحركه  و  بآلية 
ينتظرون  األطفال  كان  و  األمريكية،  الواليات 
ألعاب  و بسبب  اآلن  أما  الصرب.  بفارغ  قدومنا 
دفعنا  بالطبع  هذا  كذلك.  األمر  يعد  مل  الفيديو 
حيث  بنيويورك  دائم  مقر  يف  اإلستقرار  إىل 
الباهظة.  اإلجيارات  و  املزدمحة  الشوارع 
أنه  من  بالرغم  و  تسمح،  تعد  مل  امليزانية  وألن 
تشغيل  عن  فقط  مسئواًل  ألكون  تعييني  تم 
عن  مسئواًل  الوقت  بمرور  أصبحت  اللعبة، 
كل  التنظيف.  أيضًا  و  الصيانة  و  التشغيل 
ظلاًم؟ هذا  اليس  اهلزيل.  املرتب  بنفس  هذا 
الذي  القبيح  الزي  هذا  فائدة  افهم  ال  أنني  ثم 

والعرشين  احلادى  القرن  ىف  انترشت 
عىل  الفكرية  امللكية  رسقات  بدايته  منذ 
بالقوانني  للجهل  نتيجة  العامل  مستوى 
تسجيل  بعدم  املحلية  او  الدولية  سواء 
القانونى  التسجيل  وهو  الفكرية  امللكية 
التسجيل  او  حمليا  الدولة  داخل  سواء 
منظامت  رعاية  حتت  الدوىل  القانونى 
االمر هبذا  واملعنية  املتخصصة  املتحدة  االمم 
التجارية  العالمات  وتزوير  رسقة  وتاتى 
وبعض  الصني  تستخدمها  التى  االمثلة  ابرز 
عىل  للحصول  اسيا  رشق  جنوب  ىف  الدول 
اخرى  عوامل  هناك  ولكن  رسيع  مكسب 
هذه  عىل  احلصول  ىف  الدول  هذه  ساعدت 
الطلب  امهها  والرسيعة  الكبرية  املكاسب 
العامل  دول  من  الكثري  ىف  املنتج  عىل  الكثيف 
واالتقان  االنتاج  تكلفة  وقلة  العاملة  ورخص 
مطروح  املنتج  هذا  جيعل  مما  التقليد  ىف 
لكافة املستويات ىف خمتلف دول العامل بسعر 
او  االساسى  املنتج  االم  الدولة  من  ارخص 
االصلية التجارية  العالمة  صاحبة  املنشا  دولة 
االقتصادية  العقوبات  عن  النظر  وبرصف 
امام  التقاضى  او  مجركية  رسوم  فرض  او 
فهذه  الشان  ذلك  ىف  الدولية  التجارية  املحاكم 
حلول مؤقتة وغري مؤثرة عىل املدى الطويل 
اليها  النظر  جيب  مبتكرة  حلول  هناك  وانام 
ىف  مصانع  انشاء  وهى  الطويل  املدى  عىل 
الكثيفة  والعاملة  اخلام  املواد  تواجد  مناطق 
كالواليات  الكربى  الدول  من  الرخيصة 
افريقيا  قارتى  ىف  االوربى  واالحتاد  املتحدة 
لصناعة  املثال  سبيل  عىل  الالتينية  وامريكا 
املشهورة  التجارية  العالمات  حتمل  منتجات 
تستطيع  لن  احلالة  هذه  وىف  رخيص  بسعر 
السوق  اغراق  اسيا  رشق  وجنوب  الصني 
هذه  ىف  السعر  الن  املقلدة  بمنتجاهتا  العاملى 
احلالة سيتقارب ويتساوى فاالجتاه اىل القارة 
االمثل  احلل  هو  الالتينية  وامريكا  االفريقية 
والذى سيقضى ايضا اىل حد كبري عىل اهلجرة 
غري الرشعية سواء من افريقيا اىل اوربا عرب 
البحر املتوسط او من دول امريكا الالتينية اىل 
املكسيك مع  حدودها  عرب  املتحدة  الواليات 
هى  االن  املطروحة  املسكنات  وليست 
بعض  اصبحت  االيام  هذه  ففى  احلل 

املنظامت  مع  العاملني  من  األصدقاء  ببعض 
واملهاجرين العامل  بحقوق  املهتمة  احلقوقية 
ونظمت عدة لقاءات معهم نظرًا الن معظمهم 
كنت  حيث  العاصمة  واشنطن  مدينة  يف 
لظروف  اجلهود  استكمل  مل  ولالسف  أسكن، 
عيل  ترامب  مثل  رئيس  وصعود  شخصية 
معادية  سياسيات  ومعه  االبيض  البيت  رأس 
استكامهلا. امتني  ولكني  للمهاجرين، 
" ابعد عن املرصيني" وبالطبع الكتري من القراء 
األعزاء سمعوا النصيحة دى من من سبقوهم 
ان  أستطيع  او  املتحدة  الواليات  يف  للعيش 
اقول اخلارج عيل العموم، ويِف الغالب نصحتها 
موجعة نصيحة  بالطبع  تاين،  ناس  بيها 
يف  احلزينة  وقصصه  اخلاصة  خرباته  له  فكاًل 
الزمالء. حتي  او  العمل  اصحاب  مع  التعامل 
املبالغة  بند  حتت  يندرج  التعميم  وبالطبع 
قصص  بجانب  النه  والكاذبة،  مقبولة  الغري 
البعض جانب  من  السيئة  واملعاملة  االستغالل 
هناك قصص مرشفة ألبناء من اجلالية املرصية 
بجانب  والوقوف  اخلري  وعمل  املساعدة  يف 
نسبة  ختتلف  قد  وأيضًا  اجلدد،  الوافدين 
القصص من مدينة ملدينة ووالية لوالية اخري
للدرجة  لكن لالسف قصص االستغالل كثرية 
اليل بتستخدم لوصف املرصيني لبعضهم لبعض.
للوضع  حلول  او  أسباب  ارسد  ان  أستطيع  ال 
يف  أضعه  ان  فقط  احاول  لكن  ده،  املخزي 
يستطيع  لعال  وتفكريكم،  اهتاممكم  دائرة 
صح  -إن  الظاهرة  هذه  تفسري  البعض 
جاليات  فهناك  هلا،  حلول  ووضع  التعبري- 
بتضامنها  تشتهر  املتحدة  الواليات  يف  اجنبية 
العكس. هناك  وبالطبع  ببعض،  بعض 

أحتاج  ال  و  اللعبة  ألشغل  فقط  هنا  أنا  ألبسه. 
السيدة  لكنها  خاص.  زي  أي  إرتداء  إىل 
اهلل ساحمها  املالهي،  صاحبة  "مارجريت" 
كانت صاحبة الفكرة الغبية بأن يرتدي مشغل 
بدافع  اللعبة  فكرة  مع  يتامشى  زيًا  لعبة  كل 
التطوير! و لعبتي هي قدري! وألن لعبتي هي 
التنني الطائر، لذلك فأنا جمرب عىل إرتداء قبعة 
أخرض  رسوال  و  تنني  رأس  شكل  عىل  ثقيلة 
يعنيه  الذي  ما  تتخيل  أن  لك  طويل.  كذيل 
احلار! نيويورك  صيف  يف  ذيل  و  قبعة  إرتداء 
من  أفضل  كثرية  أخرى  ألعاب  هناك  بالطبع 
أحتدث  أن  حاولت  لكم  الطائر.  التنني  لعبة 
أدعوهم  كنت  األمر.  هذا  عن  األطفال  إىل 
يذهبوا  أن  و  حلايل  يرتكوين  أن  رصاحة 
الصاروخ  أو  املتصادمة  السيارات  لعبة  لتجربة 
أن  الذباب  إقناع  يمكن  ال  لكن،  اث.  فَّ النَّ
يتجاهلون  ُهم  َها  القاممة!  من  أفضل  الزهور 
النصيحة و يرصون أن يأتوا إىلَّ بأعداد كبرية.

نعم كام ترى، أنا أكره حيايت، و أقول برصاحة 
عليهم.  أحقد  نعم  أيضًا!  زمالئي  عىل  أحقد  أنا 
"سام"  إن  مني.  أفضل  وضع  يف  شك  بال  هم 
هذه  لديه  ليس  العائمة  القوارب  لعبة  ل  ُمَشغِّ
األهايل  أن  إذ  األطفال  من  الكبرية  األعداد 
و  اإلبتالل.  من  أطفاهلم  مالبس  عىل  خيشون 
"سيمونا" عند لعبة النيشان تأخذ بقشيشًا جيدًا 
"كارل"  اليوم. حتى  يصل إىل سبعني دوالرًا يف 
حيتاج  وال  والده  مع  يعيش  التذاكر  قاطع 
حمظوظون!". هم  كم  إجيار.  أي  يدفع  أن 

عطلة  يف  و  الغائمة  "نيويورك"  سامء  حتت  و 
العام  للمستشفى  "سام"  ذهب  األحد،  يوم 
باب  "سيمونا"  طرقت  بينام  ِكْلَيته.  ليغسل 
لتطعم  دوالرًا  مخسني  منها  لتستلف  جارهتا 
املتوفية.  أختها  أطفال  هم  أربعة؛  أيتامًا 
املصاب  والده  عن  يبحث  فظل  "كارل"  أما 
قبيل  وجده  حتى  النهار  طوال  باأللزهايمر 
األلف  حوايل  هناك  كان  أيضًا  و  الغروب. 
املدينة عن فرصة  شخص يبحثون يف شوارع 
عمل، أي عمل. و ظل "مارك" نائاًم عىل األريكة 
بيشء عابئ  غري  التليفزيون  قنوات  يقلب 
فغدًا ينتظره يوم عمل آخر ... يوم آخر ممل.

عىل  بالقبض  تقوم  االوربية  املطارات 
او  مالبس  يرتدون  ملن  جوا  املسافرين 
جتارية  عالمات  عليها  اشياء  حيملون 
املنتج  بمصادرة  السلطات  وتقوم  مقلدة 
كبرية مالية  غرامة  املسافر  وتغريم  املقلد 
راينا  ىف  احلالة  هذه  ىف  القانونى  والتوصيف 
املسافر  العتبار  االطالق  عىل  صحيح  غري 
مل  جانيا  وليس  عليه  جمنيا  احلالة  هذه  ىف 
كان  فاذا  االطالق  عىل  جريمة  اى  يرتكب 
وهو  ما  دولة  من  ما  شى  اشرتى  قد  املسافر 
اصليا  املنتج  ان هذا  لديه اخلربة  وليس  يعلم  ال 
احلال  بطبيعة  ينفى  العلم  فانتفاء  مقلدا  او 
اية  ىف  املعنوى  الركن  وهو  اجلنائى  القصد 
وقوع  يسقط  املعنوى  الركن  وانتفاء  جريمة 
تقوم  فال  الثالثة  اركاهنا  من  ركن  ىف  اجلريمة 
جريمة من االساس ومن ناحية اخرى كيف 
وترك  عليه  املجنى  معاقبة  الطريقة  هبذه  يتم 
االصىل  الفاعل  وهو  عقاب  بدون  اجلانى 
العالمة  قلدت  التى  الرشكة  او  الدولة  اى 
التجارية  الرشكات  اى  والرشيك  التجارية 
ما  بلد  داخل  املزيف  املنتج  هلذا  روجت  التى 
اراضيها عىل  بالرتويج  البلد  هذا  هلا  وسمح 
القانونى  السياق  نفس  ىف  ايضا  وياتى 
الثقاىف  و  الفنى  الرتاث  رسقة  الدوىل 
الصحفية  االفكار  ورسقة  للدولة 
اسامء  ورسقة  االنرتنت  عرب  واالعالمية 
املشهورة التجارية  واملحالت  الرشكات 
املحلية  القانونية  احلامية  خطوات  واول 
داخل  املحىل  القانونى  التسجيل  هى 
االخرتاع  او  باالبتكار  قام  ملن  الدولة 
الفكرة  برسقة  ما  شخص  قام  فاذا 
احلالة هذه  ىف  يعاقب  فال  مسجلة  الغري 
التسجيل  وهى  الثانية  اخلطوة  اما   -
او  اهليئات  خالل  من  الدوىل  القانونى 
املتحدة  لالمم  التابعة  الدولية  املنظامت 
دول  بمختلف  مكاتب  او  فروع  هلا  التى 
االن  الدوىل  التسجيل  اصبح  فقد  العامل 
ورسعة  لسهولة  مضى  مما  بكثري  اسهل 
العامل دول  بني  احلديثة  االتصال   وسائل 
عرضنا  قد  نكون  البسيطة  الكلامت  وهبذه   -
هلا  احللول  بعض  وطرحنا  املشكالت  بعض 
من  صوتنا  العامل يسمع  لعل  البعيد  املدى  عىل 
الرنان عامليا. خالل صحيفة كاريزما الصوت 

يف  جالسني  واحدة،  عائلة  أفراد  تصور:     
وإذا  "التلفاز"..  يراقبون  مظلمة،  حجرة 
فإن  اآلخر،  مع  يتحدث  أن  أحدهم  حاول 
ينتهي  حتى  "أصمت  ستكون:  االستجابة 
هذا الربنامج".. وبذلك جيلسون يف "الظالم 
بالشاشة  عاطفيًا  ملتصقني  السعيد"، 
بعضًا بعضهم  ومتجاهلني  الصغرية، 
بأكثر! أكثر  واالغرتاب  التباعد  حد  إىل 
أن  بعد  الذي  السعيد"،  "الظالم  أنه     
يف  النائمون  املالئكيون  أطفالك  كان 
أحالمهم:  من  يصنعون  الدافئة،  رسرك 
للصباحات  وزوارق  وأناشيد،  أراجيح، 
هلم  ُتعد  القادمة،  اجلديدة  اإلنسانية 
أفكارًا  قصد،  غري  وعن  بدأب،  فيه، 
واجلراح! والظلمة،  والرمل،  الدم،  من: 
صنع  الذي  السعيد"،  "الظالم  أنه     
توقف  بينام  اإلليكرتونية،  البالغة 
من  الرضاعة  يمل  ال  طفلك  جعل  عن 
واحلروب واإلغتصاب،  العنف،  مشاهد 

بعد فيام  أصبح  حتى  والكوارث؛ 
الالمباالة! بتصنع  النغصة  مشاعر  يدرء 
فيه  أصبح  الذي  السعيد"،  "الظالم  أنه     
عىل  قادرًا  الرقيقة،  اللمسة  جيل  جيلنا، 
من  يتمكن  ال  بينام  امليديا،  مع  التواصل 
ينبض  قلبًا  ثمة  "أن  فكرة:  مع  التواصل 
بعيدًا عن أنظار اجلميع".. وكأنه ال يستحق 
اإلهتامم. فأودعنا أصولنا أبراجًا منيعة كام 
تتحجر! حمبتنا  وتركنا  النائمة"  "اجلميلة 
   أهنا الكارثة املشرتكة التي جتمعنا مجيعًا
عىل  داخيل  بإرصار  تداركها،  وعلينا 
هي  التي  اإلهلية  بالعطية  االحتفاء 
املشرتك بيتنا  بجدران  نشعر  بأن  العائلة، 
جرس"  "رأس  منا  واحد  كل  يشكل  وأن   
لإلتصاالت  مركزًا  يصبح  وأن  عائلته،  يف 
أفراده! بني  والتواثق  والرتابط 
أشخاص  بل  مكان  جمرد  ليس  فاملنزل     
البرش تعاون  ومستقبل  حمبني، 

 يمّر باألرسة!



متناسق  هو  ما  لكل  صفه   .. األناقة 
أو  األنيق،  الشخص  ومجيل،  ومتوافق 
والثقة  باالرتياح  انطباعًا  يرتك  األنيق  الشئ 
معه٠ يتعامل  من  كل  مع  كبري  حد  ايل 
تقديرها  كثريه،  ومعايري  كثريه،  صور  لألناقة 
آخر ايل  شخص  من  خيتلف  هبا  واإلحساس 
وثقافته  وحساسيته  استقباله  درجة  حسب 
فقط املظهر  أناقة  ليست  األناقه  ايضًا، 
 .. جتاريه  عالمه  أو  ماركه  عيل  تتوقف  وال 
الناس لبعض  وهام  مطلوب  شئ  املظهر  أناقة 
وبدرجات متفاوتة ، لكن املظهر ليس وحده من 
يستأثر بكل عامل االناقه ، ومفهوم هذه الكلمه.
مل  إن  املظهر،  كأناقة  مهم  هو  ما  أيضًا  هناك 
يكون  أن   .. الفكر  اناقة  وهو  أال  أهم،  يكن 
يعني  رائع،  إنسان  أنك  يعني  أنيقًا فهذا  فكرك 
انك متحرض، أن تفكر بأناقه يعني ان أفكارك 
عشوائية ليست  أفكارك  ومهذبه،  مرتبه 
أفكارك  أن  يعني  أنيقه  أفكارك  تكون  عندما 
لديه  صاحبه  ان  يعني  اإلنيق  الفكر  اجيابيه، 
ذاته مع  متصالح  جيده،  حياتيه  خربه 
يميل  ال  للحياة،  حمبًا  يكون  ان  وبالتبعية 
اآلخرين. مع  عالقاته  يف  أنيقًا  الصخب،  ايل 
اليه  يقود  األناقه  من  الطراز  هذا  احلوار،  أناقة 
ان  املنطقي  أو  املمكن  غري  فمن  الفكر،  أناقة 
اكثر  أو  طرفني  بني  أنيقًا  حوارًا  هناك  يكون 
أال  احلوار،  هذا  أدوات  أهم  لدهيم  يكن  مل  ان 
احلوار  أطراف  متتع  كلام  الفكر،  أناقة  وهو 
واإلمتاع  الرقي  درجة  ذادت  كلام  امللكه  هبذه 
واإلثاره يف ذاك احلوار وكلام ارتفعت مؤرشات 
األناقه لذاك احلوار، احلوار يكاد يكون اقرب ايل 
هذا   .. التنس  لعبة  يسمي  ما  أو  البيضاء  اللعبة 
األمتاع وتلك اإلثارة ليست قارصه عيل أطراف 
ايضًا. احلوار  متابعي  ايل  متتد  لكنها  احلوار، 
املظهر  غري  عده  واشكال  صور  هلا  االناقه 
ما  أو  األمور،  ابسط  حتي  واحلوار،  والفكر 
األناقه من  نصيب  هلا  هكذا  البعض  يعتربها 
 مثل أناقة اخلط مثاًل ، فهناك أشخاص يتمتعون 
بخطوط يد انيقه، وآخرون خطوطهم اقرب 
ايل  حتتاج  الدجاج،  شخبطات  ايل  ماتكون 
اكثر  الصيادله  لعل  شفرهتا،  لفك  خرباء 
العالجية  التذاكر  طالسم  فك  يف  مهارة  الناس 
كعبلتها. يف  ويتفننون  األطباء  حيررها  التي 
هناك  الصوت،  اناقة  ايضًا  هناك 
الصوتيه احباهلا  ان  تشعرك  أصوات 
األلفاظ  خمارج  مع  دقيق  بشكل  مرتبه 
بني  من  خيرج  الصوت  جيعل  مما  الواضحة 
وحبذا  برتحاب.  األذن  فتستقبله  أنيقًا  الشفاه 

اليومية  املرصية  الصحف  أقدم  تعود 
حني  عرش  التاسع  القرن  أواخر  إىل 
وجريدة  األهرام  جريدة  ظهرت 
املرصية  الوقائع  ثم  جازيت  اإلجيبشيان 
السيادية. والقرارات  القوانني  تنرش  التي 
يف  وجاءت  العرشون  القرن  جاء  ثم 
األخبار  جريدة  منه  الثاين  النصف 
جملة  ثم  األسبوعية  اليوم  وأخبار  اليومية 
أخرى  وجمالت  اجليل  وجملة  اهلالل 
ذلك.. إىل  وما  واألطفال  باملرأة  خاصة 
جريدة  ظهرت  يوليو  انقالب  وبعد 
وعديد  واملساء  والشعب  اجلمهورية 
ويف  واملجالت.  األخرى  اجلرائد  من 
وبالتايل  األحزاب  تكونت  السادات  عهد 
وتبارى  اخلاصة  بجرائدها  جاءت 
تدقيق  دونام   األخبار  نرش  يف  اجلميع 
احلكومي  األداء  نقد  وترية  وازدادت 
النقد. ملجرد  أو  بموضوعية  سواء 

ظلت  احلقبة  تلك  طوال  أنه  واملالحظ 
ودقيقة  األداء،  رصينة  املرصية  الصحافة 
اللغة إىل حد كبري من حيث اإلعراب والنحو 
واملحررون  الكتاب  كان  حيث  والصياغة 
وأدبياهتا  العربية  باللغة  دراية  عىل 
صحيفة  كل  يف  كانت  كام  ومقوماهتا. 
بتصحيح  يقوم  لغوي  مصحح  وظيفة 

لعل  انيق،  أداء  األنيق  الصوت  ذاك  صاحب  لو 
موسيقار األجيال خري مثال عيل أناقة الصوت 
الوهاب  عبد  ايل  تستمع  فعندما  واألدباء 
حتي  صالونات،  غناء  أنه  تقر  ان  مفر  ال 
الكوميديه  أو  اخلفيفه،  وأحلانه  أغنياته  يف 
اداء  راقي،  اداء  انه  تشعر  التعبري  جاز  إن 
يضع  وهو  خيرج  صوته  اختيل  أنيق، 
آخر فوق  الصوتيه  األحبال  من  حباًل 
أخري. فوق  ساقًا  واضعًا  جيلس  كمن 
األناقه صنوف  وأعظم  ألوان  أهم  لكن 
!! الضمري  أناقة  نعم   ... الضمري  أناقة  هو 
(..ضمري  حي   ( ضمري  هو  األنيق  الضمري 
األنيق الضمري   ،) عادل   ( ضمري   ..) يقظ   (
يف  حازم  واحلب،  بالرمحه  مفعم  كائن  هو 
من  حيمل  انه  ذاته،  حماسبة  ويف  احكامه 
من  أهنارًا  اآلخرين  نحو  الطيبه  املشاعر 
ضمري  األنيق  الضمري  اإلنساين،  التعاطف 
وال  اآلخر  مشاعر  بإهانة  يقبل  ال  مهذب 
جيرح ضمري عاقل لديه أناقة الفكر ويملك ان 
أنيق يف حبه ويف عطائه .  .. احلوار  أناقة  يدير 
اإلنسان  جسد  يف  حسيًا  عضوًا  ليس  الضمري 
وراثيه  چينات  حتكمه  ال  الضمري  به،  يولد 
العني  حدقة  لون  أو  البرشه  لون  يف  تتحكم 
طفل مثل  داخلنا  وينمو  يولد  الضمري 
ما  هو  ونفيس  عقيل  غذاء  من  له  نقدمه  ما 
الغذاء صحيًا كلام كان نموه  يشكله، كلام كان 
الفاسده  االطعمه  فريسة  وقع  إذا  أما  صحيًا، 
والعادات  اهلدامه  األفكار  من  هنم  يتناوهلايف 
حتميه فالنتيجة  الفاسده،  والسلوكيات 
تربيه  نتاج  الضمري  حتصد.  إياه  تزرعه  ما 
املدرسه   ، االرسه  آخرون  هبا  يشارك  وثقافه 
دور العباده، املجتمع، امليديا واخلربات احلياتيه 
مسبق  اتفاق  دونام  معًا  يتوحدون  كلهم 
بداخلنا  األرعن  الطفل  ذلك  وجدان  لتشكيل 
بلون  البصمه  كانت  أيًا  بصمتهم،  ويرتكون 
ايل  الوليد  ذاك  فيخرج  النار،  بطعم  أو  النور 
معرتك احلياه ضمريًا أنيقًا أم ضمريًا مهجيًا .
داخلك فتش   .. صديقي  صديقتي، 
ان  املحاوله  عن  تكف  ال  و  دائاًم  حاول 
بأناقته تعتني  وأن  ضمريك،  هتذب 
أن  دائاًم  وتذكر  ثروه،  الضمري  اناقة  إن 
فاختار اختيار،  إنه   .. قدرًا  ليس  الضمريًا 

)الضمرياألنيق(...كن أنيقًا تشعر بالثقة .

األخطاء اللغوية وتصويب النحو والرصف.
حتى  ومقبوال  ِحَرفيا  األمر  يبدو  هنا  إىل 
بامليديا  احلديثة  التكنولوجيا  جاءتنا 
وبالصحافة اإللكرتونية التي أفسحت املجال 
لكل أحد الن يمسك قلمه ويكتب ما يعن له 
ودون  موضوعية  أو  بمهنية  التزام  دون 
الكثريون.  جيهلها  لغوية  بقواعد  التقيد 
العامية  باللهجة  الكتابة  كثرت  وقد 
الكاتب  لعجز  أو  التعبري  يف  لسهولتها 
واستخدام  الفصحى  اللغة  تطويع  عن 
خيوض  الذي  املوضوع  عرض  يف  أدواهتا 
والكتاب  الصحفيني  بعض  أولع  كام  فيه، 
بإثارة اللغط  وإذكاء روح الفتنة بني فئات 
وقضايا  متطرفة  أفكار  بنرش  املجتمع 
وإطالق  جتمع  وال  تفرق  فئوية  أو  طائفية 
والرياضيني  الفنانني  بني  لإليقاع  أكاذيب 
القدم. كرة  مجاهري  بني  التعصب  وزرع 
لإلعالم  األعىل  املجلس  فإن  ولألسف 
يلتفت  ال  اإلعالمي  األداء  ضبط  به  املنوط 
اهتامما  يعريها  وال  اللغة  موضوع  إىل 
أكثر  الصحافة  لغة  ستتدهور  ثم  ومن 
وتنحرس  العامية  تسود  حتى  فأكثر 
األجيال  عىل  سلبا  يؤثر  مما  الفصحى 
يف  بالعمل  القيام  تنتوي  قد  التي  القادمة 
واملثل  القدوة  يعطي  الذي  اإلعالم  جمال 
كبري.. بشكل  حياهتم  يف  ويؤثر  للمجتمع 

طريقة  و  للحياة  نظرتك  يف  يكمن  مستقبلك 
تشكل  التي  هي  للحياة  تفكريكفنظرتك 
يف  نظرك  جهة  و  كانت  كلام  و  مستقبلك 
توجد  كانك  و  شعرت  كلام  عظيمة  احلياة 
للنجاح مل تكن من قبل و  لنفسك فرصا رائعة 
ستجد انك تقوم بعملية اكتشاف للسعادة هذه 
العملية التي يطلق عليها البعض )رضبة حظ(.
هبة  اهنا  تشعر  و  بتفاؤل  للحياة  تنظر  فعندما 
الكثري  بعمل  تقوم  انك  ستجد  اهلل  من  عظيمة 
و  قد  انك  ادراك  يف  ستبدء  و  قليل  وقت  يف 
هدافك حتقيق  طريق  عىل  نفسك  ضعت 
سواء  احلاالت  كل  يف  يعمل  كوين  قانون  انه 
و  بناء  و  هادما  احلياة  نحو  اجتاهك  كان 
تشاء جتاة  اى  يف  متاما  االختيار  حرية  لك 
ترتجم  سوف  انك  عىل  ينص  القانون  هذا  و 
عقلك  داخل  حتملها  التي  اجتاهك  و  افكارك 
هذه  نوع  كان  مهام  ملموس  مادى  واقع  ايل 
بنفس  لواقع  ترتجم  الغني  فافكار  االفكار 
حقيقة  ايل  الفقري  افكار  ترمجة  رسعة 
النفسية  املواقف  و  االجتاهات  و  معاشة 
و  افكارك  سلط  لذلك  التفكري  عادات  هي 
تريد. ال  ما  ليس  و  تريد  ما  عىل  عقلك  ركز 
ال يوجد نجاح حقيقي ايل ان حيصل الشخص 
 ” الذات  قبول   ” من  الدرجات  بعض  عىل 
كام  نفسك  تتقبل  ان  املصطلح  هذا  يعني  و 

لتفشل و لنا هنا و قفه فاالباء واالمهات احيانا 
ما يسيئون اساءة عظيمة اثناء تربيتهم البنائهم
 فهم ال يفرقون بني ذات طفلهم و بني ترصفه 
له”  يقولون  يفشل  و  الطفل  خيطىء  عندما 
انت فاشل انت سيىء ” ايل خر قائمة السباب 
ثقته  تفقدة  و  الطفل  معنويات  حتطم  التي 
ان  له  نقول  ان  كله  هذا  من  االفضل  و  بنفسه 
ترصفك هذا و فعلك هذا خاطىء و ان سلوكك 
تعجبني، ال  انت  قول  ال  و  يعجبنى  ال  هذا 
الذات  بني  نفرق  ان  جدا  مهم 
الـتــصــــرف و  الفعــل  بــيــن  و 
ان  حاول  و  صاعدا  و  اليوم  من  اذن 
ثم  هم  كام  اوالدك  تتقبل  و  ذاتك  تتقبل 
الالزم التحسني  الجراء  ذلك  بعد  تسعي 
غريك  اخر  شخصا  تكون  ان  حتاول  ال  ايضا 
و  انت  ذاتك  صورة  حتمل  ان  فحاول  بالتقليد 

عيوهبا، بكل  و  حسناهتا  بكل  بالضبط  هي 
انجازاتك  و  ضعفك  و  خطاءك  تتقبل  ان  و 
كام  االمور  بعض  يف  كفاءتك  عدم  و  القليلة 
ان  نحب  هنا  و  متيزك  و  قوتك  نقاط  تتقبل 
النفس كام هي  نؤكد عىل نقطة هامة فقبول 
الرضا  مطلقا  يعني  ال  عيوهبا  و  مميزاهتا  بكل 
القبول  املقصود  بل  العيوب كام هي  عن هذه 
و  تقويتها  و  القوة  بنقاط  االحتفاظ  اجل  من 
مما  و  املستطاع  قدر  الضعف  نقاط  تصحيح 
ييرس عىل االنسان تقبل نقاط ضعفة ان يدرك 
اليه  تعود  لدية  املوجودة  السلبيات  هذه  ن 
ليس  فهو  نفسه  هي  ليست  و  له  ملك  اهنا  و 
قد  انك  معنى  يملكها..فليس  هو  بل  السلبيات 
ال  و  ايل خطأ  انك قد حتولت  ما  ارتكبت خط 
انك  و  انك فاشل  يعني مرورك بتجربة فاشلة 
ال  تنجح  كى  احلياة  ايل  اتيت  لقد  ذاتة  الفشل 

بك  حتدد  فقيمتك  اخر  شخص  صورة  ليس 
نفسك  تغري من  ان  املطلوب منك  ليس  و  انت 
حتب  ال  النك  وليس  اخر  شخصا  لتصبح 
سلوكك يف حلظة بذاهتا تقلل من قيمة ذاتك..
نفسهم  عن  الراضني  غري  االشخاص  و 
من  يكافحون  دائام  الذين  اوالئك  هم 
باهنم  االخرين  و  نفسهم  يقنعوا  ان  اجل 
عليه. يبدون  عام  خيتلف  اخر  يشء 
والنجاح الذى ياتى من التعبري عن الذات يبدء 
بمجرد  و  فقط  نفسك  تكون  ان  تنوى  عندما 
قيمة  لك  يكون  ان  وختتار  ذاتك  تتقبل  ان 
فقط  عندها  نفسك  مع  صادقا  تكون  ان  و 
الذاتيه صورتك  حتسني  ىف  تبدء  ان  تستطيع 
فعليك  هناية  هلا  ليست  و  رحلة  هو  النجاح  و 
صوب  رحلتك  يف  انت  و  دائام  تدرك  ان 
انك  و  الكامل  ينقصة  خملوق  انك  النجاح 
دائام حتتاج الن تنمو و تتطور وانة بمقدورك 
جيد  موظف  تصبح  ان  تتعلم  دائام  تتعلم  ان 
ويف وصديق  رحيم  واب  عطوف  وزوج 
و تربع  تتقنه  و  احلياة  تتعلم كل فن من فنون 
فيه وعندها فقط ستكون انسانا ناجحا عظيام 
ما  و  حياتك  عن  املسؤول  فانت  اذن 
بعادة  نجاحك  رحلة  تبدء  ان  ال  عليك 
تشكر  ان  تنسى  ال  و  ذاتك  صورة  تشكيل 
الوجود. نعمة  و  احلياه  نعمة  عىل  خالقك 











ىف  جًدا  مهاًم  دوًرا  الثقافة  خاصة تلعب  الشعب؛  ووجدان  فريدة حياة  ثقافة  أدوات  متلك  التى  الشعوب تلك  وجتعل  القلوب  داخل تدخل  حلظات  أمجل  الفنون تعيش  وقاعات  واملتاحف  متلك األوبرا  ومرص  واملرسح.  املوسيقى والسينام  أما  األدوات.  هذه  األدوات كل  أقوى  فهام  الفن  عن أو  بعيًدا  الناعمة  الفن الدبلوماسية  أن  نرى  لذا  السياسة؛  الناس صخب  ويوحد  احلدود  عىل يتخطى  ويعمل  واحدة،  راية  بني حتت  االتفاق  من  مساحات  االختالف.خلق  مناطق  عن  بعيًدا  الناس 
حول  رحالتى  خالل  شاهدت  سفراء وقد  من  جًدا  قلياًل  عدًدا  الثقافة العامل  من  اختذوا  الذين  مرص مرص  ثقافة  لنرش  أدوات  فيها. والفن  يعيشون  التى  املجتمعات  فقط. ىف  مثالني  هنا  أقدم  الشعبية وسوف  الدبلوماسية  عميد  الريدى؛ األول  الرؤوف  عبد  بأمريكا السفري  ملرص  سفري  وهو  اهتم  ووجد فقد  الشعبية،  واشنطن بالدبلوماسية  ىف  ليس  القرار  صنع  فرعون وحدها، بل يأتى من املدن األمريكية أن  معرض  واستغل  الثانى األخرى،  رمسيس  العظيم  الشعبية.مرص  الدبلوماسية  شعار  وأطلق 

ملياء  السفرية  هو  الثانى  ىف واملثال  العام  مرص  قنصل  عن خميمر  واستطاعت  أنجلوس.  توحد لوس  أن  والفن  املوسيقى  جرًسا طريق  ختلق  بل  املرصيني  املرصيني بني  بني  للتواصل  وجدت بالفن  وقد  األمريكى.  أهم والشعب  هى  املوسيقى  أن  ملياء  اجلميع السفرية  يعشق  وهنا  الفن.  جتليات 

املرصيون  ويعيش  أم املوسيقى.  أنغام  عىل  وينامون  املهجر  احلليم ىف  وعبد  الوهاب  وعبد  من كلثوم  وغريهم  وشادية  املوسيقى ونجاة  أمهية  وتأتى  املرصية الفنانني.  اجلاليات  توحيد  الوطن.ىف  راية  حتت  اخلارج  ىف 
الفنان  أنجلوس  لوس  إىل  عليه وجاء  ويطلقون  إسكندر،  العديد عادل  ومعه  املايسرتو  لقب  من هنا  املوسيقى  ىف  املوهوبني  عادل من  وخترج  والعرب.  املوسيقى املرصيني  معهد  من  كلثوم إسكندر  أم  فرقة  ىف  وعزف  األوبرا العربية  وفرقة  العربية  هانى للموسيقى  وفرقة  سحاب  سليم  أمحد بقيادة  فرقة  مع  عزف  بل  العندليب. مهنى،  أغانى  مع  حسن  عندما فؤاد  واسعة  شهرة  عادل  لتكريم ونال  بلندن  ألربت  قاعة  ىف  الفن. عزف  عاملقة  مع  الوهاب  Led Zeppelin، عبد  مدينة وعزف مع فرقة   115 حواىل  معهم  افتتاح وطاف  ىف  وعزف  العامل.  بلوس حول  آمون  آثار توت عنخ  نجوم معرض  من  آالف  أمام  وأيًضا أنجلوس  والثقافة،  والسياسة  والنيل« السينام  »مرص  معرض  افتتاح  جيتى. ىف  بول  متحف  أقامه  من الذى  نجاًم  إسكندر  عادل  أنجلوس.وأصبح  بلوس  املوسيقى  نجوم 

خميمر  ملياء  السفرية  واملوهوبني واستطاعت  اجلميل  الفن  تشجع  الفنانني أن  تكريم  عىل  للغناء وترشف  جاءوا  الذين  توفيق املرصيني  إهياب  جاء  وهنا  وحممود للجالية.  وأنغام  عالمة  ملياء وراغب  السفرية  ووجدت  الليثى. 

يزيل  الذى  الوحيد  هو  الفن  قد أن  جفوة  وأى  اهلجرة  واملسلمني مهوم  املسيحيني  بني  هذه تكون  شجعت  فقد  لذلك  مل املرصيني؛  بام  املوسيقى  وقامت  شهرين احلفالت.  قضيت  وقد  أحد.  به  لوس يقم  بمدينة  الصيف  هذا  بروفات خالل  وحرضت  مجهور أنجلوس.  وهناك  زمان«.  »لياىل  والعرب فرقة  املرصيني  من  ىف كبري  يغنون  وكلهم  أعادهتم واألمريكيني.  املوسيقى  ألن  مرص؛  وذكريات حب  اجلذور  وإىل  وطنهم  الفن، إىل  خالل  ومن  اجلميل.  ىف املاضى  الواحدة  األمة  عنارص  دائاًم تلتحم  الفن  وحيتاج  واحدة.  وجدت بوتقة  وهنا  كبري.  متويل  بنز إىل  وليىل  جرجس  ماجد  عن أن  سواء  كبري  بمجهود  القاعات يقومان  تأجري  أو  التربع  مرص.طريق  حب  ىف  الكل  يتجمع  العديد كى  ال ووجدت ىف إحدى احلفالت  الذين  املرصيني  الشباب  باللغة من  واحدة  كلمة  »يا يتحدثون  أغنية  يغنون  وهم  مرص العربية  وعشق  مرص«.  يا  وقلوب حبيبتى  عقول  ىف  وساكن  الفراعنة موجود  أيام  منذ  املرصيني  كلمة كل  ليست  مرص  ألن  اآلن؛  حيس إىل  مجيل  إحساس  وإنام  وزمان.ُتقال  مكان  كل  ىف  املرصيون  اليوم(به  )املرصى  عن  نقاًل 





ىل بقيِت  لو  ِك  مَهُ ن  كا ما 
حيىل بر لعمر  ا ينتهى  حتى 

. . . ِك عينا تبقى  و
ىل حتلو  ًى  ؤ ر خر  آ

. . . تِك صو يظل  و
ىل و  يشد نغٍم  ى  صد
… ِك ئُد قصا و

ىل غو ر أ نم  ر ما  ق  ر أ

ِك ا ر أ ى  صحو و مى  نو ىف 
مى حال أ ىف  ِك  ا ر أ

ِك خطا ختطئ  ال  مى  حال أ و
ِك لقا أ حينام  تتحقق  و
تبكني مع  د ن  و د ِك  ا ر أ

نني تأ ت  صو ن  و د سمعِك  أ
نني تأ و تبكني 

ِك نيا بد ى  ر يد حد  أ ال  و

م كال يصفه  ال  خلك  ا بد ما
م بسال ليس  تعيشينه  ما و

ين حلز ا لك  ملا ل  ا مو هو 
نني أل ا يقتله  بينام  و  يشد

د لسها ا ل  طو من  حة  ا ر فال 
د لبعا ا مل  أ من  قسى  أ ال  و

د ما ر حتت  ر  نا من  ن  ما أ ال  و
لسنني منة  كا ظلت  لو  و

ُعشها مّلت  ة  حيد و جلة  ا ز
حيها جنا عن  يش  لر ا سقط 

هيا لد ًا  رس كشف  و
ين قد حلا ا ظلم  من  تسلم  مل 

ها ظهر هلب  أ لظلم  ا ط  سو و
ملني لظا ا عن  ًا  بعيد حلت  فر

نني أ ها  حشا ىف  و لت  قا
ًا قرس عنَك  نى  و بعد أ
ًا قهر قلبى  ا  و مأل و

ًا ُمر لُعش  ا ىل  ا  شو فر
يقني ال  ٍن  ظنو بعض  عىل 

يش لر ا ينُبت  حني  د  عو سأ
عيش أ لن  ُعشى  عن  ا  بعيد
يق لطر ا ُك  ا شو أ هنكتنى  أ
يق لصد ا ُق  ا شو أ ملتنى  آ و

ه سري أ حبسى  ىف  بقى  أ لن  و
ه مري أل ا لت  ز ال و هى  كام  نا  فأ

… ليه إ ُت  خطأ أ لو  و
عليه مًا  يو ُت  قسو و  أ

ه ثري أ ه  عند ظل  سأ و لُت  ز فام

ء ملسا ا ىف  د  عو سأ
د لعنا ا من  تعبُت  فقد 

ء لعشا ا ىل  إ نى  خذ
ء ا محر ٍة  د ر بو تنى  آ و
د لبعا ا نى  ضنا أ فقد 

د لسها ا قنى  ر أ و
سى و ر د عيتها  و لقد 

سى مو قا ىف  ليس  ر  لغد ا و
ء فا للو حة  ا و نا  فأ

نيك ذ أ ىف  مهس  أ عنى  د
ليك إ هتفو  حى  و ر ن  بأ

بيع أ لن  و سّلم  أ لن  و
منى هز قٍف  ملو سّلم  أ لن 

حبنى أ قلبًا  بيَع  أ لن  و
بيع لر ا تى  حليا د  عا أ و

عميقه ن  ا حز أل ا و لُت  ء تسا
َغيبِتك فهم  أ ال  نا  أ

حقيقة م  أ مهًا  و نت  كا أ
تك ِعرش ىل  إ ين  د ستعو هل  و

يقه صد يا  ين  د تعو حقًا  أ

ين قمر لقمر  ا ر  صا هل 
تى مسيا أ ىف  يظهر  هلام  و أ

تى يا كر ذ ىف  يعيش  خر  آل ا و
لعني ا به  حتلم  ما  ا  هذ م  أ

. . . عينيِك ق  صد أ
كى شكو هبا  كذ أ و

نى ظنو قها  صد أ ت  عد ما
ِنى جنو ىل  إ فعنى  تد ت  د كا

. . . لعينني ا ىف  لسحر  فا
نى شجو ىف  يد  يز

… ثنني أل ا ىف  ق  لصد ا و
نى ظنو ىل  ب  يكذ

ه هر جلو ا تلك  ِك  عينا
ى يشرت ال  و ع  يبا ال  ما حتكى 

لتعبري ا ىف  ع  ُتبد
تفسري بال  ى  هُتد و

ى لكر ا م  حال أ ق  يفو حبًا 
ه ر مصو لئ  لآل كا ٍع  مو بد

ى صرب ىل  إ ىل  فتعا
ى مر أ عىل  ى  شهد ا و

قلبى عىل  قلَبِك  يح  ر أل
حبى نبض  سِمَعه  ُأ و

سحبى من  لُغّمة  ا يىل  ز أ
ى عمر فيِك  ط  فر أ فال 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

! ه ســــــــــال
   وقفت عىل طريقة "ساله"، وقفة لتقييم حالة الرتنيم يف بيوتنا وكنائسنــا.. 
فإذا بنا نسبح بأعىل صوت: "ال مثل لك يا اهلل".. ولكن صورة سلوكنا وحياتنا: 

ال مثل لنا يا اهلل، وال مثل تسبيحنا، وإجتامعاتنا، ووعظنا!

عـادل عطيـة

الـــذاتــــى ..الـتـطــويــــر  عــن  لــك  قــرأت 
جودين سيث  للمدرب  املنخفض  كتاب 

زهران  أمحد 
فكرته  يف  املنخفض  كتاب  يتكلم 
فيوضح  اإلنسحاب،  عن  وموضوعه 
فاشال  ا  ًر قرا دائام  ليس  اإلنسحاب  أن 
ا  ًر قرا يكون  ما  كثرًيا  بل   ، خارًسا
فالكتاب  القمة،  إىل  للوصول  ا  اسرتاتيجيًّ
فن  حول  عام  بشكل  موضوعه  يدور 
تنسحب  متى  فيعلمك  اإلنسحاب، 
ومتى  ليه،  إ تسعى  عام  تتخىل  أو 
الصعاب. وجتتاز  بموقفك  ك  تتمس 
كل يشء يف احلياة له قيمة هو يف احلقيقة 
هو  واملنخفض:  باملنخفض،  حمكوم 
املجهود  بني  احلالة  يرسم  الذي  املنحنى 
الطريق  باختصار:  أنه  أي  لنتيجة،  وا
فاحلواجز  واإلتقان.  لبداية  ا بني  الشاق 
املؤقتة  واإلخفاقات  والعقبات 
لناجحني  ا طريق  يف  وِضَعت  التي 
باملنخفض. جودين  يقصده  ما  هي 
املنخفض كتاب  عىل  عامة  نظرة 
والنامذج  باألمثلة  الكاتب  يستشهد 
فكرة  أي  عرض  عند  الواقعية 
من  الفكرة  ب  لُيَقرِّ موضوع،  أو 
هبا. اقتناعه  وَيْسُهل  القارئ  ذهن 

املنخفض كتاب  ملخص 
رئيســيـــة  عنـــاوين  به  ليــس  الكتاب 
بالطــريقـــة  أشــبه  هو  بل  فصول،  أو 
فــــرعيـــة  عناويـن  فكلها  لية،  اإلرجتا
املنخفــض  كتاب  املؤلف  يبدأ  قصرية. 

: ن ا لعنو با
اإلستسالم يف  برغبة  أشعر 

يمر  الشعور  هذا  بأن  جودين  يوضح 
فعال  ينسحبون  وأغلبهم  لناس،  ا بمعظم 
يوضح  بنجاح.  ذلك  يفعلون  ال  لكنهم 
أو  خطوات  هناك  بأن  أيضا  جودين 
الرشكات  ِقبل  من  توضع  قد  عقبات 
اإلنسحاب. عىل  لتجربك  الكبرية 
ال  فكرة  العامل،  يف  األفضل  تكون  أن 
هكذا  تقدير،  من  تستحقه  ما  تلقى 
يف  عناوين  عدة  حتت  جودين  يقرر 
يف  األفضل  مثل:  املنخفض،  كتاب 
تكون  أن  قيمة  من  ستفاجأ  العامل؛ 
أن  أمهية  سبب  العامل؛  يف  األفضل 
السبب  واحد؛  رقم  املرء  يكون 
هل  واحد؛  رقم  ألمهية  احلقيقي 
وغريها. العامل؟  يف  األفضل  أنت 
جودين  يوضح  العناوين  هذه  حتت 
كل  يف  األفضل  لبا  غا لناس  ا خيتار  ملاذا 
وأمواهلم  وقتهم  يضيعون  ال  جمال، 
عليك  فيجب  شهرة،  األقل  جتربة  يف 
وليس   ، ما جمال  يف  األفضل  تكون  أن 
خاطئة  فكرة  هذه  ألن  املجاالت  كل 
جودين  ينسفها  املدارس،  من  ورثناها 
ارتكبوها  أخطاء  أكرب  عنوان:  حتت 
باألمثلة. ذلك  عىل  ويدلل  املدرسة،  يف 

إىل  بك  تؤدي  التي  املواقف  هي  ما 
هو  املواقف  هذه  فهم  االستسالم، 
كتاب  يف  النجاح.  نحو  األوىل  اخلطوة 
املواقف  هذه  املؤلف  خلص  املنخفض 
حتتها  )يندرج  رئيسية  مواقف   3 يف 
هبا(. تتعلق  التي  الصغرية  املواقف  كل 
باألعىل:  ذكرنا  كام  وهو  املنخفض:   •
لبداية  ا بني  الشاق  الطويل  الطريق 

يشء  أي  يف  جتده  وقد  واإلتقان. 
لعبة. أو  رياضة  لو  حتى  متارسه 
جتد  وضع  وهو  املسدود:  الطريق   •
هناك  وليس  وتعمل  تعمل  فيه  نفسك 
الوضع كام هو. ُيذكر، بل يظل  أي تغيري 
يمكنك  ال  وضع  إنه  املنحدر:   •
عندما  إال  به  تقوم  ما  ترك  فيه 
يشء. كل  وينهار  فوقه،  من  هتوي 
أن  لك  يتبني  لتقسيم  ا هذا  خالل  من 
املنحنيان  مها  واملنحدر  املسدود  الطريق 
ويعلمك  للفشل،  يؤديان  للذان  ا
فعله  عليك  جيب  الذي  ما  جودين 
املنخفض  أما   . ألحدمها تعرضت  إذا 
النجاح فيه  يوجد  الذي  املكان  فهو 
تسبب  رئيسية  أسباب  سبعة 
العامل يف  األفضل  تصبح  أن  يف  فشلك 
)وتنسحب(. الوقت  منك  ينفذ  عندما   •
)وتنسحب(. املال  منك  ينفذ  عندما   •
)وتنسحب(. باخلوف  تشعر  عندما   •
ا  دًّ جا تكون  ال  عندما   •
)وتنسحب(. تفعل  ما  بشأن 
وتقبل  احلامس  تفقد  عندما   •
)وتنسحب(. املتواضع  باملستوى 
بداًل  القصري  املدى  عىل  تركز  عندما   •
عندما  )وتنسحب  الطويل  املدى  من 
للغاية(. صعبا  القصري  املدى  يصبح 
الذي  اخلاطئ  املجال  ختتار  عندما   •
لعامل  ا يف  األفضل  فيه  تكون  أن  تريد 
املوهبة(. متلك  ال  ألنك  )وتنسحب 
املنخفض،  كتاب  ينتصف  هنا   •
عن  مبارشة  جودين  ويتحدث 
ستواجهها: التي  املنخفضات  أشهر 
فالوقت  التصنيع:  منخفض    •
لتكثيف  الالزمة  لتكلفة  وا واملجهود 
املنخفض. لظهور  تؤدي  عملياتك 
ستحتاج  حتام  املبيعات:  منخفض   •
ورفع  لبيع  ا حرفية  لتحديث 
املنخفض. يظهر  وهنا  مستواها، 
هذا  يظهر  لتعليم:  ا منخفض   •
شيئا  تتعلم  أن  تقرر  عندما  املنخفض 
جديدة. مهارة  تبني  أو   ، ا جديًد
يف  االستثامر  مثل  املخاطرة:  منخفض   •
خماطرة. يمثل  وهذا  جديدة،  أساليب 
استثامر  العالقات:  منخفض   •
العالقات  بناء  يف  واملجهود  الوقت 
املنخفض. هذا  اجتياز  من  يمكنك 
تريد  عندما  املفاهيم:  منخفض   •
فينبغي  أعىل  مستوى  إىل  اإلنتقال 
لتي  ا اإلفرتاضات  عن  تتخىل  أن  عليك 
افرتاضات  وتتبنى  حتتها  تعمل  كنت 
املنخفض. يظهر  وهنا  جديدة،  أخرى 
هذا  يظهر   : األنا منخفض   •
عن  التخيل  تنوي  عندما  املنخفض 
للمؤسسة. واإلذعان  السيطرة 
التسوق  فمراكز  لتوزيع:  ا منخفض   •
لكنك  ومتاحة،  كثرية  الصغرية 
لتحقق  أكرب  سوق  يف  الدخول  تريد 
املنخفض يظهر  وهنا  تريد،  ما 
لإلنسحاب يسء  بديل  لتكيف  ا  •
لكنه  لناس،  ا معظم  يفعله  ما  وهذا   •
اإلستثنائي.  األداء  إىل  ا  بًد أ يؤدي  ال 
مضيعة  عن  عبارة  لتكيف  ا أشكال  كل 
لطاقاتك.  توجيه  وسوء  للوقت، 
سيحررك  ألنه  لك  أفضل  اإلنسحاب 
آخر. عمل  يف  التفوق  لك  يتسنى  حتى 

األحــالم هـمـس 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

خجٌل يراودين 
سبًبا له  أعرف  مل 

أدٌب هل هو 
ضعٌف هو  أم 

لَك أبدو  هل  احلديقة  يف 
أسٍد إمرأًة يف ثوب 
؟ ناعمٌة  إمرأٌة  أم 

أعلُم لسُت 
خجٌل يراودين 

زمًنا يب  يعرُب  ظننته 
دهٍر عليا  ويأيت 
شكٌل يل  ويتغري 

نجمًة  َ أمامك  وأبدو 
عاشقٌة ساِمئَك  يف 

أثٌر  قلبي  يف  لوجودك 

قلاًم و  َيُدَك حرًبا  أنا يف 
خالٌد احلياُة  بَك 

رشٍف ميثاِق  لَك  وسأظُل 

سكناَك سأكون 
قلٌب   يل  وأنت 

يراودين اخلجُل  مهام 

كظلْك سأحيا 
وصحوْك منامْك  يف 

سندريال  أحالمْك  ويف 
مهرْب .......ال  منك 

خجٌل يراودين 
سبًبا له  أعرف  مل 

وأنترُص أحيا  بك 
أقرتُب ولألبد  ومنك 

املدللُة طفلُتَك  إين 
قلبْك ُحْب  هتوي  من 

مفْر وال  وحتاًم 
لَك أعرتُف  أن 
دوًما باحلِب 

خجٌل يراودين  ف 
ويظهُر لَك  يبدو  كام 

سبًبا له  أعرف  مل 
شعًرا فيك  ُأبحْر  لو  و 

أبًدا ومل أجترأْ يف يوٌم 
رًسا لقلبي  أفتْش  أن 

أمٍل من  يب  ما  أخفي  وسأظُل 
قلُبَك يستشعُرين  حتي 

خجٌل  يراودين 
َصدِرَك أنفاِس  أتابع  كنت  وإن 

عطِرَك عبرَي  واستنشُق 
شوًقا قلبي  فيلتهُب 

يوًما به  أُبْح  مل 
! يراودين  دوًما  فاخلجُل 

يـراودين 
خــجــــٌل

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

عزيز جمـدى  م/  إعداد 



الصغريه؟ ارستك  تتكون  ممن 
الصغرية  ارسيت 

)١٠سنوات( تونى  وإبني  نيفني  زوجتي 
) سنوات   ٣( فيلومينا  وإبنتى 
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االعالمى؟ املجال  دخلت  كيف 

أقوم  كنت  عام..  بشكل  اإلعالم  دخلت 
وأحد  دراما..  حلقات  و  ترانيم  بكتابة 
القنوات  احد  ىف  للعمل  قدمني  أصدقائي 
ثم  االختبار،   ىف  نجحت  و  التليفزيونية 
اكثر  ىف  سنني  مخس  ملدة  كمعد  عملت 
يس  قناة  ىف  بالتقديم  قمت  ثم  قناة،  من 
اإلختبار ىف  ونجحت  كمراسل  يف  يت 
اكثر  ىف  كمذيع  ذلك  بعد  عملت  ثم 
ان  امتناه  ما  كل  وأخريًا  برنامج،  من 
اإلعالم  جمال  ىف  رسالة  صاحب  أكون 
واضحة  بصمة  واترك  القبطي 
مثل  إنني  وأعلم  املجال..  هذا  ىف 
أخطيء. و  أصـيــب  شـخـص  أي 
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العــالــم  يطوف  برنامــج  فكره 
السيـدة  ظهورات  عن  للحديث 
أيـــن  من  رائعــه  فكره  العذراء 

أتت ؟

عىل  التواجد  جدًا  يرشفني  أواًل: 
املحرتمة. كاريزما  جريدة  صفحات 
من  نابعة  السامء  سفرية  برنامج  فكرة 
عمل  تقدم  ان  أرادت  والتى  القناة  إدارة 
يرصد  مريم  العذراء  القديسة  عن  مميز 
ىف  العذراء  أمنا  ومعجزات  ظهورات 
مرص..  خارج  و  داخل  جدًا  كتري  أماكن 
ومل  للمشاهد..  مجيلة  صورة  وتقديم 
ختص  أمور  ىف  مرص  خارج  نتحدث 
الكنائس.  بني  اإلختالفات  او  العقيدة 
الناس  حمبة  عن  فقط  نركز  كنا  بل 
اإلله  والدة  كلنا  المنا  العامل  بقاع  كل  ىف 
عىل  الربنامج  احتوى  و  مريم..  العذراء 

من  بأوروبا  حلقات  مخس   . حلقة   ١٥
بشارة..  اكرم  وإخراج  كميل  هبة  تقديم 
سايل  تقديم  من  بلبنان  حلقات  ومخس 
وإخراج  وجيه  ماريا  وإعداد  سمري 
حلقات  مخس  وأخريًا  مكرم.  هايب 
أمل  وإعداد  تقديمي  من  مرص  ىف 
وإعداد  صدقي..  عادل  وإخراج  فؤاد 
الكاتب  إرشاف  حتت  وتقديمها  احللقات 
القسم. مدير  خليل  عامد  الصحفي 
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اخلريطــه  عىل  الكنيسه  برنامج 
شـــاشــه  عىل  الربامــج  اهم  من 

سى تى ىف ماذا يعنى لك؟

فكريت  هو  اخلريطة  عىل  الكنيسة  برنامج 
بتقديم  وقمت  تقديمه،  و  بإعداده  وأقوم 
األستاذ  للقناة  التنفيذي  املدير  إىل  الفكرة 
تشجيع  منه  ووجدت  باسييل  ثروت  إيليا 
كان  ما  الرجل  هذا  لوال  و  للفكرة  كبري 
ورسالة  العمل،  هذا  تقديم  املمكن  من 
ومكانة  بدور  األقباط  تعريف  الربنامج 
هذه  مرص..  خارج  القبطية  الكنيسة 
تأثري  وهلا  املوجودة  العظيمة  الكنيسية 
تتواجد هبا،  التى  املجتمعات  كبري جدًا ىف 
الكنيسة  خدمات  معظم  بتصوير  نقوم  و 
الكتاب  ودرس  واألحلان  األحد  كمدارس 
أخرى  وخدمات  الشباب  واجتامعات 
إن  املشاهد  لتعريف  للمهاجر،   متعدده 
داخل  وكأهنا  حتيا  مرص  خارج  الكنيسة 
حجم  و  اللغة  ىف  فقط  واإلختالف  مرص 
فالربنامج  جدًا  كبري  اخلارج  يف  التحديات 
عهد  منذ  ونشاطه  املهجر  توسع  يرصد 
شنودة  البابا  بحقبة  مرورا  كريلس  البابا 
٥٢ النه  ونشاط املهجر بدأ فعليا بعد ثورة 
قبل ذلك مل يكن يوجد هجرة أصال ولكن 
ويعتقد  هجرة  موجه  حدثت  التاميم  بعد 
غري  وهذا  سهلة  هناك  اخلدمة  أن  البعض 
يعتقد  اضيف  أن  ايضا  واحب  صحيح 
يسافر  عندما  توارضوس  البابا  أن  البعض 

او  للرتفيه  يسافر  فهو 
صحيح  غري  هذا  السياحة 
بالساعات  يعمل  فهو 
يبدأ  جدًا  طويل  ووقت 
الرشوق  قبل  أحيانًا 
لقرب  ويستمر 
واملهجر  الليل  منتصف 
من  متطابقة  نسخة 
وال  الداخل  خدمات 
واجلهد  التعب  يف  فرق 
فكرة  بدأت  هنا  ومن 
االديرة  ورصد  التعريف 
واحلوار  هناك  والكنائس 
اخلدمة. عيل  القائمني  مع 
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ذهـبـت  مكـــان  اى 
بارتياح  شعرت  فيـــه 

االماكن  مـــن  نفسى 
؟ املقدسه 

فيها  اجد  العذراء  المنا  األماكن  اكثر 
بالزيتون  كنيستها  هى  نفيس  ارتياح 
بــأســيــوط. املحـــــــرق  العـــذراء  وديـر 
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القنـــوات  بــــث  ان  تـــرى  هل 
امــــر  سياسيــه  لربامج  الدينيه 

هام ؟
القنوات  جعل  الذي  الرئييس  السبب 
القبطي  بالشأن  هتتم  برامج  تقدم  الدينية 
انه ىف مرحلة زمنية كانت  العام..  والشأن 
التى  الربامج  ىف  تطرح   ال  األقباط  قضايا 
هلا سيط.. فتم عمل منابر إعالمية قبطية 
بمشاكل  يتعلق  تأثري  وهلا  الكل  من  ُتسمع 
اوهلا  لعل  املختلفة  األحداث  او  األقباط 
امر  هذا  و  النور..  ىف  برنامج  وأشهرها 
سنوات. عدة  منذ  نفتقده  كنا  جيد 
ىف  النور  ىف  برنامج  دور  املشاهد  ويتذكر 
باإلسكندرية.  القديسني  كنيسة  حادثة 
بعض  فيه  حتدثت  الذي  الوقت  ىف 
عن  اثنني  او  ليوم  املعروفة  الربامج 
يس  قناة  كانت  كاملعتاد..  احلادثة 
احلادث  هذا  تابعيات  ترصد  يف  يت 
او  خوف  دون  شاشتها  عىل  يوم  كل 
هذا  كان  ووقتها  احد،  من  إمالءات 
القبطي. لإلعالم  مسبوق  غري  إنتصار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القبطيــة  القنـوات  ىف  رايــك  ما 
التى تبث من اخلارج ؟

القنوات القبطية داخل و خارج مرص هلا 
مشاهد  لكل  رائعة  ورسالة  جدًا  جيد  دور 
القنوات  بعض  توجد  ولكن  قبطي.. 
وألفاظ  شتائم  تقدم  الشديد  لألسف 
مسيحية  برامج  تسمى  و  جدًا  متدنيه 
املسيح. عن  يشء  تعرف  ال  هى  و   !!

او  لضغــوط  تتعــرضــون  هـل 
يف  عملكـم  تقديم  اثناء  تعليامت 

مرص؟ 

ونحن  متاما  صحيح  غري  هذا 
الرســـــــالـــة  ايصـــــــال  عيل  نعمـــل 
مغالطات  او  مزايدات  دون  هبدوء 
اخري  قنوات  أن  الحظت  وإنني  خاصة 
اكاذيب  ترويج  عيل  تعمل  باخلارج 
خالل  وهذا  وهتويل  لغط  يسبب  مما 
احرص  فلذلك  امليداين  عميل  فرتة 
رسالتنا  تكون  ان  عيل  وزمالئي  انا 
حساس  القبطي  امللف  الن  املصداقية 
مغالطات  ايل  ال  معلومات  ايل  وحيتاج 
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؟ القدس كيف  كانت  زياره 
حلقات  لتسجيل  كانت  للقدس  زياريت 
الكنيسة عىل اخلريطة و كان ذلك  لربنامج 
ىف شهر فرباير املايض.. واستمتعت جدًا 
ترحاب  ووجدنا  املقدسة،  األماكن  بربكة 
مطران  انطونيوس  االنبا  نيافة  من  كبري 
أخرى. مرة  تتكرر  ان  وأمتنى  القدس.. 
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االحـــداث  بتغطـيــه  تـمـيــزت 
كـــان  الــذى  الشـئ  ما  الطائفيه 

؟  يلفت نظرك  
رصدت  مراسل  اعمل  كنت  حينام 
األقباط  ضد  الطائفية  األحداث  معظم 
التى  اإلرهابية  احلوادث  معظم  و 
الشهداء.. من  كبري  عدد  عن  أسفرت 
متسك  اجد  كنت  االستشهاد  حوادث  ىف 
و  باملسيح.  الشهداء  أهايل  من  عجيب 
من  لكل  عظة  يمثلون  مرة  كل  ىف  كانوا 
احد  ان  لدرجة  شاشتنا..  عرب  يشاهدهم 
حديثي  بداية  ىف  ليبيا..  لشهداء  األمهات 
يا أمي . معها كنت أقول هلا ربنا يعزيكي 
ردت بإيامن شديد .. ما هو عزاين يا ولدي.
اكثر  الطائفية  األحداث  ىف  أما 
جدًا  اغتاظ  جتعلني  كانت  األشياء 
 !! العرفية  اجللسات  فكرة  هى 
حيكم  ان  نرتيض  و  القانون  نرتك  كيف  و 
بيننا بعض األشخاص كاًل عىل حسب هواه.
. أبدًا  نراه  ال  ان  نتمني  جدًا  غريب  امر 
قبيلة. ال  دولة  ظل  ىف  نعيش  فنحن 
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التــــى  املــواقــف  اصعــب  مـــا 
؟ التصويــر  اثناء  واجهتها 

اثناء  واجهتها  اليل  املواقف  اصعب 
ماسبريو..  حادثة  كانت  التصوير 
و  عيني  قدام  متوت  الناس  شاهدت 
من  جدًا  برسعة  جريت  و  خوفت 
بعد  و  التحرير..  مليدان  ماسبريو  أمام 
فيه  كان  املستشفى  روحت  ملا  ساعات 
نار  علينا  بيرضبوا  طويلة  بدقون  ناس 
ُكفار.. يا  نصارى  يا  تستاهلوا  وبيقولوا 

خمتلفه  طله  له  خاصه  كاريزما  ذو  إعالمى   -
لنفســه  حيفــر  أن  إستطاع  مميــز  واسـلوب 

املشاهدين. قلوب  ىف  مكان 
الـبــشــوش وجهـــه  ببسـاطــة  عــُرف   -

املظلومني.  وسط  التواجد  عىل  وحريص 
يعيشون  الذين  برامج خمتلفه وربط املرصيني  بادائه من خالل  يتميز  أن  إستطاع   -
اخلريطه.  عىل  الكنيسه  برنامج  خالل  من  اخلارج  ىف  يعيشون  بمن  مرص  داخل 

.. الصحفيني  أسئلة  يراجع  وال  اإلعالم  يقدر  توارضوس  البابا   -
.. األنبا دانيال أسقف قوي ورصيح   -
.. الــروحــي  والـــدي  مـوسى  األنبا   -
.. مذهلـة  خدمتــه  أنطونيوس  األنبا   -

نادر وقدم أعامل كثرية يف اخلفاء وهو مـؤسس   باسيىل نموذج  د. ثروت 
املللـي  املجلـس  وعضــو  الشــوري  جملــس  عضــو  وكـان  يف  تى  سى  قنـاة 

النواب. جملس  عضو  ثروت  ايليا  د.  نجلـه  اآلن  القنـاة  ويرأس 



؟  املقروء  االعالم  كيف ترى 

اإلعالم املقروء )الصحف الورقية( تراجع 
األخرية. السنوات  ىف  كبري  بشكل  دورها 
الناس  من  القليل  إال  احد  يعد  فلم 
تكون  او  مقال  ليتابع  اجلريدة  يشرتي 
ثقافية. وجبة  له  بالنسبة  اجلريدة 
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االخبـاريـة  املواقـع  تــرى  كيف 
اخلبــر؟ نقل  ىف  املرصيه 

 
أصبحت  املرصية  اإلخبارية  املواقع 
األحداث  متابعة  ىف  جدًا  بطيئة 
القاريء  جعلت  لدرجة  واحلوادث.. 
ليتابع  العاملية  اإلخبارية  املواقع  إىل  يلجأ 
العاملية  املواقع  وبالتأكيد  املرصي.  الشأن 
ما  اخلرب  عىل  وتضيف  حدث  ما  حتكى 
بشكل  املرصي  للقاريء  توصيله  تريد 
املواقع  عىل  جيب  لذلك  احرتايف.. 
برسعة  تتحرك  ان  املرصية  اإلخبارية 
حيدث. مما  أوقع  مصداقية  و  اكرب 
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ملاذا مل نشاهد للراحل د. ثروت 
بتــاريــخ  خــاص  حوار  باسـيـيل 
الكـثــــــر  إمتــالكـه  رغم  حيـاتـه 

؟ إنتشارا  املسيحية  القنوات 
 

الدكتور  من  اقرتب  من  كل  احلقيقة 
وحمبته  تواضعه  حجم  يعرف  ثروت 
مكان  وحتي  البسطاء  وخدمة  للجميع 
وحاولت  بسيطة  منطقة  يف  اختاره  قناته 
كان  فقد  ورفض  مرات  عرش  معه 
مانطلبه  لكل  ويستجيب  بشدة  متواضعا 
الفقراء  قبلهم  ومن  والقناة  للخدمة 
ابدا يف تسليط الضوء عيل  ولكن مل يرغب 
برنامج  رحلة  اثناء  وباملناسبة  مسريته 
بكمية  فوجئت  اخلريطة  عيل  الكنيسة 
اوالده  وحتي  قدمها  وخدمات  عالقات 
فرغم  بتفاصيلها  او  هبا  يعلموا  يكن  مل 
اجلوهري  بجرجس  ثروت  د.  تشبيه 
اين  باشا  عيل  حممد  ايام  العطاء  رجل 
بمراحل  عطاء  اكثر  ثروت  د.  اري 
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يلـومـون عىل عــالقــه  الكثرييـن 
بالــدولـــــه  تــواضــروس  الـبــابــا 
خصوصًا بعد ما حيدث لالقباط 

وتكراراحلوادث الطائفيه ؟

ىف  املسؤولية  حتمل  توارضوس  البابا 
حروب  يواجه  و  جدًا..  صعب  وقت 
حمبتهم  يدعون  أشخاص  من  كبرية 
فالبد  الدولة.  مع  تعامله  أما   !! للكنيسة 
الدولة  مع  يتعامل  ان  الكنيسة  لبابا 
البابا  نموذج  راينا  كام  شديدة  بحكمة 
والبابا  النارص..  عبد  الرئيس  مع  كريلس 
والبابا  مبارك..  الرئيس  مع  شنودة 
السييس..  الرئيس  مع  توارضوس 
بواطنية  تتعامل  والزالت  كانت  الكنيسة 
الوطن.. هتم  التى  القضايا  كل  مع  شديدة 
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مــع  مقـابــالتــك  عن  لنا  أحكى 
؟ شنوده  البابا  قداسه 

عدت  معه  تقابلت  شنودة  البابا  العظيم 
معي  حتدث  و  مراسل  وأنا  مرات 

لقاءات  ىف  مرة  من  اكثر  الشاشة  عىل 
قابلته  حينام  اوهلا  اذكر  جدًا..  قصرية 
األرض  تراب  له  قولت  و  املطار.  ىف 
العفو  قايل  سيدنا..  يا  بيك  اتبارك 
األرض. تراب  من  أصاًل  انا  ابني  يا 
األربعاء  لعظة  اذهب  كنت  أنني  اذكر  و 
الستمع  إعدادي  سن  ىف  انا  و  لوحدي 
شنودة. البابا  بعظات  استمتع  و 
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التي  الشخصيـات  أكثر  هي  من 
عملكـم  اثنــاء  بمقابلتهـا  تأثرت 

؟ اجلديد  بربناجمك 

جنــــــوب  اســقــف  انطونيــوس  االنبــا 
حقيقية كرازة  يقدم  افريقيا 
حمبة  بكل  ودوؤب  مستمر  وعمل 
املستوي  عيل  به  متاثر  وانا  وإتضاع 
يف  العظيمة  وبخدمته  الشخيص 
ابناء  عيل  ذلك  وتاثري  افريقيا  جنوب 
هناك بالكنيسة  وارتباطهم  افريقيا 
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االن؟  للشباب  هل ترى دور هام 

غري  كبرية  مرشوعات  بعمل  تقوم  الدولة 
كبري  عدد  ويقود  مرص  تاريخ  ىف  مسبوقة 
فمثاًل  مرصي.  شباب  املرشوعات  من 
من  اآلالف  فيها  عمل  السويس  قناة  انفاق 
املهندسني املرصيني الشباب حتت إرشاف 
ومعظم  عازر،  هاين  العاملي  املهندس 
تكاليف  ارتفاع  ولكن  يعمل  الشباب 
و  يعاين.  الكل  جيعل  مرص  ىف  املعيشة 
املرشوعات  هذه  ثامر  نرى  ان  نأمل 
الدخل. ىف  بتحسن  املواطن  ليشعر 
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من مثلك االعىل ىف احلياة وىف 
االعالم ؟

مثيل األعىل ىف احلياة اب كاهن امتتع بأبوته 
حبيب. بولس  ابونا  هو  الكهنوت.  قبل 
. اإلعالم  ىف  اعىل  مثل  ىل  واليوجد 
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املطربني؟  من  تسمع  من 

ولكن  لألغاين  السامع  دائم  لست 
اتعجب  و  دياب  عمرو  احب 
سنة..  ٣٠ من  اكرت  مدار  عىل  لنجاحه 
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تستحق  التى  الشخصيه  من 
نوبل  احلصول عىل جائزه  
؟ نظرك  وجهه  من  للسالم 

عىل  حتصل  ان  اريد  التى  الشخصية 
ماجي..  ماما  هى  للسالم  نوبل  جائزة 
اخلادم..  اإلنسان  حلياة  رائع  نموذج  الهنا 
للدين  النظر  دون  الناس  خيدم  الذي 
املحبة  تنرش  و  اللون..  او  اجلنس  او 
احي  و  الكل..  نفوس  ىف  السالم  و 
بتكريمها  لإلهتامم  اإلمارات  دولة 
بتكريمها. قامت  مرص  بعدها  ومن 
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اى فريق من  انت تشجع 
رايك ىف بطولة  القدم وما  كرة 

االخريه؟ افريقيا 

أهالوي   انا 
اكثر  التنظيم  كان  أواًل:  أفريقيا  بطولة 

قدرة  عىل  العامل  من  شهادة  و  رائع  من 
العاملية. األحداث  الستضافة  مرص 
األسهل  هى  افريقيا  بطولة  كانت  ثانيًا: 
احلصول  الوطني  املنتخب  أراد  إذا 
واضح  ختاذل  وجدنا  ولكن  عليها. 
واضحة  وحمسوبية  الالعبني  من 
قبل  من  األشخاص  اختيار  ىف  أيضًا 
جدًا. املستوى  متواضع  فني  جهاز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  االقباط   تواجد  ترى  هل 
املجاالت؟ كافة  كاىف ىف 

كافة  ىف  مساحة  هلم  ليست  األقباط 
املجاالت ومنها قطاع الرياضة مثال. الزال 
التعصب األعمى يسيطر عىل قادة األندية 
يوجد  ال  ان  املمكن  غري  فمن  مرص..  ىف 
العيبه أقباط ىف كافة األلعاب الرياضية !!!
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تتمنى من خالل وجودك   ماذا 
 ctv عىل شاشه؟ 

ربط  ىف  رسالة  صاحب  أكون  ان  أمتنى 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  أعضاء 
برنامج  خالل  من  مرص  خارج  و  داخل 

امامى  الزال  اخلريطة..  عىل  الكنيسة 
وإذا   . األمر  هذا  ىف  التطلعات  من  الكثري 
كان هذا فقط رسالتي من خالل و جودي 
يس  املحبوبة  قنايت  و  القبطي  اإلعالم  ىف 
يل. رشف  وهذا  يكفيني  فهذا  يف  يت 
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اإلعـالم  مـؤسـسات  تـري  هـل 
األخبـار  تدفق  تواكب  القبطى 

اجلاريه؟ واألحداث 

كان  وإن  املوقف  سيد  لالسف  البطء 
الرسمية  الصفحة  تكون  أن  املفرتض 
وتكون  القنوات  من  ارسع  للكنيسة 
صحتها  ومدي  لالخبار  ايضا  مصدر 
خزعبالت  تروج  صفحات  ظل  يف 
اخبارمضللة وهبا  مهني  تراشق  وحتمل 
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كاريزما  جلريدة  أخريه  كلمه 

حتت  وخمتلف  وراقى  ملحوظ  جهد 
قياده متميزه رئيس حترير شاب مرصى 
املرصيني  نظر  وجهه  لتقديم  يسعى 
العمل.  فريق  لكل  دايام  بالتوفيق  باخلارج 



دون  العيش  لإلنسان  يمكن  ال  الصحي  األكل 
اإلنسان  يزّود  فالطعام  الطعام،  يتناول  أن 
بالشكل  ونمّوه  حياته  لعيش  الالزمة  بالطاقة 
يقوم  ملا  جيدًا  ينتبه  أن  له  بد  وال  الطبيعي، 
بنوعية  سيتأثر  حتاًم  جسمه  ألن  بتناوله؛ 
تسبب  التي  األطعمة  بعض  فهنالك  الطعام، 
حدوث  إىل  وتؤدي  اإلنسان  جلسم  الرضر 
مشاكل صحية، وعندما يتناول اإلنسان الطعام 
وسليم.  صحي  جسم  عىل  سيحصل  الصحي 
األكل الصحي، هو األكل الغني بكافة العنارص 
جسدية  بنية  عىل  للحصول  الالزمة  الغذائية 
اإلنسان  وعىل  قوي،  مناعي  وجهاز  قوية 
معينة  وأوقات  بكميات  الصحي  األكل  تناول 
منه. املرجوة  الفائدة  عىل  حيصل  حتى 

الصّحي الطعام  رشوط 
احلالة  الغذاء  تناول  عند  يراعى  أن   .
واجلنس والعمر،  للشخص،  الفسيولوجية 
أو  ميكروبات،  أّية  من  خاليًا  يكون  أن   .
جراثيم، أو مواد ملوثة كيميائّية، أو  بيولوجّية

ومتوازنًا متنّوعًا  يكون  أن   .
للشهّية فاحتًا  يكون  أن   .

. أن يكون ذا شكل مرغوب

الصحي األكل  أنواع 
ضمن  تصنف  التي  األغذية  من  العديد  هنالك 

أمهها: ومن  الصحي،  األكل  مفهوم 
كاخلرضاوات  واخلرضوات،  الفواكه   .

والطامطم واحلمضيات،  الداكنة،  الورقية 
كالقمح  الكاملة،  احلبوب  والفاصوليا. 

واألرز والعدس، 

عىل  املحتوية  األطعمة 
النباتية اإلسرتوجينات 

النباتية اإلسرتوجينات  ُتعّرف 
)Phytoestrogens )باإلنجليزية: 

النباتات يف  موجودٌة  مركباٌت  أهّنا  عىل 
تعطي  فإهّنا  اإلنسان  جسم  دخوهلا  وعند 
اإلسرتوجني  يعطيه  الذي  ذاته  التأثري 
هذا  وُيعّد  اإلنسان،  جسم  داخل  املُصّنع 
الشهرية  الدورة  لتنظيم  مهاّمً  اهلرمون 
اإلسرتوجينات  وتوجد  النساء،  عند 
اآلتية: األغذية  جمموعات  يف  النباتية 

من  ونذكر  والبذور:  املكرسات 
الشمس.  دوار  بذور  يأيت:  ما  أمّهها 
الكتان. بذور  اللوز.  السمسم.  بذور 

الغنية  الفواكه  أنواع  بعض  وهناك  الفواكه: 
الرمان.  ومنها:  النباتية،  باإلسرتوجينات 
الفراولة. الّتفاح.  الربّي.  التوت  اجلزر. 

العدس. اللوبياء.  منها:  ونذكر  اخلرضاوات: 

قليلة  تكون  أن  عىل  ومنتجاته،  احلليب   .
الدسم

كاجلوز،  والبذور،  املختلفة  املكرسات   .
والسمسم واللوز، 

واللحوم  احلمراء،  كاللحوم  اللحوم،   .
واألسامك البيضاء، 

املختلفة بأنواعه  البيض،   .
وزيت  الزيتون،  كزيت  النباتية،  الزيوت   .

لسمسم ا
والبابونج،  كاليانسون،  املختلفة،  األعشاب   .

واحللبة
الرمان،  كعصري  الطبيعية،  العصائر   .

الليمون وعصري 
والتني  كالزبيب،  املجففة،  الفواكه   .

املجفف. 
لالستفادة نصائح 
الصحي األكل  من 

األكل  من  لالستفادة  النصائح  بعض  ييل  فيام 
الصحي:

بشكل  املتناول  باألكل  الغذائية  املواد  تنوع   .
معني  نوع  تناول  عىل  تقترص  فال  يومي، 
غذائك  بتويع  تقوم  أن  جيب  بل  الطعام  من 
الغذائية  العنارص  كافة  عىل  حتصل  حتى 
جيدة صحة  عىل  للحصول  تلزمك  التي 
كاخلرضاوات  الطبيعي  األكل  عىل  الرتكيز   .
املصنع األكل  عن  واالبتعاد  والفواكه، 
حتى  دوري،  بشكل  الوزن  مراقبة   .
بأمراض  واإلصابة  بالوزن  الزيادة  تتجنب 
كمية  ومراقبة  األخرى،  واألمراض  القلب 
يومي بشكل  املتناولة  احلرارية  السعرات 

األطعمة  من  البقوليات  ُتعّد  البقوليات: 
يساعد  وقد  النباتية،  باإلسرتوجينات  الغنية 
اإلسرتوجني  مستويات  زيادة  عىل  تناوهلا 
البقوليات:العدس.  هذه  ومن  اجلسم،  يف 
الســــــــوداين. الــــــفــــــــول  احلــــمـــــص. 

فول  استخدام  يشيع  الصويا:  فول 
لدى  للربوتينات  بديٍل  كمصدٍر  الصويا 
اللحوم،  يتناولون  ال  الذين  األشخاص 
باإلسرتوجينات  الغنية  املصادر  من  وُيعّد 
الصويا  فول  ذلك  ويشمل  النباتية، 
اإلداماميه  فول  ُيسّمى  ما  أو  األخرض 
الصويا وحليب   ،)Edamame )باإلنجليزية: 
الصويا. منتجات  من  وغريها  والتوفو، 

األطعمة املحتوية عىل الدهون الصحية
اجلسم  يف  اهلرمونات  تصنيع  عملية  إّن 

وتقسيم  الطعام،  تناول  أثناء  االنتظام   .
يومي  بشكل  ستأكلها  التي  الوجبات 
األنواع ومتعددة  صغرية  وجبات  إىل 
وعدم  قليلة  بنسب  األطعمة  بعض  تناول   .
كاألمالح  كامل،  بشكل  عنها  االمتناع 
تناوله  يف  فاالعتدال  والدهون،  والسكريات 
بشكل  تناوهلا  ولكن  الرضر،  لك  يسبب  لن 
األمراض من  بالعديد  يصيبك  قد  مفرط 
لبعض  الصحية  البدائل  استخدام   .
املرضة،  الغذائية  واملواد  املأكوالت 
السكاكر من  بداًل  الفواكه  كتناول 
بشكل  الغذائي  النظام  تغيري  عدم   .
األمر هبذا  التدريج  جيب  بل  مفاجئ 
ستساعدك  الرياضية  التامرين  ممارسة   .
مضاعفة  فائدة  عىل  احلصول  عىل 
صحي غذائي  نظام  وجود  مع 
النوم  قبل  الطعام  تناول  عن  االبتعاد   .
الرياضة ممارسة  قبل  أو  مبارشة، 
. ال هتمل تناول وجبة اإلفطار يوميًا، واحرص 
الربوتني  عىل  املحتوية  األغذية  تناول  عىل 
املحتوية  املرشوبات  تناول  والكالسيوم. 
نسبيًا. وقليلة  معتدلة  بنسب  الكافيني  عىل 

 
نظام لضامن  نصائح 

صّحي غذائي 
األغذية من مصادرها  تناول  . احلرص عىل 

. لطبيعّية ا
املقدوح  الزيت  استخدام  عن  االبتعاد   .
استعامله تكرار  بسبب  لونه  تغرّي  الذي 
فيه مبالغ  بشكل  الطعام  طهي  جتّنب   .

والكولستريول،  املشبعة  الدهون  إىل  حتتاج 
كمّياٍت  تناول  إىل  حيتاج  اجلسم  فإّن  وعليه 
بالّدهون  الغنّية  األطعمة  ومن  منها،  معتدلٍة 
وزيت  كالسلمون،  الدهنية  األسامك  الصحية: 
واألفوكادو. الزيتون،  وزيت  اهلند،  جوز 

حلليب ا
حتتوي  ومنتجاهتا  احليوانات  مجيع  إّن 
فإنَّ  وعليه  اإلسرتوجني،  هرمون  عىل 
منه  البقري  وخاّصًة  احلليب،  تناول 
قليلٍة  بكمياٍت  باإلسرتوجني  اجلسم  يزّود 
اإلشارة  جتدر  كام  اإلسرتوجني،  من 
األبقار  إناث  حتقن  املزارع  بعض  أّن  إىل 
للحليب،  إدرارها  لزيادة  باإلسرتوجني 
زيادة  املنتجات  هذه  تناول  يسبب  وقد 
اجلسم. يف  اإلسرتوجني  مستويات 

. عدم استعامل األطعمة التي حتتوي عىل مواد 
حافظة أو ملّونة، وباألخص مشتقات اللحوم
أو  السمن  استعامل  جتّنب   .
الطعام طبخ  يف  املهدرج  الزيت 
الطعام  تناول  أثناء  الشاي  رشب  عدم   .
من  حيد  ذلك  ألّن  مبارشة؛  بعده  أو 
وبالتايل  باجلسم  احلديد  امتصاص 
)األنيميا( الدم  بفقر  لإلصابة  يؤّدي 
بالكولسرتول؛  الغنّية  األغذية  تناول  جتّنب   .
القلب بأمراض  اإلصابة  لتجّنب 
السكريات  مستويات  زيادة  عدم   .
يوم لكل  غرامًا   50 عن  املتناولة 
املصنوعة  العبوات  استخدام  جتّنب   .
األطعمة  حفظ  عملّية  يف  البالستيك  من 
منها الدهنّية  وبخاّصة  تعبئتها،  أو 
أثناء  امللح  استعامل  يف  اإلفراط  عدم   .
فقدان  من  يسببه  ملا  الطبخ؛  عملّية 
األغذية من  كبري  بشكل  الغذائّية  للعنارص 
بعد  مبارش  بشكل  الطعام  تناول   .
عىل  قليلة  كميات  تناول  طهيه.  عملّية 
من  أفضل  اليوم  خالل  مّرات  عدة 
أقل فرتات  خالل  كبرية  كميات  تناول 
اإلغالق  حمكمة  أوعية  يف  األطعمة  حفط   .
10درجة  من  أقل  حرارة  بدرجة  مربدة 
عىل  املحتوية  األطعمة  تناول  مئوية. 
الغذائّية واأللياف  واملعادن،  الفيتامينات، 
لتاليف  الطفولة؛  فرتات  منذ  والكالسيوم 
مستقباًل العظام  هبشاشة  اإلصابة  خطر 
الرياضية؛ كرياضة امليش  التامرين  . ممارسة 
يومّيًا ملدة من 60-30 دقيقة. التحقق من تاريخ 
واملعبأة. املغلفة  وبخاّصة  األطعمة،  صالحّية 

احلبوب
من  نوٍع  عىل  احلبوب  بعض  حتتوي  قد 
Zea� )باإلنجليزية: يسمى   الفطريات 
نسبة  يزيد  والذي   )ralenone
هذه  ومن  احلبوب،  يف  اإلسرتوجني 
والشعري. والذرة،  والقمح،  األرز،  احلبوب: 

باملغنيسيوم الغنية  األطعمة 
تزيد  التي  العنارص  من  املغنيسيوم  ُيعّد 
اجلسم،  يف  اإلسرتوجني  مستويات 
املعدن:  هبذا  الغنية  األطعمة  ومن 
الـورقــــيـــــة. واخلضــراوات  الكــــــاكــــاو، 

النافعة البكترييا  عىل  املحتوية  األطعمة 
الربوبيوتيك  عىل  األطعمة  بعض  حتتوي 
بكترييا  وهي   ،)Probiotics )باإلنجليزية: 
لإلنسان،  اهلضمية  القناة  يف  يف  تعيش  نافعة 
األمعاء،  بطانة  وإصالح  اهلضم،  عىل  وتساعد 
باإلضافة  املناعة،  وتعزيز  االلتهابات،  وتقليل 
التي  األطعمة  ومن  اهلرمونات،  إنتاج  إىل 
الزبادي،  لبن  النافعة:  البكترييا  عىل  حتتوي 
األطعمة. من  وغريه  امللفوف،  وخملل 

اإلسرتوجني هرمون  تزيد  أطعمة 



أو  شخص  يقوم  عندما  التأمني  جمال  يف  االحتيال  حيدث 
عىل  احلصول  أجل  من  كاذبة  تأمني  مطالبات  بتقديم  كيان 
التأمني  جمال  يف  االحتيال  يتم  يستحقها.  ال  مزايا  أو  تعويض 
يعترب  فإنه   ، النوع  عن  النظر  بغض  ولكن   ، عديدة  بأشكال 
الستكشاف  القضائية.  الواليات  مجيع  يف  خطرية  جريمة 
التايل: التأمني  جمال  يف  االحتيال  تعريف  يف  فكر   ، املفهوم  هذا 

تعريف االحتيال او الغش يف التامني:

لغرض  التأمني  لرشكة  اإلجرامي  أو  اخلاطئ  اخلداع  هو 
مرشوعة. غري  بطريقة  منافع  أو  تعويضات  تلقي 

ما هو الغش ىف التأمني؟!

فعل  أي  ارتكاب  إىل  التأمني"  جمال  يف  "االحتيال  مصطلح  يشري 
مطالبة  أثناء  احتيالية  لكن   ، مواتية  نتيجة  عىل  احلصول  بقصد 
التأمني شخًصا ما تقديم مطالبة  التأمني. قد يستلزم االحتيال يف 
تأمني كاذبة كلًيا أو املبالغة يف األرضار أو اإلصابات أو غريها من 
اخلسائر من أجل احلصول عىل املزايا. يفشل العديد من األشخاص 
يف اعتبار أن االحتيال يف جمال التأمني يمكن أن ينطبق أيًضا عىل 
الواقع. يف  املستحقة  الفوائد  من  علم  عن  حترم  تأمني  رشكة 

أنواع الغش يف التأمني:

لكن   ، التأمني  جمال  يف  االحتيال  أنواع  من  العديد  هناك 
صعب خداع  أهنا  عىل  يصنفها  ما  غالًبا  القضائي  النظام 
حيدث   Soft Fraud ضعيف  احتيال  أو   Hard Fraud
حادث  بتزوير  ما  شخص  يقوم  عندما  الصعب  االحتيال 
تأمني. رشكة  من  األموال  جلمع  عمدًا  إصابة  أو  رسقة  أو 

، عندما  لعدة أشهر  العمل  املثال ، شخص عاطاًل عن  عىل سبيل 
تنهار سيارته القديمة. يائسة للحصول عىل املال الستبدال سيارته 
يقرر  العاطل عن العمل جعله يبدو وكأنه شخص اقتحم منزله
ثم قدم تقريًرا للرشطة يزعم فيه رسقة العديد من األشياء باهظة 
الثمن. هذا النوع من االحتيال يف التأمني الصعب أمر شائع ، وسبب 
واحد رشكات التأمني توظيف حمقق االحتيال يف جمال التأمني. 
.Felony جنائية  هتم  إىل  دائاًم  تؤدي  الصعبة  االحتيال  حاالت 

مطالبة  ما  شخص  لدى  يكون  عندما  اخلفيف  االحتيال  حيدث 
تأمني صاحلة ، لكن يزيف جزًءا من املطالبة ، أو يبالغ يف األرضار 
من أجل احلصول عىل أقصى الفوائد. كثري من الناس ال يعتربون 
يمثل  يزال  ال  لكنه   ، الصعب  االحتيال  مثل  خطري  أمر  هذا  أن 
للعمالء. التأمني  تكاليف  زيادة  إىل  يؤدي  أن  ويمكن  جريمة، 

عىل سبيل املثال ، تشارك احدي السيدات  يف حادث تصادم بسيط 
هناك  للسيارات.  موقف  يف  سيارهتا  إىل  ما  شخص  يعود  عندما 
أرضار جسيمة جلزء من سيارهتا وهي غري مصابة. عندما يتعلق 
األمر بتقديم مطالبة التأمني ، فإن السيده تشري إىل وجود آالم يف 
الطبيب  قبل  من  عالج  عىل  للحصول  وتسعى   ، والظهر  الرقبة 
لدعم مطالبتها باإلصابة. يف هذا النوع من االحتيال الناعم ، تتمتع 
السيده  بمطالبة صاحلة بالتعويض عن األرضار التي حلقت بسيارهتا 
لكنها تطالب بإصابة شخصية يف حماولة لتلقي تعويضات أعىل.

خسائر بسبب االحتيال:

بسبب  املفقودة  لألموال  الدقيق  املبلغ  حتديد  الصعب  من 
ما  غالبًا  اجلريمة  أن  حيث   ، التأمني  جمال  يف  االحتيال  حاالت 
متر دون أن يالحظها أحد. ُيعتقد أن عدد حاالت االحتيال التي 
بعض  تقدر  بالفعل.  حيدث  مما  بكثري  أقل  بالفعل  اكتشافها  يتم 
80 مليار دوالر يتم فقداهنا كل عام بسبب  املنظامت أن أكثر من 
تشري  وحدها.  املتحدة  الواليات  يف  االحتيالية  التأمني  مطالبات 
صناعة  خسائر  إمجايل  من  املائة  يف   10 حوايل  أن  إىل  التقديرات 
التكلفة  نقل  يتم  احتيالية.  مطالبات  إىل  ترجع  السنوية  التأمني 
أقساط  شكل  يف  التأمني  عمالء  إىل  االحتيالية  للحاالت  املرتفعة 
أعىل ، حيث حتاول رشكات التأمني تعويض بعض هذه اخلسائر.

االحتيال يف التأمني عىل احلياة:

حيدث االحتيال يف التأمني عىل احلياة عندما يدعي شخص ما بموته 
أو وفاة شخص آخر ، من أجل احلصول عىل مدفوعات التأمني 
االحتيال  من  النوع  هذا  يتضمن  التأمني.  رشكة  من  احلياة  عىل 
عادة شخصني أو أكثر. عندما يتم إخطار رشكة التأمني عىل احلياة 

بالوفاة ، يتلقى املستفيد املحدد تسوية التأمني. ظهر العديد من 
التأمني عىل احلياة  الذين يرتكبون عمليات احتيال يف  األشخاص 
الشخص عىل  القبض  تم  إذا  املفرتضة.  الوفاة  من  سنوات  بعد 
فإن الشخص الذي ساعد يف خطة االحتيال يف التأمني عىل احلياة 
عملية  احلياة  عىل  التأمني  يف  الغش  يعترب  أيًضا.  باجلريمة  يتهم 
احتيال قاسية ، وبسبب املبالغ ذات الصلة بالدوالر ، تعترب جناية.

الغش يف التأمني الصحي:

حيدث شكل آخر من أشكال االحتيال يف جمال التأمني يف صناعة 
الرعاية الصحية. االحتيال يف التأمني الصحي هو عمل خداع أو 
خمصصات.  تلقي  بقصد  معلومات  إخفاء  أو  معلومات  تشويه 
احتيال  ارتكاب  اخلدمات  ومقدمي  املرضى  من  لكل  يمكن 
التأمني  يف  احتيااًل  املرضى  يرتكب  عندما  الصحي.  التأمني  يف 
الصحي ، يكون ذلك عادًة عن طريق تزوير أو تغيري النامذج أو 
املعلومات. اإلبالغ عن  أو عدم  املوجودة مسبًقا  الرشوط  إخفاء 

الغش يف التأمني عىل السيارات:

احتيال  عملية  السيارات  عىل  التأمني  يف  االحتيال  يعد   -
يقوم  عندما  حتدث   ، املتحدة  الواليات  يف  شائع  بشكل  مرتكبة 
احلاد  التوقف  مثل  املرورية  ،  يف  احلوادث  بالغش  األشخاص 
السيارة  إصابة  يف  عمدًا  للتسبب  املرور  حركة  املفاجئ يف 
اآلخر  السائق  أن  املحتالون  يزعم  ثم  اخللف.  يف  خلفهم  التي 
التي  األرضار  عن  بالتعويض  مطالبة  وقدم   ، خطأ  عىل  كان 
هلا. وجود  ال  التي  اإلصابات  عن  وكذلك   ، بسيارهتم  حلقت 

ينخرطون  الذين  أولئك  يستخدمها  طريقه  آخري  هناك   -
سيارة  أمام  القفز  وهو  التأمني  جمال  يف  االحتيال  عمليات  يف 
األحيان  من  كثري  يف  أصابتهم.  السيارة  بأن  واإلدعاء  متحركة 
الضحية  ستضخم   ، مقصودة  غري  حوادث  حتدث  عندما   ،
تسبب  احلادث  أن  يزعمون  قد  املال.  من  املزيد  لتلقي  إصاباهتا 
أجل  من   ، آخر  يشء  عن  ناجتة  الواقع  يف  كانت  إصابات  يف 
السيارات. عىل  التأمني  رشكة  من  العالج  عىل  احلصول 
-  احلصول عيل عرض سعر لتكلفه إصالح السياره اعيل من تكلفه 
اإلصالح احلقيقية وذلك من خالل مركز إصالح سيارات غري امني.
بالسيارة  املوجود  الرضر  لنفس  مطالبه  من  اكثر  تقديم   -
بدفع  التامني  رشكه  ومطـــالبـــه  دعـــــوي  رفـــع   -
باحلادث عالقه  هلا  ليس  إصابات  عن  تعويض 
احلادث  نتيجه  العمل  عن  تعطل  بحدوث  -االدعاء 
ذلك حدوث  عدم  من  بالرغم  ذلك  عن  بتعويض  واملطالبة 
صنع  عيل  بينهام  فيام  اتفقا  طرفني  بني  سياره  حادث  -افتعال 
بالتعويض التأمني  رشكات  ملطالبه  متعمد  سيارات  حادث 
مثل  التامني  لرشكه  صحيحه  غري  معلومات  إعطاء   -
عليه املؤمن  به  يقيم  الذي  العنوان  غري  سكن  عنوان 
عام. كل  تقطعها  التي  امليالت  لعدد  صحيح  غري  رقم  إعطاء 

االحتيال يف التأمني عىل البيوت:

أو   ، الفرد  يدمر  البيوت  عندما  عىل  التأمني  يف  االحتيال  حيدث 
يقدم تقريرًا خاطئًا عن رسقة ، عنارص املمتلكات الشخصية أو 
البيت، أو حتى السيارة ، من أجل احلصول عىل مزايا من رشكة 
ما  وغالًبا   ، نقًدا  مربوط  الفرد  ألن  ذلك  يتم  ما  وعادة  التأمني. 
بيعه.  العقار  التأمني أكرب مما قد يستحق  يكون دفع تعويضات 
رضر  أو  خسارة  عن  ما  شخص  يبلغ  عندما   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
ممتلكات  عن  يبلغون  أو  املطالبة  يضّخمون  فإهنم   ، باملمتلكات 
املترضرة  العنارص  عن  يبلغون  أو   ، عليها  احلصول  هلم  يسبق  مل 
عليه  كانوا  مما  وأحدث  وأغيل  أفضل  جتارية  عالمه  ذات  اهنا 
بالفعل. النوع االكثر شيوعا من التأمني عىل املمتلكات هو فقدان 
يغطي التأمني  ألن  هذا  يكون  قد  العمد.  احلرق  بسبب  املنزل 
البيت يف  املوجودة  املمتلكات  مجيع  ولكن  املبني،  فقط  ليس 

اإلبالغ عن االحتيال يف جمال التأمني:

باحتيال  آخر  شخص  قيام  يف  يشتبه  الذي  الشخص  يتساءل  قد 
ينبغي  التأمني.  يف  االحتيال  عن  اإلبالغ  كيفية  عن  التأمني  يف 
جيمع  أن  احتيال  تقرير  تقديم  يف  يرغب  الذي  الشخص  عىل 
املتاحة ، بام يف ذلك اسم املشتبه فيه ، وأسامء أي  املعلومات  كل 
منظامت أو رشكات التأمني املعنية ، وتواريخ االحتيال املشتبه فيه.
قد يتم توظيف حمقق يف جمال التأمني من قبل رشكات التأمني أو 
وكاالت أخرى ، مثل إدارة اإلطفاء أو الرشطة املحلية. يقوم بعض 
املحققني اخلاصني أيًضا بالتحقيق يف االحتيال يف التأمني ، ويمكن 

توظيفه من قبل األفراد. يتم تدريب حمققي االحتيال يف جمال 
عمليات  حدوث  إىل  تشري  حمددة  عالمات  عن  للبحث  التأمني 
احتيال. يف كثري من األحيان ، يقوم حمققو التأمني يف الرشكة الذين 
عملية  إجراء  قبل  باملطالبة  املتعلقة  الظروف  بعض  إىل  ينظرون 
بعض  لدهيم  الذين  التأمني  حمامي  بمراجعة   ، تعويضات  دفع 
الشكوك حول كون إحدى املطالبات مزورة. قد يستمر التحقيق  
أو حتى يبدأ ، بعد حصول الفرد عىل تعويض من رشكة التأمني.

عقوبات االحتيال عىل التأمني:

التأمني جمال  يف  االحتيال  بحاالت  املتعلقة  العقوبات  ختتلف 
اخلسارة  مقدار  ذلك  يف  بام   ، للمطالبة  عوامل  عدة  عىل  اعتامًدا 
ارتكبت  التي  الواليه  وقوانني   ، االحتيايل  الفعل  عن  النامجة 
Misdemea� Soft Fraud  كجنحة  االحتيال يصنف   فيها. 
عام  ملدة  بالسجن  عليه  يعاقب  وقد   ، الواليات  معظم  يف   nors
والرقابة.  ، املجتمع  وخدمة   ، والغرامات   ، السجن  يف  أقل  أو 

:Hard Fraudاالحتيال الصعب

أكثر  مثل   ، أشد  عقوبات  مع   ، جناية  هو   ، أخرى  ناحية  من 
من  العديد   ، كبرية  وغرامات   ، الواليه  سجن  يف  عام  من 
األخرى  اجلرائم  من  عنارص  عىل  حتتوي  االحتيال  أسباب 
Felony.متعددة جنائية  هتم  إىل  تؤدي  أن  يمكن  التي 

حاالت االحتيال يف التأمني عىل احلياة احلقيقية

اجلراحات املزيفة واملخدرات:

- يف أوائل العقد األول من القرن العرشين ، دفع الدكتور ديفيد 
ويكسلر ، وهو طبيب أمراض جلدية ممارس يف مدينة نيويورك
مدمني املخدرات للسامح له باستخدام اسمه يف مطالبات التأمني 
املزيفة. قام الطبيب بإصدار فاتورة لرشكات التأمني بام يزيد عن 
400،000 دوالر عن العمليات اجلراحية البسيطة التي مل يقم هبا. 
الطبيب كمية كبرية  باإلضافة إىل رشاوى شهرية صغرية ، قدم 
من األدوية املخدرة للمدمنني إلعادهتم. ُأدين ويكسلر وُحكم عليه 
دوالر. مليون  إىل  تصل  غرامة  وتواجه   ، عاًما   20 ملدة  بالسجن 

- يف عام 2007 ، وجد قطب شيكاغو للعقود اآلجلة ، مارك طومسون 
نفسه مديًنا بحوايل 680،000 دوالر. قرر طومسون حرق منزله 
ومجع أموال التأمني. وجلعل احلريق يبدو أكثر منطقية ، محل 
السفيل الطابق  إىل  عاًما   90 العمر  من  البالغة  والدته  طومسون 
ورّش تسارًعا حول اجلدران ، وأرضم النار. توفيت والدة طومسون 
يف احلريق ، وادعى بعد ذلك أهنا انتحرت بإشعال النار يف املنزل.

لطومسون  املالية  الشؤون  يف  املحققون  نظر  عندما 
دفع  خالل  من  بالكامل  تغطيتها  تتم  مل  التي   ، الديون  اكتشفوا 
ذلك  بعد  ووجدوا  دوالر.   600000 بقيمة  التأمني  تعويضات 
خارجي بنكي  حساب  يف  التأمني  أموال  خبأ  طومسون  أن 
احتياله.  عائدات  له  تارًكا   ، الدين  هذا  حمًوا   ، إفالًسا  قدم  ثم 
العمد  احلرق  هتمة  تومسون  إىل  ُوجهت   ، املطاف  هناية  يف 
اإلدانة  بعد  األخرى.  اخلطرية  اجلرائم  من  وجمموعة  واالحتيال 
، ُحكم عىل تومسون بالسجن ملدة 190 عاًما يف السجن الفيدرايل.

Crack� 2004 ، ذهبت كارال باترسون وابنها إىل مطعم   - يف مايو
عيد  غداء  لتناول   ، فرجينيا   ،  Newport News يف   er Barrel
عاٍل بصوت  باترسون  رصخت   ، حساء  قدمت  أن  بعد  األم. 

قائلة إهنا عثرت عىل فأر ميت يف وعاء حساء اخلضار. رسعان 
ما التقط ابنها عدة صور للاموس امليت ، ونبهت وسائل اإلعالم.
رفع باترسون دعوى قضائية ضد املطعم ، يف حماولة للحصول 
عىل 500000 دوالر دفع تعويضات. أثبت املحققون ، من خالل 
الفأر قد وضع يف احلساء بعد  ، أن  حتقيقات واختبارات مكثفة 
طهيها ، مما أدى إىل اهتامات باالحتيال عىل التأمني ، من بني أمور 
أخرى. عىل الرغم من أن عملية احتيال باترسون قد أثرت بعمق 
عىل موظفي املطعم ، الذين تم قطع ساعات عمل الكثري منهم أو 
فقدوا وظائفهم بالكامل ، فقد ُحكم عىل باترسون بالسجن ملدة عام.

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

أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع التامني
عيل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com



كيف تريب طفلك منذ والدته؟!
تربية األطفال ُينَصح األهل بتعّلم وسائل وطرق تربية األطفال من 
عىل  ُتساعدهم  أن  شأهنا  من  التي  النفس،  علم  ونظرّيات  أبحاث 
لتطّورهم  يلزم  استيعاب أطفاهلم من جهة، والتعّرف عىل كل ما 
أُسس  تطبيق  فإّن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  ُأخرى،  جهة  من  عاطفّيًا 
سعادهتم  خلق  عىل  األطفال  ُيساعد  اليومّية  حياتنا  يف  الّنفس  علم 
ويليام  للدكتور  االختيار  نظرّية  اتباع  ُيمكن  وكبداية،  بأنفسهم، 
جالرس )Dr. William Glasser( يف التعامل مع األطفال 
عىل  النظرّية  هذه  تنص  إذ  معهم،  العالقة  لبداية  بناءة  كخطوة 
التي  القرارت  بعض  الختاذ  لألطفال  املجال  إفساح  رضورة 
للطفل. الُعمرّية  املرحلة  عىل  األمر  ويعتمد  بأنفسهم،  ختّصهم 

 
تربية الطفل بشكل صحيح ُيمكن اتباع النصائح اآلتية:

. تعزيز تعاُطف الطفل مع اآلخرين.
. تشجيع الطفل عىل رفع معنويات اآلخرين، وجتنُّب جرحهم.

. تشجيع الطفل عىل األعامل التطوعّية.
. جتّنب مكافئة الطفل عىل كل أفعاله وسلوكياته، وإن كانت 

حسنًة.
. تعليم الطفل مزايا التحيّل باألخالق احلميدة.

. التعامل مع الطفل باحرتام ولطف.
. عدم الرتّدد عند احلاجة إىل تأديب الطفل.

. تعويد الطفل عىل شكر اهلل عىل نعمه باستمرار.
. تعويد الطفل عىل حتّمل املسؤولّيات، وإمتام املهاّمت املنزلية.

. حتيّل األهل أيضًا باخلصال احلميدة، ليكونوا قدوًة حسنًة للطفل.
بناء رابطة مع الطفل الرضيع يبحث الدماغ دائاًم عن األمان فإذا مل 
يشعر به، فإّنه لن يتمّكن من التعّلم، ووفقًا لرتييس كتشلو حُمّررة 
)Brain Rules for Baby( للطفل  الدماخ  قواعد  كتاب 
غاية  يف  أمر  الرضيع  الطفل  لدى  باألمان  اإلحساس  تعزيز  فإّن 
األمهّية، وذلك من خالل ُمالمسة البرشة الذي يساعد عىل تكوين 
هذا الشعور، باإلضافة إىل تدليك الطفل والتحّدث إليه، ومن جهة 
أخرى، قد يكون بناء هذا الشعور باألمان أمرًا صعبًا عندما تكون 
من  األهل  فُيعاين  الوالدين؛  عىل  جديدًة  األطفال  تربية  جتربة 
ل املزيد من املسؤولّيات  احلرمان من النوم والعزلة االجتامعية وحتمُّ
اجلديدة، واجلدير بالذكر أّن العالقة القوّية بني الرشيكني، أو أفراد 
باألمان. يشُعر  الطفل  جلعل  الطرق  أفضل  من  هي  كاملًة  العائلة 

كيف أقيض وقت ممتع مع أطفايل؟
الكتب والقصص لألطفال يمكن استغالل قراءة القصص  قراءة 
لألطفال لقضاء وقت ممتع معهم إىل جانب االستفادة من جوانب 
يف  الطفل  لدى  والكتابة  القراءة  مهارات  تعّزز  فالقراءة  أخرى؛ 
سن مبكر، وحتفز فضوله وتفكريه، وتساعده يف تنمية املهارات 
والواقع  الصدق  بني  والتفريق  االتصال،  ومهارات  االجتامعية 
وبني التظاهر واخليال، كام متّكن الطفل من فهم املواقف اجلديدة 
واملتغرية واملشاعر املرتبطة هبا، وُيشار إىل أّن األمر ال يقترص عىل 
ورسد  والشعر،  األغاين  ترديد  أيضًا  فيمكن  املكتوبة؛  القصص 
اختيار  جيب  وأخريًا  الوالدين..،  إنشاء  من  قصرية  قصص 
واهتامماته. سّنه  حيث  من  الطفل  مع  تتناسب  التي  القصة 

التنزه مع األطفال:
التخطيط  يمكن  األطفال  مع  املمتع  الوقت  من  املزيد  لقضاء   
هلم مالئم  مسار  اختيار  إىل  االنتباه  مع  نزهة،  يف  معهم  للخروج 

بالصرب واستغالل  التحيل  للطفل مع  والراحة  املتعة  يوفر  بحيث 
احليوانات  بأحد  املرور  فعند  به؛  املحيط  بالعامل  لتعريفه  الرحلة 
السري مواصلة  قبل  ملراقبته  قلياًل  االنتظار  يمكن  مثاًل  الربية 
أمور  أو  ميزات  عدة  عىل  حيتوي  رحلة  مسار  اختيار  جيب  كام 
حيبها الطفل كمروره بالبحريات، أو الربك أو الشالالت، وُينصح 
باالطالع عىل ظروف الطقس قبل اخلروج؛ حيث ُيصاب األطفال 
ألخذ  احلاجة  يوجد  قد  وهذا  الكبار،  من  أرسع  بشكٍل  بالربودة 
الرحلة  مستلزمات  إضافية، وأخريًا جيب إحضار  دافئة  مالبس 
ومبيد  الشمس،  وواقي  األولية،  اإلسعافات  وهي:  الرضورية، 
وغريها. اإلضافية  واملالبس  اخلفيفة،  والوجبات  احلرشات، 

ممارسة التمرينات الرياضية:
الرياضية وممارستها  التمرينات  أداء  يمكن تشجيع األطفال عىل 
الطلق  اهلواء  يف  الركض  يمكن  حيث  اجلري؛  ومنها  جانبه،  إىل 
االنتقال  ويمكن  املنزل،  حميط  أو  الرياضية  األلعاب  نادي  يف  أو 
اإلمكان  قدر  الركبتني  رفع  مع  اجلري  أو  القفز،  إىل  اجلري  من 
ممارسته  يمكن  الذي  اآلخر  التمرين  أما  وغريها،  الصدر  باجتاه 
الركبتني  وثني  الوقوف  يتم  بحيث  القرفصاء،  مترين  هو 
األوىل. للوضعية  العودة  قبل  قلياًل  األسفل  نحو  اجلسم  ليهبط 

كيف أنظم وقت أطفايل؟
فالعيش  احلياة،  يف  اإلجيابية  تعزز  التي  األمور  من  الوقت  تنظيم   
وعدم  فوضى  يف  يعيش  الشخص  جيعل  منّظمة  غري  بطريقٍة 
سيعتمد  ألّنه  الواجبات؛  من  الكثري  سينسى  أّنه  كام  استقرار، 
استيعاب  يستطيع  ال  البرشي  والعقل  باألوامر،  امليلء  عقله  عىل 
لكل  وجيعل  وقته  الشخص  ينّظم  مل  إذا  وترتيبها  األمور  مجيع 
مع  الفرد  حياة  عى  ينعكس  الوقت  تنظيم  أّن  كام  موعدًا،  يشٍء 
االهتامم  الشخص  عىل  تقع  التي  الواجبات  أهّم  ومن  أرسته، 
األرسة  أفراد  عدد  تزايد  مع  ولكن  حاجاهتم  وتلبية  باألطفال 
األبناء. هؤالء  أوقات  تنظيم  يتّم  مل  إن  عارمة  فوضى  البيت  ستعّم 

 كيفّية تنظيم وقت األطفال خالل العام املدريس؟
ال  العمرّية  املرحلة  هذه  يف  سنوات:  اخلمس  عمر  حتت  األطفال 
العناية  إىل  الطفل، وحيتاج  التزامات عىل  أو  يكون هناك واجبات 
مراقبة  األم  عىل  جيب  ولكن  فقط،  واللعب  والرشاب  بالطعام 
الطفل جيدًا حتى ال يؤذي نفسه، وأن ختّصص أوقاتًا معّينة لتعلب 
واإلجيايّب.  املنتج  اللعب  إىل  تركيزه  وتوجه  الطفل  مع  بدورها 

األطفال فوق عمر اخلمسة سنوات:
املدرسة وتزيد مسؤولياته  إىل  بالدخول  الطفل  يبدأ  العمر  يف هذا 
وواجباته، ويمكن تنظيم الوقت لألطفال الذين يف هذا العمر كالتايل:
احلامم  إىل  والذهاب  الباكر  الصباح  يف  االستيقاظ  الطفل  عىل   
الفجر  لصالة  والوضوء  األسنان  وتنظيف  والوجه  اليدين  وغسل 
وجبة  وتناول  املدرسة  مالبس  لبس  الطفل  عىل  الصالة.  وتأدية 
وأي  الساندويشة  ووضع  املدرسّية  حقيبته  من  اإلفطاروالتأكد 
أطعمة إضافية فيها. عىل الطفل لبس احلذاء واالستعداد لوصول 
باص النقل أو إذا كان يذهب مع العائلة يف السيارة فعليه االنتظار 
بمساعدة  له  يسمح  عمٍر  يف  كان  وإذا  معهًا،  العائلة  خروج  حلني 
رفض  عدم  األم  وعىل  مساعدة  من  يستطيع  ما  فليقدم  أخوته 
مساعدته مهام كانت صغرية. بعد العودة من املدرسة عىل الطفل 
يذهب  ثّم  البيت،  مالبس  ولبس  املالبس  تبديل  غرفة  إىل  الدخول 
الصالة.  لتأدية  ويتوضأ  ورجليه  ووجهه  يديه  لينّظف  احلامم  إىل 
أي  لديه  كان  وإذا  التايل  الدرايس  لليوم  كتبه  جتهيز  الطفل  عىل 
الغداء  وجبة  تناول  من  االنتهاء  بعد  يستطيع.  ما  فليؤّد  واجبات 

للطفل  السامح  يمكن  واجباته.  جلميع  إكامله  من  الطفل  يتأّكد 
بالذهاب ليلعب سواء داخل البيت أو خارجه ولكن ليس لساعاٍت 
ارتداء  ثّم  أسنانه،  غسل  الطفل  عىل  الليل  حلول  عند  طويلة. 
مالبس النوم وتأدية صالة العشاء، ثم الذهاب إىل الرسير ليستطيع 
االستيقاظ يف الصباح الباكر نشيطًا. يف أيام العطل املدرسية يمكن 
اصطحاب الطفل إىل النادي أو احلديقة ليلعب ويغري من نفسيته 
أسبوع جديد.  لبداية  اإلبداعية واستعداده  يزيد من قدراته  فهذا 

كيف أنظم نوم أطفايل؟
نوم األطفال تعاين كثري من اأُلمهات من مشكلة عدم النوم بشكل 
كايف وصّحي وذلك بسبب إستيقاظ أبنائهن يف الليل بسبب اجلوع أو 
احلاجة إىل تغيري حفاضته أو أذا كان مريض ومتأمل مرارًا وتكرارًا 
وبالتحديد إذا كان الطفل حديث الوالدة عدا عن أّن األطفال بطبيعتهم 
ال ينامون بشكل متواصل لفرتات طويلة بل يكون نومهم لفرتات 
عن  دائاًم  يبحثن  األمهات  من  الكثري  لذلك  ومتقطعة،  قصرية 
أساليب تساعدهن يف تنظيم نوم أطفاهلن وحتديدًا خالل فرتة الليل.

لتنظيم نوم الطفل جيب اتباع الطرق التالية:

النوم رضوري للطفل حديث الوالدة أي يف األشهر األوىل ملدة  إّن 
باألمر  اعتباره  يمكن  ال  وهذا  نوم،  ساعة   20 إىل   16 من  ترتاوح 
الطفل  طبيعة  بحسب  آخر  إىل  طفل  من  خيتلف  لكونه  السهل 
يعانني  اجلديدات  فاألمهات  األم،  إىل  األمر  يرجع  وكذلك  نفسه 
يمكن  التي  النصائح  من  لذلك هناك جمموعة  املوضوع،  هذا  من 
ومنها:  لطفلِك،  النوم  ساعات  عدد  تنظيم  يف  للمساعدة  اّتباعها 

النهار  ساعات  طيلة  مشغواًل  طفلِك  جتعيل  أن  حاويل 
طاقته ولتفريغ  لّلعب  منتزه  إىل  أخذه  معه،  باللعب  وذلك 
طفلِك لنوم  واملالئم  الواقعي  الوقت  ختتاري  أن  حاويل   .

الساعة  عىل  باكرًا  ويستيقظ  نشيطًا  الطفل  كان  إذا  فمثاًل   
الثامنة أو  السابعة  عند  ينام  جتعليه  أن  حاويل  صباحًا،  السادسة 
. إذا الحظتي أن طفلِك ينام يف ساعات متأخرة من الليل فحاويل 
ذلك لتتجّنبي  ممكنة  فرتة  ألطول  النهار  يف  مستيقظًا  تبقيه  أن 
كأن  تدرجييًا،  ينام  جيعله  أسلوب  معه  تتبعي  أن  حاويل   .
تلقائيًا وينام  يتعب  حتى  الرسير  يف  بمالعبته  تقومي 
.  إذا اتبعتي أسلوب معني يف تنظيم ساعات نوم طفلك، لعبه، طعامه
لعبه ساعات  عدد  له  تزيدي  كأن  هذا،  أسلوبِك  يف  ترتاجعي  فال 
كرسير  للنوم  هادئة  مرحية،  بيئة  له  ختلقي  أن  عليِك   .
بجانبه املفضلة  لعبته  ووضع  هادئة  إضاءة  ونظيف،  مرتب 
حيتاج  فالطفل  وصبورة،  هادئة  تكوين  أن  حاويل   .
واحتضنيه شعره  وامليس  قبليه،  أمه،  حنان  إىل  دائاًم 
ليبقى  عليه  الطفل  غرفة  أو  غرفتك  باب  تغلقي  ال  أن  حتاويل    .
شاعرًا باآلمان وبأنه يستطيع أن جيدِك ويذهب إليك يف أي وقت. 

وضعيات النوم لألطفال
لنوم األطفال عدة وضعيات منها:

آخر إىل  طفل  من  فتختلف  األطفال  لدى  النوم  وضعيات  عن  أّما 
بطنه عىل  بعضهم  ظهره،  عىل  مستلقيًا  ينام  أن  حيب  فبعضهم 
بعضهم اآلخر ال يستطيع النوم مثاًل إىل بجانب والدته فمن األفضل 
رسيره إىل  بنقله  قومي  وبعدها  يغفى  أن  إىل  بجانبِك  تنيميه  أن 
حال  يف  أنه  هي  املختصون  عليها  يشجع  التي  النصائح  وإحدى 
إستيقاظ طفلك يف الليل قومي بإسامعه صوتك بشكل هادئ ولطيف 
فهذا سيزيد من فرصة عودته للنوم بداًل من الذهاب ركضًا حلمله 
وعىل األغلب سيزيد بكائًا حتى من دون سبب.                         موضوع






