




نـورمـان"؟ "جـون  هـو  مـن 
دوالر.. 800 مليون  أكثر من  اآلثار: تأمني املعرض   وزير 

للسياحة مـروج  خري  واملعارض   
اليوم، يف  دوالًرا  بـ116  سـتؤجـر  الواحدة  القطعة 

جملس  أعضاء  بعض  ومعهم  املعارضني،  اآلثاريني  بني  الدائر  اجلدل  من  حالة 
الشعب، وبني وزير اآلثار بسبب نية األخري إقامة معرض للملك الذهبي الصغري 
توت عنخ آمون خارج مرص والذي تم اكتشاف مقربته كاملة بكل كنوزها والتي 
زادت عن 5000 قطعة أثرية نادرة وليس هلا مثيل يف بلد آخر من البالد التي رسقت 
آمون. عنخ  توت  امللك  آثار  أمهية  ترجع  وهنا  املايض،  يف  آثارنا  عىل  واستولت 
اآلثار  معارض  إن  قال  والذي  اآلثار،  وزير  العناين،  خالد  الدكتور  إىل  ذهبنا 
القيمة  أن  عن  تردد  ما  نافيا  اخلارج،  يف  السياحي  للمنتج  مروج  خري  املرصية 
دوالر،  مليون   800 من  أكثر  أهنا  موضًحا  دوالر،  ماليني   5 للمعرض  التأمينية 
وطالبناه  اخلارج،  يف  مرصي  آثار  ملعرض  قيمة  أكرب  وهي  جنيه،  مليار   15 أي 
امللكة  عن  البحث  رحلة  حلسم  قبل  من  فعل  كام  بمتخصصني  يأيت  بأن 
وجود  يف  آمون  عنخ  توت  امللك  ملقربة  الراداري  الكشف  خالل  من  نفرتيتي، 
واملوافقني  املعارضني  ومناقشة  وأجانب،  مرصيني  متخصصني  آثار  علامء 
معارض  وخرباء  واقتصاديني  تأمني  رشكات  من  متخصصني  حضور  يف 
شخصية. مآرب  أجل  من  املعارضة  أو  باجلهل  أحدا  يتهم  ال  حتى  وآثاريني 
أساسية  قطعة   135 منها  قطعة   166 لـ  معرض  إقامة  عن  اإلعالن  كانت  البداية 
فيها  جيوب  سنوات   5 ملدة  آمون  عنخ  توت  امللك  مقتنيات  من  فرعية  و25 
يف  األمريكية،  أنجلوس"  "لوس  من  بدءا  مدن،   10 يف  ويعرض  أجنبية  دول   7
 Premier الرشكة مالك  اسم  عن  اآلثار  وزارة  وأعلنت  احلاىل،  مارس   23
املعرض. إقامة  عىل  معه  التعاقد  تم  الذي  نورمان  Exhibitions جون 
جون  تقدم  حيث  املعرض،  إقامة  عن  تفصيلية  مذكرة  اآلثار  وزارة  وقدمت 
العاملية  الدولية لإلدارة  واملجموعة   "EI" الدولية  املعارض  نورمان رئيس رشكة 
حتى   2018 مارس   22 بني  ما  الفرتة  يف  املعرض  إقامة  بطلب  بأمريكا،   "IMG"
مقربة  مقتنيات  من  قطعة   166 تضم  أثرية  بقائمة  وتقدم   ،2024 نوفمرب   30
توت عنخ أمون، وبلغت القيمة التأمينية للمعرض 862 مليونا و800 ألف دوالر.
 7-11-2016 بتاريخ  اخلارجية  املعارض  بلجنة  املوضوع  مناقشة  ومتت 
املعرض  مناقشة  ومتت  و2017-2-6و9-8-2017،  و7-12-2016  و16-11-2016 
و9-8-2017  25-12-2016 بتاريخ  لآلثار  األعىل  املجلس  إدارة  جملس  يف 
مقرتحة  مدن   10 يف  العرض  يتم  أن  عىل  املعرض،  عىل  املوافقة  ومتت 
والنقل. التغليف  لفرتات  شهرين  إىل  باإلضافة  دول،  عدة  يف  للمعرض 
يف  للعلوم  كاليفورنيا  مركز  هي  املعرض  حمطات  فإن  باملذكرة  جاء  وكام 
وقاعة   ،2019 يناير   6 وحتي   2018 مارس   22 من  الفرتة  يف  أنجلوس  لوس 
وحتي  2019 مارس   18 من  الفرتة  يف  بفرنسا  باريس  يف  الكربى  الفليت 
نوفمرب  من  الفرتة  يف  إنجلرتا  يف  بلندن  للفن  ساتيش  وقاعة   ،2019 سبتمرب   31
الفرتة  يف  واشنطن  بمدينة  سمسونيان  ومتحف   ،2020 إبريل   2 حتى   2019
بأسرتاليا  سيدين  يف  األسرتايل  واملتحف   ،2020 أكتوبر  وحتي   2020 يونيو  من 
كوريا  يف  الوطني  واملتحف   ،2021 يونيو  وحتي   2020 ديسمرب  من  الفرتة  يف 
فرانكلينفي  ومعهد   ،2022 يناير  وحتي   2021 أغسطس  من  الفرتة  يف  اجلنوبية 
فالدلفيا بأمريكا يف الفرتة من أبريل 2022 وحتي ديسمرب 2022، ومتحف فيلد 
املعرض  ينتقل  ثم   ،2023 أغسطس  وحتي  فرباير   22 من  الفرتة  يف  بشيكاغو 
أكتوبر  من  الفرتة  يف  وذلك  اليابان  يف  طوكيو  بمدينة  للفنون  موراي  مركز  إىل 
2024، ومتحف أوساكا للفن يف مدينة أوساكا باليابان. 2023 وحتي شهر إبريل 
 5 قدره  مادي  بعائد  تقدم  للمعرض  املنظم  اجلانب  أن  املذكرة  وكشفت 
باإلضافة  مدن،  لـ10  دوالر  مليون   50 بإمجايل  مدينة  لكل  دوالر  ماليني 
استحقاق  إىل  باإلضافة  املعرض،  مبيعات  أرباح  إمجايل  من   10% إىل 
عن  واحد  دوالر  بسداد  وذلك  التذاكر،  دخل  من  ماديا  عائدا  اآلثار  وزارة 
زائر. ألف   400 إىل  الزوار  عدد  وصول  بعد  للمعرض  دخول  تذكرة  كل 
كام يتم سداد دوالرين عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إىل 

نصف مليون زائر، وسداد 3 دوالرات عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول 
عدد الزوار إىل 600 ألف زائر، و4 دوالرات بعد وصول العدد إىل 700 ألف زائر.
حكومي  ضامن  بخطاب  تقدم  للمعرض  املنظم  اجلانب  أن  املذكرة  وأوضحت 
وهي  فقط،  األوىل  املدينة  عن  اآلثار  وزير  إىل  بالقاهرة  أمريكا  سفري  من 
حتى   2018 مارس   22 من  الفرتة  يف  أنجلوس  بلوس  للعلوم  كاليفورنيا  مركز 
القطع  ومحاية  سالمة  بضامن  األمريكية  احلكومة  فيه  وتتعهد   ،2019 يناير   6
أراضيها. يف  وجودها  أثناء  املصادرة  أو  االستيالء  أو  احلجز  ضد  األثرية 
تقديم  حلني  حدة  عىل  مدينة  لكل  منفصل  اتفاق  توقيع  سيتم  ذلك  عىل  بناء 
املعرض،  بمدن  اخلاصة  احلكومية  الضامن  خطابات  باقي  املنظم  اجلانب 
احلكومي  الضامن  خطاب  سيقدم  بأنه  للمعرض  املنظم  اجلانب  وأفاد 
التالية  املدينة  إىل  املعرض  نقل  قبل  وذلك  حدة،  عىل  مدينة  بكل  اخلاص 
مرص. إىل  املعرض  عودة  تتم  اخلطابات  تقديم  عدم  حال  ويف  شهور،  بثالثة 
تكاليف  كل  للمعرض  املنظم  اجلانب  يتحمل  التفسريية،  باملذكرة  جاء  ملا  طبقا 
اجلانب  وقدم  مالية،  تكاليف  أي  اآلثار  وزارة  تتحمل  ال  أن  عىل  املعرض،  إقامة 
أثرية،  قطعة   166 لعدد  التأمينية  القيمة  لتغطية  الالزمة  التأمني  وثائق  املنظم 
وذلك  عاملية،  رشكة  عرب  التأمني  وإعادة  املرصية  التأمني  رشكات  عرب  وذلك 
الفقد  ضد  املعروضات  وتأمني  لتغطية  دوالر  ألف  و800  مليونا   862 قيمته  بام 
القطع  من  جزء  أو  لكل  وذلك  االستيالء،  أو  املصادرة  أو  الرسقة  أو  التلف  أو 
واإلرهاب،  واحلروب  طبيعية  كوارث  من  القاهرة  احلاالت  ذلك  يف  بام  األثرية، 
األثرية. القطع  عرض  أثناء  العامة  االضطرابات  أو  الطارئة  األسباب  أو 
بنكي  ضامن  خطاب  قدم  املنظم  اجلانب  أن  التفسريية  املذكرة  وكشفت 
املرصي،  املركزي  البنك  من  واملعتمد  املرصية  البنوك  أحد  من  صادر 
لوزارة  املستحقة  املالية  املستحقات  بسداد  سيلتزم  البنك  بأن  يشهد 
السفارة  إبالغ  وسيتم  األثرية،  القطع  عودة  قيمة  إىل  باإلضافة  اآلثار، 
املتبعة  اإلجراءات  بكافة  املعرض  فيها  سيقام  التي  بالدول  املرصية 
أخرى. مرة  ملرص  العودة  وحتى  القاهرة  من  سفره  منذ  للمعرض 
الوزارة، ولكن هناك أصواتا معارضة هلا عدة مالحظات  تلك كانت ترصحيات 
تنتهي  للزيادة،  قابلة  سنوات،  مخس  املعرض  مدة  أن  أمهها  للغاية  مهمة 
القيمة  وأن  دوالر،  مليون   50 من  تقرتب  املعرض  دخل  وحصيلة   ،2024 عام 
ملقتنيات  أساسية  القطع  أن  خاصة  مناسبة،  غري  املعروضات  هلذه  التأمينية 
للطرف  جمحفة  املعرض  هذا  بنود  أن  إىل  باإلضافة  آمون،  عنخ  توت 
األخرى. البلدان  بآثار  مقارنة  اآلثار  هذه  قيمة  إىل  ترقى  وال  متاما،  املرصي 
القانونية  املخالفات  من  العديد  متضمنة  جاءت  العقد  هذا  بنود  أن  كام 
 117 رقم  اآلثار  محاية  لقانون  اخلارجية  املعارض  تنظيم  من  جاء  ما  لكل 
 ،2010 لسنة   61 رقم  وقانون   2010 لسنة   3 رقم  بقانون  املعدل   ،1983 لسنة 
املتفردة. اآلثار  تلك  عىل  جسيمة  خماطر  وجود  عليه  يرتتب  الذي  األمر 
أثرية،  قطعة  لـ166  فقط  دوالر  مليون   50 العائد  ان  إىل  باإلضافة 
وآثارها،  بمرص  يليق  وال  لقيمتها،  يرتقى  وال  جدا  متدن  مقابل  وهو 
اليوم يف  دوالرا  بـ116  ستؤجر  الواحدة  القطعة  أن  يعني  ما  وهو 
وعىل  دوالر(،  مليون   ٥٠  = سنوات   ٧ x قطعة  ١٦٦ x يوما  xدوالرا ٣٦٥  ١١٦(  
لـ"أبو  20سنة  ملدة  قطعة   300 أجر  مثال  "اللوفر"  أن  نرى  اآلخر  اجلانب 
اقل  قطع  أهنا  رغم  يورو،  مليار  حواىل  أي  دوالر  مليون  و200  بمليار  ظبي" 
املخازن. يف  منها  الكثري  ولدينا  املرصي،  املعرض  قطع  من  وأمهية  قيمة 
سوف  التي  الفريدة  القطع  عىل  احلفاظ  مسؤولية  ستقع  من  عىل  أنه  كام 
املادة  األثار،  ٢٠١٠ حلامية  ٣ لسنة  للقانون؟ ونذكر أن قانون رقم  باملخالفة  تسافر 
مع  التعاقد  فإن  ولذال  الدولية،  املعاهد  أو  املتاحف  مع  إال  التعامل  بعدم  أقر   5
الرشكة ملكية خاصة، غري  للقانون، وهذه  يعد خمالفة رصحية  رشكة خاصة 
مطروحة يف البورصة األمريكية، وال يعرف أحد من هم رشكاء جون نورمان.
واجلدير بالذكر أن وزارة اآلثار قالت يف احدى الصحف أن العقد بينهم وبني رشكة 
جون نورمان بمبلغ ٥٠ مليون دوالر فقط ملدة ٧ سنوات، وال زالت وزارة اآلثار 
تتكتم عىل العقد األصيل املربم مع الرشكة باملخالفة للامدة 5 بقانون محاية اآلثار.

ببيان عاجل بشأن  النواب،  النائب هيثم احلريري، عضو جملس  أيضا تقدم 
القضية وقال، إنه عمال بحكم املادة )134( من الدستور، واملادة )215( من 

اآلثار  أمر معرض  والتحقق يف  النظر  فإننا نطلب  للمجلس،  الداخلية  الالئحة 
الصغري والذي بمقتضاه  الفرعون"  "كنوز  باخلارج حتت مسمي  املزمع عرضه 

للملك توت  التارخيية  للحقبة  أثرية فريدة ترجع  ١٦٦ قطعة  يتم سفر  سوف 
آمون. عنخ 

تعليقاهتم: تلك  املعرض فكانت  أما منفذو   -
"يتوقع  ورد يف مقال مكتوب عىل أيدي حمللني ماليني بلوس أنجلوس أنه 

وصول املردود االقتصادي ملعرض توت عنخ أمون إىل ٣٥٢ مليون دوالر يف 
عرش شهور فقط..".

الذين يأتون إىل املدينة  كام يتوقع مقدمو املعرض اجلديد أن ينفق السياح 
272 مليون دوالر. ويمكن أن يصل إمجايل  109 ماليني دوالر إىل  للعرض من 

352 مليون دوالر، بام يف ذلك توفري املئات من فرص  األثر االقتصادي إىل 
العمل يمكن إنشاؤها أو دعمها من قبل املعرض، وفقا لدراسة أجرهتا رشكة 

االقتصادي. للتحليل  "إميس" 
أنجلوس  للتسويق يف جملس لوس  التنفيذي  الرئيس  وقال دون سكيوتش، 

امللك توت سيكون تعبريا كبريا عن  "نحن نتفق عىل أن  للسياحة واملؤمترات: 
الزوار املحتملني إىل لوس أنجلوس، خاصة وأننا سنكون الوجهة األوىل يف 

العاملية". جولته 
اآلثار املرصية لالحتفال  الذي قدمته وزارة  القادم،  املعرض  وسيتضمن 

150 قطعة أثرية.  100 الكتشاف قرب امللك توت، أكثر من  بالذكرى السنوية 
يناير  أوائل  التي متثل أكرب معرض خارج مرص، حتى  وستظهر املجموعة، 

2019 قبل االنتقال إىل أوروبا.
لتوت عنخ آمون، ورسير  الطبيعي  األثرية متثاال باحلجم  القطع  وتشمل 

امللك  احتفايل جلنازه، وصور ثالثية األبعاد، ورضيح ذهبي يصور مشهدا بني 
أنخيسينامون. وزوجته، 

التسجيل املسبق  وألن العرض من املتوقع أن يتم بيعه برسعة، فقد فتح باب 
يتم بيعها يف منتصف  التي  التذاكر  يناير حلجز   8 للتذاكر يوم األربعاء حتى 

يناير.
وترتاوح أسعار التذاكر من 19،20 دوالر إىل 29،95 دوالر، مع خصومات 

واملجموعات. وكبار السن  للطالب 
- روزاليوسف - كاميليا عرتيس  كتبت 

يف  السعودية  اإلسكان  وزارة  نجحت 
إىل  العقارية  منتجاهتا  أسعار  ختفيض 
عليه  كانت  بام  مقارنة  تقريبًا،  النصف 
وذلك  سنوات،   7 قبل  األسعار  خارطة 
جديدة. مالية  وحلول  وبرامج  آليات  باتباع 
اإلسكان  وزارة  وبرامج  سياسات  وتساهم 
ألغلبية  املساكن  تأمني  يف  السعودية، 
الرشائية،  قدراهتم  خمتلف  عىل  املواطنني، 
مرشوع  بينها  من  كان  مشاريع  عدة  عرب 
ومرشوع  املربز  ومرشوع  جدة،  سندس 
من  حجزها  تم  والتي  الرياض  شامل 
شهر  أقصاها  مدة  يف  املواطنني  قبل 
الرياض. لصحيفة  تقرير  بحسب  واحد 
أن  وعقاريون  اقتصاديون  حمللون  وأكد 
يقارب  ما  ضخ  عىل  اإلسكان  وزارة  عزم 
 2018 عام  يف  جديد  سكني  منتج  ألف   300
سكنية  ووحدة  جمانية  أرض  بني  متنوع 
الدولة  توجه  من  سيعزز  عقاري،  متويل  و 
املتملكني  نسبة  عدد  زيادة  إىل  اهلادف 
املواطنني،  من  باملستأجرين  مقارنة  للمساكن 
ملسح  وفقا  لإلحصاء  العامة  اهليئة  وكانت 
نسبة  ارتفاع  عن  أعلنت   2017 عام  يف  أجرته 
49% بلغت  إذ  للمباين  السعوديني  متلك 
أسعار  "إسكان"  بوابة  عرب  الوزارة  وحددت 
املنتجات السكنية يف برنامج "سكني" بني 250 
إىل 750 ألف ريال. وتتناسب املنتجات السكنية 
مجيع  احتياجات  مع  احلالية  والتمويلية 
القروض  لتشمل  شهر  كل  وتتنوع  املواطنني، 
وكذلك  فائدة  دون  منحها  يتم  التي  العقارية 
السكنية  والوحدات  للبناء  املعدة  األرايض 
واملوقع. املساحات  يف  تتنوع  التي  اجلاهزة 
ويقول املطور العقاري يارس عوض إن "نجاح 
منتجاهتا  أسعار  ختفيض  يف  اإلسكان  وزارة 
"الوزارة  ويقول:  هلا.  حيسب  السكنية، 
يف  وقعت  التي  السلبيات  معاجلة  إىل  تسعى 
مراعاة  السلبيات،  هذه  وأول  ماضية،  فرتات 
الوحدات  سواء  العقارية،  منتجاهتا  تكون  أن 
التمويل،  منتجات  أو  الفلل  أو  السكنية 
للمواطن". الرشائية  والقدرة  تتناسب 
وقت  يف  احلكومي  التمويل  "توفر  أن  وأكد 
عن  الناجتة  األسعار،  زيادة  إىل  أدى  سابق، 
العقارية"،  املنتجات  من  املعروض  قلة 
الوزارة،  منتجات  أسعار  "خفض  أن  معتربا 
التملك  نسبة  ستعزز  كبرية،  خطوة  يعد 
كبري  عدد  أن  حيث  السعودي،  املجتمع  يف 
املحدود،  الدخل  ذات  السعودية  األرس  من 
ريال  مليون  النصف  مبلغ  تأمني  يمكنها  ال 
وحدة  لبناء  قبل  من  حمددا  كان  التي 
جتد  أن  األرسة  تستطيع  واليوم  سكنية، 
وهو  املبلغ،  هذا  بنصف  سكنية  وحدة 
بسهولة". أقساطها  سداد  من  يمكنها  ما 

للمساكن مواطنيها  متلك  نسبة  ترفع  السعودية 



بنوك مرص وتعويم اجلنيه مقابل الدوالر.. مكاسب وخسائر

الناخبني  بيانات  قاعدة  إهناء  لالنتخابات:  الوطنية 
مارس أول  اللجان  عىل  وتوزيعهم 

أن  برضورة  حديثة،  مرصفية  دراسة  أوصت 
زيادة  تأثري  دراسة  عىل  املرصية  البنوك  تعكف 
والعمومية  اإلدارية  املرصوفات  عىل  األسعار 
للبنوك، مع تصور لكيفية ختفيض املرصوفات 
واحتامالت  اجلارية  التطورات  ضوء  يف 
لقرارات  نتيجة  التضخم  معدالت  ارتفاع 
اجلاري. العام  من  الثاين  الربع  خالل  إصالحية 
حتت  جاءت  التي  الدراسة  وأوضحت 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  "تداعيات  عنون 
انخفض  كلام  أنه  املرصية"،  البنوك  عىل 
البورصة  نشطت  كلام  اجلنيه  رصف  سعر 
القيمة  ارتفاع  يعني  ما  وهو  املرصية، 
بمرص. العاملة  البنوك  أغلب  ألسهم  السوقية 
وقد استطاعت أغلب البنوك تعظيم قيمة أسهمها 
حققت  حيث  املايض،  العام  خالل  السوقية 
مرص  اإلسالمي  وأبوظبي  السويس  قناة  بنوك 
واإلسكان  والتعمري  مرص  الوطني  والكويت 
أفضل ارتفاعات ألسهم بنوك بالبورصة املرصية.
املرصيف  اخلبري  أعدها  التي  الدراسة  وأوضحت 
أن  يمكن  كان  مشكلتان  هناك  أن  آدم،  أمحد 
االئتامين  التصنيف  عىل  سلبي  بشكل  يؤثرا 
يف  ساهم  الفائدة  أسعار  رفع  أن  إال  ملرص، 
إجيابًا  يؤثر  بام  املشكلتني  هاتني  عىل  القضاء 
مراجعته  حال  ملرص  االئتامنى  التصنيف  عىل 
العاملية. التصنيف  مؤسسات  قبل  من 
نمو  معدالت  تدين  يف  األوىل  املشكلة  ومتثلت 
الودائع بالعملة املحلية طوال عام 2016 واستمرار 
املرصية  البنوك  استمرار  عىل  سلبًا  يؤثر  ذلك 
وبالتبعية  يؤثر  بام  املوازنة  عجز  متويل  يف 
إضافة  االئتامين،  التصنيف  عىل  بالسلب 
التضخم. معدالت  ارتفاع  عىل  ذلك  تأثري  إىل 

البنك  عن  الصادرة  األخرية  األرقام  لكن 
ودائع  إمجايل  أن  إىل  أشارت  املرصي  املركزي 
املايض  أكتوبر  هناية  يف  بلغ  بالبنوك  العمالء 
 2761.1 نحو  مقابل  جنيه  مليار   3218.5 نحو 
.16.5% بنحو  تقدر  ارتفاع  بنسبة  جنيه  مليار 
األصول  الثانية يف حتول صايف  املشكلة  ومتثلت 
مرة  ألول  للسالب  املرصية  للبنوك  األجنبية 
التمويل  معهد  له  أشار  ما  وهو  التاريخ،  يف 
لتوسع  كنتيجة  سابقة،  تقارير  يف  الدويل 
االحتياطيات  تدعيم  يف  املرصي  املركزي  البنك 
من  دوالرات  اقرتاض  خالل  من  الدولية 
الدوالرية. اخلزانة  أذون  من  بطروح  البنوك 
وأيضًا قبول ودائع، وهذا التوسع رفع من نسبة 
يف  األجنبية  بالعملة  البنوك  ودائع  عىل  املخاطر 
بالبنوك  األجنبية  العمالت  حصيلة  ضعف  ظل 
الوضع  هذا  واستمرار  املرصفية  السوق  من 
كان سيؤثر سلبًا عىل التصنيف االئتامين ملرص.
املركزي  البنك  عن  الصادرة  البيانات  لكن 
إصدار  يف  التوسع  عملية  توقف  إىل  أشارت 
من  رصيدها  انخفض  ولذلك  األذون  هذه 
 2016 العام  من  ديسمرب  يف  دوالر  مليار   20.4
املايض. يونيو  يف  دوالر  مليار   18.2 نحو  إىل 
سابقة  توقعات  وجود  إىل  الدراسة  وأشارت 
والعمومية  اإلدارية  املرصوفات  بارتفاع 
عىل  سلبًا  سيؤثر  ما  وهو  املرصية  بالبنوك 
صايف  نمو  معدالت  عىل  وكذلك  املوارد  تكلفة 
السنوية  املالية  املراكز  خالل  ومن  أرباحها 
املرصوفات  بالفعل  ارتفعت   2017 عام  عن 
الدويل  التجاري  بالبنك  والعمومية  اإلدارية 
بنسبة  الوطني  قطر  وبنك   29.2% بمعدل 
.36.4% بنسبة  املرصي  األهيل  والبنك   ،26.3%

نائب  الرشيف،  حلمى  حممود  املستشار  قال 
واملتحدث  لالنتخابات،  الوطنية  اهليئة  رئيس 
توزيع  ىف  بالفعل  بدأت  اهليئة  أن  باسمها، 
االنتخابات  ىف  الفرعية  اللجان  عىل  الناخبني 
الرئاسية املقرر إجراؤها ىف الداخل أيام 26 و27 
و28 مارس اجلارى، مشريا إىل أن الشكل النهائى 
وتوزيعهم  الناخبني  بيانات  لقاعدة  واألخري 
اجلارى. مارس   6 يوم  سيكون  اللجان  عىل 
أن  خاصة  ترصحيات  ىف  "الرشيف"  وأضاف 
الذين  الوافدين  وبيانات  عدد  تسلمت  اهليئة 
سجلوا بياناهتم ىف املحاكم االبتدائية عىل مستوى 
والتوثيق،  العقارى  الشهر  ومكاتب  اجلمهورية 
لتسجيل،  القانونية  املهلة  انتهاء  بعد  وذلك 
وقامت  فرباير،   28 يوم  هلا  حمدد  كان  والتى 
بتسكينهم وباقى الناخبني عىل اللجان الفرعية.
الوطنية  اهليئة  أن،  إىل  "الرشيف"  وأشار 
الكرتونى  رابط  بتوفري  قامت  لالنتخابات 
اللجان  مكان  عن  لالستعالم  اهليئة  موقع  عىل 

الناخبني  الفرعية ورقم  اللجنة  االنتخابية ورقم 
الرقم  إدخال  خالل  من  االنتخابية  الكشوف  ىف 
املواطنني  من  شكاوى  اهليئة  وتلقت  القومى، 
بعض  بنقل  املتعلقة  األخطاء  بعض  بوجود 
موطنهم  عن  بعيدة  أخرى  جلان  ىف  الناخبني 
قاعدة  حتديث  اللجنة  فقررت  االنتخابى، 
البيانات وتسكني الوافدين الراغبني ىف التصويت 
والذى  صحيح  بشكل  اقامتهم  حمل  غري  ىف 
سيستمر حتى يوم أول مارس حيث سيتم غلق 
القاعدة  وتكون  رسمى  بشكل  البيانات  قاعدة 
مارس.  6 يوم  بعد  جاهزة  املحدثة  النهائية 
وأوضح "نائب رئيس اهليئة الوطنية لالنتخابات"
اهليئة تعاقدت بشكل رسمى مع إحدى املطابع 
االخرض  الضوء  هلا  واعطت  بالدولة  الرسمية 
اقرتاع  بطاقة  مليون   60 من  يقرب  ما  لطباعة 
متهيدا لتسليمها للقضاة قبل يوم من بدء عملية 
إىل  الكرتونيا  وتسليمها  الداخل  ىف  االقرتاع 
اخلارج. املرصيني ىف  لتصويت  اخلارجية  وزارة 



اليوَم؟  قتلت  شخًصا  كم  القارئ،  عزيزي 
وتقول  رجاًء  النافية  اإلجابَة  ِل  تتعجَّ ال 
مراٍت  َقتَل  فجميُعنا  بقاتل!"  أنا  "ما  مستنكًرا: 
والرتّصد.  اإلرصار  سبق  ومع  عمًدا  عديدة، 
عن  مؤمتر  يف  عشاٌء  مجعني  أسبوع،  قبل 
'هاين رمزي'.  الفنان  النفسية بصديقي  الصحة 
نغامِت  إىل  ورهبة  باستسالم  ُننِصُت  وبينام 
بتوقيع  شوبان"،  "فريدريك  العظيم  البولندي 
"رمزي يّسى" عىل البيانو،  أنامل املرصي العظيم 
مع  النفسية  أزماتِه  يف  ُيفّكر  مّنا  واحٍد  كلُّ  كان 
احلياة، ومع الناس، وحياول غسلها بشالل النغم. 
بعد انتهاء العزف اآلرس، ُرحنا نتكلم عن حاالت 
النفيس. للضغط  تعرضوا  الناس،  من  نعرفها 
الوجود،  يف  نفسية  مريضة  أعظم  عن  حكيُت   
األديب  جمَدها  صنعت  التي  وولف،  فرجينيا 
باضطراب  إصابتها  بسبب،  ربام  أو  عن،  رغاًم 
 Bi-polar Mood القطب  ثنائي  املزاج 
غرًقا؛  لالنتحار  دفعها  الذي   .Disorder
حني  أثقلت جيوَب معطفها باألحجار، ونزلت 
عام  الثرية  حياهُتا  لتنتهي  بانجلرتا،  "أوز"  هنر 
مسار  غريت  التي  الالمعة  الربيطانية  هي   .١٩٤١
أفخر  والتي  املايض،  القرن  أوائل  يف  الرواية 
للعربية كتابني من أعامهلا  بأنني ترمجُت  دائاًم 
للرتمجة.  القومي  املركز  عن  صدرا  اخلالدة 
من  صادف  عّمن  يل  ليحكي  هاين  دور  جاء  ثم 
“حنان  املمثلة  عن  لنا  حكى  ا.  نفسيًّ املأزومني 
"عاوز  اجلميل:  فيلمه  شاركته  التي  الطويل" 
"هاين  دخل   ،٢٠٠٣ عام  أيام  أحد  يف  حقي". 
تبكي  فوجدها  التصوير  لوكيشن  رمزي" 
أهنم  عرف  ثم  يضحكون.  حوهلا  من  والناس 
كانت  أهنا  خرُب  انترش  حني  منها  يسخرون 
تلك  بعد  امرأة.  إىل  باجلراحة  وحتّولت  رجال 
املصحة  الطويل"  "حنان  دخلت  الواقعة،  
انتحار،  غري  أو  كان  انتحاًرا  وماتت.  النفسية، 
هي  تذكروهنا؟  هل  موجودة.  تعد  مل  أهنا  املهم 
“البيت  الشهرية:  الضاحكة  اجلملة  صاحبة 
طاهر.”  عمره  طول  وهايفضل  طاهر  ده 
لكن هناك فارًقا هائال بني موت"فرجينيا وولف" 
وموت "حنان الطويل”. األوىل مل يقتلها أحٌد. بل 
دعمها كلُّ من حوهلا من زوج وأصدقاء وجريان 
وأهل، للحد الذي قررت معه الرحيل حتى ترفع 
اللتني  رسالتيها  يف  ورد  كام  اجلميع،  عن  محلها 

بني السخرية  والليربالية  دعاة املذهب يرفعون 
شعار  العري هو احلل ؟!

- بعد صدمة احلرب العاملية االويل ظهــر  العــراة 
باملـانيــا  لينقــذوا العــالــم مــن كــوارث احلــروب 

واالمراض  بعرهيم.
قراءة نوادر الكتب يف التاريخ الثقايف املرصي .تكشف 
.ومن  القراءة  متعة  جوار  ايل  املزايا  من  العديد  عن 
اهم هذه املزايا احلالة الليربالية التى كانت تسيطر عيل 
الساحة املرصية مع مراعاة نسبة املتعلمني والقادرين 
عيل القراءة .كعمل شاقا ال هيتم به الكثريين باالساس 
.هذا من ناحية ومن ناحية اخري وجود كتب تبحث 
عن اجلامهريية واالثارة باي شكل لتحقيق نجاح عيل 
اي  عن  تبحث  جيعلها  الذى  االمر  التوزيع  مستوي 
موضوع غريب  يكون جذابا ومثريا للقاريء .والذى 
يمكن  هنا  .من  السخرية  منطلق  من  معه  نتعامل 
حبيش  فؤاد  للكاتب   " العري  رسول   " كتاب  قراءة 
هزيل  وحمتوي  جاد  .بمدخل   1930 عام  والصادر 
االويل  بالصفحة  جاء  الذى  املدخل  هبذا  له  عالقة  ال 
رشف  "بئس  يقول  حبيش  كتب  حيث  الغالف  بعد 
خيوطه  البكارة  من  غشاء  عيل  يقوم  والعائلة  الفتاة 
 110 .الكتاب يقع يف  "؟!  العنكبوت  اوهي من خيوط 
مقدمته  يف  كاتبه  .وقال  املتوسط  احلجم  من  صفحة 
انه مقتطفات من كتاب املاين بعنوان "يف بالد العراة 
"للصحفي لويس شارل روبيه .الذى اجري ريبورتاج 
.ويتوقع  شهور   لعدة  عايشهم  ان  بعد  العراة  حول 
الكاتب حالة الرفض للتجربة  حيث يقول يف صفحة 
نظرية  حول  الناس  النقسام  اعجب  مل  الكتاب  من   6
هذا  فام  ومستهجن  ومرتدد  حمبذ  ايل   " العري   "
التطور  حلالة  بليغة  صورة  سوي  جهة  من  االنقسام 
الذي جيتاز العامل بعد احلرب مراحلة الشاقة وهو من 
الثقافات  وتعدد  البيئات  لتباين  نتيجة  اخري  جهة 
بمستودع  اشبه  هي  التى  البالد  هذه  يف  وخاصة 
هذه  توقعت  .ولقد  والشعوب  االمم  مجيع  لثقافات 

حلم يوسف 
وهنا ادرك شهرذاد الصباح 

مساء ذات  النوم  استدعي  ان  حاولت 
قد  هادئه  موسيقي  عن  بحثًا  أصابعي  فتسللت 
الذي العميق  والنوم  االسرتخاء  عيل  تساعدين 
شهرذاد  متتابعة  عيل  فعثرت  خاصمني،  طاملا 
كورساكوف الرويس  املوسيقار  للعبقري 

) رينسكي كورساكوف( ، قللت درجةالصوت 
وخفضت االضاءه ثم اغلقت جفوين ممنيًا 

نفيس بأحالم سعيده..ما هي اال حلظه وجدت 
نفيس سابحًا يف عامل االحالم بالفعل .

اجلو  هلذا  متامًا  مغايرًا  جاء  حلمي  ان  الغريب 
الرومانيس الذي صنعته لنفيس ، فام لبث احللم 
ان زحف يب ايل حيث بدأت شهرذاد القصاصه 
تعيش  وهي  ليله  بعد  ليله  حكاياهتا  تروي 
املتسلط  شهريار  امام  احلياه  اجل  من  رصاعها 
البتار.  سيفه  وجه  يف  الناعم  سالحها  شاهره 
بطيل بني  العالقه  ان  فكرة  عقيل  يف  بزغ  حتي 
الف ليله وليله شهريار وشهرزاد هي ذاهتا نفس 
الرصاع بني جحافل الظالم وبني قوافل التنوير.
يف  املجروح  اإلرهايب  ذلك  هو  شهريار 
املقدس  احلق  لنفسه  أعطي  الذي  كرامته 
االرض  عيل  شهرذاد  كل   ، شهرذاد  قتل  يف 
ال  فهو  وليله  ليله  الف  الليايل  توالت  مهام 
البعري. بول  او  الدم  بحور  من  أبدًا  يرتوي 
للوطن  حمب  متحرض  كل  هي  شهرذاد 
للنورمستخدمًا طاقة  يفتح  ان  جاهدًا  وحياول 
كل  القوي الناعمه التي توظف أدواهتا من ابداع 
وفن وثقافه خللق مواطن متحرض ، عاشقًاللحياه 
 . االنسان  حق  حيرتم  كام  احليوان  حق  يقدر   ،

الصدام بني الشهريان ان ذلك الشهريار اجللف 
خطأه وخطيئته ان عقله املتحجرجيعله ينظر 

ايل كل شهرذاد نظره دونيه
هو  وثقافه  فن  من  ألوانه  بكل  االبداع  ان  ويري 
رجس من عمل الشيطان ، وهو املغيب ال يعلم انه 
هو نفسه بالنقاب الذي ارتيض ان يغلف به عقله 
، هو نفسه ذات الرجس الذي ابتدعه الشيطان .
امام نفسه حيال  الداخيل  لكن احساس شهريار 
ما  وهذا   ، النفس  بصغر  احساس  هو  شهرذاد 
لذا   ، بالوجع  ويشعره  بداخله  احلقد  يؤجج 
الذي  الظالم  تفضح  الهنا  النور  اطياف  كل  يكره 
كام  بالعري  يشعر  جيعله  النور   ، داخله  يعشش 
املحرمه. الشجره  من  اكل  عندما  آدم  شعر 
عدوانية  محقاء  شخصيه  االرهاب..  شهريار 
السالح  يملك  قد  شهريار  مريضه،  شخصيه   ،
اخلارجيه  ألقوه  مصدر  وهذا   ، نعم    .. املادي 
السياف(،  مرسور   ( عليها  يرتكن  التي 
العقل،  ومشوش  الداخل  من  خموخ  لكنه 
أقاصيص  اما  فرائصه  ترتعد  جبانه  شجاعته 
. الذهن  ومتبلد  رشير  النه  شهرذاد  وحكايات 
وشهرزاد  االرهاب(  شهريار)  بني  الفرق 
حيل  احلياه  مع  رصاعه  يف  االول  ان  )التحرض( 
من  رصاعه  يف  الثاين  بينام   ، بالقتل  معادلته 
. املستنري  الفكر   ، الفكر  يستخدم  احلياه  اجل 
ذلك الفكر والعقيده والسلوك الذي جيب ان نبذره 
املواطنني  من  اجيااًل  لنا  لتطرح  الوطن  رحم  يف 
ارضنا  ذلك  تستحق  اوطاننا  الن   ، املتحرضين 
هجاء  حروف  كل  الدنيا  وهب  الذي  املهد  هي 
احلضاره ، ارضنا وشعوبنا عانت من الظلم عندما 
هامجها جراد الصحراء فأكل األخرض واليابس .
يف  شهرذاد  وندعم  نساند  ان  لنا  آن  اآلن 
الرشير  شهريار  ضد  احلياه  اجل  من  رصاعها 
هارموين  يف  وتتناغم  نتكاتف  ان  علينا 
عنه. العقال  ونخلع  العقل  نعمل  انساين 
خالف  ال  اختالف  بيننا  يكون  ان  جيد 

متحرضين.  حوهلا  َمن  كان  لزوجها.  تركتهام 
متحرضة  أرسهتا  فكانت  الطويل،  حنان  أما 
اجلامعي  لالغتيال  تعرضت  لكنها  داعمة، 
السافر السافل من املحيطني واجلريان واجلهالء 
فيه.  رمحة  ال  عمٌد  قتٌل  هذا  املهنة.  زمالء  من  
شخص  من  هبا  سخرنا  سخرية  كلمة  كلُّ 
حول  رّوجناها  شائعة  كلُّ  عمد.  قتٌل  مأزوم، 
نؤّدها  مل  مساعدة  كلُّ  عمد.  قتٌل  إنسان، 
جرائم  عمد.  قتٌل  حيتاجها،  شخص  إىل 
ومجيُعنا  هلا،  حرص  ال  العمدّي،  القتل 
نبتسم!  ونحن  اجلرائم،  تلك  من  شيًئا  ارتكب 
الرخصية  اجلامعية  القتل  حلقات  تذكرون  هل 
ختطت  ألهنا  "صباح"  الفنانة  حول  دارت  التي 
الثامنني من عمرها؟ نكاٌت بذيئة كانت تنطلق كل 
هنار من أفواه كرهية، حول اجلميلة التي أمتعتنا 
بصوهتا االستثنائي، ومازالت. لصالح َمن؟ صالح 
ويف  العمدّي.  والقتل  والرخص  والتفاهة  القبح 
ديكاسرت"  "دورو  األوروبية  إىل  انظروا  املقابل، 
 ،١٠٢ ال  ميالدها  بعيد  باألمس  احتفلت  التي 
الناس  وقف  البحر.  سطح  فوق  باملظلة  بالقفز 
بوسع  هل  ُترى  وإعجاب.  بحب  هلا  يصفقون 
مشهد رائع كهذا أن حيدث يف املنطقة العربية؟!  
عىل  ُنحيص  أسف،  بكل  متحرضين  غري  نحن 
أعامرنا!  من  ندفعها  وكأننا  سنواهتم،  املسنني 
اآلخرين  معاملة  عىل  القدرة  هو  التحرّضُ 
وهبذا  احلب.  هو   ُ التحرضُّ وهتّذب.  بِرّقة 
العرب. وحترّض  حترضك،  درجة  ِقْس  املعيار 

عزيزي القارئ. اجلِس اآلن عىل التشيزلونج 
ف اإلضاءَة من  يف ركنك املفضل بالبيت. خفِّ

حولك، وأغمض عينيك، وراجع رشيط حياتك، 
ثم احِص عدد قتالك. وقبل أن تنهض لتعيد 

دفن ضحاياك يف قرب ذاكرتك من جديد،  توضأ 
وصلِّ ل واستغفْر؛ َعل اَل يغفر لك. واألهم من 
طلبك غفراَن ال، ألنه الغفور األرحم، أن تغتسل 

من دم ضحاياك. وذلك لن يكون إال بأن تتعهد 
أمام نفسك بأن تِزن كلامتك التي ستخرج من 
فمك بميزان الذهب "قبل" أن خترج، وليس 
بعد خروجها. ألن الرصاصة التي تنطلق من 

فوهة الغدارة، ال تعود أبًدا.
وأبًدا. 

ُأعّزيك يف قتالك، وأعّزي نفيس  القاتل،  عزيزي 
ُيرمحون. ألهنم  للرمحاِء  وطوَبى  قتالي.  يف 

التى  االويل  الساعة  منذ  العري  ضد  العدائية  احلركة 
فكرت فيها بدرس هذا املوضوع اخلطري وتيقنت ان 
مريضا  ويتصوروننى   بالفسق   سريموننى  كثريين 
التبشري  سوي  لذة  وال  يل  الهم  مسخا  او  اعصايب  يف 
يدافع  الكاتب  .ولكن  البغي  وديانة  اخلالعة  بمذهب 
ان  يري  حيث  الكتاب  صفحات  بطول  نفسه  عن 
العري عالجا وحال لكل االمراض اجلسدية والنفسية 
العري  نظرية  برضورة  اقول  مابرحت  فيقول  
رائعا  مبلغا  النفساين  املرض  منه  بلغ  جمتمع  عيل 
وليس  الستحفاله  دره  املستحيل  من  اصبح  حتى 
تصفو  فيه  املريضة  النفوس  يفيد  عالج  كالعري 
االنساين  املجتمع  فيغيش  العاطفة  وتنقي  النيات 
فتقل  اهلادئة  واالفكار  املنتجة  االعامل  من  جو 
ويالت البرشية وتنرصف االذهان عن االشتغال بكل 
مبتذل خمجل ايل ما يعود عيل املرء باخلري والصالح 
بني  العيش  ورغد  والرفاهية  الراحة  اسباب  فتتوفر 
قد  العري  دعوة   ان  الكتاب  ويكشف  ؟!!   الطبقات 
العاملية  احلرب  وكوارث  فظائع  بعد  بقوة  انترشت 
تكرار  من  املنقذ  هي  البعض  اعتربها  لذلك  االويل 
احلروب ومتثل نجاة من كل رش الهنا ارتداد للطبيعة 
االنقسامات  عن  بعيدا  االنسان  فيها  التى عاش  االويل 
واحلروب .والغريب ان ينادي دعاة هذا املذهب بمثل 
وايدلوجية  دينية  املذهب  اصحاب  كل  به  نادي  ما 
وسياسية واقتصادية بانه " احلل " بل واحلل الوحيد !
وينتقل الكاتب ايل نقل مقتطفات من كتاب " يف بالد 
العراة " فيقول  ان ماورد يف الكتاب ال عالقة له البتة 
باخليال وانام هو وصف صادق حلالة راهنة وتسجيل 
بنفسه  جرهبا  وطرق  بذاته  اختربها  حلوادث  منزه 
احلركة  حيث  باريس  عن  االبتعاد  يف  رغب  فقد 
والضوضاء فنصحه صديق ان يذهب ايل " ناكندورف 
" لو لبيك " من اعامل املانيا  وهي قرية يف ضواحي   "
وقد وصف وصوله اليها فقال وسمعت حفيف اقدام 
فتح  ثم  املمرات  فضاء  يف  تتعايل  وضحكات  تقرتب 

ولوال   ، السلع  لبارت  األذواق  اختالف  فلوال 
وتنوع  شهرزاد  روهتا  التي  احلكايات  اختالف 
مرسور  سيف  الرتفع  وروافدها  مصادرها 
زهو  يف  يصيح  وهو  شهرذاد  بعنق  وأطاح 
اسم  مازجًا  وقاحه  بكل  يقوهلا   ) اكرب  ال   (

ال خالق اخللق ومنشأ احلياه بفعل القتل والفناء 
خللق ال .

ان   ، وأفكارنا  ثقافتنا  تتنوع   ان  مانع  ال  اذن   
تتعدد  ان  نتبادهلا،  التي  زهورنا  ألوان  ختتلف 
البساتني  فوق  حتط  التي  الفراشات  اشكال 
حلياتنا. ثراء  التنوع  فهذا   ، بالدنا  يف  اخلرض 
القمر  جارة  نسمع  ونحن  فرحًا   ننتيش  هلم 
نتسلطن  دعونا   ، الرحبانيه  أنغام  عيل  )فريوز( 
ونتاميل  (املاسيه  )ثومه  حنجرة  ًمع  طربا 
(ونذوب  )فريد،  عود  أوتار  عيل  اآله  مع 
الضوء  اخلالص  الشجن  عصري  عشقًايف 
املوال  مع  نحلق  دعونا   ، )نجاة(  املسموع 
من  وآه   ،  ) الصايف  وديع   ( اجلبل  وصوت 
)لعبد  الراقي  الصوت  وجزالة  فخامة 
. حليم(  ورومانسية)  ودفء  الوهاب( 
أبواب  ونفتح  املرسح  اضواء  نضئ  دعونا 
كتب  عن  فلنبحث   ، والنوادي  الفنيه  املعارض 
لنقرأ  نعود  دعونا   ، حمفوظ  وروايات  جربان 
أعيدوا   ، ودرويش  نزار  وشعر  حسني  طه  فكر 
شهرذاد  جسد  الذي  احلكيم  مرسحيات  لنا 
العلمي  البحث  ونجل  نقدس  مرسحًا..دعونا 
وليكن العلم ُاسلوب حياه ، فكام قال أفالطون : 
اذا أردت جمتمعًا سلياًم صحيحًا فأعطه فنًا راقيًا 
عيل جتار  تفسد  حتي  النوافذ  هذه  .افتحوا كل 
الدين بضاعتهم ونعرضها للكساد لعلهم يفلسون .
نخب  لنرشب  تقدموا  والساده  السيدات  أهيا 
بان  شهريار  براثن  من  شهرزاد  حرية   ، احلريه 
نتجرع حتي الثامله من كؤوس الفن واألدب وكل 
روافد االبداع ، دعونا نعدل الدفه ونبحر ببالدنا
نحو النور .. دعونا نرص عيل اسرتداد حضارتنا.
عيل  وحكاوهيا  الفاتنه  بشهرذاد  نرحب  دعونا 
كله  العمر  مدي  عيل  بل  وليله  ليله  الف  مدي 
احلياه. تستحق  وأوطان  للنور  حمبه  لشعوب 

عندماصاح الديك .. 
الف  احالم  من  ..حلاًم  حلمي  من  استيقظت 
ذهني  ارهق  ما  قدر  عيل  حلاًم   ، وليله  ليله 
جفوين فتحت  عندما   ، نفيس  اسعد  لكنه 
ادرك  انه  اكتشفت   ، جديد  يوم  الستقبال 
املباح  الكالم  عن  فسكتت  الصباح  شهرذاد 
سيفه  شاهرًا  مازال  مرسور  الن  سكتت   ،
اإلذن  منتظرًا  شهريار  شفاه  عيل  وعيناه 
الدماء بإراقة  الرشيره  هوايته  ليامرس 
إهناء  يف  امل  هناك  هل   .. األعزاء  قرائي 
لنفك  احلزينه  الليايل  من  وليله  ليلة  الف 
يعود  ان  امل  هناك  هل  ؟  شهرذاد  أرس 
؟ الفرح  هرمون  لنا  ليفرز  الوطن  جسد 

البابا فظهرات امامي صبية عارية يف لباس االم حواء 
تعض يف تفاحة محراء فيدهش عند هذا املشهد غري 
املنتظر وحيسب ان صديقه قد داعبه اذ يظن نفسه 
يف احد البيوت املشبوهة  وهو ماترك باريس اال للراحة 
واالبتعاد عن امكنة اللهو واملجون . وماهي اال دقائق 
البابا  فتحت  التى  الصبية  عليه  تقبل  حتى  معدودة 
وتقوده ايل مكتب االستاذ هو جو فاذ هو يف حرضة 
نفسه  احلياء  فيخالج  لباس  كل  من  جمرد  عار  رجل 
معتذرا  هوجو  االستاذ  فيستقبله  وجنتاه   وتتورد 
املكان فزيد  بقوله ولكننا سنخرج عام قليل من هذا 
هذه اللهجة يف دهشته فيسائل نفسه وكيف سيخرج 
من هنا عاريا ؟ يف املانيا اليوم  الوف من الناس اختذوا 
العري سبيال ايل الرياضة البدنية ووسيلة ملعاجلة بعض 
من  بدال  جديدا  دينا  انتحلوه  من  وبينهم  االمراض 
دينهم القديم . وينتمى دعاة العري ايل كافة االحزاب 
السياسية االملانية فرتي االشرتاكيني ايل جانب انصار 
باالغنياء  يمتزجون  العامل  تري  كام  االمرباطورية 
وافراد الطبقات االرستقراطية يف الصناعة واملال وقد 
خصصت هلم يف االرياف حدائق كبرية يرسحون يف 
غاباهتا ويمرحون يف مخائلها واجسادهم تارة يف املاء 
فقد  الشتاء  يف  اما   . وللهواء  للشمس  معرضة  وتارة 
شيدت هلم قاعات فسيحة تسلط عيل اجسامهم فيها 
اشعة شمس اصطناعية بينام هم نساء ورجاال واوالدا  
ويرشح هوجو لزائره الصحفي تاريخ العري فيقول 
اوهلا  اساسية  اربعة  عوامل  املانيا  يف  العري  حلركة 
الرياضة البدنية وفائدة اشعة الشمس للجسد بحسب 
اكتشاف " ريكليل النمسوي " عام 1855 فدعاة العري 
وثانيها  اجلسم  صحيحة  سليمة  خملوقات  هم  اذن 
 1877 عام  خرجت  التى  الشباب  جتديد  ايل  الدعوة 
من مدرسة ستيكليتز وغايتها القضاء عيل السخافات 
هم  اذن  العري  فدعاة   " احلياء   " سخافة  مجلتها  ويف 

خملوقات حرة طليقة من كل قيد وثالثها الصعوبة 
اجلميلة  الوضعيات  نقل  يف  املصورون  يالقيها  التى 
الساحرة عن خملوقات حية واول من دعا بينهم ايل 
العري املصوران " ديفنباخ "و " فيدس " وتالميذمها 
.اما العامل الرابع فهو الرجوع ايل الغريزة اجلرمانية 
" فان اجدادنا ظلوا يستحمون  ويدمان   " التى اعلنها 
عيل  الرومان  اثنى  وقد  الرابع  اجليل  حتى  عراة 
طهارة عاداهتم ونقاوهتا . وتعمل االيام والعادة عملها 
يف  عاريا  ويمرح  يرسح  فيبيت   " روبية   " عقلية  يف 
حديقة هوجو شانه يف ذلك شان االخرين وذات يوم 
احلديقة   عيل  مقبلني  العري  دعاة  من  قافلة  تفاجئه 
ويف مقدمتهم رئيسهم رئيس احد االندية االشرتاكية 
وهو طويل القامة نحيل اجلسم كثري الشعر وبرفقته 
عرشة  اخلامسة  بني  اعامرهن  ترتاوح  فتيات  سبع 
فيام  يعرف  اجلسم  كبرية  سيدة  وبينهم  العرشين  ايل 
امجل  حواء  جدهتا  لباس  يف  وبدت  معلمة  اهنا  بعد 
ايل  املدينة واذ بغالظة جسدها تتحول  لباس  منها يف 
دنيا  وصف  يف  الكاتب  ويستمر  ؟!!  وعافية  صحة 
العراة وحتبيذها من منطلق اننا قد خلقنا عراة مثلام 
نخرج من بطون امهاتنا ومثلام تعيش بعض القبائل 
هو  انام  العري  امام  باحلياء  الشعور  وان  املتوحشة 
شعور مكتسب اصطنعه اجلدود وزادته  االجيال قوة 
الثانية  العاملية  احلرب  وتايت  االيام  ومتيض   . ومناعة 
ودعاته  املذهب  ويذهب  االويل  من  رشاسة  اكثر 
ويبقي هذا الكتاب الطريف الذى يعرب بصدوره عن 
االفكار  تقلبات  االجداد كل  عرص ميض احتمل فيه 
عليه  حصل  وال  مضحكه   وبنوادر  رحبه   بصدور 
بعد كل هذه السنوات من بائع كتب قديمة واعرضه 
مالبسنا تبديل  مع  االحوال  تبدل  عيل  لنبتسم  لكم 
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من  كثريا  حتمل  ولكنها  التعجب  تفيد  مجلة   ! حتبني  مهم  مش 
التساؤالت  ياتري من يقدر ان يقوهلا ؟ وملن يقوهلا ؟ وهل هذه اجلملة 
اسلوب مرهف املشاعر ؟ ام هذه اجلملة رفض ملن حيبها ؟ احلقيقة من 
بدقات  وانام  بلساهنم  فقط  ليس  يقولوهنا  كثرييني  أناس  مجيعا  بيننا 
جبينهم  عيل  عرق  نقطة  بكل   .. عمرهم  ليايل  من  ليلة  كل  يف   .. قلوهبم 
يف اماكن عملهم .. بكل دمعة سالت من اجل من خلقت الجل راحتهم  
.. بكل نظرة شجن لعدم التواصل معها .. بكل حرقة قلب عيل الغائب 
وبكل  موجوع  عيل  حزن  بكل   .. احلارض  راحة  عيل  الليايل  سهر  وبكل 
فرح مع ناجح .. بكل صالة يف ليايل سكون من اجل الكل .. ومش مهم 
حتبني املهم اين بحبك .. اعتقد يف هذه احلالة احلب يسمي باحلب الغري 
مرشوط .. الن هذا احلب جتاه االخر ال ينتظر تبادل احلب وبمعني اخر 
ان هذا القلب املحب حيب من دون تدخل االرادة لتغيريه فالذي حيب 
من غري رشوط ال ينظر ايل سلوك من حيب ... ال اطول عليكم اكثر من 
ذلك يف مقدمة احلديث عن حبا هو الوحيد من نوعه وهو حب االمايل 
ابنائها ..  االم التي تعترب روح احلياة  هي القلب الصايف .. هي نبع احلنان 
هي املستقبل واحلارض .. باالم يصنع املجتمع .. وال نجاح لبيت ليس فيه 
احيانا   ... كاالم  عظيمة  امراة  بتخطيط  يكن  مل  ان  غد  يف  امل  وال   .. ام 
يمشون  وهم  باخلزي  ويشعرون  امهاهتم  من  االبناء  من  الكثري  خيجل 
عندما  االم  تفتخر  متاما  العكس  وعيل  ما  مكان  ايل  ياخذوهنا  او  معها 
فعال ما اروع االمهات وما اقيس  ابنتها ايل مكان ما ..  ياخذها ولدها او 
ووظيفته  ماله  عن  تسال  ال  الشباب  الحد  ابنتك  تزوج  ان  قبل   .. االبناء 
اهيا  ايضا  والدته ووالده  الشاب  يعامل هذا  اسال وشاهد كيف  بل  فقط 
الذي يكنه قلب امك لك ولكن عندما  الشاب ربام ال تعرف حجم احلب 
الذي يكنه االباء واالمهات  تتزوج وتنجب االبناء ستعرف مقدار احلب 
البنائهم واذا مل حتس بعد ذلك بمقدار احلب الذي احدثك عنه االن فتاكد 
ياعزيزي الشاب بان قلبك هو جمرد صخرة صامء .. ايضا كل شخصية 
ان االم وكلنا   .. ابدا  اذا ذهبت ال تعود  اال االم  من املمكن تعوض بغريها 
ابناء وصلت اعامرهم الستون  كم من   .. نعلم اهنا هي الطمأنينة واالمان 
شخصيات  من  كم   .. االم  من  دافئ  نقي  حضن  ايل  وحيتاجون  سنة 
ليأخذوا  السن  اصبحوا جدودا الحفاد يركعون ساجدين المهاهتم كبار 
 .. نفوسهم  يطمئن  ما  منهم  يسمعوا  ان  او  ما  موضوع  يف  ارشاد  منهم 
فدائام ستبقي االم شمعة مضيئة وال يمكن الي صدمات ان تطفئ ليل 
احلياة  .. ودائام ستبقي االم كنزا مفقود البنائها اصحاب العقوق وكنزا 
موجود البنائها اصحاب القلب الودود ..  االم ستبقي كام هي يف حياهتا 
وبعد موهتا ... يف صغرها وكربها .. اخريا مهام كربنا وتقدم بنا العمر 
وشوقنا ايل احن   .. تبقي حاجتنا وحنيننا ايل االم فوق كل االحتياجات 
فريجع   .. احلياة  مشاغل  اخذتنا  مهام  ينقص  ال  بازدياد  قلب  واطيب 
صوت االم بل وقلبها يرصخ قائال مش مهم حتبني ! املهم اين انا بحبك .. 

منذ بدء اخلليقة وقد أعطى ال لالنسان حريته وباحلرية عاش اإلنسان 
يطالب بحقوقه. 

حضارات  وصارت  حريتهم  تكون  كيف  أبنائهم  اآلباء  علم  هكذا 
احلرية  تلك  الجل  شعوب  كفاح  سجلت  التاريخ  ىف  وكتبت 
وشجاعة  بطوالت  شهدت  عصور  عن  مؤرخني  لنا  وسجل 
وانترصت  حريتها  بقاء  أجل  من  حقها  حتفظ  أن  أرادت  أمم 
احلياة  ومع  حياة  له  ال  ومنح  البرش  ابو  ادم  هناك  كان  القديم  ىف 
سقط  عندما  ولكن  ملكه  فاصبحت  خرياهتا  وكل  عدن  جنه  أعطاه 
من  جيتهدون  نسله  وكل  ادم  فظل  حقوقه  منه  نزعت  ال  وخالف 
يعلمون  وهم  أخرى  مرة  ال  إىل.  والرجوع  احلقوق  تلك  اسرتاد  أجل 
اخلطية.  من  وعتقدهم  حريتهم  سينالون  حقهم  عىل  حصلوا  اذا  أهنم 
التى  وعىل هذا املفهوم سارت شعوب وامم تسعى ان حتفظ حقوقهم 
التى خلقوا عليها  والثروة والورث واحلرية  األرض  اياها من  ال  وهبهم 
ولكن كام يوجد اخلري فهناك الرش أيضا وكام كانت تلك الشعوب امينة 
تنتزعها  ان  حتاول  للرش  قوة  هناك  أيضا  كانت  حقوقها  محاية  عىل 
منهم وظل هذا الرصاع إىل يومنا هذا بني اخلري والرش فطرف حيارب 
ليسطوا  منه  يسلبها  ان  حياول  آخر  وطرف  حريته  بقاء  أجل  من 
االقوى. انه  ملجرد  حق  وجه  دون  يمتلكه  ما  كل  عىل  ويسيطر  عليه 
لفرض  كمحاولة  واجلامعات  القبائل  بني  وعادات  أعراف  وظهرت 
امام جحافل  العدل بني اخلري والرش منها من نجح ومنها عجز  توازن 
اجلامعات  تلك  بني  واملعاهدات  املواثيق  من  العديد  واستحدثت  الظلم 
العرص برغم تعدد احلضارات ومعها ظهرت اإلمرباطوريات  مع تطور 
بأكمله وتنتزع حقوق  العامل  ان تسيطر عىل  التى كانت تسعى  واملاملك 
وسجل  الكل  خالق  ال  من  هلم  منحت  التى  حريتها  من  كامله  شعوب 
عىل  طغوا  وفراعني  وملوك  وسالطني  ووالة  أباطرة  عن  التاريخ 
ألجل  ويسخروهم  حريتهم  ىف  يتحكموا  لكى  أخرى  وشعوب  شعوهبم 
خدمتهم وبالرغم من جربوت هوالء احلكام والطغاة اآل أن التاريخ يشهد 
التاريخ. مزبلة  إىل  امللوك  هوالء  وزوال  بقيت  التى  الشعوب  انتصار 
الغري مسبوق مازال هناك دول  التطور  وحتى ىف عهدنا احلديث وبرغم 
وحكام تريد أن تنزع حرية الشعوب ولكن بطرق أكثر مهارة وخبث من 
ذى قبل ولكن قوبلت تلك املحاوالت بانتفاضات شعبية وثورات مجاهريية 
ألجل العيش واحلرية والعدالة االجتامعية وانترصت الشعوب عىل الطغاة. 
والعتاد  السالح  متلك  أن  دون  وبسلميه  تنترص  التى  هى  الشعوب  نعم 
النرص  الشعوب  لتلك  كتب  النهاية  وىف  املعتدى  مع  يتوازن  الذى 
حريتها  فتسرتد  حقوقها  قيمه  تعرف  التى  الشعوب  فقط  ولكن 
قبلت  ولربام  النفس  وعزة  الكرامة  معنى  عرفت  شعوب  بانفسها 
ولكن  حاكم  هيمنة  أو  عليهم  دخيل  احتالل  سيطرة  الزمان  من  لفرتة 
بكرامة  البقاء  أجل  من  وانترصت  وقاومت  انتفضت  ما  رسعان 
خيزهيا.  وال  االعناق  يرفع  خيجل  وال  يرشف  مرياث  أبناءها  وتوريث 
حقوق  جمال  ىف  دولية  والتزامات  مواثيق  من  يشهده  بام  العامل  ان 
نشأت  التى  اإلنسانية  احلياة  ىف  والتطور  التقدم  كل  ومع  اإلنسان 
يريدون  حكومات  او  دول  او  أشخاص  ىف  متمثل  الرش  مازال  بالفطرة 
وهامة  احلرية  رايات  ستبقى  ولكن  فيه  من  وبكل  العامل  حيكموا  أن 
عىل  الشجاعة   ولدهيم  قيمتها  يعرفون  هلؤالءالذين  عالية  احلق 
حريته. يملك  فهو  حقه  يملك  من  أن  يعلمون  فهم  سبيلها  ىف  املوت 

متباعد بشكل  كانت  طفولتى،  منذ  القطار  مع  رحلتى  بدأت 
بإنه  مجيعنا  يعرفه  الذى  غري  القطار  عن  شيئًا  أعلم  أكن  مل  وقتها 
حينام  كالصديق  بعد  فيام  أصبح  ولكنه  النقل،  وسائل  من  وسيلة 
مرحلتى  ىف  اسبوع  كل  السفر  ىف  ىل  املفضلة  اإلنتقال  وسيلة  صار 
ُيستخدم  إنه  عىل  البعض  إليه  ينظر  ربام   .. هذا  وقتنا  وحتى  اجلامعية 
.. إنتقال  وسيلة  كونه  غري  منه  ُيستفاد  ومل  معدودة  لساعات 
تدركها  أشياء ربام مل  تتعلم فيها  يأخذك ىف رحلة ممتعة  احلقيقة  إنه ىف 
حني  تتعلمها   .. جمانا  تتعلمها  القطار  ىف  إنك  واألغرب  أخر،  مكان  ىف 
ىف  املتزوجة  إلبنتها  بزيارة  تقوم  كانت  عجوز  إمراة  بجوار  جتلس 
حبها رحلة  عن  ابنها  مثل  حتادثك  مرص،  صعيد  حمافظات  إحدى 
أرسهتا  مع  ومعاناهتا  لسنوات طويلة،  حبيبها  انتظرت  كيف  أخربتنى 
املتقدمني  من  وغريه  العم  إبن  من  الزواج  عىل  إجبارها  أرادت  والتى 
أمل  عىل  واإلنتظار  البكاء  سنوات  يل  قّصت  الوقت،  ذلك  ىف  لزواجها 
حرب  قبل  املرصى  باجليش  التحق  الذى  اجليش  من  حبيبها  يرجع  أن 
تعلم  أن  تنتظره دون  تنتظره،  أمام اجلميع  1967م بشهور قليلة، وقفت 
ماذا سيحدث وراء هذا اإلنتظار، حتى أهنى فرتة جيشة ىف عام 1974م 
وتزوجها، حقيقة علمتنى الوفاء واحلب ىف أهبي صوره ... تتعلمها أيضا 
حني جُتالس شخص وقور، حُيدثك عن رحلة كفاح طويلة، بداية من 
سفره ىف اواخر الثامنينات من القرن املاضى إىل العراق، ورحلة البحث 
وكانت  الغربة،  بالد  ىف  عمل  بال  شهور  ظل  وكيف  هناك،  العمل  عن 
برفع  يقوم  لعامل  حيتاج  بإنه  عقار  حارس  أخربه  عندما  الفرح  قمة 
ىل  قّص  الكثري،  ال  أعطاه  حتى  هكذا  ظل  اإلنشاء،  حتت  ملبنى  الرمال 
اآلن؟ هوعملك  ما  تسأله،  النهاية  وىف  بالصرب،  مليئة  طويلة  كفاح  رحلة 
بأسيوط. واإلسكان  التعمري  بنك  مدير  ويقول  بسيطة  بإبتسامة  جُييبك 
أتعلم يا عزيزى، أن هؤالء وغريهم من الكثريين الذين مل أستطع التحدث 
عنهم بسبب مساحة هذا املقال، بمجرد نزوهلم ىف حمطتهم اخلاصة هبم
أتذكر مالمح وجوههم جيدا، ولكن كل ما قدموه ىل من  مل أستطع أن 
نصائح ومشاعر حمبة وصدق، مل ولن ُينسى، وأكرب دليل بإننى أحتدث 
عنهم األن .. هؤالء وغريهم ال تربطنى هبم عالقة من قبل، ولكن قدموا ىل 
أغىل ما عندهم، خربة سنني عمرهم ىف هذه احلياة، دون أن نتسائل فيام 
بيننا، إىل أى ديانة أو عرق ننتمى ؟.. نزل مجيعهم ىف حمطات خمتلفة 
له وقت  التى نعيشها، كال من  أيضا احلياة  تاركني أمجل هبجة، وهكذا 
معني ويغادرها فيه، فام أمجل أن تقدم هبا كل ما هو مجيل لرشكائك 
ىف هذه احلياة .. تقدم بسمة أمل لكل بائس، متسح دمعة أمل لوجه حزين
ملسة شفاء لكل جريح،  ملسة حب لقلب موجوع ..  ُكن شخص معحب 
ومعطاء يتذكره االخرون، حقيقة يا عزيزى ، ُكن مثل راكب القطار، ...

   أحتفظ يف قلبي بكتاب أمي اإلنساين الكريم، املوحى به من 
قدس أقداس األمومة، واملبرشة به يف هيكل العائلة!

   أتأمل يف أسفاره، وفصوله، وعالماته. أهلج بسطوره احلّية 
الفائضة بذهب، ولبان، ومر الذكريات!

   .. أفتح سفر تكويني، وأقرأ: عن قلبها الذي رآين قبل أن تراين 
عيناها، وأحشاؤها التي ضمتني قبل أن تضمني ذراعاها، وفكرها 

الذي خاطبني قبل أن ختاطبني شفتاها!
   وحني جئت، شكرت الرب املريب األعظم، الذي أختارها لتكون 

مساعدة له يف صياغة إنسان جبله عىل صورته، ومثاله!
   ومذ ذلك الوقت، صار صوهتا من صوته.. فهو ملهمها، وهو 

قوهتا!
   .. وأفتح سفر أعامهلا، وأقرأ: عن كل رغيف أطعمتني أياه، 
حني تفتحت أول سن يف ثغري. كان رغيفًا معجونًا بالسهر، 

والتعب، واآلالم!
   وحني كنت أصعد عىل كتفها وعمرها، كانت هي مظلتي حتت 

طبقة أوزون مثقوبة!
   كانت تعانق كل انفعال ينفلت مني: باحلب، واحلنان، واإلهتامم!

   ويف خطواهتا املباركة عىل درب جلجثتها، حاملة مسئوليتها، 
كانت متر حلظات يف حياهتا، تشعر فيها بثقل الرسالة؛ فتقول 

قولة سيد اآلالم يف اجلسامنية: "أهيا اآلب ان شئت فابعد عني هذه 
الكأس. ولكن ال تكن مشيئتي بل مشيئتك"!

   .. وأفتح سفر رؤياها، وأقرأ: صلواهتا، ومتتامهتا املخلصة، 
أن يبعث الرب فيها كل صباح نسمة من نسامته العبقرية؛ 

لكيام تستطيع أن ختوض مع تالميذها، وأصدقائها، وإخوهتا 
وأخواهتا، معركة احلياة املثىل؛ فتستحق أن جتلس إىل مائدته 

املقدسة!
   كانت تعرف وقت جميء شهود الزور، واهنيار القيم.. وقت 

االستهتار بمشاعر اإلنسان وكربيائه.. وقت اجلوع اجلامعي، 
واالغتصاب اجلامعي للقمة، والكلمة، واحللم.. ووقت احلرب 

عىل رغيف، أو: بقعة ضوء، أو: جدول ماء...؛ فمنحتنا سالحًا 
وجعبة من: حمبة، وقوة، وصرب، وأخالق.. وأعلمتنا بجهة 
املعركة، واسامء املحاربني. وما يزال ودها للناس، كالصدقة 

اجلارية، سالحنا ضد الذين يعّدون ألوالدها املكائد!
   وما تزال ذرة واحدة من ذرات رضاها، جتعلنا ننقل جبل 

الصعاب إىل هناك!
   هذا بعض مما يف كتاب أمي!

فال  الزمن،  أصابع  من  متحررة  رسائل  الذاكرة  رسائل 
حدث  من  حرة  ألواهنا،  فقدت  حروف  وال  مصفّرة  أوراق 
عليها  تفتح  عندما  فجأة  تظهر  هي  املكان،  أو  الزمان  أرسه 
املشاعر.  من  باب  ألي  انفراج  أو  عني،  نظرة  من  نافذة 
ذاكرته". إال  االنسان  من  خيلد  "ال  تقول:  امليتافيزيق  علوم 
احلياة  ملالمح  املعرفة  خطوط  أول  هي  الطفولة،  حكايات 
بيضاء  ذاكرة  رساديب  يف  الشعور  جدار  عىل  تنقش  القادمة، 
ألول  الرسم  ألوان  عليها  توضع  للوحة  النقي  الكتان  كقامش 
لونًا  زاد  باحلياة  اإلنسان  خربة  وزادت  الزمن  مرَّ  وكلام  مرة، 
احلكاية  من  يبقى  فال  لواقعه.  أقرب  لتكون  عليها  جديدًا 
له. املناسب  احلدث  يف  مكانه  يفرض  الذي  جوهرها  إال 
َمْن مل يسمع بحكاية املارد حبيس قمقم منيس ال تاريخ وال مكان 
معروف له؟؟ املارد احلبيس لدهور من الزمن، االنتظار زاده اليومي 
واحلرية حلمه ولو كانت ثمنًا حلياته، وبام أنه ال يعرف من احلرية 
الذي يزوره كلام سمع طنني قمقمه إن المسته موجة  إال اخليال 
مرحة، أو صدمته بحصة عنيدة، أو حضنه دفء الشمس وبريق 
كرات الضوء بني مرح أوراق الشجر... حديثه صمت، والتحدث 
إليه ارتداد الصوت عىل جدران قمقمه. ال نعلم سجنه باختيار أم 
اجبار! لكن ما تقاربه مراكب الذاكرة بام حتمله من صور بني ضفتي 
جوهر احلكاية والواقع احلايل، هو يف ميناء التواصل االجتامعي... 
تقارب  عن  مضخمة  صورة  من  الوسيلة  هذه  قدمته  ما  فرغم 
عن  اإلنسان  غربة  يف  اهلوة  زادت  أهنا  إال  بعضهم،  من  البرش 
األخر  مع  التواصل  وهي  الكائنات،  كل  عن  متيزه  خاصة 
بساطة  خالل  من  واملختلف،  املشرتك  عن  البحث  بأسلوب 
احلدث قبل تعقيده، وهو أمر ليس بسهل أو بسيط، ويتم بضغط 
فَمن  ذاتية،  لرؤية  مناسبة  معينة  بمعايري  صديق  عن  بحث  زر 
من  األلوف  بل  مئات  التكنولوجيا  دخول  قبل  يمتلك  الناس  من 
الصداقة؟ لقيمة  التصغري  لدرجة  تأطري  هو  أليس  األصدقاء؟؟ 

َمْن يفقه بكل العلوم ويمتلك احلكم الصائب بكل القضايا املؤثرة 
ومنها مصريي يف حياة البرش؟

لرأي  كراهية  يفيض  بذيء  بكالٍم  ينتقد  أن  يستطيع  َمْن 
ثقايف  أو  اجتامعي  جتمع  يف  ما  شخص  عرضها  قضية  أو 
اآلخر  حق  انتهاك  هتمة  له  توجه  أن  بدون  سيايس  أو 
اآلخرين؟ بحق  األخالقي  والذم  رأيه،  عن  التعبري  يف 
التواصل  حتقيق  يف  بالفائدة  غنية  االجتامعي  التواصل  وسائل 
املعرفة  يف  البعيدة،  املسافات  قرسية  كرس  يف  الناس  بني 
عقليًا  وقبوهلا  هلضمها  ملعاجلة  بحاجة  ولكنها  رسيعة  كوجبة 
املفيدة  باملعلومة  واملشاركة  لألفكار  احلر  التبادل  يف  ومنطقيًا، 
شخصيات  من  خمفية  جوانب  كشف  يف  الغنية...  والفكرة 
واحرتام  احلرية  يّدعي  فالبعض  ودورها،  حضورها  هلا  عامة 
رأي  أي  يتقبل  ال  ولكنه  راقية،  مبادئ  وصاحب  مجهوره  رأي 
قدم  اآلخر  والبعض  يدعيه،  فيام  ثغرة  عن  يكشف  تعليق  يف 
فكري. وعطاء  معريف  كرٍم  من  مجهوره  يظن  مما  بكثري  أكثر 
األخالقية،  املعايري  من  النفالٍت  وسيلة  إىل  تتحول  أن  ولكن 
بدائي  عنيد  تفكري  أو  غريزي  بدافع  وأحكام  شتائم  كتوجيه 
قتل  ولكنه  القتل،  ملامرسة  كحلبة  تكون  حينها  ضيق... 
استهتار  أو  شتائم  أو  االهتامات  بتوجيه  لألخر  قتل  ومهي، 
أو  عنرصي  عنوان  حتت  مرفوض  آخر  آمل  من  وسخرية 
باحلدث،  إدراك  أو  معرفة  بدون  تطلق  أحكام  متطرف، 
احلدث. مع  املتواصل  للفرد  الذاتية  الغاية  هو  الوحيد  مصدرها 
الواقع،  إىل  يولد  ثم  ومن  بالفكر  وينتهي  يبدأ  بالعقل،  يبدأ  الفعل 
اللباقة  متنعه  أو  الشجاعة  يملك  ال  ولكنه  ويرفض  يكره  فالبعض 
بكل  يرمي  التواصل  وسيلة  يف  لآلخرين،  إلظهارها  األخالقية 
موضوع  أي  عىل  تعليقات  يف  املريضة  ظنونه  وخملفات  كرهه 
أي  تتحمل  ال  شوفانيته  اآلخر  والبعض  ينقصه.  مما  جزء  يمس 
مواجهة  بالواقع  يتقبل  أن  يمكن  وال  لرأيه،  خمالف  نقد  أو  رأي 
بتوجيه  الومهي،  والدفن  القتل  فيامرس  له،  خمالف  فكر 
إليه. صوته  وصول  يمنع  جدار  ويضع  ملخالفه  اقصاء  حكم 
يف  حريته  حدود  اإلنسان  إدراك  وأوهلا  كبرية،  مسؤولية  احلرية 
احرتام حرية غريه، وال يقبل أن يامرس عىل اآلخر ما يرفضه هو. 
وَمْن يدعي أن انفالت الغرائز والنوازع هو نوع من احلرية يف التعبري 
وتفريغ النفس من السلبيات، فهو ال جيانب احلقيقة... فاحلضارة 
نوازعه. بالعقل  وكّبل  غرائزه  اإلنسان  هذب  عندما  إال  تنشأ  مل 
الومهي  احلر  العامل  هي  التواصل  وسائل  كانت  فإذا 
املكان؟  املارد  مع  تبادل  فهل  احلايل،  اإلنسان  يعيشه  الذي 
يتلقى  صغرية.  شاشة  وراء  تواصله  وحرية  فكره  وحبَس 
فانوسه؟ حيرك  من  وغاية  رغبة  حسب  ويتفاعل  ويفكر 



كنُت وصديقى الر احل اجلليل بيومى قنديل ، عندما حتكم املصادفة 
املرصية  الثقافة  عىل  )املحسوبني  املرصيني  املتعلمني  بعض  مقابلة 
السائدة( من شعراء وروائيني وباحثني وإعالميني، ويدور احلديث 
يعرتضون  املتعلمون  هؤالء  فكان  للشعوب(  القومية  )اهلوية  حول 
القومية،  للهوية  العلمى  التعريف  حول  قنديل  وكالم  كالمى  عىل 
الثقافية لكل  البحث عن اخلصوصية  التعريف يبدأ بأمهية  وأّن هذا 
شعب ، تلك اخلصوصية التى ليس  هلا أدنى عالقة بالتعليم الرسمى 
للدولة، أو ما يـُـرّوج له اإلعالم، متلقــًـا أوترديًدا ملا هيدف إليه النظام 
، فيمكن تلخيصها ىف مجلة واحدة  الثقافية  أما اخلصوصية  احلاكم. 
عبـْـر  الشعوب  من  شعب  أبدعها  التى  القيم  أنساق  ))جمموع  هى 
القومية  الثقافة  نظرة  تشمل  القيم  أنساق  وأّن  املمتد((  خيه  تار 
واملجتمع  الزراعى  املجتمع  بني  والفرق  ضدها(  أم  )معها  للمرأة 
واالنتاج   ، الشعبية  واالحتفاالت   ، املوتى  دفن  وطريقة  الرعوى، 
صحيحة  وهى  نكتة  )مجع  نكت  من  األميون  أبدعه  الذى  الثقاىف 
ووفقــًـا  إلخ.  وأساطري..  وحواديت  ومواويل  وأمثال  لغويـًـا( 
فإننا  األنثروبولوجيا(  علم  نظر  وجهة  )من  العلمى  التعريف  هلذا 
وعرقًيا(   )ثقافًيا  بالعروبة  لنا  عالقة  وال  عرب  لسنا  املرصيني  نحن 
القومية  الثقافة  خصوصية  )عن  املناقشة  من  احلد  هذا  عند      
املرصية( فإّن املتعلمني )العروبيني( كانوا يعرتضون ويتكلمون مثل 
أى إنسان حتّول إىل دومجا ، ويرفض االستامع إىل أى رأى يـُـخالف 
باإلسالميني  أشبه  فكانوا  واجلامعات،  املدارس  ىف  وتعلمه  سمعه  ما 
كتب  من  تعلموه  ما  عىل  واملفتاح(  )بالضبة  عقوهلم  غلق  تم  الذين 
الرتاث العربى/ اإلسالمى، مثلهم ىف ذلك مثل االسمنت الذى يـُـثبـّـْت 
قوالب الطوب ، وبعد نجاح )التثبيت( يقول شعبنا األمى ىف أهازجيه 
حيث  املرصيون،  املتعلمون  كان  وكذلك  شك(  ))االسمنت  البديعة 
العروبى/  الزعيم  املدارس وما سمعوه من خطب  أّن ما درسوه ىف 
فكان  رؤوسهم  دخل  مرص(  )عروبة  عن  )عبدالنارص(  اإلسالمى 
مثل االسمنت ، وكام هو معروف فإّن االسمنت يصعب فصله عن 
الطوب بالطرق )العادية( والبد من )تكسري( الطوب لفصل االسمنت 
عنه، وإذا كان تكسري الطوب من األمور اجلائزة، فهل يمكن )تكسري( 
وإعالميني؟   وباحثني  وروائيني  شعراء  من  املتعلمني،  عقول 
    وكانت املناقشة حتتد أكثر عندما يسمعون دفاعى ودفاع قنديل 
عن احلضارة املرصية، حيث أّن هؤالء املتعلمني مل يكتفوا باملعارضة 
ويستهزئون  يسخرون  كانوا  ولكنهم  حقهم(  )وهذا  االتفاق  وعدم 
شعبنا  يتكلم  بأْن  نـُـطالب  أننا  مثل   ، نقله  مل  بكالم  علينا  ويتقّولون 
باهلريوغليفى ، وقال شاعر كبري ساخًرا ))بيومى وطلعت عاوزينا 
كام  شعبنا  يلبس  أْن  نريد  أننا  بعضهم  قول  أو  هريوشيمى((  نتكلم 
والتامسيح..  القطط  بعبادة  نـُـطالب  وأننا  يلبسون..  )الفراعنة(  كان 
إلخ وقد ازداد اهلجوم بعد النرش ىف الصحف عن )حزب مرص األم 
التأسيس( فكان اهلجوم الضارى من نجوم الصحافة )مجال  حتت 
منصور)جريدة  أنيس  هبجت،  أمحد   ، األخبار(  )جريدة  بدوى 
األهرام( ود.حممود إسامعيل )سلسلة مقاالت ىف جريدة القاهرة( 
الضارى  اهلجوم  ذلك  أّن  املتوقعة(  )غري  املفاجأة  وكانت  إلخ. 
توالْت  حيث  يتوقعون،  العروبيون  كان  ما  عكس  بنتيجة  أتى 
لطفى  )حمسن  املرصيات  عامل  اجلليل  الرحل  بيت  ىف  التليفوفات 
أعضاء  باقى  مع  التواصل  وكيفية  عنوانه  عن  للسؤال  السيد( 
العضوية،  استامرة  عىل  للتوقيع  التأسيس  حتت  األم  مرص  حزب 
املختلفة.  مرص  حمفظات  من  التليفونية  املكاملات  تلك  وكانت 
    صحيح أّن جلنة شئون األحزاب )برئاسة صفوت الرشيف – زمن 
حكم مبارك( رفضْت املوافقة عىل قيام احلزب )وكان هذا متوقعـًـا( 
هيئة  تقرير  أّن  رغم  احلكومية،  القضائية/  اهليئة  رفضته  كام 
مفوضى الدولة كان لصالح قيام احلزب ، وأّن املستشار )تناغو( الذى 
كتب التقرير قال إّن هذا احلزب تنطبق عليه الرشوط التى وضعها 
آخر  أنه مل يسبق ألى حزب  )التميز( حيث  القانون، خاصة رشط 
أْن يتضمن برناجمه الدفاع عن )القومية املرصية( والدفاع عن قيم 
)العلامنية( وخصوصـًـا إلغاء خانة الديانة من كل املحررات الرسمية، 
إلخ.   التعليم..  وزارة  إىل  األزهرية  املعاهد  وضم  الدينى  التعليم  وإلغاء 
العروبيني بشىء من عدم  أقابل سخرية واستهزاء      وبينام كنُت 
صديقى  فإّن  والنفسية(  العقلية  طبيعتى  بسبب  )ربام  االكرتاث 
الراحل اجلليل بيومى قنديل كانت ردود أفعاله خمتلفة، حيث كان 
يدخل ىف مناقشات حادة مع العروبيني، وبعد مغادرهتم كان يواصل 
املكبوتة، وسخطه من حالة  الغاضبة وأحزانه  التعبري عن مشاعره 
الرتدى والدونية القومية عند املتعلمني )املرصيني( باالسم فقط . وبعد 
اللياىل )بعد  وفاته حكْت ىل السيدة الفاضلة أرملته أنه كان ىف بعض 
عودته من سهرة عىل املقهى( ال يستطيع النوم ويمشى طوال الليل 
ىف الشقة، ُمـحـّدثــًـا نفسه عن ))مرص التى تضيع بسبب املتعلمني((  
بأّن   ، مشرتك  إحساس  وراوده  راودنى  بسنوات  وفاته  وقبل      
املرصية  الثقافة  من  منبوذون  والتعددية  احلضارة  بمرص  املؤمنني 
السائدة ، وغري معرتف هبم ، بل إّن املحسوبني عىل الثقافة السائدة 
يتجنــّـبون  كانوا  التحرير(  رؤساء  وباألخص  الصحفيني  )وخاصة 
)املرصى(  لشعبنا  الثقافية  اخلصوصية  عن  املُـدافعني  من  االقرتاب 
ىف  وظائفهم  من  طردهم  خشية  املُـعدى  )اجلرب(  مثل  وكأهنم 
بالوضع  املشرتك  اإلحساس  هذا  ونتيجة  واملجالت...  الصحف 
أبناء القومية املرصية يشعرون بغربة قاتلة وهم داخل  الثقاىف، وأّن 
ألهنا  املجازى(  وليس  املادى  )باملعنى  قاتلة  غربة  املرصى،  وطنهم 
خصوصيتها،  هلا  غربة  هى  وإنام  وجودية،  فلسفية/  غربة  ليست 
غربة   إهنا   ، املرصى  شعبنا  باستثناء  شعب  أى  هبا  يمر  مل  وربام 
االعرتاف  ، عدم  الثقافية  باخلصوصية  االعرتاف  )هوية( غربة عدم 
النارصالذى  عبد  البكباشى  بدأه  الذى  الفاضح  التزوير  شمل  الذى 
عندما  عنه  عبـّـر  التزوير  وهذا  )عرب(  املرصيني  نحن  أننا  زعم 
ىف  الضيافة  قرص  أمام  اجلالء  ساحة  ىف  ووقف  سوريا  إىل  ذهب 
نشعر  ))كنا  قائال  السورى  الشعب  وخاطب   9/3/58 يوم  دمشق 
ُيـقيموا  أْن  وأرادوا  عنكم  عزلونا  وقد  العامل  من  املنطقة  هذه  ىف  بكم 
آخر  للفرعونية(( وىف خطاب  وينتمى  لعروبته  يتنكر  بلًدا  ىف مرص 
الفرعونية  الدعوة  أّن  نرى  أْن  ))واستطعنا  قال  22يوليو59  بتاريخ 
حاول  التى  األخرى  الدعوات  ضمن  يبثها  أْن  االستعامر  حاول  التى 
التناقض  مالحظة  قارئى  من  )أرجو  املرصية  األمة  بني  يبثها  أْن 
زائفة،  حماولة  هى  إنام  الركيكة(  الصياغة  ومالحظة  كالمه  ىف 
جزًءا  عليها  ليقضى  العربية  األمة  يـُـقسـّـم  أْن  االستعامر  حياول 
جزًءا ويقضى عىل العرب والقومية العربية ليحل حملها قوميات 
أخرى(( )خطب وترصحيات عبدالنارص- القسم الثانى: فرباير-58 
إىل يناير-1960 طبعة مصلحة االستعالمات – املرصية- ص 55، 468( 
االستعامر  أّن  النارص  عبد  زعم  ىف  يتمثل  هنا  الفاضح  التزوير      
)اخلبيث( هو الذى )أوحى( للمرصيني بأْن ))يتنكروا لعروبتهم(( بل 
وأْن ))ينتموا للفرعونية(( ىف حني أّن الوقائع التارخيية تــُـقـّدم الدليل 
القاطع عىل كذب هذا االدعاء ، وأّن االستعامر )اخلبيث( مل يكن مع 
أّن  بدليل  العروبة  مع  كان  بالعكس  بل  العروبة،  وضد  )الفرعونية( 
بريطانيا كانت وراء إنشاء جامعة الدول العربية، ووراء تدعيم فكرة 
)العروبة( وهو األمر الذى تأكــّـد ىف برقية وردْت من وزير اخلارجية 

ال شك ان التغري املناخى ىف العامل له تاثري كبري ىف نقص املياه العذبة 
املياه هنائيا ىف بعض مناطق  العامل بل ونضوب  املناطق من  ىف بعض 
اخرى كام ان الزيادة السكانية املتسارعة ىف بعض املناطق من العامل 
وسوء استخدام املوارد املائية ىف بعض مثل اهدار املياه او استخدامها 
ىف اماكن الرتفيه مثل محامات السباحة ومالعب اجلولف او الزراعة 
اصبح  القادم  كبري   واخلطر  بشكل  املياه  هتدر  قديمة  بدائية  بطرق 
وشيك احلدوث وظهرت بوادره ىف القارة االفريقية املعروفة اهنا غنية 
بمواردها الطبيعية ففى كيب تاون وهى من امجل املدن السياحية ىف 
جنوب افريقيا وهى واحدة من اغنى الدول االفريقية ظهرت بوادر 
للحصول  طوابري  ىف  والوقوف  العذبة  املياه  نضوب  ىف  املائية  االزمة 
االفريقية  القارة  من  الشامىل  اجلانب  وعىل  املياه  من  القليل  عىل 
واثيوبيا  مرص  ىف  السكانية  والزيادة  النهضة  سد  ومشكلة  النيل  هنر 
باول اوال  واليابس  االخرض  تلتهم  والتى  النيل  حوض  دول  وبعض 
للفقراء  او  بعينها  قارة  لدول  فقط  قلقا  يمثل  املياه  موضوع  وليس 
العامل دون االغنياء ولكن هناك دوال غنية وكبرية تعانى ىف بعض  ىف 
مناطقها من نقص املياه عىل سبيل املثال والية كاليفورنيا ىف الواليات 
املتحدة االمريكية هبا زيادة سكانية كبرية ونقص ىف املياه لقلة املوارد 
تقع  حتى  القادمة  الكارثة  انتظار  السكان  يستطيع  فال  هبا  املائية 
بالفعل فليس االنفاق عىل املركبات الفضائية او االسلحة النووية اهم 
التى  والطاقة  املياه  االموال واستثامرها ىف مشاريع  من توجيه هذه 
يمكن  فمثال  االرض  هذه  عىل  ويعيش  حييا  لكى  االنسان  حيتاجها 
املناطق  عىل  البحر  مياه  لتحلية  كبرية  حمطات  انشاء  ىف  التوسع 
النووية  الطاقة  باستخدام  واملحيطات  البحار  من  القريبة  الساحلية 
لسد  تكفى  بكميات كبرية  البحر  مياه  والرياح ىف حتلية  والشمسية 
مقومات  الدولة  ستفقد  املياه  ىف  نقصا  هناك  كان  فاذا  املائى  العجز 
املناطق  من  السكان  نزوح  ذلك  عىل  وسيرتتب  واالستثامر  السياحة 
ختشاها  التى  االهم  والنقطة    - اخرى   مناطق  اىل  مائيا  الفقرية 
املياه  حروب  او  املياه  عىل  سيكون  القادم  الرصاع  االن  العامل  دول 
فليس الغاز او البرتول او الذهب يشكل خطرا اهم من مصادر املياه 
فاعادة التوازن املائى اىل العامل سيجعل العامل اكثر امانا حتى ال تعانى 
الدول من العطش فتلجا اىل استخدام القوة العسكرية للحصول عىل 
هذا  من  اقرتح  العامل  ىف  القادمة  املياه  حروب  وملنع  املياه،  مصادر 
لالمم  تابعة  تكون  باملياه  خاصة  دولية  منظمة  انشاء  االعالمى  املنرب 
طبقا  بتوزيعها  العامل وتقوم  مستوى  املياه عىل  تقوم برصد  املتحدة 
للقانون الدوىل وانشاء معاهدات دولية جديدة خاصة باملوارد املائية 
اجلوفية  واملياة  الدولية  والبحريات  الدولية  االهنار  وخاصة  املختلفة 
التى تطل عليها اكثر من دولة وان تقوم هذه املنظمة الدولية باعادة 
البحار واملحيطات  املائية وتقسيمها وعدم اهدارها ىف  املوارد  توزيع 
هنر  مثل  كبرية  اهنار  فهناك  املصب  دول  ىف  منها  االستفادة  دون 
يتسبب ىف زالزل  االطلنطى مما  املحيط  التى هتدر مياهه ىف  الكنغو 
ىف نظرا لثقل املياه العذبة وقوة اندفاعها ىف املحيط بينام هناك دوال 
اخرى حتتاج هذه املياه وهناك بحريات مثل فكتوريا والربتا وغريها 
هبا مياه كثرية وعدد سكان قليل وهناك مناطق اخرى تتسبب كثرة 
واالحراش  واملستنقعات  الربك  ختلفها  التى  االمراض  ىف  فيها  املياه 
املنظمة  تقوم  ان  -وجيب  السودان     جنوب  ىف  القاتل  الذبلب  مثل 
دوىل  لتحكيم  طبقا  السلمية  بالطرق  املياه  عىل  املنازعات  بفض 
جهة  من  املائى  االمن  لتحقيق  االمن  جملس  من  كامل  بارشاف 
هذه  تقوم  ان  اخر  حمور  وعىل  اخرى،  جهة  من  احلروب  وملنع 
العامل  انحاء  مجيع  من  والطاقة  املياه  علامء  باستقطاب  املنظمة 
الفقرية  الدول  مساعدة  ىف  والعلمية  الفكرية  طاقاهتم  الستخدام 
مائيا او التى ليس هبا مصادر للمياه مثل الدول الصحراوية  والدول 
وعرة. جبلية  مناطق  ىف  او  بحر  او  هنر  عىل  تطل  ال  التى  احلبيسة 
بالتفتيش  الدوليني  مفتشيها  خالل  من  املنظمة  هذه  ايضا  وتقوم 
هبا  املائية  املوارد  استغالل  حسن  من  للتاكد  الدول  عىل  الدوىل 
القامة  املالية  الدولية  املساعدات  وتقديم  واالرشاد  النصح  وتقديم 
يصل  ان  ال  من  امتنى  واخريا  والطاقة،  باملياه  خاصة  مرشوعات 
هذه  عىل  يعيش  كمواطن  العامل  هذا  ضجيج  وسط  اخلافت  صوتى 
وفقدان  الرصاعات  من  بدال  املائى  واالمن  السالم  يتمنى  االرض 
املياه. نقطة  وهى  احلياة  رس  او  احلياة  مقومات  اهم  بسبب  احلياة 

الربيطانى السري إدوارد جراى إىل املعتمد الربيطانى ىف مرص )هنرى 
ماكامهون( وهو املسئول عن املكتب العربى، جاء فيها ))تستطيع أْن 
تـُـقـّدم أى تأكيدات تقرتحها لعزيز املرصى باسم احلكومة الربيطانية، 
ويمكن  ممكنة.  وسيلة  بكل  تشجيعها  من  البد  العربية  احلركة  أّن 
لعزيز املرصى أْن يبدأ ىف تنظيم القوة التى يريدها. وتستطيع أْن تضع 
حتت ترصفه ألفني جنيه اسرتلينى إذا كنَت ترى ذلك مفيًدا. ولك أْن 
تطلب منه أْن يظل عىل اتصال بمكتب القاهرة للمخابرات الربيطانية 
وباملعتمد الربيطانى. وأْن تتعهد له بأننا سوف نساعد احلركة القومية 
العربية بمقدار ما يبدو من تأثريها(( )نقال عن حممد حسانني هيكل 
الكاتب  العرب وإرسائيل( فهل هذا  الرسية بني  االتصاالت  ىف كتابه 
نصها  ينقل  كان  أم  الربقية؟(  تلك  )اختلق  الذى  هو  الكبري  العروبى 
وفق الوثائق التى عثر عليها، خاصة أنه نرش النص ىف باب املالحق؟  
هو  )اخلبيث(  االستعامر  أّن  حول  عبدالنارص  كذب  ويتبيـّـن      
))ينتموا  وأْن  لعروبتهم  يتنكروا  بأْن  للمرصيني  )أوحى(  الذى 
للفرعونية((  ىف واقعة أخرى، حيث أّن رصاعـًـا نشب بني الدولتنْي 
فضل  له  يكون  منهام  من  حول  وفرنسا(  )بريطانيا  االستعامريتنْي 
السبق والريادة ىف إنشاء جامعة الدول العربية. والتفاصيل رواها د. 
عبدالرمحن البيضانى نائب رئيس اجلمهورية ورئيس وزراء اليمن 
الربيطانى  اخلارجية  وزير  إيدن  مسرت  ))أعلن  كتب  الذى  األسبق 
إنشاء جامعة  إىل  أنه يدعو  لندن  بلدية  1941 ىف دار  29مايو سنة  يوم 
كاترو  املسيو  أرسع  وعنئذ  اجلامعة.  هذه  بمساعدة  ووعد  عربية. 
)املفوض الفرنسى العام ىف سوريا ولبنان فكتب إىل اجلنرال دجيول 
تأخذ  جيعلها  العربية  الوحدة  لقضية  بريطانيا  تبنى  إّن   : يقول 
وتنقل  الفكرة  نفس  إىل  تدعو  أْن  بفرنسا  جيدر  لذلك  املبادرة،  زمام 
النفوذ  حيث  وبريوت،  دمشق  إىل  والقاهرة  بغداد  من  حمورها 
الفرنسى. ثّم ألقى مسرتإيدن خطابـًـا أمام جملس العموم الربيطانى 
يوم24/2/1942 ألّح فيه عىل إنشاء جامعة عربية(( )أهرام9/8/2003(  
املؤرخ  أكــّـدها  البيضانى  ود.  هيكل  ذكرها  التى  احلقائق      
الدول  جامعة  ))إنشاء  إّن  كتب  الذى  الرافعى  الرمحن  عبد 
وثورة  ثورة19  بني  )مرص  بريطانيا((  من  بإيعاز  كان  العربية 
    )53 ص   1977- عام  الرشوق  مطابع  لإلعالم-  النيل  مركز   52-
باحتضان  مرص،  لتعريب  أمريكى  األنجلو/  املرشوع  نجح      
ىف  كوبالند  مايلز  اعرتف  حيث  املرشوع،  هلذا  يوليو  بكباشية 
باسم  املتكلم  قريبـًـا  سُيـصبح  ))عبدالنارص  بأّن  األمم(  )لعبة  كتابه 
من  وخرباء  ضباط  توىل  التوجه  هذا  ولتأكيد  العربية((  القومية 
وكان  العرب(  )صوت  إذاعة  حمطة  إنشاء  األمريكية  املخابرات 
سيطرة  عىل  كاملة  سنة  مرور  قبل  أى  6يوليو1953،  يوم  االفتتاح 
كتابى  ىف  طرحته  أْن  ىل  سبق  املوضوع  وهذا  مرص،  عىل  الضباط 
لدراسات  القاهرة  مركز  عن  الصادر  الشيوخ(  جبة  ىف  )العسكر 
والنارصيني  العروبيني  وسألُت  سنة2003،  اإلنسان  حقوق 
اجلزيرة  ىف  وليس  مرص  ىف  العرب(  )صوت  ملاذا   : واملاركسيني 
سؤاىل.  عىل  بالرد  منهم  أحد  يتفضل  مل  اليوم  هذا  ومنذ  العربية؟ 
    وىف كتاب )حبال من رمال( تأليف )ويلرب كرين إيفالند( املستشار 
السابق لدى وكالة االستخبارات املركزية األمريكية وعضو سابق ىف 
األمريكية،  الدفاع  ووزارة  األبيض  للبيت  السياسى  التخطيط  هيئة 
املخابرات  ضابط  روزفلت(  )كيم  أّن  ذكر  األمريكى  الضابط  هذا 
األمريكية الشهري ))تعامل منذ عام 1950 مع ثالثة صحفيني مرصيني 
هم حممد حسانني هيكل واألخوين مصطفى وعىل أمني(( وأضاف 
رجل  ليكون  عبدالنارص  ساعدْت  التى  ))هى  األمريكية  اإلدارة  إّن 
الساعة(( )دار املروج عام-1985 ترمجة عىل حداد – ص 202، 207( 
    وذكر إيفالند أيضـًـا أّن املخابرات األمريكية ))قـّدمْت املساعدات 
الرسية لعبد النارص(( )ص105( هذا بخالف مساعدة أمريكا لضباط 
ص-58  )من  مرص  من  اإلنجليز  خروج  يتم  حتى  بالسالح  يوليو 
فهو  يوليو  لضباط  األمريكية  األسلحة  من  الثانى  اهلدف  أما   )60
أى  )ص64(  الداخل((  ىف  األمن  ضبط  عىل  مرص  قدرة  ))تطوير 
إيفالند  األمريكى  املخابرات  أسلحة قمع اجلامهري. واعرتف رجل 
)ص116(   عمالقــًـا((  عبدالنارص  من  جعلنا  األمريكيني  نحن  ))إننا 
    وهيمنى التأكيد عىل أّن ما ورد ىف كتاب )مايلز كوبالند( وكتاب )إيفالند( 
مذكرات  خاصة  وبصفة  يوليو،  ضباط  بعض  مذكرات  ىف  تأكــّـد 
خالد حميى الدين، ومذكرات حممد نجيب.. إلخ. وملن يود املزيد 
من املعلومات أرجوه الرجوع إىل سلسلة مقاالتى عىل موقع احلوار 
الرجوع  أو  يوليو1952(  ضباط  مذكرات  ىف  )قراءة  بعنوان  املتمدن 
لكتابى بنفس العنوان والصادر عن مركز املحروسة للنرش- عام 2015. 
مرص،  لتعريب  أمريكى  األنجلو/  املرشوع  نجاح  عىل  ترتب      
العداء  املرشوع،  هلذا  النارصى  واإلعالم  النارصى  التعليم  وتبنى 
التى  املرصية  للغة  العداء  خاصة  وبصفة  املرصية،  القومية  للثقافة 
املتعلمني  وإرصار  اليومية،  حياته  ىف  )املرصى(  شعبنا  يتكلمها 
)املرصيني( عىل وصفها ب )عامية اللغة العربية( وهذا غري صحيح 
التأكد من ذلك عليه  اللغويات ، وملن يود  من وجهة نظر علامء علم 
أربع  مرص(  ىف  )حارضالثقافة  قنديل  بيومى  كتاب  إىل  الرجوع 
)لغتنا  الدين  مجال  عبدالعزيز  وكتاب  اخلاصة.  نفقته  عىل  طبعات 
عصام  وكتاب  عام2011،  مرصية-  منشورات  املعارصة(  املرصية 
عام2016.  قصورالثقافة-  هيئة  احلالية(  املرصية  )اللغة  ستاتى 
العروبة  نحو  الوطن  قبلة  وجـّـه  الذى  املُـرتدى  الوضع  هذا  إزاء      
ب  مرص  ملوك  ووصف  مرصى،  هو  ما  كل  وازدراء  واإلسالم، 
مؤلفى  إىل  وصل  واألمر  واإلعالم،  التعليم  دأب  كام  )الطغيان( 
مثل  بأنه  طاغية  أى  تشبيه  حيث  واألفالم  التليفزيونية  املسلسالت 
القديمة  املرصية  اللغة  ىف  فرعون  كلمة  أّن  رغم  مرص(  )فرعون 
البيت  مثل  احلكم،  مقر  أو  الكبري،  البيت  ومعناها  عا(  )بر-  تــُـنطق 
األبيض أوالقرصاجلمهورى.. إلخ. إزاء ذلك الوضع املُـزرى فإّن أبناء 
يوًمـا  تزداد  غربتهم  وأّن   ، باملرارة  يشعرون  كانوا  املرصية  القومية 
)ماركسى/  صديق  زارنى  عندما  شخصية  جتربة  وعن   ، يوم  بعد 
إسالمى( وقـّدمُت له كتاب أمحد أمني )ضحى اإلسالم( الذى كتب 
فيه ))العرب أزالوا استقالل فارس. وحكموا مرص والشام واملغرب 
األرسة-  مكتبة  طبعة   – اإلسالم  )ضحى  عربـًـا((  ليسوا  وأهلها 
عام-1997ج-1 ص76( وبعد أْن قرأ صديقى املاركسى/ اإلسالمى كالم 
أمحد أمني قال ىل ساخًرا ))هّو يعنى كالم أمحد أمني نازل من السام(( 
    وكلام ازداد شعور املرارة، كلام ازداد شعور الغربة واالغرتاب، فكنا 
نحن أبناء القومية املرصية ، نشعر بأننا لسنا ىف وطننا )مرص( وكأننا 
نعيش ىف وطن آخر، وبالتاىل فإّن مثلنا مثل أى )ُمـغرتبني( يعيشون 
ىف وطن غري وطنهم األصىل، وىف أحد اللقاءات- وبرسعة الربق- وقد 
توحـّـدْت مشاعرنا رّدد أكثر من صديق ))يبقا إحنا اجلاليه املرصيه ىف 
مرص(( والتقط الراحل اجلليل بيومى قنديل اخليط ، فقال ))إيه رأيكم 
لو نعمل مجعيه ثقافيه ونسميها اجلاليه املرصيه ىف مرص؟(( وافق 
استامرة  عىل  )بالتمرير(  اجلميع  ووقع  املرصيه..  القومية  أبناء  كل 
الشئون االجتامعية.. وبعد االنتهاء من االجراءات الروتينية وتقديم 
كل املستندات املطلوبة، إذا بموظف الشئون االجتامعية )عندما قرأ 
اسم اجلمعية( يـُـطلق ضحكاته الصاخبة ، وقال بصوت قوى ليسمعه 
يعملو   عاوزين  دول  اجلامعه  نكته..  آخر  )سمعتو   زمالئه  باقى 
مجعيه ثقافيه اسمها اجلاليه املرصيه ىف مرص(( فانطلقْت ضحكات 
خفة  بني  مجعْت  التى  وتعليقاهتم  وسخرياهتم  املوظفني،  مجيع 
الدم املرصى، واهتامنا باجلنون، واهتام القانون باجلمود ألنه ال جيوز 
تلك  أشهار  نتمنى  القومية  أبناء  نحن  كنا  اجلنون.  هذا  عىل  املوافقة 
عىل  للتحقق  قابل  غري  طوباويـًـا  حلًمـا  نحلم  كنا  وبالطبع  اجلمعية، 
أرض الواقع. ولكن جاءْت ثورة التكنولوجيا التى قّربْت البرش من 
بعض، فأصبح ألبناء القومية املرصية أكثر من موقع الكرتونى مثل 
)حراس اهلوية املرصية( و)حورس( و)تعليم اللغة املرصية القديمة( 
وأصبحنا  إلخ.  املدنية(..  مرص  و)حركة  وعلامنيون(  و)مرصيون 
نفسى-  عن  أتكلم  وأنا   – ذلك  ورغم  املحافظات..  كافة  ومن  باآلالف 
فإّن شعور املرارة اليزال يمأل صدرى وأننى غريب ىف وطنى.. ولذلك 
الزلُت أحلم بتكوين مجعية أهلية ثقافية ألبناء اجلالية املرصية ىف مرص. 

ما أنا بصدد أن أرسده فيام ييل هو قصة حقيقية عن رجل 
عرفته شخصيا وكان ذاك الرجل من األعيان وموفور الثراء. 

يمتلك العديد من العقارات واألطيان من أجود األرايض 
الزراعية أضافة إىل األموال السائلة.

يرتك  ومل  بنتني  عىل  وحيدا  إبنا  تاركا  الرجل  تويف 
اإلبن  فأقنع  رحليه،  بعد  ثروته  توزيع  كيفية  عن  وصية 
اجراءات  المتام  له  الالزمة  التوكيالت  بتحرير  أختيه 
حتى  متت،  أن  ما  والتي  الثروة،  وتوزيع  الوراثة  إعالم 
ألختيه. شئ  أي  يرتك  ومل  شئ  كل  عىل  لنفسه  استوىل 
وينفقها  باألموال  يستمتع  الطامع  واإلبن  السنون  ومتر 
حني  ليالء  ليلة  أتت  حتى  الشامل  وذات  اليمني  ذات 
فقد  ينام  وال  بغافل   ليس  والقدر  فراشه  يف  لينام  دخل 
ومعها  بالتامم  الشقة  واحرتقت  احلامم  يف  السخان  انفجر 
الصغريان. طفاله  فقط  ونجا  وزوجته  هو  احرتق 
 ومغزى القصة كام أفهمه إن الرب ال يرتك عصا اخلطاة تستقر 
عىل نصيب الصديقني كي ال يمد الصديقون أيدهيم لإلثم -مز١٢٥:٣



العرشين  القرن  من  األخرية  احلقبة  شهدت   
وإنكامشها  اإلشرتاكية  الفلسفة  إهنيار 
وفلسفتها  الرأساملية  نجم  وبزوغ  التدرجيي 
أمام  احلواجز  وترفع  احلدود  كل  تفتح  التى 
األسواق املختلفة دون أي ضوابط أو معايري ذات 
صبغة سياسية أو إنتامءات عرقية أو مذهبية . 
بدأ العامل تدرجييًا يعي نوعًا جديدًا من الثقافة 
املنتج  جودة  عىل  تعتمد  التي  االقتصادية 
احلصول  لسهولة   باإلضافة  سعره  وانخفاض 
من  االقتصادي  التحول  ذلك  أنعكس  عليه. 
الفلسفة اإلشرتاكية إىل الفلسفة الرأساملية عىل 
العامل  بلدان  الناس والشعوب يف معظم  أمزجة 
وبدأت تزدهر قيم الفردية والتميز الشخيص . 
جديدة  ثقافة  ظهور  مع  ذلك  تواكب 
بني  واسع  نطاق  عىل  اإلنتشار  يف  بدأت 
التي  فقرًا  األشد  النامية  الدول  شعوب 
الثقافة  هذه  الثالث.  العامل  عليها  يطلقون 
االستهالكية  الثقافة  عليها  يطلقون  التي 
أو  السلعية  بالثقافة  تسميتها  للبعض  وحيلو 
املتلقي  رغبة  عىل  تعتمد  التي  أي  الرشائية، 
 . السلع  من  كثرية  ألنواع  الرشاء  يف  الفرد  أو 
الثورة  ومعها  اجلديدة  األلفية  جاءت  ثم 
املعلوماتية التي زحفت تدرجييًا حتى نجحت 
الشاملة  بمعني  بالتغطية  ما يمكن تسميته  يف 
الدول  فيها  بام  املسكونة  أقايص  بلغت  أهنا 
النامية والفقرية واملجتمعات األكثر فقرًا. أدت 
التقني  والتطور  اهلائلة  املعلوماتيه  الثورة  هذه 
اآللية  واحلوسبة  اإلتصال  أنظمة  يف  الرسيع 
والرقمية " أدت إىل ظهور أسواق جديدة تناسب 
باملرتبة  حظيت  التي  السلع  من  جديدة  أنواع 
إهتامم اجلمهور من  أولويات  ترتيب  األويل يف 
تلك  تكن  مل  العامل.  دول  كل  يف  املستهلكني 
اخلدمة السلعية اجلديدة سوي ما يطلقون عليه 
  . وأكسسوارها  ومشتمالهتا  اإلتصال  أجهزة 
السوق  أعوام استحوذ هذا  ويف غضون بضعة 
الكيانات  معظم  اهتاممات  عىل  الوليد  اجلديد 
التأثري،  والعظيمة  القوة  البالغة  االقتصادية 
من  اجلديد  السوق  هذا  به  يتميز  ملا  خاصة 
تنوع منتجاته وكثرة التحديثات التي تتوايل يف 
من  املتلقي  أو  املستقبل  جتعل  جنونية  رسعة 
متابعة  عن  عاجزًا  يقف  املستهلكني  مجهور 
وأكسسوارها  أجهزهتا  يف  ومتطور  جديد  كل 
وتتطور  تتزايد  التي  إمكانياهتا  عن  فضاًل  هذا 
هلم  وتوفر  املستهلكني  احتياجات  تلبي  حتى 
أقيص درجات الرتقي والتواصل والرسعة يف 
واإلنتشار ألجهزة  التنوع  ذلك  اقرتن  االتصال، 
بنوع  الرقمية  واملعلومات  اإلتصال  وتقنيات 
كبريًا  رواجًا  القت  التي  املنتجات  من  آخر 
القرن  من  األويل  احلقبة  خالل  واسعًا  وذيوعًا 
السلعة  تلك  تكن  مل  أيضا  و  والعرشين،  الواحد 
الذي  واملسموع،  املرئي  اإلعالم  سوى  اجلديدة 
اختذ صيغة رقمية ليصبح اإلعالم الرقمي الذي 
استحوذ عىل اهتامم الرشحية العظمى من فئة 
 . التعليم  من  وافرًا  قسطًا  نالوا  الذين  املثقفني 
مع قرب هناية احلقبة األويل من القرن الواحد 
استيقظ  الثانية منه،  احلقبة  وبداية  والعرشين 
وهي  أال  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  عىل  العامل 
األزمة  هذه  وبدأت  العاملية.  االقتصادية  األزمة 
يف الواليات املتحدة األمريكية ثم أمتدت آثارها 
املبارشة والغري مبارشة حتى بلغت دول العامل 
يف  األزمة  لتلك  السلبية  اآلثار  أنعكست  الثالث. 
للعملة  الفعلية  القيمة  وتناقص  التضخم  زيادة 
تاليف  جاهدة  احلكومات  حاولت  املحلية، 
معدالت  ختفيض  خالل  من  األزمة  تلك  آثار 
بعض  املجتمعات  تلك  تشهد  تكد  ومل  التضخم 
ذلك  فاجأها  حتى  األقتصادي  التعايف  من 
الشبح الدامي املسمي بثورات الربيع العريب . 
حالة  عىل  الضوء  تسليط  عند  جليًا  يتضح 
االقتصادي  األهنيار  ذلك  املرصي  املجتمع 
إىل  أدت  التي  الثورة  تلك  عن  نتج  الذي 
املستثمرين  وعزوف  اإلستثامر  مناخ  ضعف 
يف  استثامراهتم  ضخ  عن  األجانب  وخاصة 

مع  االقتصادي  التدهور  ذلك  وإزداد  مرص، 
البالد  شهدهتا  التي  السياسية  اإلضطرابات 
تلك  تفاقمت  حتى  احلكم  أنظمة  وتعاقب 
الثانية  الثورة  مع  مداها  بلغت  التي  األزمة 
 . 2013م  عام  من  يونيو  من  الثالثون  يف 
يف  اإلقتصادي  اإلهنيار  ذلك  شواهد  جتسدت 
هو  تأثريا  واشدها  أمهها  كان  معينة  مظاهر 
املرصي  باجلنيه  مقارنة  الدوالر  سعر  إرتفاع 
درجات  إىل  لتصل  البطالة  معدالت  وزيادة 
الوظائف  يف  الفرص  وندرة  مسبوقة  غري 
إنعدامها،  أو  للدولة  احلكومي  باجلهاز  الدائمة 
يف  املطردة  اجلنونية  للزيادة  باإلضافة  هذا 
باإلضافة  واخلدمات  السلع  معظم  أسعار 
لنقص بعض هذه السلع ومنها السلع الدوائية 
وخاصة تلك األدوية التي ال يتم تصنيعها حمليًا 
عىل  كليًا  اعتامدًا  املرصي  السوق  يعتمد  و 
اإلسترياد بغرض توفريها للمواطن املستهلك. 
إرتفاع  إىل  األسعار  يف  املطرد  اإلرتفاع  أدي 
درجات  أقيص  بلغت  حتى  العقارات  أسعار 
السيارات  أسعار  إرتفاع  أيضًا  كذلك  املبالغة، 
 . الدوالء  سعر  وإرتفاع  اجلامرك  زيادة  نتيجة 
التي  واألحداث  السابقة  العوامل  لكل  نتيجة 
لدي  األعامل  اجتاهات  حتولت  الزمتها، 
الرشحية العظمي من الطبقة العاملة املرصية 
السوق  إقتصاد  إىل  حتولت  الشباب  وخاصة 
عىل  احلصول  يف  األمل  بات  احلرة،  واألعامل 
معدومًا  شبه  العام  بالقطاع  حكومية  وظيفة 
هذا باإلضافة إىل أن العائد املادي الذي تدره مثل 
تلك الوظائف يكاد يكون هزياًل وال يكفي لسد 
االحتياجات األساسية للمواطن العادي. وأعني 
العادية  االحتياجات  يكفي  أن  يكاد  ال  أنه  هنا 
الرفاهية مظاهر  من  أي  من  متامًا  ختلو  التي 
هلذا السبب اجتهت معظم أفكار الشباب نحو 
فيها  يزداد  جديدة  ملشاريع  املبتكرة  األفكار 
والتميز  الفكري  اإلبداع  عنرص  عىل  اإلعتامد 
التي  املشاريع  تلك  عن  بعيدًا  احلريف  الفني 
ظهرت  الضخمة.  األموال  رؤوس  إىل  حتتاج 
أنواع جديدة من املهن مل تكن حتظي بشعبية 
الشباب  بعض  إحرتف  السابق،  يف  قبول  أو 
التطور  من  الكثري  حلقه  الذي  التصوير  مهنة 
من  الفكري  التطور  وأيضًا  واحلريف  التقني 
املساحات  واستخدام  الرؤية  يف  االبتكار  حيث 
والعالقة بني الظل والضوء. هناك أيضًا جمال 
واجلرافيك،  الكمبيوتر  أعامل  األزياء،  تصميم 
من  وغريها  واملؤمترات  احلفالت  تنظيم 
كبريًا  استحسانًا  القت  التي  اجلديدة  املجاالت 
العمرية  املرحلة  يف  الشباب  فئة  من  وخاصة 
 . والثالثون  اخلامسة  حتى  العرشون  من 
الالفت للنظر أن معظم هذه املجاالت اجلديدة 
رئيسية  بصفة  تتسم  األعامل  اجتاهات  يف 
الفنية أو احلرفية  وهي أهنا تعتمد عىل املهارة 
)تلك  أهنا  واملقصود  العالية،  التقنية  ذات 
املهارة( تعتمد عىل  اعتامدًا شبه كليًا عىل الـ ما 
واملعلوماتيه،  الرقمية  بالثورة  تسميته  يمكن 
امللحوظة الثانية هى أن هذه الفئة من األعامل 
فئة  عىل  كليا  شبه  اعتامدا  تعتمد  الصغرية 
لبنية  الفقري  العمود  هم  ليكونوا  الشباب 
املرشوعات،  تلك  يف  البرشية  املوارد  هيكل 
املرشوعات  تلك  أن  هي  األخرية  وامللحوظة 
موجودة  حرفية  ملهن  صياغة  إعادة  هي 
والرتزي،  التصوير،  مهنة  )مثل  بالفعل 
واإلعالن  الدعاية  وأعامل  اجلرافيك،  ومصمم 
وهيكلتها  جتديدها  تم  لكن   والكمبيوتر( 
مهن  لتصبح  وثقافيًا  اجتامعيًا  وجتميلها 
الشباب  عليها  ويتهافت  ومنترشة  مرغوبة 
والثقافية. االجتامعية  املشارب  خمتلف  من 

  
املرصية  الدولة  اهتامم  هو  بالذكر  جدير 
بتعضيد  املتتالية  حكوماهتا  يف  متمثلة 
جمال  يف  اجلديدة  اإلجتاهات  تلك 
الدعم  مشاريع  خالل  من  وذلك  األعامل 
الصغر  واملتناهية  الصغرية  للمرشوعات 
 . االستشارية  واخلدمات  امليرسة  والقروض 

مـــــن  ســـلســــلة  هـــي  ســـيناء  يف  اإلرهــاب 
قبل  من  متــت  التـــي  اإلرهـــابية  العمليـــات 
سيناء  جزيرة  شـــبه  يف  إرهابيـــة  مجاعـــات 
 2011 عــام  أوائــل  يف  العمليات  تلك  وبــــدأت 
يف   2011 عام  يناير   25 ثورة  أحــداث  عقب 
سيناء  يف  تام  أمني  غياب  حالة  ظل  يف  مرص 
نفس  من  فرباير   17 ثورة  تداعيات  أسهمت  كام   
كان  التي  األسلحة  خمازن  وسقوط  ليبيا  يف  العام 
يقتنيها نظام القذايف يف أيدي الثوار يف توفري كميات 
منوعة ال حرص هلا من األسلحة املتطورة خمتلفة 
الطرق  إىل سيناء عرب  تم هتريبها  واألنواع  األشكال 
للبحر  املوازية  والطرق  الصحراوية  والدروب 
املتوسط من أقصى احلدود الغربية املرصية مرورا 
املرصية  الشاملية  املدن  لسواحل  املتامخة  بالطرق 
من  كبرية  كميات  أن  إىل  أمنية  تقارير  وأشارت 
هذه األسلحة تم إدخاهلا إيل قطاع غزة عرب األنفاق 
ختزين  تم  كام  محاس  حركة  عليها  ترشف  التي 
خمازن  داخل  األسلحة  هذه  من  أخرى  كميات 
املرصية.  رفح  مدينة  حميط  يف  أقيمت  ضخمة 
بتلك  قامت  التي  املتشددة  العنارص  تكونت 
العمليات بنسبة كبرية من متطريف البدو املحليني.
ُقوِبلت تلك العمليات برد قاس من القوات املسلحة 
منتصف  منذ  العسكري  املجلس  فرتة  يف  املرصية 
عملية  باسم  املعروفة  العملية  يف  متثل   2011 عام 
اجليش  ضد  اهلجامت  استمرت  ذلك  ومع  النرس. 
يف  اخلارجية  واملرافق  املرصية  والرشطة  املرصي 
ضخمة  محلة  إىل  أدى  مما   2012 عام  يف  املنطقة 
اجلديدة  املرصية  والرشطة  اجليش  قوات  قبل  من 
أعقاب  يف   2013 عام  مايو  يف  سيناء  عملية  باسم 
اختطاف ضباط مرصيني تصاعد العنف يف سيناء 
األسبق حممد  بالرئيس  اإلطاحة  بعد  مرة أخرى. 
مسبوَقة غري  مواجهات  سيناء  شهدت  مريس 
اُستهلت احلوادث اإلرهابية يف سيناء يف يوم السابع 
التفجريات  من  بسلسلة   2004 عام  أكتوبر  من 
ملغومة  بسيارة  هجوم  تنفيذ  شملت  املتزامنة 
بعد  عيل  يقع  الذي  طابا  هيلتون  فندق  استهدف 
إرسائيل  بني  العبور  بوابة  من  فقط  مرت  مئتي 
ومرص أوقع أكثر من 30 قتياًل وعرشات املصابني 
أخرى  وجنسيات  واملرصيني  اإلرسائيليني  من 
استهداف  تم  الطريقة  وبذات  التوقيت  ذات  يف 
ستني  بعد  عىل  نويبع  بمدينة  سياحيني  منتجعني 
مفخختني  بسيارتني  اجلنوب  اجتاه  يف  مرت  كيلو 
ما أدى إىل مقتل إرسائيليني اثنني ومرصي. عقب 
معروفة  غري  مجاعات  ثالث  أعلنت  التفجريات 
عىل شبكة اإلنرتنت مسؤوليتها كام أعلنت مجاعة 
عزام  ال  عبد  شهداء  كتائب  نفسها  عىل  تطلق 
األمن  أجهزة  متكنت  اهلجوم.  عن  مسؤوليتها 
وتنفيذ  ختطيط  يف  املشاركني  من  عدد  ضبط  من 
منهم آخر  عدد  عن  البحث  وتواىل  التفجريات 
مدامهات  محلة  املرصية  األمن  أجهزة  وشنت 
يف  والقرى  املدن  من  العديد  شملت  واسعة 
أسفرت  اهلاربني  املتهمني  عن  بحثا  سيناء  نطاق 
بحسب  شخص  ألفي  عىل  يزيد  ما  اعتقال  عن 
من  بالغات  تلقت  إهنا  قالت  حقوقية  مجعيات 
تلك  آنذاك  حقوقيون  ووصف  املعتقلني  أرس 
األمن  أجهزة  ومحلوا  بالعشوائية  االعتقاالت 
بني  االحتقان  حدة  زيادة  مسؤولية  املرصية 
كانوا  الذين  سيناء  أهايل  وغالبية  املركزية  احلكومة 
يعانون من نقص اخلدمات األساسية واملرشوعات 
سيناء  عودة  منذ  بالتجاهل  ويشعرون  التنموية 
األمن  أجهزة  كانت  وبينام  املرصية  السيادة  إىل 
عىل  املطلوبني  وراء  مالحقاهتا  توايل  املرصية 
طابا  تفجريات  تنفيذ  يف  بالتورط  اهتامات  خلفية 
يف  الثانية  املتزامنة  التفجريات  سلسلة  وقعت 
سيناء. بجنوب  الشيخ  رشم  مدينة  قلب  يف  سيناء 
الثالث  ليلة  مساء  التفجريات  سلسة  وقعت 
عن  وأسفرت   2005 عام  يوليو  من  والعرشين 
مئتي  وحوايل  قتيل  مئة  من  يقرب  ما  وقوع 
تشهدها  الضحايا  من  حصيلة  أكرب  يف  مصاب 
أسلوب  وتشابه  اإلرهاب  حوادث  جراء  مرص 
إتباعه  تم  الذى  األسلوب  مع  االنفجارات  تنفيذ 
ما  أعلن  احلادث  عقب  طابا.  تفجريات  تنفيذ  يف 
وأرض  الشام  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  بـ   يعرف 
الكنانة- كتائب الشهيد عبد ال عزامأعلن مسئوليته 
من  جمموعة  من  وواحد  وهو  التفجريات  عن 
التنظيامت التي سبق وأعلنت املسؤولية عن تنفيذ 
مدينة  شهدت  السيناريو  وبذات  طابا.  تفجريات 
من  سلسلة   2006 إبريل   25 سيناء  بجنوب  دهب 
وإصابة  مرصع  عن  أسفرت  املتزامنة  التفجريات 
ليتأكد  واملرصيني  األجانب  السياح  من  العرشات 
يرتبط  سيناء  أرض  عىل  تكفريي  تنظيم  وجود 
سنوات  منذ  مرة  ألول  فكريا  القاعدة  بتنظيم 
املرصية  احلكومات  بني  الرصاع  بداية  منذ  طويلة 
التنظيم  املتشددة  الدينية  التنظيامت  وبني  املتعاقبة 
احلقيقة  هذه  واجلهاد   التوحيد  نفسه  عىل  أطلق 
األمن  أجهزة  تأكيد  بعد فرتة طويلة من  تكشفت 
منفذي  بني  ارتباط  وجود  عدم  عىل  املرصية 
القاعدة تنظيم  وبني  سيناء  تفجريات  حوادث 
أنصار  مجاعة  أعلنت   2014 عام  نوفمرب   10 يف 
والية  إىل  اسمها  تغيري  عن  سيناء  يف  املقدس  بيت 
زعيم  كلمة  من  قصري  وقت  بعد  وذلك  سيناء 
فيها  أعلن  التي  البغدادي  بكر  أبو  داعش  تنظيم 
دول  عدة  يف  بايعته  التي  اجلامعات  بيعة  قبول 
حديث  من  البغدادي  فرغ  إن  فام  أيام.  عدة  قبل 
إىل  مبايعته  أعلنت  التي  التنظيامت  فيه  دعا 

حساب  اسم  حتول  حتى  داعش  لتنظيم  االنضامم 
بمرص  املقدس  بيت  أنصار  مجاعة  إىل  منسوب 
اسم  إىل  تويرت  القصرية  التدوينات  موقع  عىل 
والية سيناء وعليه علم أسود كتب عليه ال إله إال ال
العملية  حول  األول  بياهنا  املسلحة  القوات  أعلنت 
التأهب  حالة  رفع  تم  إنه  فيها  قالت   2018 سيناء 
القصوى لتنفيذ عملية شاملة عىل خمتلف االجتاهات 
اإلرهابية. العنارص  عىل  للقضاء  االسرتاتيجية 
واعلن اجليش إنه تقرر رفع حالة التأهب مع الرشطة 
االسرتاتيجية  االجتاهات  لتنفيذ عملية شاملة عىل 
اإلرهابية. العنارص  عىل  القضاء  مهمة  إطار  يف 
العسكري  املتحدث  ليعلن  الثاين  البيان  وجاء 
بعض  باستهداف  اجلوية  قواتنا  من  عنارص  قيام 
التي  والذخائر  األسلحة  وخمازن  واألوكار  البؤر 
الستهداف  كقاعدة  اإلرهابية  العنارص  تستخدمها 
بشامل  املدنية  واألهداف  القانون  إنفاذ  قوات 
القوات  من  عنارص  تقوم  كام  سيناء  ووسط 
املرسح  عىل  التأمني  إجراءات  بتشديد  البحرية 
البحري بغرض قطع خطوط اإلمداد عن العنارص 
والرشطة  احلدود  حرس  قوات  وتشدد  اإلرهابية 
احلدودية  املنافذ  عىل  التأمني  إجراءات  املدنية 
املالحي  للمجرى  التأمني  إجراءات  تشديد  وكذا 
املسلحة  القوات  من  مشرتكة  عنارص  وتقوم 
والرشطة بتكثيف إجراءات التأمني عىل األهداف 
اجلمهورية. أنحاء  شتى  يف  احليوية  واملناطق 
التي  العمليات  تعددت  املاضية  السنوات  خالل 
حتت  احلدودية  واملناطق  سيناء  يف  اجليش  نفذها 
و2   1 نرس  العمليتني  مثل  خمتلفة  مسميات 
حق  مراحل   4 شملت  والتي  الشهيد  حق  وعملية 
من  عدد  يرى  املرة  هذه  لكن  1و2و3و4  الشهيد 
أعلن  والتي  احلالية  العملية  أن  العسكريني  اخلرباء 
فهي  سبق  كام  تكون  لن  عنها  العسكري  املتحدث 
عملية شاملة تأيت بعد مترس اجليش عىل مواجهة 
خربة  القوات  واكتساب  اإلرهابية  التنظيامت 
من  بدعم  معززة  العملية  وتأيت  تعاملهم  يف  كبرية 
كل األجهزة يف الدولة وكل فروع القوات املسلحة
بأكاديمية  املستشار  موسى  طلعت  اللواء  وقال 
إن  العسكري  واخلبري  العليا  العسكرية  نارص 
عديدة  خربات  بعد  تأيت   2018 سيناء  العملية 
اكتسبتها القوات املسلحة خالل الفرتة املاضية من 
1و2و3و4  الشهيد  وحق   2 ونرس   1 نرس  العمليات 
أن  مؤكًدا  اآلن،  من  سنوات  قبل  بدأت  والتي 
بكثري. أفضل  حاليًا  اإلرهاب  مع  التعامل  خربات 
ورأى سياده اللواء موسى يف ترصحياته أن العملية 
تدور حول 4 حماور أساسية األوىل حصار العنارص 
األماكن املحتمل تواجدهم هبا والثاين  اإلرهابية يف 
القبضة  إحكام  اهلروب  أو  التحرك  من  منعهم 
والربية  املالحية  واملمرات  والكباري  احلدود  عىل 
والرابع متشيط أماكن العمليات وتطهريها ومتتد 
عمليات التمشيط ملحافظات مرص واحلدود أيضًا.
وأشار إىل أن العملية احلالية تتويج للعمليات السابقة 
وهذه  اإلرهابية  التنظيامت  جتمع  مراكز  ضد 
وحتى  وجوي  وبري  بحري  شامل  بدعم  املرة 
ببعضهم  اإلرهابيني  تواصل  لتعطيل  اإلشارة  سالح 
وبداعميهم يف اخلارج موجها رسالة للمواطنني هناك 
واجليش  الرئاسة  الدولة  أجهزة  بني  شامل  تعاون 
اإلرهاب  ضد  للحرب  الوزارات  وحتى  والداخلية 
الداخلية  وهنا يمكن دور املواطن يف تقوية اجلبهة 
للقضاء عىل اإلرهاب فيجب أن يكون هناك تعاون 
واحدة جبهة  يف  مجيعًا  ألن  األمنية  األجهزة  مع 
لتكليفات   تنفيذا  تأيت   2018 سيناء  العملية  أن 
ووزير  اجليش  أركان  لرئيس  السييس  الرئيس 
املايض  نوفمرب  يف  أصدرها  والتي  الداخلية 
يف  الغاشمة  القوى  باستخدام  خالهلا  وطالبهام 
مواجهة التنظيامت اإلرهابية.أن تكليفات الرئيس 
وهي  أشهر   3 من  يقرب  ما  عليها  مر  السييس 
تأت  مل  فهي  للعملية  فيها  الرتتيب  تم  التي  الفرتة 
الغاشمة  بالقوة  املقصود  أن  بشكل مفاجئ مؤكًدا 
هي القوة الضاربة للقوات املسلحة بكافة قطاعاهتا 
" املشاة- املظالت- الدفاع اجلوي-  " البحرية  اجلوية 
استخدامه. للجيش  يمكن  ما  وكل  واملدفعية 
كافة  لتأمني  والداخلية  اجليش  بني  تنسيق  جدث 
املنافذ احلدودية ومنع تسلل العنارص اإلرهابية من 
النسبة  من  التخلص  يتوقع  أنه  مضيًفا  مرص  وإىل 
من  الصلب  اجلزء  أو  اإلرهابية  العنارص  من  األكرب 
لتأمني  رضورة  هناك  أن  مؤكًدا  اجلامعات  هذه 
ستحاول  اإلرهابية  العنارص  ألن  الداخلية  اجلبهة 
عمليات  وهي  مرص  داخل  إرهابية  بعمليات  الرد 
بشكل  ذلك  األمنية  األجهزة  وتدرس  حمتملة 
الفارق أن  العامل لكن  جيد وحيدث يف كل مكان يف 
اإلرهاب يف مرص ترعاه دول وأجهزة استخبارات
يشتبه  يشء  أي  عن  اإلبالغ  املواطنني  من  وطالب 
أن  يمكن  فرتات طويلة  منذ  مركونة  سيارة  أو  به 
هناك  أن  مضيًفا  اإلرهابية  التنظيامت  تستخدمها 
عربة  و1300  ضبطها  تم  متفجرات  طن   2000
يدرك  أن  جيب  املواطن  تدمريها  تم  رباعي  دفع 
خطورة األوضاع ويكون هناك تكاتف من اجلميع.
الشاملة  املواجهة  عملية  تبدأ  املسلحة  القوات 
عن  اإلرشاد  يف  ساعدوا  سيناء  أهايل  لإلرهاب 
عن  كاملة  شبه  معلومات  هناك  اإلرهابيني  أماكن 
وأن  سيناء،  يف  املوجودة  اإلرهابية  العمليات  كل 
خمابئهم  أماكن  عىل  تعرفت  املسلحة  القوات 
للخطط  طبًقا  التنفيذ  وسيتم  هبا  يدور  وما 
إىل  باالضافه  املسلحه  القوات  حددهتا  التى 
باملنطقة  تنمية  عمليات  يصاحبها  العملية  أن 
اإلرهاب العنارص  من  سيناء  تنقية  لضامن 



تأمني  وثيقه  كفايه  عدم  حاله  يف  انه  تعنى  امربيال  تأمني  وثيقه 
مستحقه   Claim ضدك  مطالبات  لدفع  املنزل  أو  السيارة 
وثيقه  فان  ضدك  املحكمة  من  صادر  حكم  نتيجه  او  عليك 
Umbrella تدفع املبلغ املتبقي الذي مل تغطيه وثيقه تامني السياره 
 Claimعليك كان  اذا  فمثال  الوثيقه(  مبلغ  عن  )الزائد  املنزل  او 
الف  سبعامئة  عالجه  تكلف  شخص  واصابه  سياره  حادث  نتيجه 
الف  ثالثامئه  االقيص  حدها  السياره  تامني  وثيقه  وكانت  دوالر 
دوالر  ففي هذه احلاله مازلت مطالب بان تدفع أربعامئة الف دوالر 
من أموالك اخلاصة او بالرهن عيل ممتلكاتك من منازل او سيارات او 
مشاريع جتاريه او احلجز عيل راتبك ولكن اذا كان لديك وثيقه تامني 
دوالر. الف  األربعامئة  مبلغ  بدفع  الوثيقه  هذه  فستقوم  امربيال 
مخسه  ايل  مليون  الشخصية  من  امربيال  وثيقه  تغطي 
التجارية  باملرشوعات  خاصه  امربيال  وثيقه  وهناك  ماليني 

وتبدأ تكلفه وثيقه االمربيال من ١٤١ دوالر سنويا وختتلف التكلفة 
من رشكه ايل اخري.

مثل  تواجهك  قضايا  َاي  من  حتميك  امربيال  تامني  وثيقه 
عن  ذلك  كان  سواء   )Libel or Slander( التشهري 
ترصيح  او  منشوره  او  مذاعه  او  مكتوبه  كلامت  طريق 
 . األشخاص  خصوصيه  اخرتاق  او  مشوه  او  مزيف  شفوي 
عيل  لنساعدك  بالفعل  حدثت  التي  احلاالت  بعض  وسنعرض 
ماليني. احيانا  او  األلوف  مئات  تكلف  التي  األخطاء  جتنب 
كاذبه عن  امربيال كتبت معلومات  تامني  وثيقه  مالكي  احد  ابنه   -

مدرسها الهنا ال حتب املادة العلميه التي يدرسها فقام املدرس برفع 
قدره  بتعويض  املحكمة  وحكمت  الوالدين  ضد  قضائيه  دعوي 
للمترضر.  التأمني  رشكه  دفعتها  دوالر  الف  ومخسون  سبعامئة 
 ١٨ عمره  يتعدي  مل  الذي  البنهم  ميالد  عيد  حفله  أقام  زوجان   -
عاما ومَل يقدموا َاي مخور ولكن احد الضيوف احرض معه بعض 
احد  أصيب  احلفل  وبعد  احلفل  أصدقائه  يف  مع  لرشهبا  اخلمور 
تناول  نتيجه  سياره  حادث  نتيجه  خطريه  بجروح  الضيوف 
يقدموا  مل  اهنم  رغم  احلادث  عن  مسئوالن  الزوجان  وكان  مخور 
َاي مخور  وتم دفع تكاليف العالج والتعويضات من وثيقه امربيال
- املؤمن عليه ابنه البالغ من العمر ١٨ عاما يقود قارب عيل البحرية 
البحرية  وأصيب  بجراح  يف  يراه  مل  النه  السباحيني  احد  واصاب 
خطريه وحكمت املحكمة للسباح بتعويض اقل بقليل من مليون دوالر
وادي  املشاه  ممر  عبوره  املشاه  اثناء  احد  سياره  صدمت   -
احدي  وبرت  الرضر  واحلاق  الدماغ  يف  إصابات  ايل  هذا 
مليون وعرشون  سته  بتعويض  املحكمة  وحكمت  ساقيه 
يف  واصيب  العليه  أعيل  من  والتربيد  التدفئة  فني  سقط   -
مضاعفه.  بكسور  وكتفه  وأضالعه  وقدمه  ويده  ظهره 
دوالر ماليني  تسعه  قدره  بتعويض  املحكمة  حكمت 
باملنزل  وكان  الصيف  عطله  خالل  بطفل  تعتني  أطفال  جليسه   -
عيل  للرد  املنزل  داخل  ايل  األطفال  جليسه  وذهبت  سالحه  محام 
السباحه  محام  يف  غرق  الطفل  كان  خرجت  اهلاتف  وعندما 
دوالر مليون  عرش  احدي  تعويضا  الطفل  والدي  املحكمة  منحت 

يف  األطفال  احد  عض  امربيال  وثيقه  مالكي  احد  كلب   -
فحكمت  متعددة  جراحيه  عمليات  ايل  أدي  مما  وجهه 
دوالر ماليني  عرشه  قدره  الطفل  لوالدي  بتعويض  املحكمة 
-   احد املؤجرين ملنزل رفع دعوي ضد مالك املنزل النه فقد اربعه سنوات 
األسود  العفن  بالرئه بسبب وجود  منحه دراسيه جامعية وأصابه 
يف املنزل وطالب ب تعويض قدره سبعامئة ومخسون الف دوالر
عندما  الرسيع  الطريق  عيل  سيارته  يقود  عليه  املؤمن  كان   -
حدود  تغطي  ومَل  املعاكس  االجتاه  ايل  اخلطأ  طريق  عن  انحرفت 
املؤمن  والن  املطالبه  مبلغ  كامل  السيارات  عيل  التأمني  التزامات 
املستقبليه  اجوره  فإن  اخري  أصول  او  منزال  يمتلك  يكن  مل 
املطالبه لتسويه  سنوات  عرشه  ملده  عليها  حمجوزا  كانت 

-  أنا شخصيا اعرف شخصا مازال يف غيبوبه من سته سنوات 
نتيجه حادث سيارة 

عزيزي القارئ هذه احلاالت ال حتدث كل يوم لكن ال نعلم ما خيبئه 
تأمينه  تغطيه  عيل  احلصول  تستطيع  بسيط  بمبلغ  لنا،  املستقبل 
بيتك وسيارتك ومجيع ممتلكاتك ومدخراتك  بعده ماليني حلاميه 
أوعدم  لقضايا سب وقذف  واستثامراتك ودخلك يف حاله تعرضك 
 Claimكفايه وثيقه تامني السيارات واملنازل لتسويه املطالبات وال

ارحب بجميع أسئلتكم عيل االيميل التايل
 samy@goldenwayins.com

Umbrella Policy أمربيال امربيال. 
بقـلــــــم

األستاذ/ سـامى بشـاى
خبيـــر تـــأميـــن

خاص جلريدة كاريزما

املواطنيني  معظم  يواجه  2018م  اجلديد  العام  مطلع  منذ 
السودانيني ضائقة إقتصادية حادة،نسبة لتدهور قيمة اجلنيه 
السودانى مقابل الدوالر والعمالت االجنبية والعربية . صاحب 
السلطات  تأخذ  واخلدمات،مل  السلع  أسعار  ىف  كبري  رفع  ذلك 
الآلزمة  السليمة  اإلقتصادية  اإلجراءات  السودانية  املختصة 
واحليوانى  الزراعى  اإلنتاج  وتشجيع  بتحفيز  مثال  ،وذلك 
ذلك  عن  ،بداًل  واإلنتاجية  اإلنتاج  لزيادة  واخلدمات  والصناعى 
فرضت رضائب ورسوم وإتاوات عىل اإلنتاج واملنتجني .  كام 
أعلن بنك السودان ليتامشى مع التدهور اجلنيه السودانى رفع 
قيمة رصف الدوالر  االمريكى رسميًا  من 6.7 جنيه اىل 18 جنيه 
31.5 جنيه ، هذا التدهور املتالحق للعملة املحلية ) اجلنيه(  اىل 
قابله قفزات كبرية ىف تصاعد أسعار السلع واخلدمات متتالية.                                                                                                    
ىف  للدوالر  جنيه   45 اىل  السودانى  اجلنيه  قيمة  تدهور  عند 
بنك  أصدر   ، تدهوره  إستمرار  توقع  مع  املوازى  السوق 
املحىل  النقد  رصف  من  باحلد  للبنوك   توجيهات  السودان 
وحدد الرصف من احلسابات اخلاصة ىف حدود 2000 اىل 3000 
توفر  ىف  ندرة  أوجد  اإلجراء  هذا   . التجارية  البنوك  ىف  جنيه 
33 جنيه  الدوالر ، مما أدى اىل هبوطه اىل  النقد املحىل لرشاء 
بعض  لدى  حقيقية  حادة  أزمة  أيضًا  أوجد  لكن   . للدوالر  
سحبه  املسموح  من  اكرب  مقابل  دفع  عليهم  الذين  املواطنني 
التعليم  قيمة  دفع  او  واملعدات  األثاثات  بعض  رشاء  أو  للعالج 
اخلاص البنائهم او الرتحال .. الخ ) أى اموال ىف حسابك اخلاص 
مستمر  اإلجراء  وهذا   ، وإستخدامها  سحبها  الصعب  من 
حتى اليوم ( . من األمهية اإلشارة بأن املواهى ودخل العاملني 
دخوهلم  تزد  مل  املعاشات  وأصحاب  املستويات  مجيع  عىل 
الشهرية إال بنسبة بسيطة جدًا . هذا الوضع من تدهور قيمة 
األسعار  أوجدت ظروف معيشية  الكبرية ىف  العملة والزيادة 

صعبة للكثري  من املواطنني .                                                                                                  
املظاهرات  خرجت      
واإلعتصامات الشعبية 
قوبلت  مدن  عدة  ىف 
االمنية  السلطات  من 
باملواجهــة والـعـــنــــــف 
الرصاص  األمن  أسـتخدم  احلاد، 
املستشفيات  ودخل  األوراح  عرشات  احلى،فقدت 
مقرتح  املعارضة  السياسية  االحزاب  طرحت  املئات.  للعالج 
النظام  إسقاط  حتى  التظاهرات  ىف  واخلروج  املدنى  العصيان 
احلاكم ، قابل جهاز االمن عىل مجيع مستوياته واجليش مواجهة 
العامة  التعبئة  ،بإعالن  اجلامهريى  والتحرك  االحزاب  نداء 
مواقع  ىف  تواجده  وفرض   ، واجليش  االمنية  االجهزة  جلميع 
جتمع اجلامهري وعدم السامح بالتجمع أو تكوين مسرية ، مما 
أدى اىل فشل إقامة تظاهرات ومسريات كبرية أو ندوات دعت 
هلا االحزاب السياسية . قامت بعض املظاهرات واالحتجاجات 
عند  الرضى  عدم  زال  وال  واالحياء  املدن  بعض  ىف  املحدودة 
ومعارضة  حادة  إقتصادية  ضائقة  من  يعانون  إذ  املواطنني 
ومعارضني  سياسية  ألحزاب  ومسئولني  رؤساء  إلعتقال 
سياسى  سجني  مائة  من  اكثر  السجون  ىف  زج  .حيث  للنظام 
ىف االيام السابقة  . تم إطالق رساح بعضهم يوم 18/2/2018 م .                       
نداءات  لنرشها  يومية  صحف  عدة  صودرت 
املوضوعات  بعض  نرش  أو  التظاهر  عن  االحزاب 
والناقدة  املناهضة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
                                                                                    . الراى  وابداء  احلريات  عىل  الضاغطة  الدولة  لسياسة 
      مع زيادة تكلفة إخراج الصحف اليومية زيدت أسعارها من 
أول العام  2018 م حتى منتصف فرباير 2018م عىل النحو التاىل 
: 4 جنيهات اىل 5 جنيهات اىل  7 جنيهات ، هذه الزيادة كبرية 
عىل املواطن العادى ، لذلك حجب الكثري من رشائها وإكتفوا 
باإلطالع عليها ىف مواقع البيع  أو عن طريق املوبايالت الذكية 
خسائر  اىل  يؤدى  مما  طباعتها  بعد  تتم  الصحف  مصادرة   .
                                             . اجلنيهات  بماليني  تقدر  ألصحاهبا  مبارشة  كبرية  مادية 
حلول  اإلعالم   وعىل  ندوات  ىف  اإلقتصاديون  بعض  طرح      

ونشجبع  الدولة  دعم  أمهية  ىف  ترتكز  واضحة  إقتصادية 
اإلنتاج الزراعى واحليوانى واملعدنى والصناعى خاصة للحرف 
الكبرية  الصناعات  مشكالت  وحل  واملتوسطة  الصغرية 
إلسترياد  الآلزمة  األجنبية  العملة  بتوفري  وذلك   ، واخلدمات 
املواد اخلام وتوفري الطاقة الآلزمة لإلنتاج من مشتقات برتولية 
الرضائب  الغاء  أو  حتفيض  أيضًا   ، مشجعة  بأسعار  وكهرباء 
واألتاوات املفروضة عىل املنتجني وعىل النقل ىف الطرق وايضًا 
عبور الواليات من مواقع اإلنتاج اىل مواقع اإلستهالك .... الخ  
املحىل  للسوق  مناسبة  بأسعار  واخلدمات  السلع  توفري  هبدف 
دوالرات  توريد  مراقبة  مع  للخارج  التصدير  عىل  ولتنافس 
الصادر للداخل . لألسف مل تأخذ حتى األن السلطات املختصة 
هبذه املقرتحات اهلامة رغم وجود عطالة  عن العمل متزايدة  .                                                                
بثروة  السودان  القدير  العىل  ال  حبى   ، املعادن  جمال  ىف       
من  الصادرة  التقارير  حسب   ، ومتنوعة  ضخمة  معدنية 
بأن   ، األجنبية  املتخصصة  الرشكات  وبعض  التعدين  وزارة 
وما   ، بعد  تستغل  مل  متنوعة  هائلة  معدنية  ثروة  للسودان 
بأن  اإلعالم  ىف  ذكر  مثاًل    !!!  ... هيرب  معظمه  منها  يستغل 
 ، طن   280 اىل   250 من  تعدى   2017 عام  اخلام  الذهب  إنتاج 
متكن بنك السودان ىف التحكم فقط ىف 30 طن والباقى هيرب 
ومل تورد قيمته اىل الداخل عن طريق البنوك التجارية . وهذا 
مواطن  ولكل  متجددة  غري  املعدنية  الثروة  حيث  كبري  فقد 
التعليم  الدولة ىف تطوير ودعم  ياتيه من   ... سودانى حق فيها 
الكهرباء واملياه والرصف  التحتية من توفري  والصحة والبنية 
. لذلك جيب هيمنة  الخ    .. الطرق  الصحى وتوسيع وتطوير 
إنتاجها  ىف  والتحكم  بأنواعها  املعدنية  الثروة  عىل  الدولة 
أن  ومايصدر  قيمتها  لزيادة  داخلية  لصناعات  وتوجيهها 
الدوالرات ىف  للداخل وهى مليارات من  توريد قيمته  تراقب 
                                                                                        . القومى  اإلقتصاد  ودعم  بقوة  السودان  اجلنيه  دعم  إمكاهنا 
إصالح  مقرتحات  اإلقتصاديون  املختصون  ويقدم  قدم      
واملرئى  املقرئ  اإلعالم  ىف  األزمة  هذه  من  للخروج  إقتصادية 
قائمة  اإلقتصادية  األزمة  لذلك   ، هبا  تأخذ  مل  لألسف   ولكن   ،
والسعر الرسمى للدوالر اليوم 28 جنيه وىف السوق املوازى 33 
جنيه ، فإذا إستمرت هذه االزمة فإن نتاجئها مؤمل عىل اجلميع  .                                                                              



سؤال وجواب
تقدر من غريها

 )محله توعيه ضد االدمان بجميع انواعه(
ماهو االدمان ؟

هو االعتياد عىل يشء ما و ال يستطاع االستغناءعنُه و 
نعاين إذا َبُعدَنا عنُه فكلنا مدمنون 

-وهو اعتياد مرضى لإلنسان عىل سلوك معني أو 
عقار معني أو مادة خمدرة بحيث يصبح حتت 

تأثريها يف كل سلوكيات حياته اليومية وال يستطيع بل 
ال يتخيل أنه يستطيع االستغناء عنها وبمجرد غياب 

مفعوهلا أو عدم القيام بالسلوك املعتاد تتأثر حالته 
النفسية واملزاجية بشكل ملحوظ ويصبح مهه وكل 
ما يشغله أن يتحصل عليها لتعود له سعادته الزائفة 
ولو كان ذلك عىل حساب أرسته وأقرب الناس إليه..

وما هى انواع االدمان ؟
االدمان اما سلوكيا او ماديا 

أوال: اإلدمان السلوكي:
وهو اإلدمان عىل عادة معينة متثل هاجس لإلنسان 

ال يستطيع االستغناء أو التقليل منها فبمجرد 
القيام هبا يشعر بالراحة والسعادة بل ينتظر القيام 
هبا حسب كل فرتة زمنية تعود عليها ومثال عىل 
ذلك إدمان االنرتنت ، إدمان العادة الرسية ، إدمان 
الرشاء والتسوق ، إدمان الرحالت ، إدمان األلعاب 

االلكرتونية.
ثانيا: اإلدمان املادي:

وهو اإلدمان عىل تعاطي مواد خمدرة معينة يكون 
اإلنسان حريص عىل تعاطيها وال يستطيع االستغناء 

عنها وتتمثل تلك املواد املخدرة يف:
مثبطات اجلهاز العصبي مثل الكحوليات واملنومات   •

واملهدئات.
• املنشطات واملحفزات للمخ واجلهاز العصبي 

كالقات.
• املواد اهللوسة كاحلشيش والبانجو.

• املخدرات املقوية ك الكوكايني والذي يرتك بعدها 
أثرا مدمرا عىل اجلسد.

وبعد رصد أنواع اإلدمان علينا أن نرشح:
االدمان ليس بحسب ادمان املخدرات بل كا ما ال 

نستيع االستغناء عنه ويؤثر عىل باقى جوانب حياتنا 
سلبيا فهو ادمان

هناك امثله اخرى ايضا مثل 
1-أدمان العمل 

2-ادمان االنرتنت 
3-ادمان التصوير 

4-ادمان السوشيال ميديا
5-أدمان السهر والسفر

6-االدمان عىل حب شخص 
7-اإلدمان عىل الدراسة و البحث أو العلم أو الفن

8- اإلدمان عىل التدخني 
9-اإلدمان عىل رشب اخلمر

10-ادمان اجلنس 
11-اإلدمان عىل عقار يمنحنا سعادة مؤقتة ثم يقوم 
بابتزازنا لكي نزيد اجلرعة لكي حتصل عىل نفس 
التأثري و حني نكتشف ابتزازهنتوقف عن تعاطيه 

فيوسعنا أملًا و اكتئابًا ، فنجثو أمامه عىل أقدامه 
ليدمرنا تدمريًا نفسيًا و جسديًا حتى املوت 

وماهو سبب انتشارهذا االدمان ؟
ذلك يرجع لالتى :

1: ضعف القيم الدينية داخل نفس اإلنسان مما جيعله 
مقبال عىل أي يشء يشعره بالسعادة

واالنفصال عن الواقع.
2: اخلالفات األرسية التي قد حتيط باإلنسان سواء 

كان زوجا أو ابنا تدفع اإلنسان إىل الرغبة يف اهلروب 
عن طريق اإلدمان.

3: إمهال األب وإالم لألبناء وعدم مراقبة سلوكياهتم 
وترصفاهتم.

4: الفراغ القاتل الصامت الذي يدفع اإلنسان إىل 
حماولة شغل وقته بأي يشء جديد

 حتى ولو كان اإلدمان.
5: حب االستطالع الذي يسيطر عىل النفس البرشية 

بتجريب كل ما هو جديد.
6: أصدقاء السوء أحد أهم السبل والطرق السهلة التي 

يسلكها اإلدمان إىل ضحاياه.
7: الربط الزائف والغري حقيقي بني املخدرات 

والقدرة اجلنسية.
8: استخدام العقاقري دون استشارة الطبيب.

هل االدمان السلوكى مرتبط بشخصيات معينه
 او بحاالت نفسيه ؟

إن الطّب النفيّس ال يزال يدرس حاالت اإلدمان 
السلوكّي والترّصيف، كونه متعّدد األوجه. ولعّل أبرز 
أسباب االدمان. القامر، أي امليرس، هي جينّية وبيئية 

لسهولة اللعب يف أماكن عديدة، كام تعاين منها 
الشخصيات املرضية املصابة بمرض ذي القطبني.

 أّما إدمان التسّوق، فتعاين منه النساء عمومًا 
والشخصيات اهلمشية واهلستريية التي تشعر بفراغ 
كبري وحتاول سّده بيشء آخر، فتشعر بحاجة ماسة 
إىل الرشاء، فتخّطط وتذهب ساعات عديدة للتسّوق 
بمفردها، لتشعر بإرتياح رسيع وبعده بالندم النفاق 

املال، فتهب ما إشرتته أو ال تستعمله حتى.
 من جهة أخرى، إّن إدمان اإلنرتنت ال يزال حديثًا 

ومن املرّجح أن تنصاع إليه شخصيات ال حياة 
إجتامعية هلا، وتعاين من كآبة. ينتج عن ذلك تزايد 

عدد الساعات التي يمضيها املرء عىل اإلنرتنت يوميًا، 
مما يؤدي إىل اإلنعزال عن العائلة وقطع أوارص الصلة 
مع املجتمع التلفزيون مشابه وإن كان إدمان اإلنرتنت 

أكثر تشّعبًا وخطورة«.
 يبقى أّن اإلدمان اجلنيّس ُيفرّس بكون املرء حيتاج 
إىل إقامة أكثر من عالقة مع أكثر من شخص يف 

الفرتة نفسها، كام حيتاج إىل اكثر من عالقة يوميًا. 
ويؤثر ذلك سلبًا عىل العالقة مع الرشيك حيث تظهر 
اخليانة، كام يتأثر العمل والعالقات اإلجتامعية، ناهيك 

باملشاكل الصحية واألمراض التي يمكن أن يلتقطها
وكيف نتعرف عىل املدمن السلوكى ؟

يتأثر املدمن سلبًا من مجيع النواحي، إذ تضعف 
عالقاته العائلية وتنقطع صلته باملجتمع وترتاجع 

إنتاجّيته ويتهّدد عمله، كام ينعكس ذلك سلبًا 
عىل احلالة اإلقتصادية املادية

وما هو انواع االدمان السلوكى
وكيف يتم توجيهم للعالج  ؟

هناك ثامنية عادات سلوكية يمكن ان تصنف حتت 
عنوان اإلدمان.
1-ادمان القامر 

اإلدمان عىل القامر هو أكثر أنواع اإلدمان السلوكية 
ُقربًا للمخدرات واالدمان عىل الكحول. الرابطة 

األمريكية للطب النفيس تصنف اضطراب كإدمان. 
تشري الدراسات إىل أن إدمان القامر تيضء نفس 

مناطق الدماغ مثل إدمان املخدرات وعادة ما يشمل 
العالج من اضطرابات القامر نفس عالج تعاطي 

املخدرات والكحول.
2- ادمان اجلنس

نسمع من حني آلخر عن مشاهري يعيدون التأهيل 
إلدماهنم اجلنس، ولكن هل الشغف واهلوس ملامرسة 
اجلنس إدمان حقيقي؟ عىل الرغم من انه مل تصنف 
رسميا عىل أهنا إدمان، لكن أعراض إدمان اجلنس 
بام يف ذلك فقدان السيطرة وعدم احرتام املخاطر 

والعواقب متشاهبة جدا مع اإلدمان التقليدي. فامذا 
جيب عىل مدمن للجنس أن يفعل؟ كام هو احلال 

مع املخدرات والكحول، وحتى لعب القامر، يعالج 
النشاط اجلنيس املُفرط بربامج 12 خطوة

3-ادمان االنرتنت 
علامء النفس واألطباء النفسيني ال يعتربون إدمان 

اإلنرتنت إدمان حقيقي. ولكن يمكن أن تكون مشكلة 
بالنسبة لبعض الناس عندما يتغلغل فيفقد السيطرة 

عليه، فضال عن اآلثار السلبية يف العمل واملنزل. فيبدو 
أن البحوث التي ُقدمت يف االجتامع السنوي 2014 

للجمعية األمريكية للطب النفيس تدعم فكرة إدمان 
اإلنرتنت من خالل إظهار التغريات يف الدماغ التي 
حددها تصوير األعصاب. فشبكة اإلنرتنت يمكن 
أن تشغل ما يصل إىل 11 ساعة من اليوم ل ” مدمن 

إنرتنت “. تشري الدراسات إىل أن استخدام اإلنرتنت 
القهري يؤثر عىل 14-6 يف املئة من مستخدمي 

اإلنرتنت.
4-ادمان التسوق

هل قمت برشاء سلع لتجنب الشعور باحلزن؛ ولكن 
بعد ذلك تشعر بالذنب؟ هل لديك خزانة كاملة من 
املالبس التي ال تزال لدهيا بطاقات األسعار عليهم؟ 
تشري الدراسات إىل أن التسوق القهري يؤثر عىل 
النساء أكثر من الرجال، وأنه يمكن أن يؤدي إىل 

مشاكل كبرية، سواء من الناحية املالية والشخصية. 
ولكن كيف يمكنك احلصول عىل املساعدة؟ عالج 

إدمان التسوق وعادة ما ينطوي عىل املشورة والعالج 
السلوكي.

5-ادمان العاب الفيديو
تبني البحوث أن إدمان ألعاب الفيديو هو األكثر 

شيوعا بني األوالد والرجال فتبني دراسة واحدة أن ما 
يصل إىل 1 من10 العبي الفيديو الذين ترتاوح أعامرهم 

بني 8 و18 عاما إذا كنت من املدمنني عىل ألعاب 
الفيديو، فعالجك اإلرشاد وتعديل السلوك

6-ادمان عمليات التجميل 
بعض الناس يذهب حتت السكني مرارا وتكرارا 

لتحسني الطريقة التي يظهرون هبا ويف الواقع وهم 
أكثر عرضة الضطرابات تشوه اجلسم BDD( من 
إدمان جراحة التجميل. حوايل 1 إىل 2 يف املئة من 

السكان لدهيم اضطراب تشوه اجلسم.
7-ادمان الطعام

الضطراب والرشاهة عند تناول الطعام هو مشكلة 
حقيقية تصيب حوايل 3 يف املئة من البالغني يف 
الواليات املتحدة. وتشمل أعراضه تناول الطعام 
لتخفيف العواطف واملبالغة يف الطعام يف احلني 

ذاته، والشعور بالذنب بعده. وغري معروف سبب 
اضطرابات األكل، ولكن ربام يرتبط أكثر باالكتئاب 

من اإلدمان.
8-ادمان فعل املخاطر

العديد من الباحثني عن اإلثارة واحلامس هلم نفس 
األعراض مثل مدمني املخدرات؛ فعندما حيصلون 
عىل االندفاع من القفز باملظالت أو تسلق الصخور، 
فإهنم يسعون إىل خطورة أكثر ومغامرات تشعرهم 
بنفس املستوى من اإلثارة. وتشري الدراسات إىل أن 

هذه االثارة تغمر املخ بنفس املواد الكيميائية الصادرة 
عن إدمان املخدرات.

وخالصة القول: ليس كل من اإلدمان السلوكي ُيلبي 
التعريف الكالسيكي لإلدمان اجلسدي، لكن لدهيا 
العديد من السامت املميزة النفسية و االجتامعية 

وتستجيب بشكل جيد لألنواع التقليدية لعالج 
اإلدمان.

هل االدمان مرتبط بسن معني ؟
إّن »اإلدمان قد يطال اجلميع، يف كل املجتمعات، وال يفّرق 

بني األعامر وال بني الرجال والنساء. ذلك أّن كّل فئة عمرّية 
معّرضة لنوع حمّدد من  االدمان 

. فبينام يلجأ الكبار إىل لعب امليرس أو اإلدمان اجلنيّس،
 يتعرض املراهقون ملعاقرة اخلمرة وتعاطي املخّدرات 

وإدمان اإلنرتنت. كام أّن النساء اكثر ُعرضة إلدمان التسّوق 
وإدمان احلبوب املهّدئة، ويكون ذلك بسبب الضغوط 

العائلية التي يعاننَي منها«.
لقد تبنّي أّن مدمني اهلريويني هم رجال بنسبة 95%، 
فيام النساء يشّكلن أكثر من %90 من مدمني التسّوق

فإّن املرأة الرشقية عمومًا ختضع لضغوط إجتامعية 
وعائلية كثرية، وقد تكون ضعيفة يف مواجهتها، 

فتلجأ إىل »هتدئة« نفسها وتأمني الراحة عرب احلبوب 
والعقاقري والتسّوق. كام أّن مدمنات الكحول 

موجودات لكن بشكل خمفّي، بحيث تكون ترشب 
وحيدة يف املنزل وال ُتظهر مشكلتها للناس، وذلك 

يف حماولة يائسة منها لنسيان سوء معاملة أهلها أو 
خيانة زوجها مثاًل.

 أّما املراهقون، فيّشكلون الفئة العمرّية األكثر 
خطورة ودّقة »يظّن املراهق أّن املخّدر واخلمرة 

يمنحانه القّوة والنشوة والراحة والسيطرة. لذلك 
ينجرف يف هذا التّيار. كام قد يكون السبب هو ضغط 

األصدقاء أو معارشة أشخاص يمشون يف الطريق 
اخلاطئ، مما حيّتم عىل املراهقني ممارسة األمر نفسه 

كي ينخرطوا ضمن املجموعة. 
ملاذا يتجه الشباب لإلدمان ؟

** من دراسة عن اإلدمان يف مرص كانت 
اإلجابة ملخصة يف النقاط اآلتية : ـ

ـ حب اإلستطالع و التجريب عند املراهقني .
ـ ضغط الرفاق و تقليدهم .

ـ التطبيب الذايت أي استعامل أدوية بدون استشارة 
الطبيب لعالج أمراض معينة مثل الرغبة

يف النوم أو مقاومة اإلكتئاب أو الرصع ، وهناك من 
يدخل اإلدمان عن طريق اخلطأ 

مثل الرغبة يف التخسيس .
و جيب أن نعرف أن هناك شخصيات قابلة لإلدمان 

أي أهنا من السهل عليها الوقوع فيه 
عند تعرضها ملؤثرات خارجية مثل الشخصيات التي 

تتسم بالعنف أو الشخصيات اإلنطوائية 
أو الشخصية السيكوباتية أو اإلعتامدية . 

فاملخدرات تقوم بتخفيض القلق الداخيل و التوتر و 
رفع احلالة املزاجية يف مراحله األويل 

ولكن بعد ذلك يفقد املدمن قدرته العضلية و العصبية
وماهى الوقايه من االدمان بجميع انواعه ؟

اوال :ناهيك باألسباب األخرى وخاصة تفّكك العائلة 
الذي يدفع هبم إىل ذلك.

فإن التوعية رضورّية لكنها غري كافية. ذلك أّن الرتبية 
العائلية وحتى ضمن املدرسة واملجتمع هي األهّم 

لرتسيخ القيم الثابتة عند اإلنسان منذ نعومة اظافره. 
فال جيوز إمهال الولد منذ الصغر، بل جيب متابعته 

وإحتضانه ومساعدته كي يكرب ويصبح راشدًا واعيًا ال 
ينجرف اىل اإلدمان الذي يدّمر حياته

وخيرهبا من شّتى النواحي
ثانيا : جيب معاجلة أّي مشكلة نفسّية قبل تفاقمها 

كي ال تتحّول إدمانًا. كام جيب اإلمتناع عن أّي سلوك 
مناٍف للمنطق والصّحة. وجيب ان تتشّدد السلطات 
يف تطبيق القوانني احلازمة ومعاقبة املخّلني بالنظام. 
وجيب أيضًا تطبيق محالت التوعية واملراقبة الذاتية 

ألفراد األرسة يف البيت
 إذ رضوري أن يساعد بعضنا بعضًا عىل ختّطي 

الصعاب وال جيوز التسرّت عن أّي إدمان
 لشخص ما، مهام كان األمر

وماهى أساليب املواجهة والعالج؟
أوال هناك مبدأ أسايس : الوقاية خري من العالج 

لذلك فإن دور اإلرشاد و التوجيه و نرش الوعي دور 
هام يف مكافحة اإلدمان و التعريف بأرضار اإلدمان و 

احلقائق و املعلومات الدقيقة املتصلة به يؤدي إيل إنقاذ 
عدد كبري من املراهقني و الشباب

من الوقوع فريسة لإلدمان . 
2- معاجلة مشكلة اصدقاء السوء

3- إعالء اجلانب الديني لدي الشباب و الناشئني 
4-املراقبة اجليدة للنشئ من جانب األرسة أوال

 ثم املدرسة
وهناك ما يسمى بالعالج املعرىف :

يوفر العالج النفيس بصفة خاصة وسيلة مساعدة 
للتخلص من هذه املشكلة. يتم تقييم العالج املعريف 
السلوكي بشكل جيد يف مجيع أنحاء العامل ويتعلم 
املرضى من خالل هذا العالج كيفية التغلب عىل 

اإلجهاد والتوتر العصبي بطريقة صحية، أو التعامل 
مع األموال بمسؤولية او مع كل عاداهتم السلبيه ، 

عالوة عىل أن املقابالت التحفيزية تعد طريقة ثانية 
للتخلص من إدمان اإلنرتنت وألعاب الكمبيوتر وكل 

انواع االدمان السلوكى 
وذلك بيتم من خاللل مرشد نفيس ومتخصص ىف 

تعديل السلوك 
: أما االدمان الكيميائى 

هناك مراحل رئيسية جيب أن يمر هبا 
املدمن يف رحلة العالج من االدمان 

لذا جيب عالجه يف املستشفيات 
املخصصة لذلك والتي تتمتع بثقة 

ومهنية عالية فمراحل عالج املدمن قد 
تأخذ من ستة أشهر إىل عام وتتمثل يف:
أوال: عالج األعراض اإلنسحابية وهي 
أخطر فرتات عالج اإلدمان وبداية 
الطريق وبحاجه إىل عناية خاصة

وتعامل حمرتف.
ثانيا: عالج نفيس واجتامعي ملساعدة 

املدمن أن يعود للحياة.
ثالثا: اهتامم مترييض وعناية غذائية 

فائقة ملساعدة جسد املدمن عىل 
استعادة قوته.

إن مواجهة اإلدمان بحزم يقي 
املجتمع من االهنيار وحيمى األرسة 

من جحيم التفكك واملشاكل لذا 
علينا أن نراقب أبنائنا ونتعامل مع 

املدمن عىل انه ضحية جيب 
مساعدته ونستعني بأهل 
التخصص يف أقرب وقت 

حتى نواجه اإلدمان 
بفاعلية ورسعه 

عىل أسس طبية 
وعلمية.

 ضــــد اإلدمــــان
 بجمـيــع أنواعــه









يــبــدأ حاليــــــًا العـــــــد التنـــــــازيل علـي بــدء التجهيـــــزات
واألستعدادات  ألكرب أحتفال عيل مستوي بالد العامل و التي 
املتحده  الواليات  باألخص   جتهيزها  و  حتضريها  تشهد 
األمرييكيه و أيرلندا والكثري من البلدان والعواصم األجنبيه  ..
 حيث يتم األحتفال قريبًا بــ اْلَيْوَم املخصص لــ سانت باتريك 
أنه  يعتقد  حيث  عام  كل  مارس  شهر  من  عرش  السابع  يف 
وهبذا  األيرلندي  باتريك  سانت  العظيم  القديس  وفاة  يوم 
أحتفال  عن  لتثمر  الديني  الطابع  مع  الطبيعه  تتعانق  اليوم 
.. البالد  أنحاء  صابغًا  خاص   و  ومميز  مزدوج  طابع  ذو 
األرثوذكسية  الكنيسة  فان  الكاثوليكية  الكنيسة  إىل   وإضافة 
باللغة  الناطقني  األرثوذكس  خاصة  باتريك  وتكرم  تبجل 
اإلنجليزية فهوالذي ينسب إليه الفضل يف نرش املسيحية يف 
الثامن  القرن  امليالدي ويف  اخلامس  القرن  الوثنية يف  أيرلندا 
امليالدي تم اعتباره القديس الشفيع والراعي أليرلندا أو كام 
تشتهر ب"جزيرة الزمرد" جلامل ريفها  األخرض طول العام 
رغم اشتهار ايرلندا بالضباب واألمطار طوال العام مما جعل 
  .. أليرلندا  الوطني  للون  اهلام  مصدر  الزمرد  جزيره  من 
وعن نشأته و مولده كصبي بريطاين روماين األصل وليس 
شامسًا  والده  فكان  تقيه  مسيحيه  أرسه  ومن  أيرلنديًا 
بتغيرياسمه  وقام  سوكات"  "مايون  بأسم  ولد  كاهنَا  وجده 
إىل "باتريكيوس أو باتريك" الذي ينبع من املصطلح الالتيني 
ل "شخصية األب"، و ذلك عندما أصبح كاهنًا .. ويف حوايل 
السادسة عرشة من عمره تم خطفه من قبل بعض القراصنة 
األيرلندين وأقتيد إىل أيرلندا كعبد يرعى األغنام قرب الساحل 
مما جعله يف بيئة أكثرقربَا وتأماَل ل وبعد ست سنوات من 
األرس متكن من اهلرب عن طريق البحروالعوده إىل موطنه 
وإلتحق هناك ببعثه دينيه و متكن من وجود مكانته كرجل 
أخري  مره  للعوده  ساعده  مما  هبا  أسقف  ثم  وكاهن  دين 
للهداية  رسواًل   باتريك  وأصبح  للتبشري  الوثنية  أيرلندا  إىل 
وأنشئ  الكنائس،  وشيد  املدارس  وفتح  هناك  والصالح 
القساوسة ورعاه روحانيني  والنساء وعني  للرجال  األديرة 
النهضه  ظهرت حركه  و  املسيحية  أهلها  تعليم  وبدأ  أقوياء 
بوضوح  ووجد فيها ملكًا وثنيًا مستنريًا يدعى ليجري جيلس 
الدين  إىل  امللك  هذا  هداية  عن  باتريك  وعجز  العرش  عىل 
له مطلق  يكون  بأن  منه  عهد  ولكنه حصل عىل  املسيحي،  
البالد  الدين. وقاومه كثري من كهنة  التبشريهبذا  احلرية يف 
عقول  وغيبوا  لسحرهم  البالد  عرضوا  ولألسف  الوثنيني 
األيرلنديني وقابل باتريك عملهم هذا بأن عرض عىل األهايل  
األسود  والسحر  اخلبيثة   لالرواح  طارده  وصلوات  طقوس 
معه  هبم  جاء  املسيحيني  الكهنه  صغار  من  طائفة   بمعونة 
وبالرغم  الرشيره  األرواح  طرد  يف  هبم  ليستعني  أيرلندا   إيّل 
للمسيحيه,  أيرلندة كلها  باتريك مل هيد  من ذلك فأن سانت 
إىل  فيها  تزال  وال  منعزلة  جيوب  للوثنية  فيها  بقيت  بل 
 . به  خاصه  طقوس  وله  القديم  الوثني  الدين  من  آثار  اآلن 
تقدمت  حني  كتبها  التي  "االعرتافات"  يف  باتريك  وحيدثنا 
فيقول:  عمله  يف  األخطار  من  له  تعرض  عام  السن  به 
انه  حتي  مرة  عرشة  اثنتي  للخطر  تعرضت  حياته  إن 
األرس  يف  وظلوا  ورفقائه  هو  عليه  قبض  االيام  احد  يف 
أصدقائهم  بعض  ولكن  بالقتل،  وهددوا  أسبوعني، 
 .. رساحهم  بإطالق  عليهم  قبضوا  من  إقناع  يف  أفلحوا 
األتقياء  بعض  عن  الصادرة  املتواترة  الروايات  وتقص 
عن  املدهشة  القصص  من  مئات  الكتاب  من  الصاحلني 
ننيوس  قاله  ما  ذلك  من  و  باتريك  ومعجزات  أخالق 
للصم،  والسمع  للعمي  البرص  "رد  أنه  من   )Nennius(
األرسى،  وأعاد  الشياطني،  وأخرج  املجذومني،  وطهر 
ومن  و   .." كتابا   365 وكتب  املوتى  من  تسعة  وأحيا 
االساطريالشائعه عن القديس باتريك  انه أثناء فرته الصيام 
الثعابني  كل  طرد  ولكنه  كثريه  ثعابني  هامجته  الكبري 
هبا. أوثعابني  زواحف  أي  وجود  عدم  رغم  أيرلندا  من 
من  للوثنيه  طرده  ايل  األسطورة  هذه  قصه  وترمز 
لوجود  األهتداء  و  هبا  املسيحيه  الديانه  وبداية  ايرلندا 
املشهوره  صورته  يف  ماتظهر  وهي  األحد  الواحد  اخلالق 
قدميه أسفل  السلتيك  بصليبه   الثعابني  يسحق  هو  و 

القـديـس  أختـــــذه  و  الشــكل  مميـــز   الصليـب   وهـذا 
شكل  متخذًا  ايرلنــدا  يف  للمســـيحيه   رمــــزًا   باتريـــك 
و  رمزًا  الصليب  بداخله  الدائري   الشمس  قرص 
 .. ايرلندا  ولطبيعه  عليهم  املسيحيه  إرشاق  لــــ  حماكاة 
حياه  تفاصيل  من  الكثري  فقدت  لقد  ولألسف 
غموضًا..  أكثـر  جعلهـــا  ممـــا  املبكــره  باتريك  سان 
وقد يكون عيد القديس باتريك أكثر عيد يتم االحتفال به يف 
العامل إذ تقام أحتفاالت ضخمه يف بلدان كثريه بخالف إيرلندا 
وال سيام يف البلدان ذات الكثافة السكانية االيرلنديه الكبريه 
وجيسد هذا التنوع اجلغرايف يف املناطق التي حتتفل هبذا اليوم  
إنتشار اإليرلنديني يف بقاع العامل املختلفة إما طوعًا أو بحكم 
الرضورة خالل موجات اهلجرة التي شهدهتا ايرلندا منذ عام 
6000 قبل امليالد   بسبب احلروب املدمرة أواالضطهاد الديني 
. التي تعرضت هلا  االقتصادية  األزمات  أو  فيها  والسيايس 
املتحدة  الواليات  يف  اإليــرلندي  بالوجــود  ويشعراملرء 
حتول  إذ  العامل،  يف  آخر  مكان  أي  يف  به  يشعر  مما  أكثر 
الطوائف  مجيع  و  األمريكيني  مجيع  به  حيتفل  عيد  إىل 
املتحدة  الواليات  يف  رسمية  عطلة  يعترب  وهوال  الدينية  
أيرلندا.. مجهوريـــة  يف  رســـمية  عطلة  كونـــه  رغم 
بأن  اإلعتقاد  تقوي  فهي  متارس  التي  الطقوس   أما 
بكل  يتصل  بل  قديس  وفاة  جمرد  من  أعمق  العيد  هذا 
 . اليوم  هبذا  أرتبطت  معاين  من  الطبيعة  حركة  يف  ما 
يف  تتمثل  واملظاهراجلليه  الطقوس  من  العديد  ان  نجد 
التي  التقليدية  األيرلندية  األطعمة  وتشمل  الوالئم  أقامه 
العامل  دول  مستوي  عيل  األيرلنديني  من  كثري  هبا  يتمتع 
بسبب  اللحوم  أكل  عىل  املفروض  احلظر  خالهلا  يرفع  و 
حلم  و  التقليدية  الوجبة  هي  األخرض  فامللفوف  الصوم 
االيرلندي، احلساء  املقدد واملسلوق، واخلبز األسمر  اخلنزير 
اللحم  واهلريس،  والسجق  البطاطا  وحساء  االيرلندي 
البطاطس  خبز  الراعي،  وفطرية  واحلساء،  املحفوظ 
والطامطم  املقيل  والبيض  والبيضاء  السوداء  واحللوى 
نبات   ورقة  شكل  عىل  يصنع  البسكويت  و  والكعك  املقلية 
يف  األخرضاللون،  السكر  عليه  ويرش  الّنفل  أو  الشمروك 
حني تقدم البارات كميات كبرية من عصري التفاح واخلمور 
والبرية اإليرلندية )مصبوغة أحيانَا باألخرض ( وملا كان عيد 
أنه  الكبري وهو ما يعني  الصوم  باتريك يأيت خالل  القديس 
هناك  وأن   الكحوليه   املرشوبات  بأحتساء  مسموح  غري 
لإلحتفال  الليله  هذه  أستثناء  تم  انه  اال  بذلك  يقيض  قانون  
املايض  القرن  سبعينيات  يف  باملرشوبات  والسامح  بالعيد 
الليله.  هذه  يف  اخلمور  رشب  يف  االفراط  سبب  هو  وهذا 
فقط  العامل  دول  معظم  مقترصًاعيل  األحتفال  يعد  ومل 
حمطة  متن  عيل  به  أحتفلوا  الفضاء  رواد  أن  نري  بل 
الكندي  الفضاء  لرائد  صور  ونرشت  الدولية  الفضاء 

وهم  املحطه   طاقم  مع  يغني  و  يطفو  هادفيلد  كريس 
باتريك.  القديـس  ليـوم  األخضـر  اللـون  فقط  يرتدوا 
ورغم أن الكثريين يعتقدون أن اللون الذي يرمز لسانت باتريك 
هو اللون األخرض إال أن املؤرخون يقولون أن احلقيقة هي 
أن القديس باتريك  و هوى اللون األزرق اخلفيف  و اهلادئ 
املرشق وهو لون ال يزال يُنظر يف األعالم االيرلندية القديمة 
األيرلندي  اجليش  من  وأعالم  شارات  عىل  يستخدم  وكان 
تعترب  والتي  القيثاره   بوسم  األوقات  بعض  يف  وسم  والذي 
من أقدم ااَلالت املوسيقية ورمزًا لاليرلنديني و كانت توجد 
يف جمالس الشعراء و احلكامء و ليس املوسيقني فقط ، أما 
اللون األخرض تم اعتامده بدءًا من القرن الثامن عرش فقط 
فريتدي املحتفلون اللون االخرض و بواريك الشعر املستعار 
برتقالية اللون كلون شعر الشعب األيرلندي الشهري  و كام 
هو موجود يف لون العلم األيرلندي و كذلك القبعات اخلرضاء   
الفنيه  واالستعراضات  العامة  املسريات  يف  وخيرجون 
واملهرجانات واحلفالت املوسيقيه ومنهم من حيمل عروق 
اخلرضاء  أوالًنفل  الشامروك(   shamrock(نبتة من 
اجلميلة  اخلرضاء  األلوان  تكللها  هائلة  مجوع  يف  ويسريون 
 shamrock ( داللة عىل اخرضار الطبيعة ويقال أن نبتة
يف  مقدس  نبات  ورقات  الثالث  ذو  أوالنفل  الشامروك( 
أيرلندا القديمة ألنه يرمز اىل والدة جديدة من الربيع  وقد 
أستخدمت من قبل سانت باتريك لتوضيح العقيدة املسيحية 
يف  ساعدته  قد  تكون  أن  يمكن  والتي  املقدس  الثالوث  من 
تبشريه والتى ال تزال الشعار القومى لأليرلنديني حتي األن .
واألحجارامللساء  التهنئة  تبادل  بطاقات  املتاجر   وتبيع 
املستخرجه من الطبيعه والتي ترمز ألحجار قلعه  بالرين 
األيرلندية  األساطري  رموز  من  رمز  تعترب  التي  و  أيرلند  يف 
وكذلك  الالمعه  والعمالت  الزينات   تنترش  ..كام  القديمة 
كان  والتي   )  lobaircin  ( اجلني  متثل  التي  املاسكات 
األساطري  من  احلقيقه   يف  ولكنه  بالعيد  الترتبط  أهنا  يعتقد 
(اسم   lobaircin( أن  حتكي  التي  األيرلندية  الفلكلوريه 
أيرلندي أصيل جلني صغري جسديًا يشبه رجل عجوز  طوله 
٢ قدم وهو نوع من اجلن الذكور التي تسكن جزيرة أيرلندا و 
يرتدي مأزر من اجللد و قبعه ملتوية عيل رأسه و تتواجد هذه 
الفئه من اجلان  حلامية الكنز األسطوري  الشهري يف أيرلندا  و 
الذهبيه  بالعمالت  مملوء  القدر  يشبه  وعاء  يف  يتمثل  الذي 
خلدمة  السحرية  سلطاهتا  تستخدم  أن  اجلان  هلذه  ويمكن 
وصفت  اجلان   وقصص  رويات  معظم  ويف  أوالرش  اخلري 
كمخلوقات خرافية غريبه األطوار غري ضارة وفصيحه جدًا 
لدرجه يمكن أن جتعل املحادثة  جيدة  وممتعه فيام بينها 
لتمرير  و  نائية  أماكن  يف  والعيش  بالعزلة  يتمتعون  كذلك  و 
الكنز فاهنم يقومون بتصنيع األحذية  اثناء حراسه  الوقت 
الذهب  للغاية وترغب يف إخفاء  وذكر عنها أهنا جان ثرية 
أحد  أويكتشف  يراها  أن  اليمكن  والتي  رسية،  أماكن  يف 
مكاهنا وأن حدث صدفه ورأي أحد هذه اجلان فـأهنا تصبح 
يف حال من العنف اجلسدي كام تسحب و ترض البرص من 
عيون من يراها أو ينظر هلا و تعرف  اجلان عن وجودها عن 
طريق احداث أصوات مثل صوت مطرقه صانع االحذية ..
 نعود ايل االحتفال بسان باتريك  حيث  تزين وترسم طرقات 
األهنار  تصبغ  وأحيانًا  األخرض  باللون  والساحات  العروض 
املكاتب  وتزين  املؤقته  اخلرضاء  بالصبغات  النوافري  ومياه 
املدارس  مجيع  يف  والغرف  واملؤسسات  األبنيه  بعض  و 
اخرضار  عىل  داللة  األخرض  باللون  واخلاصة  احلكومية 
الطبيعة ، وقد يعاقب عدم ارتداء تلميذ أو تلميذة أواألشخاص 
مالبس و حيل خرضاء يف يوم العيد نفسه بقرصة عىل سبيل 
املامزحة و املداعبه كي يتذكر و ال يتكرر ذلك يف  العام القادم ..



الودع يوم  يف  وسألت 
الوجع بييجي  فني  من 
حبيب غياب  من  قال 

مقر له  ال 
بر عىل  بريسى  وال 

مفر  مفيش  حبه  ومن 
نفع وراه  جري  وال 

الوفا بييجى  ومنني 
واختفى غاب  حبيب  من 

وعفا ألصله  ورجع 
انخدع الناس  يف  ماهو 

احلنني بييجي  ومنني 
العاشقني لوعة  من 
الغياب طول  ومن 
احلريانني واحة  يف 

السنني بينا  ومتر 
صابرين الفراق  ع  ال 

قادرين اللقا  ع  وال 
رجع وال  الزمان  عاد  ال 

األمل بيجي  ومنني 
الذمم يف  الفساد  من 

العشم بييجي  ومنني 
اهلمم ائتالف  من 

الندم بييجي  ومنني 
العلم انكسار  من 

ياصحابنا وماتصدقوش 
الودع أرسار ان 

عنا كتري  تبعدوش  وال 
قصار ليايل  العمر  دا 
الوجع أسباب  ومن 
بالودع  اإليامن  هو 

املساء  من  اقرتبت  كلام 
السالمل  عىل  توقفت 

و كلام استيقظ مني الصباح 
نائم  أين  ادعيت 

باحللم ولذت   
العودة  يمكن  فال 

بيت  إىل 
أم  فيه  ليس 

الصدى  فرحة  جوانحها 
اخلروج  يمكن  وال 

كوخ  من 
أم  فيه  ليس 

متقدة بالدعاء  ومالحمها   
األحالم  متنح  التي  فهي 

ووسادة  وجودا 
الصباح  متنح  و 

مندى  وجها 
السعادة  و  بالشمس 

الشتاء من  توقظنا  التي  وهي   
 وردة

أو محام  
الدعاء  تصنع  التي  وهي 

ماء تعويذة  من 
احلظ  تغسل 

الشوك  من 
الغامم و 

جتاهلتني  كلام 
لوجوه  ا

الوقت  طوال 
األمان  مني  اختبأ  و 

الصمت  من  رصاخا  وتفشيت 
بالبيت  أمي  تذكرت 

باكرا  عدت  و 
فيها  ألختبأ 

الوقت كل 
برجاء  هلا  وغنيت 

فقيني  ا ر
احلياة إىل 

قديسة  من  هناك  فليس 
مثلك  حنان  و  حبا  تفيض 

مثلك  إنسان  من  هناك  ليس  و 
يدخلني صدره و يقفل عىل صدره الباب 

اللمسات أطهر  عيل  يقرأ  و 
لديك  األول  أصبحت  فقد 

شئ  وكل 
الوحيد  الشئ  و 

به  تشاركيني  مل  الذي 
األمل  هو 

الوحيد  الشئ  و 
برشاهة  عني  تأكلينه  الذي 

التعب  هو 
الوحيد  والشئ 

دوين  ترشبينه  الذي 
قصد  عن 

املعاناة هو 

ماتوا( اختشوا  )لىل 
قديام  النساء  من  جمموعة  ىف  كان  هنا:  القصة 

احلامم  هبذا  حريق  وقام  النساء  محام  ىف 
الىل  القول  بدأ  هنا  ومن  وماتوا  احلامم  ىف  بقوا 

ا ختشو ا

ها( عام يكحلها  جه  (
وكلب  قط  أن  أسطورة  له  املثل  هذا  إن  يقال 

بينهام صداقة  وحدثت  قرص  يف  معا  تربيا 
ذات  فسأله  القط  بعيني  معجبا  الكلب  وكان   

هبا  عينيه  إن  القط  فقال  مجاهلا،  رس  عن  مرة 
القط  قال  هذا؟  لك  كيف  الكلب  سأله  وملا  كحل، 

الكحل،  بعض  واحرض  الكلب  فغار  أعرف،  ال 
لكن  عينيه،  يف  ليضعه  إصبعه  عىل  ووضعه 

تكحيلها. من  بدال  عينه  فقأ  خملبه 

فانوس( رقبته  يف  ا  علقو لو  و متعوس  املتعوس  (
غني  أحدمها  أخوين  هناك  كان  أنه  حيكى 

أن  األيام  أحد  يف  الغني  فقرر  فقري،  والثاين 
ال  لكي  مبارش،  غري  بشكل  املال  ألخيه  يرسل 
النقود،  من  رسة  طريقه  يف  فألقى  حيرجه 
نقود  عىل  العثور  بخرب  له  يأيت  أن  وانتظر 
أن  قرر  أنه  أخربه  أخاه  لكن  الطريق،  يف 

الغني:  األخ  فقال  اليوم،  هذا  عينيه  مغمضا  يأيت 
فانوس(. رأسه  عىل  علقنا  ولو  متعوس  )املتعوس 

 
طوره( بلحم  أوىل  )جحا 

جريانه  باستدعاء  جحا  قام  نوادره  أحد  يف 
اجللوس  منهم  وطلب  ثوره،  حلم  من  ليطعمهم 

للشيخ  يقول  عليهم  مر  ثم  منتظمة،  صفوف  يف 
وللمريض  الثور،  حلم  هضم  من  يتمكن  لن  إنه 

ليس  إنه  وللسمني  سيمرضه،  الثور  حلم  إن 
ويمكنه  قوي  إنه  وللشاب  للحم،  بحاجة 

ويف  الفقراء،  عىل  اللحم  توزيع  بعد  االنتظار 
االنرصاف،  املدعويني  من  طلب  اليوم  هناية 

ثوره(. بلحم  أوىل  )جحا  قائال: 

رجليك( مد  حلافك  قد  )عىل 
والده  عن  ورث  شاب  حلكاية  املثل  هذا  يرجع 
أصبح  حتى  وسفه،  ببذخ  أنفقها  طائلة  أموال 
أحد  عند  للعمل  فاضطر  يومه  قوت  يملك  ال 

يعمل  مل  ترف  ابن  أنه  وتبني  احلدائق،  أصحاب 
قصته،  عن  العمل  صاحب  فسأله  قبل  من 

ابنته  يزوجه  أن  الرجل  قرر  هبا  أخربه  وعندما 
وطلب  بسيطا،  وعمال  صغريا  منزال  وأعطاه 
ذلك  ليصبح  حلافه  قد  عىل  رجله  يمد  أن  منه 

دارجا. مثال 

بحث يف فلك نوح والطوفان
إعداد

 م. جمدى عزيز

خيربنا سفر التكوين ان ال قرر ان يغمر االرض باملياه 
ليطّهرها من االرشار.  فأمر نوحا ان يبني فلكا ليحفظ 
يأيت  عندما  احليوانات  وأنواع  عائلته  وحياة  حياته 
الفلك  طول  جيعل  ان  لنوح  قال  كام  العظيم.   الطوفان 
وارتفاعه  ذراعا،   مخسني  عرضه  ذراع،   مئة  ثالث 
الفلك  طول  ويعادل    ) ٦: ١٥ ) تكوين  ذراعا.   ثالثني 
بحسب وحدات القياس املتبعة اليوم ١٣٤ مرتا،  عرضه 
وبذلك  تقدير. *  اقل  عىل  مرتا   ١٣ وارتفاعه  مرتا،    ٢٢
مكعب.  مرت   ٠٠٠ ,٤٠ نحو  االمجايل  الفلك  حجم  يكون 

اي  تقريبا،   مرتا   ١٣٤ نوح  فلك  طول  يعادل 
»التيتانيك« سفينة  طول  نصف  يقارب  ما 

تصميم الفلك
تأّلف الفلك من ثالث طبقات،  االمر الذي زاد من متانته.  
وقد بلغت مساحة هذه الطبقات الثالث حوايل ٩٠٠ ,٨ 
مرت مربع.  ُبني الفلك من خشب قطراين مضاد للمياه 
ح ان يكون من خشب الرسو،  وُطيل من الداخل  ُيرجَّ
الكتاب  ان  صحيح    ) ٦: ١٤- ١٦ ) تكوين  بالقار.   واخلارج 
احداها  األخشاب  نوح  ت  ثبَّ كيف  خيربنا  ال  املقدس 
يتحدث  الطوفان  رواية  يورد  ان  قبل  لكنه  باالخرى،  
عن اشخاص كانوا يصنعون ادوات من نحاس وحديد.  
) تكوين ٤: ٢٢ (  عالوة عىل ذلك،  ال تزال املسامري اخلشبية 
اخلشبية.  السفن  بناء  يف  هذا  يومنا  حتى  ُتستعمل 
ونافذة  جهاته،   احدى  يف  باب  حجرات،   للفلك  كان 
ان  ح  وُيرجَّ صوهار.   بالعربانية  ُيدعى  سقف  او 
عبارة  كان  ذراعا  ارتفاعه  بلغ  الذي  الصوهار  هذا 
كوى  حتته  االنحدار  مزدوج  مجلوين  سقف  عن 
مطلقا  تذكر  ال  التكوين  رواية  لكّن  واالضاءة.   للتهوية 
جماذيف  او  ارشعة  او  ما  مقدَّ للفلك  صنع  نوحا  ان 
طول  عىل  متتد  رئيسية  عارضة  حتى  او  دفة  او 
هي  »فلك«  اىل  ُترتجم  التي  العربانية  فالكلمة  القعر.  
املطلية  السلة  او  ›السَفط‹  تقابل  التي  الكلمة  نفس 
وتركتها  طفلها  موسى  أم  فيها  وضعت  التي  بالزفت 
 . ١٠   ،٢: ٣ خروج    — النيل.   هنر  مياه  وجه  عىل  تطفو 

الصمود يف وجه العواصف
وعرشة  عرضه  اضعاف  ستة  الفلك  طول  بلغ 
من  العديد  ان  للنظر  وامللفت  ارتفاعه.   اضعاف 
نسبة  ان  مع  نفسه،   بالتناسب  ُتبنى  احلديثة  السفن 
القوة  وفق  د  حُتدَّ السفن  هذه  يف  العرض  اىل  الطول 
ليبحر،   كان  ما  الفلك  لكّن  لتبحر.   اليها  حتتاج  التي 
ذلك؟  يف  نجح  فهل  وحسب.   يطفو  ان  لزم  بل 
الرياح  وجه  يف  الصمود  عىل  السفن  قدرة  ترتبط 
املقدس  الكتاب  بقياسات كل سفينة.  ويقول  واالمواج 
ان وابال من املطر سقط عىل االرض وسّبب الطوفان.  
كام خيرب ان ال اجاز الحقا رحيا عىل االرض.  ) تكوين 
ال  املقدسة  االسفار  ان  صحيح    ) ٨: ١ ١٧- ٢٠؛     ،١٢   ،٧: ١١
ح  ُيرجَّ ولكن  واالمواج،   الرياح  قوة  بلغت  كم  تذكر 
وكلام  اليوم.   هي  كام  متاما  ومتقّلبة،   قوية  كانت  اهنا 
االمواج  ارتفعت  هبوهبا،   وطال  الرياح  قوة  ازدادت 
ذلك،   اىل  باالضافة  االخرى.   عن  الواحدة  وتباعدت 
عاتية.  امواجا  تسبب  ان  ارضية  هزة  ألصغر  يمكن 
ان التناسب الذي اعتمده نوح يف بناء الفلك زاد من ثباته 
تأرجحه  انقالبه.  كذلك حاَل تصميمه هذا دون  ومنع 
عندما  اي  بقوة،   فالتأرجح  املضطربة.   املياه  يف  طوليا 
بعد  ويغوص  املوجة  مع  املركب  طريَف  احد  يرتفع 
عبورها،  كان سيسبب انزعاجا كبريا للناس واحليوانات 
بنية  التأرجح  يعّرض  ذلك،   الفلك.  فضال عن  متن  عىل 
السفينة لضغوط كبرية.  لذلك من الرضوري ان يكون 
س عند الوسط كلام رفعت االمواج  البناء متينا لكيال يتقوَّ
العاتية طريَف املركب كليهام معا.  اما اذا رفعت املوجة 
السفينة عند الوسط وتركت طرَفيها معّلقني يف اهلواء،  
رها نحو االسفل.   مها ومؤخَّ فمن املمكن ان ينحني مقدَّ
لذلك امر ال نوحا ان تكون نسبة الطول اىل االرتفاع ١٠ 
اىل ١.  وقد تعّلم بناة السفن من االخطاء التي ارتكبوها ان 
هذه النسبة جتعل السفينة قادرة عىل حتّمل الضغوط. 

آمن ومريح
قدرته  فإن  مستطيل،   بصندوق  اشبه  الفلك  ان  بام 

وكذلك  اجزائه،   كل  يف  متطابقة  كانت  الطفو  عىل 
ان  حرص  نوحا  ان  ح  وُيرجَّ وزنه.   اىل  بالنسبة  االمر 
شملت  التي  احلمولة  الفلك  ارجاء  يف  بالتساوي  ع  يوزِّ
وقد  سنة.   من  ألكثر  طعام  من  خزنه  وما  احليوانات 
بنية  هلا  تتعرض  قد  اضافية  ضغوط  اي  ذلك  خّفض 
وركابه  الفلك  نجاة  يف  سامها  عامالن  ثمة  اًذا،   الفلك.  
ما  ان  هذا  الدقيق  بحثي  من  استخلصُت  الطوفان  من 
املقدس عن فلك نوح منطقي ومنسجم  الكتاب  يقوله 
رواية  حتتوي  ال  طبعا،   احلديثة.   السفن  بناء  طرق  مع 
آمل  لكني  والطوفان.   الفلك  التفاصيل عن  التكوين كل 
البرش  االرض بني  القيامة هنا عىل  بعد  ألتقي نوحا  ان 
الذي عمل  الفلك  الذين مل ينقرضوا بفضل  واحليوانات 
وما    ) ١١: ٧ عربانيني  ٢٤: ١٥؛   ) اعامل  لبنائه.   جاهدا 
ُأمطره  ذلك  وبعد  وعائلته،   هو  أشكره  حتى  اراه  إن 
للنرش.  مة  مقدَّ   — بايل.   تشغل  التي  الكثرية  باالسئلة 

 ]احلاشية[ 
طول  تقريبا  تعادل  قديمة  قياس  وحدة  هي  الذراع 
االصابع.   رؤوس  حتى  املِرفق  من  االنسان  ساِعد 
توحيد  ارسائيل  بني  ايام  يف  جرى  يبدو،   ما  وعىل 
سنتيمرتا.  ٥ ,٤٤ عموما  تساوي  فصارت  الذراع،  

هل عثروا عىل فلك نوح؟ 
من حني اىل آخر،  حيظى البحث عن فلك نوح بضجة 
جو  املسألة  هذه  يكتنف  ان  عجب  وال  كبرية.   اعالمية 
نوح  هبا  الذ  التي  الضخمة  السفينة  فهذه  االثارة.   من 
وعائلته خالل الطوفان بني عاَمي ٢٣٧٠ و ٢٣٦٩ قم ُتعترب 
البحث  لذا ال يزال  بارزا.   اثريا  اكتشافا  يف حال ُوجدت 
ُبذلت  التي  الكثرية  اجلهود  رغم  الفلك  هذا  عن  جاريا 
حتى اآلن.  ولكن وسط كل التخمينات واالخبار املشوقة 
اليقني؟  وجه  عىل  نعرف  ماذا  املوضوع،   هذا  حول 
عىل    .   .   . »استقر  نوح  فلك  ان  املقدس  الكتاب  يكشف 
أراراط  منطقة  وتضم    ) ٨: ٤ ) تكوين  أراراط«.   جبال 
الواقع  أراراط  جبل  اليوم  ُيدعى  شهريا  مرتَفعا 
وإيران. ارمينيا  مع  حدودها  قرب  تركيا  رشقي 
عبارة  هو  أراراط  جبل  باسم  اليوم  املعروف  اجلبل  ان 
هذا  ارتفاع  ويبلغ    .١٨٤٠ عام  منذ  خامد  بركان  عن 
مرتا.  ١٦٥ ,٥ السنة  مدار  عىل  بالثلوج  املكلل  اجلبل 
بناء  يف  نوح  إستغرقه  الذي  الوقت  مقدار  ما  سؤال: 
الفلك؟ عىل  نوح  قضاه  الذي  الوقت  مقدار  ما  الفلك؟ 
اجلواب: ال حيدد الكتاب املقدس الفرتة التي إستغرقها 
نوح يف بناء الفلك. عندما يذكر نوح ألول مرة يف تكوين 
كان  الفلك  دخل  وعندما  عام.   500 عمره  كان   32  :5
الفلك  بناء  يف  إستغرقه  الذي  الوقت  عام.   600 عمره 
 32  :5 تكوين  بني  الزمنية  الفرتة  مقدار  عىل  يعتمد 
 :6 )تكوين  الفلك  ببناء  نوح  ال  فيه  أمر  الذي  والوقت 
21-14(. ولكن عىل أقصى تقدير كانت الفرتة 100 عام.
دخل  الفلك؟  عىل  نوح  قضاه  الذي  الوقت  مقدار  ما 
السابع  اليوم  يف  عمره،  من   600 العام  يف  الفلك  نوح 
وغادر   .)11-13  :7 )تكوين  الثاين  الشهر  من  عرش 
التايل  العام  يف  الثاين  الشهر  من   27 اليوم  يف  الفلك 
القمري  التقويم  أن  بإعتبار  هلذا   .)14-15  :8 )تكوين 
يوم.  370 حوايل  الفلك  عىل  نوح  كان  يوم،   360
الفلك من كل  التي أخذها نوح عىل  كم عدد احليوانات 
وزوجني  الطاهرة،  احليوانات  من  أزواج  سبعة  نوع؟ 
19-  :6 )تكوين  األخرى  احليوانات  أنواع  كل  من 
أهنا  املقدس  الكتاب  يف  تعني  "طاهرة"   .)2-3  :7 20؛ 
من  أزواج  سبعة  أخذ  هلذا  مقبولة".  "ذبيحة  كانت 
بعد  ذبائح  تقديم  يمكن  حتى   – الطاهرة  احليوانات 
هناية الطوفان دون تعريض الفصائل خلطر اإلنقراض.
التكوين  لسفر  وفقًا  نوح؟  فلك  عىل  الناس  عدد  كم 
نوح  وأبناء  وزوجته،  نوح  فإن   ،6-8 اإلصحاحات 

عىل  كانوا  وزوجاهتم  ويافث(  وحام  )سام  الثالثة 
الفلك. عىل  أشخاص  ثامنية  هناك  كان  أنه  أي  الفلك. 
التي  البهائم  وكل  الوحوش  وكل  نوحا  ال  ذكر  ثم 
فهدات  االرض  عىل  رحيا  ال  واجاز  الفلك.  يف  معه 
السامء،  وطاقات  الغمر  ينابيع  وانسدت   2 املياه. 
عن  املياه  ورجعت   3 السامء.  من  املطر  فامتنع 
يوما  ومخسني  مئة  وبعد  متواليا.  رجوعا  االرض 
يف  السابع،  الشهر  يف  الفلك  واستقر   4 املياه،  نقصت 
 5 اراراط.  جبال  عىل  الشهر،  من  عرش  السابع  اليوم 
العارش.  الشهر  اىل  متواليا  نقصا  تنقص  املياه  وكانت 
اجلبال رؤوس  ظهرت  الشهر،  اول  يف  العارش  ويف 
عندئذ  اجلبال،  رؤوس  ظهور  عىل  يوًما  أربعون  مضى 
فتح نوح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل غراًبا، 
اجليف  حيث  إىل  ينطلق   ،]٧[ مرتدًدا  الغراب  فكان 
خارجه،  يقف  الفلك  إىل  أخرى  مرة  ليعود  النتنة 
وهكذا كان يراه نوح مرتدًدا. عان نوح فأرسل محامة 
 ،]٩[ الفلك  إىل  إليه  رجعت  لرجلها  مقًرا  جتد  مل  وإذ 
وعاد  أيام  سبعة  أيًضا  فلبثت  عنده  وأخذها  يده  فمد 
فأرسلها فجاءته عند املساء معها ورقة زيتون خرضاء 
إليه. ترجع  فلم  أرسلها  أخر  أيام  سبعة  وبعد  فمها.  يف 



تأكد فريد األطرش إن حلظة 
رحيلة قد حانت بعدما 

تعرض ملوقفني
األول ليلة وفاته وللمرة األوىل 

حينام حلم  فريد االطرش 
بوالدته السيدة علياء املنذر  

ترتدى لون السواد وهى 
حتضنه ىف املنام، وأيقن وقتها 

أن ساعة رحيلة
قد إقرتبت بشدة.

والثانية قبل شهرين من 
رحيلة حينام ضاع منه 

املصحف الذهبى الصغري
الذى أهدته له 

الفنانة )سامية مجال ( 
و ظل معه 25 عامًا بجيب 
بنطلونه ال يفارقه، وكان 

يشعر بأنه يعطيه قوة جبارة 
حتى ضاع منه خالل متثيل 
آخر أفالمه ) نغم ىف حياتى (

ومن وقت ضياعه وهو 
يشعر بنهاية أجله.



" انا خالص بقيت كويس "
انطق  ما  اخر  االربعة  الكلامت  هذه  كانت 
الساعة  متام   ىف  االطرش  فريد  الفنان  هبا 
42 عاما  قبل  26 ديسمرب  يوم  الثامنة مساء 
بالغرفة  رسيره  عىل  ،من   1974 عام  اى 
:بلبنان  "احلايك  بمستشفى   205 رقم 
األبد  اىل  النبض  عن  قلبة  يتوقف  ان  ،قبل 
بعد  خالقة  اىل  روحة  عاما،وسلم   65 عن 
جعلت  والدنيا  واحلياة  الفن  من  رحلة 
. التاريخ  ىف  خالدة  فنية  اسطورة   منه 
حلقنة  موعد  اخر  كان  وفاتة  يوم  صباح  ىف 
من  باخلروج  طبيبة  ،ووعدة  السريوم 
سلوى  خطيبتة  من  طلب  ،ثم  املستشفى 
الرسير  عن  رفعة  سنية  وخادمتة  القدسى 
تتأمل  الهنا  يديه  ،وفرك  قليال  يمشى  كى 
مهلبية  ملعقة  تناول  وطلب  احلقنة،  من 
املغرب  اذان  سمع  وحينام  موز،  وقطعة 
واخذ  لرسير،  العودة  ،فطلب  االذاعة  من 
املعدة  حرقان  لعالج  الدواء  من  قرص 
برضبات  شعر  فجأة  انه  النوم،اال  قبل 
ان  سلوى  من  ،فطلب  منتظمة  غري  قلبه 
قليال  قلبه  ،وتدلك  الرسير  عىل  جتلسه 
بجهاز  الفرنسية  ممرضته  وحرضت 
،فقال  وانفه  فمه  عىل  وضعته  اكسجني 
هلا اخر كلامته " خالص انا بقيت كويس ".
الغرفة  من  مرسعة   خطيبته  خرجت 
وجدت  عادت  ،وحينام  الطبيب  الستدعاء 
الرسير  بحافة  اصطدمت  قد  راسه 
الطبيب  ،وارسع  الفراش  عىل  ،واستلقى 
ولكن  ساعة  ربع  ملدة  للقلب  تدليك  بعمل 
"دينيز"  كانت  اللحظة  نفس  ،ىف  فائدة  بال 
للبحث  سكرتريته قد ذهبت ملطار بريوت 
التي فقدت منة وهو  الضائعة  عن حقيبته 
ساعات  قبل  بريوت  اىل  لندن  من  عائد 
،وعادت اىل املستشفى لتجد فريد االطرش 
فريد  مرض  كان  فقد   ، الروح  اسلم  قد 
"الذبحة  هو  قتله  والذى  الرئيسى  االطرش 
الصدرية "التى  أصيب هبا  5 مرات ،حيث 
يدخل  احلاجز  احلجاب  ىف  فتقا  يعانى  كان  
الصدر  جتويف  اىل  املعدة  من  جزء  منة 
يشعر  جيعله  كان  مما  القلب  عىل  ويضغط 
باالختناق،ثم بدأ يعانى من سقوطا ىف البطني 
االيرس وضيقا مفاجئا ىف الرشايني ،فطلب 
الضغط  ليخف  وزنة  انقاص  منه  االطباء 
االمل  من  ويسرتيح  واملعدة  القلب  عىل 
" املسامري  "زى  بانه  فريد  يشببه  كان  الذى 
ذبحة  بأول  فريد  اصيب   1955 عام  ىف 
بعد  السنة  ليلة رأس  أصابته  والتى  صدرية، 
ملكة  والدة   " هانم  أصيله   " كتبته  ما  قرأ  أن 
منها  تقرب  ناريامن)والتى  األوىل  مرص 
بأن  اجلرائد  احدى  ىف  طالقيها(  بعد  فريد 
التى  و  األطرش  فريد  من  تتزوج  لن  إبنتها 
فريد  األستاذ  أن  قوهلا  حد  عىل  ذكرت 
أن فكرة  و  للعائلة  األطرش مطرب صديق 
يبحث  كان  ان  و  واردة  غري  مصاهرته 
و  آخر  مكان  ىف  إليها  فليسع  الشهرة  عن 
الكريمة"!! األرس  بنات  حساب  عىل  ليس 

شقيقته  بجوار  يدفن  بان  وصيته  عىل  بناء 
فريد  جثامن  نقل  تقرر  بالقاهرة  أسمهان 
طائفته   ولكن  للدفن،  ملرص  االطرش  
دفنه  عىل  اعرتضت  لبنان  ىف  الدروز 
باملدافع  شخص   400 منهم  بمرص،وحرض 
االطرش  فؤاد  شقيقه  فاقنعهم  الرشاشة 
باهنا وصية فريد نفسة ،وتم حتنيط جسده 
أرسته  لطقوس  طبقا  بلبنان  املستشفى  ىف 
يوم  صباح  من  العارشة  ىف  الدروز،و  من 
27ديسمربتم نقل اجلثامن اىل مطار بريوت 
وسط حشد هائل من املعزيني واجلامهري.
وعىل الطائرة كانت معه سكرتريته "دينيز" 
وخطيبته " سلوى القدسى " ،حيث  وصل 
مستشفى  اىل  ومنه  القاهرة  ملطار  اجلثامن 
التاىل  اليوم  ىف  ،و  باملعادى  املسلحة  القوات 
تم نقل اجلثامن اىل مسجد عمر مكرم ولكن 
ىف  تسبب  البرش  وطوفان  اهلائلة  احلشود 
باب  من  اجلثامن  واخراج  اجلنازة  الغاء 
البساتني  مدافن  اىل  راسا  عربة  ىف  البدروم 
اجلامهري  من  هيسرتية  هتافات  ،وسط 
فريد  يا  السالمة  مع  اكرب  ..ال  اكرب  ال   "
النعش  امام  الفنانون  اصدقائه  تقدم  ،كام 
ومنهم حممد عبد املطلب وحممد سلطان 
ومدحية يرسى ،وهدى سلطان ، وحسني 
فهمى ،وصالح ذو الفقار ،وحسني فهمى 
،....الخ فوزى  ،وليىل  صربى  ،وسمري 
الفنان  حياة  ىف  كبريا  دورا  النساء  لعبت 
ىف  حب  اول  كان  ،فقد  االطرش  فريد 
اجلريان  بنت  ،مع  طفولتة  وقت  حياتة 
 " بمنطقة  البحر  بباب  ادريس  شارع  ىف 
ساخنه  علقة  اثر  نوعىل   " حاليا  رمسيس 
سامية  ،لتاتى  القصة  انتهت  اقارهبا  من 
مجال ىف حياتة عام 1944 حينام كان يسهر 
 " زوزو   " اسمها  له  صديقة  مع  االوبرج  ىف 
ومجيلة  وغنية  راقية  جمتمع  سيدة  كانت 
بعد سقوطها  ،وتطلقت من زوجها  وثرية 
تواجدهم  ،وخالل  الطرش  فريد  غرام  ىف 
ىف االوبرج اعلن املذيع عن الراقصة الناشئة 
خاصة  رقصة  رقصت  التى  مجال  سامية 
اشغل  الذى  ،االمر  االطرش  لفريد  حتية 
غضب زوزو ،ورسعان ماتدهورت االمور 
لتنتهى  زوزو  وجها  عىل  فريد  من  بصفعة 
عالقتة هبا وتبداء عالقتة مع سامية مجال 
واحد  واستوديو  واح  منزل  ىف  معا  وعاشا 
وملهى ليىل واحد ،حتى طلب امللك فاروق 
القرص  ىف  للرقص  مجال  سامية  يوم  ذات 
مجال  بسامية  عالقته  هناية  بداية  وكانت 
ىف  فريد  سقط   " حبك  ودعت   " فيلم  ومع 

وقتها  كانت  التى  شادية  الفنانة  غرامة 
للفنان عامد محدى ،الذى احس  زوجة 

اللحظة  ،وىف  فطلقها  احلب  هبذا 
كانت  منها  الزواج  فريد  قرر  التى 

باملهندس  تزوجت  قد  شادية 
االذاعــى " عــزيــــز فتحـــــى ".

ىف  فريــد  ماطلها  بعدما  و 
مرات  عدة  الزواج 

مــــرة  اخـــر  وىف 

وصل  ،وقد  البالد  خارج  فجاءة  سافر 
االنتحار  حاولت  اهنا  لفريد  شادية  عشق 
اللحظات  ىف  انقاذها  ،وتم  املنومة  باحلبوب 
االخرية بغسيل معدة ،لتنتهى عالقة فريد 
الشقراء   الفنانة  مع  عالقته  وتبداء  بشادية 
للفنان  زوجة  وقتها  كانت  التى  طاهر  ليىل 
حب  ىف  غارقا  كان  الذى  شعبان  يوسف 
يكن  مل  فريد  ان  ،اال  شريين  نادية  احلسناء 
ينوى الزواج من ليىل طاهر ويستقر ارسيا 
لتبدء  طاهر  ليىل  مع  العالقة  ،فانتهت 
امحد  سمرية  الشابة  الفنانة  مع  عالقة 
سمرية  احست  وعندما  فرتة  دامت  التى 
يريدها عشقية ،رفضت  االطرش  ان فريد 
هدايا فريد ،خاصة السيارة االسبور االنيقة 
التى   " القدسى  سلوى   " جائت  ،واخريا 
الدين  نور   " اللبنانى  صديقة  زوجة  كانت 
اصابتة  اثر  عىل  توىف  ،الذى   " القدسى 
بجلطة ،نتج عنها شلل نصفى انتهى بالوفاة 
ىف  االطرش  فريد  القدسى  سلوى  لتالزم 
االخرية  ايامه  ىف   خاصة  حتركاته  كل 
." خطيبته   " اهنا  يردد  فريد  كان  ،حيث 
"شقـة  تركة شملت  االطـرش  تــرك فريــد 
،ومبلـغ  باجليــزة  النيل  شارع   76 بالعامرة 
70 الف جنيها نقدا، وجمموعة من اخلواتم 
بالذهب  املرصعة  القمصان  وازرار  الذهبية 
بقيمة 10 االف جنيها ،و12 سجادة شريازى 
مستعملة  كرايزلر  بثمن،وسيارة  التقدر 
جنيها  ب1500  قيمتها  تقدر   56 موديل 
بقيمة1000جنيها  قديمة  باكار  ،وسيارة 
شارع   5 رقم  بالفيال  وحتف  ،ومنقوالت 
،حصة  بالزمالك  الصديق  بكر  ابو  العادل 

"علياء  والدته  بفيال  باملرياث  عقار  ىف 
جنيها  الف   40 بقيمة  بحلوان   " املنذر 

الكويتيـــن برشــــدى  ،وشقة بعامرة 
،و130  باالســـكنــــــدريــــة 

فـرنسى  فرنــــــك  الف 
بــبـــنــــك  مودعـــــة 

ســــتـــيــة  ســـــــــــو
جـــنــــــــــرال 

ببـاريـــس .



و  قرش  ربع  او  ونصف  مليم   ٢ تساوي  العتيده  النكله  هي  هذه  ايوه 
بلدي واقه  او ٢٥ بيضه  االربعينات تشرتي كيلو حلم  بدايه  كانت حتي 
 ٢ يساوي  الفرنك  نصف  ان  حيث  فرنك  نصف  ليست  وهي  سكر 
الشكل  مسدسه  كانت  االربعينات  يف  احلديثه  والنكله  ونصف  قرش 
النكله!احلقيقه  سميت  لذلك  و  واالملونيوم  النيكل  من  مصنوعه  و 
بسيطه اى ان النكله كانت تساوى ربع قرش و التعريفه تساوى نصف 
املتخصصني  ان  هنا  االختالف  مليامت   10 يساوى  القرش  و  قرش 
النكلـــه تســـاوي مليامن فقط امحر او غيـــر امحـــر. يقـــولـــون ان 

القاهرة سنة 1959 .
تظهر بالصورة عامر باملونت أعيل عامرة سكنية 

يف القاهرة آنذاك ، ُعرفت عامرة "بلمونت" هبذا االسم
 نسبة إىل إعالن سجائر بلمونت أعالها ، تقع 

يف حي "جارن سيتي"، واُشتهرت العامرة كوهنا
 أطول عامرة سكنية يف القاهرة ، وكانت 

تتكون من مخسة وثالثني طابًقا .
ومن الطريف أنه يف سنة ما، وقع حريق بالعامرة

 فقالت قوات الدفاع املدين 
أهنا ال متتلك سالمل بطول العامرة ملكافحة احلريق.

) صوفيا لورين تطل من رشفة غرفتها
 بفندق سيسل باألسكندرية (

) فندق من اعرق فنادق االسكندرية بمحطة الرمل ( 
) فندق األمراء و املشاهري و األثرياء (. 

يلعبون كرة القدم !!!
فريد شوقي)بدون باروكة(

وحممد فوزي 
وصالح ذوالفقار.

امللكة نازيل و أبناؤها
امللك فاروق األول

و األمريات
 فوزية و فائزة و فائقة و فتحية.

عمالت الستينات و اعىل فئة هى العرشة 
جنيهات حيث تم إلغاء اخلمسني و املائة 
جنيه سنة 1959منعا للتهريب و مل تكن 

العرشين جنيه قد ظهرت بعد.

الىل بنى مرص كان حلوانى هذه 
املقولة صحيحة 

و ُيقصد بمرص هنا " القاهرة " 
التى بناها القائد

 " جوهر الصقىل " 
و هو بالفعل كان

ىف بداية حياته
 ) حلوانى ( 

معونة مرص إىل بلجيكا، ١٩١٨
يف سبتمرب من عام ١٩١٨، يف العام األخري 
للحرب العاملية األوىل، أرسلت مرص أكثر 
من565 ألف فرنك فرنيس إلنقاذ الشعب 

البلجيكي من الفقر ومرض السل، بل 
استمرت مرص يف إرسال املزيد من األموال
وبعثت جاللة امللكة إليزابيث، ملكة بلجيكا
برسالة بخط يدها تعرب فيه عن عظيم 

كرم الشعب املرصي.

رجل يدخن الشبكشى ..
• أداة التدخني الظاهرة ىف الصورة تسمى ) الشبك (

 بضم الشني ..
• وقد وردت ىف الكثري من كتابات املؤرخني 
وصانعها وبايعها ..يطلق عليها ) الشبكشى ( 

الشبك كلمة منقولة عن اللغة الرتكية
 بنفس املعنى وهى إسم أداة تدخني قديمة ..

منزل احد املرصيني
سنه ١٨٩٥

االرابيسك اجلميل.

بورسعيد
التجاره شارع 

1905 سنة 

بنعدي  جايز  دي  الروعة  يف  غاية  تفاصيل  أم  الشيك  العامرة   
عليها و مناخدش بالنا .. دي عامرة عبد احلميد الشواريب اليل 
حتتها  اليل  اإلسعاف  حمطة  يف  دلوقتي  حلد  لسه  موجودة 
موجودة  القاهرة  عامرات  أفخم  من  عمـارة  العصيــر  بتـــاع 
أو شارع   ( يوليو   26 ناصية شارع رمـــسيـــس مع شارع  عىل 
فؤاد زي ما كان اسمه زمان ( .. ايــوة هي اليل قدام دار القضاء 
العالــي يا مجاعــة لــو مشيتوا و ركزتوا مــع العامرات و املباين 
حاتشوفوها  و  صــح  حاتشوفوها  البلد  وسط  يف  املوجودة 
تاهت  كتري  حاجات  فيه   .. ده  يبهر  و   .. كان  اليل  بشكلها 
احلــديـــث. البنــــاء  عشوائيـــة  بيـــن  و   .. الزمحة  وسط 

) شياكة زمان ( 
الصورة دي ماتتسابش .. مش بس ألهنا 

ملوضة اخلمسينات .. 
شوفوا شكل الشارع مجال العربيات 

شياكه االزياء واملحالت نظافة العامرات 
والشوارع مجال العربيات و حركة الرتام 

طعم مرص اليل بجد .. صورة فيها طعم 
زمان اليل بجد.

القاهرة - شارع شربا 
سنة 1903 .

حتديدا أمام 
قسم رشطة الساحل حاليا.

كافيهات
مرص اجلديدة

 ىف االربعينات ...

القاهرة :مشهد 
من شارع عامد الدين

والعامرات اخلديوية .. 
بدايات القرن املاضى.





Dr. Marian Tadrous

Analysis Interpretation of the news based on evidence, 
including data, as well as anticipating how events 
might unfold based on past events 
Speculation about television host Oprah Winfrey run-
ning for president intensified after her speech at the 
Golden Globes on Jan. 7 
Media mogul Oprah Winfrey is still interested in com-
bating sexual harassment and assault. But she has no 
desire to do so from the Oval Office.
Winfrey’s stirring speech at the Golden Globes earlier 
this month, where she encouraged women to speak up 
against discrimination and break barriers, even won 
praise from first daughter Ivanka Trump.
And the speech inspired some to suggest that the wom-
an who just a few years ago strongly encouraged her 
fans to get behind fellow Chicagoan Barack Obama 
could make a run for the White House herself.
“It’s up to the people. She would absolutely do it,” Win-
frey’s longtime partner, Stedman Graham, told the Los 
Angeles Times the day after the awards show.
[What we know about where Oprah Winfrey stands on 
policy issues] 
But in an interview for the March issue of  InStyle mag-
azine, Winfrey put the questions to rest: she’s not in-
terested.
I’ve always felt very secure and confident with myself 
in knowing what I could do and what I could not. And 
so it’s not something that interests me. I don’t have the 
DNA for it. [Best friend Gayle King] — who knows me 
as well as I know myself practically — has been call-
ing me regularly and texting me things, like a woman 
in the airport saying, “When’s Oprah going to run?” 
So Gayle sends me these things, and then she’ll go, “I 
know, I know, I know! It wouldn’t be good for you — it 

The Sinai operation began in February 2018, After 
Sinai became the scene of the largest terrorist op-
erations on a daily basis, the hand of terror has not 
been left militarily or civilian, old or young, wom-
an or child, but their blood has been scattered 
on the soil of this land. Members of the terrorist 
groups have been roaming around in the streets 
of Sinai on full and public, day and night. they are 
not afraid of army and police, but they are hunt-
ing the men of the army and the police hunting 
monsters and sacrifice . The Sinai has witnessed an 
unprecedented security breach and its people have 
been suffering from oppression which increasing 
day after day. The provisions of his control over 
the state Sinai after the deposed President Mo-
hamed Morsi and his terrorist group in 2012, and 
then spread the incidents of killing Copts and 
burning their churches and threaten them until 
Copts in the range of fire and increased incidents 
of violence and assault on property and the death 
of priests and citizens of Copts.
The assassinations were almost identical in style, 
often carried out by groups of masked members 
of the radical Ansar Bayt al-Maqdis organization 
that sponsored the organization of the Islamic 
State. Where the victims are shot or burned, and 
others are kidnapped by the desire of the armed 
organization to spread panic in the hearts of the 
Christians of the region and forced them to leave 
as infidels living among believers.

 The organization carried out many assassination 
operations, most notably the killing of father Mina 
Abboud and other Copts in the city of Rafah un-
til the entire Arish free from any Coptic, without 
interference from the state agencies. By February 
2017, all Coptic families were displaced and 400 
families had been deported. 
  Follow that, the publication of the Islamic State 
Organization (ISIS) present 20-minute video re-
cording in which Coptic citizens threatened to 
launch more attacks. The recording showed what 
he called “the final message of suicide” and called 
on his elements to kill what he called “the crusad-
ers in Egypt.
 It is a painful and humiliating sight that the Cop-
tic citizen feels that there is a government that does 
not protect him and a homeland that deprives him 
of the right of citizenship, and the security servic-
es do not secure him, all the Coptic families have 
been forced to give up their homes, property and 
possessions and everything in return for being 
saved only by their children.
As if we were in a time when humanity was absent 
and the law was applied only to the weak, justice 
in its stupidity and intelligence apparatus became 
permanently paralyzed, a homeland that did not 
feel our sorrows, a homeland we became strangers. 
And the tragedies witnessed by the Copts of Ra-
fah and then Copts Al - Arish in total disregard of 
the government and deliberate disregard for the 

rights of these citizens.
Today, after the General Command of the armed 
forces issued its eleventh statement on the size of 
its operations in North Sinai and its continued 
success in destroying the terrorist strongholds 
and restoring peace to the region, the state has be-
come steadfast in rejecting the mass displacement 
and the preservation of the lives and property of 
the people of Sinai after it accepted the collective 
eviction of Copts last year And even welcomed it 
so as not to fall into a new crisis to confront the 
terrorist groups, and since the Copts are the weak-
er party there is no harm to force them to leave 
to enable terrorist groups from their homes and 
land.
Is there hope for the Copts of Sinai to return to 
their homes again? Is there hope for a new life safe 
for them and their loved ones? Will the govern-
ment be committed to providing protection to 
them as it promised to protect Sinai from any en-
emy? Or that the government did not put in this 
plan the current issue, and considered that what 
happened with the Copts of El Arish is a fait ac-
compli and remains the case as it is? I hope that the 
Egyptian state will remember that there are Cop-
tic citizens who have all the love and belonging to 
their country. Copts are partners in this country, 
looking for the right, the safety and a desire for 
life. Will they give them the opportunity to return 
to life and recover their stolen rights?

would be good for everyone else.” I met with someone 
the other day who said that they would help me with a 
campaign. That’s not for me.”
This is pretty consistent with Winfrey’s past comments 
expressing no interest in being the leader of the free 
world. But the reaction to her speech and the calls for 
her to run reveal some voters’ mind-set — the “anybody 
but Trump” sentiments from large segments of Amer-
icans who overwhelmingly disapprove of Trump’s job 
performance.

Days after her Golden Globes speech, a preliminary 
poll showed that the people would support Winfrey’s 
candidacy. According to a Quinnipiac poll, she would 
get 52 percent of the vote to President Trump’s 39 per-
cent if she ran against him in 2020. She did particular-
ly well with some of the groups that Trump struggles 
with the most, including women, blacks and Latinos.
One particular plus for Winfrey is that she used her 
platform to boldly address an issue — sexual miscon-
duct in the workplace — that is increasingly relevant in 
politics — and that Trump, who is himself facing sex-
ual misconduct allegations from nearly 20 women, has 
not really addressed
There’s also the assumption that because Trump, a 
billionaire former reality-television star with no pol-
icy background, was able to run a competitive race, 
so could Winfrey, a billionaire former talk-show host 
with no policy background.
Ultimately, however, the majority of the respondents 
to the Quinnipiac survey believe that it would be best 
if Winfrey stayed out of Washington.  Nearly seven in 
10 — 66 percent — of respondents said that electing a 
celebrity as president is a bad idea.
As of now, it appears that American voters should redi-
rect their focus to other candidates for the 2020 Dem-
ocratic nomination. But the subject might not be com-
pletely closed.
Weeks ago, King reminded viewers of her CBS show 
that things could change for her longtime friend. “I 
do think she’s intrigued by the idea. I do think that,” 
King said. “I also know that, after years of watching the 
Oprah show, you always have the right to change your 
mind.”
the washington post - By Eugene Scott

Oprah says she’s not interested, but Americans say she could beat Trump



The Places That May Never Recover From the Recession
HEMET, California—Many cities across 
America are doing better today than they 
were before the recession. This is not one 
of them. A decade after the start of the 
Great Recession, it struggles with per-
vasive crime and poverty. “We’re still re-
covering—we were really hit hard on all 
levels,” Linda Krupa, the mayor of Hemet, 
told me. A fifth of the population lives be-
low the poverty line, up from 13 percent 
in 2005.
Hemet is not alone in its troubles. A re-
port released this year by the Economic 
Innovation Group, a research group start-
ed by Silicon Valley entrepreneurs, found 
that one in six Americans lives in what the 
group calls “economically distressed com-
munities” that are “increasingly alienated 
from the benefits of the modern econo-
my.” Such communities have high shares 
of poverty, many housing vacancies, a 
large proportion of adults without a high-
school diploma, high joblessness, and a 
lower median income than the rest of the 
state in which they are located. They also 
lost jobs and businesses between 2011 
and 2015.
Many of these distressed communities 
are located in Rust Belt states like Ohio, 
New York, and Michigan. They include 
Youngstown, Buffalo, and Flint. In the 
months after the 2016 election, there was 
a lot of conversation about how people 
living in these areas felt left behind by the 
changing economy and the prosperity in 
the rest of the country.
But there’s another type of left-behind 
community that’s gotten far less attention. 
These towns are located in the suburbs of 
the American west, in regions hit hard by 
the housing crisis—Southern California, 
Las Vegas, and Arizona. Hemet, a suburb 
of Riverside, California, with a population 
of 84,000, ranked eighth on EIG’s most 
distressed small-and-mid-sized-cities list. 
In Hemet, according to the group’s report, 
employment fell 15.5 percent between 
2011 and 2015, while it grew 9.4 percent 
nationwide. The number of businesses 
in Hemet dropped 4.8 percent over that 
time period. The median home price, at 
$237,000, is still 30 percent lower than it 
was in 2006.
Why hasn’t Hemet found surer footing? 
For one thing, the region where Hemet 
is located was decimated by the housing 

en years since. The houses are huge and 
Willowalk features a community pool, a 
lake, and walking trails, all features that, 
in California’s booming real-estate mar-
ket, would make the development seem 
like a steal. But not much has changed in 
the seven years since I first visited. If an-
ything, the situation has gotten worse for 
people who remained.
“The crime level just keeps getting high-
er,” Toni Willden, who bought her home 
in 2005, told me recently, about Willow-
alk. The gates that keep out nonresidents 
get broken once or twice a week, she said. 
Just about everybody in town knows the 
code to the gates anyway—I got it by 
asking the clerk at the hotel where I was 
staying. Another woman, Amy Aschen-
berg, whose family in 2014 bought a 
five-bedroom home overlooking a pond, 
told me that she and her husband realized 
they’d made a mistake soon after buying 
their home. The gated community was 
filled with renters, who didn’t keep up 
their homes and who hosted parties late 
into the night, especially in the summer. 
Home burglaries—in the middle of the 
day—happened with alarming regularity. 
“I would never have moved here if I had 
known what this place was,” Aschenberg, 
36, told me recently.
 Single-family homes in Hemet, Califor-
nia (Jae C. Hong / AP)
This gated community is an example of 
how some neighborhoods that were once 
middle-class are becoming poorer. “The 
lack of construction in coastal cities has 
forced people who are marginally educat-
ed and low-income to move inland,” said 
John Husing, the chief economist of the 
Inland Empire Economic Partnership. 

crisis, with among the highest foreclo-
sure and unemployment rates in the na-
tion; many families are still recovering. 
But Hemet’s problems are also the result 
of structural changes in the economy—
changes that have been underway for dec-
ades but were masked by the heady days of 
the housing boom. Middle-class jobs have 
been disappearing while high-wage and 
low-wage jobs have grown—but in differ-
ent geographic locations. High-wage jobs 
are often located in big cities, while low-
wage jobs are in relatively cheap locations 
like suburbs and small cities. This dynam-
ic changes the housing markets of these 
cities, too, with big cities getting more ex-
pensive as more high-wage workers mi-
grate there, and low-wage workers leav-
ing cities to seek more affordable housing 
in the far-away suburbs they can afford. 
Now that the dust of the recession has 
cleared, it is evident that the geography of 
poverty has changed in America. Hemet 
is emblematic of just how fast—and just 
how dramatically—this has happened.
I first visited Hemet in 2010, when, as 
a reporter for the Los Angeles Times, I 
stumbled across a one-time luxury devel-
opment that real-estate agents were, at the 
time, calling a “gated ghetto.” Dozens of 
families in the community, called Willow-
alk, had lost their homes to foreclosure 
and investors had swooped in, bought 
up the properties, and rented them out, 
often not checking references and not 
maintaining the properties. Homeowners 
were shocked when renters with Section 8 
vouchers moved in next door.
When I returned to Hemet this Novem-
ber, I assumed that the development 
would have bounced back in the sev-

Median rents in Hemet rose just five per-
cent between 2009 and 2016; in Los An-
geles, they rose 20 percent, according to 
Census data.
Krupa, the mayor, has said that the re-
cession caused Hemet to transition from 
a retirement community to a low-in-
come community because of the influx 
of new, poor residents. In the suburbs 
of the Riverside-San Bernardino metro 
area, including Hemet, the number of 
people living below the poverty line grew 
63 percent, to 596,310, between 2007 and 
2016, according to Elizabeth Kneebone, 
the research director at the University 
of California-Berkeley’s Terner Center 
for Housing Innovation. In the suburbs 
around Las Vegas, the change was even 
more dramatic: There, the poor popula-
tion grew 126 percent between 2006 and 
2016, according to Kneebone. “It’s the 
new normal that suburbs are going to be 
struggling with poverty,” she said.  
Hemet problems are in some ways par-
ticular to the areas that suffered the most 
during the housing bust. Suburbs far away 
from Los Angeles, Las Vegas, and Phoe-
nix, where people bought homes during 
the “drive til you qualify” housing boom, 
were plagued by a high number of fore-
closures in the bust. After the homes went 
through foreclosure, they were purchased 
by investors and rented out, creating new, 
low-cost rentals. Before the recession, 63 
percent of homes in Hemet were own-
er-occupied, today just 54 percent are, ac-
cording to Census data.
Renters aren’t necessarily bad for a neigh-
borhood, but the transition of a neighbor-
hood from one of homeowners to one of 
renters can be disruptive. When a home 
is lost to foreclosure and then changes 
hands a number of times, it can upset the 
community ties in a neighborhood, ac-
cording to Husing. When homeowners 
live in their own homes, they are invested 
in the community, and their own fortunes 
are bound to those around them. When 
they live far away and are renting them 
out, they’re often less able to put time into 
maintenance and upkeep. “Detached sin-
gle-family rental housing tends to really 
upset the social structure of communi-
ties,” Husing said. “Many times they never 
get back.”
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األســــطورة  لتـكـريــم  تــارخيـي  حفــــل  فــى 
املــــوســــيــــقار مــــجــــــــدي احلســــــــيــــنــــي
الكثري فــــاتــــه  احلفــــل  حيضــــر  لــــم  مــــن 
اجلميل. الفــــن  زمــــن  أليــــام  رجعنــــا  حفل 
هبا  قام  لطيفه  متثيليه  بدعابه  احلفل  بدأ 
بعزف  منري  حاتم  املوسيقار  احلفل  منسق 
معطيًا  احلكاية  منني  نبتدي  أغنية  مقدمة 
ليشبه  باروكه  ويرتدي  للجمهور  ظهره 
اخللف. من  احلسيني  جمدي  املوسيقار 
بنفسه  احلسيني  جمدي  املوسيقار  عزفها  التي 
. حافظ  احلليم  عبد  األسمر  العندليب  مع 
بــــدخول  اجلمهــــور  فوجيء  ثواين  وبعد 
املرسح  احلقيقي  احلسيني  جمدي  املوسيقار 
املرح  من  وجّو  اجلمهور  تصفيق  وسط 
إندهش  الذي  للجمهور  املتواصل  والضحك 
املرسح  عيل  احلســــيني  جمــــدي   ٢ لوجــــود 
حاتم  املوسيقار  وأخرج  جارد  البودي  ودخل 
لعدة  الضحــــك  يف  اجلمهــــور  وإستمر  منري 
اللطيف. التمثييل  املشهد  هذا  من  دقــــائــــق 
مــــجــــــــدي  املــــوســــيــــقــــار  وعــــلــــــــــــق 

قائاًل:   وبتــــواضــــع  ضــــاحكــــًا  احلســــيني 
منه" أحسن  يعزف  منري  حاتم  املوسيقار  "ان 
األورج  عيل  اسطوري  بعزف  احلفل  وإبتدأ 
للموســــيقــــار جمــــدي احلســــيني "احلقيقي"
احلسيني  جمدي  يسميها  موسيقيه  ملقطوعـــه 
وإندهاش  إنبهار  وسط  أصابعه"  "بتســــخني 
اجلمهــــور مــــن ســــرعة أصــــابعــــه الذهبيه.
إنش   ١٢٠ كبريه  شاشة  وجود  بالذكر  واجلدير 
املوسيقار  فيها  يعزف  فيديو  لقطات  لعرض 
احلليم  عبد  ومع  كلثوم  أم  مع  احلسيني  جمدي 
وأثناء  الصغريه  ونجاة  أمحد  وفايزه  وشادية 
شاهد  احلسيني  جمدي  املوسيقار  عزف 
جمدي  للموسيقار  الذهبيه  األصابع  اجلمهور 
فرتة  طوال  الشاشه  عيل  كبري  بحجم  احلسيني 
احلفل لتمكن احلضور من رؤية رسعة ومهارة 
عزف األسطوره جمدي احلسيني عيل األورج.
احلفل فقرات  بتقديم  واصف  إنجي  وتألقت 
احلب. عيد  بلون  أمحر  فستان  مرتديه 
نجوم  أملع  من  باقة  املرسح  ايل  وصعد 
تكريم  حفل  يف  ليشــــاركــــوا  الطــــرب 

املــــوســــيــــقار جمــــدي احلســـيــــنـــي وهـــم:
إسكندر  وسلفانا  باشا  ومرفت  وهبــــه  إيــــاد 
احللواين  وزياد  فرح  وريتا  املرصي  وإبراهيم 
كامل  وأمحد  رمزي  وعامد  فرح  وناريامن 
وسفيان العانى وهويدا ومجيل سموع ومحيد 
منري  حاتم  املوسيقار  احلفل  منسق  وصعد 
ليجري حوار خفيف الدم مع جمدي احلسيني 
أم  لألهيل  احلليم  عبد  إنتامء  عن  بسؤاله  وبدأ 
احلسيني  جمدي  املوسيقار  رد  فكان  ؟  الزمالك 
زمهلكاوي"  "كان  احلليم  عبد  أن  دم  بخفة 
وحكي املوسيقار جمدي احلسيني عن ذكرياته 
حافظ. احلليم  عبد  عمره  صديق  مع  الطريفه 
وصاحب  املرصي  األعامل  رجل  وصعد 
اجلميل  الزمن  فن  حفالت  إحياء  يف  الفضل 
ماجد  السيد  قـام  أخــــري  مــــره  بكاليفورنيا 
املرصي  القنصل  سعادة  بتقديم  جرجس 
السيدة ملياء خميمر بكلامت رقيقه  لكاليفورنيا 
وتقديم يليق بجهود سعادة السفرية يف جتميع 
واإلخوة. املحبه  من  جو  يف  العربيه  اجلاليات 
وفور صعود سعادة السفريه عيل خشبة املرسح 
احلسيني  جمدي  املوسيقار  بنفسه  هلا  قدم 
. تكريمه  حفل  رعايتها  عيل  إكرامًا  ورد  بوكيه 
بإعجاهبا  كلامهتا  القنصل  سعادة  وبدأت 
الذي  اجلبار  وباملجهود  التارخيي  احلفل  بتنظيم 
احلفل  إخراج  يف  منري  حاتم  املوسيقار  به  قام 
التكريم  هبذا  ويليق  وممتع  إحرتايف  بشكل 
العاملقة زمن  من  عمالق  ملوسيقار  التارخيي 

وقــــدمــــت درع الــــتــــكــــريــــم التــــــــارخيي 
احلسيني  جمدي  األسطورة  للموسيقار 
العمــــالقه مــــع  الفنــــيــــه  مسريتة  عيل 
فــــعــــــــــــــــــــاًل! مــــســــــــك  وختــــــــامــــه 
املطرب  صوت  من  فقط  ليس  اجلمهور  إنبهر 
صوت  مع  صوته  تشابه  قرب  من  بل  محيد 
أن  مقرر  وكان  حافظ،  احلليم  عبد  املطرب 
اجلمهور  صاح  ولكن  فقط  واحدة  أغنيه  يغني 
قام  وبالفعل  محيد  من  أخري  أغنيه  وطلب 
بغناء قارئة الفنجان وكأن اجلمهور دخل يف آلة 
إحدي  حيرض  وكأنه  اجلميل  الفن  زمن  الزمن 
السبعينات جو  يف  حافظ  احلليم  عبد  حفالت 
كرم  الذي  التارخيي  احلدث  هلذا  شكرًا 
احلسيني جمدي  املوسيقار  مثــــل  عمــــالق 
فكرة  تبنيه  عيل  منري  حاتم  للموسيقار  وشكرًا 
املرصي  القنصل  لسعادة  وشكرًا  التكريم 
عيل  خميمر  ملياء  السيدة  بكاليفورنيا  العام 
للفن.  تشجيعها  وعيل  التكريم  حلفل  رعايتها 



البابا شنودة له كاريزما بال حدود فهو شخصية حمرية جتمع بني رقة 
املشاعر واحلزم واحلنية والشدة ، حيث تتميز عيناه بني النظرة الطيبة 
والنظرة احلادة التى تعطى إشارة ملن أمامه باألنذار واحلذر من غضبه.
فكان رقيق املشاعر بشكل غري عادى وكان هيتم باالرامـــل واليتـــامـى 

بشكل خاص وكان دائام يوصى هبم. 
اما عن عالقتى به فكان ىل ذكريات أبوية معـه مل أراهـــا مـــع احـــد 
من البطاركة مثله وال حتى االساقفه فال أنسى عندما التجأت اليـــه 
ملساعدته ىل قبل تعينه بجريدة االهـــرام وذلك حينمـــا اتاحـــت ىل 

الفرصة وقابلته اثناء تواجدى كمعدة برامـــج بقنـــاة " سى تى ىف " 
وحتدثت معه عن رغبتى الشديدة للتعني باجلريدة وقال ىل بصوت 

حنون : طيب كلمينى وتعاىل تانى وسوف أساعدك. 
ومرت األيام ومَل تتاح ىل الفرصة ملقابلته مرة اخرى بسهولة اىل ان ذهبت 
مع فريق القناة اثناء االحتفال بعيد القناة التى كانت حتت رعايته وىف 
هذه األيام كان قداسته تعرض لكرس اعتقد بقدمه وكان حيمل عىل 
عىل  صور  معه  نلتقط  وقفنا  عندما  ذلك  ومع  بعكاز  بصعوبة  قدمية 
السلم مبنى إقامته كان يقف بصعوبة  واقرتبت اليه وأعطيته مظروف 
خاص منى به بعض األوراق اخلاصة بى وطلب لرئيس حترير اجلريدة 
بيده  وأمسكه  املظروف  باخذ  فقام  الصحية  الظروف  صعوبة  ومع 
بجانب العكاز وعندما حاول احد األساقفة أخذ املظروف منه رفض. 
املرحوم  والدكتور  هو  معه  حلقة  لتسجيل  القاعة  دخلنا  وعندما 
مظروفا  وضع  البابا  قداسة  كان  القناة  صاحب  باسيىل  ثروت 
كان  املظروف  ألخذ  األساقفة  احد  واقرتب  املنضده  عىل  أمامه 
ولكن  مضطرا  فوافق  بذلك  أقنعه  القناة  فريق  ولكن  رافضًا 
ومتنيت  اخرى،   مرة  املظروف  يصله  مل  علمى  حد  عىل  لألسف 
حلاًم  ىف  جائنى  بى  إلحساسه  الفرتة  هذه  وىف  اخرى  مرة  مقابلته 
ليا  تعاىل  ىل  وقال  جدا،  متواضع  مكان  ىف  وكان  مبتسام  ووجهه 
ىل  فقال   ... قداستك  أقابل  هاعرف  مش  له  فقلت   ، التعني  علشان 
 . تعيينى  تم  بشهرين  احللم  هذا  وبعد  قلتلك،  انى  وقوليلهم  تعاىل  ال 
احلنون  األب  نياحة  عىل  رسيعًا  مرت  سنوات   6 مرور  فبعد 
فكان   لالطفال  صديق  كان  بل  الناس،  جلميع  والصديق 
كانت  التى  إحلاده  ونظراته  قوته  ورغم  يداعبهم  ان  حيب 
كبري" طفل   " بداخله  كان  انه  اال  الكبار  من  أمامه  من  ترعب 

تكن  فلم   ،“ املرقسى  األسد   " انه  املسيحيون  قبل  املسلمون  احبه 
حيث  والرؤساء  امللوك  كجنازة  كانت  بل  عادية  جنازة  جنازته 

حداد  بعمل  الدولة  وقامت  بل  كامله  اّيام  ثالثة  الشوارع  امتألت 
بالرشيط  املرصي  التليفزيون  شاشات  وتزينت   اجله  من  األيام  هلذه 
احلداد  حالة  البابوى  املقر  أعلن  حينام  حيث    ، عليه  حزنا  األسود 
الكنيسة   ، وصفته   الدفن  البابا واختاذ إجراءات ومراسم  عىل رحيل 
الكنيسة". بطاركة  أعظم  "من  بأنه  املرصيني  ومجوع  لألقباط  وقتها 
الثالث اسمه احلقيقي نظري جيد روفائيل، ولد  البابا شنودة  أن  ُيذكر 
وبطريرك  لإلسكندرية   117 رقم  البابا  وهو  1923م،  أغسطس/آب  يف 
الكرازة املرقسية وسائر بالد املهجر، كان أول أسقف للتعليم املسيحي 
بعد  البابا  يصبح  مطران  أو  أسقف  رابع  وهو  البابا،  يصبح  أن  قبل 
1942-( الثالث  ومكاريوس  )1942-1928م(،  عرش  التاسع  يوحنا  البابا 
17 مارس2012/ السبت  الثاين )1956-1946م(، يوم  1944م(، ويوساب 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  دنيانا  عن  رحل  آذار 
املرض. مع  رصاع  بعد  عاما،   89 يناهز  عمر  عن  املرقسية  الكرازة 
البابا شنودة من الكتاب أيًضا إىل جانب الوظيفة الدينية العظمى التي 
يشغلها، وهو ينرش يف جريدة األهرام احلكومية املرصية بصورة منتظمة.
التحق بجامعة فؤاد األول، يف قسم التاريخ، وبـــدأ بدراســـة التـــاريـــخ 
الفرعوين واإلسالمي والتاريخ احلديث، وحصـــل عـــلـــى الليســـانس 

بتقدير )ممتاز( عام 1947م.
ويف السنة النهائية بكلية اآلداب التحـــق بالكليـــة اإلكليـــركيـــة، وبعـــد 
حصوله عىل الليسانس بثالث سنوات ختـرج من الكلية اإلكليـــركيـــة 

عمل مدرًسا للتاريخ.
حرض فصواًل مسائية يف كلية الالهوت القبطي وكان تلميـًذا وأســـتاًذا 

يف الكلية نفسها يف الوقت ذاته.
كان حيب الكتابة خاصة كتابة القصائد الشعرية وكان لعدة ســـنـوات 
حمرًرا، ثم رئيًسا للتحرير يف جملة مدارس األحد، ويف الوقت نفســـه 

كان يتابع دراساته العليا يف علم اآلثار القديمة.
كان من األشخاص النشيطني يف الكنيسة وخادًما يف مدارس األحد، ثم 
ضابًطا برتبة مالزم باجليش، كام كان نظري جيد خادًما بجمعية النهضة 
األحد بمدارس  وطالًبا  بمرسة  مريم  العذراء  لكنيسة  التابعة  الروحية 

األربعينيات.  منتصف  يف  بشربا  انطونيوس  األنبا  بكنيسة  خادًما  ثم 
قابلت  عندما  اّيام"   معه  لنا  "كان  بعنوان  هذا  حتقيقى  وبمناسبة 
بالتحقيق وكانت كلها من اخواننا  التى اخذهتا  الشخصيات الشهرية 
املسلمني وبدون ذكر اسامء فان بعضهم روى ىل معجزات قداسة البابا 
عملية  جيرى  اخيها  كان  والبعض  جراحية،  عملية  اجراء  اثناء  معه 
شقيقها  عن  ويسأل  هبا  يتصل  بانه  وتفاجئت  احد  تعلم  ومَل  جراحية 
وسوف   . التحقيق  هذا  وراء  كانت  والرويات  احلكايات  من  .وكثري 
اكتب لكم ىف العدد القادم عن متحف البابا شنودة وايضًا مزاره بدير 
انتظرونا. الشيقة  الروايات  من  وكثري  النطرون  بوادر  بيشوى  األنباء 

ىف رحلة احلياة نعرف كثريين من الناس، ولكن قليلون جدا من يرتكون 
مسلمني   – البرش  من  كثري  البابا  حياة  رحلة  وىف  قلوبنا،  ىف  طيبة  آثار 
وفتح  أحبهم  الذين  لكن  شخصى،  بشكل  منه  اقرتبوا   - ومسيحيني 
هلم قلبه، قليلون جدا .. لذلك حاولنا ىف هذا التحقيق كشف رس حب 
املرصيني للبابا من خالل توثيق شهادات من تعاملوا معه عن قرب - 
الذين أمجعوا عىل أن البابا أكرب من الكلامت – ىف خمتلف مناحى احلياة.

 املـوســـوعـــة 
اإلسالمية  البحوث  جممع  عضو   - عاشور  حممود  الشيخ  كان 
معه  وله  البابا  قداسة  من  املقربني  من   - األسبق  األزهر  ووكيل 
متكاملة،  موسوعة  البابا  كان  قائال:  ويروهيا  خاصة،  إنسانية  مواقف 
مناقشة  ىف  ويشارك  اإلسالمية  البحوث  مؤمتر  حيرض  كان  فعندما 
لذلك  والدنيوية،  الدينية  العلوم  كل  ىف  يفهم  جتده  املوضوعات 
يستحق أن نطلق عليه موسوعة، وكان هيدأ أى فتنة كانت قادرة أن 
»ربنا  منه  اسمعها  كنت  التى  عباراته  أمجل  ومن  أهلية  حرب  ختلق 
البابا  الظريفة وخفة دم قداسة  املواقف  موجود« و »ربنا كبري«، من 
قابلنى  وعندما  ابنة  شخص  مسيحى  إكليل  حلضور  ذهبت  أننى 
عاشور"؟  يا  هانى  قرآن  تعقد  جاى  "أنت  ىل  وقال  ضحك  قداسته 
للعالج،  لندن  إىل  سافرت  أننى  أذكر  أيضا  معى  مواقفه  ومن 
صحتى،  عىل  لالطمئنان  قساوسة   3 ىل  يرسل  بقداسته  وفوجئت 
فهو ال يفوته شئ، بل كان جمامال ىف كل أحواله، ومل تكن له عالقات 
عارصوه  الذين  اآلزهر  مشايخ  مجيع  مع  بل  فقط  معى  طيبه 
الرشيف. األزهر  شيخ  الطيب  أمحد  اآلكرب  األمام  فضيلة  وأخرهم 

 إنسانية حانية 
للطائفة  اإلعالمـــى  املتحـــدث   - قلتـــه  يوحنـــا  األنبـــا  لنا  ويكشف 
احلانية،  اإلنسانية  وهى  خاصة،  سمعة  له  البابا  قداسة  أن   - الكاثوليك 

أمام  تتساقط  دموعة  رأيت  فقد  كثرية  طيبة  مواقف  له  وكانت 
الطبقة  مع  تعاطفه  وشاهدت  ومسيحيني،  مسلمني  الفقراء 
وقال  شديدا،  زحاما  وكان  عنده  كنت  األعياد  أحد  وىف  الشعبية، 
فقال  الناس  مقابلة  من   " سيدنا  يا  نفسك  ارحم  الناس  بعض  له 
لرسالتنا،  احلقيقية  القيمة  يعطوننا  الذين  هم  الناس  هؤالء   " هلم 
أمام  يضعف  كان  ألنه  واحدا،  واحدا  وصافحهم  قداسته  خرج  ثم 
طفل. بكل  يشعر  كان  لذلك  يتيام  تربى  ألنه  هلم  قلبه  ويرق  األطفال 

 حكاية البسكويت 
الذى قال:  الشاعر فاروق جويدة  البابا  الذين تقربوا من قداسة  ومن 
باجلوع وشعرت  ساعات،   3 لقاؤنا  واستغرق   1986 ىف  عليه  تعرفت 
فقلت له: أنت مش "هاتغدينى" ؟ فقال: أنا صائم، فقلت له: وأنا أعمل 
أيه؟ فقال: أجبلك بسكويت؟ ولكنه كان كريام وقدم ىل ما لذا وطاب، 
كنت  بأننى  وأعرتف   .. اليوم  ذلك  أنسى  ولن  بالكاتدرائية  "وتغديت" 
قليلون  حياتى  ىف  أحببتهم  الذين  الناس  أن  رغم  زلت،  وما  البابا  أحب 
أيضا  شنودة  والبابا  واألم،  األب  مثل  يموتون،  ال  الناس  فبعض  جدا، 
هو  األبقى  اجلسد،  غياب  هو  فاملوت  الروحى،  األب  فهو  ىل  بالنسبة 
الروح، وأعتقد أن روحه تعيش معنا ولكننا نفتقده ىف مواقف كثرية.

 اللقـاء الروحـــى 
قداسة  مع  األول  اللقاء  كان  فيقول:  البنا  رجب  الصحفى  الكاتب  أما 
الدولة وهو قبطى البابا عن طريق املستشار عزيز أنيس هبيئة قضايا 
الصحفيني  أوائل  من  كنت  وهكذا  شنودة  البابا  مقابلة  منه  وطلبت 
بعد  فيام  بيننا  ونشأت  قرن،  ربع  من  أكثر  منذ  عليه  تعرفوا  الذين 
ذكر  املسلمني  من  أصدقائه  عن  سئل  عندما  أنه  حتى  قوية  صداقة 
أسم رجب البنا، مما أسعدنى جدا، حيث تعود عالقتى به إىل أواخر 
أذهب  أن  منه  طلبت  ثم  الكاتدرائية،  ىف  قابلته  عندما  السبعينيات 
بالدير،  "قاليى"  قداسته  ىل  وخصص  ساعة،   48 به  وقضيت  للدير 
بتسجيل  وأحتفظ  ومعايشته  معه  للحوار  الفرصة  ىل  أتاح  مما 
الكتاب  ىف  مجعتها  التى  وهى  احلوار  هذا  من  الساعات  عرشات 
واملهجر  مرص  ىف  االقباط  شنودة:  البابا  مع  حوارات   " بعنوان  األول 
الثامنينات اصطحبت جمموعة من  الطريق".. وىف  الثانى ىف  واجلزء 
الدير وكان منهم دكتور عبد  البابا ىف  لزيارة قداسته  باألهرام  زمالئى 
عمر  وإبراهيم  حافظ  وصالح  حرب  الغزاىل  وأسامة  سعيد  املنعم 
بالدير  يوما كامال  وحممود سامى وهبرية خمتار وآخرون، وقضينا 
بدعوتى  قداسته  قام  الزيارة  هذه  بعد  رمضان  أول  وىف  قداسته،  مع 
بالكاتدرائية، وكانت هذه هى الرشارة األوىل لإلفطار  إلفطار رمضان 
املاضية. السنوات  خالل  إقامته  قداسته  أعتاد  الذى  الرمضانى 

 مقال بـ»األهرام« 
أكتوبر  جملة  حترير  رئاسة  مسئولية  توليت  عندما  البنا:  ويضيف 
الشيكوالتة  معه  وحيمل  باملجلة  بنفسه  يزورنى  بالبابا  فوجئت 
أول  هذه  وكانت  جتمعنا،  التى  الصداقة  حوار  بيننا  ودار  والورود، 
معى  من  جعل  مما  صحفية،  ملؤسسة  شنودة  البابا  لقداسة  زيارة 
بأكتوبر يطلبون منى عمل ندوة معه باملجلة، ووافق قداسته وتكررت 
ندوة  وعمل  هلا  ذهابه  اهلالل  دار  طلبت  ثم  مرة   15 حواىل  ىل  زيارته 
أيضا ثم األهرام واجلمهورية، وكان  لذلك مردود عىل جريدة األهرام 
لألهرام  يكتب  بدأ  وبالفعل  هبا،  مقال  له  يكون  أن  منى  طلبت  التى 
مجال  يبهرنى  وكان  مقاله  أحرض  الذى  أنا  وكنت  السبعينيات،  ىف 
اآلن. حتى  باألصل  وأحتفظ  أصور  جعلنى  اجلامل  وهذا  خطه 

 كنـت حمظـوظـة 
حزهنا  رس  ىل  كشفت  اجلباىل،  هتانى  املستشارة  مع  حتدثت  عندما 
عالقة  البابا  بقداسة  عالقتى  وقالت:  البابا  فراق  عىل  الشديد 
منه  القرب  بفرصة  حظيت  إذ  حمظوظة  كنت  وقد  شخصية 
وقت،  أى  ىف  إليه  أجلأ  كنت  الذى  األب  ىل  يمثل  فهو  معه،  واحلوار 
ابنة  عالقة  كمثل  به  عالقتى  العطوف،  احلنون،  األب  أجده  فكنت 
مخيس،  يوم  كل  أزوره  معه، وكنت  للتحدث  حتتاج  دائام  بأبيها، 
هلم  يستمع  وكان  واملسيحيني،  املسلمني  الفقراء  عىل  يعطف  واراه 
جنازته. ىف  احتشدت  التى  اجلموع  من  اندهش  مل  لذلك  ولشكواهم، 

 لن تعوضه مرص 
أما دكتور مصطفى الفقى فقال: إن البابا رفض أن تعطى الدولة أجازة 
رسمية ىف " عيد القيامة " لكل املرصيني مربرا ذلك باحلافظ عىل شعور 
أخواته املسلمني، ومن املواقف التى لن أنساها لقداسته عندما ارسلنى 
الرئيس السابق حسنى مبارك الختيار مرشحني مسيحيني للتعني ىف 
جملس الشورى، وكانت املفاجأة عندما وجدت قداسته يعطنى أسامء 
مرشحيني مسلمني، فهذا هو البابا شنودة الذى كان حيرص عىل زيارته 
كل رؤساء الدول عند زيارهتم ملرص، ، بل كان يستقبل قداسته ىف كل 
بالد العامل استقبال الرؤساء، فهو الذى يطلق عليه " بابا العرب " ملواقفه 
جتاه القضية الفلسطينية وغريها من القضايا، فهذا الرجل لن تعوضه 
ال هبا عليه. أنعم  نادرة  به من صفات  ملا متيز  يأتى مثله  مرص، ولن 




