




األسبق الصحفيني  نقيب  نافع  إبراهيم  الصحفي  الكاتب  تويف 
سابقا األهرام  بمؤسسة  والتحرير  اإلدارة  جمليس  رئيس 
 84 ناهز  عمر  عن  اإلمارات  دولة  يف   ٢٠١٨ يناير   ١ االثنني  يوم 
مصدر  بحسب  مستشفياهتا،  بأحد  يعالج  كان  حيث  عاما، 
نافع  إبراهيم  األسبق  الصحفيني  لنقيب  العائــلـــة،  مقــــرب من 
الصحفية  املستويات  كل  عىل  باإلنجازات  وحافل  طويل  تاريخ 
والعربية  املرصية  والصحافة  مرص  فقدت  حيث  املرصية، 
وصل  والذى  مرص،  أنجبتهم  الذين  الصحفيني  أهم  من  واحد 
بأكتوبر. العائلة  مدافن  ىف  لدفنه  دبى  من  يناير   ٣ يوم  جثامنه 
عمل  حيث  اجلاللة،  صاحبة  بالط  ىف  نافع  إبراهيم  تدرج 
ثم  اجلمهورية،  بجريدة  اقتصاديا  حمررا  ثم  باإلذاعة،  حمررا 
توىل  حتى  التحرير  لرئيس  فمساعدا  االقتصاد  لقسم  رئيسا 
جملس  رئاسة  توىل  كام   ،1979 عام  األهرام  حترير  رئاسة 
وحتى   1979" بني  ما  الفرتة  ىف  األهرام  حترير  ورئاسة  إدارة 
اإلصدارات  من  ضخم  عدد  إصدار  عهده  ىف  وشهدت   ،"2005
منصـــب  كـــذلك  وتـــوىل  املتخصصـــة،  واملجـــالت  الصحفية، 
متتالية دورات   6 ملدة  اختياره  تم  حيـــث  الصحفييـــن،  نقيـــب 
 1996 عام  منذ  العرب  للصحفيني  العام  االحتاد  ترأس  كام 
التمييز. ملناهضة  العربية  املنظمة  رئاسة  وتوىل   ،2012 وحتى 
ويعد الراحل إبراهيم نافع أبرز املـــدافعني عن حريـــة الصحافة
وكان من أشهر معاركه من أجل حرية الصحافة القانون رقم 93 
لسنة 1995 حتى تم رفضه وإعداد قانون جديد بعد ثورة 25 يناير.
للعالج، وإجـراء  باريس  إىل  البالد متوجها  الكاتب  كان قد غادر 
العام بمنعه  النائب  فحوصات طبية، وذلك قبل صـــدور قـــرار 
بصورة  والسائلة  واملنقولة  العقارية  أمواله  ىف  التصـرف  من 
نافع: إبراهيم  تاريخ  ىف  صور   10 أبرز  لكم  ونرصـد  مؤقتة، 

الصباحي  الربنامج  لتقديم  قطب،  هدى  مرصية  أصول  من  األمريكية  اإلعالمية  يس"  يب  "إن  قناة  عينت 
اجلنيس. بالتحرش  اهتامه  قبل  مذيعها  أبرز  من  يعد  كان  الذي  الور،  مات  حمل  لتحل  شوو"،  توداي  "ذي 
تلته  بيان  يف  نوفمرب   29 يف  إنذار  سابق  دون  من  الور  إقالة  بعد  الربنامج  يف  االنتقالية  املرحلة  قطب  وتولت 
اإلعالن  بعد  غاثري  وغردت  شوو"،  توداي  "ذي  إحياء  يف  تشارك  التي  غاثري  سافانا  اهلواء  عىل  مبارشة 
يس". يب  إن  تتخذه  الذي  اإلطالق  عىل  شعبية  األكثر  القرار  األرجح  "عىل  إنه  قائلة  قطب،  تعيني  عن 
الشبكة  طاقم  إىل  املرصية  األصول  ذات  عاما(   53( قطب  هدى  األمريكية  اإلعالمية  انضمت  وقد 
برنامج  بتقديم  امرأتني  تكليف  قرار  ويتعارض  مرات،  عدة  عملها  عىل  ُكرمت  وقد   .1998 سنة 
غري  القبيل،  هذا  من  إنتاجات  تقديم  يتشاركان  ورجل  امرأة  بجعل  السائد  التقليد  مع  صباحي 
اجلنيس  التحرش  بفضائح  املتأثرة  القطاعات  من  وغريه  اإلعالم  قطاع  يف  النساء  متثيل  قواعد  أن 
يف  الصيت  الذائع  عاما(   60( الور  مات  املقدم  وكان  املدوية،  واينستني  قضية  تكشف  منذ  تغريت 
 25 السنوي  راتبه  ويبلغ   ،1997 عام  منذ  شوو"  توداي  "ذي  الصباحي  الربنامج  يقدم  املتحدة  الواليات 
الئق". غري  جنيس  "سلوك  بسبب  املحطة  من  أقيل  وقد  تايمز".  "نيويورك  بحسب  دوالر،  مليون 



تفتتح سنة 2018 دورة فلكية جديدة تستمّر حتى عام 2025، وتبدأ املشوار نحو السالم الذي قد يبرص النور 
يف شتاء -2019 2020 بعد فرتات متفاوتة من احلروب والرصاعات واملفاجآت اجلّيدة واملرّكبة.

تكون الشدائد هذه السنة أخّف وطأة من السنة املاضية، ولو أهنا حتمل يف طّياهتا أيضًا أعاماًل إرهابية 
واهنيارات سياسية واقتصادية، منذ بدايتها، ماذا ختبئ هذه السنة يف أشهر فرباير )شباط( وأغسطس )آب( 

وأكتوبر )ترشين األول(، وماذا بتاريخ 3 مارس )آذار( و28 سبتمرب )أيلول(؟
توقعات عامة لسنة 2018، ولكّل برج مع إرشادات وتوجيهات لتخّطي املصاعب وحتقيق األهداف املطلوبة

أبراج وحظوظ:هي سنة امليزان، فكوكب احلظ جوبيتري يزور هذا الربج حتى أكتوبر )ترشين األول( ثّم 
ينتقل إىل العقرب.

ونحن يف العامل اجلديد وهو عرص الدلو، أي عرص املساواة واحلرية واألخّوة، وهو بدأ يشّق طريقه الصعبة.
من هي األبراج األكثر حظًا، ومن عليه أن يصرب قلياًل حتى فصل اخلريف؟ صينيًا، هي سنة الديك! ماذا 

حتمل لكّل من مواليد األبراج الصينية األخرى؟

برج احلمل -  احلمل برج ناري من األبراج النارية 
مواليد برج احلمل من تاريخ 21/3 إيل تاريخ 20/4 

"التحفظ وطرق أبواب أكيدة بعيدًا من املغامرات غري املحسوبة"
شديدة هي التُأثريات الفلكية عليك هذه السنة عزيزي احلمل. حتمل تغيريات كثرية ومتّوجات وتناقضات 

جتعلك حمتارًا يف بعض األحيان ومربكًا يف أحيان أخرى، ما يتطّلب الكثري من احلكمة واهلدوء والتفكري 
العميق قبل اإلقدام عىل أّي خطوة، مهام كان نوعها.

تسكنك رغبة كبرية يف اقتحام املصاعب وتسّلق القمم، ويكون الطموح مضاعفًا، فُتقِبل عىل مشاريع جديدة 
تريد أن تنجزها بمهارة وإسرتاتيجية مدروسة، ما جيعلك تؤّدي يف هذه السنة دورًا اجتامعيًا مهاّمً وتتبّوأ 
مركزًا سلطويًا يف إدارة أو يف جمال سيايس أو قضائي أو جتاري، إال أن التأثريات الفلكية املعاكسة لكوكب 

جوبيتري قد تدفعك إىل الترّصف بترّسع وفوضى واملغامرة حيث جيب اهلدوء والتحّفظ.
حلسن احلظ أن كوكب ساتورن يدعوك إىل احلكمة ويعاكس تأثريات جوبيتري، حتى أواخر السنة، من 

مصلحتك عزيزي احلمل أن تترّصف هبدوء وأال تترّسع يف اختاذ أّي قرار أو جمازفة حتى ال تواَجه 
بخسارة ما.

من األفضل املحافظة عىل مكانك واستقرارك والروتني أيضًا، ألنه خري من أن ختوض جماالت 
ال تعرف أرسارها. قد تكون هذه السنة مناسبة للبناء والتحضري والرتكيز عىل األعامل بروّية 
وعدم خمالفة القوانني واحلذر من بعض املغرضني واملتطّفلني، الذين قد يستغّلون طيبتك أو 

حسن نّيتك يف بعض األحيان.
برج احلمل عىل الصعيد الصحي:

جيب أن تنتبه إىل مشاكل القلب واجلهاز التنفيس وإىل أوجاع الرأس التي تتطّلب منك 
العناية، برج احلمل عىل الصعيد املهني واملادي: ختوض دورة تدريبية يف بداية السنة 

أو تعود للدراسة، وربام حتّض ملرشوع يتبلور يف هناية السنة، إال أنك متّر ببعض 
التساؤالت واخلوف من إجراءات تتخّذ، وقد ال تكون يف مصلحتك، كأن تقفل 
املؤسسة أبواهبا أو كأن ُتقال من مركز أو من موقع، أو ربام تتساءل عن مدى 

فاعليتك يف حقل ما؛ وذلك له يف األشهر التسعة األوىل، ثّم تستعيد الثقة بالنفس، 
ورّبام تتوّصل إىل إشغال مركز يف أواخر السنة. قد تدافع عن حق أو عن بعض 

الناس وتسّوي قضية أو وضعًا مل يعد حيتمل التسويف.
تنجز عملية مالية أو استثامرية تؤّمن لك مستقباًل واعدًا، وقد توّقع عىل عقد 

مهّم أو تقوم بعملية بيع لكي تتوّجه إىل جديد فتتوىّل مهّمة أكثر استقرارًا بالنسبة 
لك، إال أن القرار قد ال يتخذ يف بداية السنة بل حيتاج إىل وقت للتفكري واملراجعة، 

حتى ال ترتكب األخطاء، فرتتبط بام هو غري مناسب لك.
برج احلمل عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

تتحّدث هذه السنة عن ارتباطات جّدية، وعن عزم عىل اختاذ قرارات حاسمة 
يف هذا املجال. تتغّلب عىل خوفك من االلتزام وتتخذ القرار بالزواج أو اخلطوبة أو 

البدء بعالقة جديدة وإنشاء عالقة جدّية وعائلة.
تسطع بنجومية كبرية طوال السنة، وتبدو حياتك االجتامعية غنية، إال أنك تبحث 

أكثر عن االستقرار وعن خلق أجواء أكثر أمانًا لك.
تطرح تساؤالت كثرية حول حياتك العاطفية وتواكب قصصًا شخصية ختّص 

بعض املقّربني، فتبدو امللجأ واملالذ ألصدقاء يثقون بحكمتك وخياراتك. يمكن القول 
إن هذه السنة تكون حاسمة عىل الصعيد العاطفي، ورّبام هي األكثر روعة يف جمال 

احلّب والعالقات؛ فكوكب جوبيتري يف برج امليزان يتناغم مع فينوس الذي يستقّر 
ثالثة أشهر يف برجك، ويوّقع عىل رومانسية مهمة أو عالقة مميزة ختتربها يف بداية 

هذه السنة.

برج الثور - الثور برج ترايب من األبراج الرتابية 
مواليد برج الثور من تاريخ 21/4 إيل تاريخ 21/5 

" خيارات دقيقة تقودك إىل االستقرار يف هنايتها"
أطمئنك أنك تدخل سنة بّناءة، حيث الدورة الفلكية إجيابية بمجملها، وحتمل إليك فرصًا 

مهنية طوال السنة وأرباحًا معنوية ومادية. ترشق عزيزي الثور بربيق خاّص وحتتّل مركزًا نافذًا، 
ويسطع صيتك وحتصل عىل مكافأة تستحقها. تنعم بحظ مضاعف، خاصة ابتداًء من شهر آذار 

)مارس( حني توّظف طاقاتك يف جماالت مثمرة، وجتّسد مشاريعك التي تبرص النور، وتنطلق تصاعديًا 
نحو النجاح األكيد. أما املساعي التي تقوم هبا فيكون هلا النتائج املرجّوة. تزداد عائداتك، وقد تدّخر املال 

أيضًا، حتقق أحالمك، وتتخّطى إنجازاتك ما حققت حتى اآلن، وتكسب حمّبة الناس واجلامهري، خاصة إذا 
كنت تعمل يف الشأن العام، وتكسب االحرتام واإلعجاب وتتيح لك األقدار ظروفًا مناسبة لكي جتّسد بعض 

األحالم املهنية أو السياسية أو الفنية أو التجارية... تالقي الدعم من بعض اجلهات الفاعلة واحلاكمة، وقد تطرأ 
أحداث غري متوقعة أو مفاجئة تدفعك إىل تغيري مكان إقامتك أو البلد الذي تعيش فيه. إن كّل جهد تقوم 

به، وكّل مبادرة، تكون هلام نتائج إجيابية وواعدة، برشط أن تقدم عىل مساعيك من دون ترّدد أو خوف، 
فاألفالك داعمة لك تفتح أمامك أبوابًا كانت مغلقة حتى اآلن. قد تذهب يف أسفار منتجة، يف حني تتنّوع 

اخليارات أمامك لكي تنتقي ما تراه مناسبًا وأكثر إنتاجية.
برج الثور عىل الصعيد الصحي:

قيل إن من يملك الصحة هو إنسان ثرّي وال يعرف ذلك! هذه السنة تعدك بالكثري يف هذا املجال، إذ جتد 
احللول إلعياء سابق، إذا كنت عانيت منه، أو تستعيد عافيتك وتتخىّل عن بعض العادات السيئة. وقد يعرف 
بعض مواليد الثور الشفاء، إذا عانوا من مرض أو من تراجع صحّي يف السنوات املاضية؛ فكوكب جوبيتري 

يف منزل العمل والصحة، وهو دليل جّيد لتغيري حيصل يف طريقة عيشهم وأدائهم، بحيث تكون املعنويات 
أيضًا قوية واألعصاب متينة.

برج الثور عىل الصعيد املهني واملادي:
تتمّتع يف هذه السنة بحيوية مضاعفة وديناميكية جتعلك تطرق أبوابًا كثرية، وربام تعود لدراسة أو لعملية 

تدريبية، بغية توسيع اآلفاق. قد تكون املوّجه واملرشد واملريّب الذي يثق به الطالب. كذلك تربع يف ميدان 
طبي، إذا كنت تنتمي إىل هذا العامل، وقد حتقق إنجازات جتلب لك التقدير واإلعجاب والسمعة الطّيبة. 

حتدث تغيريات مهّمة يف حياتك هذه السنة، وقد تقودك إىل ازدهار بعد فرتة من االنكامش. تتحّرر من 
قيود مالية عانيت منها، وُتتاح لك فرص لكسب عمل جديد أو لتوسيع دائرة اهتامماتك. جتذب املستثمرين 

إذا كنت رجل أعامل، وحتقق أرباحًا كثرية.
برج الثور عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

تبدو احلياة العاطفية واعدة هي أيضًا، فتتاح لك فرص إلقامة عالقات جدية، إذا كنت غري مرتبط. أّما إذا كنت 
عىل عالقة ناشئة، فقد تسعى إىل زواج وارتباط يف هذه السنة. متارس سحرك وترغب يف جذب اإلعجاب، 
وقد تتنّوع عالقاتك أيضًا إذا مل تقع يف احلب. لكن الفلك يرى أن هذه السنة حتمل إليك مرشوعًا جدّيًا، وقد 
تسعى أنت إىل زواج مرتبط بأعاملك يف األشهر العرشة األوىل من السنة. حتمل احلياة الزوجية تقاربًا ووّدًا 

وتفامهًا وأجواء رومانسية جديدة. تعرّب عن نفسك بطريقة أكثر وضوحًا من السابق، وجيعلك كوكب نبتون 
حاملًا، فتتحدث عن مشاريع كثرية توّد القيام هبا، وتتعّمق املشاعر فتشارك الزوج مناسبات سعيدة واحتفاالت 

وملّذات متنوعة. تشهد احلياة العائلية بعض التغيريات وكشفًا لبعض األرسار أو املشاكل التي كانت خمفية؛ 
فعوامل اخلسوف والكسوف حتدث يف منزلك الرابع، أي يف منزل العائلة، ما قد يشري إىل بعض املفاجآت يف 

قرارات يّتخذها األبناء ربام أو الزوج، أو اىل الكشف عن بعض األرسار ورضورة التكّيف مع واقع جديد.

بـــــــرج اجلــــــــوزاء                                                                          اجلوزاء برج هوائي من األبراج اهلوائية 
مواليد برج اجلوزاء من تاريخ 22/5 إيل تاريخ 21/6 "سنة ال ختلو من االضطرابات"

ختبئ لك هذه السنة أحداثاً خترج عن املألوف، إذ إن التأثريات الفلكية تكون شديدة يف سامئك. إن كوكب 
ساتورن الذي يواجهك منذ سنة ونصف السنة، ما زال يف برج القوس يراقب حتّركاتك وينذر بالعقاب، إذا 
ارتكبت األخطاء أو ضّيعت البوصلة، بالرغم من أّن كوكب احلظ جوبيتري صار حليفك، منذ أن دخل برج 
امليزان يف 9 أيلول )سبتمرب( املايض، وهو مستمر يف دعمك حتى شهر ترشين األول )أكتوبر(، ما يعني أّن 

الكرة يف ملعبك؛ فإذا أحسنت الترّصف واّتبعت توّجهات الفلك، فإنك تنترص عىل املعّوقات وحتقق إنجازات 
كربى، عقب بعض الفرص التي تطرأ عىل عملك واتصاالتك وعالقاتك االجتامعية. ويف وقت تشعر فيه أن 
األمور تراوح مكاهنا أو أن العجز يصيبك، تتبّدل األشياء وتطرأ تغيريات فتتخذ قرارات مهّمة للتغلب عىل 

هذا الواقع، أو هي األقدار جتعلك تنتهي من معاناة وتصّحح أوضاعك وتواجه حقائق جديدة، وختوض 
جتارب متنّوعة حتيي فيك اآلمال وتوقظ احلوافز، لكي تتقّدم بخطى ثابتة نحو النجاح. ال شّك 

يف أهنا سنة ال ختلو من االضطرابات، لكنها مؤاتية للبدء بعمل جديد أو 
مشاريع حديثة أو ملواصلة دراسة أو عملية تدريبية مناسبة.

برج اجلوزاء عىل الصعيد الصحي:
ما زالت املخاطر حارضة يف حياتك وهتّددك 

برتاجع صحّي، وعليك مواجهتها 
بالصرب واالنتظار وتقّبل بعض 

املستجدات.
برج اجلوزاء عىل 

الصعيد املهني 
واملادي:

هذه 
السنة 

مناسبة 
لألسفار والتنقالت 

واملساعي البعيدة عن 
مكان عملك. تبحث عن املراكز 

واملقامات أكثر من بحثك عن الكسب 
املادي، وتستعني بعالقاتك االجتامعية لبلورة 

بعض املشاريع، إال أن الفلك حيّذرك أيضًا هذه السنة 
من بعض املخادعني واللصوص واملحتالني. تنصحك األفالك 

باعتامد احلذر والصرب لكي تنترص عىل بعض العوائق املحتملة والعراقيل التي 
تقف بوجه مساعيك وأعاملك. إن معاكسة كواكب ساتورن ومارس وفينوس تعّقد أمورك وتعّرضك لبعض 

األخطار. وبرغم اجلهود التي تقوم هبا، تشعر أنك تراوح مكانك، وتواجه بعض اإلخفاقات. حافظ عىل 
أموالك وممتلكاتك وال تدع أحدًا خيدعك. قد تضطر إىل رصف أموال إضافية . تناقش عرضًا أو عقدًا، وتقيم 

اتصاالت جديدة، وحتاول أن تطّور أحد النشاطات أو املشاريع اجلريئة، لكن ال تغب عن اجتامع رضوري 
أو عن مكان جيب أن تكون حارضاً فيه، خاصة إذا حدثت حماكمة أو مساءلة ما، ألّن الغائب يبدو مذنبًا يف 
أغلب األحيان، ومن املمكن أن حتصل عىل ترقية أو ترفيع أو عىل عالوة راتب، كام قد تغرّي مكان عملك أو 

تتحّرر من مناخ ًأصبح ضاغطًا.
برج اجلوزاء عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

قد تربز مسألة خيانة وصدمات عاطفية حمتملة، تكون إّما مسّببها أو ضحيتها، فتخّيم الشكوك واهلواجس 
عىل عالقة لك. وإذا أّدى األمر إىل فراق، فإنك تعّوض عنها بصداقة شخص تثق به، ما يؤدي إىل عالقة أكثر 

رومانسية، قد تنتهي بك إىل قرار االرتباط. تؤدي احلياة االجتامعية دورًا يف خياراتك الشخصية واملهنية، 
وتكون مزدهرة جدًا، فتعدك بأوقات ممتعة وبشهرة تناهلا ربام، عقب إنجاز تقوم به. تضع هذه السنة 
حدًا هلواجس سابقة، وتدعوك األقدار إىل الترّصف بجّدية وواقعية. ُتقبل عىل تغيريات عميقة، وتعقد 
صداقات جديدة، وتتخىّل عن بعض من سّبب لك املتاعب. تتنّوع اهتامماتك، فجوبيتري جيعلك متكّيفًا 

مع كّل األوضاع، متأقلاًم مع اجلديد، مستفيدًا من بعض الفرص التي قد تأيت رسيعًا وتبلور بعض املشاريع 
الشخصية واملهنية. قد تربع يف جمال خاّلق وحتّلق يف ميدان اجتامعي.

توقعات األبراج لسنة 2018 



برج الرسطان - الرسطان برج مائي من األبراج املائية 
مواليد برج الرسطان من تاريخ 22/6 إيل تاريخ 23/7 

"الكثري من املفاجآت والتغيريات عىل كل األصعدة"
تتطّلب األوضاع الفلكية انتباهًا يف املجال الصحي، خصوصًا عىل مستوى القلب والعظام، إىل جانب إيالء 

املشاكل النفسية عناية خاصة، ألن موقع جوبيتري يعّرضك للمبالغة يف كّل يشء ولالستهتار بسالمتك، فكن 
متأّنيًا يف املأكل واملرشب أيضًا، وخّفف من اجلهود واالنفعاالت العقيمة.

برج الرسطان عىل الصعيد املهني واملادي:
تسلك دروبًا تؤّمن لك الربح املادي وتزيد من زبائنك، إذا كنت تعمل يف الشأن التجاري. تشري األفالك أيضًا إىل 
تركك العمل أو استقالتك منه، أو إىل إقالتك وحماسبة قد ختضع هلا لسبب من األسباب. تضطرك الظروف 

إىل القيام بعملية تصحيح وتقويم، وإىل مسايرة املحيط وتفّهم أطباعه والتعامل بليونة وتضامن، 
حتى حتصل عىل املرجتى. تفرض عليك التطورات العمل بكّد ومثابرة 

لبلوغ األهداف، خصوصًا أن أعاماًل عّدة وتغيريات قد حتصل 
يف نوع عملك ومكانه، وقد يأتيك الدعم من بعض 

اجلهات يف الوقت املناسب. وقد تفتح فرص 
غري منتظرة أبوابًا أمامك للتوقيع عىل 

عقد جديدة أو لالنتقال إىل مهنة 
أخرى تفرضها الظروف 
والتغيريات. تربع يف 

املجال اإلعالمي، 
كام يف املجال 

التكنولوجي 
والعلوم، ويف 

عمل الفنادق واملطاعم 
واألغذية، كام يف عمليات 

البناء والعقارات والصناعات، 
ويبقى املهم أن حتسن التعامل مع 

التغيريات املفاجئة التي قد تطرأ يف أّي وقت. 
وتشري األفالك إىل نجاح حتققه خارج بالدك أو مع 

متعاملني من غري وطنك وثقافتك.

برج الرسطان عىل الصعيد العاطفي والشخيص:
إهنا سنة القرارات الكربى، ألنك تعّمق الصالت مع األشخاص الذين يستحقون ثقتك، وترتاجع عن عالقات 

جترحك أو تسّبب لك املتاعب واألمل. ال شك يف أنك متّر يف فرتات من السعادة والتألق واحلّب والرومانسية، 
فيام الفرتة الُفضىل تبدأ يف فصل اخلريف، حني تبارش دورة فلكية ممتازة، وتنعم بحّب حقيقّي، إذا كنت 

ما زلت وحيدًا. قد تعيش بعض الضغوطات وتشكو من عالقة باتت تثقل كاهلك، أو من ترّصفات مل تعد 
تتقّبلها من الرشيك العاطفي أو من الزوج أو من أحد أفراد العائلة. أّما إذا كنت عازبًا، فقد يصعب عليك 

االستقرار، وقد تعرف جتارب كثرية تنسحب من بعضها، بينام يرتكك اآلخر ال مباليًا، ألنك ختفي عالقة 
رسية تنكشف يف هذه السنة، أو تسعى أنت إىل إعالهنا عىل إثر بعض التطورات. يعدك كوكب فينوس 

بأوقات حلوة ومناسبات سعيدة ولقاءات استثنائية.

بــــــرج األســـــد  - االسد برج ناري من األبراج النارية 
مواليد برج االسد من تاريخ 23/7 إيل تاريخ 22/8 

"سنة احلوار والتفاهم والتعبري عن النفس من دون خجل أو خوف"
تنطلق يف هذه السنة واثقًا، فتحالفك األٌقدار لكي متارس أعاملك بنجاح، وتتلّقى الوعود الكثرية التي تدعم 

مسريتك، فكوكبا جوبيتري وساتورن حيتالن موقعني مناسبني لك ويبرشان بفرتة بّناءة تؤّسس خالهلا عىل 
قاعدة متينة. يضمن جوبيتري لك االستقرار، ويضع حدًا لألحداث املفاجئة واملربكة التي ربام واجهتك يف 

السنوات املاضية، فتخرج من قوقعتك، وتبادر إىل جديد، كام تفاوض أو تعرّب عن نفسك أمام جمموعات 
من الناس أو املتعاملني معك. توّقع ـ عزيزي األسد ـ نجاحًا يفوق ما حتلم به، خاصة أنك تتطّرق هذه السنة 

إىل عملية تدريب أو إىل معرفة حتتاجها يف عملك. تستفيد من حظ يواكب اخلطوات ويسّهل حتقيق 
األحالم. تتخطى خماوفك، وقد تتوّصل إىل موقع إداري أو قيادي أو إىل عمل جديد متارسه بمؤهالت 

ممتازة وقدرة عىل التكّيف مع كل طارئ، بحيث حتقق أهدافًا كانت مستعصية حتى اآلن. حتتّل املكان 
األول يف جمال نشاطاتك املهنية، والتجارية، والسياسية، والفنية، أو يف عامل األعامل. كذلك تنجح يف جمال 

تعليمي أو تربوي أو توجيهي، من دون أن يمنع ذلك مرور بعض مواليد األسد بظروف صعبة، يشعرون 
معها ببعض اإلحباط أمام مصاعب تطرأ قبل أن جيدوا احلّل املناسب هلا؛ وهذا ما تتحّدث عنه األفالك هذه 

السنة.
برج األسد عىل الصعيد الصحي:

يتّحدث املشهد الفلكي عن تراجع صحّي ربام، أو عن وهن وعالج رضوري.
برج األسد عىل الصعيد املهني واملادي:

متتلك السلطة أن تقود أعاملك حيث تريد وأن تطّورها من أجل الوصول إىل القمم. تساعدك األقدار عىل 
مصادفة األشخاص املناسبني يف الوقت املناسب، حسب نوع أعاملك وظروفك. تالقي مساعدة لكي تتقّدم 

يف جمالك، وتنصحك األفالك بالتحّل باجلرأة والليونة يف الوقت نفسه، من أجل االنتصار عىل بعض الذبذبات 
املفتعلة. تضع يف هذه السنة إسرتاتيجيا ناجحة، وتترّصف بمهارة، للحصول عىل حق لك أو إلطالق مرشوع 

جديد يعدك بنتائج مثمرة. تلتقي بأناس كثريين يف هذه السنة، وتتبادل وإياهم اآلراء واملشاريع واألفكار، 
وقد تشّكل فريقًا يف عملك من أجل بلورة هدف يراودك، إال أّن ساتورن يطلب إليك عدم االستسالم، ال بل 
اجلرأة يف معاودة املحاولة، إذا مررت بتجربة مّرة. تتلّقى التهاين من جهة، وجيرحك بعض املالحظات 

واالنتقادات من جهة أخرى؛ املهم أن حتافظ عىل معنوياتك، وأن تتابع طريقك من دون خوف وقلق، مؤمنًا 
بنفسك، وهنا يكمن رّس النجاح. تنقشع السامء، وتوّفر لك فرتات جيدة واعدة، مع احتامل التوقيع عىل 

عقود مهّمة.
برج األسد عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

عاطفيًا، هي سنة االرتباط وااللتزام وربام الزواج. تتبّدل أحوال، وتتطّور عالقة، وربام تتخىّل عاّم مل يعد 
يفيدك، حتى أنك تعي يف بعض األحيان أن إحدى العالقات باتت حتّطمك أو تسّبب لك اهلموم والقلق. 
تتحىّل بقوة أعصاب ورجاحة فكر وإرادة صلبة جتعلك قادرًا عىل اختاذ القرارات التي هتّربت منها يف 

السابق. يف املقابل، تعطي ثقتك ألصدقاء جدد، وتوّسع دائرة اتصاالتك، وتنفتح عىل آفاق كثرية. قد تضع 
احلياة عىل طريقك أشخاصًا مرّشحني لدخول قلبك، فتستعيد الثقة باحلّب، وجتد حلواًل ملا أعاق سعادتك 

يف املايض. إهنا سّنة احلوار والتفاهم والتعبري عن النفس من دون خجل أو خوف. تعالج املسائل 
الصعبة التي مّرت، ويف بعض األحيان تواجه ما هو مربك. وإذا اقتنعت بأن احللول مستحيلة، 

تقلب الصفحة، وتتخذ قرارًا مفاجئًا ال رجوع عنه. تعيش محاسة كبرية يف هذه السنة، وتّتخذ 
قرارات يف الوقت املناسب، وقد تقوم بخيار ليس بالسهل، وترفض االزدواجية وتفّضل احلسم. 

قد ُتقبل عىل سفر ممّيز أو هيتف قلبك لشخص غريب عن جمتمعك أو وطنك أو ثقافتك.

برج العذراء - العذراء برج اريض من األبراج األرضية 
مواليد برج العذراء من تاريخ 23/8 إيل تاريخ 22/9 

"فرتة انتظار ومجود بسبب بعض العوائق"
تصل إىل مفرتق طرق يف حياتك، فتعيد النظر ببعض القرارات وااللتزامات، وتصّحح 

بعض املسارات بثقة أكرب بالنفس، مدفوعًا بحّب التغيري الذي ُيصبح ضاغطًا خالل 
هذا العام. ال شّك يف أنك متّر يف فرتة من الرتّدد وإعادة النظر بشؤون مهنية ومالية، 

إال أّن الظروف والتطورات تدفعك إىل اختاذ قرارات مهّمة، ويف بعض األحيان 
انقالبية. لقد كّف كوكب جوبيتري عن إرباكك، بالرغم من أّنه وهبك بعض الفرص 

السنة املاضية، فيام أّدى إىل اضطرابات واهتزازات بفضل معاكسته لساتورن. 
لكن تأثريات ساتورن املعاكسة بدأت ختّف وتضمحّل لترتك مكانًا إلجيابيات عّدة 
حول كيفية الترّصف والطريق الواجب اعتامدها. تضطر هذه السنة إىل التعامل 

مع أوضاع وظروف غري متوّقعة؛ فالطوالع الفلكية تدعوك إىل احلذر واالنتباه 
والتحّسب ألي يشء، وإىل عدم إعطاء الثقة إىل أّول من تلتقيه، بل إىل محاية 
ممتلكاتك ومكتسباتك واملطالبة بضامنات جّدية طوال الوقت. من حقك أن 

حتمي نفسك وأن تعتني بحقوقك، حتى لو أحرجت اآلخرين. ضع رشوطك يا 
عزيزي، وال تتكّل عىل وعود اآلخرين لك، فإهنا ال تستند عىل توقيع وضامن، وال 
بّد أن تستفيد من جتارب املايض التي استخلصت منها الِعرب، فال تكّرر األخطاء 

نفسها، بل كن مدركًا لكّل يشء ومتحسبًا ألي تغيري يف األوضاع.
برج العذراء عىل الصعيد الصحي:

حتتاج الصحة هذه السنة إىل العناية واالنتباه، فساتورن ونبتون ُيشّكالن طالعًا دقيقًا 
يفرض عليك الوقاية واالنتباه إىل أّي عارض. انتبه من اجلروح والكسور، وال هتمل 

أوجاعًا يف األمعاء مثاًل.انتبه إىل نظامك الغذائي، وجتّنب القلق واهلموم حتى ال يتُأثر 
قلبك بذلك.

برج العذراء عىل الصعيد املهني واملايل:
حتمل هذه السنة عماًل جديدًا وخيارات مل تكن يف احلسبان. اخلرب السعيد هو أنك تنجح 

يف جماالت مالية، وُتتاح لك فرص كثرية؛ فجوبيتري يف منزل املال يبعث إليك برسائل 
متنّوعة، ويدعك إىل املبادرة والتخطيط والتحليل السليم، كام يشري إىل دعم يأتيك،إّما من 

بعض أفراد العائلة أو من سلطة أو حكومة تنتمي إليها. حيالفك احلظ يف جمال االستثامرات، 
وهذا ما يطمئنك يف هذه السنة ويعيد التفاؤل إىل نفسك، فتفتح أمامك األبواب، وتعرّب عن نفسك 

بطريقة فّعالة. قد تؤّدي دورًا مهاّمً وسط جمموعة أو نقابة أو حزب أو ما شابه، فتكتشف 
مواهب جديدة مل تتعّرف إليها سابقًا وتستغّلها الزدهار مشاريعك املستقبلية. قد تتلّقى عرضًا مهاّمً 

وتتواصل مع أشخاص قادرين عىل دعمك. يكرب الطموح وتتوّسع العالقات، فتشعر شهرًا بعد شهر 
بانفراج وبقدرة عىل خوض جماالت جيدة بعد قيود كّبلتك يف بداية السنة. تضع إسرتاتيجية ناجحة، 
وتقوم بعمليات مالية مدروسة، فتنجح، إذا اخرتت األوقات املناسبة والفرتات األكثر وعدًا وجتّنبت تلك 

التي هتّدد بالفشل.
برج العذراء عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

يف احلب، تبدو مثاليًا هذه السنة. تصبو إىل الكامل، فتصطدم مّرات كثرية بخيبات، إذا مل تكن مرتبطًا، وتبّدل 
رأيك، وتتحّول إىل عالقة جديدة، ألن كوكب نبتون الذي هو كوكب احلب بالنسبة إليك يوّجهك ويتنافر 

مع ساتورن، ما قد يعني يف بعض األحيان فضائح جتتاح حياتك، أو وعيًا لواقع مل تعد تتقّبله، أو كشفًا لرّس 
حرصت عليه. إذا مررت بتجارب قاسية عىل الصعيد العاطفي خالل السنتني املاضيتني، فبسبب هذا الطالع 
الفلكي، الذي وّلد املخاوف والرتّدد، وعّرضك ربام خليبة ما أو لتعقيدات يف حياتك الشخصية. تتحّسن األمور 

وتبني من جديد عىل أسس ثابتة الستقرار حياتك الشخصية، فتخترب هذه السنة احلياة بطريقة خمتلفة. 
تغامر يف البداية يف جمال يوحي لك بالثقة، ثّم تدرك أن سعادتك حتتاج إىل يشء آخر ومغاير.

برج امليزان  - امليزان برج اريض من األبراج األرضية 
مواليد برج امليزان من تاريخ 23/9 إيل تاريخ 22/10 

"خطى جّبارة يف كل امليادين الشخصية واملهنية واملالية"
إهنا سنتك عزيزي امليزان، فافرح هبا. لقد دخل كوكب جوبيتري برجك يف شهر أيلول )سبتمرب( املايض، 

وسيستقّر فيه حتى العارش من شهر ترشين األول )أكتوبر( املقبل، أي مقدار سنة كاملة، فيجلب إليك 
احلظ، ويفتح أمامك الطريق واسعة لكي تنّفذ رغباتك وتنجز مشاريعك بنجاح، متقّدمًا بخطى جّبارة يف 

كّل امليادين الشخصية واملهنية واملالية. ال شّك يف أنك مررت يف فرتات صعبة ومعّقدة، وعانيت من معاكسة 
بلوتون ألورانوس ألكثر من ثالث سنوات، وخضت جتارب ضاغطة، وأصبت بأكثر من صدمة وخيبة، 
إال أنك تتحّرر اآلن من هذه الضغوط، وحيتفظ لك القدر بأشياء كثرية يف عام 2018. ِزد عىل ذلك، موقع 

كوكب ساتورن يف برج القوس، يؤّمن لك النجاح عىل املدى البعيد، ويتحّدث عن مكافآت لقاء جهود قمت 
هبا، ويدعوك إىل التخطيط للغد ووضع األسس املتينة لالنطالق نحو مشاريع واعدة. حيّثك كوكبا جوبيتري 

وساتورن عىل التفاؤل، ويوحيان بحظوظ ترافق مشاريعك، ويدفعانك إىل التعّمق أكثر يف املواضيع التي 
تتطّرق إليها، كام جيعلك الطالع الفلكي عاّمة تنّظم أفكارك وأوراقك بشكل أفضل. تتعّلم جديدًا، أو ختوض 

جمااًل للمرة األوىل، فتنتظرك مفاجآت، كام تطرأ أحداث مل تكن يف احلسبان، وقد جتعلك عاجزًا للوهلة 
األوىل، ثّم تشعر أن شيئًا إجيابيًا نجم منها. ال ختَش شيئًا بل كّرر املحاولة، ألّن مشاريعك ستتحّقق بطريقة 

سحرية يف بعض األحيان وبسهولة مل تكن تتوّقعها.

برج امليزان عىل الصعيد الصحي:
صحيًا، جيب أن تنتبه إىل أمراض القلب والسّكري، وأن جتري فحوصات طبية بشكل مستمّر لالطمئنان إىل 

حالة القلب والضغط.



برج امليزان عىل الصعيد املهني واملادي: لن تفّوت الفرص التي تدفع بأعاملك نحو النجاح، مزّودًا بمعنويات قوية، 
وواضعًا أهدافًا تسري نحوها بثقة. إهنا سنة حاسمة بالنسبة إىل وضعك املهني، فام تؤّسسه اآلن يكون له 

صدى عىل املدى البعيد. تقلب صفحة منذ بداية السنة، وختوض مفاوضات طويلة ودقيقة ربام، وتسمع 
كلامت املديح، لكنك تتابع طريقك بمعنويات أقوى من السابق وبرباعة وحسن ترّصف، حتى لو اعرتضت 

سلطة عليك أو أحد املسؤولني، أو طرأ ما يضايق مساعيك أو يؤّخر بعض االستحقاقات، خاصة يف أشهر 
شباط )فرباير( وبني حزيران )يونيو( ومتوز )يوليو( وترشين األول )أكتوبر(، إذ قد تتلقى وعودًا واهية، 

وتواجه خصومًا حياولون اإلساءة إليك وسحب البساط من حتت رجليك. حلسن احلظ أنك تقاوم هذه السنة 
كّل هذه االحتامالت، وتشّق طريقك، واضعًا خطة للهجوم إذا لزم األمر؛ فهذه السنة تبدو مصريية ألعاملك، 

وما تؤّسسه يرتكز عىل بناٍء صلٍب. املهّم أن حتافظ عىل متانة أعصابك، وأال ختطئ التقدير أو تنغمس يف 
استثامرات غري حمسوبة. هذا، وقد تتلّقى مبالغ من املال غري متوّقعة، وتسافر بحثًا عن جديد، وتنتقل إىل 

موقع آخر وإىل مرحلة أخرى من حياتك.
برج امليزان عىل الصعيد العاطفي والشخيص: عاطفيًا، هي سنة استثنائية، حيصل خالهلا ما مل تعشه ربام يف السابق، 

إذ تعرف شعبية ال مثيل هلا، وتتعّرف إىل أشخاص كثر، وتلّبي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهّمة، 
وتّتخذ قرارات كبرية مع الرشيك، فتتغرّي حياتك، وتنتقل إىل مرحلة أخرى.أّما إن كنت عازبًا، فقد ترتبط 
يف هذه السنة وتنتقل إىل القفص الذهبي. حتسن الترّصف مع احلبيب برباعة وحنكة بغية دفعه إىل اختاذ 

القرار النهائي باالرتباط. قد جتد احلّب الذي ضاع منك أو تعيد النظر بارتباطاتك، أو عىل العكس، تعيش 
انفصااًل وقطيعة أو طالقًا، ولكنك تبدو أكثر املستفيدين من كوكب جوبيتري، الذي يزورك منذ الشهر األول، 

فتنطلق مرتاحًا لبعض اإلجراءات، كام أّن أورانوس املواجه لدائرتك يوّلد انقالبات وإعادة نظر ببعض 
االعتبارات والقناعات ويفرض تغيريات كثرية عىل الصعيد العاطفي.

برج العقرب - العقرب برج مائي من األبراج املائية 
مواليد برج العقرب من تاريخ 23/10 إيل تاريخ 21/11 
"التخلص من معوقات كثرية ومشاكل مالية مهنية"

تدّربك األفالك يف هذه السنة عىل كيفية التكّيف مع األوضاع والظروف والتطورات، فتكون مهمتك يف 
األشهر التسعة األوىل التناغم مع الوقائع من دون الضغط عىل األمور، ما يسمح لك بالذهاب بعيدًا بأحالمك 

ومشاريعك، وبتطوير ما بارشت به يف السنة املاضية، وبخوض ميادين جديدة، فتحّقق املرجتى ابتداًء من 
شهر ترشين األول )أكتوبر(. تتخّلص هذه السنة من معّوقات كثرية ومشاكل مالية ومهنية، فتجد الطريق 

سالكة أمامك، لكي تعمل ما حيلو لك، وتنعم طوال الوقت بمحبة اآلخرين لك ودعمهم إياك ووقوفهم 
إىل جانبك يف املهامت واملساعي. تثمر جهودك يف فصل اخلريف، حني ينتقل كوكب احلظ جوبيتري إىل 

برجك،حيث يستقّر سنة كاملة، ويبرّشك بدورة من احلظوظ والفرص الزاهرة. قد متّر بك بعض األوقات 
احلرجة،يف فرتات من القلق والتساؤالت، إالأنك تتوّصل إىل النجاح وتكسب اإلعجاب والتقدير وحتصل عىل 

التكريم يف أواخر السنة. اسَع إىل حتقيق الرغبات من دون أن ترتك املايض يعرقل اندفاعك. ثِق بقدراتك 
وكفاءتك، واغتنم الفرص التي قد تتوّفر لك يف هذه الفرتة ملعاجلة وضع عالق، أو تنظيم إدارة ودرس امللفات 

والفوز بانتخابات أو بامتحانات. قد تربح قضية قانونية وحتقق نجاحًا ماليًا، ويعود الفضل إىل إرادتك 
وعزمك ومثابرتك، فالسامء الفلكية، وإن كانت خالية من املعاكسات يف أألشهر األوىل من السنة، فال بّد لك 

من أن تقوم أنت باجلهود الالزمة لبلوغ األهداف.
برج العقرب عىل الصعيد الصحي: انتبه لصحتك وسالمتك، خصوصًا أنك قد تعاين من انتكاسة صحّية،أو تشعر 

أنك مضطر للوقاية أو ملراجعة الطبيب بسبب بعض األعراض.
برج العقرب عىل الصعيد املهني واملادي: يمكن القول إنك قد متّر يف فرتة حتضريية عىل الصعيدين املهني واملادي. 
تتغرّي خالهلا اجتاهات وميول، وتعّرضك لبعض التجارب، كام تفضح أرسارًا ربام كتمتها، فأنت مقبل عىل 

تغيريات مهّمة يف حياتك املهنية هذه السنة. تضعك الظروف يف مواجهة بعض التيارات، وتتدّخل بقوة 
إلنقاذ وضع مهنّي أو سيايّس أو جتارّي أو فنّي أو عائّل ... إذ إن املفاجآت قد تطاول كل نواحي حياتك 

للعبور إىل مرحلة جديدة. ُتقبل عىل خيارات مهّمة يف الربيع، إثر انقالبات يف األوضاع. تفاوض عىل عمل 
أو خيار، وتدافع عن حقوقك، وتتلّقى املفاجآت احللوة يف الصيف، حني حتّلق بنجاح كبري وتثبت جدارتك 
وتقوم بتدريبات وتتعّلم جديدًا. تكتشف هذه السنة ميواًل جديدة ونشاطات حتّفزك، كام ختوض عالقات 

اجتامعية متناغمة. تنخرط يف فريق، وتعمل وإياه عىل بعض املشاريع، وتنضم إىل بعض أفراد العائلة يف 
خطة تبدو واعدة، وقد تبارش يف فصل الربيع بنشاط مايل واعد.

برج العقرب عىل الصعيد العاطفي والشخيص: عاطفيًا، تعرّب عاّم يف داخلك يف هذه السنة االستثنائية، التي قد حتمل 
لك ظروفًا مؤاتية للتعّرف إىل رشيك احلياة، إذا كنت عازبًا، أو للتمّتع ببعض األوقات االستثنائية، أو للتحّرر 

من قيد مل يعد يرحيك. تسطع نجوميتك طوال السنة أو يف معظم األشهر، ويطلب حضورك اجلميع. قد 
تقع يف الغرام وتتأّلق كعاشق فريد متحّمس ومتباه بنفسه. ويكون احلّب أيضًا شاغلك يف األشهر األخرية من 

السنة التي حتمل إليك املفاجآت عىل الصعيد العاطفي، خاصة أّنالكوكب جيعلك تبدأ مرحلة جديدة وتعيد 
من خالهلا النظر ببعض خياراتك إذا كنت مرتبطًا. تتحّدث األفالك عن لقاءات حاّرة للعازبني من مواليد 

العقرب، وتشري إىل إعادة اللحمة مع حبيب، إذا انفصلت عنه، فكن متجاوبًا مع األٌقدار، واترك لنفسك 
فسحة من احلرية لكي تتقّبل اجلديد اآليت إليك.

برج القوس - القوس برج اريض من األبراج األرضية 
مواليد برج القوس من تاريخ 22/11 إيل تاريخ 20/12 "منعطف جديد وإزدهار وفرص مادية متنّوعة"

تتوّصل هذه السنة اىل منعطف جديد من حياتك وتدرك أن مرحلة انتهت لكي تتوّجه اىل جديد، فكوكب 
ساتورن، الذي سكن برجك لسنتني تقريبًا، يستقّر فيه هذا العام حتى شهر كانون األول )ديسمرب(. ساتورن 
هو كوكب املال بالنسبة إليك، وهو يف برجك دليل عىل أإلزدهار والفرص املادية املتنّوعة، إال أنه عاكس يف عام 
2016 كوكب جوبيتري يف برج العذراء، ما جلب بعض التعقيدات والصعوبات وفّوت عليك فرصًا وحاسبك 

عىل بعض األخطاء وتسّبب ببعض االلتباس أو التشويش. ترغب هذه السنة بالتغيري ويصبح األمر ملحًا، 
وقد حتتار من أين تبدأ وكيف تقبل عليه. متيل اىل اإلستقاللية والتحّرر من بعض القيود، تبحث عن هويتك 

الشخصية واحلقيقية، وتتوق نحو تأسيس يشء جديد. إال أن ساتورن يف برجك حيّذرك من املجاذفات يف 
أي جمال كان، ويفرض عليك التأين يف كل آن وعدم إمهال التفاصيل يف كل ما ُتقدم عليه. كن معتداًل يف كل ما 
قد تفعل واعتمد الوقاية يف شؤونك الصحية واألمنية، تطويقًا ألي عائق قد حيصل. تتمّتع هذه السنة بحدس 
ممتاز يف كل ما يتعّلق باألعامل مع اخلارج واألسفار واالستثامرات التي تعدك بأرباح ورواج منترش، تستقطب 

الفرص برسعة ويأيت حكمك عىل بعضها ممتازًا، فتدرك أمهية بعض العمليات املهنية واملالية وترّسع يف 
إنجازها قبل فوات األوان.

برج القوس عىل الصعيد الصحي: عليك االنتباه اىل صحتك، خاصة وأنك قد حتتاج يف فرتة من الفرتات اىل مراجعة 
الطبيب إذا شعرت بأي وهن، واىل املحافظة عىل سالمتك واالعتناء بنفسك.

برج القوس عىل الصعيد املهني واملادي:
تتمّتع عزيزي القوس بدعم فلكي ملفت يف هذا العام الذي قد ينقلك اىل موقع آخر. ال شّك أنك ُتقبل عىل 

ارتقاء اجتامعي ومهني، فتبادر اىل التقاط الفرص التي تتوّفر لك يف كل حني. تعرف بحدسك اىل أين 
جيب أن تتوّجه واىل من؟ فتتمّيز عن املنافسني اآلخرين بحنكتك ومهارتك.تغمرك األفالك بجرأة وخمّيلة 

رضوريتني للتُأير عىل الزبائن واجلامهري واملحيطني وحتقيق النجاح يف أعاملك. تربع يف جمال تنظيم 
االجتامعات واملفاوضات واملناسبات التي جتمع كثريين من الناس. كام تكون مميزًايف جمال التنسيق وإدارة 

الفريق، إلنجاز عمل أو لقيادة جمموعة أو فئة أو نقابة أو حزب وما شابه. كثريون من مواليد القوس 
جيدون مبتغاهم يف عمل يثري شغفهم، سواء انتموا اىل عامل الفن أو التجارة أو الرتبية أو التعليم، أو اىل عامل 

الطب أو اهلندسة أو اإلعالم والسياسة. قد تبدأ السنة بمناخ ضاغط وبعض العوائق، ثم تنفرج السامء ابتداًء 
من شهر شباط )فرباير( فتامرس مواهبك وتندفع واثقًا باملستقبل.

برج القوس عىل الصعيد العاطفي والشخيص:
تعيد النظر ببعض القرارات، وقد تتخذ مبادرة مهمة بالعودة اىل دراسة أو البدء بعمل جديد، أو باعتامد 

أسلوب آخر يف حياتك. إن بعض مواليد القوس يفكرون بتعديل وتغيري يف شكلهم وهندامهم وحتى يف 
طريقة لبسهم، وهذا أمر رضوري هذه السنة، ألن املظهر يؤثر جدًا عىل مسارك كام عىل عالقاتك وحضورك 

يف شتى املجاالت. عاطفيًا، تتمّتع بسحر منقطع النظري وجتد نفسك حماطًا باملعجبني واألحّباء الذين 
يطلبون وّدك ويعرّبون لك عن اهتاممهم أو عن حبهم، إال أنك تبدو متمهاًل أكثر من السابق وحريصًا عىل 
حسن اخليار، فتعرف سنة مليئة باملتغرّيات. قد يتخىل بعض مواليد القوس عن عالقة قديمة ويعيدون 

حساباهتم، كام يبّدلون طريقة ترّصفاهتم مع الطرف اآلخر، وقد خيترب بعضهم صدق املشاعر ويصبح أكثر 
تطّرفًا مع احلبيب. يف هذا العام، تتخّذ، عزيزي القوس، قرارات طاملا أّجلتها، وتقّدم نحو أهدافك، إذا مررت 

بفرتة من املشاكل واملعوقات، وال شّك أن هذه السنة حتمل قصة حّب مميزة ملعظم مواليد القوس، حتى 
وإن مّروا بفرتة من اإلرباك واحلرية.

بـــــرج اجلــــدي - اجلدي برج ترايب من األبراج الرتابية 
مواليد برج اجلدي من تاريخ 20/12 إيل تاريخ 19/1 

" عدم خوض أية عملية شائكة أو الترّصف بطريقة عشوائية" تعترب سنة استثنائية من األحداث الكثرية 
واحلركة الكبرية والتحديات اخلصبة واالنقالبات املفاجئة، فكوكب جوبيتري دخل إىل برج امليزان يف شهر 
أيلول )سبتمرب( من سنة 2016، ويستقّر فيه حتى العارش من شهر ترشين األول )اوكتوبر( من هذا العام، 

ليعاكس كوكب بلوتون يف برجك ويوّلد أجواًء وظروفًا غري تقليدية، لكنك قادر عزيزي اجلدي، وبقدراتك 
اخلاّلقة، عىل الترّصف برسعة عند األوقات احلرجة وبمرونة جتعلك تستفيد من كل التحّوالت احلاصلة يف 

األفق. ينصحك جوبيتري يف امليزان بعدم خوض أية عملية شائكة أو الترّصف بطريقة عشوائية وبدون دراسة 
وترو. قد تفاجئك األحداث فتتكّيف معها بطريقة مميزة وحتسن التعامل مع املستجدات بمهارة، فتستفيد 

حتى من بعض األوضاع التي توحي يف البداية باملخاطر. إذ خّيبتك العمليات املالية واالستثامرية يف البداية، 
فإنك جتتاز العوائق هبدوء وتستدركها يف الوقت الالزم. أما سالحك يف بداية السنة، فهو املصداقية واملثابرة 
والطراوة يف الترصفات، لزعزعة مشاريع الطرف املناهض. حترز أرباحًا رغم كل يشء ويساعدك احلدس 

عىل اغتنام الفرص املناسبة والتحالف مع من ترى فيه القدرة والقوة عىل مؤازرتك. تطّل عىل نشاطات 

عناء وتنعم بتجاوب املحيط معك، وتشعر يف األشهر جديدة وتسرتيح مــن 
انتقلت إىل مرحلة سعيدة وعربت منعطفًا مهاًم، فام كان األخرية من الـسنة أنــــك 

حمّرمًا عليك يصبح مقبواًل.
برج اجلدي عىل الصعيد الصحي: من اهلام االعتناء بصحتك جيدًا لتجّنب أي عارض يف القلب أو العظام أو الظهر 

والعمود الفقري، كام بأوجاع الركبتني واجلهاز التنّفيس. تتحّسن الصحة يف األشهر الثالثة األخرية من 
السنة وتتجاوب مع عالج أو دواء إذا، ال سمح اهلل، مررت بفرتة صعبة.

برج اجلدي عىل الصعيد املهني واملادي:
تتحّدث األفالك هذه السنة عن مكافأة تتلقاها لقاء جهود قمت هبا يف املايض، وعن ظروف جتعلك تستفيد 

من أحداثها، بدون أن يكون لك أي دخل فيها. تسّجل شهرة وتستقطب مجهورًا واسعًا، إذا كنت مؤلفًا 
أو فنانًا أو مغنيًا أو خمرجًا أو ممثاًل أو صحافيًا أو معّلقًا عىل األخبار أو منتجًا سينامئيًا أو مرسحيًا، أو إذا 
كنت تنتمي إىل عامل اإلبداع واخللق يف أي جمال كان، كذلك يسطع نجمك إذا كنت تعمل يف جمال سيايس 

أو نقايب أو إداري. باختصار، تكون مسؤواًل عن حسن سري أعاملك هذه السنة، فإذا أحسنت التخطيط 
وتعاملت مع املستجدات بحنكة وذكاء فتنجز مشاريع جديدة مشّوقة وملفتة. لن تدخر جهدًا لتجاوز كل 

ما يعيق الطريق، فثقتك بالنفس ال تتزعزع هذه السنة. تتحّمل مسؤوليات كبرية جتعلك تكتشف قدراتك 
احلقيقيةوتتجاوب مع طموحاتك يف غالب األحيان. أما إذا كنت باحثًا عن عمل، فقد جتده هذهالسنة ولو 

تأخّر االستحقاق، وتوّظف كل إمكاناتك لكسب الثقة وإثبات جدارتك يف أي جمال تتطّرق إليه.
برج اجلدي عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

عىل الصعيد العاطفي، فقد تقدم عىل التزامات تسعدك. ال شّك أنك متّر بفرتة من الرصاعات تضطر إىل 
التكّيف خالهلا مع بعض الرشوط أو الظروف، لكنك تبني عالقات مميزة وراسخة ختدم مصاحلك عىل 

املدى البعيد. إذا كنت عازبًا فقد تعاود االرتباط بمن أحببته يف السابق، أو تطّور صداقة إىل عالقة أكثر 
محيمية وهتتم بحياتك الشخصية يف أواخر السنة، وخاصة يف شهر ترشين الثاين )نوفمرب( الذي قد حيمل 

إليك جديدًا.كل يشء يتعّلق بإرادتك وبنظرتك إىل بعض األمور ورّدات فعلك إزاءها. تقبل عىل تغيريات 
ومفاجآت شّتى يف هذه السنة، ألن كوكب أورانوس يتوّجه إليك مبارشة وقد حيمل بعض االنقالبات يف 

األوضاع، كام بعض األخبار احللوة أو األحداث الطارئة. بلحظة قد يتغرّي مصريك فتنتقل إىل جديد، عىل ُأثر 
لقاء مع شخص تثق به أو مرجعية مهمة، أو أثناء سفر يأيت بدون حتضري، أو بسبب غرام مفاجئ تقع 

فيه.
برج الدلو - الدلو برج مائي من األبراج املائية 

مواليد برج الدلو من تاريخ 20/1 إيل تاريخ 18/2 
"سنة رائعة تنسى فيها املايض وتنظر إىل األمام" إهنا سنة استثنائية مل تعرف منذ فرتة طويلة تُأثريات فلكية 
مناسبة كالتي حتملها إليك. لقد انتهت الدورة السلبية التي عانيت منها وًأصبحت وراءك،وها أنت تطّل عىل 
حياة جديدة غنّية بالتجارب والتطّورات واألحداث التي سترتك أثرها عىل حياتك لسنوات عّدة. إن كوكب 
جوبيتري، الذي دخل برج امليزان يف أيلول )سبتمرب( من عام 2016 ومحل إليك الوعود، يستقّر يف هذا الربج 

الصديق حتى تاريخ 11 ترشين األول )أكتوبر(، ويشري إىل نجاحات يف شّتى احلقول وإىل حظ كبري يرافق 
اخلطوات وتغيريات ملصلحتك ومفاجآت حتتفظ هبا احلياة لك. استقبل هذه السنة بفرح وتفاؤل، واترك 

األحداث تثبت لك صدق هذه التوّقعات، واستفد من هذا املناخ الواعد، وال تفّوت الفرص اجلّيدة التي تتوّفر 
لك طوال السنة وحتى ترشين األول )اكتوبر(. ال شك أنك مررت بفرتات صعبة وبتوتر وتراجع معنوي يف 
سنة 2016، وقبل شهر أيلول )سبتمرب(، كام تعّرضت لبعض اخلسائر وواجهت الصعوبات. ها أنتاآلن تعاود 

صعود السّلم وتنسى املايض وتنظر إىل األمام، ألنك تطّل عىل سنة رائعة تعّوض خالهلا عاّم فات وعن الوقت 
الضائع، فتنطلق واثقًا وحتصل عىل ما تريد وتثبت أوضاعك، فتبدأ مشوارًا معّبدًا باآلمال واألحالم وتنّفذ 

رغبة دفينة طاملا راودتك، وتشغل منصبًا حتلم به فتتقّدم مشاريعك برسعة فائقة وبدون عوائق تذكر.
برج الدلو عىل الصعيد الصحي:

تتمّتع بوضع صحي مناسب، فال كواكب تشري إىل طوالع مناوئة يف هذا املجال، فقط عندما ينتقل جوبيتري 
يف 11 ترشين األول )اكتوبر( إىل برج العقرب، يتسّبب ببعض اإلرهاق أو الوهن. إن منزل الصحة يبدو فارغًا 

هذه السنة، لكن طبعًا هناك بعض األوقات حتتاج معها إىل االهتامم بنفسك إذا شعرت بأي عارض.انتبه 
لنظامك الغذائي ولألمعاء.كذلك جيب أن هتتم باحلساسيات اجللدية وآالم الرجلني والركبتني.

برج الدلو عىل الصعيد املهني واملادي:
تقبل عىل دراسة أو عملية تدريبية تفكر هبا، فأنت تتمّتع باجلرأة الالزمة وبعفوية جتعلك تقبل عىل 

اختبارات وجتارب بدون ترّدد. تنتقل من التخطيط إىل التنفيذ برسعة، ومتّر بأحداث غنية وظروف 
استثنائية توقظ يف قلبك الشغف.تواصل ربام مرشوعًا بدأ يف فصل اخلريف املايض وتلتقط اإلشارات 

كالرادار فتتزّود باملعلومات وتوّظفها يف اإلطار املهني املفيد لك. لكن خيشى عليك من التعب واإلرهاق 
والتبعثر بني اجتاهات عّدة، كام خيشى من الغلط بسبب تراكم األعامل. قد تّتسم هذه السنة بسفر مهم، 

حيث تكتشف آفاقًا جديدة وصداقات تدفعك إىل أجواء غريبة عنك. هذه هي سنة املعرفة والتجارب غري 
االعتيادية والبحث عن احلقائق واملعلومات التي ختدم مصاحلك،توحي لك األحداث بأفكار كثرية، ولو أنك 

تواجه بعض االعرتاض واالحتجاج إال أن األفالك تنصحك بالصرب واملثابرة وباعتامد الدبلوماسية لكسب 
الناس إىل قضاياك. قد تقود فريقًا أو ترتأس مهّمة عىل أثر صدفة ما، وحتقق نجاحًا فتكون احلوافز كثرية 

ومشّجعة. ال ترتّدد بطلب النصيحة واستشارة بعض االختصاصيني، لكي يرشدوك إىل الطريق الصحيح 
حتى ال تتوّرط يف أخطاء حمتملة.

برج الدلو عىل الصعيد العاطفي والشخيص: حيمل إليك هذا العام وعودًا عاطفية شّتى ولقاءات غنية وصداقات 
متنّوعة. إذا كنت تعيش فراغًا ما، فإنك تعبئه كام تطّل عىل عالقات مشّوقة إذا كنت عازبًا، وتتقّرب من 

احلبيب إذا كنت مرتبطًا، تصارع الناس من أجل من حتب وتقف يف وجه الرياح، كذلك تكون حماطًا 
باملحّبني واحلريصني عىل سالمتك وسعادتك. قد تقع يف الغرام وجيذبك ربام شخص ينتمي إىل حضارة 

وثقافة خمتلفتني، بعض مواليد الدلو خيططون لزواج يف عام 2017، والبعض اآلخر يكتشفون احلقائق 
ويرفعون القناع عن أحد أو إحدى املخادعني/ات. قد تستقبل طفاًل إذا كنت تسعى لذلك. يكون لكوكب 
فينوس تُأثري خاص عليك هذه السنة ألنه يراوح مكانه استثنائيًا بني شباط )فرباير( وحزيران )يونيو( يف 

برج احلمل، ما جيعلك مندفعًا يف مبادراتك الشخصية ومتحّديًا كل العقبات يف طريق من هيتفإليه قلبك.

برج احلوت - احلوت برج مائي من األبراج املائية 
مواليد برج احلوت من تاريخ 19/2 إيل تاريخ 20/3 

 "تبديل جذري بالنظرة جتاه األمور وتصّور لالرتباطات والقناعات"
قال يل أحد األشقياء وهو من برج احلوت، وقد مّر بسنوات ثالث من املشاكل: "إذا احلّظ مغناطيس فعىل 

األكيد أنني خشبة". نعم، لسوء احلظ، خضع مواليد احلوت لتأثريات فلكية شديدة وسلبية يف غالب األحيان 
خالل السنتني املاضيتني عىل األٌقل. تقاذفتهم األٌقدار ووصلوا إىل اليأس يف بعض األحيان، وهم يشعرون اآلن 
أهنم مل يعد بوسعهم االنتظار أو تأجيل املساعي التي جيب أن يقدموا عليها لقلب األمور وتغيري املسار، وهذا 
ما حيصل معهم يف هذه السنة التي ستبّدل بطريقة جذرية نظرهتم إىل األمور وتصّورهم لبعض االرتباطات 

والقناعات. يمّرون بمراحل متقّلبة بني التقّدم والرتاجع، كام بأزمات ووعود تستمر حتى 10 ترشين األول 
)أوكتوبر( باإلمجال. فيتحّدون أنفسهم حينًا ويذعنون للقدر حينًا آخر، ثم يقبلون عىل فرتة استثنائية من 
النجاح والتأّلق واالنتصار والتحّرر من كل ما كّبلهم، فيحققون ذاهتم بكثري من احلكمة واملعرفة والدروس 

التي استخلصوها طوال هذه الدرب املتعّرجة. مغامرون هم مواليد برج احلوت يف هذه السنة املهمة، والتي 
حتمل تنّوعًا كبريًا يف املجال املهني كام يف جمال اخللق واإلبداع واألعامل والفكر والسياسة. يعيشون أوقاتًا 

غري اعتيادية وغري تقليدية فيحققون سمعة طيبة أوشهرة مقّدرة أو مركزًا هبيًا أو مكافأة ساّرة، لكن 
باملقابل يضطرون لإلذعان لبعض اإلرادات أو لقبول بعض التدخالت يف شؤوهنم ويتعّرضون الحتامل عزهلم 

عن بعض األماكن واملراكز، أو للتخريب عىل بعض إنجازاهتم.
برج احلوت عىل الصعيد الصحي:

حذاِر من إمهال الصحة، ورضورة مراجعة الطبيب يف كل مشكلة صحية قد تصيبك، وقد ختضع لعالج ما.
برج احلوت عىل الصعيد املهني واملادي:

تتبّدل املناخات وتتغرّي من شهر إىل شهر، وقد يسافر بعضهم بحثًا عن عمل يف اخلارج أو إلجراء مفاوضات 
رضورية أو بسبب اهلجرة. البعض يتوّسع بأعامله ليطاول أسواقًا خارجية، والبعض اآلخر يطلق فكرة وقد 
يشتّد الطلب عليه يف جماله ويكون رائدًا. أما الصدف فتجمعهم بمن يقّدرون كفاءهتم، فُتفتح أمامهم أبواب 

أٌقفلت يف السابق بدون سبب، باملقابل قد يواجهون حتّديات كثرية ويضطرون إىل االنكفاء يف بعض األحيان، 
أو إىل خفض الصوت بسبب فجور من يواجههم. كثريون منهم يغرّيون كليًا جمال عملهم أو توجهاهتم 

ويطرقون باب مهنة جديدة، فالال استقرار هو عنوان هذه السنة، كام التغيري واملفاجآت والظروف التي 
تضطّرهم للتكّيف معها، سواء رضوا بذلك أم مل يرضوا. أما الثنائي جوبيتري- نبتون فيقرتح عليك مشاريع 

خاّلقة لكنها مجاعية، فالعمل الفردي ال يفيدك يف هذه السنة. كذلك تنصحك األفالك، وعىل رأسها جوبيتري، 
بحامية نفسك واإلرصار عىل إنجاز مهامتك بدون تقاعس. لكن، كام رأيت، متّر بخّضات كثرية وعليك 

بالصرب حتى مشارف اخلريف الذي يعدك بانقالب يف األوضاع كّل ملصلحتك.
برج احلوت عىل الصعيد العاطفي والشخيص:

تبدو هذه السنة متقّلبًا يف احلب وربام حتتاج إىل التغيري، فكوكب احلب بالنسبة إليك هو مركور، ويرتاجع 
أربع مرات هذا العام، ما يعني انقالبات وتغيريات يف حياتك الشخصية. إال أن الطالع الفلكي يتحدث عن 
انجذاباتك هذه السنة إىل أصحاب الفكر، كام إىل من تستطيع التواصل معهم والتحدث إليهم ومشاركتهم 

األفكار واآلراء واملشاعر. كذلك متيل إىل التمّلكية وتسكنك اهلواجس يف حرصك عىل احلبيب. تتخذ قرارات 
فجائية حترّي املحيط أو ترتاجع عن بعض القرارات بدون أسباب حقيقية. بمعنى آخر إن الال استقرار خيّيم 

أيضًا عىل حياتك الشخصية. تتبّدل نظرتك إىل احلياة العاطفية، وترى أن من حّقك أن حيسب اآلخر حسابك 
يف كل يشء وأن هيتم بسعادتك وهنائك، كام يطالبك باملقابل بالقيام بواجباتك جتاهه. تستعيد سلطة فقدهتا 

ربام، وتطالب املحيط بإظهار املحبة والربهان عىل التعّلق بك، وربام خترج من قوقعتك ومن عزلتك وتفّكر 
باالنفتاح عىل العامل اجلديد الذي يعدك به الفلك، ويتجىل ذلك ابتداًء من شهر ترشين األول )اوكتوبر(، إال أن 

األشهر التسعة األوىل ليست خالية من الوعود، بل حتمل فرتات رائعة وسعيدة، تّتسم ببعض املغامرات 
واملواعيد واللقاءات املشّوقة



الذكور  من  ُعصبٌة  هم  "املؤمنون"؟  هم  وَمن 
سمعوا  املؤمنة.  مرص  قرى  إحدى  يف  األشّداء 
جرًسا!  ُتعّلق  أن  تنتوي  جرس،  بال  كنيسة  أن 
عىل  وهجموا  اجلمعة،  صالة  بعد  فتجمهروا 
عىل  الناهشاُت  الضواري  هتجُم  كام  الكنيسة، 
وإتالًفا،  األعزَل ختريًبا  اهلل  بيَت  أوسعوا  فريسة. 
إال  حتوي  يشء  ال  خربًة  جدراًنا  إال  يرتكوه  ومل 
من  وكثرًيا  واألخشاب،  الزجاج  وشظايا  الركاَم 
الكسرية.  القلوب  من  وكثرًيا  الشاخصة،  العيون 
حدث هذا يف قرية تابعة ملركز أطفيح. ويف ذات 
القرية ثّمة نمٌط آخر من “املؤمنون”، عىل مدى 
عامني، ظلّوا يدفعون مئات اآلالف من اجلنيهات 
ملشعوذين يدّعون القدرة عىل التواصل مع اجلان 
نساءهم  "املؤمنون"  أولئك  أرسل  وتسخريها. 
استغلوا  الذين  اجلّن،  ُمسّخري  يد  عىل  للتداوي 
نساءهم! فاغتصبوا  البسطاء  “املؤمنون”  غفلة 
يؤذي  ال  جرٍس،  صوُت  أزعجهم'  “مؤمنون” 

ألهنم  تادرس"  "األمري  كنيسة  فخّربوا  أحًدا، 
دفعوا  "مؤمنون"؛  أيًضا  وألهنم  'مؤمنون'! 

العالج  يــزعمــون  شــهوانيني  لكــَذَبة  األمــوال 
عفيفــات  زوجــات  أعــراُض  فُهتكت  بالقــرآن، 
فتدنســت  'املــؤمنــيــن'،  أزواجــهــــن  صــّدقــن 
حاشاه  الكريم،  القرآن  ُمدنيِس  بدنس  أجسادهن 
ذاك؟! إيامن  وأيُّ  هذا؟!  إيامن  أيُّ  الدنس.  عن 

وتدنيس  أمواهلم  وابتزاُز  البسطاء  عىل  النصُب 
ازدراٌء  هو  الكريم،  القرآن  باسم  أعراضهم 
كام  متاًما  إيامًنا.  وليس  وإجراٌم،  للقرآن 
ازدراٌء  هو  القرآن  باسم  كنيسة  ختريب  أن 
أولئك  ولكن  إيامًنا.  وليس  وإجراٌم،  للقران 
واملؤمَن  )املشعوَذ،  ألواهنم:  عىل  امُلجرمني 
مجيَعهم،   ) الكنائس  َب  وخُمرِّ بالشعوذة، 
'املؤمنني'! زمرة  عىل  حمسوبون  أسٍف،  بكل 

طلَب  ما  هو  املؤمنني،  من  آخر  نمًطا  هناك  لكّن 
السويُّ  املؤمُن  عليه.  نكون  أن  وعال،  جّل  اهلُل 
أن  إنسان  كّل  بحّق  ويؤمن  باهلل،  يؤمن  الذي 
وفق  ال  ومعتقده،  وقلبه  عقله  وفق  باهلل،  يؤمن 
عقل وقلب وُمعتقد سواه. ذاك هو املؤمُن الذي 
شاء  ولو  دين.  ويل  دينكم  “لكم  تعايل:  بقوله  آمن 
اهلَل  إّن  تعتدوا  وال  واحدة.  أّمًة  الناَس  جلعَل  ربُّك 

والتقوى  الربِّ  عىل  وتعاونوا  املُعتدين.  حُيبُّ  ال 
عن  اهلُل  ينهاُكم  ال  والعدوان.  اإلثِم  عىل  تعاونوا  وال 
من  خيرجوكم  ومل  الدين  يف  يقاتلوكم  مل  الذين 
جتادلوا  وال  إليهم.  وتقسطوا  َترّبوهم  أن  دياركم 
املؤمن  هو  أحسن."  هي  بالتي  إال  الكتاب  أهل 
وسمّو  بتحّض  مجيًعا  الناَس  يعامل  الذي 
أو  ا  فظًّ عباده  ُزمرة  يف  يقبَل  لن  فاهلُل  ورمحة. 
العمران. وخُيّرُب  اآلمنني  ُيرّوع  ا  إرهابيًّ أو  بذيًئا 
بائَس  مراهًقا  تافًها  إال  يزعُج  ال  الكنيسة  جرُس 
هُيّيُج  ال  الكنيسة  جرُس  الفكر.  رخيَص  الروح 
تعويض  حياول  باهلل؛  لة  الصِّ فقري  تعًسا  إال 
مسلمني  اآلخرين  إيامن  من  بالنْيل  إيامنه  فقر 
بإيامنه  مشغوٌل  احلقَّ  املؤمُن  ذلك.  غري  أو  كانوا 
ُيكِمُل  اإليامن  ناقُص  بينام  العاملني.  عن  اخلاص 
الكنيسة  جرس  لكن  اآلخر.  إيامن  من  نقَصه 
غري  أو  كانوا  مسلمني  املؤمنني  األسوياء  ُيبهج 

ثّمة  أن  ُينبُئ  األجراِس  رننَي  ألن  مسلمني؛ 
وأن  وشيٌك،  للصالة  نداًء  ثّمة  وأن  هنا،  ها  حياًة 
عشًقا. اهلل  يف  للذوبان  تستعُد  خافقًة  قلوًبا  ثّمة 
عويضة"  "رفعت  األستاذ  كتب  صفحتي  عىل 
باجليش،  خدمتي  أثناء  مسيحي.  “أنا  يقول: 
كان أكثر ما يشيُع الطمأنينَة يف قلبي، هو صوت 
تقول:  مايكل"  "إيناس  وكتبت  الفجر.”  آذان 
الكنيس  القانون  إن  فاطمة  أستاذة  يا  “تعريف 
عندنا يف املسيحية، كام يعّلمنا آباؤنا الكهنة، يقول 
نداُء  فهذا  النوم،  من  الفجر  آذاُن  أيقظنا  إذا  إنه 
هذان  باكر؟”  صالة  وُنصّل  نصحوا  لكي  لنا  اهلل 
ذاك  احلقيقي.  للمؤمن  طيٌب  نموذٌج  املسيحيان 
وفق  اإليامن  يف  اآلخر  بحق  يؤمن  الذي  املؤمن 
إليامن  يفرح  إنام  بذلك،  يكتفي  وال  معتقده. 
املسيحيون  هم  أولئك  عليه.  ويشّجعه  اآلخر 
زينَة  الشوارع  يف  معنا  عّلقوا  طفولتهم  يف  الذين 
ذات  الفوانيَس  الليل  يف  معنا  ومحلوا  رمضان 
الكنيسة  جرس  وصوت  اآلذاُن  صوُت  الشموع. 
ُيطرب املؤمنني من كافة العقائد؛ ألهنام نداُء اهلل.
الكنائس  ختربون  الذين  "املؤمنون"  أهيا 
مع  لكم  أقول  أجراسها،  أصوات  من  وترتعبون 
ماليني املسلمني مثل: “ نا مسلمٌة أحبُّ صوت 
ويعيُد  طفولَتنا  يستدعي  الذي  الكنائس  أجراس 
أجنحتها  ُتعرينا  كانت  التي  امللونة  الفراشات  لنا 
اهلل. إىل  ننظُر  احلدائق  زهور  بني  معها  لنطري 

وهذه  تسود   حتى  للمواطنة   انياب  نحتاج  نعم   
.واملساواة  القانون   بقوة  املساواة  لتاكيد  االنياب 
الدم  يف  نعم   . حياة  الدم  يف  ولنا   احلياة   يف  تكمن 
او  الدم  ضغط  هبوط  او  الدم  تسمم  .فبمجرد 
.ويفرح  احلياة  .تنقطع  الدم  ونزيف  ارتفاعه 
القرب وتبكي القلوب .هكذا سال دم بائع حممصة 
النور  أبو  عادل  يد  عل  ملعي  يوسف  االسكندرية 
بمنطقة  حلوى  بائع  عاما،   48 سليامن،  السيد 
فيكتوريا، والشهري بـ»عادل عسلية« والذى حتجج 
وقد   . رقبته  من  فذبحه  اخلمر  يبع  يوسف  بان 
القراءة  جييد  ال  عسلية  أن  التحقيقات  كشفت 
وباألمور  عام  بشكل  حمدودة  وثقافته  والكتابة 
النقض  الدينية بشكل خاص .وقد ايدت حمكمة 
عل  اجلنايات  حمكمة  من  الصادر  االعدام  حكم 
.كام  بالذبح  واملفتخر  واملنبهر  املعرتف  القاتل 
احالت حمكمة حمكمة جنايات القاهرة املنعقدة 
بالعباسية، إحالة أوراق قاتل القس سمعان شحاته، 
تربعات  جلمع  وآخرين  عليه  املجني  توجه  أثناء 
سقطه  بـ"ساطور"،  املتهم  عليه  فإهنال  للكنيسة 
 ١٥ جلسة  وحتديد  املفتي  لفضيلة  هامدة  جثة 
يناير للنطق باحلكم. وجاء ىف امر االحالة، أن النيابة 
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املاضى  اكتوبر  ىف  باملرج،  مقيم  صناعة  فنى  سنة، 
سبق  مع  عمدا  اهلل  رزق  شحاتة  سمعان  قتل 
االرصار والرتصد، بان بيت النية وعقد العزم عىل 
سالحا  الغرض  لذلك  واعد  املسيحى،  القس  قتل 
ايقن  الذى  باملكان  له  وتربص  سكني"،   " ابيض 
طعنا  باغته  حتى  عليه،  باملجنى  فيه  سيظفر  انه 
عليه  واجهز  جسده،  من  متفرقة  بانحاء  ورضبا 
روحه،  ازهاق  ذلك  من  قاصدا  االبيض  بالسالح 
كام احرز بدون ترخيص سالحا ابيض وكشفت 
الكلية،  القاهرة  رشق  حوادث  نيابة  حتقيقات 
النيابة،  رئيس  اجلوهرى،  إسالم  املستشار  برئاسة 
مع املتهم أنه ال يعانى من أي مرض نفسى، وكان 
إىل  مشرًيا  عليه،  املجني  قتل  أثناء  وعيه  كامل  يف 

يراه  كاهن  أي  لقتل  خطط  احلادث  يوم  قبل  أنه 
ذلك  أجل  من  أنه  إىل  املتهم  وأشار  الكنيسة.  أمام 
اشرتى السالح األبيض "الساطور"، ونزل ووقف 
يف الشارع بالقرب من الكنيسة، وما أن ملح املجني 
متفرقة،  بطعنات  وباغته  إليه،  سارع  حتى  عليه 
مؤكًدا أنه ال يعرف املجني عليه معرفة شخصية، 
إال أنه رأى شخًصا يرتدى زي الكهنة، فقرر قتله. 
القضاة  نزاهة  عل  يؤكدان  اللذين  احلكمني  وبني 
املرصي .يطرح سؤال شائك حول عدم تنفيذ حكم 
االعدام  حكم  ينفذ  فهل  االن  حتى  عسلية  القاتل 
احد  قاله  ما  يدعمه  السوال  هذا  ؟  القس  قاتل  يف 

الشيوخ يف فيديو شهري اكد فيه ان دم املسلم اعل 
شانا من اي دم .وال يقتل املسلم اذا قتل مسيحي . 
وهذا كالم خطري من املمكن ان تقبله دولة دينية 
تعقد احلكم العريف وتتعامل بال مواطنة وال مساواة 
بالفعل  مزعج  .وهو  الكثريين  الفيديو  ازعج  .لقد 
مسيحي  اي  يقتل  ان  مسلم  الي  احلق  يعطي  النه 
بذلك  رخصة  يمتلك  النه  متاما  مطمئن  وهو 
فدمائه حتميه وهو اعل من اي دم .رغم ان الدم 
الذى جيري يف العروق للبني ادمني ويمكن حتليله 
هو واحد وقد يظهر فيه نسبة السكر او الصفراء 
فيه  تظهر  لن  انه  املؤكد  من  ولكن  مرض  اي  او 
خانة الديانة او الطائفة او املذهب .يذكر املرصيني 
اعدام محام الكموين املجرم الذى قتل االبرياء يف 
ليلة عيد امليالد بنجع محادي ويربر البعض تنفيذ 
شهداء  بني   " مسلم   " لوجود  فيه  االعدام  حكم 
هذه الليلة وطبعا ال يمكن الحد اجلزم بصحة هذا 
احكام  تنفيذ  ان  املؤكد  من  .لكن  عدمه  من  املربر 
"امحد  "و  عسلية  عادل   " القاتالن  يف  االعدام 
احلروف  عل  النقط  يضع  سوف   " السنباطي 
لدولة  واحلقيقي  الفعل  املعني  وجيسد  وجيسم 
فيها. املشككني  افواه  كل  يكمم  وسوف  املواطنة 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. 

وقد تكون بطعم النار .. 
لكنها ) بصمه(

برنامج بصمه .. إعداد وتقديم :  يوسف متى
يمكنكم متابعة الربنامج عل موقع القناة 

http// www. Csat.tv
Arabic package
 Ip tv
Magic box. (405(

الربنامج يذاع اربع مرات يف االسبوع 
اخلميس    Am & 4:00 pm      توقيت كاليفورنيا 

              Am & 2:00 pm         توقيت مرص 
األحــــد    pm & 4:30 Am       توقيت كاليفورنيا

            Am &4:30 pm        توقيت مرص

حـــــــلـــــــم يـــــــوســـــــف
كام كان ليوسف حلاًم ، انا ايضًا يل حلم .  

) زهرة اللوتس واخلطيئة النبيله(
زهرة اللوتس هي عنوان اخللق عند قدماء املرصيني ،. 
هي رمز اخللود، وهي أقدس األزهار وسيدة العطور .
التاريخ... فجر  منذ  نقوشهم  يف  املرصيون  سجلها 
ان  راودين  طاملا  مجياًل  حلاًم  كانت  اللوتس  زهرة 
احصل عل بصمتها يف برناجمي التليفزيوين )بصمه( 
.عندما  ودم  حلم  من  لوتس  زهرة  هي  زهريت  لكن 
ear�  دارت  الكامريات وجاء صوت املخرج عرب ال
)go(.....4-3-2-1اللقاء لبدء  التنازيل  بالعد   piece
جاءت هذه الكلمة كأهنا املفتاح السحري ملغارة عل بابا 
) افتح ياسمسم( ،حلظة ذابت فيها املسافات الشاسعة 
جتلس  حيث  العظيمة  كيمت  االهرامات  ارض  بني 
عل  وبيني   ، األنيق  مكتبها  غرفة  يف  اللوتس  زهرة 
املحيط  ضفاف  عل  االرضّية  الكرة  من  االخر  اجلانب 
اهلادي يف بالد العم سام داخل االستوديو .وبفضل آهلة 
من  هو  االتصاالت  آهلة  احد   Skype االله  كان  العلم 
أتاح لنا  حتقيق ذلك احللم اجلميل ودخلت زهرة اللوتس 
ايل مدار اجلدي حتريت  للحظات يف بداية اللقاء مع من 
ابدأ ؟       الشاعرة ، الناقدة ، املرتمجة، املعامرية ، كاتبة 
مقال الرأي ، الصوفية، العلامنيه ، العاشقه  ملرص.لكني 
 وجدت نفيس ابدأ من احدب نوتردام رواية الكاتب 
التي  الذهبيه  البوابه  تلك   ، هوجو(  )يكتور  الفرنيس 
دلفت منهالعامل الفكر واالبداع ، ثم انعطف احلوار ايل 
النبي  لذلك  الصويف  وعشقها  اهلوي  جربانية  الشاعرة 
جربان وحتدثنا عن نزار الذي حل يف املرأه وكتب عل 
حتدثنا   ، الطباشري  عن  حتدثنا   ، األبيات  اعذب  لساهنا 
،قارورة  بعنايه  املنتقاه  دواوينهاواسامئها  بعض  عن 
سنتيمرت  بعد  عل  الذاكره،  يف  طويل  قطاع  الصمغ، 
حياهتا. يف  الفرح  صانع  عن  سألتها  االرض،  من 
ثم انتقلنا ايل بالط صاحبة اجلالله وكم هلا من صوالت 
مقال  عن  باحلديث  اكتفينا  صفحاهتا،  عل  وجوالت 
النظيفة ،تدعو فيه ان تعتاد العني عل  بعنوان العيون 
رساله  عن  آخر  مقال   ، القبح  ترفض  حتي  اجلامل 
نصرية  والراقيه  الرقيقه  لالنسانه  أرسلت  غاضبة 
عل  احتجاجًا  اباظه  ثروت  امينه  السيده/  احليوان 
وكيف   ، بالدنا  يف  ظلم  من  املسكني  احليوان  يالقيه  ما 
قدسوا  من  احفاد  عل  حزنًا  اللوتس   زهرة  غضبت 
عن  حتدثنا   ، سلوكياهتم  تغريت  اللذين  ماعت،  تعاليم 
الفضول  انتابني   ، احبه  الرجل  هذا  بعنوان  هلا  مقال 

انني  واكتشفت   ، املحظوظ  الرجل  ذلك   اعرف  ان 
قاهر  حيب  ال  منا  فمن  هذاالرجل،  احب  ايضًا 
. حسني  طه  دكتور  واألدب  الفكر  عميد  الظالم 
الشيطان ايضًا كان حارضًا .. شيطان الشعر ، فالشعر له 
شيطان مزعج وحلوح قالت انه يأيت بال استأذان وعندما 
يأمر البد ان يطاع النه ان تدلل عذب صاحبه ، فالشعر يأيت 
به الشيطان وقتام شاء اليملك الشاعر رفاهية التأجيل
هو من يفرض كل التفاصيل من صور وتفاعيل وأوزان 
 . هواه  عل  الشعر  بحور  حيرك  من  هو   ، وقوايف 
مقااًل  تكتب  ان  اهناارادت  اللوتس  زهرة  يل  حكت 
يظل  ان  ذيدان  يوسف  الفارس  فيه  فكريًاحترض 
يف  كوة  ليفتح  الفكر  معول  عل  قابضًا  ممتطيًاجواده 
،قالت  فارقه  استثنائية  شخصيه  انه  وصفته   ، اجلدار 
عل  نحصل  جتعلنا  ان  ووعدت   ، الرشانق  يكرس  انه 
.ارادت  بصمه(  )برنامج   يف  الكبري  املفكر  هذا  بصمة 
انحرف  الشيطان   لكن  ان تكتب عنه وله مقااًل فكريًا 
بمسار املقال ايل منطقة شعريه فجاء املقال اقرب ايل 
فكريه  سيمفونيه  بصمه،  يف  سمعناهاكامله  قصيده 
ملقال شعري بصوهتاخالل اجلزء الثاين من احللقه ، كام 
افادت  اهنا ستنرشها يف جريدة كاريزماالعدد القادم. 
حتدثنا مع زهرة اللوتس املعامرية عن عبقرية العامره 
الفرعونيه وتفردها وملاذاال حتمل منشآتنا تلك البصمه 
الفرعونيه ، حتدثنا مع زهرة اللوتس املواطنه املرصيه 
دوله  كنا  ان   ، اهلويه  بطاقة  يف  الغبيه  اخلانه  تلك  عن 
مدنيه حقًا ملاذا اإلرصار عل بقاء خانة الديانة، ثم انتقلنا 
بالدنا يف   ) )التعليم  الراحل  له   املغفور  عن  للحديث 
الدكتور وسيم السييس جوجل املرصيات يف احد لقآته 
جمموعة  اسمهاضمن   اقرتح  بصمه(  )برنامج  يف 
اعادة  كونسلتواملحاولة  يشكلوا  ان  ممكن  حكامء 
تعليم  عن  بحثنا  سألتهاان  لذا  العزيز،  للراحل  احلياه 
راقي خللق اجيال متحضه، كيف تري حصة الدين!!

يافطة  حيمل  الذي  املغيب  الغبي  واقعة  لنا  حكت 
وكيف  الغزاه،  األقباط  بطرد  نطالب  عليها  مكتوب 
كثريًايف  ،جتولنا  رشه  من  اكثر  غباؤه  استفزها 
فضاء  يف  سباحه  كانت  اللوتس،  زهرة  وقلب  عقل 
وطن  يف  السبيل  ما  يفكر  وقلب  ينبض  لعقل  فسيح 
احلوار  انعطف  ثم  احلياة.  أعداء  فرضه  لظالم  أسري 
الشعر  كان  ان  سألتها  كمرتمجة،  اللوتس  زهرة  ايل 
الرتمجة  قالت  ترمجته،  يتم  عندما  مذاقه  يفقد 
 ، صادما  التعبري  جاء   .. النبيلة  اخلطيئة   اال  هي  ما 
الضدان جيتمع  كيف   ، املقاييس  بكل  صعبة  معادلة 
يكون  قد  ،اخلطأ  اخلطأ  اخلطيئةغري   ، والنبل  اخلطيئة  
يكون  فكيف   ، ذاته  االثم  فعل  هي  اخلطيئة  لكن  نبيال 
فعل االثم نبال أو كيف للنبل ان يكون خطيئة ، اليست 
ابداعات  عل  منها  نطل  التي  النوافذ  الرتمجةهي 
الرتمجة  لوال  اآلخري،  والثقافات  اآلخري  العوامل 
ماعرفنا شعر شكسبري وروايات توليستوي، ملا عرفنا 
وليلة  ليلة  الف  وحكايات  والرومان  اإلغريق  أساطري 
الذي  القدامى  املرصيني  اجدادنا  تاريخ  عرفنا  ملا  بل 
سطروه بحروف من نور عل أوراق الربدي واملسالت 
وجدران املعابد، لكن دهشتي هذه مل تروق هلـا قالت : 
يوسف انا مرتمجة .. واستطردت ترشح هذه املقولة  
الصادمة، الن الرتمجة تأخذ  الشعر من رحم  ايل رحم 
ارضه   من  تنزعه  مولود  الرسقة  انواع  من  نوع  اهنا 
وتسافربه يف أرض اخري وهذا يعترب جريمه تفقده 
املذاق وجتعل روحه مسخًا  ، الشعر روح وكيان. الشعر 
ورضبت  منها  املصنوع  اللغة  هواء  يتنفس  حي  كائن 
اجلامل يعني  ثقافتنا.  يف  فالقمر   . القمر  عن  مثال 
بالقمر  إياها  مشبهًا  حبيبته   احلبيب  يصف  عندما 
االملانيه  اللغه  يف  القمر  نفس   .. القمر  بينام  امليضء 
يعترب كائن مدعي النه كيان مظلم أصاًل يستمد الضياء 
من الشمس فالنور ليس نابعا من داخله ، إذًا  اذا وصف 

األملان شخصا بالقمر فهذا ذمًا وليس مدحًا، هو اهتام 
هكذا  يملكه.  ليس  بيشء  والتباهي  واالدعاء  بالكذب 
يكون ترمجة الشعر خطيئة لكنها نبيلة الن هدفها نقل 
الشعر  لرتمجة  يتصدي  من  ان  شددت  وهلذا  املعرفة 
وهنا  احلرف  وليس  الروح  لينقل  شاعرًا  يكون  ان  البد 
وكالمها  نباًل.  الفكر  ونقل  خطيئة  الروح  قتل  يكون 
استمتعت  شيق  عقل  حوار   ..  ) النبيلة  اخلطيئة  معًا) 
نجمتي  وهي   .. ال  وكيف  الشخيص  املستوي  عل  به 
الباحث  اجلميل  املخلوق  ذلك  اللوتس  زهرة  املفضلة 
دومًا عن اجلامل . وقبل ان اختم حواري معها. . سألتها 
ان  أحيانًا  تنصحها  أال   ) فايف  بداخلها)  القابعة  الطفلة 
اعشاشهم  يف  ومهامجتهم  الدبابري  مشاغبة  عن  تكف 
روح  بداخلها  فانتفضت  وبذاآهتم  لرشهم  حتاشيا 
ايزيس مأكدة اهنا ال ختيش الدبابري ومن اجل كيمت 
ومن اجل احلق واجلامل لن تري اخلطأ وتغمض عينيها 
حلاًم  حققت  ان  هلا  وشكرًا   .. اللوتس  لزهرة  حتية 
كاريزماالرشيقه..    قراء  ..اعزائي  يوسف  احالم  من 
للعقول  النور  بلون  بصمه  لكم  تركت  اكون  ان  امتني 
وبسمة بطعم الفرح للشفاه.. ايل اللقاء يف العدد القادم . 

آسف جدًا نسيت أقول لكم من هي   زهرة اللوتس
اهناالعظيمه  .. فاطمة ناعوت .

 YouTube ارجو متابعة احللقات عل الــــ
ابحث عن : برنامج بصمه - يوسف متي

https://www.facebook.com/
groups/644644192305155/per�

/malink/1192210044215231
رابط احللقه االويل



تعالوا نحب صح .... نعيش صح .. نستمتع باحلياة صح ... يف خوف اهلل 
صح .. نحب بال متييز صح .. نستفاد بالنعم التي انعم علينا هبا اهلل حتي 
اهلل  ليست مرض فهي عطية من  اهنا مرض، الهنا  الناس  ينظر هلا  ولو 
واحلب جيعل االنسان يستخدمها يف كيف حيب حبًا شديدا لالخر وهذا 
سنعرفه من بطل قصتي احلقيقية التي اقدمها لكم ولنفيس لكي نرفع 
مبدأ إجيايب للعامل امجع وهي تعالوا نحب صح .. ففي احد املستشفيات 
كان يوجد مريضان يف غرفة واحدة  .. وكان املريض األول ينام عل رسير 
بجوار نافذة وكان مسموح له باجللوس واملريض االخر اليمكنه اجللوس 
ابدا فليس يملك ان يري أي يشء من النافذة، فكان املريض األخر يسال 
األول ياتري انت شايف ايه ؟ املريض األول جياوب وحيكي له عن مجال 
الطبيعة والواهنا البديعة .. وان هناك األطفال يلعبون والعائالت جيلسون 
معهم وان يوجد بحرية مليئة بالبط الذي يسبح وان يوجد رجل يؤجر 
عن  لالخر  حكي  األول  املريض  اخر  يوم  ويف  للناس  الصغرية  املراكب 
من  موسيقية  مقطوعات  وتعزف  الشارع  يف  تسري  موسيقية  فرقة 
اللذان يعرفاهنام وأيضا كثري من أغاين زمن حياة املريضان واخذا يغنيان 
هذه األغاين التي بعثت يف قلب املريض االخر فرحا وحيوية وكان هذا 
الربنامج املمتع بني املريضان ملدة نصف ساعة يوميا والرائع ان املريضان 
كانا يستمتعان، املريض األول يستمتع يف وصف االحداث واملريض االخر 
يستمتع بتخيله وكانه يري األشياء وجها لوجه، ويف يوم من األيام انتقل 
املريض األول الذي كان حيكي للمريض االخر مايراه من النافذة، فحزن 
عليه لرقة مشاعره وكم هو كان يدقق يف وصف مايراه لزميله املريض 
ولكن طلب من إدارة املستشفى ان ينقل رسيره بجوار النافذة لريي كل 
األشياء اجلميلة التي كان يوصفها له املريض الذي تويف ... وكانت املفاجئة 
.. أن النافذة تطل عل جدار عايل اليمكن الي احد يف الغرفة ان يري أي 
يشء خارج املستشفى واملفاجئة الكربى ان ذاك املريض الذي كان حيكي 
فاملريض   .. ابدا  بعينيه  يري  ان  يمكن  وال  رضيرا  رائعة  قصص  ويقص 
األول أراد ان حيول حزن املريض االخر ايل سعادة وحياة مجيلة مع انه مل 
يملك عينان جسديتان يري هبام كأي شخص ولكنه يمتلك عينان داخليتان 
ملاذا.؟   .. لالخر  الفرح  ايل  احلزن  حتويل  يف  فاستخدمهام  انسانيتان 
يشء  بادين   ... االخرين  السعاد  ينبض  قلبه  يف  مشتعال  حبًا  ان  اعتقد 
ولكنه  منه  وحيرجون  الناس  خيشاه  الذي  اجلسدي  العمي  وهو  يمتلكه 
حبًا  اململوء  املضئ  القلب  مع  يعمالن  الالتان  االنسانيات  العينان  اطلق 
نحب  ان  حياتنا  يف  ولكم  يل  مطلب  هذا   ... باالخرين  وترفقا  وحنانا 
املادي ولكن بإمكانيات باهظة  الثمن  صح  نحب ليس بإمكانيات باهظة 
انني  تسمع  التي  النظيفة  االذن   .. النقي  البشوش  الودود  للقلب  الثمن 
املوجوعني وترحيهم بكلمة تشجيع ونحن نعلم ان جمرد كلمة تشجيع 
ستؤثر عليك باملنفعة وليس بالنقص، الن يف هذا التشجيع سريد عليك اهلل 
بالربكة النك بذلك تنفذ قانون اهلي وهو احب قريبك كنفسك ويف نفس 
اإلنتحار  ايل  انسان من تدمري نفيس يوصله  ان متنع  املمكن  الوقت من 
اهلل  االنرتنيت،  أخبار  وعرب  اجلرائد  صفحات  عل  كثريًا  نسمع  كام 
حيميكم وحيمينا من غدر السنني الذي يطيح بكثري من الناس اللذين مل 
تسمح هلم ظروفهم من مقابلة ناس مثلكم من الذين حيبون صح فيعطوا 
من مواهبهم وقدراهتم التي انعم هبا عليهم اهلل الي حمتاج بال متييز، اهلل 
قادر ان يعد لنا قلوبنا لنحب صح .. لنقول كلنا دائام.. تعالوا نحب صح.

   منذ اليوم األول خللق التاريخ، بالتفاعل بني اجلغرافيــا واإلنســــان
وكثريون يؤمنون بأمهيته، لكنهم ال هيتمون به، وثمة من ال يعتقد 

بأمهيته!
   قد يكون التاريخ غري مهم يف ذاته، لكنه يصبح مهاًم عندما يرتبط 
بوقائع وتواريخ أخرى..فالتاريخ خيربنا الكثري عن العالقات بيـــن 
األشياء، أنه كإشارات الطرق، كل من يريد تعلم القيــــادة عليــــه أن 

حيفظها أيضًا!
  يف التاريخ، توجد أفكار ال يمكن مقاومتها؛ ألهنا تنبــع من أعمــــق 
أعامق األشواق التي يتوق إليها البرش، كفكرة الســـالم، واحلريــــة!

   ويف التاريخ، الشعور بتفاهة اللحظة التي عشناها نحن البشــر، يف 
هذا االمتداد الزمني الكوين اهلائل، والتأكيد عىل أنه يف كل يوم من 

عمرنا، ال نواجه الساعة، أو اليوم، بل األبدية!
  ويف التاريخ، ختليد لألحداث املركزية يف حياتنـــا، وهــــو عنــــوان 
الذكريات؛ فمن منا ينسى الساعة التي تفّرس فيهــا ألول مــــرة يف 
وجه أول مولود رزقه به اهلل، أو الساعة التي وّدع فيها آلخـــر مرة 

وجه حبيب أنتقل إىل العرب اآلخر من احلياة!
...،...،...،   

   وألن البرش دائاًم موضوع التاريخ، والتاريخ هو سجل أفكـارهــــم
وأعامهلم، ومشاعرهم، والتي تشكل أكثر املوضوعات اإلنســــانيـــة 
تفردًا وفتونًا؛ فنحن نستطيع أن نصنع التاريخ اخلاص بنــــا، بــــأن 
نراجع، فيه،  تقويمنا التشاؤمي عن قدراتنا الكامنة فينا، وجعلهــا 
أماًل متجددًا، وأن نجعله أكثر قربًا منا، بأن ُنعيــّن التـواريــــخ ذات 
األمهية اخلاصة يف حياتنا، وحياة من نعرفهم: كتــــاريــــخ امليــــالد

وغريها من املناسبات ـ كثري منها يتكرر سنة فسنة ـ؛ فنتواصل مع 
أنفسنا، ومع عائالتنا، وأحبابنا!

وألن التاريخ، هو ظلنا، ومرآتنا ؛ فلنجعله عظياًم حيــــًا ُملهاًم ملــــن 
يأيت بعدنا!...

األعضاء  ضمن  ومن  عظمى  دولة  الشعبية  الصني  تعترب 
مثلهم. الفيتو  حق  وهلا  الدويل  األمن  جملس  يف  الدائمني  اخلمسة 
حواىل  أي  نسمة،  وربع  مليار  عن  يزيد  حاليا  سكاهنا  تعداد   
بحقوق  وال  بالديموقراطية  يتمتعون  ال  العامل،   تعداد  من   %٢٢
العدد  هذا  الدولية.  املواثيق  يف  عليها  املنصوص  اإلنسان 
إلخ   .. وصحة  وتعليم  إعاشة  إىل  حيتاج  البرش  من  املهول 
عالقاته  وظلت  املوارد  حمدود  بلدا  كانت  وقد  هذا  أين  ومن 
طويل. لزمان  منعدمة  تكن  مل  إن  حمدودة  اخلارجي  بالعامل 
جهنمية،  فكرة  عن  الشمويل  البلد  هذا  دهاء  تفتق  لذلك 
سكاهنا  هبجرة  تسمح  ال  الشمولية  الدول  أن  من  فبالرغم 
يف  بالتعليم  تسمح  وال  بداخلها،  ماجيري  ينرشوا  أن  خشية 
بذلك  تأبه  مل  الصني  لكن  الطلبة،  عودة  عدم  من  خوفا  اخلارج 
اآليت: منها  ألسباب  نسمة  مليون   ٥٠ حوايل  هبجرة  وسمحت 

أوال: التخلص من أعباء اإلعاشة ملاليني هي يف غنٍى عنهم فلدهيا 
الكثري والكثري.

إليها  حتتاج  والتي  طريقهم  عن  الصعبة  العملة  جلب  ثانيا: 
املرشوعات  عىل  ولإلنفاق  املتعددة  التنمية  جماالت  يف 
ذلك. إىل  وما  والزراعة  والصناعة  التحتية  للبنية  العمالقة 
قانونية  غري  بطرق  الغرب  تكنولوجيا  نقل  األهم،  وهو  وثالثا: 
الذين  الصينيني  طريق  عن  والتجسس  الرسقة  عليها  يغلب 
كصناعة  حساسة  أماكن  يف  عليا  مناصب  ويتبوؤن  يعملون 
حيث  والدواء،  الفضاء  وأبحاث  العسكرية  واملعدات  الصواريخ 
رخيصة  عاملة  أياٍد  بواسطة  بتصنيعها  ذلك  بعد  الصني  تقوم 
مما  رخيصة  بأسعار  العامل  أسواق  هبا  وتغزوا  رديئة  وبخامات 
ناهيك  تزال،  وال  حدثت  جسيمة  بأرضار  العامل  اقتصاد  يصيب 
ضياع  يف  تسببت  والتي  ينكروهنا،  التي  اإللكرتونية  القرصنة  عن 
املختلفة. املالية  واملؤسسات  البنوك  وأرضت  باملليارت  أموال 

وحاليا أصبح ذلك هو التهديد املبارش واألخطر للواليات املتحدة 
وليست إيران أو كوريا الشاملية والتي هي يف هناية األمر جعجعة 

بال طحني.

يوم يولد من يوم، وعام يولد من عــام، والزمــــن يولــــد من ذاتــــه
وينتهي يف ذاته ليولد من جديد. 

واألمنيات حقيبة سفر للمنتظرين يف مرافئه، كالسفن الراســــيـــة 
لتفرغ محولتها ثم ترحل يف اليم البعيد.

األماين عناوين حلوار اإلنسان مع الواقع، مع الكون، مع اآلخـــر... 
فاألمنية رغبة يف حدث حيمل صفة اخلصوصية، ثم ينتقل إىل 

العمومية. ألن بذور العطاء خمبأة يف تربة الذات اإلنسانية، ولكنهـا 
ال تنبت إال يف أجواء املحبة والرغبة يف احلياة.

فتمنّي احلب والسالم واخلري، هي الكلامت األكثر ترددًا عىل لسـان 
البرش، وأغلب تكرارًا يف تذيل بطاقات العيد.

بني هذه الكلامت، تالحم معنوي وفاعل، فإذا انفصلــــت إحــــدى 
الكلامت ضاع املعنى وأصبحت الصورة الذهنية ناقصـة، فاحلــــب 
يوّلد السالم النفيس، ومن ثم السـالم عىل األرض، وعنــــدما يعّمــــا 

يفيض اخلري عىل البرش.
ولكن هل هم مفقودين أم نادري الوجود حتى نرددهــــم يف كــــل 

مناسبة؟
هم موجودون يف نبض احلياة، هم الكلامت األوىل لألخالق، ولكنهم 

الكلامت اخلالدة املحنطة للبرش.
ففي هذا الزمن الذي حتكمه نعمة النسيان ونقمة التنــايس، كــــم 
نحن بحاجة إىل تنشيط ذاكرتنا، بحاجة إىل البحث عن جواهرنـــا 

الروحية واألخالقية التي فقدناها يف نفق العامه املادي.
نتمنى أن "نحب قريبنا كنفسنا" ال أن نحب مصلحتنا يف قريبنــــا.

نتمنى أن "يتواضع العامل لريتفع" ال أن يتنازل قلياًل ليمتلك كثيــــرًا.
لوَن آِخريـــن"  لني واأَلوَّ نتمنى للعامل االقتناع بأن "َيصري اآلخروَن َأوَّ

ال األولني باقوَن إىل أبد الدهور.
نتمنى أن تكسب اإلنسانية نفسها بانقشاع ضباب الرؤية، فتبصــر 

أن الغرور والقوة ال يولدا إال الفناء. 
فلُنلبس األمنية ثياب العيد اجلديدة، ولنعلق عىل كتفيها جنـــاحــــي 

احلرية، حملقة فوق قصور األثرياء وأكواخ الفقراء.
لتتجول يف مدن السعادة وخرائب الكره املجنون.

لتتاموج مع ترددات غناء الفرح وأنني األمل، ذائبة يف ألواٍن زرقــــاء
خضاء، محراء، مرتاقصة بمرح مع رضبات فرشاة، ترسم 

قرية منسية قادمة من زمٍن مفقود الذاكرة.
تصبح نجمة وحيدة سعيدة تشع يف ليٍل رتيب مظلم. 

وترنيمة مالئكية، توقظ مشاعر الطبيعة لتبكي ياســــمينًا أبيــــض 
نقي كقلب الوليد.

تسافر يف فكر متأمٍل، فتصري أحرٍف يف قصيدة خريفية الكلامت
صيفية احللم.

تصبح لسان نار تذيب بدفئها ثلج القلوب املتجمدة.
نتمنى أن تشع نجمة امليالد، فتنري طريق اإلنســـانية نحــــو احلب 
والسالم، وتكشف الطريق املظلم للجربوت اإلنســــانــــي والقــــوة 

احلمقاء، طريق املوت والفناء.

الغوغائيه  االصوات  بعض  تعلو  امليالد  واعياد  الكريسامس  إحتفاالت  مع 
التى  الشخصيات  باسلمه كل ما هو فرعونى ومرصى فبعض  تنادى  التى 
وبرغم  عبثيه  ترصحيات  تصدر  طليقه  حره  وتعيش  باحلريه  تنعم  مازالت 
من شده ترصحياهتا وهجومها احلاد اليوجد من يقوم بايقافها والتصدى هلا 
الواحد ترصحيات  النسيج الوطنى  كثري من السلفيني يعملون عىل رضب 
قوى  بشكل  الدينى  اجلناح  وسيطره  املرصية  الدولة  اسقاط  هدفها  الزعه 
الخذ  منهم  حماوله  السلفيني  بعض  يصدرها  التى  السلفيه  الفتاوى 
املرصيني  بمشاعر  اللعب  وحماوله  الدينى  اجلانب  ىف  املرصيه  الدوله 
فتاوى  كميه  اكرب  صاحب  برهامى  يارس  واحلرام،  احلالل  ناحيـــه  من 
اقرتاب  مع  االقباط  بتكفري  مهتم  شخص  واكثر  االسالميه  الشيوخ  ىف 
مشاعرهم  تستفز  التى  الناريه  الترصحيات  بعض  يطلق  االعياد 
أفتى يارس برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأن التهنئة باألعياد املرتبطة 

بالعقيدة املسيحيه هذا أرش من رشب اخلمر وفعل املنكرات فامللتحون 
الذين هينئون األقباط ليسوا من السلفية فليس كل شخص ملتٍح حُيَمل عىل 

الدعوة السلفية فنحن ال هننئ األقباط
ليس فقط الشيخ يارس برهامى كثريين اجتهدوا ىف اصدار لبعديد من 

الفتاوى لكتفري االقباط 
فتوى  عىل  حيتوى  بياًنا  السلفى  الداعية  احلميد  عبد  سامح  الشيخ  أصدر 
نحن  فيه  قال  بالكريسامس"  حيتفلوا  مل  والصحابة  "النبى  عنوان  حتمل 
مسلمون وعلينا أن نقتدى بالسلف الصاحلوالسلف مل حيتفلوا بالكريسامس 
وليس هناك آية أو حديث ىف احلث واحلض عىل املشاركة ىف هذه املناسبة بل 
املسلمني غري  ختص  التى  األعياد  هبذه  االحتفال  عن  تنهى  نصوص  هناك 
الداعية  عامر  لطفى  حممود  فتوى  املتشددة  السلفية  الفتاوى  مسلسل 
امليالد معترًبا من يقول بغري هذا  أعياد  السلفى بحرمانية هتنئة األقباط ىف 
الرأى آثم خمالًفا بذلك كل فتاوى املؤسسات الدينية الرسمية ىف هذا الشأن.
حرام  حرام  حرام  بأعيادهم  النصارى  هتنئة  فتواه:  ىف  عامر  وقال 
وحده  وتعبده  اهلل  توحد  مسلمة  دولة  ىف  ألننا  حرمة  أشد  باجلواز  واإلفتاء 
ذلك  بغري  يفتى  ومن  النبيني  وخاتم  العاملني  رب  اهلل  رسول  وحترتم 
للنصارى  خائن  بل  وللمسلمني  ولرسوله  هلل  خائن  فهو  مكره  غري  وهو 
قوله. حد  عىل  النار  ىف  وخلودهم  هالكهم  ويريد  يضللهم  ألنه  أنفسهم 
وتابع الداعية السلفى املعروف بآرائه املتطرفة قائاًل من أظهر من املسلمني 
بشجرة  يسمى  ما  كرشاء  النصارى  بأعياد  االحتفال  مظاهر  من  مظهًرا 
املسلمني  بني  ولو  الرشكية  املناسبات  هبذه  التهنئة  تبادل  أو  الكريسامس 
وبعضهم فهو آثم والفتيا بجواز ذلك أشد إثاًم يا موحدين استحوا واحرتموا 
أنفسكم وعّظموا ربكم وقّدروا رسولكم والتزموا هديه تفلحوا فتعلموا هديه 
وال تأخذوا دينكم ممن باعوه بعرض من أعراض الدنيا زاعاًم أن من يفتى 
بغري ما يقوله خيالف صحيح الدين ومستطرًدااحذروا يا مسلمني من مشايخ 
والرشك  والتثليث  التوحيد  بني  ما  خليًطا  جديًد  ديًنا  لكم  يقدمون  وكتاب 
ويضللونكم  املسلمني،  غري  بمفاهيم  إسالًما  لكم  يقدمون  واإليامن   والكفر 
بالربط بني هذا احلق املبني وبني االرهاب، إذ ال عالقة لإلرهاب بام أقول".
أيام  بعد  جاءت  عامر  لطفى  السلفى  للشيخ  واملتشددة  الغريبة  الفتوى 
السلفى  الداعية  احلميد  عبد  سامح  الشيخ  أصدرها  فتوى  من  قليلة 
عبد  وقال  الكريسامس،  ىف  نويل  بابا  مالبس  رشاء  بتحريم  فيها  أفتى 
وليس  الدنيوية  بمناسباهتم  النصارى  هتنئة  "جيوز  فتواه:  ىف  احلميد  
هى  فيه  واملشاركة  الدينية،  شعائرهم  مجلة  من  والكريسامس  الدينية  
عظيم". ومنكر  حرام  ذلك  أن  ريب  وال  دينهم،  شعائر  ىف  هلم  مشاركة 
سبقت هذه الفتاوى فتوى للشيخ حممد العريفى، الداعية السعودى، عرب 
تغريدة،   11 عرب  وجاءت  "تويرت"،  القصرية  التغريدات  موقع  عىل  حسابه 
السنة  ورأس  الكريسامس  عيد  ىف  املسيحيني  مع  التعامل  حكم  فيها  عرض 
من  مؤّكدا  أوروبا،  ىف  املغرتبني  إىل  الفتاوى  تلك  موجًها  نظره،  وجهة  من 
كام  املسيحيني،  مع  وتبادهلا  إهدائها  وال  اهلدايا  تقبل  جواز  عدم  خالهلا 
منع امتالك أو صنع شجرة عيد امليالد، مؤّكدا أهنا رمز دينى مثل الصليب

كثري من الترصحيات التى اثريت حفيظه االقباط ال تقف عند حد التهنئه 
باالعياد ولكن بكل ما يتعلق باالقباط 

واليكم بعض ترصحيات السلفيني االكثر استفزازا ملشاعر االقباط 
وصف ضحايا تفجري الكنيسة البطرسية بالشهداء، دون مراعاة آلالم 

ذوهيم وصاحب هذه الفتوى ايضا يارس برهامى
الذى اصدر فتوى ىف  والشيخ سامل عبد اجلليل وكيل وزاره االوقاف االسبق 
االونه االخريه  و هجومه عىل الديانة املسيحية، ووصف العقيده املسيحيه 
مضيًفا  جهنم  ومصريهم  كفرة  املسيحيني  وأن  فاسدة  عقيدة  بأهنا  ها 
للمحاكمة  أحيل  ثم  ومن  حييت   ما  عنه  أقاتل  اعتقادي  هذا  يعتذر  لن  بأنه 
بفتواه  آثار اجلدل،  أول من  اجلليل  يكن عبد  أنه مل  إال  األديان،  ازدراء  بتهمة 
الشاذة. بترصحياهتم  السلفيني،  الدعاة  من  عدد  سبقه  بل  األقباط،  ضد 
وهنا، قال الشيخ سامل عبداجلليل، وكيل وزارة األوقاف األسبق، يف برناجمه 
املسلمون يتساءلون املذاع عىل قناة املحور الفضائية خالل تفسريه لآلية رقم 
90 من سورة آل عمران إن الذين يعملون السيئات أو "الكفار" لن ُتقبل توبتهم 
عند املوت، وأن بعض النصارى واليهود، كفروا بعد إيامهنم، حيث أهنم أمنوا 
الذين  املشايخ  واهلل  "واهلل  مضيًفا:  بمحمد،  كفروا  ولكن  وموسى،  بعيسى 
يقولون للمسيحيني أنكم مؤمنني ضللوهلم، فأنتبهوا يا مشايخ واللهم بلغت
املسلمني  لغري  جيوز  ال  بأنه  السلفي  الداعية  الشحات،  املنعم  عبد  أفتى  كام 
ودستورية  رشعية  موانع  بـوجود  معالال  التنفيذية  السلطة  رئاسة  توىل 
منسوخة املسيحية  الديانة  أن  يرى  كام  املسلم  غري  توىل  ِمن  وسياسية 
إن  فيها  قال  اإلخوان  تنظيم  مرشد  مشهور  ملصطفى  سابقة  فتوى  ويف 
اجلزية  يدفعوا  أن  األقباط  اإلسالمية وأن عىل  الرشيعة  احلكم هي  مرجعية 
حماربة  عند  األعداء  صف  إىل  ينحازوا  ال  حتى  باجليش  التحاقهم  عن  بدياًل 
مهدي  حممد  قول  حد  إىل  الشاذة  الفتاوى  ووصلت  مسيحية.هذا  دولة 
إشارة  املسلمفي  غري  توىل  حيرم  اإلسالم  إن  سابًقا  التنظيم  مرشد  عاطف 
احلوينى  إسحاق  أبو  أفتى  الصدد  هذا  الدولة.ويف  رئاسة  األقباطتوىل  إىل 
الكنائس، فقال فيها: يف ميثاق عمر  بناء  بتحريم  السلفية  كبار  قيادات  أحد 
أن  ينبغى هلا  إذا ُهدمت كنيسة وسقطت ال  أنه  بن اخلطاب رضى اهلل عنه 
جتدد  ليس فقط اذا سقطت كنيسه بل يوجد كنائس غري مسموح هلا ان 
تدق اجراسها او يعلوها صلبان كام حيدث عىل مدار سنوات عديده ومثل ما 
حدث ىف خالل االيام السابقه االعتداء عىل احدى كنائس اطفيح جمموعة من 
االرهابيني هامجوا كنيسة االمري تادرس ىف قرية الواصلني ىف مركز أطفيح  
الكنيسة توجد من أكثر من عرش سنوات  ، خرجت اشاعة ان سيعلق جرس 
ىف الكنيسة )مفيهاش جرس وال متعلق عليها صلبان ( و هذه  كانت رشوط 
واقفوا  واملسيحيني  تبنى   الكنيسة  عشان  السلفيني  برعاية  االمن  أجهزة 
وهذه هى نتيجه الفتاوى التى يصدرها السلفيني ليس من حق االقباط بناء او 
تعليق صليب اعىل  كنائسهم فيام جاءت الترصحيات املحرضة لوجدي غنيم 
اهلارب خارج البالد ضد األقباط بقوله إن الكنائس املرصية مليئة باألسلحة 
والذخائر وأفتى ألنصاره بضورة مهامجة الكنائس وقتل املسيحيني لكوهنم 
كفاًرا بحسب قوله وأهنم قاموا بتدبري انقالب ضد املعزول مرسى، ايضا من 
الفتاوى عدم إلقاء السالم أفتى حممد إسامعيل املقدم األب الروحى للدعوة 
وال  اليهود  تبدأوا  ال  قائاًل:  املسيحيني   عىل  السالم  املسلم  يبدأ  بأال  السلفية 
النصارى بالسالم وإذا لقيتموهم ىف طريق فاضطروهم إىل أضيقه واستمراًرا 
جلامعة  العام  الرئيس  نائب  الشوادىف  صفوت  الشيخ  دعا  الغريبة  للفتاوى 
أنصار السنة املحمدية بمرص لتطبيق العزلة املجتمعية عىل أصحاب الديانات 
والرشاء. البيع  يف  املعاملة  حتريم  إىل  وصلت  األقباط،  وخاصة  األخرى 
فوجهت  السلفيني   بعض  يطلقها  التى  الفتاوى  من  تسلم  مل  املراه  حتى 
وجهها  حرام  العاىل  الكعب  للمراه  صادمه  فتاوى  السلفيه  الدعوه 
امليتة  الزوجة  مضاجعة  االستحامم   أثناء  للمرأة  النظر  اختالس  كفرجها 
الدعوة  إدارة  نائب رئيس جملس  برهامى  يارس  لبس ضيق  حالل  وبالش 
الفتاوى  هذه  من  األكرب  النصيب  له  كان  برهامى،  يارس  مرص  ىف  السلفية 
أن عىل املرأة التخىل عن مالبسها الضيقة وعدم ارتدائها حتى أمام إخوهتا 
حذاء  املرأة  ارتداء  جواز  عدم  عىل  فتوى  برهامى  اصدر  وأوالدها.كام 
صيفًيا مكشوف الصندل دون أن يكون حتته جورب رشاب ال يشف، أى ال 
يظهر القدمني اخريا قوال واحدا للسلفيني ملاذ ترهقون ازهانكم وتعرصون 
انتبهوا  االقباط  ضد  الفتاوى  من  العديد  الصدار  وجتتهدون  عقولكم 
نعرض  فقط  نحن  تقولون  بام  هنتم  ال  فنحن  صلواتكم  ىف  وركزوا  حلالكم 
. قلوبكم  ىف  يوجد  الذى  السواد  مدى  للناس  لنوضح  بصدوركم  جيول  ما 

الصيــن  دهـاء 
لعظـيــم ا تعالوا نحب صح

ورقة من شجرة

عىل جنـاح أمنيـة

تـاريـــخ وتـأريـــخ

بابا نويل حرااام 



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة :
عل  اإلثوبى  النهضة  سد  يقع 

الذى  االزرق،  النيل  هنر 
عىل  تانا  بحرية  من  ينبع 

االثيوبية.  اهلضبة  قمة 
االزرق   النيل  هنر  ينحدر 
من اهلضبة  االثيوبية اىل 

اجلنوبية   الرشقية  املنطقة 
من احلدود السودانية  . يشيدسد 

النهضة عىل هنر النيل االزرق عىل بعد 
السودانية.                                                                                        احلدود  من  كلم  عرشون  حوال 
والسعة احلجم  ضخم  سد  النهضة،  سد 
حيث يستوعب حواىل  74 مليار مرت مكعب 

ويطلق يوميا حواىل  190 مليون مرت مكعب 
تنتج  التى   الكهرباء  توليد  تربينات  من 

حتى  تم  كهرباء.   6000MW حواىل 
  70% حواىل  تشييد  م   2017 عام  هناية 
حتى  املتوقع  ومن   ، السد  حجم  من 

هنايى عام 2018 يكتمل تشييده بالكامل . 
عىل  بالكامل  يتحكم  سوف  النهضة  سد 

اإلشارة  جتدر   ، االزرق  النيل  مياه  رسيان 
اكثرمن  يمثل  االزرق  النيل  مياه  عطاء  بأن 
السنوى.  النيل  هنر  مياه  وارد  من   70%
اشهر  ىف  موسمى  األزرق  النيل  هنر  فيضان 
تتوقف  وسبتمرب,  اغسطس،  يوليو،  يونيو، 
كمية  عىل  السنوى  الفيضان  ومواعيد  قوة 
االمطار ومواعيدها التى تسقط عىل اهلضبة 
املياه.  من  تانا  بحرية  ووارد  االثيوبية، 
ومرص:  السودان  عىل  النهضة  سد  تأثري 
بكميات  يدفع  السنوى  االزرق  النيل  فيضان 
كبرية من املياه غالبًا تطفح عىل ضفتى يالنيل 
شاسعة  أراضى  فتغمر  النيل   وهنر  األزرق 
وأغسطس  يوليو   ، سنويًا  شهرين  من  الكثر 
كبري  كميات  ترسيب  اىل  يؤدى  الطقح  هذا 
من املياه عىل ضفتى هنر النيل األزرق وهنر 
األثيوبية  احلدود  من  مائى،  كفاقد  النيل  
املرصية  السودانية  احلدود  اىل  السودانية 
تترسب اىل باطن االرض وهى مفقود مائى 
كبري ، أيضًا يوجد فقد مائى من التبخر الذى 
حيدث عىل مسطح املياه الضخم من الفيضان 
ىف أشهر الصيف  . يقدر املختصون املفقود 
املائى من ترسب مياه الفيضان ومن التبخر 

بحواىل 10 مليار مرت مكعب اىل 15 مليار مرت 
مكعب سنويًا . بعد تشييد سد النهضة سوف 
السنوى الفيضان  معظم  السد  يستوعب 
املياه  ومفقود  الطفح  من  حيد  سوف  أى 
 10-15 املقدر بحواىل  الترسيب والتبخري  من 
الوفرة من  .  هذه  مليار مرت مكعب سنويًا  
النيل  هنر  وارد  اىل  إضافة  تكون  سوف  املياه 
من املياه  سنويًا . السودان لن يأخذ من هذه 
حيث   ، احلالية  النيل  هنر  مياه  عىل  اإلضافة  
مل يستغل بعد حصته من مياه النيل املحددة 
بمقدار  18 مليار مرت مكعب سنويًا حسب ما 
ورد بأنه يستغل أقل من  12 مليار مرت مكعب 
سنويًا . لذلك تكون هذه الوفرة  15-10 مليار 
لوارد  حقيقية  إضافة  سنويًا   مكعب  مرت 
املياه ملرص ، التى حصتها احلالية 55 مليار مرت 
مكعب، أى الوفرة اإلضافية تعادل حواىل20 

%  من حصة  مرص  . لتكن خري عىل مرص  
السكان  تعداد  حيث  هامة  إضافة  وهى   ،
90 مليون مواطن ووفرة  املرصى جتاوز ال 
واخلدمى  الزراعى  التوسع  ىف  تساعده  املياه 
وارد  بتنظيم  النهضة  سد  تأثري   . والصناعى 
إعادة  من  مرص  ُيمكن  النيل  ملياه  يومى 
مولدات  وتشغيل  نارص   بحرية  سعة  تقييم 
خفض  ُيتيح  مما   ، هبا   الكهربائى  التوليد 
الكهربائى  التوليد  وزيادة  البحرية  حجم 
بحرية  حجم  خفض   . احلالية   املولدات  من 
زراعية  أراضى  كسب  اىل  تؤدى  نارص 
البحرية  وخفض فيى مفقود  كبرية حول 
 . ملرص   إضاىف  مائى  كسب  وهو  هبا  التبخر 
: املرصية   السودانية  األثيوبية  العالقات 
الثالث  الدول  هلذه  كربى  امهية  توجد 
الرابط  حيث   ، سويًا  وتتعاون  تنسق  أن 
 . بينهم  هام  والبيئى  واملائى  اجلغراىف 
وإقتصادية  سياسية  كثرية  جماالت  توجد 
مصلحة   أجل  من  بينهم  والتكامل  للتعامل 
 . االفريقية  والدول  الثالث  الدول 
عدة   حدثت  االخرية  اجلارية  السنوات  ىف 

 . الثالث  الدول  بني  العالقات  ىف  تقلبات 
احيانًا ترابط وتعاون وتكامل وعالقات 
قوية  وشعبية  وحكومية  رئاسية 
املوازين  تنقلب  وأحيانًا   ، ومحيمة 
هذه  تعكري  العالقات.  وتتعكر 
تدخل  من  حتدث  ما  غالبًا  العالقات 
تدخل  أو   سياسى  معارض  داخىل 
وتفريق  هلدم   ، له  خمطط  أجنبى 
الثالث  الدول  بني  اهلام  العالقات  هذه 
ودينية  تارخيية  عالقات  عىل  بنيت  التى 
 . إقتصادى  وتعاون  وتكامل  وجغرافية 
الثالث  الدول  قيادة  حترص  أن  جيب 
احلميمة  العالقات  إستمرار   عىل 
من  والتكامل  بينهم  التعاون  وتقوية 
ايضًا   ، شعوهبا   ومصلحة  مصلحتها  أجل 
أمهية  املتكاملة  بعالقاهتا  الثالث  للدول 
كبرية ىف هنضة أفريقيا وأمنها ومستقبلها .
كإحدى  األثيوبى  النهضة  سد  اآلن  ُيطرح 
الدول  بني  العالقات  تثري  التى  املوضوعات 
الثالث رغم إتفاق الرؤساء الثالث عىل تشييد 
ملء  مدة  لتحديد  بينهم  والتعاون  السد 
أحد  منه  يتضر  ال  بحيث   ، وتشغيله  السد 
املختصون  ينفذه  أن  يمكن  اإلتفاق  هذا 
واملسئولني من الدول الثالث  بإتفاق إطارى . 
بعض  قبل  من  مرصاآلن   ىف  ُيطرح 
النهضة  سد  عىل  هجوم  واإلعالم  املسئولني 
النيل  مياه  من  مرص  حصة  من  حيد  بأنه 
فنية  معلومات  أى  طرح  دون  السنوية 
أعاله  االشارة  مما طرح  . جتدر  تثبت ذلك 
من  يزيد  سوف  النهضة  سد  بأن  يثبت 
 %  20 حواىل   بمقدار  املياه  من  مرص  وارد 
عىل  خري   أخرى  لفوائد  باإلضافة   ، سنويًا 
 . النهضة   سد  من  تاتى  ومرص  السودان 
جيب  املرصى   السودانى  األثيوبى  التعاون 
هذه  رؤساء  بواسطة  ويدعم  يستمر   أن 
أجل  ومن  والشعبيني  واملسئوليني  الدول 
والعامل.  أفريقيا  ومصلحة  مصلحتها 

من  العديد  االخرية  السنوات  يف  ظهرت 
تفيد  التي  احلياة  عل  التأمني  وثائق  انواع 
اسم: عليها  يطلق  حياته  أثناء  عليه  املؤمن 
 Or Accelerated death benefits 

Living Benefits
نسبه  عل  احلصول  عليه  املؤمن  ويستطيع 
ب  إصابته  حاله  يف  التأمني  وثيقه  مبلغ  من 

1-Terminal illness
يموت  أن  املتوقع  من  تعني مرض طارئ  وهي 
حامل البوليصة يف غضون 12 شهرا من التشخيص
املرض. هذا  يف  املتخصص  الطبيب  قبل  من 
 هذا املصطلح هو أكثر شيوعا لألمراض التقدمية 
املتقدمة القلب  أمراض  أو  الرسطان  مثل 
2-Chronic illness or Critical illness 

األحيان  من  كثري  يف  املزمن.  املرض  تعني  وهي 

أخرى. مرة  ذلك  تدفع  لن  فإهنا   .$  75،000
عليه  احلصول  يتم  مبلغ  أي  فإن  عامة،  وبصفة 
بموجب عقد التأمني عىل احلياة عىل حياة املؤمن 
عليه مصابا بأمراض طارئة أو املؤمن عليه مصاب 
بسبب  مدفوع  كمبلغ  يعامل  مزمنة  بأمراض 
استحقاقات  فإن  وهكذا،   ... عليه  املؤمن  وفاة 
املتطلبات  هذه  تلبي  التي  املعجلة  الوفاة 
الدخل رضيبة  من  إعفاء  عىل  عموما  ستحصل 

اسئله  َاي  لديك  كانت  اذا  يب  االتصال  يف  ترتد  ال 
يف  لنساعدك  التأمني  من  انواع  باي  متعلقة 
ظروفك تناسب  التي  التأمني  وثيقه  اختيار 

يمكنكم مراسلتي عل االيميل التايل
samy@goldenwayins.com

مع حتيايت بدوام الصحه والعافيه

تستطيع  ال  كنت  إذا  مزمن  مرض  تعترب  كنت 
احلياة  من  الستة  األنشطة  من  العديد  تنفيذ 
وتغذية  الرسير،  من  اخلروج  مثل  اليومية، 
نفسك، واالستحامم، يمكنك احلصول عىل جزء 
من استحقاق الوفاة مقدما، يف مثل هذه احلاالت 
الدموية واألوعية  القلب  أمراض  و  الرسطان 
بام يف ذلك األمراض الدماغية الوعائية وأمراض 
ومرض  الربو  مثل  املزمنة،  التنفيس  اجلهاز 
وفقدان  السكرى  و  املزمن  الرئوي  االنسداد 
املزمن  الكبد  والتهاب  الدماغي  والشلل  البرص 
ومرض الكىل املزمن وأمراض املفاصل املزمنة، 
مثل هشاشة العظام وفقدان السمع و الرصع و 
مرض  و  البرشية)اإليدز(  املناعة  نقص  فريوس 
الشلل الرعاش والنوبات  قلبية والسكتة الدماغية 
والفشل الكلوي، وزرع األعضاء الرئيسيةومرض 

الفشل  و  القلب   صامم  واستبدال  الزهايمر 
الكلوي  و فقدان األطراف  وفقدان الكالم وزرع 
الشديدة  احلروق  و  الشلل  و  الرئيسية   األعضاء 
الدماغية،  سوف حتصل عىل نسبة  السكتة  - و 
رشكة  عىل  اعتامدا  الوفاة  خمصصات  من 
25- بني  عادة  الرشكة  هذه  وترتاوح  التأمني. 
%95. بعد الوفاة، يتم دفع ما تبقى من املنفعة إىل 
املستفيدين. إذا كنت جيب أن تعاىف من مرضك
تلقيتها. التي  الفوائد  تسديد  إىل  تضطر  لن  ثم 
كان  إذا  أنه  املثال،  سبيل  عىل  يعني،  وهذا 
وتلقي  املوت،  وفات  من  دوالر   100000 لديك 
حتت  مؤهل  ألنك  وفاتك  قبل   $  75،000
فعال  كنت  عندما  الدراجني،  هؤالء  من  واحد 
تدفع  التأمني  رشكة  فإن  بعيدا،  الواقع  يف 
بالفعل  دفعوا  لقد  املتبقية.   $  25،000 سوى 

مــــاذا تــعــــــرف عــــن
Living Benefits ؟

بقـلــــــم
األستاذ/ سـامى بشـاى

خبيـــر تـــأميـــن
خاص جلريدة كاريزما



هل تؤدي السيارات الكهربائية إىل زعزعة استقرار العالم  ؟

كل شيء عن سيارة آبل الجديدة

%54 من صادرات روسيا و%21.3 من إمجايل الناتج 
السعودية  موازنة  يف  العجز  نسبة  وبلغت  املحل، 
 24% إىل  العجز  وصل  فنزويال  ويف   ،2015 عام   21%
يرتفع  أن  املتوقع  ومن  املحل،  الناتج  إمجايل  من 
االهنيار. حافة  عىل  البالد  ترتنح  بينام  العام  هذا 
يتعلق  فيام  املنتجة  الدول  معاناة  من  وبالرغم 
فأكثر  اقتصادها،  يف  للنفط  الشاملة  باألمهية 
األوسط  الرشق  دول  هي  لذلك  تعرًضا  الدول 
إمجايل  من   56.8% النفط  يمثل  حيث  وإفريقيا، 
العراق،  يف   55.6% السعودية،  يف  املحل  الناتج 
أنغوال  وتعتمد  إيران،  يف   29.6 ليبيا،  يف   45.7%
الكونغو  ومجهورية  والغابون  االستوائية  وغينيا 
عىل النفط بأكثر من %50 من إمجايل الناتج املحل.
بشكل  التفكري  يف  الدول  بعض  بدأت  وبينام 
السعودية  رؤية  مثل  اقتصادها  تنويع  يف  جدي 
الدول األخرى  2030، تفتقر معظم  الطموحة لعام 
النهوض  عىل  والقدرة  السياسية  اإلرادة  إىل 
االقتصادي،  لإلصالح  املدى  طويلة  خطة  وتقديم 
الدول  تلك  من  للعديد  املحورية  لألمهية  ونظًرا 
فيجب  طويلة،  لفرتة  استقرارها  عدم  وتداعيات 
حتديد  يف  بنشاط  املشاركة  الدويل  املجتمع  عىل 
النقد  صندوق  أن  كام  التنويع،  سياسات  وتنفيذ 
املؤدية  الطرق  لتقييم وتقديم  الدويل يف وضع جيد 
كام  االقتصادي،  النمو  يف  استدامة  أكثر  لنامذج 
دويل  مفهوم  وضع  أمهية  بحث  أيًضا  ينبغي 
للدول  مساعدة  صندوق  وإنشاء  لالستقرار 
كبري. بشكل  النفط  عىل  اقتصادها  يعتمد  التي 
يعترب احلد من الطلب عىل النفط من خالل ترسيع 
انتشار السيارات الكهربائية عاملًيا عنرًصا رئيسًيا يف 
عىل  الطلب  من  احلد  املناخ،  تغري  من  احلد  جهود 
النفط قد يكون أيًضا هدية لالقتصاد العاملي ولكبار 
املستهلكني، مثل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب 
التداعيات  لتوقع  بحاجة  فنحن  وعليه  والصني، 
أن  وجيب  النفط،  أسواق  الهنيار  اجليوسياسية 
ذلك  آثار  من  للتخفيف  املبذولة  اجلهود  تتضافر 
إنرتست( ناشونال  )املصدر:  لالستقرار،  املزعزعة 

لتلك  مماثلة  النفط،  من  املعروض  يف  وفرة 
.2014 عام  النفط  أسعار  الهنيار  دفعت  التي 
عالوة عىل ذلك، قدّرت دراسة أجرهتا كامربيدج 
بأن  النفط  أسواق  مستقبل  حول  إيكنوميرتكس 
مناخ العمل، مثل حتسني معايري الكفاءة يف استهالك 
املركبات  انتشار  لتسهيل  تدابري  واختاذ  الوقود 
الكهربائية، قد يقلل من الطلب عىل الوقود بمعدل 
11 مليون برميل يومًيا عام 2030، و60 مليون برميل 
عام 2050، مقارنة مع سيناريو العمل املعتاد بالنمو 
مليون  و112   2015 عام  يومًيا  برميل  مليون   94 من 
عام  بحلول  برميل  مليون  و151   ،2030 عام  برميل 
2050، االنخفاض احلاد يف الطلب سوف يؤدي إىل 
انخفاض األسعار )بنسبة %24 ثم %33 عىل التوايل(.
الذين  النفط،  ملنتجي  مجة  بصعوبات  األمر  ينبئ 
وقع بعضهم بالفعل يف ضائقة مالية شديدة نتيجة 
الركود احلايل، حيث يبلغ سعر التعادل لدى بعض 
كام  للربميل،  أكثر  أو  دوالر   100 حوايل  املنتجني 
صندوق  استنفاد  من  الرويس  املالية  وزير  حذر 
عند  النفط  أسعار  ظلت  إذا   2016 عام  االحتياط 
البرتولية  املنتجات  تشكل  حيث  احلايل،  مستواها 

الذكية وتغلغت يف سوق املركبات  انتشار اهلواتف 
طلب  عىل  ذلك  تأثري  ما  وعميق؟  رسيع  بشكل 
عىل  ذلك  سيؤثر  وكيف  املنتجة؟  والدول  النفط 
تعتمد  التي  الدول  يف  املحل  االقتصاد  استقرار 
وروسيا؟ السعودية  مثل  النفط  عائدات  عىل 
متثل السيارات الكهربائية ما يقل عن %1 من سوق 
لن  أهنا  "أوبك"  وتؤمن  اليوم،  العاملي  السيارات 
عام  حتى  السيارات  مجيع  من   1% من  أكثر  متثل 
حيث  كذلك،  يكون  لن  األمر  أن  يبدو  لكن   ،2040
Bloomberg New En�" رشكة  تعتقد 
 2020 عام  بأن   )ergy Finance" )BNEF
الكهربائية. السيارة  عرص  بداية  يكون  سوف 
يبرش  3؛  موديل  تيسال  سيارة  عن  الستار  وإزاحة 
بأسعار  الكهربائية  السيارات  من  جديد  بعهد 
 "BNEF" لـ  وطبًقا  املتوسطة،  للطبقة  معقولة 
حمل  الكهربائية  السيارات  حتل  أن  املمكن  فمن 
مبكًرا  برميل  مليون   2 بمعدل  النفط  عىل  الطلب 
مطردة  زيادة  حتقق  افرتاض  )عىل   2023 يف 
أو  الكهربائية(،  السيارات  انتشار  يف   60% بنسبة 
خيلق  أن  شأنه  من  وهذا   )45% )بمعدل   2028

النفط  أسعار  بدأت  حاد،  هبوط  بعد 
خلفية  عىل  أخرى  مرة  باالرتفاع 
واهلند  الصني  من  الطلب  عودة 
يف  يلوح  بينام  اخلصوص،  وجه  عىل 

نيجرييا  من  االحتياطي  نقص  األفق 
النفط  أسواق  أن  إال  فنزويال،  وحتى 

الشكوك  تزايد  مع  وعرة،  طريق  يف  تسري 
العقود  يف  املستمرة  النفط  هيمنة  بشأن 

النقل. وسائل  وقود  يف  احلال  هو  كام  املقبلة، 
السيارات  عىل  املتسارع  االعتامد  هذا  يؤدي 
وقد  النفط،  عرص  انتهاء  رسعة  إىل  الكهربائية 
كبرية،  جيوسياسية  اضطرابات  يف  يتسبب 
تعتمد  والتي  املنتجة  البلدان  ستعاين  حيث 
تنويع  أجل  من  كبري  بشكل  النفط  عائدات  عىل 
هذا  آثار  بالفعل  نشهد  ونحن  اقتصاداهتا، 
الرشق  منطقة  عىل  النفط  أسعار  يف  االنخفاض 
يمكن  العدواين  روسيا  سلوك  أن  كام  األوسط، 
حملية. اقتصادية  خماوف  بأنه  جزئًيا  تفسريه 
يكونوا  أن  النفط  منتجي  عىل  جيب  األوىل  للوهلة 
الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع  حيث  قلقني،  غري 
أسعار  ترتفع  سوف  العقد،  هذا  هناية  قبل  أنه 
ارتفاع  استمرار  مع  دوالًرا   80 بزيادة  النفط 
اجلديدة  اإلمدادات  مصادر  وحاجة  الطلب، 
املستنفدة. املصادر  حمل  حيل  إنتاج  تقديم  إىل 
برمياًل   40 إىل  نحتاج  سوف   ،2030 عام  وبحلول 
لتعويض  اجلديد،  اخلام  النفط  إنتاج  من  يومًيا 
ووفًقا  اجلديدة،  الطلبات  وتلبية  االنخفاضات 
الكثري  هناك   ،"IHS" االستشارات  لرشكة 
لنمو  بالنسبة  النفط  عىل  للطلب  املساحة  من 
سيارة   17 فقط  لدهيا  فاهلند  الناشئة،  االقتصادات 
ركاب لكل 1000 شخص مقارنة مع 540 يف أملانيا.
االحرتاق  حمرك  من  االنتقال  كان  لو  ماذا  لكن 
إىل   - النفط  من  العاملي  الطلب  أساس   - الداخل 
ماذا  املتوقع؟  من  أرسع  الكهربائية،  السيارات 
رسعة  بنفس  الكهربائية  املركبات  انترشت  لو 

اقتحام  حول  شائعات  بدأت  فرباير  شهر  بداية  مع 
مثل  تكرب  السيارات  صناعة  ملجال  "آبل"  رشكة 
وخيالية  جمنونة  بدت  توقف،  دون  الثلج  من  كرة 
رئيسية  حديث  ملادة  حتوهلا  استمرار  مع  البداية  يف 
تشغل وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة والشعبية، لكن 
الشهر  منتصف  يف  ظهر  حني  تتغري  بدأت  األشياء 
يف  حتوم  بكامريات  مزودة  للرشكة  تابعة  سيارات 
بتصويرها  الناس  ليقوم  املتحدة،  الواليات  أنحاء 
وإرسال  وويسكنسن  وبانام  ونيويورك  هاواي  يف 
جعل  ما  أخرًيا  حدث  حتى  اإلعالم،  لوسائل  الصور 
تم  عندما  مرة،  ألول  جدًيا  منحنى  تأخذ  الشائعات 
 business موقع  إىل  إلكرتوين  بريد  إرسال 
عن  يعلن  مل  آبل  رشكة  يف  موظف  من    insider
آبل تعمل  "رشكة  الشائعات قائاًل:  ليؤكد هذه  اسمه 
املشهد  تغري  سوف  مواصالت  وسيلة  تطوير  عىل 
برشاسة". تيسال  رشكة  تنافس  وسوف  متاًما، 
الترسيبات سد  خلفه  اهنار  الذي  اإللكرتوين  الربيد 

عدة  الربيد  هذا  يف  "آبل"  رشكة  موظف  ذكر 
معلومات كانت تنرش ألول مرة، فقد قال إن رشكة 
مواصالت" "وسيلة  تطوير  عىل  تعمل  بالفعل  آبل 

موظفني  إليها  استقطبت  قد  آبل  رشكة  إن  قال  كام 
فبحسب  صحيح  وهذا  تيسال،  رشكة  من  ُكثر 
 50 إىل  عددهم  وصل  فقد   LinkedIn موقع 
متخصصني  مهندسني  كانوا  معظمهم  شخًصا، 
بعدها  بدأ  ثم  والروبوتات،  والتصنيع  امليكانيكا  يف 
كام  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  يف  الترسيبات  سيل 
رشكة  رفعتها  قضائية  دعوى  عن  شائعات  دارت 
الليثيوم  ببطاريات  تتميز  التي   A123 Systems
أجوًرا  يتقاضون  الذين  موظفيها  تصطاد  "آبل"  أن 
تدور  تكهنات  جعل  مما  أعامهلا،  وتداهم  عالية 
هلذه  مميزة  بطارية  صنع  حتاول  الرشكة  أن 
الشائعة. هذه  عىل  تعلقا  مل  الرشكتني  لكن  السيارة، 

بعد هذا الربيد، بدأ سيل الترسيبات الذي مل يتوقف 
سرتيت  وول  صحيفة  قالت  فقد  اآلن،  حتى 
يسمى  املرشوع  هذا  إن  هلا  تقرير  يف  جورنال 
ستيف  هو  خلفه  يقف  الذي  الرجل  وإن  "تيتان" 
تصميم  عن  املسؤول  الرشكة  رئيس  نائب  زادسكي 
فورد  رشكة  يف  السابق  واملهندس  واآليبود  اآليفون 
أن   Bloomberg موقع  أعلن  كام  للسيارات، 
غضون  يف  السيارات  هذه  تطلق  سوف  آبل  رشكة 
مخس سنوات من اآلن أي عام 2020، وأن نحو 200 
شخص يعملون اآلن عىل هذا املرشوع بدون توقف.

سيارة  إن  كالكانيس  جيسون  الشهري  املدون  وقال 
سوف  وأهنا  الكهرباء،  عىل  ستعتمد  آبل  رشكة 
صناعة  يف  ختصصت  التي  تيسال  رشكة  تنافس 
بقوله  ذلك  عىل  وأكد  بقوة،  الكهربائية  السيارات 
أعلن  قد  كوك،  تيم  آبل  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  إن 
أن  كام  مرات،  عدة  املتجددة  للطاقة  دعمه  عن 

حمطة  ببناء  عزمها  عن  أعلنت  قد  كانت  الرشكة 
دوالر  مليون   850 إىل  تكلفتها  تصل  الشمسية  للطاقة 
كاليفورنيا يف  هبا  اخلاصة  التصنيع  عمليات  إلدارة 
رويرتز  وكالة  اسمه  عن  ُيعلن  مل  مصدر  أخرب  كام 
القيادة. ذاتية  تكون  سوف  السيارة  هذه  أن  لألنباء 
عىل  مبنية  تكهنات  جمرد  كان  ذلك،  عدا  ما 
أكدت  فقد  الرشكة،  عىل  للقائمني  معينة  أقوال 
جوبز  لستيف  حوار  عىل  بناء  ذلك  املواقع  بعض 
أن  قبل  تايمز  النيويورك  صحيفة  مع  أجراه 
عاش". إن  سيارة  "سيخرتع  إنه  فيه  قائاًل  يموت 

ال دخان بدون نار.
إنه  الشهري  واملحلل  الباحث  مونسرت  جني  يقول 
قد  املرشوع  هذا  أن  عنده  املعطيات  حسب  يعتقد 
هذه  كل  اهنمرت  فلامذا  اآلن،  من  سنة  منذ  بدأ 
هدف  فإن  جني،  يعتقد  كام  فجأة؟  املعلومات 
عن  خلفية  للمستثمرين  تعطي  أن  هو  الرشكة 
رسمية،  بترصحيات  اإلدالء  دون  القادمة  خططها 
ُأعطيك  رابح،  طرفيها  كال  بصفقة  أشبه  فاألمر  لذا 
أهنا  أو  املطلوبة،  الضجة  وُتعطيني  صحفًيا،  سبًقا 
أن  قبل  مجاهريية  قاعدة  تكوين  أرادت  ربام 
أن  يمكن  ال  أنك  هو  األهم،  واألمر  حتى،  تنطلق 
طوياًل. الكتامن  قيد  الضخامة  هبذه  مرشوًعا  ُتبقي 

شائعة أخرى: رشكات السيارات يف غاية القلق من 
هذا املرشوع.

قال ديرت زيتش رئيس رشكة مرسيدس بنز رًدا عىل 
إن كان قلًقا فعاًل بخصوص  له حول ما  سؤال وجه 
دخول رشكة آبل للمنافسة يف جمال السيارات: "ماذا 
لو كانت هناك شائعة أن مرسيدس سوف تبدأ بتصنيع 
اهلواتف الذكية؟ هل سيجعلهم هذا ال ينامون الليل من 
القلق مثاًل؟ نفس األمر بالنسبة لنا، مع كامل احرتامي 
فعاًل؟ شائعة  جمرد  هي  هل  لكن،  آبل"،  لرشكة 

املنتقدون:
 احتفاء مبالغ فيه بيشء مل يثبت حتى وجوده

عندما صدر يف السرية الذاتية لستيف جوبز كالم عن 
أنه سيتمكن من أن يطيح بالتلفاز التقليدي قريًبا، بدأ 
شالل مشابه من التدوينات والتكهنات وكالم املحللني 
والعناوين الرئيسية، والقول إن هذا التلفاز اجلديد عىل 
بعد خطوات فقط، لكن ماذا اآلن؟ ال يشء حقيقي!
كان جاي يارو الصحفي قد قال منذ سنتني إن "اآليفون 
يف  حيدث  ال  الذي  االخرتاعات  من  النوع  ذلك  كان 
العمر مرتني"، وأننا ال نستطيع أن نكون هبذا التفاؤل
يقلب  آخر  اخرتاًعا  نشهد  أن  قبل  نموت  فربام 
الطاولة ويغري طريقة تواصل الناس مع بعضها ويغري 
يمكنه  ال  أحًدا  لكن  اآليفون،  مثل  جميئه  بعد  احلياة 
إنكار ما قد حيمله من تغيري حمتمل يف حياة الناس.

مجهور سيارة "آبل": مل تكن هناك حلظة مناسبة 
لوالدهتا أكثر من اآلن

عىل عكس ذلك يقول تيار متفائل بوجهة نظر أخرى 
هذه  لنا  حتمله  الذي  املستقبل  عىل  كبرًيا  أماًل  تعّول 
أنسب  وقت  هناك  يكن  مل  إنه  ويقولون  بل  السيارة، 
من اآلن لعدة أسباب بدأت بنظرهتم لسوق السيارات 
األمريكي الذي ال يتوقف عن التمدد، إذ بيعت حوايل 
أن  يوتوقع  فقط  املاضية  السنة  يف  سيارة  مليون   17
تصل إىل العرشين مليوًنا يف السنوات القادمة، كام أن 
الناس  عن  تكون غريبة  لن  الكهربائية  السيارة  فكرة 
بالفعل، كام علقوا عىل  بعد أن أدخلتها رشكة تيسال 
معدل حتديث السيارات، فقد كان هذا املعدل مقبواًل 
هذا  اآلن،  لكن  الذكية،  اهلواتف  قبل  ما  عرص  يف 
يشبه السلحفاة، وعىل السيارات أن تواكب اهلواتف 
الزمن. بمسابقة  تبدأ  وأن  هبا،  تتصل  وأن  الذكية 
سوف  "آبل"  مصممي  بأن  لتنبؤهم  إضافة 
إىل  مسبوقة  وغري  مبتكرة  تصميامت  يدخلون 
السيارات  هذه  إن  املحللون  يقول  السيارات،  سوق 
تتميز  التي  العاطفية  الرابطة  تلك  بسبب  ستنجح 
وألجل  ببساطة،  مستخدميها  مع  آبل  منتجات  هبا 
كان  هذا  أن  يعتقدون  فهم  األسباب  هذه  كل 
أخرًيا. بأوراقها  ترمي  أن  آبل  لتقرر  وقت  أنسب 



الــتــأمـيــــــن
 واملــواقــــــع 

املتخصصة يف 
هذه املعلومات 

لكــي ال تــقــع يف 
مشاكل تؤدى بيك 

إىل متاهات، إجتهد 
وأعمــل مــا عليــك 
وإبــنــى عــالقــات 

ســليمة وإجيــابــيــة 
تبنيك نفسيًا وروحيــًا 

ومهنــياً وإســــأل أهــــل اخلربة ىف كل شئ ال تعرفه.
مــــا رأيـــك فـي تـرامـب؟

انا ال أحب أحتدث يف السياسة عل العموم.
ليس رأيك عن شخصيتــة بل عـــن إدارتـــــه 

لـلــبــــــالد ؟
بخصوص هيئــة اهلجـــرة أنا ىل حتفــظ عىل منـــع 
أو  السوريني  لدخول  ُيسمح  مل  مثاًل  معينه  جاليات 
املفروض من  املنع  بالبلد  ليس  إيران  أو  الصومال 
الزم يكون يف حتريـات عن الشخص نفسه املُهاجر 
يمنع من دخول  الذي  نفسة  الشخص  البلد،  وليس 
البلد نتيجة حتريات وليس يف املطلق عن بلد بأكملها. 
املستشارة جيهان تومـاس مـــا هى طبيعـــة 

عالقاتك بزمالئك؟
عالقتي جيدة جدًا بجميع زمالئى وعنـدما تــأتـــى 
يل قضية وليس عنـدي الوقــت أحولـهــا عل زميــل 
مــن الزمالء وبالعكس، فبينـي وبيــن زمالئــى كــل 

اإلحرتام والتقدير. 
كيف وصلت املستشارة جيهان تومــاس إىل 

ما هى عليه من نجاحات اآلن؟
أنا بنيت نفيس من الصفــر ونحــت عىل الصخـــــر

والديت توفت وأنا عندى ١٤ عــام، أنا وحيــدة ليـــس 
ىل إخوات، كنت أصنــع كل شــئ بنفســي ووالــدي 
حمامي كـــان مشغول جدًا يف مكتبــة فإعتــمـــدت 

علــي نفســـــي وهذا ساعدنى عىل بناء شخصيتـــي 
وقواها نتيجـــــة صدامى بتجارب احليــاة والتعلــــم 

منهــــا بإصـــــرار فأصبحت صلبه وقوية. 
ما نصيحتك للشباب لتحمل املصــــاعـــب يف 

دول املهجر؟
أن تكون قوى وعندك  للشخص البد  أقول  دائام  أنا 
ويكون  الوضع  يتقبل  الشخص  الزم  وجــاد،  أمــل 
وبنـاءًا  حمـدد  هـدف  ويضـع  والعـزم  اإلرادة  عنـده 
علـي هــذا اهلــدف املحــدد يصــل إيل ما هو يــريــد
ولكن  الكل  عل  صعبه  الغربة  ظروف  أن  أعلــم 
ُيقرر  فاإلنسان  والعزيمة،  اإلرصار  وجود  من  البد 
واجلول.  اهلدف   .. حيـاته  يف  حتقيقه  يريد  هو  ما 

ماذا تقوىل جلريدة كاريزما؟
كاريزما جريدة مرموقه ومتنياتى هلا بكل التوفيق 
والنجاح دائاًم وهي جريدة فريدة بجميع املقاالت 
الســياســـية واإلجتمــاعية والـدينيـة واألخبـــار التي 
تنشــرها خمتــلـفـه ومتميــزة واحلوارات الصحفية 
املفيده مع الشخصيات العاملية واملرموقة حول العامل
فتمنيايت لكم بكل النجاح واإلرتفاع وتكون اجلريدة 
اإلمريكية. املتحدة  الواليات  يف  املرموقة  الوحيدة 

عرفنا جوانب إنسانية عديده ىف شخصية املستشارة 
ولنفسها  بنفسها  التي صنعتها  تــومــاس  جــيــهــان 
ولألخرين وسعدنا بوجودها معنا يف هذا العدد من 
النجاحات  كل  هلا  ونتمني  كاريزما  جريدة  أعداد 
إهنا  ونعلم  والشخصية  العملية  حياهتا  يف  املتكررة 
نتمني  الوقت  نفس  يف  وإنسانة  قوية  شخصية 
جريدة  أرسة  من  املستمر  والتألق  اخلري  كل  هلا 
واإلحرتام. التقدير  بكل  لشخصك  فنتقدم  كاريزما 

القانون الثالث: لـو إصـدر أمـر تـرحيــل ولـم ُتــرحـل 
يقول  فالقانون  القضية،  فتح  حتاول  سنني  وبعد 
يف  احلاصل  التغيري  يوازى  بام  شخصى  تغيري  تم  لو 
ويوجد  شخصى(  )تغيري  الديانه  تغيري  مثاًل  بلدك، 
التي تعتنقها  الديانه اجلديدة  بلدك هلذه  إضطهاد يف 
فالقضيــة تفتــح مــن أول وجــديــد وأمر الرتحيل 
قضايــا  ىف  بالفعل  حتقق  وهذا  جانب  عىل  يوضع 
من مكتبى، مثال .. كسبنا قضية بعد عرش سنوات 
للمرافعات  اخرى  قضاية  وباقي  الرتحيل  أمر  من 
)Chandra v. Holder( القـــانـــون  وأســـم 
أستاذة جيهان من مواليد األسكنـدية شــهـر 
نوفمرب برج العقرب برج رائع وذكى جـدًا 

فهو برج رصيح ما رأيك؟
إن  أعتقد  فأنا  جدًا  مفيدة  تكون  الرصاحة  أحيانًا 
مع  سواء  مهنتي  يف  وخصوصًا  شئ  أهم  الرصاحة 
لو  ؟!  ملاذا  للمحكمة،  األوراق  تقديم  مع  أو  موكل 
خرسانة  قضيتة  إن  شايفه  وأنا  موكل  ىل  حض 
أول  من  العملية  حياتى  بداية  ىف  ملسته  شئ  وهذا 
بداية  يف  كنت   ١٩٩٨ سنة  ىف  العملية  احلياة  بدأت  ما 
ضعيفة  قضية  ذو  ىل  موكل  فجاء  مكتبي  نشاط 
أنا  وخرسانه  ضعيفة  قضيتك  إن  له  فقلت  جدًا 
أن  أستطيع  ومل  فقط  وقت  لك  أشرتي  ممكن 
كالمي  يعجبه  ومل  فغضب  ضعيفة،  ولكنها  أكسبها 
تأثرت  وقتها  آخر،  ملحامي  ورحل  أوراقه  وأخذ 
له  فقلت  أمريكا  يف  يل  بزياره  وقتها  أيب  وكان  جدًا 
آخر  إيل  وذهب  وتركني  رحل  قد  موكل  أيب  يا 
ماتزعليش  إبنتى  يا  أيب،  يل  فقال  معه،  لرصاحتي 
كونى  دائاًم  آخري  مره  لكي  سريجع  برصاحتك 
آخر  ملحامي  ذهب  املوكل  موكلك،  مع  رصحية 
أترفضت  القضية  و  نقودة  وأخذ  عليه  ضحك 
له  كلاميت  تذكر  السابق  موكل  اللحظه  هذه  ففي 
جدًا  مهمه  فالرصاحة  اإلستئناف،  يف  يل  رجع  ثم 
مع  رصحيه  أكون  أن  أحب  أيضًا  وأنا  املوكل  مع 
املحكمة ويف تقديم األوراق ويف ما خيصني بالكامل.
مـا صحــــــة إن اهلـجـــــــرة العشـــــوائـيــــة 
الـــ )Lottery( ستلغى، واإلدارة متعسفـه 

جدًا يف بعض القوانني اجلديدة؟
اإلدارة  من  كبري  تعسف  يف  أن  حقيقي  كالم  هو 
ال  وما  املــلــغي  مـــــا  أقــول  أن  أستطيع  مل  ولكن 
هلــا  يوجـــد  ال  وإشـاعــات  إقرتاحات  فكلها  يلغى 
قوانني  يوجد  وال  احلقيقية  الصحـــة  مــن  أســاس 
اآلن. إىل  ماضية  آخـرى  تلغـى  رصحيــة  جـديـــدة 
بخصوص قضايا اللجواء هل بدأت تتحرك 

فعليًا ؟
أوامر  لوجود  اآلن،  جدًا  رسيع  بشكل  تتحرك 
سيتم  و٢٠١٤   ٢٠١٣ ســنة  من  القضـــايـــة  كـــل  بــــأن 
من  معـرفــة  حتتـــاج  اإلدارة  آلن  عليهــــا،  العمــــل 
سيستمــر يف اإلقــــامــــة بــأمــريكــا ومن سريحل. 
الرسعه دي ســتــكون عل حساب جـــودة 

اآلداء ىف تقديم القضايا، يعني هيكروتوها؟
أكثر،مع  موظفني  طرح  يوجد  ولكن   .. طبعًا  أل 
األخذ ىف اإلعتبــار أهنم كانــــوا واضعيــــن األولويات 
ال  واآلن  احلدود  عـــــلــي  من  االجئيـــن  لألشخاص 
وبالتايل  احلدود  عل  من  الجئني  أشخاص  يوجد 
القضايا  هبذه  مكلفني  كانوا  الذين  املوظفني  كل 
املختصني  واملوظفني  املؤجلة  القضايا  إىل  حتولوا 
رجعوا  كلهم  العربية  والدول  االردن  من  باللجئني 
تكلفتهـــم  املكاتـــب اخلاصــــه هبـــم وتم  أماكنهــم يف 
و٢٠١٤.  ٢٠١٣ سنة  من  املؤجلــه  القديمــــة  بالقضايــا 
من هى أكرب جالية عربية تتقدم للجوء مـن 

الواليات املتحدة األمريكية؟  
عربية .. مرص ثم سوريا وبعدهم العراق.

ما هى النصائح املقدمـة للمهــاجـــريـــــن يف 
أمريكا؟

اعرف ما هي حقوقك وما هى واجباتك يف أمــريكا 
من خالل املحامي اخلاص بك أو من خالل مكــاتـب 

من  أكثــــر  للمهنة  ممـــارســـة  أصبحـــت  واآلن 
عرشون عام، أول بدايات حياتى العملية كنت أقبل 
 ٢٠٠٢ سنة  بعد  السيارات  وحوادث  اهلجرة  قضايا 
يف  باركني  ربنا  فقط  اهلجرة  قضايا  ىف  ختصصت 
إيل  حمامية  من  لينقلني  إختبار  إجتزت  ثم   ٢٠١٤
القانونية. التخصصات  هيئة  يف  معتمدة  خبرية 
ما الفرق بني املحامى واخلبرية القـانــونيـــة 

املعتمدة؟
لكنك  صعبًا  إمتحانًا  جتتاز  إنك  فقط  ليس  الفرق 
إن  سواء  بقوانيـن  للعلم  سنني  من  خربة  تكتسب 
أو  اإلستئناف  جمال  أو  الرتحيل  جمـــال  يف  كـان 
جمال الفيزا، شغلك عل مدار سنني طويـلة مضت 
إنك  للهيئة  وتوضح  ختتبـــرك  التــى  للهيئة  يظهر 
هـــذا  تســتحق  املجاالت  هذه  يف  خربتك  خالل 
االختبـــار  إجتيـــاز  وبعـــد  بمجهـــودك  اللقب 
طريق  عن  عنك  حتريات  عمل  يتم  الغالب  ىف 
القـضــــــاه وحمــــامــــى احلكومــة، نحــن مـــائـــة 
شـــخص فقــــط يف مجيــع واليـــات كاليفورنيــــا. 

هل يتم التجديد كل عام هلذا املنصب؟
عن  خمتلفة   Up to date جتديدات  لنا  يكون 
املحامي، لو غلطنا الغلطة بتكون أقوي عن املحامي 
عليها بشكل أصعب، يل رسوم أغىل كخبرية معتمده 
ملحاميني  أدرس  أن  حق  يعطيني  املنصب  وهذا 
أساعدهم. القانون  ىف  وبخربتى  خربه  منى  أقل 
هل هذا املنصب يعطيك حـق التــدريـــس يف 

جامعات بكاليفورنيا؟
أمثل  أنا  ولكن  بكاليفورنيا  جامعات  يف  طبعًا  ممكن 
)Southern California lawyers( كيف 
الفدرالية  املحاكم  يف  إستئناف  مرافعات  يقدمون 
 Southern يف  املحاميني  هيئة  أخرب  أيضًا  وأنا 
وما  اجلديــــدة  القوانيـــن  هــي  ما   California
ُأدرس  عام  كل  مؤمتر  وعمل  شهر،  كل  اجلديد  هو 
الفدرارية  املحكمـــة  مـــن  قاضى  أستضيف  أو  فيه 
الدائرة التاسعة ليلقي حمارضة، وأرشح للمحاميني 
اإلســـتـئـنـــاف كتابـة  كيفيــة  الورق،  تقديم  كيفية 
اخلاصة  القضية  تـــرفـع  عندمـــا  ترتافع  كيف 
عن  يــــأتـى  هــــذا  وطبعـــًا  لإلستئنافات  باملحامي 
إستئنافات  كمية  وعن  املاضية  الســـنوات  خبــــرة 
الســايقة.      سنة  العرشين  خالل  يف  مثلها  مكتبـــي 
هـــــل لك احلــــق فـــي وضـــــع قوانيـــــن ؟

أنا يل ثالثة قوانني وضعتهم وترافعت فيهم للتطبيق 
العمــلـــى.

القـــانــــون األول: ثبـت أنك لو قدمت علـي اللجــوء 
وخدعك شخص )paralegal( والــوقت فــات 
وعـده مــوعــد اللجــوء ولـم تقــدمــة خــالل ســنــة 
عل الــرغــم إنـــك دافــــع املقابــل املــادى يف خــــالل 
سنة، كان ال يوجد قانــون يسمــح لــك بغلطــة مـــن 
الــ )paralegal( من غري ما تقدم عليه شـكــوى 
 timely اخلــاصـــة بيــــك Application يعترب
filed فرصه اخرى هــذا القــانـون خــاص بــى يف 
املحكمة الدستورية الدائرة التاسعة تم املوافقة عليـه 

.)Viridiana v. Holder(ويسمى بــــــ
القانون الثانى: من حقك كأب أو أم طلـب احلمــايــة 
من الواليات املتحدة األمريكـيــة لتــعــرض إبنــك أو 
بنتك لإليذاء وال يشرتط أن تــكون أنــت أو زوجتــك 
املــتــــضــــــرريــــــــــــن وأســــــــم هــــذا القــانـــــون

.)Sumolang v. Holder,( 

خبرية قانونية معتمـدة من هيئة التخصصــات 
القانونية جلميع خـدمــات اهلـجــرة واللجــــوء 
ىف واليــة كاليـفــورنــيــا بالــواليــات املــتــحــــدة 
األمريكية، اهلجرة واللجـوء، حماكم الرتحيـــل
 اإلستئناف باملحاكــم الفـدرالـيـة، مجيــع أنــواع 

الفيزا، اإلقامة عن طريق العائلة.
املستشــارة جيهــان تومــاس من األسكنــدريـــة 

مواليد شهر نوفمرب - برج العقرب. 
حصلت عىل درجـة البــكــالــوريــوس يف األدب 

اإلنجليزي من جامعة اإلسكنـدريـة.
و علــى درجــة الدكتــوراة من جــامـعة ويست 

لــوس أنجلــوس يف عــام 1998.
متارس مهنة املحاماة يف القانون عىل مدى أكثر 

من )٢٠عامًا( .
جتــربة املحاميــة واملستشــارة جيها ن توماس 
عىل مر السنني ترتكز عىل كل مــن املهاجريــن 
وغري املهاجرين تأشريات الدخول إىل الواليات 

املتحدة األمريكية.
املهاجرين  من  آلالف  توماس  املستشارة  مثلت 
عمليات  وإلغاء  تقديم  يف  اهلجرة  حماكم  أمام 
الوضع  وتعديل  الرتحيل  وتعليق  الرتحيل 
واإلعفاءات ألسباب تتعلق بطلبات عدم املقبولية.

يف  اإلستئناف  جملس  أمام  موكليها  مثلت  كام 
فتحها. إلعادة  واإلقرتاحات  الطعون  تقديم 
وهي شخصية حمرتمة كخصم عنيد و موهوب

يتمتع بخـبــرة عاليــة يف قضايــا اللجــوء، وقــد 
جلبت ملوكليها اجلرين كارد بمعرفتها وخربهتا 
العميقة يف جمال قضايا اهلجرة وحققت نتائج 
مثــيــرة لإلعجــاب لعمــالئهــــا عىل مــر السنني.

طرحت املحامية توماس العديد من القضايا أمام 
الدائرة التاسعة والدائرة احلادية عرشة ملحكمة 
اإلستئناف وهلا سجل فائز يف قضاياها اإلستئنافية.

التـقــادم  ســجــلـت رقمــــًا قيــاسـيـًا يف قـانـون 
ضــحــــايــــا  وقعــــوا  الــذيــن  اللجــوء  لطالبــي 
عــــدم  إىل  أدى  ممــا  اهلجــرة  إلستشــارييــــن 
واحدة. لسنة  قانونًا  النهائي  باملوعد  الوفاء 

القضايا  مناقشة  توماس  املستشارة  تواصل 
اإلتصـــال  جهـة  وهـي  التاسعـة،  الدائرة  يف 
املحامني  رابطـة  مع  الفــدرايل  التقـاضـي  بشأن 
كاليفورنيا. جنوب  فرع  للهجرة،  األمريكية 

تم إختيارها كمحام سوبــــر لقانــــون اهلجـــرة 
2017 و   2016 و   2015 للسنوات  واجلنسية 

كمــا تــم التصــويت عليهــــا كأعــىل املحاميــات 
حتى   2015 لعام  كاليفورنيا  جنــوب  يف  النســاء 
انجلوس. لــوس  صحيفــة  قبــل  من   2017 عام 
بدايتك توماس،  جيهان  املستشارة  هى  من 
متى حضت إيل الواليات املتحدة االمريكية

نوعية الدراسة وطبيعة عملك ؟
األسكندرية جامعة  إنجليزي  أداب  خرجية  انا 

العاملية  الصحة  منظمة  يف  أعمل  كنت  مرص  يف 
أتوقع دراسة  ال  بــدايــة حيــاتى  فــى  باألسكندرية، 
إيل  ذهبت  عندما  حمامي،  بنت  إنى  رغم  احلقوق 
فعلت   ١٩٩٠ سـنة  يف  االمريكية  املتحدة  الواليـات 
اإلستشارات   )student consulting(
شهاديت يناسب  ملا  ترشيح   جلسة  ىف  الطالبية 

إلتحقت  ثم  أمريكا  يف  احلقوق  بدراسة  فنصحوين 
 ١٩٩٨ سنــة  وختــرجــت  بــأمريكــا  احلـقــوق  بكلية 





يوم مارتن لوثر كينج الـأبن هو يوم سنوي يف الواليات املتحدة األمريكية 
وأحد األعياد الفدرالية و حيتفل به بذكرى الزعيم والناشط السيايس مارتن 
لوثر كينج ويصادف يوم اإلثنني الثالث من شهر يناير يف كل عام وهو نفس 
يوم والدته، أعلنه الكونجرس عام 1994 داعيـــًا األميـركيـيـــن مـن مجيـــع 
األطياف والرشائح ألن يتطوعوا بوقتهم وجمهودهم للمساعدة يف حتقيق 

رؤيا مارتن لوثر كينج بقيام "جمتمع املحبني" ورغبته يف رؤية مستقبل 
يتعايش فيه السود والبيض بحرية ومساواة وجتانس

من هو مارتن لوثر كينج جونيور:
ولد يف 15 يناير عام 1929و تم اغتياله يف 4 أبـــريـــل 1968 هـــو زعيـــم 

أمريكي من أصول إفريقية  وناشط سيايس إنساين من املطالبني 
بإهناء التمييز العنرصي ضد الّسود يف عام 1964 م حصل عىل 

جائزة نوبل للسالم وكان أصغر مـــن يـــحـــوز عليهـــا. 
اغتيل يف الرابع من أبريل عام 1968 اعترب مارتن لوثر 

كنج من أهم الشخصيات التي ناضلت يف ســـبيل 
احلرية وحقوق اإلنسان. 

أسس لوثر زعامة املسيحية اجلنـــوبيـــة وهـــي 
حركة هدفت إىل احلصول عىل احلقوق املدنية 

لألفارقة األمريكيني يف املســـاواة وراح ضحيـــة 
قضيته.

رفض كينج العنف بكل أنواعه وكـان بنفســـه خيـــر 
مثال لرفاقه وللكثريين ممن تورطوا يف رصاع السود من 

خالل صربه ولطفه وحكمته وحتفظه حتى أهنم مل يؤيده 
قـــادة الســـود احلربيـــيـــن ،وبدؤا يتحّدونـــه عام 1965م .
 تم اغتياله يف 4 أبريل 1968عن عمر يناهذ ال 39 ربيعا وهو 
يقف برشفة احد الفنادق التى كان يقيم فيهـــا ىف واليــــة 
تينيسى.كينج حيث كان ىف زيارة ل تينيسى الجل دعـــم 

حركة عصيان مدنى للسود ىف مـــديـــنـــة ممفـــيـــس.
طفولته :

يف مدينة أتالنتا التي كانت تعج بأبشع مظاهر التفرقة 
العنرصية .. كان يغلب عىل الصبي )مارتـــن( البكـــاء 
حينام يقف عاجزاً عن تفسري ملاذا ينبـــذه أقـــرانـــه 
البيض  وملاذا كانت األمهـــات متنعن أبناءهـــن عـــن 

اللعب معه.
 ولكن الصبي بدأ يفهم احلياة ويعــرف ســـــبب هـــذه 
الترصفات، ومع ذلك كان دائام يتذكر قـــول أمـــه "ال 
تدع هذا يؤثر عليك بل ال تدع هذا جيعلك تشعر أنـــك 
أقل من البيض فأنت ال تقل عن أي شـــخص آخـــر". 
ومضت السنوات ودخل كينج املدارس العامة يف سنة 
1935، ومنها إىل مدرسة املعمل اخلاص بجامعة أتالنتا 
ثم التحق بمدرسة "بوكر واشنطن"، وكـــان تفوقـــه 

عىل أقرانه سبباً اللتحاقه باجلامعـــة يف آخـــر عـــام 
1942، حيث درس بكلية مورهاوس التي ساعدت 
عىل توسيع إدراك كينج لثنايا نفسه واخلدمة التي 

يستطيع أداءها للعامل. ويف سنة 1947 تم تعيينه 

مساعًدا يف كنيسة 
أبيـــه وصـــار وزيـــرًا 

للمعدانّيــة  ثـــم حصـــل عىل 
درجـــة البـــكالـــوريـــوس يف 
اآلداب يف ســـنـــة 1948 ولـــــم 
يكن عمـره جتــاوز 19 عـامـــا 
وحينها التقى بفتــاة ســوداء 
تدعى "كوريتاسكوت"، وتـم 

زفافهام عام 1953، ثم حصل 
عىل الدكتوراة يف الفلسـفـــة 

من جـــامعـــة بوســـطن .
عىل  حصل  1951م  عام  ويف 
الالهوت  يف  بكالـــوريـــوس 
وفـــي عــــــام 1955م حصل 
الـــدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
. نفســـه  التخصـــص  يف 
درس يف األيــــام األولـــى مـــن 
حيـــاتـــه اجلامعـــيـــة أعـــمـــال 
الكاتـــب األمـــريكي ثـــورو الذي 
املدين. بالعصيان  يـــؤمـــن  كـــان 

بداية رحلتة :
١٩٥٤م  سنة  سبتمرب  شهر  يف 
مدينة  إىل  وزوجته  مارتن  قدم 
ميدانا  كانت  التي  مونتجمري 
يوم  جاء  أن  إىل  مارتن،  لنضال 
األول/ كانون  من  األول  اخلميس 
رفضت  حيث   ،1955 ديســـمرب 
سيدة  وهي  باركس  روزا  السيدة 
لراكب  مقعدها  ختل  أن  سوداء 
أن  إال  السائق  من  كان  فام  أبيض، 
الشــــرطة  رجـــــال  اســـــتـــدعــى 
بتهمة  عليها  القبض  ألقوا  الذين 
. لقضيته  البداية  فكانت  خمالفة 
وعرّب   ، 1959م  عام  للهند  بزيارة  قام 
بأيديولوجية  الكامل  اعتقاده  عن 
وكان   ، وغاندي  هنرو  عند  السالم 
شـــديـــد االنتقـــاد لســياســـة التمييـــز 
العنصـــري يف جـــنــــوب أفريقـــيـــا .
1966م  عام  اهلندية  احلكومة  وكأفاته 
الدويل  للسالم  وفاته  بعد  نيهرو  بجائزة 
النضــــــال مـــــــــن أجـــــــــل احلــــــريــــــة:
جتاه  موقفه  من  عّدل  اجلامعة  دخل  عندما 
كراهية  بدل  الظلم  عىل  غضبه  ورّكز  البيض 
كتابات  قرأ  عندما  ذلك  حدث  لقد  بعينه،  شخص 
املدين  العصيان  فكرة  عىل  تعّرف  حيث  وغاندي  ثورو 
السليمة  السلبية  املقاومة  فكرة  وكذلك  التغري  أجل  من  كسالح 
حياة  هّزت  لقد  قوةالداخلية  يمنح  احلب  إن  يقول  بدأ  وهكذا 
الكنيسة  بخدمة  كينج  ُكّلف  األعامق  يف  كينغ  وطريقته  غاندي 
املعمدانية يف شارع ديكسرت ، وكانت بداية طيبة له ليصل إىل منصب 
1955م. سنة  ديسمرب  حوادث  جاءت  لكن  الالهوت،  كّلية  يف  األستاذ 



يمكن  عنيف  فعل  برد  تنذر  األوضاع  كانت 
لوثر  مارتن  أّن  لوال  الدماء  أهنار  يفجر  أن 
الدم. غري  آخر  طريقا  للمقاومة  اختار  كينج 
أو  عنف"  "الال  مبدأ  عىل  تعتمد  بمقاومة   فنادى 
اهلندي  املناضل  طريقة  عىل  السلمية"  "املقاومة 
بقول  دائاًم  يستشهد  وكان   . غاندي  مهامتا 
الرمحة  واطلب  أعداءك  "أحب   : املسيح  السيد 
يسيئون  الذين  ألولئك  اهلل  وادع  يلعنونك،  ملن 
حقبة  ببدء  إيذانًا  محلته  وكانت  معاملتك". 
جديدة يف حياة األمريكان ذو األصول األفريقية. 
امتدت  احلافالت  رشكة  بمقاطعة  النداء  فكان 
كان  حيث  إيراداهتا،  عىل  كثريًا  أثر  كاماًل  عاما 
70 % من ركاب خطوطها، ومن  األفارقة يمثلون 
ثم من دخلها السنوي. مل يكن هناك ما يدين مارتن 
برسعة  سيارته  قيادة  بتهمة  عليه  القبض  فألقي 
فيها  رسعة  أقصى  منطقة  يف  الساعة  يف  مياًل   30
من  جمموعة  مع  زنزانة  يف  به  وألقي  مياًل،   25
السكارى واللصوص والقتلة. كان هذا أول اعتقال 
ملارتن لوثر كينج أثر فيه بشكل بالغ العمق، حيث 
إنسانية، إىل  شاهد وعانى بنفسه من أوضاع غري 
أن ُأفرج عنه بالضامن الشخيص. وبعدها بأربعة 
أيام فقط ويف 30 يناير 1956م ، كان مارتن خيطب 
يف أنصاره حني ألقيت قنبلة عىل منزله كاد يفقد 
بسببها زوجته وابنه، وحني وصل إىل منزله وجد 
مجعا غاضبا من االفارقة مسلحني عىل استعداد 
حافة  عىل  مونتجمري  وأصبحت  لالنتقام، 
االنفجار من الغضب، ساعتها وقف كينج خياطب 
أنصاره: "دعوا الذعر جانبا، وال تفعلوا شيئا يمليه 
العنف".  إىل  ندعو  ال  إننا  الذعر،  شعور  عليكم 
عليه  القبض  ُألقي  احلادث  من  أيام  وبعد 
بتهمة  البارزين  القادة  من  جمموعة  ومعه 
سبب  دون  العمل  إلعاقة  مؤامرة  يف  االشرتاك 
االعتقال  واستمر  املقاطعة،  بسبب  قانوين 
أصول  ذوى  من  السيدات  من   4 قامت  أن  إىل 
االحتادية  املحكمة  إىل  طلب  بتقديم  افرقية 
مونتجمري يف  احلافالت  يف  التفرقة  إللغاء 
الذي  التارخيي  حكمها  املحكمة  وأصدرت   
العنرصية.  التفرقة  هذه  قانونية  عدم  عىل  ينص 
ينهوا  أن  أتباعه  من  كينج  طلب  فقط  وساعتها 
 " احلافالت  استخدام  إىل  ويعودوا  املقاطعة 
. لذلك  عنه  وأفرج  خيالء"،  ودون  بتواضع 
بالديناميت  بعد شهر من ذلك ُنسف منزل كينج 
مؤمتر  كينغ  شّكل  وهنا  البيض  أيدي  عىل 
الذي  األسلوب  لنرش  اجلنويب  املسيحي  القيادة 
. اجلنوب  أنحاء  كل  إىل  مونتغمري  سود  اتبعه 
متامًا  غاندي  مثل  1960م،  عام  كينج  سجن 
ضد  السلمية  االحتجاج  محالت  بسبب 
احلكومة  يطالب  وبدأ   ، العنرصي  التمييز 
الظلم. ضد  الالزمة  اإلجراءات  باختاذ  الفيدرالية 
أصغر  كينج  لوثر  مارتن  أصبح   1957 يونيو  يف 
ميدالية  عىل  حيصل  قسيس  وأول  شخص 
الذي  للشخص  سنويًا  تعطى  التي  "سينجارن" 
العالقات  مواجهة  يف  فعالة  مسامهات  يقدم 
من  والعرشين  السابعة  يف  وكان  العنرصية، 
لنكولن  نصب  وأمام  املناسبة  وهبذه  عمره. 
فيه  هاجم  الذي  خطابه  كينج  وجه  التذكاري 
)اجلمهوري  الرئيسيني  السياسيني  احلزبني 

"أعطونا  الشهرية:  صيحته  وردد  والديمقراطي( 
تسجيل  يف  مساعيه  ونجحت  االنتخاب"،  حق 
األصول  ذو  األمريكان  من  ماليني  مخسة 
اجلنوب. يف  الناخبني  سجالت  يف  األفريقية 
وبعد تويل "كيندي" منصب الرئاسة ضاعف كينج 
يف  االحتادية  احلكومة  إلقحام  املتواصلة  جهوده 
كيندي  جون  أن  إال  املتفاقمة  العنرصية  األزمة 
هجامت  يتفادى  أن  السيايس  برباعة  استطاع 
احلكومة  وصف  عن  يتوقف  ال  كان  الذي  كينج 
قرر  هنا  ومن  احليوية.  األمور  حسم  عن  بالعجز 
من  سلسلة  بدء   1963 عام  صيف  أواخر  يف  كينج 
املظاهرات يف برمنجهام، وعمل عىل تعبئة الشعور 
االجتامعي بمظاهرة رمزية يف الطريق العام، ويف 
السود  التايل وقعت أول معركة سافرة بني  اليوم 
املتظاهرين ورجال الرشطة البيض الذين اقتحموا 
البوليسية  والكالب  بالعيص  املتظاهرين  صفوف 
الرشسة ، لكن املشهد كان عىل مرأى من كامريات 
التلفاز، ومل يعد ممكنًا تعمية األخبار عىل الناس .
االحتجاج  أنواع  كل  بمنع  قضائي  أمر  صدر  ثم 
واالعتصام املقاطعة  وأعامل  اجلامعية  واملسريات 
يتحدى  أن  حياته  يف  مرة  ألول  كينج  فقرر 
خلفه  وسار  املحكمة،  من  صادرا  حكام  عالنية 
يصيحون  كانوا  الذين  املتظاهرين  من  ألف  نحو 
عىل  القبض  وألقي  بربمنجهام"،  احلرية  "حلت 
خطابا  وحرر  انفراديا،  سجنا  وأودعوه  كينج 
حلركة  اهلامة  املراجع  من  بعد  فيام  أصبح 
التي  فلسفته  فيه  أوضح  وقد  املدنية،  احلقوق 
العنف. عدم  من  إطار  يف  النضال  عىل  تقوم 
ثم  للحركة،  قيادته  واصل  بكفالة  خروجه  وبعد 
برزت له فكرة تتلخص يف هذا السؤال: ماذا أنت 
صانع باألطفال؟ إذ مل يكن إال القليلون عىل استعداد 
طفل،  مقتل  عن  تنشأ  قد  التي  املسؤولية  لتحمل 
األطفال  من  آلالف  فسمح  كثريًا  يرتدد  مل  ولكنه 
رجال  مواجهة  يف  األمامية  املراكز  باحتالل 
متوحشة  رشطية  وكالب  واملطافئ  الرشطة 
فارتكبت الرشطة خطأها الفاحش ، واستخدمت 
القوة ضد األطفال الذين مل يزد عمر بعضهم عن 
صفوفهم  الرشطة  رجال  اقتحم  ثم  السادسة، 
املاليني حفيظة  أثار  مما  ؛  وبكالهبم  بعصيهم 
الرشطة  كالب  صور  العامل  أرجاء  يف  وانترشت 
وهي تنهش األطفال ، وبذلك نجح كينج يف خلق 
الضغط  أن  أعلن  ثم  إليها،  يسعى  كان  التي  األزمة 
للتفاوض،  استعداد  عىل  "إننا   : مضيفًا  خيف،  لن 
البيض  يسع  فلم  األقوياء  تفاوض  سيكون  ولكنه 
جلنة  الفور  عىل  خيولوا  أن  إال  املدينة  سكان  من 
مفاوضات  وبعد  األفارقة،  زعامء  مع  بالتفاوض 
ينفذ  برنامج  عىل  املوافقة  متت  شاقة  طويلة 
نظام  وإقامة  التفرقة  إلغاء  هبدف  مراحل  عىل 
أن  غري   ، املتظاهرين  عن  اإلفراج  وكذلك  عادل 
عىل  بالقنابل  باالعتداء  بادروا  التفرقة  دعاة  غالة 
األفارقة  الشباب  فاندفع  ؛  االفارقة  قادة  منازل 
واملطافئ،  الرشطة  رجال  ملواجهة  الغاضبني 
النريان  وأشعلوا   ، السيارات  عرشات  وحطموا 
جون  الرئيس  اضطر  حتى  املتاجر،  بعض  يف 
كنيدي إلعالن حالة الطوارئ يف القوات املسلحة، 
وسارع كينج حماوال أن هيدئ من ثائرة املواطنني
غري  من  العنف  يف  اشرتكوا  من  أن  عزاؤه  وكان 
برمنغهام   حركة  يف  املنتظمني  النشطني  األعضاء 

مدن  عدة  يف  ناجحة  بجولة  قام  أن  لبث  وما 
كشفت عن الربكان الذي يغل يف صدور األفارقة 
االضطهاد. من  عام  مائة  تأثري  حتت  السود 

زعيم  مثل  االفارقة  األمريكان  زعامء  مع  احتد 
ارئهم  بكل  إكس  االفارقةمالكوم  املسلمني 
ومعتقداهتم الدينية ملواجهة عدوهم املشرتك سويا.

احلــــلــــــــــــم:
العظام  األحداث  من  درسهم  أمريكا  أفارقة  تلقى 
مثيل  هلا  يسبق  مل  بثورة   1963 عام  يف  فقاموا 
منهم  شخص،  ألف   250 فيها  اشرتك  قوهتا  يف 
نصب  صوب  متجهة  البيض  من  ألفا   60 نحو 
لنيكولن التذكاري، فكانت أكرب مظاهرة يف تاريخ 
خطبه:  أروع  كينج  ألقى  وهنالك  املدنية،  احلقوق 
قال  التي   "  I have a dream  " حلم"  "لدى 
األربعة  أطفايل  األيام  يوم من  بأن  "لدي حلم  فيها: 
سيعيشون يف شعب ال يكون فيه احلكم عىل الناس 
بألوان جلودهم، ولكن بام تنطوي عليه أخالقهم".
ووصف كينج املتظاهرين كام لو كانوا قد اجتمعوا 
القتضاء دين مستحق هلم، ومل تف أمريكا بسداده 
"فبدال من أن تفي برشف بام تعهدت به أعطت 
أعيد  شيكا  رصيد،  بدون  شيكا  الزنوج  أمريكا 
لرصفه". يكفي  ال  الرصيد  "إن  عليه  كتب  وقد 
نواقيس  أبت  بينام  وارجتفت،  القلوب  فدقت 
عرش  ثامنية  مضت  أن  فام  بعد،  تدق  أن  احلرية 
وماليني  كينج  لوثر  مارتن  ُصعق  حتى  يوما 
إذ  وحيش،  بحادث  األمريكيني  من  غريه 
كانت  التي  املعمدانية  الكنيسة  عىل  قنبلة  ألقيت 
الزنوج من  األحد  يوم  بتالميذ  زاخرة  وقتذاك 
برمنجهام،  مدينة  إىل  أخرى  مرة  كينج  فهرع 
العنف. انفجار  تفادي  يف  الفضل  له  وكان 
التصويت  حقوق  قانون  صدر   ، السنة  تلك  يف 
الستينات  عقد  ويف   . الفيدرايل  االنتخايب 
أمثال   ، السود  الزعامء  من  العديد  برز 
وإلدريدج   ، إكس  ،مالكوم  نيوتن  هيوي 
. فيتنام  حرب  كينغ  عارض  كذلك   . كليفر 

إغتــــيــــالــــه:
أقام كينج يف موتيل لوريان يف ممفيس ويف غرفة 
راي إرل  يدعى جيمس  يقيم شخص  كان  آخرى 
وقد أعطى اإلدارة اساًم مزّيفًا هو جون ويالرد .
منذ  اجلريمة  يف  توّرط  أنه  جيمس  عن   معروف 
والية  يف  سنة   20 بالسجن  عليه  الصغروصدر 
وحاول  مسلح  سطو  حادث  بسبب  ميسوري 
اختبأ  حيث  اهلرب  من  ،ومتكن  مرارًا  اهلرب 
السجن. خارج  إىل  تنقل  خبز  شاحنة  حتت 
1968م سنة  نيسان  شهر  من  األول  اليوم  يف 
ويف  ممفيس،  مدينة  إىل  بالسيارة  جيمس  اجته 
حيث  التجارية  املخازن  أحد  عند  توّقف  الطريق 
. وذخائر  تلسكويب  منظار  ذات  بندقية  اشرتى 
نيسان  شهر  من   4 يوم  من  املغيب  ساعة  ويف 
يصّوب  بحيث  استحكامًا  اخّتذ   ، 1968م  سنة 
لوريان. موتيل  من  كينج  غرفة  باجتاه  منه 
الغرفة  يف  كينج  قبع  فقد  جيمس  انتظار  طال 
 6 الساعة  ويف  مساعدوه  يشغلها  التي  طوياًل 
 . اللون  سوداء  بّذة  يرتدي  وهو  كينج  ظهر 
وكان يستعد للظهور أمام جتّمع مجاهريي يف تلك 
يتبادل  كي  الرشفة  جدار  إىل  كينج  استند   . الليلة 
احلديث مع مساعده جييس جاكسون الذي كان 

دوى  وفجأة  الرشفة  حتت   ، األرض  عىل  يقف 
صوت طلقة ، وانفجرت حنجرة كينج ثم سقط 
الدم من عنق كينج . عىل أرضية الرشفة واندفع 
اجلريح الزعيم  إىل  مندفعني  الرجال  تراكض 
هرب  فيام   ، إلنقاذه  اإلسعاف  سيارة  جاءت  ثم 
وكانت   ، املمر  يف  ملفوفة  حزمة  تاركًا  جيمس 
احلزمة حتتوي البندقية وصندوق طلقات وأشياء 
الشخصية  البطاقة  األشياء  تلك  وبني   ، أخرى 
تلك  كل  عىل  موجودة  فكانت  البصامت  أما 
األشياء . ُاغتيلت أحالم مارتن لوثر كينج ببندقية 
إرل  )جيمس  ويدعى  البيض  املتعصبني  أحد 
مسرية  لقيادة  يتأهب  موته  قبل  وكان  راي(، 
النفايات(  )جامعي  إرضاب  لتأييد  ممفيس  يف 
أمريكية. مدينة  مائة  يف  يتفجر  كاد  الذي 

جنــــازتــــه:
1968م، جرت مراسيم  9 أبريل / نيسان سنة  ويف 
 - ومّثلت  أتالنتا  مدينة  يف  مجاهريية  جنازة 
الفقراء. مع  كينج  تعاطف   - رمزي  بشكل 
جاكلني  الناس  شاهد  اجلنازة،  يف  احلضور   وبني 
جون  األمريكي  القتيل  الرئيس  زوجة  كينيدي 
لكرة  السنوي  املوسم  افتتاح  تأجل  كام  كينيدي، 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  مستوى  عىل  السلة 
ليندون  األمريكي  الرئيس  وّقع   ، أسبوع  بعد 
الذي  املدنية  احلقوق  قانون  جونسون 
واأللوان  األعراق  بني  واملساواة  العدل  يضمن 
املتحدة  الواليات  أنحاء  مجيع  يف  واجلنسني 
بتنفيذ  الفدرالية  اإلدارة  ويلزم  األمريكية، 
رجيان  ألغى  سنة   14 وبعد  القانون.  ذلك  بنود 
الفيدرالية. اإلدارة  بواسطة  القانون  تنفيذ  آلية 

وبعد أربعة شهور من حادث االغتيال ، أمكن كشف 
القاتل جيمس إرل راي لدى حماولته احلصول عىل 
اسم مستعارولقد متّكن  جواز سفر كندي حتت 
من السفر إىل لندن ، ثم لشبونة ، ثم عاد لتحضري 
نيجرييا. يف  املتمّرد  بيافرا  إقليم  يف  للقتال  نفسه 
لندن. يف  هيثرو  مطار  يف  اعتقل  وأخريًا 
سّلمت السلطات الربيطانية جيمس إىل السلطات 
األمريكية ويف والية تينييس ، وقد حكم عىل القاتل 
بالسجن 99 عاما ، وقد أقّر أنه مذنب ، لكنه أقسم 
عىل مؤامرة خلف حادث االغتيال ، ثم عاد يقول 
وطالب   ، أخرى  مدينة  يف  كان  احلادث  وقت  أنه 
طلبه رفضت  احلكومة  لكن   ، جديدة  بمحاكمة 
وأّكد هذا الترّصف نظرية القائلني بوجود مؤامرة 
وراء عملية االغتيال ، وأن اجلريمة مل تكن جمرد 
مبادرة فردية ، متامًا كام حدث عند اغتيال الرئيس 
قاتل  قتل  ثم   ، قاتله  قتل  تّم  الذي  كينيدي  جون 
القاتل ، وضاع الرس ، غري أن التحقيقات أشارت 
إىل احتامل كون االغتيال مدبرا، وأن جيمس كان 
مع  نفسه  محاية  األجدر  من  وكان   ، أداة  جمرد 
اإلنتقام  بدافع  منجز  خمطط  كان  بانه  تاكيدنا 
املجتمع  ليعيش  الكثري  إىل  التواقة  شخصيته  من 
العامل. يف  املشهود  والتمدن  النعيم  هبذا  األمريكي 

حتقيق رسالته :
يعترب كثريون أن رسالة لوثر كينغ قد حتققت 

وأن التفرقة العنرصية قد انتهت بانتصار قانون 
احلقوق املتساوية بني األبيض واألسود والفقري يف 

الواليات املتحدة األمريكية .



اإعداد  م/ جمدى عزيز

 من أين جاءت هذه الكلامت؟!
ياما جاب الغراب لأمه

 مجلة يرددها املرصيون بسخرية حني يفاجئهم 
شخص ما بشئ ال يرغبون به أو ال ينال إعجاهبم، 

واملرجح أن معناها أن الغراب خطاف يأخذ وال 
يعطي فمن املستبعد أن "جييب" أي شئ.

للى اخت�شوا ماتوا

قديام  النساء  من  جمموعة  ىف  كان  هنا:  القصة 
احلامم هبذا  حريق  وقام  النساء  محام  ىف 
وملا قام هذا احلريق خرجت بعض النساء عرايا والىل 
اختشوا بقوا ىف احلامم وماتوا ومن هنا بدأ القول

الىل اختشوا ماتوا.
�شلقط وملقط 

يروى ان رجال اعرابيا كان عىل سفر واراد ان 
يضع بالص عسل خاص به لدى صديق له حلني 

عودته من السفر

وكان هلذا الصديق ابن مولع 
بحب العسل فصار كل يوم 

يرشب قليال من العسل دون 
علم ابيه

وعندما عاد الرجل وذهب لصديقه السرتداد 
امانته من عنده وجد بالص العسل فارغا متاما

وهنا سال صاحب العسل صديقه ىف دهشه اين 
العسل؟؟؟

فاجابه الصديق ال اعرف ولكننى ساذهب التفقد 
عله يكون سكب، فذهب ومل جيد شيئا

فسأل االعرابى صديقه: اما )) سال قط((؟؟؟؟
فرد صديقه: ال

فقال االعرابى اما ))مال قط((؟؟
فرد صديقه: ال الننى بحثت عنه ىف سال قط 

ومال قط ومل اجده
فصارت هذه الكلمه منذ ذلك احلني مضبا 

للمثل
وتم حتريفها مع مرور االجيال اىل سلقط 

وملقط"

دمــوع بــروكــليــن
من  أتلّوى  ظللُت  الغادره"،  "الليلة  أحشائها  يف 
اسطنبول  شوارع  يف  أرمح  و  املميت  الصقيع 
املثلج  السامء  غضب  من  هربًا  الفضفاضه 
املباغت لكل ذي جسد. هذا البدن اجلائع دائاًم 
إال  فيها  دْف  ال  بارده  شوارع  إىل  يقتادك  الذي 
أمام أسياخ الشاورما وعربات الِشواء. لريتطم 
لساين بذاك األرميني املمتلئ، شحاًم -أو ربام 
"جواكتا"- وبشاشة -او ربام هشاشة- . عىل كِل 
كان ودودًا طليق اللسان يف اإلنجليزية فاستمر 
آلداء  الهثًا  كان  اإلستقالل.  شارع  طيلة  سرينا 
يلهو  معَتقًا،  رشابًا  حيتيس  ليالته،  طقوس 
بإحداهن، ثم يعود لزوجته َفِرحًا يداعب ابنته 
َطلِقا. ال يبايل كيف ينفق أو فيَم ! فقد اتفقا سلفًا 
هو و زوجته أن يتكفل بالبنت وتتوىل هي أمر 
الولد ! للحظٍة حسدُت نشوته الزائفه ! إىل أن 
مّجعنا اإلستقالل -الشارع- و زوجته اجلميله.

و استقل هو َعّنا ليلهو كعادته !
املنحدرات  يف  الدْف  تطارد  فظلت  هي،  أما   
اجلانبية، ساقتنا األقدام إىل حانة "بروكلني تريز" 
زوجها  يلهو  كان  حيث  بروكلني"  "دموع  أي 
واحتسيت  اإلستدفاء  بنّية  مكثُت  اللطيف. 
رياء. كّل  وأنا  وضحكُت  اإلستدفاء  بنّية 
املكان  رواد  من  فاكثــــر  اكثــــر  دنــــوت   
من  أصال  وتلك  تركي  ذاك  و  سوري  هذا 
هلذه  وآه  فمرصي،  هذا  أما  كردستان، 

لبنان .... العاليه فقد أتت من جبال  الضحكه 
وجوههم  سلخ  عىل  مجوعهم  جيتمع   
واألزرق باألمحر  املتلونه  احلانه  تلك  داخل 

الرابضه يف زاوية زقاق منزوي متفرع من 
منحدر شديد شديد اإلنحدار.

هُيلِكون وجوههم ضحكــــًا، دخــــانــــًا حيرق  
صدورهم، ُيّسِمم دمائهم كحواًل، عربدٌة تقتــل 
أرواحهم. هم عود مشدوٌد مشدود ال تـرختي 
أوتاره إال بداخل حانة "دمــــوع بــــروكليــــن" 
وال أدري هل هي حقًا "دموع بــروكليــــن" أم 

"دموع الرشق" ؟!
هذا الرشق املسحوق بأقدام حكامــه، بأمــوال 

َأعالمه، بنزوات أزالمه !
 يسلخون وجوههم سلخًا كل ليله، وهناك أَخٌر 
هم أطفال أبرياء ونساء رقيقات و رجال أشاوس 
الصقيع  شوارع  يف  فنوهنم  وتتسّول  تتذلل 
! ترى  ال  أقدام  حتت  ترَحم،  ال  سامء  حتت 
يا "دموع بروكلني" .. قد احســــنِت الصنيــــع 
ربام إن مل جيدوِك أهنوا حيواهتم، ربام مــازال 

لدهيم فرص ُأخر !
انا لست بأفضل من احدهم، فقط هــم أقــوى  
أوضــــح .. فقــــد استطاعــــوا أن يفصحــــوا 

بــــدواخلهــــم. كٌل بلــــغــــتــــه !
 يا "دموع بروكلني" ..

 قد سرتِت "دموع الرشق".

بقلم

با�شم جربه



املوسيقار احلسينى ىف سـطور
أشهر عازف أورج عريب، وأحد من أرسع 

عرشة عازفني يف العامل ، مرصي اجلنسية
من أصول سورية، ولد يف عام 1960، ُعرف برتحالـه الـدائـم بـيـن

خمتلف املـــدن العـــربيـــة و األوربية واألمريكية، ُيقدم عروضــه 
املبهرة، حاصًدا تصفيق وإعجاب اجلامهري.

أم  اجلميل  الزمن  فن  عاملقة  مع  حافله  فنية  مسرية  صاحب 
شاديه  و  الصغرية  ونجاة  األطرش  وفريد  عبداحلليم  و  كلثوم 
العاملقه زمن  من  عمالق  فهو  وغريهم،  خورشد  وعمر 
وأسطورة العزف عل آلة األورج والبيــانو، فهـو عفـريت األورج 

كام سامه عبد احلليم حافظ.
بدأ الفنان جمدي احلسيني مشواره الفني مع العاملقــه عنــدمــا 
كان عمره ١٥ سنه، إنضم للعمــل مــع عبداحلليم حافظ، ورافقــه 

حتى وفاته املنية العام 1977،.
"ومن الطريف أن املوسيقار جمدي احلسيني يف أول مقابـلـه مـع 
عبد احلليم كان يرتدي شورت " وعندما كان عمره ١٨ سنه عزف 
مع السيدة أم كلثوم يف أغنية أقبل الليل وأغنية مــن أجــل عينيــك 
التي صورت للتليفزيون، وبعدها بدأ يف الظهور يف احلفـالت مــع 
الفنان عبد احلليم حافظ وظهر يف كثري من أغاين الفنان الراحــل 
عبد احلليم حافظ وعزف أيضًا صولوهات أورج و بيانــو مميــزه 
مع الفنان فريد األطرش يف أغنية منحرمش العمـر منك وأغنيــة 
حبينا وأغنية علشــان مليش غيــرك وغريها العديد من األغــانــى

عــزف املوســيقــار جمــدي احلسيني صولــو األورج الشهري فـي 
أغنية نبتـدي منيــن احلكــايــة و رســالة من حتــت املــاء وغريهــا 
من األغاين التي ُحفرت يف ذاكرتنا املوسيقيه، ومع الفنانه فايزه 
أمحــد عــزف أغنية خليكــوا شــاهدين و أغنية رساله من إمرأة

ارتاحت  القلوب  لو  أغنية  عزف  شـــاديـه  الفنــــانه  ومــع 
نجــــاة  الفنانه  ومع  قلبــــــي،  يــــاروح  وقــلــبــي  أنــــا  وأغنية 
تعــــرف. لو  آه  وأغنيــة  نيس  نيس  أغنيــــة  عــــزف  الصغيــــره 
قــــام فــــي عــــام ١٩٧٥ باملشـاركة يف متثيل فيلم "حبيبي جمنون 
جدا". كمــا قــام باألحلان واملــوسيقى التصويرية لعدد من األفالم 
واملسلسالت. عــام 2008 كــّرمه املهــرجان الــدويل لألعــالميـيــن 
املصــريــيــن بجائــزة أحســن مــوســيقى تصويرية عن املسلسل 
اإلذاعــي "أميــرة السـلم واحلرب" عن قصة حياة املطربة الراحلة 
أسمهان الذاعة صوت العرب سنة 2009 والــذي قــام املــوسـيقار 
حــــاتــــم مــنــيــــر بالتنــفيــذ املوسيقي للعمل وكتابة الوتــريــات 

املوسـيقـة للمقدمــه والنهايـه، وكــان نجــاح املـسلســل اإلذاعـي 

دافعــًا للمسـئــــولـيــــن 
عـنه لتــحــويــلــه إلــــى 
مسلسـل تــلــفــزيــونــــي.

كان للموسيقى اخلليجية نصيب من 
للمطرب  أغانى  توزيع عدة  أعاد  إبداعه؛ حيث 
»حممد عبده«، مثل: »ليلة، يا صاحبي، مركب اهلند«، وللراحل 
»طالل مداح« مثل: أغنية »مقادير«، كام أسس فرقة »توست شو«

)حتــــى لـو كنـت غالماً صغيـراً، يمكنـك بموهبـتـك 
العاملقة(.. ومتيــزك وإصـرارك أن تكـون كبرًيا بني 

 ربام تكون هذه هي احلكمة غري املكتوبة التي منهجت مسرية 
مكاًنا  له  وأوجدْت  عريب،  أورج  عازف  أشهر  احلسيني  جمدي 
وبصحبة  النغم،  قمم  بني  عمره  من  العرشين  يتم  أن  قبل  بارًزا 
وغريمها.. والعندليب  كلثوم،  أم  مثل  العريب  الغناء  عاملقة 
عىل  أضفى  فقد  التكرار،  نادرة  إبداعية  ظاهرة  بذلك  وهو 
محدي  وبليغ  والسنباطي  عبدالوهاب  للعاملقة  الرشقية  األحلان 
االبتعاد  ل  فضَّ مهام  نجاًم  جعله  ما  املوسيقية،  احلداثة  من  كثرًيا 
حافظ عبداحلليم  بالعندليب  مقرتًنا  وسيظل  األضواء،  عن 
عاملقة  من  كتيبة  بني  ليعزف  املاسية،  للفرقة  قدمه  الذي 
األورج. مثل  ومعقدة  صعبة،  آلة  عىل  باإلبداع  متميزًا  العزف 
بدأ احلسيني رحلته طفاًل يشارك يف برامج األطفال، بعد أن أتقن 
»جنة  برنامج  يف  فشارك  األورج،  عىل  العزف  ومدرسته  بيته  يف 
السعود أبو  صفاء  شاكر،  هاين  وقتها:  األطفال  مع  األطفال« 
هذه  رشف  ضيف  كان  حالًيا،  املشاهري  الفنانني  وبويس،  نورا، 
هذه  وكانت  حافظ،  عبداحلليم  العندليب  الربنامج  من  احللقة 
نقطة البداية لدخوله عامل اإلحرتاف، فألول مرة يلتقي العندليب 
احللقة هـذه  احلسيني«.فيقول:بعـد  ويستكمل  لوجه،  وجها 
التقيت  »البالك كوتس«  أثناء عمل يف فرقة إسمها  أعوام،   10 بـــ 
أن  الذي أخربين  الفنان عمر خورشيد،  بصديقي عازف اجليتار 
الشجرة« فوق  »أيب  فيلم  أغاين  عىل  بروفات  جُيري  عبداحلليم 
أن  يريد  وأنه  أغنياته،  إحدى  يف  األورج  بآلة  االستعانة  يف  ويفكر 
يراين، فذهبُت معه إىل العندليب، وعزفُت أمامه، وكان يستمع 
كبرية. صداقة  بيننا  صارت  اليوم  ذلك  ومنذ  وتركيز،  بإهتامم 
من  وبداًل  أغانيه،  معظم  يف  باألورج  شغوًفا  حليم  وأصبح 
يف  أيًضا  دخلت  فقط،  احلبايب«  »أحضان  أغنية  يف  استخدامها 
اهلوى«. »جانا  هوايا«،  »اهلوى  ومنها  األغنيات،  مـن  العديـد 

معك؟ مواقفه  هى  وما  عبداحلليم  ترى  كيف 
مع  سافرت  مدوًيا،  نجاًحا  وحتقيقه  الفيلم،  عرض  بعد 
وكان  له،  الطبية  الفحوص  بعض  إلجراء  باريس؛  إىل  عبداحلليم 

واملصور  محزة  حممد  والشاعر  محدي  بليغ  املوسيقار  معنا 
موديل  من  »أورج«  رأيُت  بيومني  عودتنا  وقبل  إبراهيم،  فاروق 
»الشانزلزيه« حمال  أحد  يف  »السانتيزر«  اسمه  كان  حديث 
اآلالت  معظم  صوت  إصدار  األورج  هذا  بإمكان  كان  حيث 
حتى  لرشائه،  س  حتمَّ الذي  عبداحلليم  وأخربت  املوسيقية، 
الرحلة.. أثناء  اشرتاها  قد  كان  يد،  ساعة  ثمن  باسرتداد  قام  أنه 
املاركات  الثمينة صاحبة  األشياء  - مولًعا برشاء  كان - رمحه اهلل 
العاملية، وعدنا باألورج، وموقف عبداحلليم يعود إىل فكرة الطموح 
ورغبته اجلاحمة يف تطوير نوعية املوسيقى التي يقدمها، حتى أنه 
كان أكثر مطرب يدفع بسخاء للعازفني، وزاد عدد الفرقة املاسية 
من 47 إىل أكثر من 100 عازٍف، ما خيصص وقًتا أطول للربوفات
وهذا هو عبداحلليم بإختصار، فهو طاقة فنية هائلة تتحرك عىل 
قدمني، والأزال أراه عىل هذه الصورة حتى اليوم حتى بعد وفاتة.

بالعندليب؟ عالقتك  يف  تواجهك  كانت  مشكلة  أكرب  ما 
الفرقة  أعضاء  رفض  هي  واجهتني  التي  الوحيدة  املشكلة 
»عيل  جمرد  هلم  بالنسبة  ألنني  املرسح؛  عىل  بجانبهم  ظهوري 
صغري«، فكنت ُأسجل معهم يف األستوديو كل أغاين الفرقة ملعظم 
قنديل وحممد  نجاة،  صباح،  وردة،  مثل:  واملطربات  املطربني 
لكن أول ظهور يل عىل املرسح كان يف أغنية »خليكو شاهدين« .
حققت  وقد  سلطان،  حممد  ملحنها  بفضل  أمحد  لفايزة 
اجلمهور،  لدى  معروًفا  وأصبحُت  كبرًيا،  نجاًحا  األغنية  هذه 
مقياًم  أصبحت  أن  إىل  أكثر  بعبداحلليم  عالقتي  وتوطدت 
مكانة  لألورج  وأصبح  الربوفات،  وقت  أغلب  منزله  يف 
»نبتدي  ألغنيات  املوسيقية  املقدمات  خاصة  أغانيه،  يف 
وغريها. الفنجان«  قارئـــة  القمــر،  مــداح  احلكايـــة،  منيـــن 

الغربية؟ باآلالت  املرصيني  امللحنني  شغف  إستثمرت  كيف 
محدي  وبليغ  عبدالوهاب،  بني  الكبري  بالتنافس  حمظوًظا  كنت 
الغربية، وكيفية تطويعها يف أحلاهنام، فكان  باآلالت  االستعانة  يف 
أدهشت  برباعة  واستخدمه  عبدالوهاب،  لدى  مفضاًل  »اجليتار« 
املوسيقيني أنفسهم يف أغنيتي »إنت عمري« و»أغًدا ألقاك«، بينام 
»سمري  املاهر  العازف  بفضل  محدي  بليغ  عشق  »الساكس«  كان 
رشقيته. من  الرغم  عىل  السباق  »السنباطي«  دخل  كام  رسور«، 
عيص  »أراك  أغنية  مقدمة  يف  »البيانو«  باستخدام  وذلك 
فإن  شك  بال  لكن  درامًيا،  دوًرا  اآللة  تلعب  حيث  الدمع«؛ 
ملحنني  هوس  من  استفادوا  الغربية  اآلالت  عىل  العازفني 
كان  فمن  أسامؤهم،  وملعت  الكبار،  هؤالء  أمثال  جمددين 
أحلان  وسومة  حليم  مع  يعزف  مل  إن  رسور  بسمري  سيسمع 
احلسيني  جمدي  أورج  سيسمع  كان  ومن  وعبدالوهاب؟  بليغ 
الكبار؟  أيدي  عىل  العربية  املوسيقى  تطوير  طموحات  لوال 
املوسيقى. تطوير  طريق  وسط  بالصدفة  استفدنا  أننا  فأعتقد 



أغانيه؟ توزيع  إعادة  يف  عبداحلليم  فكر  كيف 
فهم  فقد  اإلطالق،  عىل  املطربني  أذكى  من  عبداحلليم  أن  شك  ال 
نقالت  الرشقية  موسيقانا  سينقل  حتاًم  كبار  ملحنني  وجود  أن 
ثقافات  بني  مكانتها  الرشقية  املوسيقى  أخذت  وبالفعل  كربى، 
العامل، وصارت منتجًا مرغوبًا فيه، وهذا ما استفاد منه عبداحلليم
حول  كثرًيا  نتحدث  وكنا  اجلديد،  العرص  مسايرة  يف  ر  فكَّ حيث 
ودراسته املوسيقية،  وبخربته  العامل،  يغزو  بدأ  الذي  االجتاه  هذا 
اجلمهور. ميــــول  إىل  تعـــرف  الزيـــادة  يف  املستمرة  ومعرفتــه 
م حفالت مع فرقة عىل شكل »كومبو« أي أوركستـرا،يـغلب  وقدَّ
عليـــهــــــا اآلالت الكهـربـاـئيـة، والقـت هذه احلفــالت قبــواًل من 
ف البعض منها، فقد تغيـــر شــكـل  اجلمهور، عىل الرغم من ختوُّ
األغنية العربية، فام يسمى - حاليــًا - ب»األغنيــة الشــبابية« هــي 

إحدى جتليات عبداحلليم حافظ.

كــلـثـــــوم أم  مـــــع 
هبا؟ الشخصية  عالقتك  وما  كلثوم  أم  مع  العمل  جاء  كيف 

رياض  املوسيقار  دعاين  حني  كلثوم  أم  مع  التعاون  جاء 
يف  إليه  فذهبت  أمحد،  ابنه  طريق  عن  ملقابلته  السنباطي 
بالقــرب  جالســة  كلثـــوم  أم  وكانــــت  باإلذاعـــة،   35 أستوديــو 
بأكمله يفشل  أن  املوضوع  وكاد  بعد،  أعرفها  أكن  ومل  منه، 
أرد  أن  وأوشكت  ســـني،  صغــر  من  سخريتهــــا  بســبب 
القوية. بشخصيته  السنباطي  تدخل  لوال  الشباب  باندفاع  عليها 
اهلل  هداين  حتى  التوتر،  فانتابني  أعزف،  أن  مني  وطلب 
وانرصفت األيام«،  »ودارت  أغنيتهـــا  من  جــزء  عـــزف  إىل 
الليل« »أقبل  أغنية  بروفات  يف  العمل  بدأنا  بأيام  بعدها 
عىل  أعزف  أن  كلثوم  أم  رفضت  حني  الثاين  الصدام  وجاء 
عينيك«. أجل  »من  أغنية  وجاءت  واقف،  وأنا  املرسح 
جالس وأنا  بحرية  أعزف  ال  أنني  بخربته  السنباطي  الحظ  وقد 

أم كلثوم، فقام بوضع »صولو األورج« بحيلة حلنية  حسب رغبة 
اخلروج  دون  من  »السيكا«،  مقام  يف  »التون«  الربع  عن  تبعدين 
املقطوعات  أقرب  من  املقدمة  وهذه  للحن،  العام  التصور  عن 
إىل نفيس، كام بذل السنباطي جمهوًدا كبرًيا إلقناع أم كلثوم بأن 
أعزف واقًفا، والطريف أن »عمر خورشيد« من جهة أخرى كان 
قد طلب اليشء نفسه، فام كان منها إال أن رصخت يف وجهي، 
فكانت شخصية قوية، لكنها موهبة فذة ال تتكرر، وكان كل من 
يتعامل معها يعاين من قوة شخصيتها، لكنها يف النهاية أم كلثوم.

عشتهام؟ موسيقيني  عرصين  بني  حياتك  أسلوب  تغيَّ  هل 
الأزال أحيا يف عامل ذكريايت، أعيش مع أنغـام أغـاين عبــداحلليــم و 
أم كلثوم، فهم دائاًم معي، فحيايت أعيشــها من أجـل املوســـيقـى 
التي أتوحد معها، كذلك أجـــد حــب اجلمهور يف كل حلظـة وهـم 

يستمتعون بعزيف هلم.

حالًيا؟ والغنائي  املوسيقي  للمشهد  تقييمك  وما 
األخرية األعوام  يف  الفرق  ثقافة  عودة  هو   - حالًيا   - يعجبني  ما 
»البالك  مها  فرقتان  هناك  كانت  الفائت،  القرن  ستينيات  ففي 
وكانت  إليها،  أنتمي  كنت  والتي  السوداء«،  »املعاطف  أو  كوتس« 
»البيتل« مثل  وقتها  الغناء  ملشاهري  اإلنجليزية  األغاين  تؤدي 
الصغرية«. »القطط  فرقة  والثانية  هانريكس«،  و»جيمي 
يف  ُتقام  احلفالت  وكانت  الفرنسية،  األغاين  تؤدي  وكانت 
للفرقتني  وكان  املنتزة«،  و»حدائق  »سبورتنج«،  مثل  النوادي 
عىل  يتهافتون  كانوا  حيث  الشباب؛  أوساط  يف  جارفة  شعبية 
أعضاء الفرقتني لدرجة اهلوس، حتى إننا كنا نتحرك بمصاحبة 
المعة. أسامء  خرجت  الفرقتني  هاتني  ومن  الرشطة،  سيارات 
جمدي  املوسيقار  ُكرم  قليله  أيام  منـــذ  انــه  بالـذكــر  واجلديـــر 
السيده  إسرتاليـــا  يف  اليـــونســـكو  ســفـــيـــرة  مـــن  احلسـيني 
إسرتاليا. يف  البناين  السفري  ومن  بـــوتــي  بــــاهيـــــه  الدكتــوره 

ويف حفل تارخيي يف كاليفورنيا يوم السبت ١٠ فرباير ٢٠١٨ ستكرم 
املرصي  القنصل  رعاية  وحتت  كاليفورنيا  يف  العربيه  اجلاليات 
من  بعض  وبحضور  خميمـــر  مليـــــاء  السيدة  بكاليفورنيا  العام 
جمدي  املوسيقار  الشقيقه،  العربيه  الدول  بعض  سفراء  الساده 
احلسيني يف تكريم تارخيي عل مرسح سكوتش ريتي يف باسادينا.
وألول مره يشارك يف حفل التكريم ٢٠ مطرب ومطربه من أملع نجوم 
الطرب ومن أحب املطربني واملطربات يف كاليفورنيا ليشرتكوا يف 
تكريم أسطورة العزف عل األورج املوسيقار جمدي احلسيني. وهم:
) محيد - مجيل سموع - إبراهيم املرصي - زياد احللواين - ناريامن 
فرح - مرام داغر - تامر دبوكي - مهند خلف - موريس رعد - 
رامي مويس - ريتا فرح - سلفانا إسكندر - فايز فهمي - سفيان 
العاين - أمحد كامل - إياد وهبه - حممد قويدر - مرفت باشا (.
عل  احلسيني  جمدي  املوسيقــار  بعـــزف  احلفــل  وســيــبـــدأ 
كل  سيشارك  وبعدها  املوسيقيه  فرقته  بمصاحبة  األورج 
أيضًا  هناك  ستكون  احلفل  هناية  ويف  واحده.  بأغنيه  مطرب 
وقتها. يف  احلفل  يف  عنها  سيعلن  العربيه  اجلاليات  لكل  مفاجأة 
ستبدأ احلفله يف متام الساعه السابعه مساءًا وستنتهـي يف حـــدود 
الساعه العارشه والنصف مساءًا يتخللها مراسم تكريم األسطوره 

املوسيقار جمدي احلسيني.

التكريم  هذا  يف  واملشاركه  احلضور  يمكنك  القاريء  عزيزي 
احلسيني  جمدي  املوسيقار  األورج  عازف  لألسطورة  التارخيي 
موسيقيه  فنيه  ليله  يف  التارخيي  احلدث  هبذا  واإلستمتاع 
من  العاملقه  مع  بالعزف  شارك  وأسطوره  لعمالق  غنائيه 
لفايزة  الصغريه  لنجاة  األطرش  لفريد  احلليم  لعبد  كلثوم  أم 
اجلميل. الـــزمــن  فـــن  عاملقـــة  من  وغريهم  لشـــاديه  أمحـــد 
شكرًا لوجود فنان   كبري   مثلك   معنا   ىف   جريدة   كاريزما   الشابة   كــل  

 احلب   والتقدير   من   أرسة   جريدة   كاريزما   لشخصك   الكريم . 







Egypt unveils plans to build new capital east of Cairo

The Egyptian government has announced plans to 
build a new capital to the east of the present one, 
Cairo.
Housing Minister Mostafa Madbouly said the pro-
ject would cost $45bn (£30bn) and take five to seven 
years to complete.
He said the aim was to ease congestion and overpop-
ulation in Cairo over the next 40 years.
The announcement was made at an investment con-
ference that aims to revive the Egyptian economy.
The gathering, in the Red Sea resort of Sharm el-
Sheikh, has attracted pledges worth $12bn (£8bn) in 
aid and investment from Kuwait, Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates.
Mr Madbouly said the population of greater Cairo, 
estimated at about 18 million, was expected to dou-
ble within 40 years.
The Egyptian parliament and its government de-
partments and ministries, as well as foreign embas-
sies, would move to the new metropolis, he said.
“We are talking about a world capital,” he added.
Developers say the new city - the name of which 
has not been revealed - would include almost 2,000 
schools and colleges and more than 600 health care 
facilities. They say the project will create more than 
a million jobs.
It is planned to be built over 700 sq km (270 sq miles) 
and house about five million residents.
Planners say the proposed city’s site “is situated 
along the corridor between Cairo and the Red Sea, 

providing linkages to significant shipping routes.
It will be built by Capital City Partners, a private 
real estate investment fund led by Emirati Mohamed 
Alabbar. Dubai businessman Mr Alabbar built the 
world’s tallest building, the Burj Khalifa.
‘Natural extension’
“It is a natural extension for the city of Cairo,” Mr 
Alabbar told the BBC, saying that the new develop-
ment would sit on the edge of the existing city.
“It is a wonderful opportunity to be able to design 
something from scratch, and to design it keeping in 
mind the needs of the Egyptian people and the Egyp-
tian government.”
He said that the builders would be deploying the 
most advanced design techniques on the project, and 
that the city would breed “confidence” and “pride” 
in Egyptians.
Analysis: Orla Guerin, BBC Cairo Correspondent
The new capital is as yet unnamed, but it sounds like 
an Egyptian version of Shangri La. It’s being billed as 
a smart sustainable city, on a grand scale.
If and when it’s completed - and that could take years 
- it will be about the size of Singapore, with an air-
port larger than Heathrow.
The idea is to lure Egyptians away from the chaot-
ic sprawl of Cairo - where congestion and pollution 
seem as constant as the waters of the Nile.
The authorities say it will spark a renaissance in the 
economy. Perhaps, but many here recall other flag-
ship projects - which stalled in the past. Egyptian 

bureaucracy can be as enduring as the pyramids.
President Abdul Fattah al-Sisi can’t afford this to fail. 
Without tangible economic progress there could be 
more unrest ahead.
The move follows those of a number of other coun-
tries, including Brazil and Nigeria, that have shifted 
their capital cities.
The US Secretary of State, John Kerry, has praised 
recent economic reforms in Egypt, and urged busi-
nesses to invest in the country.
Mr Kerry was also attending the economic confer-
ence in Sharm el-Sheikh to discuss ways to revive the 
Egyptian economy.
Dozens of major infrastructure projects have been 
unveiled, attracting billions of dollars’ worth of out-
side investment. Saudi Arabia, Kuwait and the Unit-
ed Arab Emirates have each pledged $4bn of invest-
ments in Egypt,
The conference comes after years of political upheav-
al and severe, ongoing, tensions in Egypt.

Foreign investment contracted after the 2011 up-
rising, from $13bn in 2007-2008 to just $2.2bn, and 
annual economic growth fell from 7% to about 2%.
The International Monetary Fund now envisages 
3.8% growth for the financial year to July 2015, and 
4.3% in 2015-2016.
Foreign direct investment was $4bn in the previous 
financial year, and Investment Minister Ashraf Sal-
man says it be $8bn in this financial year.

– and how we can protect the atmosphere.
“Something else is remarkable and somewhat simi-
lar to what we have here on earth are the dust storms 
that occur on that planet,” explains Deputy Project 
Manager Sarah Amiri. “The dust storms they are not 
like the dust storms that we have here on earth. Our 
dust storms sometimes last less than a day, but there 
sometimes they can pick up and last the entire day, 
covers the entire planet and it starts in one region 
and then it goes on the entire planet in a global dust 
storm that sometimes may run for days and weeks.”
At present there are 75 people in the Emirates Mars 
Mission team, and the plan is to increase the num-
ber to 150. The sum of $5.44 billion has already been 
invested and the question is not whether these funds 
will be sufficient, but whether the timeframe set by 
the UAE will realistically allow the completion of the 
project.
Those in charge of the space programme hope the 
first Arab mission to Mars will once again galvanise 
scientific enquiry and will be a source of inspiration 
to millions of young Arabs, in the way Americans 
growing up in the era of the Apollo programme 
craved the prospect of space exploration.
Ellen Stofan, Chief Scientist of NASA: #UAE’s #Mars 
Mission will inspire an entire generation HopeMar-
sMission pic.twitter.com/Nm1ExPtXYz— Dubai 
Media Office (@DXBMediaOffice) 3 Décembre 2015

perience in Mars mission a lot of Mars scientists, we 
want to make sure that our data reach them and we 
can cooperate with them on that data.”
Once the probe is in orbit around Mars it will study 
all aspects of the planet’s atmosphere. The daily and 
yearly dynamic climate of the different layers and the 
elements that make up their proportions, and finally 
the release of hydrogen and oxygen into space. Scien-
tists believe that Mars became too hot which caused 
the water to evaporate and the molecules to escape 
through the edge of the atmosphere into space. Un-
derstanding what happened to Mars may help us to 
understand what is happening to our home – Earth 

The United Arab Emirates is working to send a probe 
to orbit Mars. The UAE Space Agency has called its 
mission “Al Amal” Hope and has now introduced it 
to the public. Various events have been organised in 
Dubai to give residents an insight into future plans 
for space exploration: workshops and interactive 
exhibitions that target families and schools. These 
activities are designed to encourage students to ex-
plore and research.
The probe is planned to enter Mars’ orbit in 2021, 
the 50th anniversary of the country’s independence. 
It will be the first space exploration mission by an 
Arab state. The teams are working with scientists 
and academics at the University of Colorado.
The idea is for the team to learn from their academic 
partners and bring the knowledge back to the UAE 
for the spacecraft assembly. Mars was once thought 
to be a habitable planet because of the presence of 
water just like on earth, and recent explorations by 
NASA state that the Red Planet used to have a cool 
climate.
“This mission would be taking us to another level so 
it would be adding to the level of Science or knowl-
edge about Mars and its atmosphere to the scientific 
community,” says Salem Humaid AlMarri, Assistant 
Director General for Scientific and Technology Af-
fairs. “Another very important thing for this mission 
is what it gives back. Obviously ESA has a lot of ex-

United Arab Emirates to launch space mission to Mars

The secret to a better life? Talk to strangers!Although I consider myself 
an extrovert, I find it more 
than a little intimidating to 
talk to strangers. Yes, like 
many of us, perhaps I was 
warned as a child not to talk 
to strangers. That may have 
had an effect, but I think it 
is most likely due to the fear 
of rejection.
However, I recognize that 
it’s a fear that needs to be 
overcome. While my skills 
have improved over time, 
it is still hard. But my most 
recent experiences talking 
to strangers have been won-
derful and lead me to the re-
alization that having a little 

cial, but since we had time, I 
asked about locations to eat 
dinner. He started talking 
to other conference partic-
ipants, and I interjected at 
times. I also learned more 
about him, “Chad.” We end-
ed up being each other’s din-
ner companions at a pop-
ular Mexican restaurant. I 
now had the acquaintance 
of a bright, fascinating re-
sourceful millennial en-
trepreneur, someone with 
whom I definitely plan to 
keep in touch. I engaged in 
a few more such conversa-
tions.

more courage in these situ-
ations could be beneficial. I 
recently visited Tucson, Ari-
zona, for the first time, to at-
tend a conference organized 
by the American College of 
Lifestyle Medicine. On my 
trip to Tucson, I was more 
or less my usual self: polite 
but did not engage in con-
versation if it was not initi-
ated.
But on my Lyft ride to my 
hotel, “Cindy,” the driver, 
was very friendly as she col-
lected me from the airport. I 

panionship without much 
extra effort on my part.
Then, the test. My friend 
had to leave the conference 
early and her colleague, my 
new friend, was attending 
an event that I opted not 
to attend. I had an evening 
to look forward to that in-
volved me eating dinner 
alone and an early bedtime. 
I did not mind the early 
night, but given my person-
ality, I didn’t particularly 
want to eat dinner alone.
It would only make me more 

responded, and she gave me 
a tour of the area we were 
driving through replete 
with advice on the best plac-
es to eat. After I got to the 
conference, I met my friend 
and her work colleague. 
My friend is an extremely 
friendly extrovert. Her pres-
ence allowed me to more 
easily interact with new 
people since she would often 
initiate conversations. I also 
had the company of her col-
league, someone with whom 
I got along well. I had com-

acutely aware of how much 
I was missing my family. 
Since it felt overwhelm-
ing not only to strike up a 
conversation but a dinner 
partner as well, I accepted 
that it would be my fate. I 
needed a shuttle bus to re-
turn to my hotel from the 
conference, which due to a 
longer than usual wait time, 
led to some small talk with 
another conference attendee 
returning to the same hotel. 
Typically, I would have kept 
the conversation superfi-



The Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) has been approved 
by Congress and signed by President Trump into Law 
at the White House on December 22, 2017.
The TCJA as approved by Congress, impact virtually 
every individual and business on a level not seen over 
30 years. As with any tax bill, however, there will be 
“winners” and “losers.” This historic bill calls for low-
ering the individual and corporate tax rates, repeal-
ing countless tax credits and deductions, enhancing 
the child tax credit, boosting business expensing and 
more. The bill also impacts the Affordable Care Act 
(ACA), effectively repealing the individual shared re-
sponsibility requirement. Most provisions are effective 
starting in 2018.

Individual Income Tax Rates
The bill maintains seven individual income tax brack-
ets, but changes the tax rates and thresholds. See the 
charts below.
Previous law: These are couple examples of the tax 
brackets that individual taxpayers will use when filing 
taxes in 2018 for the 2017 tax year.

Individual Alternative Minimum Tax (AMT)
The AMT is a parallel tax system with a separate set of 
rules that some taxpayers must follow when calculat-
ing their tax liability. As its name implies, the AMT is 
an alternative to the regular tax system and requires 
taxpayers earning above a certain amount to calculate 
their taxes twice and pay the highest amount.
Because it follows a separate set of rules, the AMT dis-
allows some tax preferences – such as state and local 
tax deductions and dependent exemptions – but pro-
vides for a larger AMT exemption amount.
Previous law: For the 2017 tax year, the AMT exemp-
tion amount for single filers is $54,300 and begins to 
phase out at $120,700, and for joint filers, it is $84,500 
and begins to phase out at $160,900.
New law: The AMT exemption amounts will increase 
to $70,300 for single filers and $109,400 for joint filers 
and will phase out for those taxpayers at $500,000 and 
$1 million, respectively. These changes will end after 
2025.
“Above-the-line” deductions eliminated or limited
• Alimony deduction for payments made under or-
ders executed after December 31, 2018. For new orders, 
the TCJA no longer allows payors to deduct alimony 
payments or requires the recipient to report income 
for alimony received. (Payments under existing orders 
are grandfathered and may continue to be deducted by 
the payor and should be reported as income by the re-
cipient.)
• Tuition and fees deduction expired under previ-
ous law and was not renewed by the TCJA.
• Domestic production activities deduction (DPAD)
• Moving expenses are disallowed (except for the ex-
penses of active members of the military who relocate 
pursuant to military orders).

Standard Deduction
The standard deduction is the amount that you can 
deduct from your income before calculating your tax 
liability if you do not itemize your deductions.
Previous law: The standard deduction for married fil-
ing jointly is $12,700 for tax year 2017; $6,350 for sin-
gle taxpayers; and $9,350 for heads of households.
New law: The standard deduction for married fil-
ing jointly would increase to $24,000 for joint filers; 
$12,000 for single taxpayers; and $18,000 for heads of 
households. The increased deduction ends after 2025.

Personal Exemption
A personal exemption is the amount that you can de-
duct from your income for every taxpayer and most 
dependents claimed on your return.
Previous law: $4,050 per person, which means a mar-
ried couple with two dependents, would receive a per-
sonal exemption of $16,200.
New law: The personal exemption is eliminated. The 
exemption returns after 2025.

Child Tax Credit
Previous law: Married couples filing jointly who 
earn less than $110,000 can receive a tax credit of up 

to $1,000 for each child under 17 years old that they 
claim as dependents on their tax returns ($55,000 is 
the threshold for married couples filing separately; 
$75,000 for single, head of household, and qualifying 
widow or widower filers).
New law: The credit would increase to up to $2,000 
per child, and the first $1,400 would be refundable 
meaning the credit could reduce your tax liability be-
low zero and you would still be able to receive a tax 
refund. The cut off for the tax credit would increase 
from $110,000 to $400,000 for married couples filing 
jointly. The expanded credit ends after 2025.

State and Local Tax Deductions
Previous law: Individuals can deduct the state and lo-
cal taxes they pay, but the value is subject to certain 
limits for high earners.
New law: Individuals can deduct no more than $10,000 
worth of the deductions, which could include a com-
bination of property taxes and either sales or income 
taxes.

Mortgage Deductions
Previous law: Taxpayers who itemize their taxes can 
deduct interest payments on mortgage debt of up to 
$1.1 million. That includes up to $100,000 of home eq-
uity debt.
New law: For current mortgage holders, there is no 
change. But the deductible limit drops to $750,000 for 
new debt incurred after Dec. 31, 2017. Also, home-
owners may not claim a deduction for existing and 
new interest on home equity debt, beginning Jan. 1, 
2018. The mortgage deduction changes expire after 
2025.

Medical Expense Deduction
Previous law: Taxpayers who itemize their taxes can 
deduct medical expenses that exceed 10 percent of 
their adjusted gross income, or AGI.
New law: Taxpayers can deduct medical expenses that 
exceed 7.5 percent of AGI in 2017 and 2018, but the 
new deduction level ends Jan. 1, 2019.

Casualty and theft losses
This itemized deduction is eliminated, but it is pre-
served, with certain modifications, for losses incurred 
in federal disaster areas.

Charitable donations
Charitable donations remain deductible under tax re-
form. The rules are largely the same with a few chang-
es. First, the percentage limits for charitable for cash 
donations by an individual taxpayer to public chari-
ties and certain other organizations increases from 
50% to 60%. Second, taxpayers are no longer entitled 
to deduct payments made to a college or college athlet-
ic department (or similar) in exchange for college ath-
letic event ticket or seating rights at a stadium. Those 
provisions are effective beginning in 2018.

Job Expenses and Miscellaneous Deduc-
tions subject to 2% floor

Miscellaneous deductions which exceed 2% of your 
AGI will be eliminated for the tax years 2018 through 
2025. This includes deductions for unreimbursed em-
ployee expenses and tax preparation expenses. To be 
clear, it includes expenses that you incur in your job 
that are not reimbursed, like tools and supplies; re-
quired uniforms not suitable for ordinary wear; dues 
and subscriptions; and job search expenses. These ex-
penses also include unreimbursed travel and mileage, 
as well as the home office deduction.

Section 529 plans
The list of qualified expenses for Section 529 plans is 
expanded to include tuition at an elementary or sec-
ondary public, private or religious school, plus home 
schooling expenses, for up to $10,000 per year.

Obamacare Individual Mandate
Previous law: An individual who fails to buy health 
insurance must pay penalties of $695 (higher for fami-
lies) or 2.5 percent of their household income -- which-
ever is higher, but capped at the national average cost 
of the most basic, low-premium, high-deductible plan.
New law: Repeal the penalties.

Limits on Itemized Deductions
Previous law: Itemized deductions may be limited, 
and total itemized deductions may be phased out (re-

duced), if your adjusted gross income for 2017 exceeds 
$313,800 for married couples filing jointly or quali-
fying widows ($261,500 for single filers, $287,650 for 
heads of household and $156,900 for married couples 
filing separately).
New law: The itemized deduction limits are repealed 
through the 2025 tax year.

Inflation Rate Measure
Previous law: The IRS uses the Consumer Price In-
dex (CPI) for urban consumers to adjust tax bracket 
thresholds and other tax provisions for inflation. That 
includes such provisions as the standard deduction, 
the personal exemption, earned income tax credit and 
the alternative minimum tax.
New law: The IRS would switch to an inflation index 
known as the chained CPI. Chained CPI is considered 
a more accurate measure, but rises somewhat more 
slowly than the traditional CPI. That would mean 
bracket thresholds and tax credits, for example, would 
rise more slowly. That could have the effect over time 
of pushing more people into higher tax brackets and 
reducing the purchasing power of tax credits.

Capital Gains Tax Rate
Capital gains are the profits realized from the sale of 
assets such as stocks or real estate.
Previous law: The profits on the sale of assets held for 
more than one year are eligible for a tax break. “For 
2017, the long-term capital gains tax rates are 0, 15, 
and 20 percent for most taxpayers. If your ordinary tax 
rate is already less than 15 percent, you could qualify 
for the zero percent long-term capital gains rate. For 
high-income taxpayers, the capital gains rate could 
save as much as 19.6 percent off the ordinary income 
rate.”
New law: No changes.

Estate Tax
Previous law: A top rate of 40 percent applies in 2017 
to estates valued at more than $5.49 million (nearly 
$11 million for couples), according to the IRS.
New law: The top rate of 40 percent would apply to es-
tates valued at more than $11.2 million ($22.4 million 
for couples). The increased levels expire after 2025.

Corporate Taxes
Previous law: The top corporate rate was 35 percent.
As with some high-income individual taxpayers, cor-
porations are also required to calculate their tax liabil-
ity using the corporate alternative minimum tax — a 
parallel system that reduces or eliminates some deduc-
tions and tax credits. After calculating tax liability us-
ing both the regular corporate income tax system and 
the corporate AMT, corporations pay the higher of the 
two amounts.
New law: The top rate would be 21 percent, and the 
corporate AMT is repealed.

Pass-Through Business Taxes
Previous law: Businesses organized as sole proprietor-
ships, LLCs and partnerships don’t pay corporate tax 
rates. Instead, the owners pay individual income taxes 
on their share of business income – they’re called pass-
through business taxes. Those tax rates are the same as 
the individual income tax rates.

New law: Business owners can take a 20 percent de-
duction on their pass-through business income, with 
limits for those earning above $157,500 (single) and 
$315,000 (married, filing jointly). Specific service in-
dustries, such as health, law, and professional services, 
are excluded.

Other Business Tax Changes
• Allows full and immediate expensing of short-lived   
capital investments for five years. Increases the section 
179 expensing cap from $500,000 to $1 million. 
• Limits the deductibility of net interest expense to 
30 percent of earnings before interest, taxes, depre-
ciation, and amortization (EBITDA) for four years, 
and 30 percent of earnings before interest and taxes 
(EBIT) thereafter. 
• Eliminates net operating loss carrybacks and limits 
carryforwards to 80 percent of taxable income. 
• Eliminates the domestic production activities deduc-
tion (section 199) and modifies other provisions, such 
as the orphan drug credit and the rehabilitation credit. 
• Enacts deemed repatriation of currently deferred 
foreign profits, at a rate of 15.5 percent for cash and 
cash-equivalent profits and 8 percent for reinvested 
foreign earnings. 
• Moves to a territorial system with base erosion rules.

Reminder: This is just the tip of the iceberg. The 
new tax reform law includes numerous other changes 
that will affect individuals and businesses. For addi-
tional information or questions please contact 
Magdy Hanna at 909-222-1947 
or by email: info@hanna-cpa.com

Magdy Hanna
CPA

Email: magdy@hanna-cpa.com
Website: www.hanna-cpa.com

Highlights on the Tax Cuts and Jobs Act



- رس مقولته قبل وفاته بأيام »السنة دى لن متر عىل وأنا ىف الدنيا«
- حياة صربى: مورفني ىف »كأس ويسكى« سبب الوفاة

- حفيده: حياة صربى كاذبة وسيد درويش مات بـ »الزرنيخ«
- رئيس قسم الطب الرشعى والسموم: الوجود ألفيون أو كوكايني ىف وفاته!

- د. فؤاد رشيد: سيد درويش مات بأزمة قلبية »من الزعل«
- ملاذا البد من استخراج جثته اآلن؟

- لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه ليلة وفاته
- د. شريين غالب: هلذا السبب »السم والسقوط من مكان مرتفع« أشهر جرائم قتل ىف العامل

ىف إحدى لياىل 1922 كان الشيخ سيد درويش جيلس بأحد 
عىل  وراءه  التفت  وفجأة  الدين..  عامد  شارع  مقاهى 
من  الوجه  مشوهة  عجوز  سيدة  هبا  فإذا  يناديه،  صوت 
كاالشباح:  بصوت  تصيح  وكانت  السكر،  مرض  توابع 
وتوجه  سيد  الشيخ  فنهض  سيد..  ياشيخ   .. سيد  شيخ 
انت  سأهلا:  ثم  ثوان  عدة  فيها  يتفرس  ووقف  املرأة  نحو 
فرد  عارفني؟  مش  سيد  ياشيخ  انت  حتى  فقالت:  مني؟ 
واهلل!  منك  باىل  واخد  مش  ساحميني..  ياست  معلش   :
الشيخ  فانحنى  القبطية،  شفيقة  شفيقة..  أنا  فقالت: 
سيد يقبلها.. ثم انتحى هبا جانبا حماوال منحها مبلغا من 
نفسى  أنا  فلوس..  عايزة  مش  أنا  شفيقة:  فقالت  املال، 
هبا  وذهب  سيد  الشيخ  دموع  أهنمرت  السمك!  أدوق 
ألقرب مطعم، وتناول معها العشاء، ثم بعث صبى املقهى 
ليحض هلا العود.. وظل يغنى ىف تلك الليلة هلذه السيدة.
إىل  درويش  سيد  ذهب   1923 سنة  سبتمرب  شهر  أوائل  ىف 
الزعيم  استقبال عودة  باإلسكندرية لرتتيب  مسقط رأسه 
9 سبتمرب  سعد باشا زغلول من املنفى، إال أنه بحلول يوم 
بشكل  عاما  الـ32  يناهز  عمر  عن  درويش  سيد  رحل 
يومان  مر  إذ  اآلن،  من  عاما   94 قبل  ومفاجىء  غامض 
كامالن قبل أن تنرش جريدة السياسة يوم 17 سبتمرب عام 
مثواه  إىل  برسعة  جثامنه  محل  بعدما  الوفاة،  خرب   1923
األخري قبل أن يشعر أحد بموته، حيث دفن سيد درويش 
قربه: شاهد  عىل  وكتب  باإلسكندرية،  املنارة  مقابر  ىف 

يا زائرى ال تنسنى من دعوة صاحلة
وارفع يدك إىل السام واقرأ لروحى الفاحتة

ليظل لغز مقتل سيد درويش غامضا، وراقدا معه ىف قربه 
منذ يوم 9 سبتمرب 1923 وحتى وقت كتابة هذه السطور 
ويظل السؤال مستمرا دون إجابة منذ 94 سنة: من قتل 

سيد درويش؟ 
»حياة صربى« أشهر رواية عن مقتله

صربى« »حياة  القديمة  املطربة  وبطلتها  األوىل  الشهادة 
التى كانت ملهمة سيد درويش، وقيل إنه تزوجها عرفيا 
قبل وفاته، حيث روت للصحفى الراحل يوسف الرشيف 
كيف مات سيد درويش قائلة: »كان فيه عيلة من حبايبه 
املرتيشني ىف اإلسكندرية اسمها عيلة اجلريتىل، وواحد من 
للشيخ  جاهبا  ثالثة  درجة  فالصو  مطربة  عشق  دى  العيلة 
ال،  له  يقول  واتكسف  سمعها  الطرب..  عىل  يمرهنا  سيد 
وبعدين البنت راحت قالت لعشيقها إن الشيخ سيد بيغازهلا 
.. خدته الغرية.. راح عازم الشيخ سيد عىل العشاء.. وحط 
له مورفني ىف كأس الويسكى.. وكان قبل ما يروح له شامم 
املورفني  مع  الكوكايني  أتارى  كوكايني..  تذكرة  بالصدفة 
الرسير  عىل  نام  الشيخ  جه  تسمم..  يعملوا  الكحول  مع 
شيخ  يا  دكتور  نجيب  له  قلت  قتلونى..  سمونى..  وقال 
سيد؟، قال: ال دكتور وال غريه، عليه العوض ومنه العوض
العزول«. وراح يغنى: »أنا هويت وانتهيت وليه بقى ظلم 
وبحسب رواية حياة صربى أيضا فإن سيد درويش »كان 

ساعات بيشم كوكايني.. لكن لكى يستطيع السهر ملا يكون 
عنده شغل مش عشان املسخرة، وملا قرف من الكوكايني 

طلقة بالثالثة وكان دايام يغنى مونولوج »شم الكوكايني 
خالنى مسكني«.

الزرنيخ بسم  ومات  كاذبة  صربى  حياة  حفيده: 
متاما  درويش  سيد  حفيد  درويش،  حسن  حممد  وينفى 
رواية »حياة صربى« السابقة، قائال: »روايات كاذبة.. منني 
نام عىل الرسير وقال سمونى مع العلم إنه توىف وسط أرسته 
)اخته ووالدته(، كام أن سيد درويش مل يتزوج حياة صربى، 
احلكومة  من  وفاته  عىل  التعتيم  تم  ولكن  رسا  يدفن  ومل 
وتزداد  اجلامهري  مشاعر  تلتهب  ال  حتى  واالستعامر 
وجريانه. أقاربه  إال  جنازته  ىف  يمش  ومل  الشعب،  ثورة 
بيهموش  ما  كان  درويش  سيد  »للعلم  ويضيف: 
»ما  له:  بيقول  كان  عاجبه  مش  حد  سمع  ولو  حد 
املطربات  إحدى  رضب  مره  انه  بدليل  تاين«  تغنيش 
سيد  أحلانه..  من  حلن  ىف  غلط  قدامه  غنت  ملا  بالعود 
عىل  ثالث  أو  مرتني  إال  الكوكايني  يتناول  مل  درويش 
التجربة. سبيل  وعىل  أصدقائه  من  وبإحلاح  األكثر 
احلال  ىف  امتنع  الوضع  عجبوش  ما  »وملا  ويستكمل: 
عن  والتوقف  باالمتناع  أصدقائه  بنصح  يقوم  وكان 
أحلانه  من  ثالثة  ىف  األمر  هذا  بمحاربة  وقام  العقل،  تلف 
والفوقان  املخدرات  حماربة  عىل  حتث  كانت  التى 
ترابه«. يعشق  كان  الذى  البلد  ملصلحة  والوعى  وانتباه 

قلت له: من قتل إذن سيد درويش؟ وكيف؟
االستعامر اإلنجليزى عن طريق إحدى األرس الصديقة 
لسيد درويش واخلائنة للوطن وسيد درويش، والتى تم 

إغراؤها باملال، حيث أعدوا له عشاء بمناسبة االنتهاء 
من حلن استقبال سعد باشا وتم دس السم له ىف الطعام، 

وبمجرد عودته إىل املنزل وافته املنية ومل تتمكن األرسة 
من إسعافه عىل الفور.

ويضيف: »ونظرا لشكوك األرسة واملحيطني طالبوا بإخراج 
فامتنعت  الوفاة،  سبب  ملعرفة  ترشحيه  وإعادة  اجلثامن 
دس  من  لتأكدهم  الطلب  هذا  تنفيذ  ورفضت  السلطات 
السم له وخافوا من افتضاح األمر.. هذه هى النهاية املؤكدة 
لوفاة سيد درويش أى حتريف نحن ال نقبله عىل اإلطالق«.

وماذا عن إدمانه املخدرات؟
مل يكن سيد درويش مدمنا، والدليل عىل ذلك خطاب بخط 
يده مصور بكتاب )حياة ونغم( للكاتب الصحفى )حممد 
درويش  لسيد  املعارصين  من  كان  الذى  محاد(،  عىل 
من  مجلة  وأيضا  درويش،  سيد  حياة  عن  الكثري  وكتب 
أحلانه تقول )حيرم علينا رشبك يا جوزة.. روحى وانتى 
طالقة مالكيش عوزة.. دى مرص عاوزه مجاعة فايقني( 
أو  يتعاطاها  فكيف  املخدرات  تعاطى  هبا  حيارب  كان 
السلبية  يدمنها وهو حيارهبا ويعتربها قضية من القضايا 
الكثرية التى كان يقدمها كرسالة من رسائله إىل جمتمعنا.

مات بأزمة قلبية من احلزن
الدكتور فؤاد  1958 كتب  ابريل   2 الشعب عدد  ىف جريدة 
رشيد رواية خمتلفة متاما عن وفاة سيد درويش، مشريا 
الرابع  العقد  يتجاوز  مل  وهو  توىف  درويش  سيد  أن  إىل 
تلحني  عىل  عكاشة  فرقة  مع  تعاقد  بعدما  عمره،  من 
الدرة(  النارص-  الرمحن  عبد  )هدى-  هى  روايات  ثالث 
صدى  االتفاق  هلذا  وكان  جنيه،   600 قدره  أجر  مقابل 
األجر  ذلك  اعترب  حيث  الفنية،  األوساط  كل  ىف  قوى 

قياسيا ألبعد حد، وأتم الشيخ سيد تلحني روايتى االفتتاح 
هدى  لرواية  ووضع  النارص(  الرمحن  وعبد   - )هدى 
هدى-  )عذارى  حلن  منها  واجلامل،  الروعة  ىف  غاية  أحلانا 
نجحت  أحلان  وكلها  اخلريية(  القناطر  الورد-  سحاب-  يا 
الثالثة  الرواية  تلحني  جاء  فلام  الوصف،  يفوق  نجاحا 
حدث خالف كبري بني سيد درويش وآل عكاشة، حيث 
املهدية  الرواية كانت قد كتبت ملنرية  أن  الشيخ سيد  رأى 
وال  ثنائية  أحلان  فال  فردية  أحلاهنا  كانت  فقد  هذا  وعىل 
تم  حيث  تنجح  أن  يمكن  ال  رواية  وإهنا  للمجموعة  أحلان 
ورفض  املهدية  منرية  املطربة  لشخص  خصيصا  وضعها 
رواية  أى  يلحن  ألن  استعداده  وأبدى  الرواية  تلحني 
كل  وأرص  رفضت  الفرقة  إدارة  ولكن  منها،  بدال  أخرى 
وفشلت  الرواية  وظهرت  نظره،  وجهة  عىل  منهام 
الفرقة سيد درويش  أبلغت  نفسه  اليوم  فشال ذريعا، وىف 
بصدمة  درويش  أصيب  وهنا  مطلقا،  معه  التعاون  عدم 
أحد  ومحله  عليه  وأغمى  عرقا  جسمه  وتصبب  كبرية 
أفاق ىف  بالعالج، فلام  تم إسعافه  أصدقائه إىل داره، حيث 
وما  اإلسكندرية،  رأسه  مسقط  قصد  التاىل  اليوم  صباح 
النعاة، فقد مات فجأة. نعاه  ايام معدودات حتى  إال  هى 
جثته؟ ترشيح  احلكومة  رفضت  ملاذا  نصار:  زين 
أستاذ  نصار  زين  الدكتور  املوسيقى  املؤرخ  لنا  ويروى 
قائال:  درويش  سيد  وفاة  عىل  شهادته  املوسيقى،  النقد 
اهلل  رمحهام  درويش  سيد  الفنان  نجل  درويش  »حسن 
قال ىل إنه كانت هناك شبهة جنائية ىف وفاة سيد درويش
ومل  رفضت،  احلكومة  لكن  اجلثة،  ترشيح  وقتها  وطلبنا 
الرفض، خاصة  اإلنجليز وقتها سبب  تفرس هلم حكومة 
لإلنجليز  كبريا  قلقا  مسببا  كان  وقتها  درويش  سيد  أن 
التظاهرات. حترك  التى  وموسيقاة  بأغانيه  مرص  ىف 
سنة  31 وعمره  توىف  درويش  »سيد  نصار  د.  ويضيف 
ىف  وهو  عمرة  فرتة  خالل  كان  كله  املوسيقى  وإنتاجه 
سيد  ألن  فقط،  سنوات   9 وهى  سنة   23 إىل   14 من  سن 
حلن  فقد  حلنى،  تدفق  لديه  كان  املقاييس  وبكل  درويش 
سيد  قبل  املوسيقى  أن  كام  سنوات،   6 ىف  مرسحية   30
درويش كانت هتتم بعنرص التطريب »إعادة الكلامت أكثر 
من مرة« حتى يضيع املعنى، وأيضا القدرة عىل االرجتال
املساحات  ستستعرض  ألهنا  قوية  موسيقية  قدرة  وهذه 
الصوتية للمطرب ألنه وقتها مل يكن هناك ميكروفونات.
ذلك كل  من  درويش  سيد  استفاد  »لذلك  ويضيف: 
الكلامت  معانى  عن  التعبري  عىل  قائمة  أحلانه  وجعل 
»أنا  حلن  فمثال  التطريب،  من  شىء  مع  اللحن،  خالل 
أن  حني  ىف  ليغنيه،  مطرب  إىل  حيتاج  وانتهيت«  هويت 
سيد  كان  فقد  يغنيها،  حد  أى  ممكن  سالمة«  يا  »سلمى 
بتاخد  ده  بالشكل  الىل  والناس  موهوبا،  شخصا  درويش 
خربة عىل طول وال حتتاج إىل أن تعيد عليها مرة أخرى«.
أن  إىل  نصار  د.  فيشري  الكوكايني  تعاطيه  عن  أما 
االعتبار  ىف  وضعه  أو  لالهتامم  يدعو  ال  شيىء  ذلك 
التاريخ. أدخله  الذى  املوسيقى  شغله  لدى  املهم  ألن 
الوفاة ولغز  احلقيقة  يكشف  الرشعى  الطب 
شريين  الدكتورة  عىل  السابقة  الشهادات  كل  عرضت 
القاهرة  بجامعة  والسموم  الرشعى  الطب  أستاذة  غالب، 
سويف بنى  طب  بكلية  الرشعى  الطب  قسم  ورئيسة 
فقالت: »وضع مورفني ىف كأس الويسكى كالم غري دقيق 
وال  الفم  طريق  عن  يؤخذ  ال  املورفني  ألن  وعلميا،  طبيا 
يمتصه اجلسم إال إذا أخذ عن طريق احلقن ليؤدى الغرض 
منه وهو هتدئة األعصاب، وتسكني اآلالم، وىف حالة اجلرعة 
التنفس عن طريق تدمري مركز  الزائدة تؤدى إىل توقف 
واحدة  ويسكى  كأس  أن  ذلك  إىل  أضف  املخ،  ىف  التنفس 
للوفاة؟ تؤدى  فكيف  مسكرة،  وال  قاتلة  غري  جرعة  هى 
حالة  ىف  قائلة:  »األهرام«  لـ  شهادهتا  شريين  د.  وتستكمل 
سيد درويش فإن املورفني لو وضع ىف كأس مخر له، فإنه 
درويش  سيد  كان  وإن  حتى  املعدة  طريق  عن  يمتص  ال 
للجهاز  املثبطات  وليس  املنبهات  من  فهو  كوكايني  شامم 
التنفسى، وبالتاىل فإن الويسكى مع الكوكايني يوقف كل 
منهام مفعول اآلخر، وعىل حسب شهادة حياة صربى فإن 
الكوكايني برىء من وفاة سيد درويش، إال إذا كانت املادة 
التى وضعت بالكأس لسيد درويش نوعا آخر من السموم.
وشهادة  درويش  سيد  حفيد  »شهادة  قائلة:  وتستكمل 
دكتور زين نصار تؤكد وجود شبهة جنائية ىف وفاته، األمر 
من  عينة  عىل  واحلصول  رفاته  استخراج  إىل  الذى حيتاج 
واألسنان،  والعظام،  األظافر،  مثل  تتحلل  مل  التى  األجزاء 
أو السقوط من  بالتسمم  إنه من املعروف أن املوت  حيث 
علو مها األكثر شيوعا ىف عامل اجلريمة السياسية أو الوطنية 
السموم ىف  والكشف عن  بالترشيح،  إال  اكتشافها  لصعوبة 
البول والدم وباقى أجهزة اجلسم بأجهزة حديثة متاح اآلن.
سألتها: هل كان يمكن لعبقرى مثل سيد درويش أن يكون 

مدمن كوكايني؟
الروائع  هذه  كل  ويلحن  يؤلف  أن  طبعا  مستحيل  قالت: 
الشكل  ىف  خاصة  مواصفات  له  املدمن  ألن  مدمن،  وهو 
واهلذيان واهلالوس  بمظهره،  االهتامم  وعدم  والطباع، 
ىف  الرتكيز  يستطيع  أن  ملدمن  فكيف  الوعى،  وعدم 
يؤدى  الكوكايني  أن  كام  درويش،  سيد  مثل  أعامل 
أن  حني  ىف  تأليف،  أو  عمل  دون  لكن  بالفعل  للسهر 
وحارض. واع  مخ  إىل  حاجة  ىف  كان  درويش  سيد  إبداع 
بالزرنيخ؟ درويش  سيد  تسمم  عن  وماذا  هلا:  قلت 
عن  متاما  خمتلفة  أعراض  له  بالزرنيخ  التسمم  أجابت: 
البطن،  ىف  شديدا  أملا  يسبب  فهو  باملخدرات،  التسمم 
حاد  فشل  إىل  ويؤدى  شديدا  وإسهاال  وقيئا،  وغيثانا، 
السياسيني،  لقتل  املشهورة  السموم  من  وهو  الكبد،  ىف 
نفيه  بعد  اإلنجليز  يد  عىل  بونابرت  نابليون  قتل  حيث 
)واترلو(  معركة  ىف  هزيمته  عقب  هيالنة  سانت  جلزيرة 
إال  املريض  عىل  أعراضه  تظهر  ال  الذى  الزرنيخ،  بسم 
وفاة  من  السنني  مئات  وبعد  ساعات،   4 مرور  بعد 
. الزرنيخ  تم حتليل عظامه واكتشفت وفاته بسم  نابليون 

وماذا عن وفاة سيد درويش بأزمة قلبية؟
ذلك حتديد  يمكن  ال  وبالتاىل  متاما  اآلن  حتللت  اجلثة   -
البد  وبالتاىل  بسهولة،  كشفه  ويمكن  موجود  السم  ولكن 
من استخراج اجلثة مرة أخرى لتحليل العظم والشعر، ألن 
السموم تظل ىف العظام وال تتحلل، ونتأكد من أهنا جثته من 
خالل حتليل »دى إن ايه« الحفاده ومنهم الفنان إيامن البحر 

درويش، وبه يمكن معرفة اجلثة حتى لو مر عليها 100 سنة.
مفاجأة.. سيد درويش بوهيمى ويروى عن سيد درويش 
أنه كان بوهيميا، حيــث يعيــش فوضى ليــس هلــا مثيــل 
فمثال كان يأكــل أى يشء. وىف أى مكــان، وكــان يصــوم 
أيامًا فال يأكل وال يشــرب إال ما يســد الرمق، وكنت تــراه 
ىف كل مكان، ثم خيتفى فال يعرف له أحد مستقرًا، وقــد 
روى عنه أنه كان خمتليا بنفسه ىف قهوة عىل ضفة النيــل 
ليتم تأليف حلن من أحلانه بينام كان بيته غاصا بأصدقائــه 

ومعارفه وكانت عروسه تنتظره ليلة الزفاف!.
كام انه كان ينام وينام وينام، ثم يسهر ويسهر ويسهر فال 
ضابط لنومه او سهره، اما مالبسه فقد كانت فوضى ال 
حد هلا، ومل يكن ينتظم منها اال رباط رقة الفن الذى كان

 ال يفارق رقبته حلظة، وكان يتقاضى ثمن أحلانه ىف 
فرتات متقطعة إذ مل يكن له مرتب ثابت اللهم اال عند 

اشتغاله مع نجيب الرحيانى فكان يرسل جانبا من النقود 
إىل عائلته ىف االسكندرية، وينفق الباقى وقد يتجاوز 

مئات اجلنيهات عىل أكثر من عرشة من اصدقائه كانوا 
يصاحبونه ىف سهراته البوهيمية ولياليه الليالء- او املالح 

كام كان يسميها .
لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه

أعود لسؤال احلفيد حممد حسن درويش: أين مقتنيات 
وأوراق سيد درويش الشخصية؟

فيجيب: أو مالبسه، طبعا حني توىف سيد درويش كانت 
بعد  املتوىف  مالبس  توزيع  األوقات  هذه  عادات  جترى 
الوعى لالحتفاظ  الوفاة، ومل يكن يوجد  اربعني يوما من 
سيد  ملكانة  اكرتاث  وعدم  للجهل  وذلك  متوىف  بمالبس 
درويش، وأنه من مشاهري الفنانني وكان جيب االحتفاظ 
ممكن  أنه  فاكرين  ماكانوش  الشخصية  بمالبسه 
النوت  أصول  أما  ذلك،  غري  أو  متحف  ىف  هبا  االحتفاظ 
الزواج  قسيمة  مع  اإلسكندرية  بمكتبة  منها  فيوجد 
)جديت(  الرحيم  عبد  جليلة  األخرية  بالزجية  اخلاصة 
وعرضها  عليها  للحفاظ  اسكندرية  ملكتبة  أهديناها  وقد 
والنوت  الصور  به  باملكتبة  ركن  يوجد  حيث  للجمهور، 
البطاقة  بخصوص  أما  درويش.  بسيد  اخلاص  والعود 
ىف  متاما،  عليهام  يستدل  فلم  السفر  وجواز  الشخصية 
يتبق  ومل  هدم  باإلسكندرية  درويش  سيد  منزل  أن  حني 
عليه  نحافظ  فنحن  بالقاهرة  منزله  أما  حطام،  غري  منه 
حارة  بدران  جزيرة  الفرج  روض  بحى  وهو  ونرممه 
وجزيرة  الرشيد  ابن  شارع  من  متفرع  النارص  عبد  عىل 
درويش،  لسيد  أعواد  ثالثة  يوجد  أنه  العلم  مع  بدران، 
والثانى  بدران،  بجزيرة  درويش  سيد  بمنزل  واحد 
العم. أوالد  مع  والثالث  منا،  إهداء  اإلسكندرية  بمكتبة 

» السنة دى مش حاتتم عىل وأنا ىف الدنيا«.
بعد وفاة سيد درويش بأيام قليلة روى صديقه بديع 
خريى هذه الواقعة، مشريا إىل أن سيد درويش كان 

يتوقع املوت ىف أية حلظة، حيث قال: »أهدى إليه ذات 
يوم صورة له كتب عليها:

صديقى ان عفا رسمي
وهــــد املــوت بنيـــانــي
فنــاج الــروح واذكرين
نــزيــل العــالــم الثــانــي

كلام  بالتشاؤم  املفعمني  البيتني  هذين  أمثال  يكتب  وكان 
ذات  صديقه  عىل  له..ودخل  صورة  صديقه  إىل  أهدى 
وقال:  الشديد  التأثر  عليه  وظهر  لونه  اصفر  وقد  يوم 
جوه  باشتغل  قاعد  كنت  الصبح  النهارده  أنا  »اسمع.. 
أوضتى ىف أمان اهلل، بصيت عىل غفلة لقيت صورتى الىل 
األرض  عىل  قلبت  ورد  زهرية  جنب  قدامى  حمطوطة 
مر  احلق  لك  وأقول  يمسها،  ما  يشء  أى  بدون  لوحدها 
دى  السنة  بأن  أهلمنى  حمزن  خاطر  ساعتها  ذهنى  عىل 
العجيبة  املصادفات  الدنيا«.ومن  ىف  وأنا  عىل  حاتتم  مش 
أشهر!! ببضعة  احلادثة  هذه  بعد  مات  درويش  سيد  أن 
ويبقى السؤال حائرا منذ ما يزيد عىل 90 عاما، من قتل سيد 
درويش؟، ومن دمر سمعته وألصق به إدمان الكوكايني؟
كلها اسئلة حائرة رقدت مع جثامنه بقربه ىف انتظار من 

يكشف احلقيقة.






