






)باإلنجليزية: كـــــورونــــــا  فـــــيــــــــروس 
الفريوسات  أحد  هو   )Coronavirus
اكتشاُفها  وتم  التنفيّس،  اجلهاَز  هتاجم  التي 
هبذا  وُسّمي  املايض،  القرن  ستينّيات  يف 
إىل  وينتمي  التاج،  يشبه  شكَله  ألّن  االسِم 
)اإلكليلية(  التاجّية  الفريوسات  جمموعِة 
عاّم بشكٍل  خطرية  غرَي  تعترب  التي 
البسيطة الرشح  أعراَض  بالعادة  وتسّبُب 
خطرية أنواعها  بعض  هناك  ذلك  ومع 
بموت  أنواع  من  ُمعني  نوع  تتسّبب  فقد 
األوسط  الرشق  من  شخصًا   475 من  أكثر 
األوسط  للرشق  الرئوّي  االلتهاب  بمتالزمة 
يف  األوىل  للمّرة  ظهرْت  التي   ،)MERS(
ثّم  السعودّية،  العربّية  اململكة  يف   2012 عام 
وأفريقيا  األوسط  الرشق  يف  أخرى  بلدان  يف 
انترش   2003 عام  ذلك  وقبل  وأوروبا،  وآسيا، 
عىل  وقضى  العائلة،  هذه  من  آخر  نوٌع 
الوقت  ذالك  يف  وسّمي  املرضى،  من  عدٍد 
أو  الوخيمة  احلاّدة  التنفسّية  باملتالزمة 
 Severe acute )باإلنجليزية:  الّسارس 
.)respiratory syndrome
عن  تبحث  كنت  إذا   Volume 0%
أسبابه  وما  هو؟  ما  اجلديد،  كورونا  مرض 
بفريوسات  عالقته  وما  انتشاره؟  وأصل 
وهــل  أعراضـه؟  وما  الســابقة؟  كــورونــا 
وعــالجه؟ منــه  للــوقــايـــة  طــرق  هـنــاك 

اجلديد؟!  كورونا  فريوس  هو  ما 
كورونا  فريوس  من  جديد  نوع  ظهر 
مسميات  بعدة  حظي  وقد  الصني،  يف 
فريوس  أو  اجلديد،  كورونا  فريوس  مثل: 
فريوس  أو   ،19 كوفيد  أو  املستجد،  كورونا 
كورونا  فريوس  أو  اجلديد،  املُتحّور  كورونا 
 2019-nCoV )باإلنجليزية:   nCov19
)acute respiratory disease
انتشاره  لبدء  األولية  التقارير  ُسجلت  حيث 
2019 عام  من  ديسمرب  شهر  منتصف  يف 
يف  به  باإلصابة  املسجلة  احلاالت  زالت  وما 
وقد   ،2020 عام  مطلع  يف  متسارع  ارتفاع 
بالفريوس  املؤكدة  اإلصابات  جمموع  وصل 
115,761 إىل  تفشيه  بدء  منذ  إىل  اجلديد 
بالذكر  وجيدر  فردًا،   4,085 بوفاة  وتسبب 
 35,000 بلغ  الصني  خارج  اإلصابات  عدد  أّن 
حتى  العامل  حول  أخرى  دولة   115 يف  إصابة 
10-3-2020 يف  للمقال  حتديث  آخر  تاريخ 
الشفاء  نسبة  أّن  أيضًا  نذكر  أن  املهم  ومن 
لإلحصائيات  وفقًا  اجلديد  الفريوس  من 
تصل  املقابل  ويف   ،94% بحوايل  تقّدر  احلالية 
أعلنت  وقد   ،6% يقارب  ما  إىل  الوفاة  نسبة 
األوىل  اإلصابة  حاالت  أّن  الصينية  السلطات 
مدينة  إىل  نشأهتا  يف  تعود  اجلديد  بالفريوس 
الوقت  ووهان الصينية، وقد انترش منذ ذلك 
الصني  اختاذ  من  الرغم  عىل  واسع،  بشكل 
انتشار  ملواجهة  حازمة  حتسبية  إجراءات 
ووهان مدينة  بإغالق  اجلديد  الفريوس 
السفر  بمنع  هبا  املحيطة  املدن  وبعض 

النقل.  وسائل  مجيع  عرب  إليها  أو  منها 
كورونا  فريوسات  عائلة  تضم  احلقيقة  ويف 
التي  املختلفة  الفريوسات  من  أنواع  سبعة 
-وهي  منها  أربعة  اإلنسان؛  تصيب  أن  يمكن 
أو  الزكام  عدوى  تسبب  شيوعًا-  األكثر 
اخلطريين  النوعني  إىل  إضافة  الربد،  نزالت 
التنفيس  اجلهاز  يف  خطرية  لعدوى  املسببني 
الرشق  بمتالزمة  واملعروفني  والرئتني 
 Middle )باإلنجليزية:  التنفسية  األوسط 
 )East respiratory syndrome
ما  أو  والسارس   ،)MERS( واختصارًا 
الوخيمة  احلاّدة  التنفسية  باملتالزمة  ُيعرف 
Severe acute res� :)باإلنجليزية 
وُيعّد   ،)piratory syndrome
والذي  اجلديد  النوع  ووهان  كورونا  فريوس 
فريوسات  لقائمة  مؤخرًا  إضافته  متت 
اإلنسان. تصيب  أن  يمكن  التي  كورونا 

اجلديد  كورونا  فريوس  سبب 
املنشأ حيوانية  كورونا  فريوسات  ُتعّد 
احليوان  من  االنتقال  عىل  قادرة  أّنا  بمعنى 
بفريوسات  العدوى  ُتعّد  حيث  اإلنسان؛  إىل 
من  حمددة  أنواع  لدى  شائعة  كورونا 
والطيور الثديات  وحتديًدا  احليوانات 
تتطّور  قد  النادرة  احلاالت  بعض  يف  ولكن 
نقل  عىل  قادرة  وتصبح  الفريوسات  هذه 
كام  اإلنسان،  إىل  احليوان  من  العدوى 
نقل  عىل  ذلك  بعد  القدرة  متتلك  أن  يمكن 
آخر إنسان  إىل  مصاب  إنسان  من  العدوى 
كورونا  فريوس  العلمية  للدالئل  وفًقا  فمثاًل 
التنفسية  األوسط  الرشق  ملتالزمة  املسبب 
بينام  اإلنسان،  إىل  اجلامل  من  انتقل 
من  انتقل  للسارس  املسبب  كورونا  فريوس 
هذه  وامتلكت  اإلنسان،  إىل  الزباد  قطط 
من  العدوى  نقل  عىل  القدرة  الفريوسات 
فتسبب  أيضًا،  آخر  إنسان  إىل  مصاب  إنسان 
الرشق  ملتالزمة  املسبب  كورونا  فريوس 
ومئات  اإلصابات  من  كبري  بعدد  األوسط 
ثم  ومن   2012 عام  له  تفٍش  أول  يف  الوفيات 
كورونا  فريوس  تسبب  بينام   ،2015 عام  يف 
شخص   774 بوفاة  السارس  لعدوى  املسبب 
عاملية  إجراءات  اختاذ  تم  وقد   ،2003 عام  يف 
مل   2015 عام  فمنذ  الفريوسات  هذه  الحتواء 
بالسارس.  جديدة  إصابات  أي  تسجيل  يتم 
فريوس  عن  املتاحة  املعلومات  إىل  وبالنظر 
كورونا اجلديد أشارت التقارير إىل أّن حاالت 
اإلصابة األوىل به تعود يف أصلها إىل أشخاص 
من سوق لبيع األسامك واحليوانات يف مدينة 
احليوان  حتديد  يتم  ومل  الصينية،  ووهان 
إىل  العدوى  انتقال  خالله  من  بدأ  الذي 
أدلة  وتشري  اآلن،  حتى  مؤكد  بشكل  اإلنسان 
ومراكز  العاملية  الصحة  منظمة  وتقارير 
فريوس  أّن  إىل  واتقائها  األمراض  مكافحة 
عىل  القدرة  أيًضا  يمتلك  اجلديد  كورونا 
إنسان  إىل  مصاب  إنسان  من  العدوى  نقل 
املتسارع. انتشاره  معدل  يفرس  مما  آخر 

اجلديد  كورونا  فريوس  أعراض 
شدة  أّن  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  أشارت 
اجلديد  كورونا  بفريوس  اإلصابة  أعراض 
تتضمن  حيث  أخرى؛  إىل  حالة  من  متفاوتة 
اجلهاز  يف  بعدوى  لإلصابة  الشائعة  األعراض 
التنفيس، باإلضافة الحتاملية ظهور أعراض 
بالعدوى الرئتني  إصابة  حال  يف  شديدة 
تشري  املتاحة  األدلة  أّن  التقرير  ذكر  حيث 
 )80% )حوايل  اإلصابة  حاالت  معظم  أّن  إىل 
عليهم  تظهر  اجلديد  كورونا  بفريوس 
 20% بينام  متوسطة،  إىل  طفيفة  أعراض 
أكثر شدة  يعانون من عدوى وأعراض  منهم 
التنفيس والفشل  الرئوي،  االلتهاب  تتضمن 
أعراض  ييل  فيام  نذكر  ذلك  عىل  وبناء 
اجلديد: كورونا  بفريوس  اإلصابة  وعالمات 
احلرارة  درجة  ارتفاع   - العطاس.   - السعال. 
الشديدة  احلاالت  بعض  يف  باحلمى.  واإلصابة 
الرئوي االلتهاب  األعراض  تضمنت 
الكلوي والفشل  حادة،  تنفسية  وضائقة   
أكثر  األعراض  هذه  ظهور  وُيعّد  والوفاة؛ 
مثل:  اخلاصة  الفئات  بعض  لدى  شيوعًا 
املناعي اجلهاز  يف  ضعف  لدهيم  الذين   -
وكبار  والرئة،  القلب  بأمراض  واملصابني 
كورونا  فريوسات  الصغار.  واألطفال  السن، 
األوسط  الرشق  ومتالزمة  للسارس  املسببة 
أسلفنا كام  اخلطورة  شديدة  التنفسية 
اإلصابة  خطورة  بدرجة  يتعلق  فيام  ولكن 
غري  عليها  فاحلكم  اجلديد  كورونا  بفريوس 
خطورة  أقل  تبدو  أّنا  إاّل  اآلن،  حتى  واضح 
الرغم  عىل  إّنه  حيث  السابقني؛  النوعني  من 
وحاالت  الوفيات  من  عدد  تسجيل  من 
من  األكرب  النسبة  أّن  إال  الشديدة،  العدوى 
كورونا  بفريوس  إصابتهم  نجمت  املصابني 
أسلفنا كام  حدة  أقل  عدوى  عن  اجلديد 
املستشفيات. من  إخراجهم  وتم  تعافوا  وقد 

س  و بفـري ى  و لعـد ا ل  نتقـا إ ق  طـر
يـد  جلد ا نا  و ر كو

كورونا فريوسات  تنتقل  عام  بشكل 
اجلديد  كوونا  فريوس  ضمنها  ومن 
خالل  من  املتاحة  للدالئل  وفقًا 
عرب  املصابني  األشخاص  مع  االتصال 
طريق: عن  التنفيس  اجلهاز  قطرات 
مصافحة  أو  مالمسة   - السعال.   - العطاس. 
بعد  اليدين  غسل  دون  مصاب؛  شخص 
الفم. أو  األنف،  أو  العينني،  وفرك  ذلك، 
وصل  بفريوس  ملوثة؛  أداة  أو  سطح  ملس 
اليدين  غسل  دون  مصاب  شخص  من  إليها 
الفم. أو  األنف،  أو  العينني،  وفرك  ذلك،  بعد 
املختلفة  الفريوسات  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
وسهولة  رسعة  معدل  يف  تتفاوت  بأنواعها 
هو  ما  فمنها  آخر؛  إىل  شخص  من  انتشارها 
شخص  من  انتقاله  يتطلب  العدوى؛  شديد 
إىل آخر قدرًا قلياًل من التواصل مع الشخص 
)باإلنجليزية:  احلصبة  فريوس  مثل:  املصاب 
أبطأ  انتشاره  يكون  ما  ومنها   ،)Measles

مع  أكثر  مبارشًا  أو  وثيقًا  اتصااًل  ويتطلب 
يتم  ومل  آخر،  شخص  إىل  لينتقل  املصاب 
فريوس  رسعة  مدى  معرفة  اآلن  حتى 
كورونا يف نقل العدوى من شخص إىل آخر.

اجلديد كورونا  فريوس  من  الوقاية 
كورونا  فريوس  من  للوقاية  لقاح  يوجد  ال 
الطريقة  وُتعّد  احلايل،  الوقت  يف  اجلديد 
النصائح  باتباع  منه  للوقاية  الوحيدة 
العدوى  انتقال  من  للحد  العامة  واإلرشادات 
بدء  ومع  آخر،  إىل  شخص  من  التنفسية 
يف  اجلديد  كورونا  بفريوس  إصابات  تسجيل 
يستدعي  األمر  فإّن  العربية  الدول  من  عدد 
أّن  كام  ووقائية،  حتسبية  إجراءات  اتباع 
احلد  عىل  متبعيها  ستساعد  اإلرشادات  هذه 
التنفسية  العدوى  بأشكال  إصابته  خطر  من 
وغريها واإلنفلونزا،  الزكام،  مثل:  املختلفة 
التي  واإلرشادات  النصائح  هذه  من  ونذكر 
واتقائها  األمراض  مكافحة  مراكز  تقدمها 
ييل: ما  اجلديد  كورونا  فريوس  من  للوقاية 
األقل  عىل  ثانية  عرشين  ملدة  اليدين  غسل   -
يكن  مل  وإذا  منتظم،  بشكل  والصابون  باملاء 
استخدام  يمكن  متوفرًا  والصابون  املاء 
الكحول. عىل  حتتوي  التي  اليدين  مطهرات 
األنـف أو  العينيـن،  فرك  أو  ملـس  جتنب   -

مغسولة. غري  بأيٍد  الوجه  أو 
د  ا فر أ مع  رش  ملبا ا ل  تصا ال ا جتنب   -

تنفسية. بعدوى  مصابني 
بة  صا إل ا ل  حا يف  ل  ملنز ا يف  ء  لبقا ا  -
نقـل  لتجنب  لتنفيس  ا ز  اجلها يف  بعدوى 

لآلخرين. لعدوى  ا
س  لعطا ا عند  لفم  ا و  ، نف أل ا تغطية   -
والتخلص  الورقية،  باملناديل  السعال  أو 

مناسب. بشكل  ذلك  بعد  منها 
نوع  عن  الكشف  عدم  من  الرغم  عىل 
خالله  من  بدأ  الذي  املحدد  احليوان 
اجلديد  كورونا  بفريوس  العدوى  انتقال 
الصحة  منظمة  تويص  اإلنسان  إىل 
العامة  االحرتازية  باإلجراءات  العاملية 
كورونا  فريوس  انتقال  من  للوقاية  اآلتية 
اإلنسان: إىل  احليوانات  من  اجلديد 
باملاء والصابون يف حال زيارة  اليدين  - غسل 
أو  احليوانات،  تبيع  التي  األسواق  من  أي 
العينني ملس  وجتنب  احليوانات،  منتجات 
املبارش  االتصال  وجتنب  الفم،  أو  األنف،  أو 
املرض. عليها  يبدو  التي  احليوانات  مع 
احلليب  من  احليوانية  املنتجات  مع  التعامل   -
جيد بشكل  بطبخها  بعناية؛  واللحوم 
واستخدام أدوات وأواٍن خاصة أثناء تقطيع 
تقطيع  استخدامها يف  اللحوم، ومراعاة عدم 
باإلضافة  األخرى،  الطعام  أصناف  وحتضري 
التي  األسطح  وتنظيف  غسل  ألمهية 
املختلفة بأصنافها  احليوانية  اللحوم  تالمس 
جممد  يف  مربدة  اللحوم  عىل  واحلفاظ 

استخدامها. حلني  الثالجة 



اجلديد كـورونـا  فيـروس  عـالج 
لعالج  حاليًا  متاحة  عالجات  أي  يوجد  ال 
مطعومًا  ولكّن  اجلديد،  كورونا  فريوس 
ووهان  كورونا  فريوس  من  للوقاية  جديدًا 
الوقت  يف  التطوير  قيد  له  وعالجًا  اجلديد، 
منها  أّي  نجاح  تؤكد  معلومات  وأي  احلايل، 
عدم  ومع  صدورها،  حال  طرحها  سيتم 
وجود عالج حمدد ومؤكد لفريوس كورونا 
املقدمة  الصحية  الرعاية  تقترص  اجلديد 
احليوية  العالمات  متابعة  عىل  للمصابني 
ومساعدهتم  للمصابني،  الصحية  واحلالة 
الفريوس من  والشفاء  التعايف  عىل 
األعراض  لتخفيف  عالجات  وتقديم 
الراحة مثل:  املصابني  عىل  الظاهرة 
احلرارة. وخافضات  املسكنات  واستخدام 

ل  حـو شائعة  أسئـلة  عىل  ت  إجـابـا
اجلـديــد: كـورونـا  فـيـروس 

ن  ا حليــو ا كُتـشــف  ا فعـــاًل  هـل   -
اجلديد؟  كورونا  لفريوس  ملسبب  ا

صينية  دراسة  طرحتها  نظرية  صدرت   -
الطبية  الفريوسات  علم  جملة  يف  ُنرشت 
Journal of medi�  )باإلنجليزية:
cal virology( حول أن يكون نوع من 

العدوى  نقل  عن  املسؤول  احليوان  األفاعي 
هذا  ولكن  اإلنسان،  إىل  الفريوس  هبذا 
أشارت  كام  اآلن،  حتى  تأكيده  يتم  مل  األمر 
تكون  قد  اخلفافيش  أّن  إىل  الدراسة  هذه 
التي  لألفاعي،  العدوى  نقل  عن  املسؤولة 
العدوى  أوصل  وسيط  كناقل  عملت  بدورها 
نفيه  أو  األمر  هذا  تأكيد  ولكّن  لإلنسان، 
العلمية واألدلة  األبحاث  من  للمزيد  حيتاج 
اجلديد  الفريوس  عن  احلديث  سياق  ويف 
حول  املجراة  األبحاث  أّن  بالذكر  جيدر 
عىل  أيضًا  دلت  السابقة  كورونا  فريوسات 
وقطط  للجامل  العدوى  نقلت  اخلفافيش  أّن 
لإلنسان. العدوى  نقلوا  بدورهم  الذين  الزباد 

الـدولـيـة  الطـوارئ  أعلنت حالة  متى   -
ملواجهة فريوس كورونا اجلديد؟ 

2020 أعلن مدير عام منظمة  30 يناير عام  يف 
حالة  غيربيسوس  تيدروس  العاملية،  الصحة 
كورونا  فريوس  ملواجهة  الدولية  الطوارئ 
اإلصابات  عدد  إىل  ذلك  يف  واستند  اجلديد 
الصني خارج  اجلديد  بالفريوس  املتزايد 
للحد  الدولية  اجلهود  لتكثيف  واحلاجة 
الصني  خارج  اجلديد  الفريوس  انتشار  من 
أشار  كام  اإلمكان،  قدر  عليه  والسيطرة 
اإلصابات  أعداد  ازدياد  املتوقع  من  أّنه  إىل 
ووصوله  الصني،  خارج  اجلديد  بالفريوس 
اختاذ  رضورة  عىل  وشدد  إضافية،  دول  إىل 
دول العامل إجراءات تضمن الكشف الرسيع 
عن أي إصابة بفريوس كورونا عىل أراضيها، 
وعالجها. للحاالت  الرسيع  العزل  ورضورة 

إذا  باخلــوف  أشعــر  أن  جيب  هل   -
أعـــــراض  أو  الســعــال  مــن  عانــيــت 
األخـــــرى؟  الــزكـــام  أو  اإلنفلـــونــزا 
تتوخى  أن  عليك  ينبغي  أّنه  القول  يمكن 
تتجنب  أن  بمعنى  والفزع،  اخلوف  ال  احلذر 
اإلجراءات  وتتبع  لآلخرين،  العدوى  نقل 
بأن  وُينصح  أعاله،  ذكرناها  التي  الوقائية 
اآلخرين  حلامية  الطبية  الكاممة  ترتدي 
ازدادت  إذ  الطبيب  وتراجع  العدوى،  من 
بصعوبة  شعرت  إذا  أو  األعراض،  حدة 
بحمى  أصبت  أو  التنفس،  يف  ضيق  أو 
الشخصية صحتك  عىل  لالطمئنان  شديدة، 
عن  الكشف  من  الطبيب  يتأكد  بحيث 
املناسب. بالشكل  ويعاجلك  املرض  مسبب 

- هل فريوس كورونا سالح بيولوجي؟ 
يف  دراسة  نرش  تم  قد  أّنه  القول  املؤسف  من 

علمية  دالئل  أي  دون  تفرتض  املراجع  أحد 
مع  ما  حد  إىل  يتشابه  كورونا  فريوس  أّن 
يكون  قد  أّنه  إىل  إشارة  يف  معني،  فريوس 
وُيستخدم  اإلنسان،  وهندسة  صنع  من 
جعل  مما  الصني،  ضد  بيولوجي  كسالح 

هذه  يّتخذون  الشائعات  مروجي  بعض 
مؤمرات  نظريات  عىل  كدليل  الورقة 
ولكّن  بيولوجية،  أسلحة  وتصنيع 

ضعيفة  الدراسة  هذه  أّن  احلقيقة 
إىل  أدى  مما  العلمي،  للدليل  وتفتقر 

املرجع من  رسيع  بشكل  سحبها 

ظهور  غيتس«  »بيل  توقع  كيف 
منذ  الصني  يف  كورونا  فريوس 

عـــــام؟      كتب إسامعيل سليم - القبس
عمالق  توقع  عام  منذ 

غيتس بيل  مايكروسوفت 
الصني  يف  فائق  فريويس  وباء  انتشار 

مجيع  يف  شخص  مليون   33 يقتل  أن  يمكن 
أنحاء العامل يف األشهر الستة األوىل. وبحسب 
غيتس  فإن  الربيطانية  صن«  »ذا  صحيفة 
نعرفه  واحد  يشء  هناك  كان  »إذا  قال: 
مميتًا  جديدًا  مرضًا  أن  فهو  لتاريخ،  ا من 
العامل أنحاء  مجيع  يف  وينترش  سيظهر 
غضون  يف  ذلك  حيدث  أن  الوارد  ومن 
لذلك.   مستعدين  لسنا  ونحن  املُقبل  العقد 
غيتس  تنبؤ  عىل  عام  مرور  بعد  تتحقق  نبؤة 
القاتل  كورونا  فريوس  العامل  يواجه  أصبح 
يف  قال  غيتس  الصينية.  ووهان  مدينة  يف 
األوبئة حول  مناقشة  خالل  املايض  العام 
استضافتها   2018 أبريل   27 اجلمعة  بتاريخ 
Massa� الطبية  ماساتشوستس  »مجعية 
chusetts Medical Society« إنه 

يف  املتفائل  الشخص  يكون  ما  عادًة  -غيتس- 
انتشال  عىل  نعمل  بأننا  الناس  مذكرًا  املكان، 
حول  املدقع  الفقر  براثن  من  األطفال 
القضاء  يف  لألفضل  تقدم  وإحراز  العامل، 
إال  واملالريا،  األطفال  شلل  مثل  أمراض  عىل 
واحد  جمال  هناك  ذلك،  من  الرغم  »عىل  أنه 
وهو  أال  كبريًا،  تقدمًا  فيه  العامل  حُيقق  ال 
غيتس  بيل  وقدم  األوبئة«.  ملواجهة  التأهب 
 Institute for« ِقبل  من  حماكاة 
مدينة  يف   »Disease Modeling

جديدًا  نوعًا  أن  أوضحت  بواشنطن،  الفيو 
التي  األنفلونزا  مثل  األنفلونزا  فريوس  من 
وباء  يف  إنسان  مليون   50 قتل  يف  تسببت 
مليون   30 بحياة  يؤدي  أن  ُيمكن   ،1918 عام 
غيتس  ولفت  أشهر.  ستة  غضون  يف  إنسان 
املرض  يكون  أن  املحتمل  »من  أنه  حينها 
مرضًا  غرة،  حني  عىل  سيأخذنا  الذي  القادم 
كام  متامًا  تفشيه،  بداية  يف  مرة  ألول  نراه 
 SARS حدث مؤخرًا مع فريوس السارس 
 .»MERS وفريوس كورونا الرشق األوسط
من  غيتس  حذر  بالكمبيوتر؟!  فايروس 
شاشة  من  ينشأ  أن  يمكن  التايل  »الوباء  أن 
الستخدام  إرهابية  حماولة  عرب  الكمبيوتر 
اصطناعية  نسخة  إلنشاء  الوراثية  اهلندسة 
شديدة  ساللة  أو  مثاًل  اجلدري  فريوس  من 
غيتس  وأردف  األنفلونزا«.  من  العدوى 
العامل  حكومات  أخربتم  »إذا  إنه  قائاًل: 
يمكنها  التي  األسلحة  من  نوعًا  هناك  أن 
طور  يف  زالت  ما  شخص،  مليون   30 قتل 
هناك  فسيكون  احلايل،  الوقت  يف  اإلنشاء 
االستعداد  إزاء  املُلحة  بالرضورة  إدراك 
حالة  يف  أن  »غري  أنه  وتابع  التهديد.  هلذا 
اإلدراك  هذا  فإن  البيولوجية،  التهديدات 
بحاجة  العامل  متوفر،  غري  املُلحة  بالرضورة 
اجلادة  الطريقة  بنفس  لألوبئة  االستعداد  إىل 
قال  صفر  البرشية  للحرب«.  هبا  يستعد  التي 
فيها  حاول  التي  الوحيدة  املرة  يف  إنه  غيتس 
ملناورات  املُحاكاة  من  نوع  إجراء  اجليش 
النتيجة  كانت  اجلدري،  وباء  ضد  حربية 
وصفر  اجلدري،  لصالح  »نقطة  هي  النهائية 

ويرى  البرشية«.  لصالح 
هناك  يكون  أن  يتعني  إنه  غيتس 

واحلكومات  اجليوش  بني  أفضل  تواصل 
ويعتقد  االستجابات.  تنسيق  يف  للمساعدة 
للحصول  سبل  إىل  حتتاج  احلكومات  أن 
عندما  برسعة  اخلاص  القطاع  مساعدة  عىل 
واألدوات  التقنيات  بتطوير  األمر  يتعلق 
الناشئة.  الفتاكة  األمراض  ملكافحة  الالزمة 
اللقاحات تستغرق وقتًا طوياًل  وأشار إىل أن، 
وتوليدها.  ونرشها  الوقائية  املناعة  لتطوير 
إىل  بحاجة  نحن  »لذلك  كلمته  يف  وقال 
األدوية  مثل  أخرى،  مناهج  يف  االستثامر 
األجسام  وعالجات  للفريوسات  املضادة 
تصنيعها  أو  ختزينها  يمكن  التي  املضادة 
أو  الوبائية  األمراض  انتشار  لوقف  برسعة 
»يف  وتابع  هلا«.  تعرضوا  الذين  الناس  عالج 
بشكل  اآلن  مستعدون  نحن  النواحي،  بعض 
األوبئة  مواجهة  عند  عليه  كنا  مما  أفضل 
للفريوسات  مضادة  أدوية  ولدينا  السابقة. 
شيئًا  تفعل  أن  احلاالت  من  كثري  يف  ُيمكنها 
قيد  عىل  البقاء  معدالت  لتحسني  األقل  عىل 
يمكن  التي  احليوية  املضادات  ولدينا  احلياة. 
االلتهاب  مثل  الثانوية  االلتهابات  تعالج  أن 
عرشات  باألنفلونزا«.  املرتبط  الرئوي 
صحة  خرباء  توقع  السياق  يف  املاليني 
كورونا  فريوس  يقتل  أن  بارزون  أمريكيون 
أشهر  ثالثة  قبل  البرش  من  املاليني  عرشات 
تقرير  وفق  الصني،  يف  املرض  تفيش  من 
وقام  الربيطانية.  ميل  دييل  صحيفة  نرشته 
لألمن  هوبكنز  جونز  مركز  يف  العلامء 
افرتايض  وبائي  نموذج  بتطبيق  الصحي 
يف  األبحاث  من  كجزء  حاسوب  جهاز  عىل 
وتوقعت   Volume 0% املايض.  أكتوبر 
 65 سيقتل  الوباء  أن  احلاسوبية  املحاكاة 
العامل  أنحاء  يف  تفشيه  خالل  شخص  مليون 
تونر إريك  الدكتور  وقال  شهرًا.   18 خالل 
مل  إنه  هوبكنز،  جونز  يف  كبري  باحث  وهو 
عن  أنباء  ظهرت  عندما  بالصدمة  يشعر 
أواخر  ووهان  يف  كورونا  فريوس  انتشار 
التي  املحاكاة  اقرتحت  املايض.  ديسمرب 
أنه  احلاسوب  يف  تونر  الدكتور  أجراها 
العامل  يف  دولة  كل  ستصاب  أشهر  ستة  بعد 
وأطلق  كورونا.  فريوس  بحاالت  تقريبا 
كوف  إن  اسم  اجلديد  كورونا  فريوس  عىل 
وفريوسات   .)2019nCoV(  2019
أن  ويمكن  التنفيس،  اجلهاز  هتاجم  كورونا 
أو  الرئوي  االلتهاب  مثل  أمراض  إىل  تؤدي 

وأحدها  الربد.  نزالت 
عن  أيضا  مسؤوال  كان 
االلتهاب  مرض  تفيش 
الذي  الصني،  يف  )السارس(  احلاد  الرئوي 
 2002 يف   774 وقتل  شخص   8000 أصاب 
عبارة  األعراض  تكون  ما  وعادة  و2003. 
لكن  التنفس،  يف  وصعوبة  وسعال  محى  عن 
وهو  رئوي،  بالتهاب  أصيبوا  املرضى  بعض 
التهاب  يف  وتتسبب  احلياة  هتدد  قد  عدوى 
الرئتني.  يف  الصغرية  اهلوائية  احلويصالت 
بفريوس  املصابون  األشخاص  حيمل  قد 
مثل  فقط،  خفيفة  أعراضا  اجلديد  كورونا 
أنم  اخلرباء  يفرتض  وقد  احللق،  التهاب 
يبحثون  وال  عادية  برد  بنزلة  مصابون 
وأكدت  شخصا   56 وفاة  طبية.  رعاية  عن 
ووفاة  بالفريوس  مصابة  حالة   1287 الصني 
ووهان  مدينة  يف  الفريوس  وبدأ  شخصا.   56
أواخر  الصني  وسط  هويب  إقليم  عاصمة 
من  صينية  مدن  إىل  وانتقل  املايض  العام 
الواليات  إىل  إضافة  وشنغهاي،  بكني  بينها 
واليابان.  اجلنوبية  وكوريا  وتايلند  املتحدة 
بدأ  الفريوس  أن  الصحة  مسؤولو  ويعتقد 
احليوانات  لبيع  سوق  يف  ووهان  يف  أصال 
تقريبا  وألغيت  قانوين.  غري  بشكل  الربية 
وأغلقت  ووهان،  مطار  يف  الرحالت  كل 
املؤدية  الرئيسية  الطرق  تفتيش  نقاط 
إغالقا  السلطات  وفرضت  املدينة،  خلارج 
مماثال عىل أكثر من عرش مدن أخرى قرب 
املستمرة.  االحتواء  جهود  إطار  يف  ووهان 
تنفد  اإلمدادات  بدأت  ووهان  عزل  ومع 
املستشفيات  واكتظت  الصيدليات  من 
اإلعالم  وسائل  وذكرت  القلقني،  بالسكان 
ببناء  عجل  عىل  قامت  املدينة  أن  الرسمية 
ليكون  رسير  ألف  من  مؤلف  مستشفى 
عالج  هناك  وليس  الفرته.  هذه  يف  جاهزا 
عرب  ينتقل  الذي  الفريوس  هلذا  معروف 
درجة  ارتفاع  أعراضه  وتشمل  التنفس 
وتشبه  والسعال،  التنفس  وصعوبة  احلرارة 
التنفيس وقد يسبب  أعراض أمراض اجلهاز 
جهودها  الصني  وكّثفت  الرئوي.  االلتهاب 
فعزلت  املستجّد  الفريوس  انتشار  الحتواء 
عددًا  وأغلقت  شخص،  مليون   40 من  أكثر 
شديدًا إقبااًل  تلقى  التي  املواقع  من  كبريًا 
العظيم  الصني  سور  من  أقسام  فيها  بام 
دولة   14 من  أكثر  أعلنت  فيام  الشهري، 
كونغ  وهونغ  اهلند  وهي  إصابات  تسجيل 
واليابان  اجلنوبية  وكوريا  وتايوان  وماكاو 
وفرنسا  وفيتنام،  وسنغافورة  وتايلند 
ومرص.  املتحدة  والواليات  وكندا  واسرتاليا 



ىف  الزمان  بنا  ويأتى  هتا،  كرَّ األيام  ُتعيد 
»ربيع  الربية  آباء  ساّمه  ما  إىل  العام  هذا 
وتبدأ  الكبري-  الصوم  أى  الروحية«-  احلياة 
عن  بالتخيل  الفرتة  هلذه  باالستعداد  بيوتنا 
واالقتصار  ومشتقاهتا  احليوانية  األطعمة 
من  يصحبه  ما  مع  الصيامى،  األكل  عىل 
قداسات  وحضور  الطعام  عن  إنقطاع  فرتة 
وتأثري  خاص  مذاق  هلا  التى  الكبري  الصوم 
أن  اإلنسان  عىل  يصعب  قوى  روحى 
عام. إىل  عام  من  ويتلهفه  ينتظره  بل  ينساه، 
يتساءل  قد  الصيام  ناية  ىف  منا  والبعض 
هلل  إرسائيل  بنو  رفعه  الذى  السؤال  نفس 
َومَلْ  ُصْمَنا  »مِلَاَذا  النبى:  إشعياء  لسان  عىل 
 )3:58 )إش  ُتاَلِحْظ؟«  َومَلْ  َأْنُفَسَنا  ْلَنا  َذلَّ َتْنُظْر، 
عىل  اإلصحاح  نفس  ىف  الرب  فيجيبهم 
َأْن  )الصوم(  َلْيَس  »َأ آخر:  بسؤال  سؤاهلم 
امْلََساِكنَي  ُتْدِخَل  َوَأْن  ُخْبَزَك،  لِْلَجاِئِع  َتْكرِسَ 
َتْكُسوُه َأْن  ُعْرَياًنا  َرَأْيَت  َذا  إِ َبْيِتَك؟  إِىَل  اِئِهنَي  التَّ
)إش7:58( ِمَك«  حَلْ َعْن  َتَتَغاَضى  اَل  َوَأْن 
بأرواحنا  ويسمو  أنظارنا  اهلل  يرفع  وهنا 
تغيري  أن  فرغم  نظره-  ىف  الصيام  ماهية  إىل 
توبة  وتقديم  اإلنقطاع،  وفرتة  الطعام،  نوع 
الروحية الوسائط  من  والتقرب  صادقة، 
أن  إال  الكتابية،  وأسانيدها  أمهيتها  هلا  كلها 
تبقى  باآلخرين  والشفقة  الرمحة  أعامل 
اهلل-  عليها  حيثنا  التى  املرتمجة  اللغة  هى 
داخىل.  جهاد  لكل  اآلخرون-  ويفهمها 
يتخذها  أن  باملسيح  حدا  ما  هذا  ولعل 
واخلراف اجلداء  بني  به  يمّيز  كمعيار 
ُمَباَرِكي  َيا  »َتَعاَلْوا  للخراف:  يقول  حيث 
َتأِْسيِس  ُمْنُذ  َلُكْم  امْلَُعدَّ  امْلََلُكوَت  ِرُثوا  َأيِب، 
َعِطْشُت  َفَأْطَعْمُتُمويِن.  ُجْعُت  أَلينِّ   . اْلَعامَلِ
َفآَوْيُتُمويِن.  َغِريًبا  ُكْنُت  َفَسَقْيُتُمويِن. 
ويِن.  َفُزْرمُتُ َمِريًضا  ويِن.  َفَكَسْومُتُ ُعْرَياًنا 
)مت34:25-36(  » إِيَلَّ َتْيُتْم  َفَأ ُبوًسا  حَمْ
ىف  واجلديد(  )القديم  العهدان  يشري  وهبذا 
دروب  إىل  عجيبني  وتناسق  سيمفونية 
فؤاده  فتح  من  إال  يدخله  ال  الذى  امللكوت 
تفاخر. أو  إستعالء  بدون  لآلخرين  باحلب 
أنم  نظن  من  نحب  أن  كلنا  نميل  أننا 
املقتدرين  من  نتقرب  حبنا،  يستحقون 
األقوياء  من  وندنو  واجلميلني،  والفامهني 
حسنت  من  ونصادق  واألذكياء،  واألصحاء 
نميل  وأيضًا  وهيبتهم.  وصداقاهتم  سمعتهم 
نتجنب  وأن  القوم  حثالة  عن  نعزف  أن 
عن  أنفسنا  ونفصل  املهملني،  املُهّمشني 
شكلهم  قُبح  من  أو  والنفس،  باجلسد  املرضى 
األيام. عليهم  وأحنت  الزمن  عليهم  وقسى 

الصــوم: مـفـهــوم 
نباتيًا  أكاًل  ألمعائنا  نختار  الصوم  فرتة  ىف 
قد  املساكني  ناحية  من  قلوبنا  ولكن  فقط، 
إليهم  ننظر  تصّحرت!  ومشاعرنا  تصخرت، 
من  عليهم  عالية  عنهم  سامية  طبقة  وكأننا 
نحن  أصلنا  كان  لو  وكام  البرشية.  األجناس 
نأِت  مل  دونم-  وكأننا-  أصلهم،  عن  خمتلف 
يفوق  فخم  نوع  ترابنا  كان  أو  تراب،  من 
ينبهنا  أن  املسيح  أراد  لقد  العادية!  أتربتهم 
نعتربهم  من  أو  البرش-  من  الدنيا  للطبقات 

إليهم نفسه  َنسَب  بأن  دنيا-  طبقات  نحن 
األصاغر«  »أخوته  فدعاهم  نفسه،  إىل  ونسبهم 
بأن  املسيح  ُأخوة  ينفع  فلن  )مت40:25( 
ثمني  أو  فقط،  الدعاء  بزخرف  هلم  نتشّدق 
أن  علينا  بل  املواعظ،  حكمة  أو  النصائح، 
واملساعدة العون  يد  هلم  نمد  أن  نعمل، 
عندما  واملال.  والوقت  املجهود  هلم  ونبذل 
أو  ينفعهم-  لن  حياتى.  مسرية  ىف  أراهم 
أنصحهم  وأن  مقابلهم  أجوز  أن  ينفعنى- 
آخذهم  أن  دون  ويستدفئوا«  »يذهبوا  أن 
لعندهم! الدفء  ُأحرِض  أو  الدفء،  إىل  أنا 
الصيام  عن  مفهومنا  اهلل  لنا  صّحح  عندما 
يلفت  أن  أراد  إنام  النبى،  إشعياء  آيات  ىف 
عن  خروج  هو  حقيقته  ىف  الصيام  أن  أنظارنا 
وتتمتع  تأكل  أن  دائاًم  تطلب  )التى  الذات 
فيصري  اآلخرين،  مع  للمشاركة  وتتلذذ( 
املطرودين.  للبائسني  وبيتى  للجائع،  خبزى 
ويعيد  االجتاه  ويقّوم  الرؤية  لنا  ل  ُيعدِّ هنا  اهلل 
هو  الصوم  ألن  الصحيح،  نصاهبا  إىل  األمور 
نتقرب  أن  جيب  وبالتاىل  اهلل،  إىل  التقرب 
وأحباؤه عائلته  ألنم  كلهم  البرش  من 
حيتلون  الذين  هؤالء  من  خصوصًا  وندنو 
املُعوزون  وهم  أال  عينيه،  ىف  مميزة  مكانة 
هبم! ذاته  املسيح  د  وحَّ الذين  واملحرومون 

األصـاغـر: املسـيـح  أخـوة 
كل  وتتضمن  طويلة،  املسيح  أخوة  قائمة  إن 
أنه  النرجسية-  نزعتنا  بحسب  نظن-  من 
دين واملرشَّ الفقراء  كل  احلب:  يستحق  ال 
باجلسد  واملرضى  مأوى،  بال  والذين 
ومدمنى  عقليًا  واملتأخرين  النفس  ومرضى 
ومراكز  املالجئ  وقاطنى  املخدرات، 
من  فقدوا  والذين  واأليتام  السن،  كبار 
والغرباء  العشوائية،  املدن  ساكنى  يعوهلم، 
السجون،  ىف  هبم  واملزجوج  والعرايا، 
لني  واملُهمِّ واملنبوذين  والعطاشى،  واجلوعى 
املجتمع قاع  إىل  انحدر  من  وكل  واملعتوهني 
أهان  من  كل  قاعه!  إىل  املجتمع  أحدرهم  أو 
انحاز  وهكذا  ذاته.  اهلل  ابن  شخص  وأمهل 
األضعف  اجلزء  إىل  األرضية  حياته  ىف  املسيح 
منهم  لنفسه  ليجعل  البرشية  ىف  واألذل 
للمسيحيني. القادمة  حماكامته  ىف  شهودًا 
األصاغر-  املسيح  أخوة  هؤالء-  أمهية  ومن 
البرشية  يقّسموا  أن  استطاعوا  أنم 
إىل  هلم-  البرشية  معاملة  بحسب  كلها- 
يتعذب  وشامل  امللكوت،  ىف  يتعزى  يمني 
عندما  املسيح  وكأن  األبدية،  النار  ىف 
املنبوذين  هلؤالء  سلم  السامء،  إىل  صعد 
عليهم  أسبغ  وهكذا  عنه!  عوضًا  الشفاعة 
فيهم! تراها  أن  البرشية  تستطع  مل  كرامة 

املتخفى: املسيح  فلنحـب 
)الشلل  الفالج  مريض  إىل  أنظر  عندما   -
يصارع  اهلوينى،  يمشى  وهو  النصفى( 
النفع  عديمة  ويده  أتزانه،  حيفظ  لكى 
متقلصة ضامرة  بجانبه  تدلت  قد 
وراءه  وجيّرها  يسحبها  املشلولة  ورجله 
الرثاء  ليس   - بعضنا  ىف  يبعث  منظر  ىف 
والسخرية االستهزاء  ولكن   - والشفقة 

نــفــســــه! املســيــح  إلــى  أنظــر  فـــإنــى 
الشخصية  بانفصام  مريضًا  أقابل  وعندما   -
مــــن  فـأتـأفــف   Schizophrenia
بنظافته  إهتاممه  وعدم  هلندامه  إمهاله 
عندما  به  وأزدرى  العقىل،  مرضه  بسبب 
كالعقالء احلديث  منه  يتصل  فال  يتحدث 
خياهلا  وخياالت  هلوسة  عن  يتحدث  أو 
مقززة... أو  مضحكة  أنا  وأراها  حقيقة، 
عينه! باملسيح  وأزدرى  أتأفف  فإنى 
ُمرّشد  عىل  طريقى  ىف  عيناى  تقع  وعندما   -
توّسد  وقد   Homeless مأوى  وبال 
ُمَهلَهلة بالية  بأسامل  والتحف  الرصيف 
مالبسه من  فقط  ليس  احلياة  عّرته  وقد 
الظروف  وسلبته  آدميته،  من  أيضًا  بل 
عطف  أيضًا  بل  ممتلكاته  فقط  ليس 
أمواله  فقط  ليس  منه  ورسقت  اآلخرين، 
يعوزه  وهو  آراه  العائلية.  أيضًاعالقاته  بل 
التى  واللقمة  الربد،  يمنع  الذى  امللجأ 
اجلسد يقى  الذى  وامللبس  األود،  تسند 
بدأُت  ما  فإذا  املرض،  يدرأ  الذى  والدواء 
حتى  عقليًا  عليه  وأتعاىل  منظره،  أستهجن 
حاله عليه  ماصار  عىل  وألومه  كالم،  وبدون 
فإنى استهجن وأتعاىل عىل املسيح ذاته وألومه!
حمرتفة  الطريق  قارعة  عىل  أملح  وعندما   -
أجل  من  بجسدها  تتاجر  التى  البغاء، 
مال!  أى  وصلها  إذا  هذا  دوالرات-  حفنة 
تعد  عرى  شبه  ىف  الشوارع  جتول  وأراها 
للحيظات اجلسدية  بالسعادة  زبائنها 
عديدة سلبية  بصفات  ضمريى  ىف  فأنعتها 
مستوى  إىل  تعلو  ال  بأنا  شعور  وينتابنى 
غاللة  وراء  أتغلغل  وال  »عفتى«  و  »طهارتى« 
وما  وشقاءها،  بؤسها  ألرى  اجلسديات 
واستغالل  وأهانة  رضب  من  له  تتعرض 
من  ومعنوى  ومادى  وجسدى  نفسى 
شعور  من  يقرتفها  وما  وزبائنها،  ادها  َقوَّ
وفقد  واالكتئاب  والدونية  واخلجل  باخلزى 
أدينها، فعندما  رشيفة،  حياة  ىف  األمل 
هو! هو  املسيح  أدين  فإننى 
مريضًا  املستشفيات  ىف  أقابل  وعندما   -
فراشه  ىف  مًا  مكوَّ  AIDS »األيدز  بمرض 
جلده  وأتسع  عضالته  ذابت  وقد  حراك  بال 
بارزتان  ووجنتاه  غائرتان  عيناه  عليه، 
ناتئة  عظامه  املوت،  إصفرار  عاله  قد  ولونه 
رؤيتى  عند  ركبتنى  ما  فإذا  بارزة،  وأسنانه 
صمت  ىف  وطفقت  اإلدانة  موجات  له 
حصاد  جنى  »قد  بأنه:  عقليًا  نفيس  أكلم 
إىل  بنفسه  أردى  قد  نفسه  وهو  أفعاله، 
يدفع  أن  جلسده  اآلوان  حان  وقد  التهلكة، 
عقاب  إال  ليس  فيه  هو  وما  هتوره،  رضيبة 
وأثناء  و...«  لغرائزه  أنصياعه  عىل  السامء 
وجتنبه احتقاره  إىل  أميل  األفكار  هذه 
شخصيًا! املسيح  وأجتنب  أحتقر  فإنى 

الرمحة صوم   - الكبري  الصوم  فرتة  ففى 
يستحقون  ال  أنم  ظننا  من  نحب  أن  علينا 
نحب  أن  علينا  التعبري-   جاز  إذا  أو-  احلب، 
الفقراء مع  موجود  فاملسيح  نحبه!  ال  من 
املريض  ىف  الفقر،  ىف  وليس  الفقراء  ىف  إنه 
املحتاجني  ىف  ساكن  هو  املرض.  ىف  وليس 

ىف  فعلينا  والعطاء.  الرثاء  وإىل  الرمحة  إىل 
اإلنسان. أنسنة  عىل  نعمل  أن  الصيام  فرتة 
املسيح  جسد  ولنكسو  اجلائع  املسيح  فلُنطِعم 
املسيح  ولنرِو  املريض  املسيح  ولنزر  العارى، 

! ن لعطشا ا

الـلــه: إقــــرْض 
الفقري  يرحم  »من  األمثال:  صاحب  يقول 
جيازيه«  معروفه  وعن  الرب،  يقرض 
ملنتهاه اهلل  اتضاع  يصل  وهنا  )أم17:19( 
ىف  َيضَحى-  كلها،  األرض  دّيان  هو  فبينام 
هو  وبينام  مديونًا!  الفقري  اإلنسان  صورة 
َيميس  ُيعرّي،  وال  بسخاء  اجلميع  يعطى 
ُمستلفًا! املعّوز-  اإلنسان  صورة  ىف- 
ويتشح  املحتاج،  صورة  اهلل  يستعري  وهبذا 
املُعوز!  إحساس  ويعيش  الفقري،  بلباس 
الفقري  يرحم  )من  يقول:  أن  هلل  يمكن  كان 
يرحم  »من  قال:  ولكنه  الرب(  يقرض  كأنه 
وهبذا: )نفسه(«  الرب  يقرض  الفقري 

شخصية  كمسئولية  الَدْين  اهلل  يأخذ   -1
الَدْين. يرد  أن  يستطيع  ال  عمن  نيابة  عليه 

امتيازًا  املُعِطى  الشخص  اهلل  هيب   -2
يسأهلا أن  جيرؤ  وال  يستحقها  ال  وكرامة 
فيالسعادته! عينه!  اهلل  يقرض  املُعطى  أن  إذ 
أحدى  ىف  شنوده  البابا  يقول  هذا  وىف 
ليس  املسيحية  ىف  »العطاء  مقاالته: 
أحد عىل  نحسن  ال  فنحن  إحسانًا، 
التى  حقوقهم  الغرباء  نعطى  نحن 
أمواهلم«.  عىل  كوكالء  لدينا  اهلل  أودعها 
أخوة  مع  نتعامل  عندما  نخطئ  وهلذا 
»اإلحسان«  مثل   كلامت  فنستخدم  املسيح 
خطرة  كلامت  ألنا  »العطاء«  و  »الصدقة«  و 
َفوْقية  عالقة  مضمونا  ىف  حتمل  إذ  جدًا 
حظًا األقل  جتاه  اهلل  أعطاهم  من  ِقَبل  من 
أنفسهم  يظنون  الذين  )أو  األقوياء  ِقَبل  ومن 
املستضعفني.  أو  الضعفاء  جتاه  كذلك( 
يفعل  مل  أخوته،  األصاغر  املسيح  دعا  وعندما 
تصورًا وال  جتاوزًا  وال  مثااًل  وال  جمازًا  ذلك 
بداية  منذ  فهو  فيهم،  يعيش  هو  حقًا  بل 
العبد  شكل  يأخذ  أن  أرتضى  األرضية  حياته 
جمده،  إىل  وصعد  وقام  ُصلب  فلام  املُهان، 
لكى  مهان،  عبد  كل  ىف  وهويته  بصمته  ترك 
اختبارًا  األرضية  حياهتم  ىف  ملؤمنيه  يرتك 
هو! معه  يتعاملوا  لكى  وُمعاشًا  واقعيًا  عمليًا 
ماء  »كأس  مثال  السيد  استخدم  وعندما 
عمل  أى  أن  يقول  أن  أراد  كأنه  بارد« 
عمل  هو  إنام  للمساكني،  ُيقدم  رمحة 
قد  نفسى(  )أنا  »فبى  نفسه:  هو  به  رمحة 
العمل  حجم  وصغر  تضاءل  مهام  فعلتم« 
عناًء  أقل  عماًل  نعرف  ال  فنحن  نظرنا،  ىف 
بارد! ماء  كوب  تقديم  من  تكلفة  أقل  أو 
يسكن  كان  الذى  الفقري  قصة  أذكر  وهنا 
يسكن  غنى  رجل  قرب  جدًا  متواضعًا  بيتًا 
غاضب  أكيد  »أنت  له:  فقالوا  قرص،  ىف 
غنى  وجارك  فقريًا  خلقك  ألنه  ربنا  من 
جارى  من  غاضب  أنا  »ال،  هلم:  فقال  كثريًا« 
يفعل!«. ومل  بى  هيتم  أن  الرب  أوصاه  الذى 





 Gods of Egypt بينام أشاهُد الفيلم العظيم
األسرتايل  بروياس"،  "أليكس  إخراج  من 
استوقفتني  األسكندرية،  يف  املولود  اليوناين 
عبارة جارحة اجلامل: “ال أملُك إال ابتسامتي"
خالل  احلساب،  حلظة  يف  فقرية  فتاة  قالتها 
رحلتها إىل العامل اآلخر. وفق األدبيات املرصية 
كان  املعريف،  النهوض  مرحلة  قبل  القديمة، 
الذهب بقرابني  الفردوَس  يشرتي  املتوىف 
امليزان مقابل ريشة اخللود يف  يضعها يف كّفة 
دار  دخل  ثروُته  َثُقَلت  فإن  األخرى.  الكّفة 
سحيق  إىل  هوى  كَنُزه،  َخفَّ  وإن  اخللود، 
النضوج  مرحلة  ر  ُتصوِّ الفيلم،  نايُة  العدم.  
ريشَة  الثروة،  بريشة  استبدلت  التي  املرصي 
م  ُيقدِّ املتوىف  وصار  ماعت(،  )ريشة  الضمري 
التي قام هبا يف حياته،  أعامَل اخلري والصالح 
فتاٌة   "زايا"  يملكها.  التي  املجوهرات  من  بدال 
سأهلا  فلام  فّضة.  وال  ذهًبا  متلك  ال  فقرية 
حتى  قرابني  من  ستقدمني  )ماذا  الُقضاُة: 
ابتسامتي!(.  تنايل اخللود؟( قالت: )ال أملُك إال 
بانورامّي  رشيٌط  رأيس  يف  مرَّ 
أن  وقررُت  أرستني.  التي  باالبتسامات 
أصحاب  عن  املقاالت  من  سلسلًة  أكتب 
ذكريايت. أرشيف  من  ابتسامات  أمجل 
جليل،  مجيل  عظيم  بشخص  اليوم  أبدُأها 
أحد  منذ  الشهر  هذا  مثل  يف  عاملنا  عن  رحل 
رآين  كلام  كان   .٢٠٠٩ يناير   ١٠ عاًما:  عرش 
وهو  ُيطمئنني  مرص،  حال  عىل  حزينًة 
ابتسامَته املرشقَة الشهرية،  يبتسُم يف وجهي 
تفاؤله  والتصاوير.  الصحُف  خّلدهتا  التي 
للمرصيني،  أفضل  وحاٍل  ملرَص  أفضَل  بَغٍد 
التفاؤُل  ذلك  وِسحره.  اخلاص  ه  رِسُّ هو 
تشاؤمي.  حلظات  أمام  النجاة  طوَق  كان 
وأعرتُف أنه من عّلمني أن الغَد دائاًم أمجُل.  
)ملَن  سألُته:   ،٢٠٠٣ عام  صباحات  أحد  يف 
الناس.  )لكلِّ  أجابني:  أستاذ؟(  يا  نكتُب 
املرصيون من أمجل شعوب األرض.( أعاوُد: 
املثقفون  منهم؟  رشحيٍة  ألية  ولكن  )نعم. 
املستنريون ال حيتاجون كتاباتنا. والظالميون 
ينجرفون  والبسطاُء  روننا.  وُيكفِّ يرفضونا 
من  صوًتا  أعىل  وليس  األعىل؛  الصوت  وراء 
إن  بالويل  الناَس  يتوعدون  الذين  الظالميني 
فّكروا وحّللوا واستناروا. املتطرفون من كل 
سمعتنا  ويشّوهون  أقالَمنا  يقصفون  لون 
من  وهيربون  الناُس  فيخاُف  وهيّددوننا، 
نكتب  فلَمن  األفق!  يف  يومُض  نور  كلِّ  حول 

مثل  ونكتفي  الكتابة،  عن  نتوّقُف  هل  إذن؟ 
بينام  مرَص  عىل  واحلرسة  بالُفْرَجة  غرينا 
هيدمها اهلادمون؟( يربُت عىل كتفي ويرشُق 
رفاٌه  )القنوُط  قائال:  حنون  بابتسامٍة  وجهه 
َمن  ابنتي!  يا  قلم  بصاحب  يليُق  ال  وترٌف 
أن  حّقه  من  ليس  التنوير  مشعل  حيمل 
يرتك قلَمه ومشعله ويقف يتفّرج ويتحرّس. 
رسيًعا  الثامُر  تأت  مل  إن  ييأس  أن  له  وليس 
باملثقف  يليق  ال  عاٌر  اليأُس  قطوُفها.  دانيًة 
نبيٌل. وعلينا محاية  العضوّي! متُن املرصيني 
املُضّللني.(  تضليل  من  الطيب  املتن  هذا 
حتى  تشاسعت  التي  ابتساماته  أمجُل  أّما 
٢٠٠٦ عام  يف  فكانت  القهقهة  حّيز  دخلت 
حينام التقيُت به يف أحد الصباحات يف كافيرتيا 
املجلس األعىل للثقافة، ورحُت أحكي له ماذا 
جريدة  يف  قرأْت  حني  باألمس  أمي  فعلت 
املانشيت  عني.  "مرعًبا"  خرًبا  "األهرام" 
ر من كتاب فاطمة ناعوت  يقول: )العامل حُيذِّ
بعدما  اخلرب،  قراءة  أمي  ُتكمل  فلم  اجلديد.( 
ترصخ  وهي  يب  واتصلت  العنوان،  صدمها 
كتابك؟!  من  بيحذر  كله  )العامل  اهلاتف:  يف 
ده؟(  الكتاب  يف  ايه  كتبتي  أسود!  نار  يا 
للكاتبة  مؤخًرا  )صدر  فيقول:  اخلرب  متُن  أما 
"الكتابة  بعنوان  جديد  كتاٌب  ناعوت  فاطمة 
بالطباشري" عن دار “رشقيات”. ويف مقدمة 
أمني  "حممود  الكبري  املفكُر  يقول  الكتاب 
َق  العامل”: "أيـها القارئ العزيز، حـذاِر أن تصدِّ
تتحّقـق مل  فكتابُته  الكتـاب!  هذا  عنواَن 
ليسـت  فهي  بالطباشيـر!  عنواُنه،  يزعم  كام 
مُتسـَح  أن  يمكن  التي  طحية  السَّ بالكتابـة 
باحلـق،  هي  بل  مغادرهِتا.  بمجرد  ُتنسى  أو 
يف  العميـق  باحلفـر  كتابـٌةٌ  مغاالة،  غري  ويف 
الرتاثيـّة  القومية واإلنسانّية،  الثقافية  جتاربنا 
أهيا  َب  تتأهَّ أن  أرجو  هلذا  واملعاصـرة. 
لعمليتْي:  ناعوت  لكتاب  قراءتك  يف  القارُئ 
واحد،  وقت  يف  وموقًفا  ا  معرفيًّ وبناء-  هدٍم 
الثقافيـة واحلياتّيـة  العديد من مهومنـا  حول 
السائدة واملُهيمنة.( لقد أغفلت اجلريدُة وضع 
"الكرسة" حتت حرف "الالم"، فقرأهتا أمي: 
العامَل  أن  وظّنت  “العامِل"،  من:  بدال  “العامَل"، 
ابنتها! عىل  خوًفا  قلبها  فانخلع  ضدي،  كّله 
أستاذي  اجلميل،  والفيلسوف  الكبري  املفّكر 
ا  باشًّ مسرتحًيا  َنْم  العامل"،  أمني  "حممود 

مبتساًم مثلام كنَت دائاًم؛ فمرُص اآلن أمجل. 
الوطن.” حيبُّ  ملن  والوطُن  هلل،  و“الديُن 
عن - املرصى اليوم

معهم التعامل  وكيفية  األطفال 
الوالدين مها املثال األعىل للطفل، إذ يقوم 
عىل  ولذلك  بتقليدمها.  إراديًا  ال  الطفل 
القدوة!  مستوى  عىل  يكونا  أن  الوالدين 
ُيعطيا  أن  الوالدين  عىل  جدًا  السهل  من 
الطفل منهجًا تربويًا، ولكن من الصعب 
كان  إذا  املنهج  هلذا  الطفل  يستجيب  أن 
عىل  املنهج  هلذا  مطبقني  غري  الوالدين 
أنفسهم. إذن ما هي الطرق السليمة التي 
أجل  من  أطفالنا  هبا  نوجه  أن  نستطيع 
أعضاء  ليكونوا  الصغر  منذ  أعدادهم 
فعالني يف املجتمع عىل مجيع األصعدة؟!

بالـحــب: التــوجيــه   •
"حمبة  الطفل  أعطوا  إذا  الوالدين 
سيمنحهم  باملقابل  فالطفل  حقيقية"، 
التي  هي  األوامر  ليست  إذ  طاعته، 
يعرفوا  أن  البد  وحيبهم.  يطيعهم  جتعله 
يتفهموا  وأن  حيبه.  ال  وما  حيبه  ما 
ال  وأن  لألفضل،  توجيهها  مع  طباعه 
جيب  لطباعهم.  اخلضوع  عىل  يرغموه 
وأنام  صفه،  يف  أنم  يشعروه  أن 
التعامل.  أساس  صديقاه ويكون هذا هو 

بالصـالة: التـوجيـه   •
أن  أطفاهلم  يعلام  أن  الوالدين  جيب عىل 
الصالة  هو  للسامء  مفتوح  باب  هناك 
حيبنا  الذي  احلنون  األب  هو  اهلل  وأن 
يتعلم  أن  جيب  الضيقات،  كل  وحيل 
الطفل من صغره بأن له صديق حقيقي 
احلقيقية  إليه كل وقت. وهذِه هي  يلجأ 
من  الكثري  يف  أعلن  املسيح  السيد  ألن 
اأَلْواَلَد  "َدُعوا  لألطفال  حمبته  املرات 
هُؤاَلِء  مِلِْثِل  أَلنَّ  َنُعوُهْم  مَتْ َواَل  إِيَلَّ  َيأُْتوَن 
.)16  :18 لوقا   ( اَمَواِت"  السَّ َمَلُكوَت 

بالصـداقـة: التـوجيـه   •
ال يكفي أن يقّدم الوالدين ألطفاهلم احلب، 
شخصيهام  يف  هلم  يقدما  أن  جيب  بل 
فالطفل  يسمع،  الذي  واملرشد  الصديق 
كي  للوالدين  حيتاج  األوىل  مراحله  يف 
يرشدوه. كي  يقول،  ما  كل  يف  يصغوا 

اهلادفة: القصص  خالل  من  التوجيه   •
القصص اهلادفة ُتساهم يف تنمية اجلانب 
النفيس والروحي والعقيل واإلجتامعي 
إجيابية  تكون  أن  برشط  لألطفال، 
عن  النهي  مثل  اخلري  ألفعال  متضمنة 
واخليانة  والرسقة  واخلداع  الكذب 

واإلخالص  والصدق  األمانة  عىل  واحلث 
الخ...  والعطاء  والغري  اهلل  وحمبة 
ضارة:  بطريقة  التدليل  عدم  خالل  من  التوجيه   •
العمل  عىل  الطفل  ُنكاىفء  أن  جيب 
العمل  ونوبخه عيل  يعمله.  الذي  الطيب 
ولنتذكر  قاسية  غري  بطريقة  اخلاطئ 
الرب  حيبه  "الذي  املقدس:  الكتاب  قول 
الطفل  تدليل  ألن   .)6 يؤدبه...")عب12: 
قد  يشء  كل  يف  له  واإلستجابة  الزائد 
السيطرة  وحب  الذات  حب  يعلمه 
ما  لتنفيذ  والبكاء  بالرصاخ  والتهديد 
يريد، لذلك جيب أن نكون حكامء !!! ال 
الوالدين  أخذ  فإن  الثابتة،  غري  للمواقف 
ألّن  به،  يلتزما  أن  عليهام  جيب  موقفًا 
والثبات. اجلدّية  الطفل  سيعلم  ذلك 

بالـنـفس: الثـقة  منحـه  خـالل  من  التـوجيـه   •
يكتسبها  التي  الصفات  من  بالنفس  الثقة 
فيه يعيش  الذي  املحيط  من  الطفل 
تكوين  يف  الصفة  هذه  ألمهية  ونظرًا 
والنهج  املستقبل،  يف  الطفل  شخصية 
جيب  حياته،  يف  عليه  يسري  سوف  الذي 
عىل  صغره،  منذ  وتربيته  الطفل  تنشئة 
أجل  من  نفسه،  يف  عالية  بثقة  يتمتع  أن 
القرارات  اخّتاذ  عىل  قادرًا  يصبح  أن 
أي  يف  رأيه  وابداء  حياته،  يف  اخلاصة 
وثقة جرأة  بكل  عليه  يعرض  موضوع 
يشء. أي  من  القلق  أو  اخلوف  ودون   
احِلرص  الوالدين  عىل  جيب  أحبائي، 
خالل  من  الطفل  فراغ  ملء  عىل 
من  النوم،  إىل  اليقظة  من  يومي  برنامج 
مناسبة  بسيطة  بشاطات  إشغاله  خالل 
كل  يف  الطفل  مشاركة  وجيب  لسنه. 
وهذِه  بسيطة  كانت  ولو  حتى  أنشطته 
وتعطيه  تسعده  الوالدين  من  املشاركة 
صحيح  والعكس  نفسه،  يف  الثقة 
املنزل  أعامل  يف  لك  الطفل  مشاركة 
مائدة  وإعداد  املالبس  كرتيب  البسيطة 
ويسعد  نفسه  عىل  يعتمد  جتعله  الطعام 
املنزل. يف  فعال  دور  له  أن  ويشعر  بذلك 
يتبع...

القرن  من  السبعينيات  منتصف  يف 
»مارينا  الرصبية  الفنانة  قامت  املايض، 
لكي  فريدة  بتجربة  أبراموفيتش«، 
البرش.  ترصفات  عىل  أكثر  تتعّرف 
دون  املطلقة  احلرية  هلم  ُمنحت  إذا 
ملدة  تقف  أن  فقررت  مقاومة، 
حراك،  دون  متواصلة  ساعات  ستة 
ما  هبا  يفعلوا  أن  للجامهري  واتاحت 
طاولة  عىل  هلم  تركت  أن  بعد  أرادوا، 
املؤذية،  األشياء  من  العديد  جتاورها، 
التي تغوي عىل استخدامها، اسوأ ما يف 
األشياء:  هذه  بني  من  البرشية.  النفس 
األزهار! وأشواك  ومسدس،  سكني، 
احلضور  اكتفى  البداية،  يف 
ومشاهدهتا  أمامها،  بالوقوف 
اخلالق! إبداع  من  ككيان 
جتاهبهم  لن  أنا  تيقنوا  وعندما 
كان  مهام  انتقامي،  فعل  رد  بأي 
أصبحوا  جتاهها،  ترصفهم  نوع 
ومارسوا  وعدوانية،  رشاسة  أكثر 

ضدهم! عدائي  موقف  أي  تتخذ  أن 
نتعامل  الذين  أن  اثبتت:  قد  كانت  لكنها 
عرقهم اختلف  مهام  يوميًا  معهم 
عىل  لقادرون  وخلفياهتم،  وسنهم، 
هلم  اتيحت  إذا  شنيعة،  أفعال  ارتكاب 
رادع  دون  بالسلبية،  احلبىل  الفرص 
نظام! ومن  قانون،  ومن  قيم،  من 
الثورات  خماضات  حيث  بالدنا.  ويف 
احلرية  انفلتت  املتتابعة،  »اخلريفية« 
االندالع  وأصبح  املقدسة،  مساراهتا  عن 
يوميًا.  يصبح  أن  كاد  الذي  االحتجاجي. 
يائسة  كمحاولة  هواه.  عىل  ينطلق 

ومــــؤملـــة: مشـــيـنـة  تصــرفــــات 
املسدس  أحدهم  وجه  فقد   ..
به! يطيح  أن  وكاد  رأسها،  إىل 
بتـــمــــــزيـــــق  آخـــــر  وقــــــام   ..
بجســــدها! والتحـــــرش  مالبســــها، 
   .. وآخر نكزها يف بطنها بأشواك األزهار!
بأدائها  الفنانه،  هذه  حتّملت،  لقد 
من  اآليت  امللهم  عملها  وقوة  اجلسدي، 
اإلبداعي كيانا  من  عميقة  منطقة 
وجلد  بصرب  املتوحشة،  اهلمجية  هذه 
التي  الساعات  انتهت  أن  إىل  عجيبني، 
دون  مكانا،  من  فتحركت  حددهتا، 

الفوضوي  »احلر  أسطورة:  لتمرير 
احلرية  يف  باحلرية  واالستمتاع  الثائر«. 
امللزمة القوانني  وكأن  مدى..  أبعد  إىل 
اعتقادهم اخلاطيء، حُتّد من حريتهم يف 
إمكانية  احلقيقية  للحرية  تتيح  انا  مع 
الذين  هلؤالء  قريبة  وجتعلها  أعظم، 
األخالقية! والضوابط  القوانني  يتبعون 
احلرية  معنى  يفهم  مل  البعض  ألن  ذلك     
أجلها من  ويعتصم  هبا،  يطالب  أن  قبل 
يف  االبرياء  ويقتل  املؤسسات،  وحيرق 
بأن يف  بعد  البعض مل يدرك  سبيلها، وألن 
داخل كل منا ترقد لعنة احلرية الرشيرة!
أبراموفيتش«.  »مارينا  املمثلة  قالت 
األدائــيــة: لفلسفتها  اختـــزاٍل  يف 
األمل  فمن  يتأمل،  أن  الفنان  "عىل 
األعـــمـــــــــال"!  أحــــســـــن  تــــأتــــي 
العرب«! »وأحسن  نضيف:  أن  ويمكننا 
أال  ينبغي  بثقة:  نقول  وأن 
حــــــرية  النـــــاس  بعض  نــعـطــي 
يستحقون!... مما  أكـثــر  مطلقة 



برنارد شو .. 
"يريد ان متشى احليوانات والطيور ىف جنازته" 
نباتيًا  شو  برنارد  جورج  الفيلسوف  كان 
الصحى  الطعام  هو  النباتى  الطعام  أن  وقال 
االنسان  خلق  اهلل  ان  وقال  لالنسان  املثاىل 
اذا  سنة   120 قدره  طوياًل  عمرًا  ليعيش 
ثقة  ىف  وأضاف  طعامه.  اختيار  أحسن 
بنفسه!!.. مثاًل  سيرضب  انه  كاملة 
أموت  "عندما  الساخر:  باسلوبه  وقال 
أجعل  مل  التى  والطيور  احليوانات  كل  اجعلوا 
جنازتى"! ىف  متشى  هلا  مقربة  بطنى  من 
جيدة  بصحة  سنة   96 الرجل  عاش  وبالفعل 
مرحة  وروح  قوية  وذاكرة  ذهنى  ونشاط 
خرج  أن  اىل   ... الكتب  ويؤلف  ويكتب  يقرأ 
وأمطرت  منزله  حديقة  ىف  يتمشى  يومًا 
بكسور  وأصيب  فانزلق  فجأة  السامء 
ذلك  ولوال  بوفاته،  أرسعت  ومضاعفات 
احلادث ربام كان سيعيش للعمر الذى ذكره.

***

من ملّفات جراّح
اجلراحة  قسم  رئيس  هبنام  لوقا  هبنام  د.  قال 
بمستشفى امبابة سابقًا، وكبري مرشىف الطب 
بمستشفى  املهنى  التعليم  ورئيس  النفسى 
شتاء  ىف  انه  حاليًا  بكاليفورنيا  مرتوبوليتان 
رجل  دخل  الشعبية  عيادتى  وىف   1980 سنة 
احلال كام هو ظاهر من مالبسه ومعه  رقيق 
بسيط.  فستان  أيضًا  ترتدى  التى  زوجته 
العمر  من  الستني  نحو  ىف  الرجل  ىل  وبدا 
منكام  من  سألتهام:  نحواخلمسني.  وزوجته 
دكتور  يا  زوجتى  الرجل:  فأجاب  املريض؟ 
لطبيب! تذهب  حياهتا  ىف  مرة  ألول  وهى 
وسنها،  أسمها  عن  السيدة  اسأل  وبدأت 
سنة   90 عمرها  قالت  عنام  جدًا  ودهشت 
وبعد  سنة!   120 عمره  ان  الزوج  وقال 
عندها  وجدت  الزوجة  عىل  الكشف 
متامًا. جيدة  بصحة  وانا  برد  نزلة 
بعض  الرجل  أسأل  أن  الفضول  دفعنى 

اسئلة مثل: - هل عندكم أوالد؟
- ال. )فقلت ىف نفسى مش شايل هم حاجة(!

اليومية؟ ايه نظام حياتكم  ياترى   -
حلمة،  نأكل  مانقدرش  غالبة  ناس  احنا   -
واحدة  مرة  فرخة  نأكل  قّدرنا  ربنا  ولو 
مع  وجبنة  وفول  عيش  وبنأكل  الشهر،  ىف 
فاضيني  واحنا  وجرجري،  وطامطم  خيار 
نمشى  الشوارع  ىف  نرسح  النهار  وطول 
نفسى ىف  فقلت   ... أصحابنا  ونزور 
والصحة  والسعادة  كبرية  نعمة  الفقر  "ان 
والرياضة  الصحى  والطعام  الرضا  ىف  والعمر 
اهلم"! محل  وعدم  كاملشى  اخلفيفة 

***

 ! لم تتم  التى  السيمفونية 
التناول  استدعيت مرتني ألخذ   2007 ىف سنة 

هي  الشفافية  أن  عىل  الباحثون  إتفق     
ترصفات  ترى  أن  يمكن  زجاجي  لوح 
اآلخرين افرادا أو مؤسسات أو حكومات 
وال  جتميل  بدون  هي  وكام  خالله  من 
تشويه وهبذا يكون هلا يف الثقافة اإلنسانية 
واملحاسبة.  واالتصال  االنفتاح  معاين 
جماالت  يف  الرسية  عكس  هي  والشفافية 
واإلدارة  واالعامل  األخالق  وعلم  السياسة 
االجتامع. وعلم  واالقتصاد  والقانون 

تستخدم الشفافية كوسيلة ملحاسبة مسؤيل 
تكون  فعندما  الفساد.  ومكافحة  احلكومة 
لالعالم  مفتوحة  احلكومية  االجتامعات 
شخص  ألي  فرصة  وهناك  واجلامهري 
احلكومة  ميزانية  وتدقيق  ملراجعة 
جمال  هناك  ويكون  املايل،  عملها  وجدول 
والتعليامت  القوانني  ومناقشة  للحوار 
حينها  احلكم  نظام  يعترب  والقرارات 
يف  احلكومة  أمام  الفرص  وتضيق  شفافًا، 
إساءة استخدام السلطة ملصلحة مسؤليها.
والصدق  حياتنا  يف  الصدق  هي  فالشفافية 
قيمة  وهي  شعارًا  وليس  قيمة  يعني 
أن تكرس يف حياتنا عىل  موجودة وجيب 
والوطن. واملجتمع  والعمل  املنزل  صعيد 
استثامري  تنموي  مبدأ  الشفافية  أن  كام 
اإلعالن  رضورة  يعني  مهم  واقتصادي 
واإلعالم عن األنشطة والربامج التي تنفذها 
املنظمة، وكذلك األمر بالنسبة للدول فكثريًا 
ما نسمع عىل ألسنة املسئولني أن ترصفات 
احلكومة تتصف بالشفافية. فام معني ذلك؟
واضحة  الدخل  مصادر  أن  ذلك  معنى 
الدولة  فميزانية  واضحة.  اإلنفاق  وأوجه 
الدولة  ومشاريع  للجميع  معرفتها  متاح 
حتى  أيضًا  متاحة  احلقيقية  وقيمتها 
عن  ذلك  بعد  املسئولني  حماسبة  يمكن 
هو  فيام  حيدث  تغيري  أو  خسائر  أي 
هذه  منطلق  من  فعال  تم  وما  له  خمطط 
مثاًل  نجد  أن  عجب  فال  وهلذا   ، الشفافية 

املتنرّص  الغازوىل  حممد  لالستاذ  املقدس 
الليبى  للرئيس  السابق  الثقاىف  واملستشار 
يصارع  وكان  املستشفيات  باحدى  وذلك 
ولكن  الرئة  رسطان  مع  شديدًا  رصاعًا 
خياف  وال  بالنعمة  متهلال  مرشقًا  كان  وجهه 
املوت. ثم استدعيت مرة ثالثة اللقاء كلمة ىف 
 ... عمره  يطول  ان  أمتنى  وكنت  جنازته، 
واألنجليزية  بالعربية  رائعان  كتابان  له  وهو 
أن  أمتنى  وحممد(  واملسيح  )أنا  أحدمها 
يقرأمها اجلميع من املسيحيني واملسلمني ...
املؤثرة  الشعرية  األبيات  هذه  وجدت  وقد 
ُأّمه: اىل  منه  خطاب  ىف  أوراقه  ضمن 
فقدانـى  علـى  البكاء  ملـا  ُامــــــــــّى 
دعانــــــــى  الرب  ألن  افرحى  بل 
يـــــــدعوك        لعــلــــه  واذكــــريــــــه 
دعانـــــى مثلمــــــــا  متــــامـــــًا 
بل  وِخالنــــى         أهلــــى  أنسى  لــم  امــى 
وجدانى مالك  ليسوع  هجرتى 
االسالم         سجن  ىف  كنت  إفرحى  امى 
سجانى هو  كــــــان  وحممــــــــد 
بــــإعدامى        حــكـــــم  ُامى  يا  وقرآنه 
وآذانى عقلــى  أتعبت  وأحـــاديثه 
وعىل        حمبة  فاهلل  أفرحــــى  أمــى  يا 
املعــانى باسمــى  جتّلت  الصليب 
نفسه          بذل  الصالــــــح  والراعـــــى 
وفدانى وقــام  بارادتـه  مــــــــات 

***

العظة أثناء  النوم 
زوجك  خرج  "ملاذا  الزوجة:  الواعظ  سأل 
شيئًا  قلت  هل  العظة،  منتصف  من 
من  هو   .. أبدًا  "ال  الزوجة:  قالت  أغضبه؟ 
!! النوم"  أثناء  املشى  بمرض  مريض  زمان 

***

حسن تخلّص !!
و  األحد"  "مدارس  بني  اخلالف  احتدم 
باملنصورة  املقدس"  الكتاب  "أصدقاء 
ىف  يقولون  األولون  كان  حيث  قدياًم 
أعطنا  للغد  الذى  "خبزنا  الربانية،  الصالة 
"خبزنا  االصدقاء  يصليها  بينام  اليوم"، 
ملطران  حيتكمون  فذهبوا   "... كفافنا 
تيموثاوس  األنبا  الرمحات  مثلث  الدقهلية 
وسالوه:  عليه  املشكلة  وعرضوا  وقتئذ 
األصح؟"  فينا  مني   ... سيدنا  يا  "مارأيك 
متشبث  طرف  كل  أن  املطران  رأى  وملا 
جوهرى  غري  اخلالف  وأن  برأيه، 
ومل  ترمجات،  اختالف  هى  واملسألة 
أجاب:  منهام،  أحدًا  خيرس  أن  ُيرد 
بالقبطى"!! بأصّليها  أنا  أوالدى  يا  "احلقيقة 

يتهم  أن  الديمقراطية  الدول  بعض  يف 
وذلك  الفساد  أو  بالرشوة  وزير  أو  رئيس 
الرقابة  ألن  الناس  من  ومسمع  مرأي  عىل 
أمانه وضعها الشعب يف أعناقهم ومن حق 
يتجه. أين  وإىل  هو  أين  يعرف  أن  الشعب 
املوارد  يستنزف  الشفافية  انعدام 
حجب  طريق  عن  للفساد  جماال  ويطلق 
تغني  ال  بكلامت  واستبداهلا  احلقيقه 
اهلزيمة  كتسميه  جوع  من  تشبع  وال 
وقدرا. قضاء  واإلمهال  مثال  نكسة 
الشفافية  انعدام  تداعيات  أبرز  إن 
غري  يف  العامة  اخلزانة  مقدرات  وضع 
محاية  عىل  اإلنفاق  كزيادة  موضعها، 
االجتامعية. املتطلبات  حساب  عىل  الُنُظم 
العاملي  اليوم  بمناسبة  العامل  احتفل  عندما 
ملكافحة الفساد، جتىل سجل غري مرشف 
حيث  العربية،  الدول  يف  الفساد  شأن  يف 
ملنظمة  مؤرشالفساد  نتائج  أظهرت 
عرش  أفضل  قائمة  أن  الدولية،  الشفافية 
دول عىل مؤرش الشفافية مل تشمل ولو دولة 
العرش  قائمة  أن  عن  فضاًل  واحدة،  عربية 
عربية  دول  أربع  تضم  فساًدا  األكثر  دول 
هي )ليبيا، والعراق، والسودان والصومال)
ببساطة  يعني  الشفافية  وانعدام 
وحتجيم  الديموقراطية  غياب 
الرقاببة. األجهزة  دور  انعدام  أو 
وتشري هذه البيانات إىل أن الفساد يف الدول 
وحيد  ملحوظ،  بشكل  يامَرس  العربية 
التنمية،  مرشوعات  نجاح  إمكانية  من 
رصاعات  تشهد  التي  الدول  يف  وبخاصة 
األربع  العربية  الدول  أن  حيث  مسلحة، 
األكثر  العرش  الدول  قائمة  يف  أتت  التي 
العامل، هي دول تعاين  فساًدا عىل مستوى 
مضى  بعضها  أهلية،  حروب  ويالت  من 
عليه أكثر من ثالثة عقود، وهي الصومال، 
يف  الرصاعات  هذه  تنتهي  أن  يتوقع  وال 
والسودان  والعراق  ليبيا  مثل  الدول  باقي 
القريب. األجل  يف  واليمن  وسوريا 

حقوق  وعن  اإلنسان  عن  الرشق  يف  احلديث  يكثر 
ال  الذي  الشعار  اإلنسان  ع  حديث  ولكنه  اإلنسان 
يناهلا  اإلنسانية  فاحلقوق  يتحقق  ال  الذي  له  وجود 
هبا  يتمتع  أحد  ال  ولكن  العام  مسامه  يف  املجموع 
رقم  جمرد  الرشق  يف  الفرد  الواقع  أرض  عىل 
من  هلا  هوية  ال  نقط  جمرد  بل  أرقام  جمموع  يف 
وتكييفه  تأطريه  جيري  حيث  النقاط  ماليني 
للمجموع  الكيل  املنطق  مع  ليتالءم  وتنميطه 
الرشقيني تصور  يف  اإلجيايب  املنطق  هو  الذي 
الرشق  يستطيع  الغرب  تقليد  الرشق  يستطيع 
ويستطيع  بالغرب  التشبه  درجة  إىل  التغرب 
برباعة  الغربية  التكنولوجيا  يأخذ  أن  الرشق 
يتعثر  ولكنه  متوقعة  غري  وبرسعة  فائقة 
االنسان. حلقوق  صحيح  فهم  يف  وكثريا  كثريا 

العامل  يف  اإلنسان  حقوق  يف  تطورات  ثمة  نعم 
حجم  مع  تتساوق  ال  تطورات  ولكنها  الرشقي 
الرتكيز  يكون  قد  بل  التقني  او  املادي  التطور 
تعمية  أو  تعويضا  املادي  اآليل  املضامر  هذا  عىل 
اإلنسانية  اجلوانب  يف  املتعمد  القصور  عن 
أحدث  رصاحة  الرشق  دول  إحدى  تتبنى  قد 
يف  تبدأ  وقد  اإلنسان،  حقوق  مقوالت  وأرقى 
حيدث  مل  هذا  أن  )مع  الواقع  أرض  عىل  تطبيقها 
النهاية حقوقا هشة  حتى اآلن( ولكنها ستكون يف 
قابلة لالنكسار والرتاجع والسبب يف ذلك أن الغرب 

األجواء جتعل املراقب يشعر بأمهية هذه األرواح 
حتى ولو كانت بعدد أصابع اليد الواحدة لو وقعت 
األمور  يشء  فال  هذه  مثل  حوادث  وقعت  وقد 
متيض حتى لو كان الضحايا باملئات أو حتى باآلالف.

األنظمة  أو   القوانني  نصوص  من  كثري  تتشابه  قد 
مدعومة  الغرب  يف  لكنها  والغرب  الرشق  بني 
نظام  عىل  مهيمنة  متجذرة  راسخة  بثقافة 
مؤسساتية  تشكالت  يف  وحارضة  العام  الوعي 
جمرد  الرشق  يف  هي  بينام  ومدنية  حكومية 
حتتال  شعارتية  مقوالت  جمرد  ورق  عىل  حرب 
بواسطة  للفرد  املعادية  الشمولية  الثقافة  عليها 
من  جهارا  هبا  تستخف  قد  بل  األصالء  ممثليها 
خجل. أو  خوف  من  جفن  هلا  يرف  أن  دون 

بني  احلاد  التاميز  هذا  رؤية  كعرب   يمكننا  أيضا 
"اإلنسانية الغربية" و "الالإنسانية الرشقية" يف واقعنا 

يقف  فإنه  اإلنسان  حقوق  منظومة  عىل  يؤكد  إذ 
مسرية  عىل  يستند  إنه  صلبة  وعي  قاعدة  عىل 
تارخيية كربى تشكلت عىل مدى 2500 عام عىل يد 
كبار الفالسفة وعاملقة الفكر اإلنساين وترسخت 
يف تفاصيل الثقافة كام يف تفاصيل الواقع بينام هي 
يف الرشق طارئة عىل الوعي املجتمعي بل إن هناك 
وبالتايل  ويناقضها  يضادها  املجتمعي  الوعي  يف 
يضعف اإليامن هبا وهيمشها فتتضاءل التضحيات 
لسبب  ما  ظرف  يف  حتققت  إن  وحتى  ألجلها 
طريق. أقرص  من  عنها  الرجوع  يسهل  آلخر  أو 

يمكن مالحظة هذا البعد الالإنساين الرشقي حتى 
األخبار  العابرة عىل شاشات  الوقائع واألحداث  يف 
اليوم يف الرشق أو يف الغرب تقع كارثة ما انفجار ما 
انيار ما يذهب العرشات فيه ضحية إمهال أو سوء 
الثقافية والنظامية. الفعل  إدارة وهنا ختتلف ردة 
 يف الغرب تقوم الدنيا تتحرك املنظامت املدنية تقع 
اإلدارة السياسية يف مأزق ينتفض اإلعالم غضبا كل 

امتداد  عىل  العربية  التحالفات  نمط  إىل  بالنظر 
النصف الثاين من القرن العرشين لو تأملنا املشهد 
الدول  أن  سنجد  التفاصيل  عن  وبعيدا  بعيد  من 
العربية وهي يف معظمها أنظمة عسكرية انقالبية 
توحشا. درجاته  أعىل  يف  واالستبداد  القمع  سادها 

منذ  التاريخ  خطوات  يتتبع  من  كل  ويستطيع 
أن  من  يتأكد  أن  اليوم  وإىل  األول  اإلنسانية  فجر 
عرص  هو  املتشكل  الراهن  عرصنا  العرص  هذا 
العمق  حيث  من  هلا  سابق  ال  صورة  يف  اإلنسان 
والكثافة واألثر إذ عىل الرغم من الطفرات اإلنسانية 
الثقافة  مسار  خارج  هناك  أو  هنا  من  العابرة 
واالنكسارات  الرتاجعات  من  الرغم  وعىل  الغربية 
التي شوهت خط الصعود اإلنساين  واالخرتاقات 
يف  بدياهتا  تشكلت  منذ  ذاهتا  الغربية  الثقافة  يف 
املؤرش  أن  إال  اليوم  وإىل  اليونانية  احلضارة  رحم 
العام يف دالالته الرتاكمية كان يسري لصالح اإلنسان.

واإلعالنات  والعهود  املواثيق  وتتنوع  تتعدد 
كانت  سواء  اإلنسان  حقوق  تدعم  التي  والبيانات 
أو  عرقية  فئوية  او  )إقليمية  دولية  شبه  أو  دولية 
دينية( ولكن يبقى إعالن حقوق اإلنسان واملواطن 
واإلعالن  1789م  عام  الفرنسية  الثورة  تبنته  الذي 
املتحدة  األمم  تبنته  الذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
املبارش  أثرمها  حيث  من  األهم  مها  1948م  عام 
العامل. مستوى  عىل  اإلنسان  حقوق  مسار  عىل 



استيقظت  اجلديد،  اليوم  ذلك  صباح  ىف   **
نافذة  فتحت  وعندما  كعادتى؛  مبكرًا 
ألتفت  أكن  أشياءًا مل  رأيت  الصغرية  حجرتى 
أكثرارشاقًا الشمس  رأيت  قبل.  من  اليها 
غرفتى  تدخل  وهى  تضحك  أشعتها  وتكاد 
لونا  حتّول  وقد  السامء  رأيت  مرتاقصة. 
من  ملجموعة  املعروف  األزرق)الساموى( 
بالعني  ترى  ال  بأفراح  املتأللئة  الزاهية  األلوان 
رأيت  مجيعًا.  واملشاعر  القلب  متأل  ولكنها 
الطيبة العجوز  جارتنا  تربيه  الذى  احلامم 
بل  واحد؛  مكان  ىف  يبقى  يكاد  ال  سمري(  )أم 
آخر اىل  مكان  من  ظاهرة  سعادة  ىف  يطري 
أغنية  يكون  أن  يكاد  املنتظم  الرقيق  وهديله 
بالفرح والسعادة  الذى يغمرك  بالرسور  مليئة 
واآلمال اجلميلة. حتى هذه الوردات الصغرية 
االصيص  ىف  زرعتها  قد  كنت  التى  اجلميلة 
النافذة  افريز  عىل  ووضعته  الفخارى 
متيل  الوردات-راحت  هذه  حتى  الرفيع- 
يسمعها  ال  كلامت  متبادلة  البعض  بعضها  اىل 
سواها. وغادرت نافذة حجرتى؛ ودخلت اىل
هبو الشقة؛ فرأيت السمك امللّون الصغريالذى 
الزجاجى  احلوض  ذلك  ىف  وأربيه  أحبه 
بعضه  وراء  جيرى  راح  وقد  -رأيته-  الشفاف 
ومرحة شقية  طفولية  حركات  ىف  البعض 
من  هبا  يقوم  أره  مل  ومثرية  غريبة  حركات 
حركات  أشاهد  واقفًا  كنت  وبينام  قبل. 
أسمع  بى  اذا  الشقية؛  الصغرية  األسامك 
بصوت  خمتلطًا  )نورا(  اجلميلة  ابنتى  صوت 
االستقبال حجرة  ىف  )مينا(  احلبيب  ابنى 
)كل  قائلني:  معًا  يصيحان  ومها 
ماما(... يا   … طيبة  وأنت  سنة 
االستقبال حجرة  اىل  ذاهبًا  وأرسعت 
وعندما  هناك.  حيدث  ما  وأعرف  ألرى 
وابنى  ابنتى  رأيت  الغرفة؛  باب  اىل  وصلت 
طبعًا احلبيبة  زوجتى   - أمهام  حيتضنان 
بحنان  صدرها  اىل  تضمهام  هى  كانت  بينام 
قائلة  مسموع  بحب  وتقبلهام  واضح؛ 
اهلل(.... باذن  وسعيدان  طيبان  )وأنتام  هلام: 
هلم  قلت  ثم  الصباح؛  حتّيات  عليهم  وألقيت 
ما  معكم؟!  تفرحوننى  أال  وممازحًا:  معاتبًا 
الرائعة  األرسية  االحتفالية  هذه  مناسبة  هى 
صوت  ىف  وابنتى  ابنى  صاح  واجلميلة؟!. 
اليوم هو  يا أبى؛  اليوم هو )21( مارس   : واحد 
ابنتى وابنى  اليهم؛ وأبعدت  عيد األم. ودخلت 
وقبلت  واحتضنتها  بلطف  أمهام  حضن  عن 
كلها:  ومشاعرى  قلبى  بكل  هلا  قائاًل  جبينها 
عيد أم سعيد باذن اهلل، وكل عيد أم وأنت طيبة 
العامل.  ىف  زوجة  وأروع  وأمجل  أم؛  أعظم  يا 
من  كل  مع  والقبالت  التهانى  تبادل  وبعد 
زوجتى وابنتى وابنى، اتفقنا عىل عمل احتفال 
واجلميلة. العظيمة  املناسبة  هبذه  املساء  ىف 
عرفت  األم(؛  هو)عيد  اليوم  أن  عرفت  وملا 
التى  والغريبة  اجلميلة  املناظر  كل  وسبب  رس 
وعندئذ  السعيد.  اليوم  ذلك  صباح  منذ  رأيتها 
ذكريات  من  طويل  رشيط  رأسى  ىف  دار 
)أمى(  مع  قضيتها  والتى  البعيدة  طفولتى 
أذهب  بعدما  كنت  والتى  اهلل  رمحها  احلبيبة 
آخر  ىف  أجد  ال  وأتعب  وألعب  وأجىء؛ 
أللتجىء  الرحيب  الداىفء  حضنها  اال  األمر 
كل من  فيه  وأسرتيح  به  وأختبىء  اليه 
ما لقيته ىف يومى العصيب.ومل أجد ىف كل أيام 
عمرى الطويلة واملتعبة غري حب)أمى( احلبيبة 
الغالية ألعيش فيه وأحيا به وأسعد ىف جنباته…
ىف  تتابعت  ابداع؛  وملحة  اهلام  ومضة  وىف 
من  واملتنوعة  الكثرية  قراءاتى  كل  داخىل 
والرائعة  البديعة  والصور  واألشعار  القصص 

كام  سيناء،  جبل  عىل  النبى  )موسى(  لــ 
املشاهبة  الوصايا  من  وغريها  وذكرنا-  سبق 
ألن  وربام   . القديم  العهد  أسفار  ىف  واملكملة 
الوالدين وطاعتهام هو ترصف وسلوك  اكرام 
عاقل  انسان  كل  به  يقوم  طبيعى  انسانى 
وحيرص  اجلميل  يقّدر  ومؤدب؛  وحكيم 
مجيل هناك  وليس  اليه؛  قّدمه  ملن  رده  عىل 
وعطاءاهتا.  األم  مجيل  من  أعظم  أكربوال 
أوصانا  قد  املسيح  يسوع  الرب  ألن  وبالتأكيد 
الناس  كل  نحب  بأن  ووصاياه  تعاليمه  كل  ىف 
جدًا  الواضح  ومن  منهم.  األعداء  حتى 
سنحب  معنا  يعيشون  من  لكل  بحبنا  أننا 
رصحية  وصية  وىف  والدينا.  وبالتأكيد  قطعًا 
األوالد  أهيا  املقدس  الكتاب  يقول  ومبارشة 
أكرم  حق.  هذا  ألن  الرب  ىف  والديكم  أطيعوا 
لكى  بوعد  وصية  أول  هى  التى  وأمك  أباك 
عىل  األعامر  طوال  وتكونوا  خري؛  لكم  يكون 
يطلب  هنا  فاألنجيل  األرض)أفسس1:6و2(. 
وصايا  بحسب  والدهيم  يطيعوا  أن  األوالد  من 
فال  املقدسة  الوصايا  خيالف  فيام  أما  اهلل؛ 
طاعة للوالدين عىل أوالدهم. وأحب وجيب أن 
أوّضح هنا أن االنجيل الذى طالب األوالد بطاعة 
بعدم  الوالدين  يوصى  أن  يفته  مل  والدهيم؛ 
بحسب  تربيتهم  ورضورة  أوالدهم  اغاظة 
وصية  وىف  )أفسس3:6(.  ووصاياه  اهلل  تعاليم 
وصغار  الشباب  االنجيل  يوصى  أخرى 
قائاًل:  وكبارالعمر  للشيوخ  باخلضوع  السن 
للشيوخ اخضعوا  األحداث  أهيا  كذلك 
لبعض بعضكم  خاضعني  مجيعًا  وكونوا 
املستكربين يقاوم  اهلل  ألن  بالتواضع  وترسبلوا 

األمهات.  وتضحيات  وعطاء  حب  عن 
ألكتب  وجلست  مكتبى؛  غرفة  اىل  وأرسعت 
أقدمه  والذى  عن)أمى(،  اخلاص  امللف  هذا 
العامل ىف  أم  لكل  وعرفان  وشكر  حب  هدية 
ومهام  العامل  كّتاب  وكل  بأنى  ومؤكدًا  معرتفًا 
من  حقها  بعض  األم  نوىف  أن  يمكن  ال  كتبنا 
ويكفى  والعرفان،  والشكر  والتقدير  احلب 
أبنائها  التى تعطى  أنا ومن بعد اهلل طبعا هى 
عمرها  طوال  تظل  ثم  للحياة،  املجىء  فرصة 
وتنصحهم  وتعلمهم  عليهم  وحتافظ  ترعاهم 
وتدعو هلم، باذلة كل حياهتا ليسعدوا بحياهتم
ابتهاج  ومضحية بعمرها ليعيشوا أعامرهم ىف 
اآلن  احلبيب  للقارىء  وهناء...وأترك  ورسور 
األموى والعطاء  احلب  بستان  ىف  يتجول  أن 
السطوربعض  هذه  يف  جيد  أن  اهلل  داعيًا 

النور والعطور، نور األمومة وعطورها واهلل 
معكم...

األم فـى األديـان
** تتفق األديان كلها عىل أمرين أساسيني مها: 
والرب  الوالدين  واكرام  وتوحيده،  باهلل  االيامن 
هبام مع الرتكيز باألكثر عىل اكرام األم واالحسان 
هلا؛ ألنا األوىل بحسن املعاملة ومجيل املعارشة 
وتوفري  العطف،  وأوفر  الصحبة  ورقة 
ويرضيها… يرسها  ما  كل  وعمل  احتاجاهتا 
)موسى(  لنبيه  اهلل  أعطاها  التى  التوراة  ففى 
عىل  أوجب  امليالد،  قبل  سنة)1600(  حواىل 
وحفظها  العرش  الوصايا  معرفة  ارسائيل  بنى 
االهتامم  بكل  هبا  العمل  عىل  واحلرص 
عىل  اهلل  شّدد  الرابعة  الوصية  وىف  والتدقيق. 
لكى  وأمك  أباك  أكرم  قائال:  الوالدين  اكرام 
الرب  يعطيك  التى  األرض  عىل  أيامك  تطول 
ليس معناه  األيام  اهلك )خروج12:20(، وطول 
اىل  باالضافة  لكنه  السنني،  وكثرة  العمر  طول 
واألمان.  والسالم  واخلري  الربكة  يعنى  ذلك 
تكونون  قائاًل:  اهلل  يوصى  الالويني  سفر  وىف 
قديسني ألنى أنا قدوس الرب اهلكم، هتابون كل 
انسان أمه وأباه؛ وحتفظون سبوتى، أنا الرب 
الوصية  أن  هنا  والحظ  )الويني1:19-3(.  اهلكم 
يكون  وقد  )األب(  عىل  )األم(  تقّدم  االهلية 
ضعفًا  واألكثر  عطاءًا  األكثر  هى  األم  ألن  ذلك 
االهلية  الوصية  هلذه  وتكملة  أيضًا.  واحتياجًا 
املوجبة وامللزمة تأتى الوصية التالية: كل انسان 
أو  أباه  سب  قد  يقتل؛  فانه  أّمه  أو  أباه  سّب  
9:20(. وىف سفراألمثال  أّمه دمه عليه )الويني 
سنة   ) احلكيم)سليامن  وامللك  النبى  كتبه  الذى 
يرّسأباه احلكيم  االبن  نقرأ:  تقريبًا؛  )1015(ق.م 
واالبن اجلاهل حيتقرأمه)أمثال20:15(. ثم يبنّي 
أمه  بأبيه وحيتقراطاعة  جزاء من يستهزىء 
قائاًل: العني املستهزئة بأبيها واملحتقرة اطاعة
فراخ  وتأكلها  الوادى  غربان  تقورها  أمها 
النرس)أمثال 17:30(. وتوّضح كلمة اهلل املوحى 
هبا بركات اطاعة األبوين فيقول: اسمع ياابنى 
ألنام  أمك؛  رشيعة  تنس  وال  أبيك؛  تأديب 
اكليل نعمة لرأسك وقالئد لعنقك)أمثال 8:1(..
نجد  ال  قد  اجلديد-  العهد  كتاب  االنجيل-  وىف 
الوالدين باكرام  وواضحة  مبارشة  وصية 
ىف  جاء  بام  اكتفاءًا  ربام   : ذلك  وأسباب 
الوصية الرابعة من الوصايا العرشالتى أعطاها

)بطرس  نعمة  فيعطيهم  املتواضعون  وأما 
بطاعة  غريمبارشة  وصية  وهذه  األوىل5:5(. 
توصى  ألنا  هلام،  واخلضوع  الوالدين 
للشيوخ  باخلضوع  السن  وصغار  الشباب 
توصى  مبارشة  غري  وبطريقة  السن،  وكبار 
واخلضوع  بالطاعة  طبعًا(  سنا  )األصغر  األوالد 
واحلب باالكرام  بالتأكيد(  سنًا  )األكرب  لوالدهيم 
فضل  هلا  وجعل  األم،  مكانة  من  اإلسالم  أعىل 
كبري، وشأن عظيم، ورسالة سامية، فهي مدرسة 
ألبنائها، وقدوة ألرسهتا، وهي أساس املجتمع
األبناء  توصى  غريالساموية  األديان  وحتى 
الوالدين… واكرام  والطاعة  بخضوع 

األم فـى الـلـغـة
أم  منظور(:  ل)ابن  العرب  لسان  ىف  جاء   **
ومصدروجوده.  وسبب  أصله  هو  الشىء 
ولغريهم  لآلدميني)أمهات(  األم  ومجع 
الرجل:  مثوى  وأم  األجناس)أّمات(.  من 
الذى  االنسان  هو  واألمى  عياله.  وأم  زوجته 
حاله  عىل  فبقى  والكتابة  القراءة  يعرف  مل 
منظور(  )ابن  أورد  وقد  أمه.  ولدته  يوم 
غريها  اىل  كلمة)أم(  اضافة  عن  مطواًل  ثبتًا 
يعنى  النجوم  أم  مثل:  جديدًا؛  معنى  لتعطى 
أم  الواسعة،  الصحراء  التناءف:  أم  املجّرة، 
اللهيم: أم  اخلبز،  جابر:  أم  الريح،  الصبيان: 
املوت، أم شملة: الشمس، أم اخلبائث: احلمى، أم 
للقارىء يمكن  مما  جهنم….وغريها  اهلاوية: 
وىف  العرب(.  لسان  ىف)  اليها  الرجوع  احلبيب 
كل اللغات نجد تشاهبًا غريبًا ومدهشًا ىف نطق
اليونانية:  مودو،  اليابانية:  ففى  كلمة)األم(، 
ميتري، األملانية: موتر، األرمنية: ماير، الصينية:
موكز، الروسية: مانوشكا، العربية: ماما، أمى، 
مامتى… ومن حكمة اهلل ومعجزاته أن الوليد
)مم(-  يقول:  ويشعرباجلوع  النطق  يبدأ  عندما 
بفتح امليم األوىل وتسكني الثانية- وهى مشتقة
من كلمة)ماما(، وكأنه يعرف بغريزته الربيئة 
والنفسى  الروحى  مصدرطعامه  هى  أمه  أن 
واجلسدى مجيعًا، وأنا هى التى توفرله اللبن 
حياته… أسباب  وكل  واحلنان  واحلب  واملاء 

بالده  عن  الدفاع  مواطن  كل  حق  من  انه 
ىف  اقف  ال  امريكى  كمواطن  اليوم  ولكنى 
أدافع  ولكنى  بالدى  عن  املدافع  موقف 
الغري  االشاعات  وعن  امجع  العامل  عن 
البعض  قبل  من  هلا  والرتويج  صحيحة 
ارض  عىل  فعلية  حقائق  اىل  التستند  والتى 
املعادية  االعالم  اأجهزة  تروجه  ملا  الواقع 
املؤامرة  نظرية  مروجى  وهم  لبالدنا 
الواليات  نرشته  الفريوس  هذا  ان  اى 
عن  وابعادها  الصني  السقاط  املتحدة 
للواليات  مناؤة  كدولة  الدولية  الساحة 
مؤيدى  هناك  فان  وبالطبع  املتحدة 
احلرب   ( او  البيولوجية  املؤامرة  نظرية 
البيولوجية ( كام يروج البعض من كارهى 
تاوى  التى  كالدول  املتحدة  الواليات 
املتحدة الواليات  حتارهبا  والتى  االرهاب 
وترويج  املؤامرة  نظرية  تداعيات  ومن 
السياسية  احلياة  افساد  االشاعات 
حروب  وقيام  االنتقام  عىل  والتحريض 
نظرية  مروجى  يرتدع  ومل  جديدة 
للرد  ولكن  احلد  هذا  عند  املؤامرة 
فهل  الكاذبة،  االدعاءات  هذه  عىل 
االقتصاد  املتحدة  الواليات  ستدمر 
جنوب  ودول  الصني  خالل  من  العاملى 
بمصالح  ارتباطها  حيث  اسيا  رشق 
هذا يعقل  فهل  الدول  هذه  مع  مشرتكة 
نفسها  املتحدة  الواليات  ستدمر  فهل 
العاملى  باالقتصاد  املرتبط  واقتصادها 
االشاعات  هذه  عىل  وللرد  ال  بالطبع 
فهناك  والعقل  باملنطق  عليها  سأجيب 
واالمراض  الفريوسات  من  العديد 
فريوس  مثل  السابق  ىف  ظهرت  التى 
والذى  االفريقية  القارة  ىف  القاتل  ايبوال 
عادات  عرب  البرش  اىل  القرود  من  ينتقل 
التى  االفريقية  الشعوب  لبعض  سيئة 
فعلتها  مؤامرة  هذه  فهل  القرود  تاكل 
ىف  حدث  وايضا  ؟  املتحدة  الواليات 
جنوب  ىف  سارس  فريوس  مضى  وقت 
والطيور  اخلنازير  وانفلونزا  اسيا  رشق 
بريطانيا   ىف  حدث  الذى  البقر  وجنون 

املتحدة؟  الواليات  ايضا  فعلتها  هذه  فهل 
ليس  الواهية  املؤامرة  حجج  ان  ونرى 
الواليات  الن  الصحة  من  اساس  هلا 
العامل  عن  منعزلة  دولة  ليست  املتحدة 
وثيقا  ارتباطا  ومرتبطة  معه  تتعامل  بل 
االمراض  هذه  ان  كام  العاملى  باالقتصاد 
وتقضى  ايضا  شعبها  تطال  ان  يمكن 
واالستثامر  والسياحة  الطريان  عىل 
فادحة خسائر  ىف  فتتسبب  فيها 
واحلجج  املؤامرة  نظرية  عن  وبعيدا 
املعادية  الدول  تروجها  التى  الواهية 
ملنظمة  مقرتحة  بحلول  اتقدم  فانا  لنا 
املتحدة  لالمم  التابعة  العاملية  الصحة 
اساتذة  يعده  جديد  قانون  بمرشوع 
االعضاء  الدول  خالل  من  الدوىل  القانون 
من  كل  وعقاب  لتجريم  املتحدة  االمم  ىف 
مرصح  غري  طيور  او  حيوانات  ياكل 
تتسبب  والتى  العامل  دول  فجميع  باكلها 
والفريوسات  االمراض  هذه  نقل  ىف 
الصحة  منظمة  فتقوم  البرش  اىل  القاتلة 
والطيور  باحليوانات  الئحة  باعداد  العاملية 
االنسان  عىل  اكلها  املحرم  واحلرشات 
دول  كافة  اىل  الدولية  الالئحة  هذه  ونرش 
اخلاص  الدوىل  القانون  اعداد  ثم  العامل 
جنائية  كجريمة  والعقاب  بالتجريم 
وتقوم  القاتلة  االوبئة  ىف  تتسبب  دولية 
امليثاق  هذا  عىل  املوقعة  املعنية  الدول 
بتطبيق  املحلية  سلطاهتا  خالل  من  االممى 
اراضيها عىل  وتفعيله  القانون  هذا 
مجاعات  او  افراد  ان  مثال  ثبت  فاذا 
هذه  ىف  باالجتار  تقوم  الدولة  داخل 
نطاق  خارج  اكلها  بغرض  احليوانات 
واملتعارف  الدولية  املنظمة  حددته  ما 
والعقاب  التجريم  يطبق  دوليا  عليه 
للسيطرة  فاقدة  الدولة  كانت  اذا  اما 
تطبق  شعبها  او  اراضيها  عىل 
العامل عن  والعزل  املقاطعة  اسس 
ارسدها  واالقرتحات  احللول  فهذه 
بالغري  التهم  الصاق  من  بدال  حلرضاتكم 
دفينة. الحقاد  او  سياسية  الغراض 











مميزات  له  شئ  كل  دائام  حيدث  ما  مثل 
التواصل  مواقع  األشياء  هذه  من  وعيوب 
أن  تستطيع  خالهلا  من  التى  اإلجتامعى 
قدامى  أصدقاء  ترى  أو  معلومة  تعرف 
هو  ما  عن  تبحث  أو  تفتقدهم  كنت 
من  بوك(  )الفيس  أصبح  ولكن  جديد 
جمتمعنا  هتدد  التى  اخلطريه  األشياء 
العالقات  أرضار  إىل  إستخدامه  يؤدى 
أن  الباحثون  وجد  حيث  اإلجتامعية 
أكثر  هم  الوقت  من  الكثري  يقضون  الذين 
عرضه خلوض جتارب سيئه مع رشكائهم 
هتدر  التى  األشياء  من  بوك  الفيس  يعد 
هذا  أصبح  قد  كبري  بشكل  الوقت 
حيث  البعض،  لدى  كاالدمان  األمر 
اآلخرين  متابعه  برضوره  يشعرون 
اخلاصه  بإمورهم  مشاركتهم  أو 
ىف  اإلجتامعى  التواصل  وسائل  تساهم 
بشكل  غريهم  األشخاص مع  مقارنه حياة 
كبري وقد تصل تلك املقارنات إىل احلد الذى 
لذاته  تقديره  من  ويقلل  نفسيًا  يؤذيه 
أكاذيب  نرش  خالله  من  أيضًا  أصبح 
األمر  وصل  أن  إىل  باطله  وإدعاءات 
اإلنتقام  بغرض  بالبعض  للتشهري 
رخيصه  وسيله  أصبح  بوك  الفيس   ( أيضا 
وإستقطاب  للرتويج  البعض  يستخدمها 
الفتيات كوسيله ألخذهم واتباعه دين آخر 
 كشف شبكة إستقطاب الفتيات القبطيات  
صفة  تنتحل  التي  املزيفة  السيدة  وجرائم 
وتوريطهن   الفتيات  إسقاط  يف  راهبة 
"ثيؤدورا"  تدعى  التي  املزيفة  الراهبة 
القبطيات  الفتيات   توعيه  جيب 
رشكات  خطورة  من  وحتذيرهن 
بعض  خطورة  و  املزيفة،  التوظيف 

قبطية  صفة  تنتحل  التي  الشخصيات 
االجتامعي التواصل  مواقع  عىل 
والصفحات  للجروبات  واخرتاقهم 
الكاذبة  اإلدعاءات  حتت  املسيحية، 
املادية. املساعدات  أو  عمل  بتوفري 
راهبة  صفة  تنتحل  جمهوله   سيدة 
البابا قداسة  سكرترية  أنا  وتدعى 
انه  البابا  قداسة  ورد  كذهبا  كشف  وتم 
"مفربكة"  معه  صورهتا  وان  يعرفها  ال 
راهبات سكرتارية  لدية  وليس 
والتى  راهبة  تنتحل  التى  املزيفة  السيدة 
الفتيات  حتى يطمئن  تبدأ ىف التحدث مع 
فتقوم  اخلاصة،  إرسارهم  عن  وحيكن  هلا 
جمهول  شخص  ويساعدها  بتسجيلها، 
تدعى انه "راهب بركة"،  تتحدث الفتيات 
بعض  لنطق  ويدفعهم  معه،  سذاجة  بكل 
رشيرة  روح  وجود  بحجة  معه  الكلامت 
وبعض  اإلباحية  للكلامت  تصل  بيتهن  يف 
. بفضحه  وقاموا  هذا  أدركن   ، الفتيات 

ظهرت  التى  الفتيات  إحدى  تتحدث 
الزميل  مع  متحدون  األقباط  موقع  عىل 
برناجمه   ىف  شكرى  نادر  الصحفى 
ولدى  متزوجة  القاهرة  من  أنا  وتقول 
زوج  ىل  وليس  بمفردى  أعيش  أطفال 
عىل  توظيف  لرشكة  إعالن  شاهدت  اآلن 
بالرقم  باإلتصال  فقمت  مسيحي  جروب 
ثيؤدورا"  املزيفة  "الراهبة  عىل  لرتد 
قداسة  وسكرترية  راهبة  إنا  لتخربنى 
وبدأت  باالطمئنان   بـــ  فشعرت  البابا، 
وهل  زوجى  عن  تسألنى  املزيفة  الراهبة 
أرسال صور  أعيش بمفردى وطلبت منى 
املساعدة  عىل  وعرضت  وعنوانى،  أبنائى 

عىل  أنفق  الننى  الصعبة  ظروىف  يف  ماديا 
أطفاىل، وحتدثت معها بقلب مفتوح دون 
اخلاصة. إرسارى  عن  هلا  الكشف  حكمة 
أحتدث  أن  منى  املزيفة  الراهبة  وطلبت 
جمهول  شخص  هو  معها  راهب  مع 
معى  حتدث  الذي  راهب  صفة  ينتحل 
من  يؤجج  وظل  معسولة  بكلامت 
كيف  وأنى  ظروىف،  مستغال  مشاعرى 
أحتمل  كل هذا وأعمل  وأنفق  عىل أطفاىل 
للتحدث  دفعنى   مما  زوج،  بدون  وأنا 
الراهب  وعاد   ، أرسارى   عن  والكشف  
الكلامت خلفه  أردد بعض  أن  ليطلب منى 
وصلت  ملساعدتى  الصالة  من  نوع  كأنا 
شعرت  وهنا  اإلباحية،  الكلامت  لبعض 
يطلب  أن  لراهب  كيف  غريب  بشىء 
اإلباحية الكلامت  هبذه  تنطق  أن  منها 
اهلاتف وأغلقت  لقلبى،  الشك  فدخل 
الوظائف  جروب  أتفحص  كنت  وعندما 
وإنا  الرشكة  هذه  من  التحذير  وجدت 
القبطيات. الفتيات  وتستدرج  نصابة 
بالراهبة  أتصل  وأرسعت  خوفًا  إنتفضت 
من  عنها  منشور  هو  بام  ألخربها  املزيفة 
وجه  يف  أرصخ  وظللت  ضدها،  حتذيرات 
انتوا  أنت  من  أنت،  من  املزيفة"  السيدة 
نصابني"، وأرسعت الكتب عىل اجلروبات 
التواصل  مواقع  وصفحات  املسيحية 
بعد  املزيفة  السيدة  من  إحذر  اإلجتامعى 
السابقة"  احللقات  من  أيضا  شاهدته  ما 
الشكبة هذه  عن  متحدون"  لألقباط 
أنياهبا  عن  لتكرش  املزيفة  السيدة  فعادت 
أرسارى  بنرش  وهتددنى  بى  وتتصل 
وكانت  عنها  أفصحت  التي  اخلاصة 
بداية  يف  أن  حظى  ولسوء  تسجلها، 

من  طلبت  املزيفة،  الراهبة  عىل  تعارفها 
الراهبة ان تتحدث مع والدى الذي رحب 
له  لتوفر  هاتفه  رقم  الراهبة  وطلبت  هبا 
املزيفة   السيدة  فقامت  عمل،  فرصة 
واإلعرتافات   التسجيالت  مجيع  بإرسال 
باألرسار  أبى  أمام  لتفضحنى  لوالدى، 
وعادت  يعرفها،  مل  التى   بى  اخلاصه 
ستقوم  انه  أخرى  مرة  هتددنى  السيدة 
عن  أتوقف   مل  إذا  أيضًا  التسجيالت  بنرش 
منها. والتحذير  رقمها  ونرش  فضحها 
فضحها  عن  تتوقف  مل  الفتاه  ولكن 
املرآة  هذه  من  املواقع  كل  وحتذير 
فريسه  تقع  ال  أجل  من  وهذا  املحتاله 
بناتنا  أنياهبا  حتت  وضحيه  آخرى 
والتى  املنمقه  الكلامت  من  إحذروا 
بعض  هناك  إن  أعلم  أذانكن  عىل  تسيطر 
األوقات  بعض  ىف  التى  الضعيفه  النفوس 
وتشكو  تتحدث  لكى  أشخاص  إىل  تلجا 
تعرفوه  ال  شخص  إىل  تأمنوا  ال  ولكن 
أمامكم  الشكل  ظاهر  غري  إنه  خاصه 
له  أصبح  اإلستقطاب  أيضًا  وأعلم 
حتى  إحذروا  ومتطوره  عده  أشكال 
الشات  إىل  املتجه  الشباب  من  أيضًا  
لألذان ملفت  بكالم  ليتحدث  اخلاص 
يوجد  التى  الكنيسة  إىل  داياًم  اجلئوا 
املرشد  إىل  حتدثوا  والعقل  احلكمة  هبا 
ال  بكى  اخلاصه  اخلادمة  أو  الروحى 
التى  الكلامت  بعض  وراء  تنساقى 
عامره  كنيستنا  بناتنا  الضياع  إىل  تقودك 
لكى. بالنسبه  هويه  له  ليس  ملن  تلجئى  ال 

إدارة  و  الدعاية  علم   مقوالت  أمجل  من   *
  ...) النور  تطفىء  ال   ( مقولة  األزمات  
منه  لتشرتى  حمل  إىل  تذهب  أحيانا 
مطفيه،  كلها  أنواره  املحل  إن  فتكتشف 
النور..و  طاىف  بس  بيبيع..  و  فاتح  املحل 
ىف  )بنوفر  يقولك  كده؟  ليه  تسأل 
اإلدارة..عندما  علم  بلغة  الكهرباء(؟! 
املحل  أرباح أى حمل  فإن صاحب  تنخفض 
يكون   أوهلا  و  النفقات  يقلل  أن  حياول 
أن  الغرابة  ولكن  الكهرباء  فاتورة  بتقليل 
 .. ذلك  بعد  جدًا  ينخفض  املبيعات  مستوى 
قصرية.. بفرتة  بعدها  يغلق  املحل  غالبًا    و 
األزمات  إدارة  علامء  شغلت  النقطة   هذه 
مستوى  ينخفض  ..ملاذا  الدعاية  علامء  و 
تقليل  حماولة  بعد  بشدة  املبيعات 
األنوار؟؟ إطفاء  خصوصًا  و  النفقات 
ظهرت  ميدانية  أبحاث  عمل  من  سنة  وبعد 
من  ختاف  الناس  مرعبة  و  بسيطة  حقيقة 

انه  تشعر   الناس   أنواره،  يطفئ  الذي  املحل 
هذا  وتفرس  النفقات  تقليل  يريد  و  خيرس 
أسلوب  أو  سيئه  بضاعته   بالتأكيد  إنه  عىل 
الوقت  عنه..مع  ..فتبتعد  سيئ  تعامله  
حتاًم!!! يغلق  املحل  جدًا..و  تقل  املبيعات 
خترس  ..عندما   البحث  نصيحة  وكانت 
أكثر  نشاطك  وسع  أكرب،  دعاية   أصنع  
ألنه  حملك..  تغلق  ال  و   .. أكثر  النور  وأضئ 
الشتاء   فصل  مثل  سيكون  الركود  غالبًا 
الربيع... بعدها  ويأتى  وتنتهى  فرته 
يف  خترس  إنك  تشعر   عندما   لك  نصيحتي 
الناس  إن   تشعر  عندما  الشخصية..  حياتك 
تركوك،  من حولك   وأن  وحيد  وأنك  خانتك 
عندما   .. جيرحك  الناس  بأعز  تشعر  عندما 
خترس حبك الوحيد ال تطفئ نورك .. ال تغلق  
يقول  من  كالم  تسمع  ..ال  نفسك  عىل  الباب 
أصبحت  والناس  غابة  أصبحت  )الدنيا  لك 

مكانك   تقفل  والزم  بتخرس  أنت  و  وحشة 
 .... متشى(  و  قلبك  باب   تقفل  و  عليك 
األرض يا صديقي  "ُكرة" ..و الدنيا دوارة..
يشرتى  ومل  للناس  بعته  و  اخلري  أنت  صنعت 
اجلميل..)معلش(  صان  وال  منك  أحد 
ال  بعيد  أو  قريب  يوم  ثاين   يوم  يف  تتعوض 
)دواره(..)أوعى(  الدنيا  لكن  يعرف.  أحد 
.. منور  سيبه   .. نورك  تطفى  و  بابك  تقفل 
)دواره(.. الدنيا  حملك..أصل  وأفتح 
الطيبه وكلمتك  )إبتسامتك  وبضاعتك 
ليها  للناس(  صنعته  الذي  ومعروفك 
دموعك.. عن  يعوضك  جاى  يوم   ىف  زبون 
منور  نوره   فايض..  لو  حتى  وحَملك 
وانت  قدامك  بتعدى  لناس  الضلمة  الشارع 
ىف  مشيوا  ورجالة   ستات   .. عارفهم  مش 
تعرفهم  بنورك..ال  مطمئنني  احلياة  شارع 
عيال  طمنهم  نورك  بس  يعرفوك   وال 

بنورك   مطمئنني  وهم  الشارع  ىف  لعبوا 
يف  بالليل  بيته  يف  مطمئن   نام  جارك   ..
إرتاح  واحد  )مونسه(..   أنت  ألنك  يوم 
فرح  واحد  املرتو..  يف  مكانك   قعدته  ملا 
قلب  فيه  الفيس..  يف  عليه   صبحت  ملا 
فرقت  واحد  فيه  نكته..  بعتله  ملا  ضحك 
ميالده..بواب  عيد  يف  فاكره  لسه  انك  معاه 
بابتسامة..  عليه  صبحت  ملا  فرح  العامرة 
أميش  و  اقفل  تبعد؟  و  تسيبنا  عايز 
و  أكثر  منك  هتخاف  الناس  وقتها  لكن 
بابك.. تغلق   ال  ريت  يا  أكثر.  عنك  هتبعد 
للناس  حلوياتك  توزيع  عن  تتوقف  ال 
… تبكى  كنت  لو  حتى  تبعد   ال  أن  ..حاول 
أجل  من  لو  حتى  نورك  تطفيء  ما  و 
الناس من  واحد  أنا  أكون  يمكن  خاطرى 
مطمئنني  احلياة   ىف   مشيوا  )اليل( 
حياتى.. شارع  منور  نورك  ألن 





م بتنا ال  و ا  بتهد ال 
مر م  يو و  . . حلو م  يو

بيرض ال  و ينفع  ال  م  يو و
ي د يعا م  يو و  . . ي د عا م  يو و

يرُس لك  حا ال  و ط  مبسو نت  ا ال 

يح لر كا ي  يعد يح  مر م  يو و
ق نو مز م  يو و   ، ق خمنو م  يو و

ي قد عىل  ش  مهو
جر فيه  جتر  و

ي بيعد كله  هو  ا و
بتمر م  يا أل ا و

لطيف و يف  ظر م  يو و
يف خلر ا ق  ا ر و كأ يطري 
بيرُس و خفيف  حيه  ر
صيف ليلة  يف  كنسمة 

يمر ه  ز و عا ش  مو تبقى  و

م د أ بن  يا سمع  إ
م د نتنا ىل  تعا و

لعمر ا ت  يفو ما قبل 
ه ر ا ّو د م  يا أل ا ن  أل

ه ر ا نّو و ه  حلو م  يا أ
ه ر جبا و صعبه  م  يا أ و

ه ر ا ملر با نه  مليا
ك بتهد ليها  ليا

ك خد عىل  عك  مو د و
) عجبي ( بتقر  س  لنا ا و  د بر و

ه ر حمتا م  يا أ و
ه د لسعا ا و حه  لفر ا بني 
ه  د يا لز با لتعب  ا بني  و
ق مطلو م  ليو ا يفضل  و
ق و بري ال  و بيصفى  ال 

ق خملو لشقا  ا ع  م  د أ لبني  ا و
ي خد عىل  ي  يد إ نا  ا و
ي يعد م  ليو ا منتظر 

بر عىل  له  سا ير و

ي جا ش  هو ما يح  ا ر م  يو و
ي ز ش  لو ما حيد  و م  يو

عب ملتا ا ينهي 
عب ال ش  مو ل  يقو و

رش غري  من  بقى  ح  ّو ر

ّي  ملعّر ا ء  لعال ا بو  أ
عجب أ فام   ، ة حليا ا كلها  تعب  (

) د يا د ز ا يف  غب  ا ر من  ال  إ

عيدك لألكوان  جاء 
ألف مرحى بأغىل عيد
تشدو األطيار  فاذا 
الورود كل  وتراقصت 
لوال أن  الكل  ويقر 
الوجود كان  ما  ك؛ 
عمرى لك  أقدم  ان 
املزيد أحتاج  سوف 
احلبيبة أمى  يا  أنت 
عيد.... كل  تستحقى 

ثوبا الربد  لبست  قد 
الوليد ذا  يدفأ  حتى 
كيام اجلوع  وأكلت 
يبيد وال  جيوع  ال 
عينا الليل  وسهرت 
الغّرالرشيد حتضن 
عمرى لك  أقدم  ان 
املزيد أحتاج  سوف 
احلبيبة أمى  يا  أنت 
عيد.... كل  تستحقى 

قواىف من  قلت  مهام 
زيد مهام  فقليل 
قلبى نبض  )أمى(أنت 
السعيد العمر  فرحة 
حبى حلن  )أمى(أنت 
نشيد للدنيا  أنت 
عمرى لك  أقدم  ان 
املزيد أحتاج  سوف 
احلبيبة أمى  يا  أنت 
عيد كل  تستحقى 

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

عـنــــــــدى كـــــــــــالم

! يـــتـــيــــم
بالنسبة  اإلجابة   .. باليتم؟!  ويشعر  كونية،  أمومة  يف  اإلنسان  يعيش  كيف 
يف  الكتب  أّمات  وجود  من  بالرغم  أنه  أشد:  وأمل  شديد،  بإختزال  يل، 
اثامنا!  يف  للغلو  اقتنائها؛  من  امتكن  ال  أنني  إال  املنترشة،  معارضها 
   ومع انني أعيش عىل أرض أمي احلبيبة مرص، إال انني ال استطيع التمتع بخرياهتا، 
كيانا، وهيربون! ثرواهتا، وخيربون  ينهبون  الذين  والتمتع بجامهلا؛ بسبب 
خباب  أم  عن  رحلت  فقد  باجلسد،  ولدتني  التي  أمي  أما 
يتاًم! اليتم،  مع  ألزداد  "احلرب"؛  ربيق  أم  سوى  أجد  ومل  "الدنيا"، 

عـادل عطيـة

صار  قد  وها  للجميع"،  والوطن  هلل  "الدين  فقالوا  خدعوك 
اخلطايا  بإسمه  ترتكب  وجالبية،  عمة  ذي  لكل  مطية  الدين 
وعىل  شامة  جبهته  عىل  من  بواسطة  العطايا  متنح  أو  ومتنع 
اجلحيم. إىل  الباقون  وليذهب  النعيم  وحده  فله  غاممه  عينيه 
ومل يعد الوطن للجميع بل ملن للتخلف والرجعية يطيع وصار الوطن حجرا 
عىل كل مبتدع وضيع فعمت الغمة وتشتتت األمه وقارب الوطن أن يضيع.
يرعاه هلل  الدين  فلنرتك  توعدوك،  رش  وبكل  وآدوك  صدقني  خدعوك 

يرضاه. ملن  الوطن  وليعد 

جمدى عزيز

إخــرجــوا أيــهـــا املـســيـحـيـون مــن اوطـانـنـا
مــقــال لـلـكــاتب الكـويـتــى أحــمــد الصـــراف

ويربود  دمشق  مسيحيي  يا  اخرجوا 
يا  واخرجوا  ننا،  أوطا من  ومعلوال 
وبغداد  ونينوى  املوصل  مسيحيي 
مسيحيي  يا  واخرجوا  ننا،  بلدا من 
واخرجوا  ننا،  ووديا لنا  جبا من  لبنان 
واجلزيرة  فلسطني  مسيحيي  يا 
اخرجوا   ، بنا وترا شواطئنا  من 
اخرجوا   ، جلودنا حتت  من  مجيعا 
نريدكم  وال  نبغضكم،  فنحن  مجيعا 
لتقدم  ا سئمنا  فقد  اخرجوا   ، بيننا
والتسامح  واالنفتاح  واحلضارة 
والعفو!  لتعايش  وا واإلخاء  واملحبة 
بعضا بعضنا  لقتل  لنتفرغ  اخرجوا 
نحن  وال  منا  لستم  نتم  فأ اخرجوا 
كونكم  سئمنا  فقد  اخرجوا  منكم، 
وسوريا  والعراق  مرص  يف  األصل 
نستحي  ال  لكي  اخرجوا  وفلسطني، 
بأعينكم  اعيننا  تتالقى  عندما  منكم 
اخرجوا  جرى؟  عام  املتسائلة 
من  فلكم   ، ئبنا مصا مع  واتركونا 
بعيدين   ، هنا وسنبقى  بكم،  يرحب 
ومواهبكم  ادعاءاتكم  وعن  عنكم 
وخرباتكم وعلمكم  وكفاءاتكم 
التعصب  مع  واتركونا  اخرجوا 
اخرجوا  والكراهية،  والبغضاء 
ادعيتموه  ما  حتمل  بنا  فاض  فقد 
سنتفرغ  فبخروجكم  حضارة،  من 
وتكسري  ثارها،  آ ومسح  إلنائها، 
أوثان  من  أجدادكم  تركه  ما 
وشعر  حجر  من  ثار  وآ ومسخ 
العراق  فال  اخرجوا  وأدب،  ونثر 
الكويت  وال  سوريا  وال  مرص  وال 
الشامل  وال  األردن  وال  فلسطني  وال 
لكم  بحاجة  النظر  العطر  االفريقي 
غجر  من  قبلكم  بيننا  سكن  ملن  وال 
واخرجوا  اذهبوا  وحجر،  وهيود 

بعد  فنحن  الرمحة،  معكم  وخذوا 
وبقية  والقاعدة  وداعش  النرصة 
منتجاهتم  وآخر  اإلخوان  عصابات 
للتعاطف وال  للرمحة  بحاجة  لسنا 
سينترش  والعنف  سيسيل  فالدم   
ستؤكل واألكباد  ستتقطع  والقلوب 
ستفك  والرقاب  ستخلع  واأللسنة 
للطب  وسنعود  ستنهار،  والركب 
وقراءة  باألعشاب  واملعاجلة  القديم 
يف  والرضب  الكتب  من  القديم 
احلظ. عن  بحثا  الشاطئ  عىل  الرمل 

وخذوا  مسيحيينا  يا  ارحلوا 
جربان  وجثامني  ثار  آ كل  معكم 
وبدوي  بولص  ورسكون  جربان 
ويوسف  الكرميل  وأنستاس  اجلبل 
تقال  بناء  وا املالح  وسعدي  الصائغ 
واألخطل  والبستاين  ليازجي  وا
جامعاتكم  معكم  خذوا  كام  الصغري. 
لياتكم،  إرسا واغلقوا  ومستشفياتكم 
لسنا  نعيمة  ميخائيل  وحتى 
زيادة  مي  تنسوا  وال  له  بحاجة 
بناء  وا ورصوف  معلوف  بناء  وا
وبسرتس  واخلازن  وزيدان  غايل 
فهؤالء  والسكاكيني،  وثابت 
منهم. ولسنا  منا  ليسوا  مجيعا 

العودة  نريد  ننا  فإ عنا  ارحتلوا  نعم 
سيوفنا  إىل  اشتقنا  فقد  صحارينا،  إىل 
لكم  بحاجة  ولسنا   ، بنا ودوا واتربتنا 
للغوية  ا ملسامهاتكم  وال  حلضارتكم  وال 
عنكم  يغنينا  ما  فلدينا  والشعرية، 
دماء. وسفاكي  وقتلة  مجاعات  من 

بثقافتكم عنا  املسيحيون  اهيا  اغربوا 
القبور!  حفر  ثقافة  هبا  استبدلنا  فقد 

األيـــام هـكــذا 

 تستحقى كل عيد

عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

شنوده ميخائيل  مالك  شعر/   

تـِـَهـــا ُقـــوَّ َلــــْوَل 

عزيز جمـدى  م/  إعداد 
قـرأت لــك

مّر يوٌم  حلو...و  يوٌم  احلياة 
ستمّر وبنا   ... التسابق  كلنا  علينا 

الطيف ألوان   ... بكل  ستزدهر 
أحببْت  ... يوًما  أن  باحلب 

َكرهْت يوًما  إذ   ... ومُتطر  وُتغيم 

األحباب  مع   ... بالورود  سترشق 
عتاب كل  مع   ... بالدموع  وستغرق 

احلياة؟  ... نعيش  أن  لنا  كيف 

واحتامل بصرب   ... نراقب  مل  إن 
كان قد  عدو  مع   ... الوفاق  احتامل 
الوفاق بعد  من   ... أعداء  نصرُي  أو 

األقدار ليست   ... هنا  يتحكم  ومن 
واألعذار  العذر   ... ألنفسنا  نلتمس   

لباطل  با  ... أقرتن  احلق   
باحلق   ... لباطل  وا

اإلنفجار؟ سبب  مْن   ... نسينا  إن 
واإلشاعات  ... الغرية  إنفجار 

القدر   ... فقط  ونتذكر 
باألقدار حتكم  مْن   ... وننّسى 

متى إيل 
لنهار؟ با الشمس  وّضْح  من  نرب   

متى إيل 
والقال؟ بالقيل  نا  ُر أقدا نظلُم   

 
متى إيل 

األقدار؟ ُلعبة  عن  نتغافل 

ُيفصح وال  ُيبطن  اإلنسان  باطن   

ُيعّلن وال  خُيفي  غائب  ضمريه  

كان! خرب  يف  أصبحت  واحلقيقة 

احلياة بنا  متُر  هكذا 
األقدار ُلعبة  بُلعبتها 

ت  َ َتَكرسَّ  .  .  . َمت  شَّ هَتَ َتَبْعَثَرت 
َتَبْلَوَرت   .  .  . ُثّم  َتْنَكرِس  َكاَدت 

َرت  فَتَحجَّ  .  .  . َعاَدت  ِحيَناَم 
َعت  مَّ جَتَ  .  .  . َكت  َتَفكَّ َكاَم  و 

 
ملََّت  فَتَأ  .  .  . ام  يَّ أْلَ ا ا  هِبَ ْت  َمرَّ ا  َهَكَذ

ْمت  َوالصَّ ّد  الصَّ يِف  ا  هِتَ ُقوَّ اَل  َلْو
 

املراِت  ِمن  مئاٍت  َماَتت  َلَكاَنت 
؟  لثباِت  ا  .  .  . ا  َهَذ ُكلُّ  ا  هَلَ ْين  َأ فمْن 

 
؟  َتاَهت  َقْد  ْن  َأ َبْعَد  َءْت  َجا ْيَن  َأ
 ! ؟  َتُعوُد  ْو  َأ ستميض  ْين  َأ يِل  ا َو

 
؟  َحال  ْ الرتَّ م  َأ ِحيل  لرَّ ا ستقرر  َهل 
  : هلاوقال  ْفَصَح  َأ َمْن  َمِصري  ا  فَهَذ

 
ُحَننْي  و  بدفٍء  كنِت  َكاَم  ُعوِدي 
ِنني   أْلَ ا  .  .  . ُكلُّ  َرِغم  تِك  ُقوَّ َفَهِذة 

 
ِنني  السِّ مُرور  و  َفاء  جْلَ ا ِغم  َر

ني  مْلُِحبِّ ا  .  .. َوَعَذاب  َبك  ا َعَذ ِغم  َر
  

ِنني  جْلَ ا لَعْوِدت  يٍد  َجِد ِمْن  ُعوِدي 
َننْي   حْلُ ا  .  .  . أشتقُت  َفَقد  عوِدي 

 
ِزين  حْلَ ا ْلَقْلب  ا َمَشاِعر  َيا  ُعوِدي 

ني مْلُِحبِّ ا  .  .  . لَِقاء  بمشاعر  ُعوِدي 

ُلـعـبــــة
األقــــدار

بقلم
عـبـيـر حـلـمـى

بقلم/ عـبـيـر حـلـمـى



األطفال: عند  اخلوف 
املخاوف  من  للكثري  الطفل  يتعّرض   
هذه  طبيعة  ختتلف  ما  وكثريًا  الطبيعية، 
ويبدأ  الطفل،  عمر  باختالف  املخاوف 
بداية  منذ  الطفل  عند  الظهور  يف  اخلوف 
األطفال  من  الكثري  خيشى  حيث  حياته، 
املظلمة واألماكن  الغرف  إىل  الدخول 
وغالبًا ما ُيرّص الطفل عىل تشغيل اإلضاءة، 
خيافون  األطفال  من  العديد  أن  كام 
الغريبة  األصوات  أو  الرعد،  صوت  من 
تنعدم  وغريها  املخاوف  هذه  باإلمجال. 
اآلباء  يستطيع  كام  الطفل،  يكرب  عندما 
هذه  عىل  التغّلب  يف  أطفاهلم  مساعدة 
يتطّلب  واألمر  منها،  والتخّلص  املخاوف 
األهل قبل  من  والتفاهم  والّصرب،  احلكمة، 
م  تَفهُّ الوالدين  عىل  نفسه،  الوقت  ويف 
التي هُتّدد أطفاهلم. الفعلية  املخاطر  بعض 

العمر: بإختالف  األطفال  خوف 
املخاوف  من  الكثري  األطفال  لدى 
املخاوف  هذه  وختتلف  الطبيعية، 
يتناسب  وبام  الطفل،  عمر  باختالف 
وفيام  لألمور،  إدراكه  مدى  مع 
عىل  تظهر  التي  املخاوف  أهّم  يأيت 
املختلفة: العمرية  الفئات  يف  األطفال 

بعمر  الطفل  تصيب  التي  املخاوف   -
من  الكثري  خيشى  دون:  فام  سنتني 
األطفال يف هذا العمر من سامع األصوات 
بالنسبة  الغريبة  واألصوات  العالية، 
االنفصال  من  اخلوف  وكذلك  للطفل، 
ومن  الغرباء،  من  واخلوف  الوالدين،  عن 
الكبرية. واملخلوقات  األجسام  رؤية 

مرحلة  يف  الطفل  تصيب  التي  املخاوف   -
سّت  إىل  ثالث  عمر  )بني  املدرسة  قبل  ما 
املرحلة  هذه  يف  الطفل  يتعّرض  سنوات(: 
مثل:  اخليالّية،  األشياء  رؤية  من  للخوف 
عىل  يراها  التي  واألشباح  الوحوش، 
واألقنعة اخلارقة،  والكائنات  التلفاز، 
وحيدًا والنوم  الظاّلم،  من  اخلوف  وكذلك 
أثناء  وخصوصًا  غريبًا  صوتًا  سمع  وإذا 
باخلوف. يشعر  قد  الرعد،  كصوت  الليل، 

سن  يف  األطفال  تصيب  التي  املخاوف   -
ست  إىل  سنوات  سبع  )بني  املدرسة 
خوف  يبدأ  العمر  هذا  يف  سنة(:  عرشة 
خوفه  مثل:  الواقعّية،  األشياء  من  الطفل 
وكذلك  جرح،  أو  لإلصابة،  التعّرض  من 
الغاضب واملعلم  الطبيب،  من  اخلوف 
املدريّس الّتحصيل  من  واخلوف 

الطبيعية:  واحلوادث  املوت،  ومن 
وغيــــرهـــــا.  والفيضــانــات،  كالــــّزالزل 

وهي  مهمة،  نقطة  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املدرسة؛  إىل  الذهاب  من  األطفال  خوف 
رغبتهم  وعدم  بالوالدين،  لتعّلقهم  وذلك 
املشكلة  هذه  وتشيع  عنهم،  باالنفصال 
بني  أعامرهم  ترتاوح  الذي  األطفال  عند 
ينطبق  وال  سنوات،  سبع  إىل  مخس 
ألنم  سنًا؛  األكرب  األطفال  عىل  ذلك 
األسباب  ومن  ما،  حّد  إىل  وعيًا  أكثر 
من  للخوف  الطفل  تدعو  التي  األخرى 
والقاسية  الّسيئة  املعاملة  هي  املدرسة 
املعلمني  وتواجد  هناك،  جيدها  التي 
الودودين. غري  الّزمالء  حتى  أو 

األطفال:  عند  اخلوف  ودواعي  أسباب 
ٍع  ا و د و ب  سبا أ ل  طفا أل ا عند  ف  للخو

منها: ُمتعددة 
ال  ومواقف  ألشياء  الطفل  تعّرض   -
بتهديد  الطفل  فيشعر  تفسريها،  يستطيع 
خياف  ال  طفاًل  نجد  وقد  له،  األشياء  هذه 
أخته. أو  اآلخر  أخاه  خُتيف  أشياء  من 

اآلخرين  فعل  ردود  من  الطفل  يراه  ما   -
الطفل  يشعر  حيث  ما،  يشء  جتاه 
الشخص  فعل  رّدة  يرى  عندما  باخلوف 
طفل  حتى  أو  ما،  أمٍر  جتاه  الكبري 
مثاًل. أسدًا  أو  ثعبانًا  يرى  عندما  آخر، 

ومؤمل خُميف  حلدث  الطفل  رؤية   -
أو  خُميف،  سري  حلادث  الطفل  كمشاهدة 
قطة دهستها سّيارة، من الطبيعّي أن يشعر 
احلوادث  من  الّنوع  فهذا  باخلوف،  الطفل 
يكرب. حتى  الّطفل  ذهن  يف  عالقة  تبقى 

شخصّيته وانعدام  الطفل  احرتام  عدم   -
من  خترج  التي  الترّصفات  من  فالكثري 
الوالدين أو أفراد األرسة قد تعدم شخصية 
وجتعله  بل  احرتامه،  من  وتقلِّل  الطفل، 
لذلك  هبا،  الّثقة  ويفقد  نفسه،  حيرتم  ال 
الطفل دعم  األرسة  وأفراد  الوالدين  عىل 
بقيمة  وإشعاره  بنفسه،  ثقته  وتعزيز 
اخلوف. الطفل  يتجّنب  حتى  نفسه، 

فاملشاكل  الّدائمة،  األرسة  مشاكل   -
إىل  األطفال  ُتعّرض  الدائمة  األرسّية 
وهذه  للخوف،  ُعرضة  وجتعلهم  الّتوتر، 
أن  األرسة  عىل  جيب  مهمة  مشكلة 
أطفاهلم. عىل  للحفاظ  وتتجّنبها  تعاجلها 

إىل  يرجع  الطفل  منه  يعاين  الذي  القلق   -
ومن  ماضية،  أحداث  من  خوفه  مستوى 
سعة خياله، حيث هناك الكثري من األطفال 
منه.  خيافون  جامح  بخياٍل  يتَّصفون 

لآلبـــــاء:  نـصــائـح 
الطفل  لدى  اخلوف  مشكلة  مع  الّتعامل 
ُيراعى  أن  وجيب  األمهّية،  غاية  يف  أمر 
ملا  إدراكه  ومدى  الطفل،  سن  فيها 
يأيت: ما  الّنصائح  أهّم  ومن  حوله،  جيري 

واحرتام  بحكمة،  املشكلة  مع  الّتعامل   -
الّسخرية  وجتّنب  باخلوف،  الطفل  شعور 
خوفه مصدر  من  أو  مشاعره  من  أو  منه 
اجلّد. حممل  عىل  ذلك  أخذ  وجيب 

- عدم حماولة جتنيب الطفل من التعّرض 
الكامل  فالتجّنب  خوفه،  مصدر  إىل 
للمشكلة األمثل  احلل  ليس  اخلوف  ملصادر 
الطفل  الوقت نفسه ال جيب أن جُيرَب  ويف 
اخلوف بسبب  يطيقه  ال  ما  حتمل  عىل 
تدرجيّيًا. خوفه  يواجه  أن  جيب  وإنام 

خوف  ل  تقبُّ الوالدين  عىل  جيب   -
منطقيٍّ بشكٍل  ِمه  وتَفهُّ طفلهم، 

والعمل  للطفل،  الكامل  الّدعم  وتقديم 
مـعـنـوّيــاتــه. ورفــع  طمــأنــتــه  عـلــى 

للطفل  الوالدين  أحد  يتحّدث  أن  جيب   -
واحلديث  الكالم  فأسلوب  وهدوء،  بثقة 
مهّم  أمر  خوفه  مشكلة  حول  الطفل  مع 
يتحّدث  بأن  للّطفل  الّسامح  أّن  كام  للغاية، 
عليه. التغّلب  يف  يساعده  خوفه  عن 

فعندما  للطفل،  جّيدة  املخاوف  بعض   -
مصاحبة  بعدم  طفلهم  الوالدان  حُيّذر 
الطفل  هذا  يعلم  فسوف  -مثاًل-  الغرباء 
األمر هذا  حقيقة  قلياًل  يكرب  عندما 
احلقيقة هذه  حول  وعيه  يزداد  وسوف 
فكّلام  بالفعل.  أرشاٌر  الّناس  بعض  ألّن 
احلقيقة  حول  فهمه  زاد  الطفل،  كرُب 
لألشياء  والنتيجة  والسبب  واخليال، 
سوف  األمر  ناية  ويف  حوله،  من 
أو  خماوفه،  أغلب  عىل  الطفل  يتغّلب 
نفسها.  تلقاء  من  ختتفي  سوف  أنا 

املخاوف: مواجهة  طريقة 
جدًا مهم  أمر  ملخاوفه  الطفل  مواجهة 

هــــــو  و
ب  سلو أل ا

مــــثـــــــل  أل ا
عـلـيـهـا للتغّلب 

الوالــــدين  وعـلــى 
كيفية  طفلهم  تعليم 

خمــاوفــه مـواجــهــة 
بإكسابه  ذلك  ويكون 
تـجعــلــه  مــهــارات 
قــــادر  أّنــه  يشــعــر 
يف  التحّكم  عىل 
هذه  ومن  خماوفه. 
يــأتــي: مـــا  املهارات 

مدى  خُمتلفة  بطرق  الطفل  تعليم   -
كاستخدام  لدهيم،  اخلوف  درجة 

رقم  حيث   ،1-10 من  الّتدريج 
 10 ورقم  خوفًا،  األقل  للمواقف  واحد 
مرة  كل  ويف  خوفًا،  األكثر  للمواقف 
اخلوف  ملصدر  الطفل  هلا  يتعّرض 
قام  إذا  تدرجييًا  باخلوف  شعوره  سيقّل 
األخرى. تلو  مرة  اخلوف  درجة  بتقييم 

- تعليم الطفل أن ُيشّجع نفسه عند تعّرضه 
ملصادر اخلوف، كاستخدام مُجل حتفيزية 
ذلك!" أفعل  أن  "يمكنني  مثل:  وإجيابية، 
أو "ستكون األمور  عىل ما يرام"، وغريها.

وطـــــــرق  آليــات  الطفــل  تعليـــم   -
نَفسًا  يأخذ  كأن  املختلفة،  االسرتخاء 
يطفو  نفسه  يتخّيل  أن  أو  عميقًا، 
شاطئ  عىل  ٌمستلٍق  أو  سحابة،  عىل 
الوحش  حيّول  كيف  وتعليمه  البحر، 
وهكذا.  مضحك،  وحش  إىل  املخيف 

اخلوف: من  األطفال  ُيعالج  متى 
عىل  ليس  طفلهم  أّن  الوالدان  يشعر  عندما 
حياته عىل  سلبًا  يؤّثر  خوفه  وأن  طبيعته، 
كذهابه  املعتاد،  لنشاطه  وممارسته 
األطفال بقية  مع  ولعبه  للمدرسة، 
يتعّرض  عندما  أو  النوم،  من  يمنعه  أو 
ويف  اخلوف،  عن  ناتج  كبري  إلجهاد  الطفل 
طبيب  إىل  الطفل  أخذ  جيب  احلالة،  هذه 
األطفال. معاجلة  يف  خمتّصص  نفيّس 

األطفال: عند  اخلوف  ُيعاَلج  كيف 
عند  اخلوف  هبا  ُيعاَلج  التي  الطريقة  إنَّ 
األحيان  من  الكثري  يف  ُتستخدم  البالغون 
لعالج األطفال، ومن هذه الطرق ما يأيت:

خياف  التي  للمواقف  الطفل  تعريض 

الكشف  املهم  ومن  تدرجييًا،  منها 
ومعرفة  القديم،  الطفل  سجّل  عن 
بالعالج. البدء  قبل  خيافه  كان  ما 

يزيد  قد  خوفه  عىل  الطفل  معاقبِة  عدم 
قد  بل  منها؛  يعاين  التي  خماوفه  من 
األمر  وهذا  مشاعره،  كتم  إىل  به  تؤدي 
الطفل عىل  خطريٍة  نتائَج  إىل  يؤدي 
الطريقة  هذه  جتنُّب  الوالدين  عىل  لذلك 
الطفل بدعم  واستبداهلا  السيئة 
اخلوف. مواجهة  عىل  قدرته  وتنمية 

مع  التحفيزّية  األنشطة  ممارسة 
الوالدان  يلعب  أن  مثاًل:  اخلائف،  الطفل 
منها خياف  التي  األشياء  مع  وطفلهم 
ألن  لعبة،  شكل  عىل  الوحش  فيكون 
اللعب. عند  استجابة  أكثر  األطفال 

شديد بشكٍل  خائفًا  الطفل  يكون  عندما 
الطفل  ُيعالج  الذي  َيستخدم  فعندها 
بعرض  يقوم  وكذلك  االسرتخاء،  ُطرق 
عىل  ُيشّجعه  بحيث  فيديو  مقاطع 
فذلك  خيايّل،  بشكل  خوفه  مواجهة 
مواجهة  طرائق  ختّيل  عىل  الطفل  يساعد 
منها خياف  التي  واألشياء  املواقف 
احلقيقي. واقعه  يف  هلا  يتعّرض  أن  قبل 

موضوع  



عـــة لشــجــا ا
هبا  يتحىل  أن  جيب  مهّمة  صفة  الشجاعة 
كل شخص، لذا جيب أن يعتاد الطفل منذ 
نفسه  عىل  االعتامد  عىل  أظافره  نعومة 
اخلوف  وجتنب  األمور،  من  الكثري  يف 
يكون  حتى  الوالدين،  قبل  من  فيه  املبالغ 
منذ  ترصفاته  ومن  نفسه  من  واثقًا  طفاًل 
يكون  سوف  يكرب  عندما  ألّنه  الطفولة؛ 
وصلبة قوية  شخصية  وذا  شجاعًا  رجاًل 
 وجتّنب الترصف معه بطريقة جتعل منه 
قادرة  وغري  ومهزوزة،  ضعيفة  شخصية 
فيه. يعيش  الذي  املجتمع  مواجهة  عىل 

احلــريــة الطفــل  مـنــح 
العامل  اكتشاف  فرصة  الطفل  إعطاء 
بمتابعته  األم  وقيام  منفردًا،  حوله  من 
التدّخل  وعدم  بعيد،  من  ومراقبته 
يف  إال  مشكلة،  ألّي  تعّرضه  عند  ملساعدته 
الرضورة القصوى، إىل جانب تعويده عىل 
والبدء  الصغر،  منذ  خيّصه  ما  بكل  القيام 
عىل  يعتاد  حتى  تدرجيي  بشكل  معه 
جيب  امليش،  الطفل  حياول  فعندما  ذلك، 
وحده بذلك  للقيام  فرصة  األم  تعطيه  أن 
للخطر. تعّرضه  حالة  يف  ومساعدته 

األمــان الطفــل  مــنـــح 
واألم  األب  بني  املشاكل  حدوث  جتّنب 
الرصاخ  أو  احلديث  وعدم  الطفل،  أمام 
الطفل  يشعر  ال  حتى  مرتفع،  بصوت 
فإّن  الطمأنينة،  وقلة  والقلق  باخلوف 
الطفل شخصية  ضعف  إىل  يؤدي  ذلك 
بحل  والقيام  بنفسه،  ثقته  وعدم 
الطفل. عن  بمعزل  املشاكل  مجيع 

الـطــفــــل تشــجـيـــع 
مستمر بشكل  ومدحه  الطفل  تشجيع 
عمل  بأّي  القيام  عىل  قادر  بأّنه  ليشعر 
يف  عليه  تعتمد  أن  األم  وبإمكان  وحده، 
منه تطلبها  التي  املهام  من  الكثري  إنجاز 
عىل  يعتمد  أن  جيب  بأنه  يشعر  وجعله 
مواجهة  ويستطيع  األمور،  كل  يف  نفسه 
اللجوء  دون  حياته،  يف  جديد  حدث  أي 
ومكافئته  منهم،  املساعدة  وطلب  لغريه 
بإنجاز  قيامه  عند  حيب  ما  وإحضار 
رفع  إىل  يؤدي  ذلك  ألّن  مهّمة؛  أّي 
بنفسه ثقته  وزيادة  الطفل  هذا  معنويات 
بالفخر. الطفل  تشعر  الطريقة  فهذه 

الطـفـل آلراء  الهـتـمـام  إظـهـار 
الطفل يبدهيا  التي  لآلراء  االهتامم  إظهار 
العائلة أفراد  بني  قيمة  له  بأّن  وإشعاره 
من  والسخرية  االستهزاء  وجتّنب 
باخلجل  الشعور  يتجنب  لكي  كالمه، 
اآلخرين أمام  رأيه  إبداء  من  والضعف 
الطفل  جعل  إىل  تؤدي  الطريقة  فهذه 
االختالط  ويتجّنب  نفسه،  عىل  منطويًا 
معهم  واحلديث  وجمالستهم  باآلخرين 
وجتّنب  بثقة،  خاطره  يف  جيول  ما  بكل 

خيطئ  عندما  فيه  واملبالغ  القايس  العقاب 
إىل  وإرشاده  نصحه  جيب  بل  الطفل، 
وتعريفه  والصواب،  الصحيح  الطريق 
تكرار  حال  ويف  به،  قام  الذي  باخلطأ 
حدوث  دون  معاقبته  فيجب  اخلطأ، 
ألن  عليه،  الصوت  رفع  وعدم  له،  أذى 
وعنيفًا. عدوانيًا  طفاًل  منه  جيعل  ذلك 

األدب طفـلـي  أعـلـم  كـيـف 
املهذبة الكلامت  استخدام  تعليمه 
صغري  سن  منذ  الطفل  تعليم  جيب 
الكلامت  استخدام  مثاًل-  -كالسنتني 
اآلخرين مع  التحدث  عند  املهذبة 
فرغم  "؛  و"شكرًا سمحت"  "لو  مثل: 
يعرفون  ال  السن  صغريو  األطفال  أّن 
أّن  إال  االجتامعية،  املجامالت  معنى 
"من  أّن  فكرة  إىل  الوصول  بإمكانم 
الشخص  ليحصل  ُتستخدم  مثاًل  فضلك" 
ُتستخدم  لك"  "شكرًا  وأّن  يريد،  ما  عىل 
أحدهم من  ما  خدمة  عىل  احلصول  عند 
هذه  لتعليم  طريقة  أفضل  أّن  إىل  وُيشار 
استخدامها  هي  لألطفال  الكلامت 
واألب. األم  قبل  من  بالفعل  أمامهم 

احلســنــة الـقــدوة 
جيدًا  نموذجًا  تكون  أن  العائلة  عىل 
يرصخ  فعندما  املهذب؛  السلوك  يف  ُيّتبع 
ليس  فإّن  الطفل،  عىل  الوالدين  أحد 
سيكون  ابنه  بأّن  يتوقع  أن  أحدمها  عىل 
منه  األكرب  األشخاص  مع  تعامله  يف  مهذبًا 
األطفال  مع  بالتحدث  ُينصح  لذلك  سنًا؛ 
هلم  األوامر  وإصدار  لطيفة،  بطريقة 
التهديد. من  بداًل  ولنّي  واضح  بشكٍل 

املهذب وغري  املهذب  السلوك  حتديد 
حدود  وضع  األبوين  عاتق  عىل  يقع 
السلوك  الطفل  خالهلا  من  يدرك  مناسبة 
األمر  وهذا  املهذب،  غري  واآلخر  املهذب 
يكفي  فبينام  ألخرى؛  عائلة  من  خيتلف 
هاتفية  ملكاملة  الطفل  إجراء  البعض  عند 
عيد  يف  هدية  له  قدم  من  فيها  يشكر 
إرسال  رضورة  آخرون  يرى  ميالده، 
باإلضافة  ما،  شخصية  مالحظة  أو  رسالة 
بالسلوكيات  الطفل  تعريف  جيب  ذلك  إىل 
عند  وقفها  من  ومتكينهم  املهذبة،  غري 
الحرتام  تنمية  هذا  ويف  هلا،  تعرضهم 
والتهذيب. األدب  تعليم  جانب  إىل  الذات 

اإليـجــابـي التعــزيــز 
والثناء اإلطراء  سامع  حيبون  األطفال  إّن 
أحد  عن  يصدران  عندما  خصوصًا 
حيبونم الذين  األشخاص  أو  الوالدين 
وُيشار إىل أّن العديد من العائالت ال تلتفت 
فيها  املرغوب  غري  السلوكيات  إىل  إال 
يتجاهلون  بينام  أطفاهلم،  هبا  يقوم  التي 
النهاية  ُيعطي يف  اإلجيابية، مما  سلوكياهتم 
تشجيعهم  فإّن  وباملقابل  عكسية،  نتائجًا 
بترصف  قيامهم  عند  هلم  املديح  وتقديم 

دائاًم. مؤدبني  ليكونوا  يدفعهم  مهذب 

أطفايل مع  عصبيتي  عىل  أسيطر  كيف 
الغضب  ُيعّد  الصـائـبــة:  القـرارات  إتـخـاذ 
أحيانًا  به  التحّكم  يصعب  شعورًا 
بعض  أّن  إال  املشاعر،  من  كغريه 
الغضب أثناء  بّناءًة  تكون  ال  فات  الترصُّ
قد  لقرارات  الشخص  اخّتاذ  بسبب  وذلك 
جيب  لذا  الطبيعي،  الوضع  يف  يّتخذها  ال 
الشعور  جتّنب  عىل  احلرص  األهل  عىل 
اإلمكان قدر  أطفاهلم  جتاه  بالغضب 
هتيئة  مثل  قوانني  بسن  ذلك  ويكون 
ساعة بنصف  املوعد  قبل  للنوم  األطفال 
أو توطيد العالقة مع الطفل والتقّرب إليه 
السيئة. الترّصفات  عن  يبتعد  حتى  أكثر، 

ُمتلف منظور  من  األمور  رؤية 
من  األمور  لرؤية  أحيانًا  األم  حتتاج 
غضبها عىل  لتسيطر  خُمتلف  منظور 
باللعب  يرغب  الطفل  كان  إن  فمثاًل 
االستعداد  من  بداًل  الباكر  الصباح  منذ 
لألّم  املُمكن  فمن  للمدرسة،  للذهاب 
يف  املوقف  بنفس  مّرت  حني  تتذّكر  أن 
باللعب  ترغب  كانت  وكيف  طفولتها، 
من  فائدة  ال  وأّن  أيضًا،  الوقت  طوال 
الفطرّية عاداهتم  برتك  األطفال  إقناع 
يف  وُتفّكر  عميقًا  نفسًا  تأُخذ  أن  عليها  لذا 
ما  بفعل  طفلها  إلقناع  بديلة  خّطة  وضع 
والغضب. العصبية  إظهار  من  بداًل  ُتريد 

التهـديـد عـن  البتعـاد 
الغضب  عن  الناجتة  التهديدات  تكون 
فعالًة  تصبح  أّنا  كام  منطقّية،  غري  عادًة 
فقط إن كان األهل سيقومون بفعلها حقًا، 
وقد ُتضعف من سلطة األهل بنظر الطفل
يف  املوضوعة  للقواعد  اتباعه  من  وُتقّلل 
بأّن  الطفل  ملعرفة  نظرًا  القادمة،  املّرات 
ُيقال قد ال ُيطّبق فعلّيًا، وبداًل من  ُمعظم ما 
للقواعد  خُمالفته  بأّن  إخباره  ُيمكن  ذلك 
دون  التفكري،  بعد  فعل  برّدة  سُتقابل 
غامضًا. األمر  وإبقاء  هّيتها،  بام  إخباره 

الصـوت بـنـبـرة  التحكـم 
 ُتظهر الّدراسات أّن نربة الصوت تؤثر عىل 
األهل  حتّدث  فّكلام  ُمبارش،  بشكل  املزاج 
ف الترصُّ يف  حّدهتم  قّلت  أكثر،  هبدوء 
أيضًا األطفال هلم  استجابة  مّما سيزيد من 
الكلامت  استخدام  سيجعل  املُقابل  ويف 
املُقابل  الشخص  من  املُزعجة  أو  البذيئة 
أكثر مشحونًا  اجلو  وسُيصبح  غضبًا،  أكثر 
عىل  الُقدرة  للوالدين  يكون  أن  جيب  لذا 
خالل  من  وذلك  والطفل  النفس  هتدئة 
الكلامت وانتقاء  الصوت،  بنربة  م  التحكُّ
ألطفاهلم. ُقدوًة  ذلك  منهم  وسيجعل 

السرتخاء عىل  املحافظة 
األهل عىل هدوئهم فور  أن حُيافظ   جيب 
ببعض  القيام  وُيمكنهم  بالغضب،  الشعور 

النفس هتدئة  عىل  ُتساعد  التي  األمور 
ُمعّدل  وانخفاض  العضالت  واسرتخاء 
عميق نفس  كأخذ  القلب،  رضبات 
قراءة  أو  املوسيقى،  بعض  إىل  واالستامع 
محام  وأخذ  ه،  للتنزُّ اخلروج  أو  ما،  كتاب 
لبعض  هادئ  ملكان  والذهاب  دافئ، 
إعادة  لألهل  ُيمكن  وبعدها  الوقت، 
املواقف  مع  والتعامل  املوقف،  يف  التفكري 
املُستقبل. يف  أفضل  بطريقة  املُشاهبة 

املناسب السؤال  طرح 
ماكاي  ماثيو  النفيس  الطبيب  ينصح 
يف  بريكييل  يف  رايت  معهد  يف  األستاذ 
العصبية  من  للتخلص  الوالدين  كاليفورنيا 
السؤال  يطرحوا  أن  األطفال،  عىل 
يفعل  ملاذا  التساؤل  من  فبداًل  الصحيح، 
طفيل يب ذلك؟ فيجب الرتكيز عىل الطفل 
ما  سبب  هناك  كان  ما  إذا  والتساؤل  نفسه 
الطريقة هبذه  للترصف  الطفل  يدفع 
أو  لالهتامم،  بحاجة  أو  جائع،  هو  هل 
الوالدين  وتركيز  التعب،  أو  بامللل  يشعر 
الشعور  من  بداًل  الطفل  حاجة  تلبية  عىل 
جتاهه. بعصبية  والترصف  بالغضب 

الغضب شعور  عىل  التعرف 
املبكرة  اإلشارات  بمالحظة  ُينصح 
للغضب، والقدرة عىل متييزها، حيث ُيعّد 
اتباعها  الواجب  املهمة  اخلطوات  من  ذلك 
للتحكم يف الغضب، إذ إّنا ُتساعد الشخص 
عىل  ُتساعده  أن  ُيمكن  إجراءات  ليتخذ 
ومن  الغضب،  عىل  والسيطرة  التهدئة 
رسعة  الغضب؛  عىل  تدل  التي  اإلشارات 
وغريها. الكتفني،  تشنج  التعرق،  التنفس، 

الـنـفـــس تـهـدئـة 
الشعور  حال  يف  للوالدين  ُيمكن 
عن  التوقف  األطفال  من  بالغضب 
تشغلهام التي  األمور  من  بأّي  القيام 
التي  االسرتاتيجيات  إحدى  واتباع 
يأيت: ما  ومنها  النفس،  هتدئة  يف  ُتساعد 

العميق  التنفس  يسمح  العميق:  التنفس 
هلذه  السامح  بني  ما  باالختيار  للوالدين 
من  النفس  عىل  بالسيطرة  املشاعر 
حالًة  ُتعترب  ال  بأّنا  واإلدراك  عدمه، 
هز  عرب  الغضب  مشاعر  تفريغ  ثّم  طارئة، 
أخرى. عميقة  أنفاس   10 وأخذ  اليدين، 

للضحك  طريقة  عن  البحث  الضحك: 
املزاج وحتسني  التوتر  تفريغ  أجل  من 
التبسم عىل  النفس  إجبار  ُيمكن  كام 
رسالة  إرسال  إىل  ذلك  يؤّدي  حيث 
أمر  وجود  لنفي  العصبي  للجهاز 
الشخص. هتدئة  تتّم  وبالتايل  طارئ، 

ختصيص  ُيساعد  الذهنية:  التدريبات 
بالتدريبات  للقيام  اليوم  يف  دقيقة   20
العصبية الكفاءة  تعزيز  عىل  الذهنية 
حالة  إىل  الوصول  السهل  من  جيعل  مّما 
اهلدوء عند حدوث أمور مزعجة.                 موضوع



وعىل  باإلسكندرية،  املنشية   بميدان  صغرية  بقعة  ىف 
باعث  العبقرى،  عىل،  حممد  متثال  من  خطوات  بعد 
النهضة ومؤسس مرص احلديثة ، تقع كاتدرائية القديس 
يؤدى  مكانا  تكون  بأن  تكتفى  مل  التى  األسقفية  مرقس 
باالطالل  تقنع  ومل  صلواهتم،  املسيحيون  بعض  فيه 
املرتفعة رشفاهتا  خالل  من  السكندرى  املجتمع  عىل 
ال  املجتمع  عن  حتجبها  التى  االسوار  تزيل  ان  فقررت 
وعقلها.  قلبها  ىف  لتحتضنه  بل  فقط  عليه  تنفتح  لكى 
موجة  إسكندرية  ان  الثانية  العاصمة  ىف  ويقولون 
أركان  مركز  أن  أقول  وأنا   ، مرص  أرض  عىل  حب 
الكنيسة  داخل  النشاط  هذا  خلف  يقف  الذى  لالبداع 
االسكندرية  أرض  عىل  حب  موجة  هو   االسقفية، 
للمجتمع. وتنمية  وسالم  حمبة  رسالة  يقدم 
وكلامت  والشيوخ  القساوسة  قبالت  عن  وبعيدا 
رجال  بني  جتمع  التى  الرسمية  املؤمترات 
الكنيسة  هذه  داخل  آخر  عامل  هنا  الدين، 
ومسيحيون  مسلمون  املدينة  شباب  فيه  اجتمع 
نمطى  غري  خمتلف  بتعليم  ويتأهلون  يتدربون 
والتكنولوجيا. امليديا  بمجال  فقط  يؤمن 
أرض  عىل  مفتوحة  مساحات  ىف  الشباب  ينطلق  هنا 
الفنية  لوحاهتم   ويعرضون  ويعزفون  يغنون  الكنيسة 
أفراد  بني  راقية  تعامالت  وهنا  ميد،  اهلاند  واعامل 
مرص. ىف  اجلميل  الزمن  صورة  لنا  تعيد  املجتمع 
وهذه  املختلف  العامل  هذا  من  نقرتب  ان  أردنا 
ما  عىل   " زووم   " بعمل  فقمنا  املتفردة،  التجربة 
وأذهاننا أعيننا  ىف  صورته  لنطبع  شوارعه،  ىف  يتم 

ة لفكر ا حب  صا نيس  و ر  د نا  / ذ ستا أل ا مع  ء  لقا لنا  ن  كا و
القديس  بكاتدرائية  لإلبداع  أركان  مركز  عام  ومدير 

األسقفية.... مرقس 

يتك  ؤ ر هى  فام   . . عة  مبد ة  بفكر أ  يبد جح  نا عمل  كل 
كنيسة؟ داخل  من  يدار  ملاذا  و  ، التنموى  ملركز  ا ا  هلذ

سنة   1200 عمرها  قضية  ىف   مناقشات  جتد  مرص  ىف 
قضايانا  أما   ، سنة   600 من  بأقوال  عليها  ترد  وناس 
ممكن  الدنيا  كانت  الثورة  قبل   ، فيها  نتناقش  احلالية فال 
أسلمت واحدة   أو  اتنرص  واحد  ألجل  مرص  ىف  تولع 
الكنائس ... العوا كان يقول كالم قاسى جدا عىل  وسليم 
فالكنيسة   - وبينه  بينى  سور  هناك  طاملا   - واآلخر 
عليها  يطلق  فانه  وهلذا  غامض،  شئ  له  بالنسبة 
بجرأة  السور  نفتح  أن  احلل  إذن  االشاعات، 
ازاى" عايش  أنا  "يشوفنى  لآلخر  ونسمح 
وقد  الناس،  مع  تواصل  ىف  تكون  أن  البد  فالكنيسة 
سور  فتح  يقبلوا  أن  املطرانية،  عىل  الفكرة  عرضت 
التنفيذ. وبدأنا  فوافقوا  املجتمع  كل  عىل  الكنيسة 

ىف  الناس  لصالح  كبارى  تبنى  أن  جيب  املؤسسات 
وليست  واضحة  سالم  كبارى  نحتاج  ونحن   ، الشارع 
جمرد صورة ، فقد نجحنا ىف املشهد " ناخذ صور " بني 
رمضان   ىف  عزومة   .. قسيس  يبوس  شيخ  ؛  القيادات 
أن  حاجة  ىف  ولكننا  العائلة،  بيت  ىف  ودية  لقاءات 
الشارع  ىف  التنفيذ  ملستوى  التنظري  مستوى  من  نخرج 
. املثقفني  من  وليست  الشارع  من  تأتى  املشاكل  ألن  
بعض مع  واملسلم  املسيحى  عايشني  البيوت  ىف 
هناك  ليست  واألشغال،  الكليات  ىف  وكذلك   
مسجد  أى  عن  تتكلم  عندما  إال  واضحة  رصاعات 
اآلخر.  عن  منعزلة  جزيرة  فتصبح  كنيسة  أو 
يوجد  ال  تنفيذ،  هناك  وليس  جدا  رائع  الكالم 
واملسلم  املسيحى  بني  عمىل  مرشوع  الشارع  ىف 
جاءت  هنا  ومن  املؤسسات،  خيص  فيام  خصوصا 
االسقفية. الكنيسة  داخل  أركان  مركز  فكرة 
هل  أنفسنا  نسأل  أن  حمتاجني   ...  " ونيس   " وأضاف 

وتقاليدنا  وافكارنا  عاداتنا   " بالشكل  متمسكون  نحن 
نحن  هل   ، ليها ا عينا  د لتى  ا ملحبة  ا لة  سا بر م  ا  "
أم  نردده  بكالم  نتمسك  هل  ذلك،  ندعى  أم  حمبون 

؟ نعيشه
.... ؟؟  حياتنا  عىل  اخلوف  يسود  وهل 

بيكرهوا  مرص  ىف  شخص   1000 هناك   أن  لنفرتض 
فهل   ، معهم ملختلف  ا خر  آل ا ن  يقتلو و كلها   نيا  لد ا

مرصى؟ مليون   100 حيبسوا   1000 الـ  هؤالء 
أن  احلل  يكون  هل   ، زوجها  قتلت  سيدة   100 هناك   لو 

؟ الزواج  نمنع 
نمنع  هل  باالعضاء،  يتاجرون  طبيب   100 هناك   لو 

األطباء؟ مع  التعامل 
فهل  تعذيب،  جرائم  بريتكبوا  ضابط   100 هناك   لو 

األمن؟ نمنع 

أركــان؟ مـركـز  عـمـر  كـم 
سوق  أكرب  األن  وأصبحنا  مبارك،  تنحى  مع  بدأنا 
 70 حواىل  يتابعنا  االوسط،  الرشق  ىف  للفنانني 
مكتبة  نتخطى  وربام  االسكندرية  ىف  شخص  ألف 
فن   " معارض  نقيم  سنوات  سبع  لنا  االسكندرية، 
رسامني  اربعة  يضم  معرض  أول  وكان   " أسوار  بال 
فنان   1700 هبا  بيانات  قاعدة  لدينا  أصبح  واالن  فقط 
أسوار. بال  لفن  العرشين  املعرض  مؤخرا  أقمنا  وقد 

للمركز؟ اسـام  ليكون  "أركـان"  اخـتـرت  ملـاذا 
وكذلك  به،  نقوم  فيام  الكنيسة  اركان  نستعمل  ألننا 
عالقات  ونصنع   ، الشباب  لصالح  املدينة  اركان  نجمع 
والكليات  املدنى  )املجتمع  الدولة  مؤسسات  كل  مع 

والصحفيني(. االعامل  ورجال  واالمن  واملحافظة 

بتعليم  م  تقو لتى  ا سة  املدر عىل  ن  موريستا سم  ا أطلقت 
السم؟ هذا  اخرتت  ملاذا   . الشباب  وتأهيل 

عمىل  وجمال   ، طويلة  لفرتة  أمريكا  ىف  أقيم  كنت 
مرص  إىل  عدت  وعندما  واالعالم  التكنولوجيا  هو 
وىف   ، ميديا  امللتي  دبلومة  يقدم  مكان  عن  بحثت 
لدراسة  مرص  ىف  الوحيد  املكان  كان  الوقت  ذلك 
الروسى  الثقاىف  املركز  هو  اجلديد  االعالم  صناعة 
الف   60 الدراسة  هذه  تكلفة  وكانت  بالقاهرة 
اجلنيه. تعويم  قبل  طبعا  وذلك  مرصى  جنيه 

الكنيسة  خالل  من  املجال  نفس  أنفذ  أن  قررت 
ألنا   ، موريستان  فكرة  كانت  هنا  ومن   ، وباملجان 

ألنه  بالذات  املجال  هذا  اخرتت  وقد   ، جمنونة  فكرة 
. املتاحة  الوظائف  من  االالف  عرشات  يوفر 

التجارة  كليات  ىف  مثال  التعليم  عىل  نصمم  ملاذا  أدى  فال 
كوكب  يكفون  حماسبني   االسكندرية  ىف  فقط  ولدينا 
ك  هنا ن  ا حني  ىف   ، مة  د قا سنة    6 0 ة  ملد ض  ر ال ا
االنتاج  ورشكات  لتكنولوجيا  ا مثل  اخرى  قطاعات 
ئف ظا لو ا من  ف  ال ال ا تتيح  ب  تيو ليو ا و نت  نرت ال ا و
مرص  ىف  التقليدى  التعليم  هل   .. أنفسنا  نسأل  ان  والبد 

؟ فلوس  بيجيب 
 

؟   ن  ريستا مو تقدمه  ى  الذ ريب  لتد ا عية  نو هى  ما 
الكليات  تقدمها  وظيفة   200 حواىل  أيامنا  ىف  كانت 
من  االالف  عرشات  هناك  اآلن  مرص،  ىف  املختلفة 
املهندس  يعد  مل  الكمبيوتر،  عىل  املتاحة  االعامل 
فهناك   ، النقود  جتلب  التى  الوظائف  هى  والدكتور 
الوظائف هذه  من  أكثر  النقود  جتلب  أخرى  أفكار 
وامليديا  التكنولوجيا  خلف  بيجرى  كله  اجلديد  واجليل 
هلذه  مفتوحة  كبرية  قطاعات  هناك  واصبحت  والفن، 
فنحن  لذلك   ، هلم  حضانات  نكون  ان  ودورنا  املجاالت 
الفوتوغرايف  والتصوير   ، املونتاج  ىف  كورسات  نقدم 
ىف  وكذلك   ، اجلرافيك  وبرامج  واالنيميشني  والفيديو 
التسويق  وىف  التلفزيونية  الربامج  وتقديم  إعداد  كيفية  
الصغر. متناهية  املرشوعات  وإدارة  االليكرتوين 

ن املكا عىل  الناس  ف  يتعر كيف 
مع  املبارش  التعامل  خالل  ومن  الفيس  عىل 
ونحن  اآلخرين،  مع  عنا  يتكلمون  الذين  الشباب 
 200 من  أكثر  منها  الواحد  يضم  معارض  نقيم 
شباب  مع  تواصل  هناك  الفيس  خالل  ومن  فنان 
والسعودية  واملغرب  تونس   .. كثرية  دول  من 
فقط. اسكندرية  ىف  املبارش  التعامل  ولكن  والكويت 



؟ ع  ا بد ل ا كز  مر ىف  ب  لشبا ا ل  لقبو ط  و رش ك  هنا هل 
أفضل  أعلمك  فأنا   ، للمتقدمني  اختبارات  بعمل  نقوم 
هناك  ويكون  لذلك  مستحق  تكون  ان  والبد  البلد  ىف  شئ 
املجانى. الشئ  نحرتم  ال  بلدنا  ىف  اننا  خاصة   . منك  أمل 
داخل  فيها  التكلم  حمظور  أشياء  أربعة  هناك  و 
والرياضة(  واجلنس  والسياسة  )الدين  املركز 
والنزاعات. اخلالفات  تثري  التى  االشياء  ألنا 
بدون   ، حمرتم   ، بزيادة  مؤدب  تكون  انك  رضورى  وطبعا 
كل  رشوط  وهى   ، االخر  تنمرعىل  بدون  نفسنة  بدون  تكرب 
التعايش  من  سنوات   7 طوال  شكوى  نجد  ومل  قبلتها  الناس 
ويطلبوننا   ، مرص  ىف  كنيسة  داخل  ومسيحيني  مسلمني  بني 
املرصى. املجتمع  ىف  التجربة  تلك  عن  لنتحدث  امريكا  ىف 

؟  لـعـمــل ا ص  فـر عـن  ا  ذ مـا
أحاول  فأنا   ، التواكل  فكرة  أدعم  ال  وأنا   ، ذلك  ىف  دور  لنا  ليس 

لتى  ا  " احلكومة  ماما   " من  ونخرج  لغربى  ا لفكر  ا نقل  أ أن 
التى  الكلية  لك  وختتار  للثانوى  لالعدادى  االبتدائى  من  تنقلك 
نظام  هذا   ، الوظيفة  لك  حترض  ان  منها  تنتظر  ثم   ، هبا  تدرس 

ينتهى. ان  البد 

المنية؟ ت  اجلها عن  وماذا 
، فنحن نقدم حمبة وتنمية  االمنية متعاونون معنا جدا  اجلهات 
ومكشوف. ظاهر  نعمله  ما  وكل  أخرى  أغراض  أى  بدون  لبلدنا 

معك يتعاون  الذى  الفريق  وكذلك  السقفية  الكنيسة  عن  كلمنا 
االسقفية  الكنيسة  فيه  معنا  تقف  مل  شئ  أو  فكرة  هناك  ليست 
موريستان مدرسة  ىف  للشباب  واملنح  الدعم  تقدم  التى  وهى 
ولكننا  هبم  آتى  مل  وانا  متطوعون  فكلهم  معى  العمل  فريق  اما 
وجدية. وترتيب  بنظام  بدوره  يقوم  وكل  للكل  الباب  فتحنا 



أن  املحتمل  فمن  عائلة،  لديك  كان  إذا 
التأمني  فواتري  من  العديد  لديك  يكون 
وبالطبع  منزلك،  سيارتك،  لصحتك، 
إذا  جتاري  تامني  ايل  باالضافه  احلياه  تامني 
صناعيا. او  جتاريا  مرشوعا  متتلك  كنت 
احلاجة  عند  تأمني  بوجود  دائاًم  سعيد  أنت 
من  إليها،  حتتاج  ال  التي  األيام  يف  لكن  إليه، 
السهل أن ننظر إىل الفواتري وتتساءل: ملاذا هذا 
أقساط  خفض  يف  ترغب  كنت  إذا  لذا،  املبلغ؟ 
االقرتاحات  بعض  فإليك   ، بك  اخلاصة  التأمني 
أنواعه. بكافه  التامني  تكلفه  يف  للتوفري 

تتســوق: أن  يـجــب   -1
عىل   ، لديك  التأمني  أسعار  ارتفعت  إذا 
التسوق.  وقت  حان  فقد   - املثال  سبيل 
عىل  احلصول  والعائلة  األصدقاء  من  اطلب 
حتصل  أن  قبل  تلغي  ال  فقط  توصيات. 
يمكن   . افضل  تامني  أخرى  وثيقه  عىل 
أنت(  )أو  لسيارتك  ما  يشء  حيدث  أن 
رشكه  ايل  االنتقال  فرته  يف  تكون  عندما 
التي  التأمني  رشكات  وبعض  اخري،  تامني 
تعتربك  قد  تأمينية،  مغطى  غري  أنك  تعلم 
عليه. كانت  مما  أكثر  تكلفك  مسؤول  غري 

رشكة  من  أكثر  أسعار  عروض  عىل  احلصول   -2
: ميــن تأ

رشاء  كبري  حد  إىل  يشبه  التأمني  رشاء 
عىل  للعثور  تتسوق  أن  عليك  السيارات. 
وكالء  أحد  بإمكان  يكون  قد  صفقة.  أفضل 
عروض  عىل  احلصول  )بروكر(  التأمني 
 ، الرشكات  من  العديد  من  جمانية  أسعار 
إىل  حتتاج  أن  قبل  جيًدا  التسوق  تبدأ  أن  تريد 
اختيار  وثيقه  إىل  ال تضطر  تأمني حتى  رشاء 
يف  للبحث  وقت  يوجد  ال  أنه  تامني  جمرد 
يف  متاحة.  تكون  قد  التي  اخليارات  مجيع 
بعض الواليات ، ال يمكنك ترك الوكالة بسيارة 
تأمني  لديك  أن  إثبات  تتمكن من  جديدة ما مل 
عىل السيارة. يطلب معظم املقرضني أن يكون 
بإقراضها. سياره  قاموا  أي  عىل  تأمني  لديك 

قيادة  يف  آمن  أنك  التأمني  لرشكات  أظهر   -3
خربه: لديك  وان  سيارتك 

املخاطر.  ختفيف  عن  يشء  كل  هو  التأمني 
يشء  حدوث  احتامالت  من  قللت  إذا  لذلك 
يسء لك أو ملمتلكاتك ، فغالًبا ما تكافئ رشكات 
الدخان  إنذار  أجهزة  "إن  محايتك  التأمني 
الرش  وأنظمة  الرسقة  ضد  اإلنذار  وأجهزة 
التكاليف". غالًبا  أن تقلل  املنزل يمكن  اآللية يف 
السيارات  عىل  التأمني  أقساط  تنخفض  ما 
فقدت  وإذا   ، دفاعية  سيارة  تقود  كنت  إذا 
تتمكن  فقد   ، التدخني  عن  أقلعت  أو  وزنك 
حياتك. عىل  التأمني  أقساط  ختفيض  من 

اخلصومات: عن  دورياً  اسأل   -4
خصم  وهو   Multi Car Discount  -
التامني  تكلفه  من   ٪٢٥ ايل   ٪١٥ بني  يرتاوح 
اذا  بمعني  سياره  من  تامني  ألكثر  رشاء  عند 
كانت وثيقه تامني السياره حتتوي عيل سياره 

واحده فال يكون خصم Multi Car يف هذه 
السيارات  تامني  وثيقه  كانت  اذا  اما  احلاله 
حتتوي عيل سيارتني او اكثر ففي هذه احلاله 
اخلصم٠ هبذا  عليها  مؤمن  سياره  كل  تستفيد 
Multi Policy Discount ويمكنك   -
تامني  رشاء  عند  اخلصم  هذا  عيل  احلصول 
رشكه  نفس  مع  البيت  وتأمني  السيارات 
 ٪٣٠ ايل   %١٠ التامني وترتاوح نسبه اخلصم من 
من  اخلصم  نسبه  وختتلف  التامني  تكلفه  من 
أضافه  كذلك  ويمكنك  آلخري  تامني  رشكه 
لالستفاده   Umberalla تامني  وثيقه 
السيارات  تامني  عيل  إضافية  بخصومات 
فان منزال  متتلك  تكن  مل  .اذا  والبيت 
الذي  باملسكن  اخلاصه   Rental Policy

تستأجره تتيح لك خصام عيل تامني السيارات 
يتم   Good Driver Discount  -
السائق  كان  اذ  اخلصم  هذا  من  االستفاده 
حوادث  او  مرورية  خمالفات  َاي  لديه  ليس 
رشاء  بدأيه  تاريخ  من  سنوات   ٣ اخر  يف 
التامني  رشكات  وبعض  السياره  تامني  وثيقه 
خمالفات  هناك  يكن  مل  اذا  اكرب  خصم  تتيح 
. سنوات   ٥ اخر  يف  حوادث  او  مرورية 
 Low Mileage Discount  -
تقود  اذا  اخلصم  هذا  من  االستفاده  يمكنك 
سيارتك  تقود  كنت  فإذا  قليال  سيارتك 
تكون  ان  البدهيي  فمن  العام  يف  ميل   ٥٠٠٠
شخص  من  اقل  سيارتك  تامني  تكلفه 
العام. يف  ميل   ١٠٠٠٠ سيارته  يقود  اخر 
يمكنك   Affinity Discount  -
اذا كنت من ذوي بعض  املهن  االستفاده منه 
املدرسني  الطيارين،  األطباء،  املهندسني،  مثل 
ضباط  القضاه،  املحامني،   ، االطفاء  رجال 
باالضافة   CPA عيل  حاصال  او  الرشطه 
وكذلك  اآلخري  املهن  من  العديد  ايل 
جهات  خالل  من  متاح  اخلصم  هذا  يكون 
التعليمية  املنظامت  اجلامعات،  العمل، 
واجليش. اجلامعه  خرجيي  مجعيات 
 Good Student Discount  -
من  اقل  الطلبه  منه  يستفيد  اخلصم  هذا 
عيل  حاصال  الطالب  كان  اذا  عاما   ٢٥
اكثر. او   Grade point  3.0 تقدير 
- Loyalty Discount توفر العديد من 
االوفياء  لعمالئها  اخلصم  هذا  التامني  رشكات 
لعده سنوات. الساريه  التامني  وثائق  اصحاب 
 Student away from home  -
مقيام  الطالب  كان  اذا  متاح  اخلصم  هذا  ويعد 
العائله  منزل  من  اكثر  او  ميل   ١٠٠ بعد  عيل 
هذا  من  ويستفيد   Mature Driver  -
 ٥٥ عمرهم  جتاوز  الذي  السائقني  اخلصم 
معتمده. تدريبية  دورات  اخذوا  اذا  عاما 
safety passive restraint (Air� , � 
bag or automatic seatbelts) هو 
للسائقني  توفريه  يتم  الذي  اخلصم  من  نوع 
أمان  بميزات  مزوده  سيارات  لدهيم  الذين 
اهلوائية  الوسائد  او  األمان  أحزمة  مثل 

Use of Car�

حسب  السياره  تامني  تكلفه  ختتلف 
يستعمل  فالبعض  للسياره  استخدامك 

الدراسه  او  للعمل  للذهاب  سيارته 
اثناء  سيارته  يستخدم  اآلخر  والبعض 
ال  كان  إذا  اآلخر  والبعض  العمل  تأديه 
للتسوق  سيارته  يدرس  يستخدم  او  يعمل 
األرسية او  الرتفيه  األمور  بعض  او 

Accident free�

اي  وقوع  دون  سنوات   ٣ امضيت  إذا 
خاًصا  خصاًم  التامني  رشكه  متنحك  حوادث 
 . السياره  تامني  تكلفه  تقليل  يف  يساعدك 

 Military�

يصل  خصام  التامني  رشكات  بعض  تتيح 
عاليه  نسبه  وهي  للعسكريني   ٪  ١٥ ايل 
التامني  تكلفه  يف  التوفري  عيل  تساعدك 

Driver Training�

عن  أعامرهم  تقل  الذين  للسائقني  حيق 
تدريب  دوره  يكملون  والذين  عاما   ٢١
خصم  عيل  احلصول  املعتمدة  السائقني 
. السيارات  تامني  تكلفه  لتقليل  خاص 

Anti Lock Brakes�

املانعة  الفرامل  تعد  السيارات  بعض  يف 
حدوث  احتامالت  من  تقلل  ميزه  لالنزالق 
خصاًم  التامني  رشكه  متنحك  لذا  حوادث 

Anti Theft�

اجهزه  عيل  حتتوي  سيارتك  كانت   إذا 
احلصول  فيمكنك  الرسقه  مكافحه 
من   ٪٢٥ ايل   ٪٥ من  يرتاوح  خصم  عيل 
تامينك. وثيقه  يف  الشاملة  التغطية  تكلفه 

Green /Hybrid�

التامني  رشكات  من  العديد  تقدم 
الــــذيـــــــن  للســائقـيـــــن  اقــل  أســـــعـــارا 
للبيئه. صديقه  سيارات  يقودون 

New Vehicle�

السيارات  عيل  التامني  رشكات  بعض  تعطي 
خصاًم يصل ايل ١٥٪ من تكلفه التامني إذا كانت 
واحده  سنه  او  احلايل  العام  موديل  سيارتك 
. التامني  موضع  للسياره  األول  املالك  وانت 
التامني  تكلفه  ان  مراعاه  وجيب 
وهناك  املنتجه  الرشكه  حسب  ختتلف 
معقوله  أسعاًرا  تتيح  تامني  رشكات 
لدهيا. املفضلة  السيارات  ملاركات 

الشهري  لقسط  ا فع  د عند  فري  لتو ا يمكنك   - 5
اتوماتيك: للتأمني 

فمعظم  بك  اخلاص  البنك  حساب  من 
املصــروفات  تلغـــي  التــــأميــــن  رشكات 
الدفــــعـــــــات.  بتقسيــط  اخلــــاصــــه 
بالضــــروره  ليس  انه  مالحظـــــه  رجــــاء   -
رشكات  مجيع  يف  متوفرة  تكون  ان 
من  ختتلف  اخلصومات  فهذه  التامني 
عليك مراجعة  فيجب  اخري  ايل  رشكه 
. التاميني  وكيلك  مع  بك  اخلاص  التأمني 

بسيارتك:  أو  بك  املتعلقة  البيانات  حتديث   -6
تأمني  بوليصة  حتديث  الرضوري  من 
مثل   ، احلياة  يف  كبري  حدث  بعد  سيارتك 
منزل  إىل  االنتقال  أو  الطالق  أو  الزواج 
السن  مرخص  صغري  سائق  إضافة  أو  جديد 
سبيل  عىل   ، تتزوج  عندما  أرستك.  إىل  حديًثا 

معدالتك. تنخفض  أن  املرجح  من   ، املثال 
اجلديد  احلي  يف  اجلريمة  إحصائيات  ألن  نظًرا 
 ، القديم  احلي  من  أفضل  تكون  قد  بك  اخلاص 
فقد تنخفض معدالتك إذا حتركت. إذا قمت 
برشاء منزل ، فقد تكون مؤهاًل للحصول عىل 
سياسات  جتميع  خالل  من  كبرية  خصومات 
واحدة. رشكة  مع  املنزل  ومالك  السيارات 

رشكات  لعده  وكيل   Broker مع  التعامل   -7
ر  سعا أ ض  عر عيل  ل  للحصو فضل  ا صه  فر يتيح 

: فضــــل أ
يكون الربوكر وكيل لعده رشكات يستطيع ان 
وطريقه  السعر  ناحيه  من  عرض  افضل  جيد 
الدفع وإجياد رشكه تامني ذات سمعه حسنه

شهر   ١٨ كل  مروريه  مالفه  حذف  يمكنك   -8
 Traffic school أخذ  طريق  عن 

فرصه  فلديك  مروريه  خمالفه  أخذت  إذا 
تعليم  يف  متخصصه  مدرسه  ايل  للذهاب 
حلذف  اإلنرتنت  طريق  عن  او  املرور  قواعد 
الرسوم  دفع  بعد  املرورية  املخالفة  هذه 
اخلاصه. هذه الفرصة متاحه مره واحده كل 
كاليفورنيا.  واليه  يف  القوانني  حسب  شهر   ١٨

 Deductible الــــ  مبلغ  بمعرفة  الهتامم   -9
املناسب:   Deductible الـــ  مبلغ  واختيار 

الذي  املبلغ   - إن احلصول عىل خصم منخفض 
التأمني  يتعني عليك دفعه قبل أن تقوم رشكة 
بالتعويض   -  املطالبة  مبلغ  بدفع  بك  اخلاصة 
أمر جيد عند الوقوع  يف حادث ، لكنه مكلف 
التأمني  أقساط  بدفع  األمر  يتعلق  عندما 
اخلاصة بك. يف كثري من احلاالت ، جيب عليك 
النقود. بعض  وحفظ  أعىل  خصم  اختيار 
اخلصومات  ذات  التامني  وثائق  تكلف 
التامني  ذات  وثائق  من  أكثر  املنخفضة 
ما  عادة  لديك  كان  إذا  العالية.  اخلصومات 
املال لدفع خصم أعىل يف مدخراتك  يكفي من 
أو صندوق الطوارئ األرسي ، فمن األفضل أن 
ختتار سياسة مع هذا اخلصم. إن جمرد تغيري 
 200 من  حسابك  خارج  تكون  قد  الذي  املبلغ 
مبلًغا  لك  يوفر  أن  يمكن  دوالر   500 إىل  دوالر 
ومتصادفة. شاملة  تغطية  عىل  املال  من  هائاًل 
قبل أن ختتار السري يف هذا الطريق ، تأكد من 
مراعاة ما تتطلبه واليتك أو مقرضك. لن يسمح 
اخلصم. عالية  خطة  إىل  بالذهاب  البعض  لك 

التأمني: رشكة  تغيري  من  ختيش  ل   -10
يوجد إعتقاد خاطئ بأن بقاء العميل من نفس 
عند  مميزات  له  يتيح  اطول  لفرته  الرشكه 
تعويضات  بدفع  املطالبة  او  حادث  حدوث 
لك وثيقه  يكون  ان  املهم  هذا غري حقيقي الن 
املطالبة  او  احلادث  وقوع  وقت  ساريه  تامني 
بدفع رشكة التامني بدفع تعويض بغض النظر 
التامني. رشكة  مع  هبا  تتعامل  التي  املده  عن 
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