




حممد صالح خيرج عن صمته ويرد عىل االحتاد املرصي 
بعد ازمة االعالنات التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

خرج النجم املرصي حممد صالح عن صمته يف األزمة القائمة بينه وبني 
االحتاد املرصي لكرة القدم عىل خلفية حقوق الصورة العائدة له، بإعالنه 
جداً". كبرية  "إهانة  هي  املسألة  مع  التعامل  هبا  يتم  التي  الطريقة  أن 
املرصية  الصحافية  والتقارير  بامللف  معنيني  ترصحيات  وبحسب 
لالعب  صورًا  االحتاد  استخدام  إىل  األزمة  تعود  املاضية،  األيام  يف 
اإلنجليزي يف ملصقات دعائية وتروجيية من دون موافقته. ليفربول 
ويف تغريدة عرب حسابه عىل "تويرت"، كتب صالح األحد "بكل أسف طريقة 
التعامل فيها إهانة كبرية جدًا... كنت أمتنى التعامل يكون أرقى من كدًا".
الدوري  هدايف  ترتيب  متصدر  فيها  يديل  التي  النادرة  املرات  من  وهي 
ما  غالبًا  إذ  "تويرت"،  عرب  مماثل  بتعليق  املوسم،  هذا  املمتاز  اإلنكليزي 
تعليقات  أو  املباريات،  أو  التدريبات  من  شخصية  صور  بنرش  يكتفي 
اإلنكليزي. ناديه  أو  املرصي  املنتخب  يف  لزمالء  تغريدات  عىل 
عىل  تويرت،  عرب  مبارشة  نيسان/أبريل   27 يف  رد  قد  صالح  وكان 
مع  صالح  "أزمة  بعنوان  املرصي  االلكرتوين  كورة"  "يال  ملوقع  تقرير 
ذلك(". يبدو  )ال  باين  "مش  بالقول  للحل"،  طريقها  يف  الكرة  احتاد 
األيام  يف  باإلنكليزية  تغريدات  سلسلة  فأورد  عباس،  رامي  حماميه  أما 
املرصي  االحتاد  مع  التواصل  تم  قد  أنه  فيها  أكد  املسألة،  حول  املاضية 
مع  جدًا  جدية  مشكلة  "نواجه  وأوضح  نيسان/أبريل.   20 يف  رسميًا 
به  مرصح  غري  استخدام  "أي  مضيفًا  القدم"،  لكرة  املرصي  االحتاد 
الطاولة". عىل  اخليارات  كل  بشدة.  معه  التعامل  سيتم  الصورة  حلقوق 
وتابع "ملاذا ننقل األمر إىل مواقع التواصل؟ ألن أحدًا ال يرد علينا! ال أحد 
يرد علينا! األمر متواصل منذ أشهر وال أحد يرد عىل الربيد االلكرتوين 
للرضر". نتعرض  ونحن  سيطرتنا  عن  خارج  األمر   )...( الرسائل  أو 
تاريخ  أن  املحامي  أكد  املاضى،  السبت  نرشها  تغريدات  ويف 
نيسان/أبريل.  20 إىل  يعود  املرصي  االحتاد  مع  تواصل  آخر 
ما  تام.  صمت  يشء!  ال  حل!  إىل  للوصول  معنا  التواصل  يتم  "مل  أضاف 
التي  واالعالنات  اإلعالنية  اللوحات  من  واملزيد  املزيد  نرى  اخلطة؟  هي 
جيد؟!". أثر  يرتكه؟  ذلك  ان  يعتقدون  أثر  أي  مطلقًا!  عليها  نوافق  مل 
ويف أعقاب تغريدة صالح األحد، قال املحامي عباس يف تغريدة جديدة 
باإلنكليزية "يف خضم كل هذه الفوضى، أريد أن أقول إن الدعم الذي تلقيناه 
لكم!". شكرًا  فعاًل.  ذلك  نقدر   )...( يصدق  ال  املرصيني  املشجعني  من 
عبـــد  خالـــد  والريـــاضة  الشـــباب  وزيـــر  األزمـــة  تفـــاقـــم  ودفـــع 
هلا. سـريع  حـــل  إجيـــاد  علـــى  بالعمـــل  التعهـــد  إىل  العزيـــز 
عىل  حسابه  عرب  املاضى  األحد  مساء  ترصحيات  يف  العزيز  عبد  وقال 
"تويرت"، "سنتواصل مع مجيع األطراف حلل األزمة. خاصة وأن منتخب 
مرص يستعد للمشاركة يف املونديال، باإلضافة إىل أن حممد صالح نموذج 
للشباب املرصي حمب وخملص لوطنه ويمثل بلده يف أوروبا خري متثيل".
قادمًا  ليفربول  إىل  احلايل  املوسم  مطلع  انضم  الذي  صالح  ويشكل 
القدم  كرة  يف  الكروية  الظواهر  أبرز  إحدى  اإليطايل،  روما  من 
اإلنجليزي  الدوري  هدايف  ترتيب  يتصدر  إذ  السنة،  هذه  العاملية 
املسابقات. خمتلف  يف  هدفًا   43 أصل  من  هدفًا   31 برصيد  املمتاز 
اإلنجليزي  الدوري  يف  العب  أفضل  بلقب  الالعب  توج  كام 
املحتـــرفني. الالعبيــــــن  رابطـــة  تصـــويـــت  بحســـب  املمتـــاز 
والذي  الريايض  القانون  يف  املحامني  ابـــرز  أحـــد  جــي  دانيـــل 
فنـــد  املرموقة  الربيطانية  سبورتس  شريديانس  رشكة  لدى  يعمل 
االزمــــــة  حـــل  وطـــرق  الطـــرفني  لكـــال  القانوين  املوقـــف 
تويرت. عىل  الرسمي  حسابه  عبــر  نشـــرها  تغريـــدات  عـــدة  يف 
نادي  صالح،  صورة  حقوق  صاحبة  الرشكة  هم:  االزمة  اطراف 
.we ورشكة  القدم  لكرة  املرصي  االحتاد  فودافون،  رشكة  ليفربول، 
يف عقد فودافون مع حممد صالح بالطبع هنـــاك بنـــد وافقـــت عليـــه 

الرشكة املالكة حلقوق صورته، يمنع من استخدامها دعائيـــًا لصـــالـــح 
رشكة منافسة لفودافون.

طريق  عن  منه  ترصيح  بدون  صالح  حممد  صورة  استخدام  تم 
رشكة  شعار  بجوار  املنتخب  طائرة  عىل  القدم  لكرة  املرصي  االحتاد 
الطرفني،  بني  املربم  العقد  عىل  وبناًء  بالتايل  لفودافون  منافسة 
حممد  صورة  حلقوق  املالكة  الرشكة  من  فودافون  ستطلب 
الطائرة. عىل  املرصي  االحتاد  استخدمها  التي  الصورة  ازالة  صالح 
صورة  استخدام  يف  احلق  القدم  لكرة  املرصي  االحتاد  لدى  يكن  مل  اذا 

حممد صالح فللرشكة املالكة حلقوق الصورة احلق يف اللجوء للقضاء 
يف  استخدامها  وعدم  فورًا  الصورة  ازالة  املرصي  االحتاد  وعىل 

وممثليه. الالعب  موافقة  بدون  مستقباًل  اعالنية  محالت 
استخدام  املرصي  االحتاد  اراد  اذا  لالزمة،  وسط  حل  هناك 

يف  االخرين  الالعبني  بعض  مع  صالح  ملحمد  صورة 
عليه  االعالنية  محالته  الحد  مجاعية  كصورة  املنتخب 

تتعارض  اال  برشط  الصورة  استخدام  مقابل  دفع 
حلقوقه. املالكة  الرشكة  مع  صالح  عقد  مع 
مع  عقود  ابرم  قد  املرصي  االحتاد  ان  يبدو 
بعض  صور  استخدام  يف  احلق  متنحهم  رعاة 
صالح  حممد  منهم  خاص  بشكل  الالعبني 

االزمة. تكمـن  وهنـــا  اعـــالنية  محـــالت  يف 
بعنوان  هاشتاج  مرص  منتخب  مجاهري  ودشنت 
مع  االزمة  يف  معه  تضامنًا  #ادعم_حممد_صالح 

احتاد الكرة وسط وعود من وزير الرياضة حلل االزمة 
يف ارسع وقت نظرًا حلساساية التوقيت قبل كأس العامل.

عن  والرياضة  الشباب  وزير  العزيز  عبد  خالد  أعلن 
مع  اإلنجليزي  ليفربول  العب  صالح  حممد  أزمة  انتهاء 

التسويقية. احلقوق  بسبب  القدم،  لكرة  املرصي  احتاد 
"كل  بربنامج  هاتفية  مداخلة  خالل  العزيز  عبد  وقال 

مستمرة  "االجتامعات  إي":  "أون  قناة  عىل  املذاع  يوم" 
صالح". حممد  مع  عديدة  واتصاالت  األمس،  من 

وباقي  االحتاد  رئيس  ريدة  أبو  هاين  مع  "اجتمعت  وأضاف: 
صالح  وحممد  مشاكل،  أي  يوجد  وال  اإلدارة  جملس  أعضاء 

أو  جتارية  حقوق  تؤثر  أن  املمكن  من  وليس  كبري  ونجم  أبنائنا  من 
رائع". بشكل  يؤدي  ألنه  تركيزه  عىل  إعالن  أو  صورة  أو  مالية  مشاكل 
كل  يف  ويمثلنا  ناجح  شاب  لنا  بالنسبة  صالح  "حممد  وتابع: 
الكرة  واحتاد  شىء،  أي  أو  أموال  يف  نتكلم  أن  ممكًنا  وليس  مكان 
حمرتفة". أندية  مع  ويتعامل  ووكالء  عقود  لديه  أن  يقدر 
ووكالئه  صالح  حممد  مع  التواصل  "نحاول  وواصل: 
متت  أنه  اعتربوا  سيطلبوهنا  التي  واألشياء  وحماميه، 
املقبلة". املباراة  يف  تركيزه  عىل  نؤثر  ولن  عليها،  املوافقة 
عباس  رامي  مع  تواصل  املنتخب  مدير  هليطة  "إهياب  وتابع: 
من  ريدة  أبو  وهاين  طلباته،  إىل  لالستامع  الالعب،  وكيل 
عليه،  سيتفق  يشء  كل  عىل  وموافق  حيدث  ما  يتفهم  خرباته 

بالكامل". الكرة  احتاد  سيتحمله  مادي  يشء  هناك  لو 
يكون  وربام  قبل،  من  علينا  متر  مل  "هذه املواقف  واختتم: 

مل  نكون  أن  وحمتمل  اخلبــرات،  يف  نقـــص  عنـــدنا 
وضخم  جدا  كبري  عاملي  نظام  مع  نتعامل 

مسبًقا". العامل  العبيـــن  أحســن  ومن 
been sports -  btolat

نص خطاب رامي عباس، وكيل وحمامي حممد صالح، نجم ليفربول اإلنجليــزي، إىل احتــاد الكــرة املصــري، بخصــوص 
األزمة التي اشتعلت بني الطرفني األخرية. واهتم عباس يف خطابه الذي أرسله إىل هاين أبو ريدة، رئيس االحتاد يف الثاين من 
شهر أبريل/نيسان، اجلاري، االحتاد بمحاولة وضع صالح بني خيارين، إما "أن ينتهك لوائح الفيفا برفض االستجابة إىل نداء 
املنتخب الوطني، أو القبول باستغالل صوره من قبل االحتاد املرصي لكرة القدم". ولوح عباس بـ"اختـاذ كــافــة اإلجــراءات 

القانونية الالزمة أمام جلنة االنضباط بالفيفا" حلفظ حقوق وكيله.
وإلـــى نــص اخلـطــــــاب:

مل  صالح  حممد  لصور  به  املرخص  غري  االستخدام  خيص  فيام  إرساهلا  تم  التي  املراسالت  كافة  أن  إىل  اإلشارة  نود 
املمكلة  عدا  فيام  العامل،  أنحاء  كافة  يف  به  اخلاصة  الصور  استغالل  حق  بأن  تام  علم  عىل  وإنكم  تارخيه،  حتى  عليها  الرد  يتم 
الرشكة. تلك  يف  تنفيذي  أو  إداري  دور  له  ليس  صالح  حممد  بأن  علم  عىل  أيًضا  وأنتم  الرشكات،  إلحدى  مملوكة  املتحدة، 
األمر  يتوقف  ومل  موكلنا،  مع  مبارشة  مراسالتنا  عىل  املزعوم  ردكم  ملناقشة  حماوالت  بعدة  قمتم  ذلك،  من   وبالرغم 
والتي  القدم  لكرة  الدويل  لالحتاد  املنظمة  اللوائح  من  بنصوص  ملوكلنا  واستشهدتم  ذلك  تعديتم  بل  احلد،  هذا  عند 
احتاد  يقوم  أن  رشيطة  موكلنا،  صورة  استغالل  يف  احلق  املرصي  القدم  كرة  احتاد  تعطي  أن  املفرتض  من  إهنا  قلتم 
الصورة،  ذات  يف  األقل  عىل  العبني   4 تواجد  جانب  إىل  الصورة  استخدام  يتم  بتعويضه وأن  املرصي  القدم  كرة 
الالعبني. وانتقاالت  أوضاع  تنظيم  خيص  فيام  الفيفا،  لوائح  يف  هلا  وجود  ال  املادة  وهذه  املقاييس،  بذات  ومجيعهم 
تستخدمون  اآلن  حتى  القدم(  لكرة  املرصي  االحتاد  رئيس  )بصفتكم  أنكم  إىل  اإلشارة  نود  اجلميع  مصلحة  عىل   وحرصا 
الذين يظهرون إىل جانبه، نود أن  أو تسمحوا للغري باستخدام صور حممد صالح وحده أو بحجم أكرب من باقي الالعبني 
نضيف أن موكلنا العب كرة قدم حمرتف وليس عىل استعداد ملناقشة الشؤون القانونية والتفاصيل التي تتضمنها لوائح الفيفا.

وال يعد مناسبا من طرفكم حماولة جذبه ملثل هذه املناقشات، وباألخص بعد استالمكم مراسالت منا هبذا اخلصوص.. 
وبالتايل، نحثكم عىل عدم مناقشة هذا األمر مـع موكلنـا دون ممثليـه.

حمــددة  املباريــات  لكافــة  القدم  لكرة  املصــري  االحتــاد  طلــب  بتلبية  ملتزم  صـــالح  حممد  الفيفا،  للوائح  وتطبيًقا 
األول. املنتخب  مع  للمشاركة  البطوالت  وكافة  العالـــم،  كــأس  وكـــذلك  الدولـيــــة،  املباريــــات  أجنــدة  يف  سلفـًا  التاريخ 
 عىل أي حال، يبدو أن احتاد كرة القدم املرصي حياول ربط إرشاك موكلنا باملنتخب الوطني برشط، ويبدو أن فحوى رشطكم 
هو أنه "إذا طلبنا وجودك، عليك املجيء، وإذا جئت فلنا احلق يف الرتبح من استخدام الصور اخلاصة بك"، نحن نرى أن موقفكم 
قد حيتمل التفسري عىل أنه مطالبة حممد صالح بتعويض االحتاد املرصي لكرة القدم عن كونه جزء من الفريق الوطني.
من غري اجلائز وضع حممد صالح بني خيارين، إما أن ينتهك لوائح الفيفا برفض االستجابة إىل نـــداء املنتخـــب الـوطني، أو 

القبول باستغالل صوره من قبل االحتاد املرصي لكرة القدم. 
املادة )2( من لوائح االنضباط الفيفا تنص عىل: تنطبق هذه الالئحة عىل كل مباراة ومنافسة ينظمها فيفا، بخالف هذا الصدد
فإهنا تطبق أيًضا إذا تعرض مسؤول املباراة إىل أرضار، وبشكل أعم، إذا تم خرق األهداف األساسية للفيفا، خاصة فيام يتعلق 
أخرى.  هيئة  أي  اختصاص  حتت  يندرج  ال  فيفا،  للوائح  خرق  أي  عىل  ينطبق  كام  املنشطات،  وتعاطي  الفساد  بالتزوير، 
وسوف  بالفيفا،  االنضباط  جلنة  لوائح  من    )2( للامدة  انتهاكا  يعد  ذكر  ملا  خمــــالـــــف  تصــــرف  أي  أن  العلــــم  يرجــي 
حقوقنا. كافة  حلفظ  الذكر  سالفة  للقواعد  تطبيًقا  اللجنة،  أمام  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  باختاذ  نقوم 
وهذا دون املساس بأي حقوق وسبل أخرى متاحة لنا، يف حال وجود أي تعارض بني النص اإلنجليزي والنص العـريب هلـذه 

الرسالة، يكون النص اإلنجليزي هو السائد.
kooora



بدأ عدد متزايد من كبار املستثمرين يسترشفون 
إشارات  ويبثون  لألسواق،  عصيبة  أوضاعًا 
امللياردير  آخرهم  كان  أدائها،  عن  مطمئنة  غري 
اشرتى  الذي  ساويرس  نجيب  املرصي 
دوالر! مليار   5.7 البالغة  ثروته  بنصف  ذهبًا 
مرص يف  رجل  أغنى  ثاين  يعد  الذي  ساويرس 
مع  مقابلة  يف  قال  ناصف،  األصغر  أخيه  بعد 
مقبلة  الذهب  أسعار  أن  يعتقد  إنه  "بلومربغ"، 
 1800 إىل  وصوال  عالية  مستويات  كرس  عىل 

إن  الرشيدي  بخيت  الكويتي  وزيرالنفط  قال 
يونيو  يف  سيكون  البيئي  الوقود  مرشوع  تشغيل 
يف  االنجاز  نسبة  أن  إىل  الفتًا  املقبل،  حزيران 
املايض. آذار  مارس  هناية   %  94 بلغت  املرشوع 
البيئي  الوقود  مرشوع  أن  الوزير  وأوضح 
وسينتج  العامل  يف  التكرير  مشاريع  أكرب  "من 
املنشآت  وسينقل  عاملية  بمواصفات  منتجات 
يف  التكرير  رشكات  مقدمة  إىل  الكويتية  النفطية 
الكويتية. األنباء  وكالة  يف  ورد  ما  بحسب  العامل، 
األمحدي  مصفايت  لتطوير  املرشوع  وهيدف 

ال  أهنا  الثالثاء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أكدت 
إيران  يف  أنشطة  عن  مصداقية  له  مؤرش  "أي  متلك 
."2009 العام  بعد  نووية  قنبلة  بتطوير  ارتباط  عىل 
حكامها  هيئة  إن  بيان  يف  الوكالة  باسم  متحدث  وقال 
تلقيها  بعد  املسألة"  هذه  يف  النظر  إهناء  "أعلنت 
.2015 األول/ديسمرب  كانون  يف  الصدد  هبذا  تقريرا 
الثالثاء،  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  وامتنعت 
رئيس  اهتامات  عىل  مبارش  بشكل  الرد  عن 
إليران  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء 
عاملية. قوى  ست  مع  النووي  االتفاق  بخرق 
الذرية:  للطاقة  الدولية  الوكالة  باسم  متحدث  وقال 

مبادرة  عىل  السعودي  الوزراء  جملس  وافق 
 25 حتويل  سيتم  حيث  املستقلة،  املدارس 
اخلاص. القطاع  لُيشغلها  حكومية  مدرسة 
التعليم  لقطاع  اإلرشافية  اللجنُة  وستتوىل 
باكورَة  تعترب  والتي  املبادرة،  تلك  تنفيذ 
اململكة. يف  التعليم  ختصيص  مشاريع 
املايض  األسبوع  أطلقت  السعودية  وكانت 
مبادرة  مئة  سيشَمُل  الذي  التخصيص  برنامَج 
مسامهة  زيادة  هبدف  قطاعات،   10 من  أكثر  يف 
اإلمجايل. املحيل  بالناتج  اخلاص  القطاع 
جملس  ثمن  السعودية،  األنباء  وكالة  وبحسب 
امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  برئاسة  الوزراء 
برنامج  تنفيذ  خطة  عبدالعزيز  بن  سلامن 
الشؤون  جملس  اعتمده  الذي   ، التخصيص 
بن  حممد  األمري  برئاسة  والتنمية  االقتصادية 
 2030 اململكة  رؤية  حتقيق  برامج  أحد  سلامن، 
الذي يسعى إىل رفع كفاءة أداء االقتصاد الوطني 
املحيل  الناتج  يف  اخلاص  القطاع  إسهام  وزيادة 
.2030 عام  بحلول   %  65 إىل   %  40 من  اإلمجايل 
جاء ذلك خالل اجللسة، التي عقدها جملس الوزراء، 
بجدة. السالم  قرص  يف  الثالثاء،  اليوم  ظهر  بعد 

أن  الثالثاء  ترمب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أكد 
موعد ومكان القمة التارخيية مع الزعيم الكوري 
الشاميل كيم جونغ أون سيعلنان يف اليومني املقبلني.
ننظم  إننا  البيضوي  املكتب  يف  ترمب  ورصح 
أن  وأعتقد  بالذات،  الوقت  هذا  يف  االجتامع 
املقبلني. اليومني  يف  سيعلنان  واملوعد  املكان 
عرب  ملح  قد  األمريكي  الرئيس  وكان 
القمة  مكان  إىل  االثنني،  تويرت،  عىل  تغريدة 

متوقعًا  حاليًا،  دوالر   1300 من  لألونصة،  دوالر 
األسواق  يف  عنيفة  تصحيح  عمليات  حدوث 
عندما تبدأ األسهم املبالغ يف قيمتها باهلبوط احلر.
وغالبًا ما ينظر إىل الذهب كمصدر ختزين طويل 
املالية  األزمات  ضد  واحتياطي  للثروة،  األجل 
أكرب  أحد  يضع  وأن  االقتصادية.  واالضطرابات 
تتنوع  واسعة  بمروحة  العامل  يف  املستثمرين 
وانشاءات  وعقارات  اتصاالت  رشكات  بني 
وضيافة وبنوك استثامر، نصف ثروته يف الذهب

البرتول  لرشكة  التابعتني  اهلل  عبد  وميناء 
جديدة  وحدة   39 إنشاء  ويتضمن  الوطنية، 
مع  أخرى   7 وإغالق  وحدات   7 وحتديث 
القيمة  عالية  منتجات  إنتاج  عىل  الرتكيز 
للتصديـــــر. والكريوســـــني  الديــــــزل  مثـــــل 
للمرشوع  اإلمجـــــاليـــــة  التكلفـــــة  وتبلـــــغ 
دوالر(. مليار   15.5( دينـــــار  مليـــــار   4.680
مع  منها   %  30 بتمويل  الرشكة  تقوم  بينام 
وأجنبية.          كويتية  بنوك  من  الباقية  الـ70%  توفري 
املصدر: الكويت – رويرتز

الوكالة  فإن  املتبعة  الوكالة  ممارسات  مع  "متاشيا 
واملتوفرة  بالسالمة  املتعلقة  املعلومات  مجيع  تقيم 
تبحث  أن  الوكالة  عادة  من  ليس  ولكن  لدهيا، 
املعلومات". هذه  بمثل  املرتبطة  القضايا  علنا 
الواليات  عىل  الضغط  االثنني  نتنياهو  وصعد 
الذي  النووي  االتفاق  من  لالنسحاب  املتحدة 
عىل  باألدلة  وصفها  ما  مقدما   2015 عام  أبرم 
النووية. لألسلحة  رسي  إيراين  برنامج  وجود 

ومن املعروف أن إيران كانت متلك برناجما لألسلحة 
حتى 2003 وقال حمللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد 
تدوير اهتامات قديمة.                               املصدر: فيينا - رويرتز

واملياه  البيئة  وزير  رفعه  ما  عىل  االطالع  وبعد 
العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  رئيس  والزراعة 
عىل  املوافقة  الوزراء  جملس  قرر   ، للحبوب 
عىل  وافق  كام  الدقيق،  إنتاج  مطاحن  نظام 
. تنفيذها  وخطة  الغذائي  األمن  اسرتاتيجية 
)املدارس  مبادرة  عىل  الوزراء  جملس  ووافق 
حكومية  مدرسة   25 بتحويل  وذلك  املستقلة(، 
اخلاص،  القطاع  قبل  من  تشغيلها  ليكون 
التعليم  لقطاع  اإلرشافية  اللجنة  تتوىل  وأن 
املنصوص  لألحكام  وفقًا  املبادرة  تلك  تنفيذ 
اإلرشافية  اللجان  عمل  قواعد  يف  عليها 
ومهامهتا. بالتخصيص  املستهدفة  للقطاعات 
انضامم  عىل  املوافقة  الوزراء  جملس  قرر  كام 
اململكة )بصفة عضو مشارك( إىل جلنة املساعدات 
اإلنامئية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ممثلة 
اإلنسانية. امللك سلامن لإلغاثة واألعامل  يف مركز 
دعم  مؤمتر  إىل  التطرق  تم  آخر،  جانب  من 
العاصمة  يف  عقد  الذي  واملنطقة  سوريا  مستقبل 
بمبلغ  اململكة  تربع  وإعالن  بروكسل،  البلجيكية 
لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز  عرب  دوالر  مليون   100
العربية.نت املصدر:  اإلنسانية.          واألعامل 

الشاملية،  كوريا  زعيم  مع  ستجمعه  التي 
بعد. النهائي  موعدها  حيدد  مل  والتي 
مع  قمته  تتم  أن  تغريدته،  عرب  ترمب  واقرتح 
الكوريتني،  بني  احلدود  عىل  أون  جونغ  كيم 
إىل  إشارة  )يف  السالم  قرية  تعترب  أال  متسائاًل: 
ثالث من  بلد  أكثر متثياًل من  بانمونجوم( موقعًا 
سؤال. جمرد  إنه  وأضاف:   . اللقاء؟  عقد  أجل 
املصدر: واشنطن – فرانس برس

فرتات  نحو  تتجه  األسواق  أن  إىل  يؤرش  فذلك 
تقديرات  صدقت  إن  تارخيها  يف  أخرى  عصيبة 
مثل  العامل،  مليارديرات  من  وغريه  ساويرس 
أزمة  أن  مقابلة  يف  أخريًا  رصح  الذي  غيتس  بيل 
العام  يف  حدث  ملا  شبيهًا  اقتصاديًا  وركودًا  مالية 
القريب املستقبل  يف  احلدوث  وشك  عىل   ،2008
النهاية. يف  إجيابيًا  أثرها  يكون  أن  توقع  لكنه 
حول  سؤال  عىل  ردًا  علق  قد  غيتس  بيل  وكان 
"هذا  بقوله:  مقبلة  اقتصادية  بأزمة  توقعاته 
التوقيت  حتديد  الصعب  من  ولكن  يقني 
رجـــل  احلــــوار  يف  وقتها  وشاركه  بالضبط". 
بافت  وارن  املعــــروف  األميــــركي  األعمــــــال 
املحتملة. األزمة  بخصوص  الفكرة  أيد  الذي 
ذهب  برشاء  االستثامري،  قراره  عن  ودفاعًا 
الطلب  أن  ساويرس  اعترب  دوالر،  مليار  بـ2.85 
سيتجهون  األفراد  أن  كام  يتوقف،  لن  الصيني 
األزمات أوقات  يف  آمنًا  مالذًا  باعتباره  الذهب  إىل 
الوقت  يف  األزمات  من  العديد  "نشهد  قائاًل: 
العامل وبقية  األوسط  الرشق  إىل  انظر  الراهن. 
إشارة  يف  يساعد"،  ال  ترمب  الرئيس  أن  كام 
للجدل. املثرية  األمريكي  الرئيس  قرارات  إىل 
اتفاقية  عىل  آماال  ساويرس  يعلق  املقابل،  يف 

فيها  يملك  التي  الشامليــة،  كوريــا  مع  السالم 
حيث  انتقادات،  له  جلبت  عديدة  استثامرات 
عامل  الشاملية  كوريا  يف  ساويرس  حضور  شكل 
املرصي للملياردير  الغربية  الدول  من  ضغط 
حتت  يرزح  نفسه  عىل  املنغلق  البلد  أن  باعتبار 
لكن  النووي،  بربناجمه  مرتبطة  عقوبات 
النوايا". "حسن  مستثمرًا  نفسه  يعترب  ساويرس 
سيمكن  الشاملية  كوريا  مع  العالقات  وتطبيع 
ساويرس أخريًا بعد عقد من الزمن، من حتويل 
اإليرادات.  من  مزيد  وحصد  هناك  أرباحه 
استثامرات  املرصي  امللياردير  ضـــخ  وقـــــد 
فخاًم  فندقا  وشيد  الشاملية،  كوريا  يف  كبرية 
رشكة  أول  إنشــــــاء  يف  الفضل  له  كام  هناك، 
.Koryolink الشاملية  كوريا  يف  اتصاالت 
بخصوص  ترمب  ساويرس  نصـــــح  وقد 
الشاملية  كوريا  زعيم  مع  املـــزمـــــع  لقائه 
مقابل  باالزدهار  عــــــد  تضايـــقــــه.  "ال  قائاًل: 
النـــــــووي". ملـــف  يف  تنازالت  عىل  احلصول 
وأضاف: "أنا أعرف هؤالء الكورييـــــن الشامليني. 
إهنم فخورون جدًا، ولن يرضخوا حتت التهديد، 
عندهـــا  واجلس  وحتدث  هلم  ابتسم  فقط 
سيأتــــون إليـــــك".                املصدر: ديب - العربية.نت



مقتل  عن  الثالثاء،  حقوقي،  تقرير  كشف   
امرأة  و371  طفال   680 بينهم  مدنيا   3021
أيدي  عىل  اليمن،  غرب  جنوب  تعز  يف 
إشعاهلا  منذ  االنقالبية  احلوثي  ميليشيات 
الرشعية. السلطة  عىل  انقالهبا  عقب  للحرب 
املعلومات  مركز  عن  الصادر  التقرير  ووثق 
هذا  حكومي(،  )غري  اإلنسان  حلقوق  والتأهيل 

ماتيس جيمس  األمريكي  الدفاع  وزير  أكد 
الثالثاء املاضى، أن مهمة حلف شامل األطليس
الواليات  وإن  أفغانستان،  يف  ستستمر  )الناتو( 
واحلكومة  الشـــعب  مع  ســتقف  املتحدة 
التي  اهلجامت  من  يوم  بعد  وذلك  األفغانية، 
صحافيني.  10 بينهم  العرشات  مقتل  إىل  أدت 
وزارة  مبنى  يف  للصحافيني  ماتيس  ورصح 
وغريهم  الصحافيني  قتل  بأن  الدفاع 
اجلهة  عىل  كبرية  شهادة  األبرياء  من 
ضدها. نقف  التي  وتلك  معها  نقف  التي 
ومع  األفغاين،  الشعب  مع  سنقف  وأكد: 
احلكومة األفغانية،  وستستمر مهمة حلف شامل 
األطليس مع سعينا للتوصل إىل تسوية سياسية.  
الثالثاء  من  سابق  وقت  يف  ماتيس  ورصح 
يف  الصحافيني  تستهدف  التي  اهلجامت  أن 
املتطرفني  ضعف  عىل  دليل  هي  أفغانستان 
االعتداءات  هذه  وراء  من  يريدون  هؤالء  ألن 
هبدف  عنهم  العاملي  اإلعالم  يتحدث  أن 
البلد. هذا  يف  االنتخابية  العملية  زعزعة 
أدمت  التي  االعتداءات  عن  سؤال  عىل  وردا 
القتىل  عرشات  وأوقعت  االثنني  افغانستان 

قد  رجاله  يكون  أن  البورمي  اجليش  قائد  نفى 
اغتصبوا مسلامت من الروهينغا يف إطار ما تعتربه 
األمم املتحدة تطهريا عرقيا، وذلك خالل الزيارة 
األوىل لوفد من جملس األمن منذ بداية األزمة.
فيسبوك،  عىل  نرشها  أعيد  ترصحيات  ويف 
هالينغ  أونغ  مني  اجلنرال  اجليش  قائد  أكد 
جنسية  جتاوزات  حتصل  مل  أنه  الوفد  أمام 
البورمي. اجليش  اسم  تامتادوا  تاريخ  يف 
الترصيح  هذا  يف  أعلن  هالينغ  اجلنرال  لكن 
االثنني،  من  متأخر  وقت  يف  نرش  الذي 
شخص  أي  حق  يف  ستتخذ  تدابري  أن 
جنسية. جتاوزات  بارتكاب  يدان  قد 
أي  حصول  اجليش  يؤكد  مل  اآلن،  وحتى 
فيام  اغتصاب،  بعمليات  تتعلق  مالحقة 
الالجئني   من  مجعت  التي  الشهادات  تتحدث 
اغتصاب  عمليات  عن  بنغالدش  يف  الروهينغا 
فقد  القضاء.  عىل  بعد  تعرض  مل  وجرائم 
فقط  بورميني  جنود  سبعة  عىل  ُحكم 

رود  أمرب  الربيطانية  الداخلية  وزيرة  استقالت 
الربملان  قصد  دون  ضللت  إهنا  قائلة  األحد، 
تستهدف  أعداد  وزارهتا  لدى  كان  إذا  ما  بشأن 
الرشعيني. غري  املهاجرين  من  ترحيلها 

دعـــوات  واجهـــت  قـــد  رود  وكـــانـــت 
لدى  ليـــس  إنه  قالت  أن  بعـــد  الستقالتها 
ولكن  ترحيلها  تستهدف  أعداد  حكومتها 

وصادرت  املواطنني،  وانتقال  والدواء  الغذاء 
العزل. املواطنني  واعتقلت  اإلغاثة  أنواع  كل 
وأشار التقرير إىل أن عرشات اآلالف من األلغام 
التي زرعتها ميليشيات احلوثي حصدت أرواح 
وتسببت  امرأة،  و14  طفال   32 بينهم  مدنيا   714
امرأة. و17  طفال   38 بينهم  مدنيا   1132 بإصابة 
مجاعة  تفرضه  الذي  احلصار  إن  وقال 
والذي  تعز،  حمافظة  عىل  االنقالبية  احلوثي 
يعترب   ، التاريخ  مدى  عىل  األطول  بأنه  وصفه 
جرائم  سجل  يف  للميليشيات  األبرز  اجلريمة 
انتهاك  يف  األركان  املكتملة  واجلريمة  احلرب 
اإلنساين. الدويل  والقانون  اإلنسان  حقوق 
احلوثيني  قبل  من  تعز  حصار  إن  وأضاف 
ضمن  القياسية  األرقام  موسوعة  سيدخل 
مدن  له  تعرضت  الذي  احلصار  أنواع  أطول 
رساييفو  حصار  بعد  خمتلفة  حروب  يف 
. الثانية  العاملية  احلرب  يف  وليننغراد  وغزة 

قسم  رئيس  بينهم  صحافيني  عرشة  ولقي 
يف  برس  فرانس  وكالة  مكتب  يف  التصوير 
االعتداءات. هذه  يف  حتفهم  مراي  شاه  كابول 
متتاليتان  انتحاريتان  عمليتان  وهزت 
املاضـــى  االثنيـــن  صبــــــاح  العـــاصمـــة 
األقل. عىل  شخصا    25 مقتل  عن  أسفر  ما 
أن  حدود  بالد  مراسلون  منظمة  وأفادت 

 26 من  املؤلف  املتحدة  األمم  وفد  وزار 
أوال،  بنغالدش  بلدا،   15 من  دبلوماسيا 
البورمية  احلكومة  رئيسة  يلتقي  أن  قبل 
االثنني. اجليش  وقائد  تيس  سو  سان  اونغ 
الثالثاء  املتحدة  األمم  مسؤويل  كبار  وسيحلق 

موقفها،  عن  الدفاع  عىل  رود  وُأجربت 
األسبوع  هذا  برملانية  جلنة  أبلغت  أن  بعد 
عىل  حتافظ  مل  الداخلية  وزارة  أن 
غري  املهاجرين  لعدد  حمددة  أهداف 
بريطانيا. من  ترحيلهم  تم  الذين  الرشعيني 
علم  عىل  تكن  مل  أهنا  إرصارها  من  وبالرغم 
الدالئل  تراكم  أن  إال  القوائم،  هذه  مثل  بوجود 
هبذه  الداخلية  وزارة  علم  مدى  إىل  تشري  التي 
عنه. الدفاع  يتعذر  موقف  يف  جعلها  القوائم 

تـعـامــل غيــر الئــق
الشهر  بداية  قاسية  النتقادات  رود  وتعرضت 
من  مع  الالئق  غري  التعامل  بسبب  أيضًا 
مواطنون  وهم  ويندراش،  جيل  باسم  يعرفون 
خاصة  الكاريبي  ومن  الكومنولث  دول  من 
الثانية. العاملية  احلرب  بعد  بريطانيا  إىل  قدموا 
اخلطأ  طريق  عن  واجهوا  قد  هؤالء  وكان 
بيئة  تشكيلهم  بموجب  بالرتحيل  هتديدا 
باملهاجرين  خاصة  سياسة  وهي  معادية 

العدد من القتىل خالل الفرتة من 21 مارس 2015 
إىل 31 مارس 2018، فيام وصل عدد املصابني إىل 
امرأة. و2449  طفال   1655 بينهم  مدنيًا   15956
وأفاد أن حمافظة تعز تشهد أكرب عدد لسقوط 
املتعمد  القصف  نتيجة  املدنيني،  بني  ضحايا 
إحكام  إىل  عمدت  التي  امليليشيات  قبل  من 
دخول  ومنعت  املدينة  عىل  القاتل  حصارها 

األمر  هو  ماتيس: هذا  قال  10 صحافيني  بينهم 
يف  الفوز  بإمكاهنم  ليس  ملن  بالنسبة  الطبيعي 
القنابل. إىل  يلجأون  هم  االقرتاع:  صناديق 
 10 بينهم  األقل،  عىل  شخصا   37 وقتل 
وقعت  تفجريات  سلسلة  يف  صحافيني، 
وتبنى  البالد.  جنوب  ويف  كابول  يف  االثنني 
املتتاليتني  االنتحاريتني  العمليتني  داعش  تنظيم 
وأوقعتا  صباحا  العاصمة  استهدفتها  اللتني 
التسعة. اإلعالميني  غالبية  بينهم  قتيال   5
األمريكي  الرئيس  أعلن  منذ  أنه  الوزير  وأكد 
دونالد ترمب اسرتاتيجيته اجلديدة يف أفغانستان 
مصادر  إىل  سددت  التي  املتتالية  والرضبات 
متويل حركة طالبان توّقعنا أن يبذلوا كل ما يف 
وسعهم من أجل إدخال قنابل إىل قلب كابول.
وتنظيم  طالبان  حركة  أن  عىل  ماتيس  وشدد 
ألن  واحدة  لعملة  وجهان  مها  داعش 
االستقرار. زعزعة  وهو  أال  واحد  هدفهام 
بصفتهام  بينهام  الفصل  يمكنكم  وقال: 
هو  هدفهام  لكن  خمتلفني  تنظيمني 
حصول  توقع  جيب  االستقرار.  زعزعة 
أســـلوهبـــم. هو  هذا  األمــــور.  هـــذه  مثـــل 

الروهينغا،  من  قرويني  عرشة  قتل  بتهم 
مجاهريي. قمع  اي  ينفي  اجليش  لكن 
اجليش  إن  القول  عىل  هالينغ  اجلنرال  وشدد 
ضد  تدابري  يتخذ  و  االنضباط  دائم  البورمي 
االغتصاب   أن  معتربا  القانون،  ينتهك  من  كل 
وديانتها.  بالدنا  ثقافة  يف  مقبول  غري 
بورما. سكان  أكثرية  البوذيون  ويشكل 
وتواجه بورما هتمة التطهري االثني منذ إطالق 
إثر   2017 عملية عسكرية أواخر آب/أغسطس 
اىل  وجلأ  الروهينغا.  املتمردون  شنها  هجامت 
روهينغي. مسلم  الف   700 حواىل  بنغالدش 
بارتكاب  البوذية  وامليليشيات  اجليش  وُيتهم 
وتعذيب  اغتصابات  عديدة:  جتاوزات 
هدمها. ثم  قرى  وحرق  قتل  وجرائم 
الرسمي  املوقف  كرر  اجليش  قائد  أن  إال 
للرتحيب  بورما  استعداد  يؤكد  الذي 
الروهينغا  من  بالعودة  يرغب  بمن 
اآلن. حتى  قليال  يزال  ال  عددهم  ولكن 

ادعاءاهتا. تناقض  جديدة  أدلة  ظهرت 
الوزراء  رئيسة  إىل  رسالة  يف  رود  وقالت 
أفعل  أن  عيل  لزام  أنه  أشعر  ماي  ترييزا 
الشؤون  جلنة  قصد  دون  ضللت  ألنني  ذلك 
املستهدف  األعداد  بشأن  الربملان  يف  الداخلية 
الرشعيني. غري  املهاجرين  من  ترحيلها 
عىل  أكون  أن  عيل  يتعني  كان  وأضافت 
عن  كاملة  املسؤولية  وأحتمل  بذلك،  علم 
بذلك. دراية  عىل  أكـــن  مل  أنني  حقيقة 
الوزراء  رئيســـة  باســم  متحدث  وقال 
قبلت  الوزراء  رئيسـة  إن  ماي  ترييزا 
الداخليــــــة. وزيــــــرة  اســـتقـــالـــة  الليلـــة 

ضــربــة قاســية
قاسية  رضبة  باالستقالة  رود  قرار  ويعترب 
بوزيرة  الكاملة  ثقتها  عن  أعلنت  التي  ملاي 
لذلك  ستكون  وربام  أيام،  قبل  داخليتها 
االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع  تداعيات 
اخلميس.   تبدأ  التي  بريطانيا  يف  املحلية 

وأكد أن حصار تعز مع مطلع مايو 2018 )اليوم(، 
ضمن  ليدخل  يوما   1135 جتاوز  قد  يكون 
وراءه  خملفا  التاريخ،  يف  احلصار  أنواع  أطول 
البرشية. عرفتها  إنسانية  مأساة  أكثر  واليزال 
197 حالة اختطاف، و167 حالة  ورصد التقرير 
تعسفي،  احتجاز  حالة  و792  قرسي،  إخفاء 
للموت  منها  العديد  أفضت  تعذيب  حالة  و87 
أو  احلركة  عن  التام  والشلل  الدائمة  اإلعاقة  أو 
خالل  تم  أنه  إىل  الفتًا  النفسية،  واحلالة  اجلنون 
ذات الفرتة هتجري ونزوح حوايل 2861 أرسة.

طالت  التي  االنتهاكات  إمجايل  أن  وأضاف 
حني  يف  انتهاكًا،   452 العامة  املمتلكات 
املمتلكات  طالت  التي  االنتهاكات  بلغت 
تلك  أن  إىل  مشريًا  انتهاكًا،   1868 اخلاصة 
والتدمري. التفجري  بني  تنوعت  االنتهاكات 
املصدر: اليمن - إسالم سيف

عمدا  الصحافة  اســـتهدف  الثـــاين  االعتــــداء 
يستهدف  )الذي  دموية  األكثر  اهلجوم  وهو 
.2001 اإلعالميني( منذ سقوط نظام طالبان يف 
ودانت كل من األمم املتحدة واالحتاد األورويب 
توالت  فيام  داعش  تنظيم  تبناه  الذي  االعتداء 
تويرت.   موقع  عرب  الصحافيني  من  التعازي 
املصدر: واشنطن - فرانس برس

والتي  النزاع،  منطقة  راخني،  والية  أجواء  يف 
اليها  الوصول  البورمية  السلطات  قلصت 
املساء  يف  وسيعقدون  االخرية.  األشهر  يف 
نيابيداو.         يف  عودهتم  لدى  صحافيا  مؤمترا 
املصدر: رانغون - فرانس برس

بني  داخلية  وزيرة  كانت  عندما  ماي  وضعتها 
بعدها. من  رود  وتابعتها  و2016،   2010 عامي 
واهتم حزب العامل املعـــارض رود بأهنــــا درع 

برشي ملاي.
دعـوات متكــررة

سبب  تفسري  أسبوعني  منذ  ماي  وحتاول 
وصف بعض أسالف ما يطلق عليهم اسم جيل 
إىل  دعوهتم  متت  األفارقة،الذين  الكاريبيني 
بريطانيا لسد النقص يف العاملة فيام بني عامي 
رشعيني. غري  مهاجرون  بأهنم  و1971،   1948
حزب  من  متكررة  دعوات  راد  وواجهت 
أدلت  أن  بعد  لالستقالة  املعارض  العامل 
أعداد  وجود  بشأن  متناقضة  بترصحيات 
لرتحيلهم. املهاجرين  من  مستهدفة 
وكان من املقرر أن متثل رود أمام الربملان مرة 
االستقالة  اختارت  لكنها  االثنني  اليوم  ثانية 
األحد. متأخر  وقت  يف  ذلك  عن    عوضا 
املصدر: ديب - العربية نت



»بدون سابق إنذار«.. أنيسة حسونة 
تروي جتربتها امللهمة مع الرسطان
ونائبة  سياسية  وباحثة  كاتبة  حسونة  أنيسة 
مواليد  من  املرصى،  النواب  بمجلس  معينة 
التنفيذى  املدير  وهي   ،1953 يناير   22 القاهرة 
ألمراض  يعقوب  جمدي  ملؤسسة  السابق 
بكاليوريوس  عىل  حاصلة  القلب،  وأبحاث 
القاهرة جامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد 

التدرج الوظيفى:

بوزارة  دبلومايس  كملحق  عملها  بدأت 
عرش  أربعة  ملدة  عملت  ثم  املرصية،  اخلارجية 
العربية  االقتصادية  الوحدة  جملس  يف  عامًا 
منصب  شغلت  ثم  العربية.  الدول  جامعة 
الدويل" االقتصادي  مرص  "منتدى  عام  مدير 
املدير  كمساعد  للتنمية  إيران  مرص  ببنك  ثم 
لتعمل بعد ذلك كمدير عام ملنتدى مرص  العام، 
يف  أيضًا  حمارضة  وهي  الدويل.  االقتصادي 
اخلارجية املرصية  الدبلومايس يف وزارة  املعهد 
املرصي املركزي  للبنك  التابع  املرصيف  واملعهد 
أمني  منصب  منها  املناصب  من  العديد  شغلت 
 IDEA“ صندوق املجلس االستشاري ملؤسسة
أفريقيا  وشامل  آسيا  غرب  ملنطقة  الدولية   ”
أيضا  تشغل  كام  الديمقراطي،  التحول  حول 
صندوق  وأمني  اإلدارة  جملس  عضو  منصب 
والشئون  للعلوم  املرصي  الباجواش  “مجعية 
جائزة  عيل  احلاصلة  املنظمة  وهي  الدولية” 
اهليئات  العديد من  1995، وعضو يف  لعام  نوبل 
مرص  يف  واملرأة  واحلريات  للفكر  االستشارية 
لـ"نساء  والعامل، فهي مؤسسه  العريب  والوطن 
كام  سويرسا،  يف  العامل"  عرب  السالم  أجل  من 
ملؤسسة  االستشارية  للهيئة  كعضو  عملت 
املجلس  وعضو  ببريوت،  العريب”  “الفكر 
الغرفة  وعضو  البدائل”،  “ملنتدى  االستشاري 
جملس  ورئيس  بالقاهرة،  األمريكية  التجارية 
أمناء “مؤسسة مرص املتنورة” التي تعمل عىل 
دعم قيم املواطنة وحرية التعبري وحقوق املرأة 
 Think Tank“ يف  مؤسس  عضو  وهي 
for Arab Women”، وعضو مؤسس يف 
االنتقالية. املرحلة  يف  للمواطنة  العريب  املنتدى 

اإجنازتها:

املرصي  للمجلس  عامًا  أمينًا  تنتخب  امرأة  أول 
قبل  من  اختيارها  تم  وقد  اخلارجية،  للشئون 
قائمتها  عيل   2014 يف  بيزنس"  "أرابيان  جملة 
مستوى  عىل  عربية  امرأة   100 ألقوى  السنوية 
والثقافة. املجتمع  جمال  عن  وذلك  العامل، 
عدد  يف  رأي  مقاالت  بكتابة  تقوم"حسونه" 
جريدة  منها  الصحفية  اإلصدارات  من 
املنصة وموقع  والرشوق  اليوم  املرصي 
الربيع  بعد  "ما  كتاب  إصداراهتا  وأحدث 
األوسط  الرشق  يف  والتعاون  الرصاع   - العريب 
مقاالهتا: أشهر  ومن  إنذار“.   سابق  بدون   -

 • دليل املرأة الذكية إىل الكوتة النسائية
 • لو مل تكن مرصًيا، فامذا تود أن تكون؟

 • مرص »املتنورة«
 • املرصيون من التالحم إىل التزاحم

 • كام تدين.. تدان
 • مذكرات برملانية مستجدة

 • هل »املعارضة« كلمة سيئة السمعة؟
 • انطباعات برملانية

الوقت قد  أن  اآلن  أؤمن   "  " "حسونة  وتضيف 
حان لكي أخرج ايل العلن وأفتح لكم قلبي بشأن 
قصتي مع الرسطان وما َذا حدث فيها وما هو 

األطباء ،وأعتقد  ملا يظنه  املنتظر وفقا  مصريي 
أن هذه املصارحة الشخصية التي تستلزم قدرا 
مواجهة  عيل  ستساعدين  الشفافية  من  كبريا 
احلياة بشكل أفضل ... فأنيسة ستظل كام هي 
يف نظر من حيبوهنا فإصابتها املرضية لن تغري 
فيام ترغب فيه من هذه احلياة بل ربام ستعيد 
واقعية  وأكثر  أفضل  بشكل  أولوياهتا  ترتيب 
احلياة  بنعم  لإلستمتاع  جديدة  آفاق  وتفتح 
الكثرية يف فرتة أقرص بينام تدق ساعة العمر".
جملس  عضو  حسونة،  أنيسة  النائبة  كشفت 
هبا مرت  التي  اللحظات  أقسى  عن  النواب 
 بعد إصابتها بمرض الرسطان قبل نحو عامني.

اأعدها للن�رش- بيرت جمدي واأمني طه 

منحة« واألرواح  حمنة،  األجساد  حتسبه  »ما 
األديب  وصف  الصغرية  العبارة  هبذه 
كتاب  يف  اجلامل  جربان  خليل  جربان  اللبناين 
عصام  أنيسة  النائبة  إصابة  وكانت  العواصف، 
2016 أغسطس  يف  الرسطان  بمرض  حسونة 
املحنة التي حتولت إىل منحة، بإصدارها كتاب 
رحلتها  خالله  روت  الذي  إنذار«،  سابق  »بدون 
العالج  بإصابتها، ورحلة  مع معرفتها وأرسهتا 
قطعت  لكنها  مستمرة،  وما زالت  بدأهتا،  التي 
أرسهتا  دعم  خالل  كبريًا من  شوطًا  فيها 
عن كتاهبا،  للحديث  ندوة  ويف  هلا،  وحمبيها 
الرسطان. مواجهة  مع  رحلتها  وعن 
املرض  الندوة أن  خالل  كشفت  حسونة 
اكتشاف  هو  أسعدها  ما  لكن  قاسية،  حمنة 
تليفزيوين لقاء  بعد  خاصة  هلا،  الناس  حمبة 
كثريين  من  هلا  ودعم  حمبة  رسائل  ووصول 
فرخندة  دكتورة  اللقاء،  يف  شارك  تعرفهم.  ال 
اجليولوجيا  وأستاذة  السابقة  النائبة  حسن 
فوزي  وحممد  األمريكية،  باجلامعة 
ورامي  التحرير،  جريدة  حترير  رئيس 
لالستشارات  الوطني  املركز  مدير  حمسن 
باجلريدة الصحفيون  والزمالء  الربملانية، 
وحممد  الوسيمي،  وإسامعيل  طه،  أمني 
الفتاح. عبد  وإرساء  جمدي،  وبيرت  عودة، 
دفقة  إنذار«  سابق  »بدون  فوزي:  حممد 
الصحية حسونة  حالة  من  مستلهمة  محاسية 
حمرتمة  مواقف  هلا  نائبة  أمام  لسنا  »نحن 
فقط، بل أمام كاتبه مهمة، خاصة من الناحية 
خالل  من  الكتاب  بداية  يف  ذلك  وظهر  األدبية، 
األرسة جانب  من  التكوين  فكرة  عن  حديثك 
وطريقة  املصطلحات  اختيار  يف  ظهر  كام 

حممد  الصحفي  الكاتب  بدأ  هكذا  الصياغة«، 
فوزي رئيس حترير جريدة التحرير، احلديث 
حرضين  سؤال  »أول  أن  مضيفا  الكتاب،  عن 
كان  الكتاب  مقدمة  قراءة  يف  بدأت  عندما 
ولكن  الكتاب؟  وصياغة  كتابة  يف  ساعدك  عمن 
بعدما أكملت الكتاب تأكدت أنه نفس األسلوب 
يف  يوجد  أنه  وأوضح  واحدة«.  والصياغة 
»الدفقة« يشء يسمى  العاملية  األدبية  الكتابة 
دفقة  هو  الكتاب  أن  متأكد  »فأنا  مضيفا: 
من  باستلهام  كتابتها  تم  ووجدانية  محاسية 
احلالة الصحية التي مررت هبا الفرتة املاضية«، 
مقدما الشكر حلضور دكتورة فرخندة حسن، 
العام  واألمني  السابقة،  والربملانية  السياسية 
للمجلس القومي للمرأة سابقا، واملعروف عنها 
اهتاممها بالقضايا احلقيقية للمرأة ومنارصهتا.  

فكرة الكتاب

»هذه التجربة كانت صعبة للغاية«، هكذا بدأت 
»بدون  كتاهبا  حول  احلديث  الرسطان  قاهرة 
إصدار  فكرة  تولدت  وكيف  إنذار«،  سابق 
البداية  من  املرض  مع  معاناهتا  يرسد  كتاب 
أول  »دا  متابعة:  املطاف،  بنهاية  حتى هزيمته 
كتاب يّل وأنا باخاف من الناس املتخصصني من 
قراء األدب، وبالرغم من حبي لقراءة األدب من 
للغاية،  صعبة  كانت  التجربة  هذه  أن  إال  زمان، 
وبنايت  زوجي  من  تشجيع  بعد  جاء  والكتاب 
ووصفت  املعنوية«.  حالتي  لرفع  كمحاولة 
محاسية«  »دفقة  بمثابة  بأنه  الكتاب  »حسونة« 
األستاذ فوزي- أجربهتا عىل صياغة  -كام ذكر 
الكتاب وتصحيحه بمجهود فردي قبل عرضه 
عىل دار النرش، التي مل تبد أي مالحظات عليه 
إال واحدة فقط، أال وهي ختفيف تكرار عبارة 
»حبيبتى سلمى، وحبيبتي مها« -ابنتيها- قائلة: 
وهو  مضحك،  العبارة  هذه  تكرار  يف  »السبب 
أنني أخاف جدا من التفريق بني البنات، ولكن 
غري ذلك مل توجد أية مالحظات عىل الكتاب«. 
كتبت  بعدما  شعورها  عن  حتدثت  حسونة« 
الكتاب، ووصفت تلك الفرتة بـ»املضطربة« رغم 
النرش من أي مالحظات عىل  خلو تعقيب دار 
وأبدى  قرأ الكتاب  من  بأن  ذلك  معللة  الكتاب، 
إعجابه هم املقربون منها، ما جعلها تتشكك يف 
هلا املجاملة  منطلق  من  نابعة  آراؤهم  تكون  أن 
زاد  به من ظروف مرضية، وهو  ملا متر  نظًرا 
اآلخرين.  القراء  حكم  من  بالتخوف  شعورها 

ملاذا ر�صدت الرحلة؟

الوقت  يرى طوال  كان  ألنه  لزوجي  »استجابة 
أنه سيكون بمثابة دعم يل«، كان هذا هو السبب 
النواب جملس  عضوة  وضعته  الذي  األول 
لرشوعها يف تدوين رحلتها مع املرض والعالج
»عيل  األربعة،  أحفادها  فكان  الثاين  السبب  أما 
رغبتها  عززوا  الذين  وداليدا«  ورشيف  وفريد 
يف نرش قصتها قائلة: »علشان ملا يكربوا يعرفوا 
مني هي جدهتم«. وأشارت إىل أن ابنتها أهلمتها 
الشخصيات  أن  وهو  للكتابة،  آخر  سبب  إىل 
العامة ختشى احلديث عن أي مكروه يصابون 
يف  ذلك  يتسبب  أن  من  خوًفا  الناس،  أمام  به 
ما  وهو  املجتمع،  أمام  العامة  صورهتم  اهتزاز 
خالل  جزًءا  لتضيف  الكتابة  الستكامل  دفعها 
عندما  للمرأة  الناس  نظرة  يتضمن  رحلتها 
فيها.  عيب  كأنه  بالرسطان،  مصابة  تكون 
كل  املرأة  نحمل  ما  دائام  »نحن  وأضافت: 
عن  تتوقف  وحينام  املسئولة،  ألهنا  يشء، 
حتمل  من  هي  أهنا  رغم  تقلق،  الناس  دورها، 
الكلمة  ألن  طيبة،  كلمة  وتستحق  اجلميع،  هم 

أردت  أخى  »رسالة  وتابعت:  صدقة«.  الطيبة 
التي  األعراض  تتضمن  الكتاب  عرب  توجيهها 
مل أهتم هبا، وجيب عىل بقية السيدات االهتامم 
هبا واستشارة الطبيب بشأهنا، باإلضافة إىل أنني 
خالل  من  للجميع  رسالة  أوجه  أن  أحببت 
الكتاب، أقول فيها: لو عاد يب الزمن كنت هاعمل 
بحبها«.  اليل  احلاجة  عىل  هاركز  وكنت  إيه.. 

حلظات الياأ�س والأمل

»يف أغسطس 2016، اكتشفت إصابتي بالرسطان 
بعد أن حاول زوجي، إخفاء اخلرب بكل ما أويت 
علمت  لكنني  سلًبا،  تأثري  خشية  قوة،  من 
هنائيا« الكتاب  فكرة  لديَّ  تكن  ومل  النهاية،  يف 
الكتابة  التفكري يف  بداية  هكذا تروي »حسونة« 
اليأس  حلظات  يف  املرض  مع  معاناهتا  عن 
أوال بإصابتي  زوجي  وقالت: »عرف  واألمل. 
بحقيقة  معرفتي  عند  فعيل  رد  من  قلًقا  وكان 
املرض«، وأوضحت أنه »فور أن علمت، منعت 
الناس عني، ومل أعد أستطيع احتامل أن يقول 
التي كنت أحرتف  يل شخص أي كلامت دعم، 
قوهلا لآلخرين، فقد كنت دائام صاحبة الدعم 
أصدق  ومل  حويل،  من  لكل  والنصائح  املعنوي 
الدعم«.  إىل  فيه  احتاج  الذي  اليوم  جاء  أنه 
األول  اجلزء  من  انتهيت  »عندما  وتابعت: 
بالعالج الكياموي سافرت للخارج، رغم رفيض 
أن  أفضل  الناس  كل  مثل  ألين  السفر،  قرار 
أكون وسط إخويت وأموت وسط أهيل ونايس
وكنت  العملية،  إلجراء  ألملانيا  فإنني سافرت   
أعتقد أن فرتة العالج 12 يوما فقط، لكن ظللت 
أعذب  ملاذا  »قلت:  وأضافت:  يوما«.   42 هناك 
نفيس ومن حويل، أستسلم وخالص.. وكانت 
ألنام خمدرا  يعطونني  حني  حلظايت  أفضل 
ألين مل أكن أذوق طعم النوم بسبب األمل، لدرجة 
أنام وال أستيقظ مرة أخرى«.   أن  أنني متنيت 
اجلزء  انتهاء  بعد  ملرص،  أنيسة  عادت  بعدما 
حالتها  تعرضت  اخلارج،  يف  العالج  من  األول 
انفصلت  أهنا  للتدهور مرتني، توضح  الصحية 
حيدثها  من  عىل  ترد  وال  متاما،  العامل  عن 
مساء  يف  »فجأة  أنه  وتضيف  الكتاب،  عن 
بالضيق وأشعر  النوم  أستطع  مل  األيام  أحد 
تكون  الكتاب  فكرة  يمكن  أفكر  بدأت 
من  ليعرفوا  أحفادي  يف  وفكرت  جيدة، 
ألجلهم«. للمرض  ومقاومتي  جدهتم،  هي 
كتبت  وقتها  الكتابة،  »بدأت  أنه  إىل  وأشارت 
بيومني  الكتاب، وبعدها  15 صفحة من  حوايل 
عىل  كتبته  ما  فعرضت  صفحة،  لـ40  وصلت 
هبا ليذكروين  الرئيسية،  النقاط  لوضع  األوالد 
مني املقربني  رأي  أخذت  انتهيت،  وحني 
باالستمرار وطالبوا  جيد  أنه  انطباعهم  وكان 
أقاريب«.  ألهنم  رأهيم  يف  تشككت  لكن 
نرش  لدار  إرساله  »قررت  أنه  وأوضحت 
والكتاب  للنرش،  يصلح  ال  إنه  فقالوا  شهرية، 
صفحة   60 من  كتبا  يصدرون  وال  مقنع،  غري 
فقط، وقالوا إن الكتاب ال يتحدث عن العالقات 
يقرأوه  مل  أهنم  فتأكدت  واألرسية،  االجتامعية 
ويتحدث  صفحة،   150 حوايل  الكتاب  ألن 
بشكل كبري عن العالقات األرسية واالجتامعية
وكان  حاليا،  نرشته  التي  النرش  لدار  فأرسلته 
بشكل  رحبت  فقد  متاما  خمتلفا  فعلها  رد 
كبري وطلبت مني إضافة املزيد للكتاب، ولكني 
تعبت  منه،  انتهيت  كام  أنرشه  أن  فضلت 
جرعات  ألخذ  وتعرضت  شديدا  تعبا  بعدها 
إىل  أدى  مما  مرة أخرى،  الكياموي  العالج  من 
اآلن«.  حتى  العملية  مكان  اجلرح  التئام  عدم 



الإعالن عن الإ�صابة بال�رشطان 

عن  اإلعالن  عليها  اقرتحت  من  هي  ابنتها  إن  »حسونة«  تقول 
التواصل االجتامعي »فيسبوك« مرضها عرب صفحتها عىل موقع 
جدا ساذجة  الفيسبوك  عن  معلومايت  أن  باعرتف  »أنا  مضيفة: 
"باروكة"  وارتديت  شعري،  تساقط  الكياموي  العالج  بدأت  وملا 
أكون  عيلَّ أن  الناس  يفرض  وملاذا  أنا،  لست  أنني  وشعرت 
بدأ  شعري  وملا  سعيدة،  غري  أين  رغم  عليه،  اعتادوا  الذي  بالشكل 
جيب  نرشه،  اقرتب  الكتاب  طاملا  قالت:  ابنتي  جديد،  من  ينبت 
بوضعك«. الناس  وتعريف  الفيسبوك  عىل  صورتك  تنرشي  أن 
فطلبت  املايض،  سبتمرب  أسرتاليا،  إىل  مسافرة  »كنت  وأضافت: 
من ابنتي أن تنرش "البوست" بعد سفري مبارشة، كأن الفيسبوك 
غري موجود خارج مرص، لكني فوجئت يف أسرتاليا بتفاعل الناس 
معي ويتحدثون بود وحمبة ودعم، واتضح أهنم قرأوا البوست«.

الهدف من الكتاب:تقدمي اجلانب الإيجابي للق�صة 

تقول أنيسة حسونة إن »كل هديف أن الناس تأخذ اجلانب اإلجيايب 
من القصة، كام قالت دكتورة فرخندة: لست أنا فقط من أصيب 
بمرض، وكنت دائام أقول استحالة أن يصيبني املرض، وعمري ما 
عملت حاجة سيئة، وكام ذكرت بالكتاب بالتفكري الساذج أنه أصيب 
املسألة صعبة جدا«. الرسطان،  أي دفعنا رضيبة  العائلة،  2 من  به 
اإلنسان؟  الرسطان  يصيب  تساءلت: ملاذا  أهنا  وأوضحت 
علميا، فقد  تفسريا  وليس  الشخيص،  اعتقادي  »يف  أنه  وأضافت 
اإلنسان؟  الرسطان  يصيب  ملاذا  وباخلارج  هنا  األطباء  سألت 
يل  حدث  ما  وبعد  املناعة،  جدارات  اهنيار  عن  وحتدثوا 
القهر  عن  تتحدث  إيلَّ رسائل  أتت  فقد  هبا،  مؤمنة  أصبحت 
أحيانا«. الرسطان  يف  يتسبب  وهذا  العمل،  أو  البيت  يف  سواء 
الفرتة عن  النظر  بغض  بالرسطان  يموت  من  أن  وأوضحت 
وهناك  اخلاليا،  مجيع  الكياموي هياجم  العالج  أن  نتيجة  يكون 
أن  رغم  مثال،  القلب  مثل  الضعف  يصيبها  باجلسد  أعضاء 
أضعف تكون  األعضاء  بعض  لكن  اجلسد  لكل  واحدة  اجلرعة 
ختاف  أهنا  موضحة  األعضاء،  هذه  باهنيار  البعض  ويموت 
به«. مررت  ما  كل  »رغم  األورام،  دالالت  مثل  الفحوصات،  من 
إن  قالت  بالرسطان،  زويل  أمحد  دكتور  وفاة  وحول 
يف  مكان  أفضل  يف  عالجه  تم  اهلل،  رمحه  زويل،  دكتور 
أنه  نتيجة  مات  لكنه  هنا،  جاء  عندما  وشاهدته  العامل، 
حيتمله. ومل  رئوي،  اللتهاب  حتولت  بإنفلونزا،  أصيب 

ا�صتثمار الأمل

بسؤاهلا عن أن ما مرت به أصبح هو حمنة لكنها قد تصبح منحة 
ودعم  حمبة  ثم  الكتاب،  خالل  من  ظهرت  إبداعية  طاقة  بتفجر 
الناس هلا، قالت حسونة: »كنت أكتب، ومل خيطر يف بايل هذا الكالم
كام  حياهتا،  عايشة  واحدة  أنيسة:   2 هناك  كأن  حمنة،  هي  أكيد 
يقولون حالة اإلنكار، وواحدة أخرى تتأمل حني تكون بمفردها«.
امللل سيصيبهم  حولك  من  أن  تفكريي  يف  يأيت  »كان  وأضافت: 
فلتوقفي التعبري عن األمل، أشعر أنني ال أريد األكل، العالج الكياموي
عقابا«. أصبح  املياه  رشب  أن  وأشعر  العطش،  يف  الرغبة  يفقدك 
عىل  للحصول  املحنة  أستثمر  أنني  يف  أفكر  »مل  أنه  وأوضحت 
يتقبلها  مل  لو  حتى  بصدق  مشاعري  كتابة  يف  أفكر  كنت  أمل، 
هو  أتوقعه،  ومل  أهبرين  وما  آخر،  شخصا  أنفع  يمكن  الناس، 
وأجدهم  خمتلفة،  أماكن  يف  مطلقا،  يعرفونني  ال  ناسا  أقابل  أنني 
حزينة  حلقة  أهنا  رغم  إجيابية،  طاقة  منحتينا  لقد  يقولون: 
يمكن  إجيابية؟  طاقة  للناس  وصل  فكيف  الشاذيل،  منى  مع 
يسعدين«. وهذا  الكالم،  يف  تفكري  دون  أحتدث  كنت  ألنني 
والدته  أو  والده  مكاملة  مني  يطلب  »البعض  أن  إىل  وأشارت 
هذا  من  أسعدين  ما  وأكثر  فعال،  معهم  وأحتدث  يعانون،  ألهنم 
بتحبك  تكون  ممكن  كثرية  ناس  هناك  أن  شعرت  أنه  املرض، 
تكون  وقد  أتصورها،  أكن  مل  نعمة  وهي  تعرف،  ال  وأنت 
تأيت  رسالة  أي  املحبة،  هذه  معرفة  يل  أضافت  املرض  حمنة 
جدا«. اهلل  أشكر  بمحبة،  يعربون  أعرفهم  ال  أشخاص  من  إيلَّ 
وأضافت أن »الكتابة ساعدتني عىل إطالق مشاعري التي مل أعرف 
تتداخل«.  األمور  إن  الناس  يقول  أن  خفت  بالكالم،  عنها  التعبري 
حالة  الكتاب  أن  حمسن  رامي  اعترب  نجاح  حالة  حمسن:  رامي 
ألحفادها  أدبيا  إرثا  »ترتك  أن  أرادت  حسونة  أن  موضحًا  خاصة، 
نرشه بعد  مرص  يف  هزة  أحدث  الكتاب  أن  مضيفا  مجيعا«،  ولنا 
للطريقة األدبية والشعرية التي ُكتب هبا »ووصفها لألحداث كأننا 
أنه  وأعتقد  بكيت،  النرش  قبل  الكتاب  قرأت  وعندما  فيها،  نعيش 
الكتب« من  كبرية  سلسلة  هلا  وسيكون  هلا  كتاب  آخر  يكون  لن 
مرياثا  وتركت  حسن  فرخندة  دكتورة  فعلت  "كام  وأضاف: 
القبة«". حتت  »سنوات  كتاهبا  بإصدار  ذلك  وكللت  وسياسيا  أدبيا 
إنسانة  من  حسونة  حول  إنذار«  سابق  »بدون  أن  وأوضح 
املرض  وصف  من  كتاب  وهو  نجاح،  حلالة  بمرض  مصابة 
الكتاب  رسالة  أن  مضيفا  املرض،  مواجهة  كيفية  لوصف 
جديدة. رسائل  ينتظرون  ناس  رقبتك  يف  وأصبح  وصلت، 
املرأة  وليس  للمجتمع  تراث  إنذار«  سابق  حسن:»بدون  فرخندة 
فقط تتحدث دكتورة فرخندة حسن عن الكتاب، وتقول إن أنيسة 
وتقبله« وقضائه  باهلل  »اإليامن  منها  مبادئ  عدة  قدمت  حسونة 
مضيفة: كام أنه يعد مواجهة رصحية، واعتربته تراثا للمجتمع وليس 
للمرأة فقط، وألي مريض ليس بالرسطان فقط بل أي مرض آخر.
الكتاب  خالل  من  قدمت  حسونة  أنيسة  أن  حسن  وأوضحت 
زوجها  أن  إىل  -حسن-  وأشارت  ليتفاءل«،  مريض  لكل  »جرعة 
أصيب بالرسطان وعولج منه وعاش 16 سنة أخرى قبل أن يتوىف لكن 
لسبب آخر غري الرسطان، الفتة إىل أن التفاؤل جزء كبري من العالج.

وأضافت فرخندة حسن أن حسونة تطرقت يف الكتاب إىل اجلانب 
وكيف  ووالدهتا  والدها  من  عليها  حصلت  التي  والرتبية  األرسي 
أسهمت يف تكوينها، موضحة أهنا قدمت درسا للمجتمع يف الرتبية 
نفس  عىل  حافظت  ألهنا  وأحفادها،  أوالدها  مع  كذلك  األرسية 
الرتابط والتامسك األرسي الذي نشأت عليه. وأشارت حسن إىل أهنا 
تعلمت كثريا من القراءة، وقالت إن »القراءة جعلتك تكتب جيدا«، 
مشددة عىل رضورة وجود مكتبة يف كل بيت، فالقراءة درس من 
الكتاب. وأشادت فرخندة  أنيسة يف  التي قدمتها  الرائعة  الدروس 
خالل  حسونة،  أنيسة  قدمتها  التي  الطبية  النصائح  بمجموعة 
الكتاب من خالل خربهتا ورحلتها مع العالج، وقالت هلا ال جيب أن 
تشعري أن املرض عقاب بل هو اختبار، وأوضحت أنه لفت نظرها 
موقف ذكرته حسونة يف الكتاب خالل معرفتها باإلصابة وسفرها 
إىل لندن، عندما ركبت سيارة أجرة وشعرت أن احلياة تسري وأنه 
جيب أن تسري معها، رغم أن الطبيب صدمها بتأثري املرض عليها.  

الكتابة  بخصوص  وأحفادي  أيب  عن  أكتب  قد  حسونة:  أنيسة 
جمددا قالت حسونة إهنا معضلة، فالناس ال تقرأ الكتب، مضيفة: 
»أنا مل هيمني أن يكسب الكتاب، قدر ما هيمني هل سيقرأ الناس؟ 
أفكر يف  الكتابة؟  املسألة ليست جمرد  لكن ال أعرف ماذا سأفعل؟ 
الناس معرفة هل مررت، لكن  العالج، ربام يريد  الكتابة عام بعد 
هذا جيعلني أنتظر للسنوات التي تثبت أنه لن يعود مرة أخرى«. 
إنه  فيقولون  حاسمة،  فرتة  ستكون  عامني  بعد  أنه  وأوضحت 
بعد  وللتأكد بشكل هنائي يكون  األمر جيدا،  5 سنوات يصبح  بعد 

أحفادي«. يف  أفكر  فأنا  جيدا،  و»هذا  الشفاء،  من  سنوات   10
"حفيدي  كتابة  يف  أفكر  فرتة  »منذ  أنه  إىل  وأشارت 

أحـــــــفــــــــادي أكــــــبـــــر  عـلـــي  ألن  وأنــــــا"، 
)17 عاما( مفكر، وحيب أن يسأل ويفهم، 

وأحيانا أحب الكتابة عن والدي، فكان 
لديه حمارض جملس الوزراء وقت 

أن كان وزيرا للعـــدل يف عـــهــــد 
عبد النارص، هو أصدر كتابــا 

بعنوان "شهاديت" وأحرتم 
هذا الكتاب ألنه مل يقل 

كلمة مل حيضــــرهـــا 
بنفســــه، خاصـــة 

فرتة وفاة املشري 

عامر«.
وقالت إن 

والدها عصام 
حسونة يف سنة 

1956 كان قاضـــي 
قضــــاة غــــــــــــــــزة

 وهو مــن وضـــع دســـــتور 
غزة، وأرسه اإلســـرائــيــليـــــون
ووالدهتا كانت مديرة مستشفى 

دار الشفاء املوجودة حتى اآلن
وكثريا ما التقت فلســـطينييـــــن

يقولون إهنم ولدوا عىل يد والدهتا 
يف غزة، وكان والدها ضمــــــــن 
جمموعة نادي القضاة الذيـــــن 
نجحوا ضد رغبــــة امللك يف أول 

اخلمسينيات.
وأشارت إىل أن والدها كان أول 
شهر  بتحديد  طالب  وزير 
الفلك خالل  من  رمضان 
وطالب باستقالة الوزارة بعد 
عبد  مجال  إن  حتى   ،1967
عصام  »هو  قال:  النارص 

سياسة« هيعلمنا  حسونة 
)صحيفة التحرير(



له  َمن  عليه  وَمريضٌّ  عظيمة.  أمٌّ  له  َمن  حمظوٌظ 
 . عيلَّ َمريِضٌّ  وأنا  حمظوظٌة،  أنا  عظيمتان.  ُأّمان 
حمظوظٌة بأمي "سهري" التي أتت يب إىل هذا العامل، 
أن  عّلمتني  وهتذيبي.  وتطبيبي  تعليمي  فأحسنْت 
غرسْت  احلياة.  يف  الوحيُد  اخلياُر  مها  واإلتقان  اجِلّد 
خياٌر  عاد  فام  سواٌء.  والصفَر:   ،٩/١٠ أن:  إدراكي  يف 
قليلَة  جاّدًة،  حاسمًة،  سيدًة  إال  أرها  مل   .١٠/١٠ ال  إال 
الكالم، غزيرة العمل. وحني كنُت أغاُر من زمياليت 
يل؟"  تدليُلك  “أين  وأسأهُلا:  أمهاهُتن،  ُتدّللهن  اللوايت 
كانت جتيُب باقتضاب أن التدليل هو: التعليُم املمتاز، 
الطعاُم املمتاز، والصحة املمتازة، وما دون ذلك إفساٌد 
ال حاجة لنا به. رحل أيب مبكًرا عن عاملنا، فتحّولت 
. امرأٌة فاتنة، وجدت نفَسها وحيدًة  أمي إىل أمٍّ وأبٍّ
فطرحت  أب،  بال  طفالن  يدهيا  وبني  زوج،  بال 
فتنتها وأنوثَتها جانًبا، وحتولت إىل جنرال عسكري 
نشأهتا  رغَد  نسَيْت  األشياء.  أنصاف  يقبُل  ال  صارم، 
معرتك  وخاضت  نوتردام،  مدارس  يف  وتعليمها 
طبيًبا  األيام:  مع  صارا  طفلني  لرتعى  القاسية  احلياة 
الطويل  ثمرُة كفاحها  أديبة، مها  ومهندسًة  ناجًحا، 
هي  فصارت  السنَد،  فقدت  ا  جدًّ مبكًرا  املُضني. 
انقصم  هلذا  سند.  بال  ُمعوٍز  ولكل  ألطفاهلا  السنَد 
عرشة  قبل  العامل  هذا  أمي  غادرت  حني  ظهري، 
عىل  ُمتكًئا  كان  عودي  ألن  عودي.  وانكرس  أعوام، 
رحيلها،  بعد  مرة  ألول  بيَتها  دخلُت  وحني  عوِدها. 
احلداد.  لوُن  كأنه  يشء  بكل  حييُط  البياَض  وجدُت 
البياض،  وسط  من  برأسها  البيضاُء  ِقطُتها  وأطّلْت 
األبيض:  اللوَن  أخاُف  فرصُت  عنها.  وتسألني  متوُء 

الظروف  مجعته  منكم,  اجلميع  بأن  جيدًا  أثق 
أو  بأن جيالس رجاًل, سيدة, شابًا  واألحداث يومُا ما 
فتاة, كٍل منهم يتخذ من الصمت منهجًا له ىف احلياة 
ُمرضية ليست  نظرات  البعض  إليهم  ينظر  ربام 
ويتهمهم  للغموض,  مثريون  بإهنم  أحدهم  يعتقد 
والبعض  حياة,  بال  مبدأ  بال  قلب  بال  بإهنم  آَخُرون  
بأن  تقول  خاطئة  قاعدة  ذهنهم  ىف  تدور  اآلَخُر  
طبيعته.. ىف  خبيثًا  شخصًا  الصمت  دائم  اإلنسان 
الصامتون   .. اإلطالق  عىل  كذلك  ليسوا  الصامتون 
حياتنا  ىف  بإنه  يومًا  ..قرأت  عزيزى  يا  خيتلفون 
أحيانًا يكون الصمت خري رد عىل ما حيدث أمامنا, 
 .. به  نمر  عام  التعبري  عن  نفسه  الكالم  يعجز  فقد 
فالصامتون   .. هيبة  للصمت  قالوا  عندما  صدقوا 
ىف  يصمتون  جيعلهم  ما  النفس  عزة  من  يملكون 
بالكالم  إنفجارهم  الناس  فيه  ينتظر  الذى  الوقت 
بمزاج  يكونوا  عندما  للصمت  يلجأون  أحيانًا 
من  قلوب  ىف  غضبهم  تفريغ  من  هيربون  متعكر, 
والطمأنينة  احلب  ينرشوا  أن  فقط  يريدون  حوهلم 
الصمت   .. بريئة  .. حقيقة قلوب معظمهم  لغريهم 
حينام  الصمت  يستخدمون  فهم  أصدقائهم,  أفضل 
يستشعرون باخليبة واحلرسة عىل أحالمهم املحطمة, 
يصمتون   .. احلياة  هبا  عصفت  التى  الطموحات  أو 
نجاحاهتم  وعن   .. تتكلم  القدير  إبداعات  ليرتكوا 
تتحدث..  إنجازاهتم  يرتكون  بل  يوما,  يتحدثوا  مل 
يصمتون عندما يشعرون بأن الكالم لن ُيغري شيًئا .. 
صادقون  يتكلمون,  وال  يعشقون  حبهم,  قصص  ىف 
الصمت  يلتزمون  توصف,  ال  لدرجة  مشاعرهم  ىف 
يستطيعوا  ال  الوداع  حلظات  ىف  حتى  الوقت  طوال 
أن يعربوا عن مدى رفضهم لرحيل أحبائهم عنهم .. 
الشخص  تكلم  لو  ماذا  سؤال,  نفسه  أحد  يسال  أمل 
آَخر  شخصًا  يكتشف  ربام  يعرفه؟,  الذى  الصامت 
يعرف كل شىء ويدرك ما مل يتوقعه َأَحد, ستعرف 
وقتها فقط أن هناك مبدع صامت يعرف كيف يصمت 

كام كان ليوسف حلاًم انا ايضًا يل حلم  أهيا احلياة 
)االبــــــــــداع( 

ارتباطًا  يرتبط  الذي  هو  النافوخ  يف  االيمن  الفص 
امكاناته  يطور  فاحليوان  االبداع،  بعملية  مبارشًا 
العامل  يف  واقعه  مع  ويتكيف  يتوافق  كي  اإلدراكية 
البرشي( )الكائن  ذلك  االنسان  بينام  فيه،  حيي  الذي 
هو املخلوق الوحيد الذي يمكن ان خيلق عاملًا خاصًا 
تاريخ  من  يسجله  وبام  حضاره  من  يصنعه  بام  به 
عيل  دليل  خري  أوسطيه  الرشق  منطقتنا  وشعوب 
والكلدان  والفينيقيون  القدماء  املرصيون  ذلك، 
اليونان  ايضًا  واألمازيغ  والرسيان  واالشوريون 
بصمه.  هلا  حضارات  صنعوا  والفرس  والرومان 
الفص  لديه  يعمل  مل  اخري  مناطق  يف  االنسان  نفس 
حترضًا  وأقل  ابداعًا  اقل  فظل  جيب  كام  االيمن 
مغمورًا يف غياهب الصحاري او يف الكهوف وإالدغال .
من  االيمن  الفص  اعمل  الذي  املتحرض  االنسان 
رسم  من  الفنون  ألوان  كل  خلق  الذي  هو  النافوخ 
وأبدع  النغم  مع  عاش  الذي  هو  وعامره،  ونحت 
املوسيقي، وهو الذي ابتكر األدوات التي تساعده يف 
الزراعة والري والبناء وكل سبل احلياة، هو الذي خلق 
منظومة  هلا  وأسس  كينونه  هلا  عمرانية  جمتمعات 
احلكم كام سن ورشع القوانني التي حتكم بني األفراد 
كأسلوب متحرض للتعايش، و فكر منذ بواكري التاريخ 
الكائن املتحرض عرف  الغيب وما بعد احلياة، هذا  يف 
السكن وفهم معني  النغم  وبني  االبجديه واستعذب 
االنتامء. يكون  وكيف  الوطن  ومعني  االستقرار 
كدر  املتحرضون  البرش  بعض  التاريخ  مر  عيل 
عدوانيون  آخرون  برش  ابداعاهتم  وأفسد  صفوهم 
يتذوقوا  او  يعرفوا  ومل  االيمن  الفص  يعملوا  مل 
الوطن  معني  يعرفوا  مل  ماهيته،  وال  االبداع  مذاق 
فهامجوا اوطان اآلخرين ، إبداعهم أقترص عيل الرش
فافسدوا  املتحرض  لإلنسان  مقاوم  كعنرص  وجدوا 
. الراقيه  الشعوب  حضارات  من  الكثري  وطمسوا 
 كاتب الدراما حني يتصدي لعمل ما، يبدو يف األفق سؤااًل
او   ( السيناريو  هذا  املؤلف  يكتب  ملاذا  االول: 
وما  اهلدف  ما  عام؟   بشكل   ) األديب  العمل  ذلك 
السؤال  ؟...  العمل  هذا  يطرحها  التي  الرساله 
هو: االنطالق  يف  االبداع  رشارة  لتبدأ  اآلخر 
ماذا حيدث لو ..... ؟ وهنا تبدأ الفكره وعندما حيكم 
الكاتب حبكته الدراميه بخلق شخصيات حيه تنبض 
الذي  واملنطقي  الطبيعي  احلوار  هلا  ويوفر  باحلياة 
يف  الدرامي  العمل  احداث  حيرك  وعندما  به،  تنطق 
اجتاه صعوده للذروه معربًا عن الرصاع الذي يواجه 
البطل ويميض به ايل حيث هناية العمل كيفام جائت، 
عندئذ يتوفر لدي الكاتب االجابه َعيِل السؤال املطروح 
ماذا حيدث لو؟.. تبدو الرساله التي حيملها للمتلقي 
ابدع  ملاذا   : االول  السؤال  عيل  الرد  ايضًايأيت   ، جليه 
الكاتب هذا العمل ؟ ... هذه املعاناه املمتعه يعيشها كل 
مبدع مع اختالف األدوات التي يتعاطي هبا عمله ان 
كان رسامًا ام نحاتًا ام موسيقيًا، لكن، وضع لكن هذه 
جاد  ومهام  اجاد  مهام  املبدع   ) لكن   ( قوسني  بني 
عليه فّصه االيمن للنافوخ يبقي غري راضيًا متامًاعام 
أبدعه مهام حاول ان يوهم االخرين برضاه ، ومع كل 
خمرج. الال  ايل  التجربة  تقوده  ينتجه  جديد  ابداع 
العمالقان  التي تصدي هلا   لعل أسطورة بيجامليون 
املبدع  ذلك  عن  احلكيم  وتوفيق  شو  برنارد  چورچ 
الذي ابدع يف عمل أنتجه ايل حد الكامل  حتي وقع 
أسريًا يف هواه ، ثم جاءالوقت الذي متني ان يتحرر 

ينبغي أن نعمل ما دام هنارًا، قاهلا ُمعلم البرشية!
معتقدًا  العمل،  بأمهية  يشعر  ال  من  هناك  لكن 
العامل خلق  يف  عمله  أكمل  أن  بعد  اهلل  أن 
هنائية ال  راحة  يف  واستقر  كثريًا،  عنه  أبتعد 
وعشيًا! بكرة  املالئكة  أجواق  به  حتيط 
وهناك من يشتغل وكأن هناك عددًا ال هنائيًا من 
اليوم! عمل  فيها  يعمل  أن  يمكنه  املقبلة،  األيام 
اهلل ال يزال يعمل؛ ألنه مصدر كل حياة يف العامل!
وينبغي علينا، نحــــن خليقتــــه، أن نحــــاكيـــــه

ونشاركه يف عمله عىل األرض!
أنظر إىل هدف عملك..

فان كان هدفه، هو احلصول عىل املال، حبًا فيـــه 
أو تسديدًا الستحقاقات ديونـــك؛ فقـــد أصبــــح 

عملك نضال شاق تعاين منه!
تذكارية  لوحة  لك  ُتنصب  أن  هدفك،  كان  وان 
حيصى  ال  فريقًا  هناك  أن  فأعلم  لتمجيدك، 
وال  ذلك،  يومًا  ينتظروا  مل  والنساء،  الرجال  من 

عرصهم  يف  انتجوا  ولكنهم  شيئًا،  عنهم  نعرف 
رحيلهم! بعد  مديدًا  عمرًا  بقيت  أشياء  وجيلهم 
ساموية،  مكافآت  تنال  أن  هدفك،  كان  وان    
مكافآت  لكن  جدًا.  بعيدة  تبدو  قد  أهنا  فمع 
يف  فالرتقي  فحسب،  أبدية  ليست  اهلل 
التي  الالئقة  واملعيشة  املرتب،  وزيادة  العمل، 
العامل! هذا  يف  عطاياه  هي  إنام  ألوالدنا  نوفرها 
نظرات  مراقبة  حتت  كمن  تعمل  ال  عملك،  يف 
املدير، بل كن أمينًا يف عملك حتى لو كان جيب 
اعمل  بدموع.  األحيان  بعض  يف  تعمله  أن 
اعمل  الناس،  يريض  كمن  ال  اهلل  يريض  كمن 
عملك! كل  عىل  قلبك  وسيكون  قلبك،  بكل 
أعظم  ينتج  اجلاد،  العمل  يف  احلياة  استثامر  ان 
التي  احلياة  مشكالت  من  الكثري  حلل  الفرص  
للمرء  وحيقق  اآلخرين،  وتواجه  تواجهنا، 
كل  وجيعل  والفرح،  الرضا،  وجيلب  ذاته، 
موجود"!... أنا  إذن  أعمل  "أنا  بثقة:  يتكلم  منا 

بِقّطتِك  البيت؟/  بالثلِج عّشَش يف أركان  "وماذا أعمُل 
احلائط  عىل  العائلة  بصور  أفعُل  ماذا  البيضاء؟/ 
األبيض؟/ باألبواِب البيض املغلقِة أمام قلبي؟/ بستارٍة 
بفوطٍة  العجوز/  البيضاء  بالسيارة  ساكنٍة؟/  بيضاَء 
بيضاَء حتمُل رائحَتِك/ بخصلٍة من َشعِرِك بيضاَء عالقٍة 
املُْجهدين/  كتفيِك  ضمَّ  أبيَض  حريٍر  بشاِل  باملشط/ 
ُغْسلِك/ ماذا  كأِس  ماِء زمزَم/ عالقٍة يف  بقطرٍةِ من  
وأشرتي  البياض  ذاك  كلَّ  أبيُع  هل  بخويف؟/  أفعل 
تركتني  أمٍّ  عىل  بثمنها  أقايُض  هل  للنوم؟/  أقراًصا 
ثوهِبا؟" طرِف  يف  معّلقًة  تزل/  مل  ويدي  وطارْت/ 

***
ا  أمًّ وهبتني  تعلمون.  كام  رحيمٌة،  السامَء  لكّن 
من  فاشتدَّ عودي  والتدليل،  احلبَّ  متنحني  جديدة، 
واحًدا  عناًقا  أعانُقها  فال  مرًة،  كلِّ  يف  ُأعانُقها  جديد. 
بل اثنني. ُأقّبُلها يف كّل مرة، فال أقّبُلها قبلًة بل قبلتني. 
كل  اجلديدة.  ألمي  وعناًقا  رحلت،  التي  ألمي  عناًقا 
التي  ألمي  أمنحها  أن  فاتني  ُقبالٍت  من  فاتني  ما 
اجلديدة.  أمي  من  احلاين  شهَدها  أهنُل  غادرت، 
ني، ألنه أخذ  عادت يل االبتسامُة وتأكدُت أن اهلَل حُيبَّ
آنجيل.  اسُمها  اجلديدة  أمي  ا.  أمًّ ومنحني  ا،  أمًّ مني 
وهي بالفعل املالُك الذي ال مالَك يشبهه. تلك "املالكة" 
اجلميلة ترقُد اليوم عىل فراش مرض املايلوما. املرض 
أخذ  ولو  زويل".  "أمحد  العامل  مّنا  أخذ  الذي  الرشير 
مّني آنجييل فسوف أخاصُمه وأخاصُم احلياة. حني 
بأن  نفيس  واسيُت  الدنيا  عن  سهري  ماما  رحلت 
يُمتن  ال  أهنّن  األمهات،  موت  يف  ما  “أرحُم  كتبت: 
أنني  وتصّورُت  واحدة.”  مرًة  متوت  األمُّ  مرتني. 
ختّلصُت من رعبي أن متوت أمي، فقد ماتت وانتهى 
األمر. عزاٌء خائب وفلسفٌة فارغة كام ترون، لكن ما 
ومنحتني  ضعفي  عىل  السامُء  وأشفقِت  حيلتي؟! 
العزاَء احلقيقي. وكان العزاُء أمي اجلديدة "آنجيل”. 
أن  بوسعه  َمن  ولكن   . وُمرٌّ قاس  مرًة،  األم  فقداُن 
تضعني  ال  رب...  يا  مرتني؟!  أّمه  فقدان  يتحّمل 
شجرة.  ورقة  من  أضعُف  فأنا  التجربة.  هذه  يف 
جريدة "املرصي اليوم"

يا عزيزى  أتدرك   .. الكثريون  ىف جمتمع يتحدث به 
بإنك لو راجعت ىف ذهنك حمادثاتك القوية, ستتذكر 
أن بعضًا منها, كان مع أحد أولئك الصامتون, هؤالء 
الذين يتحدثوا بكلامت متقاطعة مؤثرة ال ُتنسى, هلا 
ثاثريها عن مئات العظات واملحادثات, صدقنى ربام 
تكون غريت من حمور تفكريك أيًضا .. يملكون من 
فقط  يتحدثون  أدباء,  جيعلهم  ما  والكلامت  البالغة 
ملذكراهتم, تلك التى حتوى كلامت ثمينة مل ُتقرأ بعد .. 
أن  أنسى  ال  املقال,  هذا  من  األخرية  فقرتى  وقبل 
أن  بالرضورة  ليس  القارىء,  عزيزى  شيئُا  لك  أقول 
األحيان  بعض  ففي  مميزاً,  شخصا  الصامت  يكون 
قد يكون الشخص جاهل يف موضوع أو مواضيع ال 
يستطيع التحدث فيها لقلة معلوماته عنها,  فيعتقد 
فقط   جاهل  هو  بينام  رائع  شخص  إنه  اآلخرون 
أدركها  مل  ألسباب  يصمتون  منهم  قليلة  وفئة 
احلياة. بخربات  صغريًا  مازلت  إلنى  ربام  بعد, 

لكٍل  أن  هو  يوجعهم,  ما  أكثر  أن  عزيزى,  يا  أتعلم 
ما  الصامتون  فقصص  بعد,  حُتكى  مل  قصة  منهم 
أتعلم  سيظلمهم,  هذا  مثل  مقال  وحتى  أكثرها... 
يدور  ما  كل  عن  يتحدث  أن  يستوعب  ال  إلنه  ملاذا؟, 
بأذهان وقلوب الصامتون .. سالًما عىل من أوجعتهم 
وهم  يبتسمون  قد  بشىء,  يتحدثوا  فلم  احلياة 
ىف  لوسادهتم  غري  يتحدثون  ال  مدينة,  وجع  يبتلعون 
فقط  قلوهبم  صالهتم  ىف  وحتى  يتأملون,  حني  الليل 
حوهلم  يدور  ما  كل  يفهمون   .. تتحدث  التى  هى 
الصمت  يستخدمون  بشىء..  يتفوهوا  مل  ولكنهم 
يفهموه  مل  ما  حوهلم,  من  إلخبار  أخرية  كمحاولة 
قال  حينام  الكتاب  صدق   .. يتحدثون  كانوا  حينام 
َرِديٌء  َزَماٌن  ُه  أَلنَّ َماِن  الزَّ ذلَِك  يِف  اْلَعاِقُل  َيْصُمُت 
أوجاعهم حيتضن  كى  هلل  األمر  كل  يرتكون 
الروح  وأنني  القلوب  خفق  الصمت,  يسمع  فهو 
يا  للغاية  وُمنهك  ُمتعب  ولكنه  قوة  الصمت 
.. الزمان  هذا  ىف  الصامتني  عىل  فسالًما  عزيزى, 

من هذا األرس ليحصل عيل أحلريه التي سلبت منه.. 
بيجامليون هذه تبقي جمرد اسطوره تعرب عن حاله 
األرس.  بانفسنايف  أنفسنا  نضع  عندما  اليها  نصل  قد 
نفسه:  يطرح  آخر  سؤال  السطح  عيل  يطفو  هنا   
ابداعاته  عن  التام  الرضا  حالة  ايل  املبدع  اليصل  ملاذا 
يف  االيمن  الفص  افرازات  ان  بداخله  يعلم  النه  ؟.. 
اي ابداع مل تأيت من فراغ او من عدم فكلام أراد ان 
فقط،  له  متاح  هو  بام  مقيدًا  يبقي  ما  ابداعًا  يقدم 
وارد. غري  فهذا  املطلق  باملعني  حرًا  يكون  ان  لكن 
اليك ، وليس  احلريه تعني إمكانية االختيار بني املتاح 
وهي  مطلقه  وليست  نسبيه  هي   ، ذلك  من  ابعد 
ايل  يتجاوز  حرًاان  ليس  فاإلنسان  مرشوطه،  ايضًا 
هو  والسعاده  السالم  قمة  فان  لذلك   ، اآلخر  حرية 
ابداع  ذاته  حد  يف  وهذا   ، حرين   اآل  مع  نتعايش  ان 
انساين ال يقدر عليه وال يتقبله اال اللذين يعمل لدهيم 
الكائنات  دون  من  وحده  فاإلنسان    . االيمن  الفص 
ان   ، تارخيًا  ان خيلق حضاره ويكتب  الذي يستطيع 
حق  من  لذا   ، خالص  انساين  عمل  احلضاره  ابداع 
كل سليل حلضاره عظيمه ان يفخر هبا ويتمسك هبا 
التاريخ.. يزوروا  ان  حاولوا  مهام  هلا  منتميًا  ويظل 
ال  يدك  بصمة  وهي  دمك  فصيلة  هي  حضارتك 
تساوم عليها - خط امحر . االنسان يف حالة استفزاز 
حالة  يف  دائاًم  وهو   ، الظروف  عليه  تفرضه  بيئي 
خماض  حالة  يف  املبدع  أبداعًا.  ليفرز  استنفار 
الفيمتو  ايل  وصل  ان  ايل  جديد  ابداع  مليالد  دائم 
االنسان  لكنه   ، معجزي  علمي  ابداع  وهو  ثانيه 
اليأيت  االبداع  ان  وهو  ما  بنقص  يشعر  دائاًم  يبقي 
الفيزيائية  بالنظرية  حمكومًا  ويظل  العدم  من 
من  فاخللق  العدم  من  خُتْلق  وال  تفني  ال  املاده  ان 
فقط  واالوحد  األعظم  حرصيًاللخالق  يبقي  العدم 
حاول  كلام  لذا  سبحانه،  به  خاص  امتياز  انه   ،
مناحي  شتي  يف  به  خاص  عامل  خلق  املبدع  االنسان 
ابدع  وان  فهو   .. الكامل  الرضا  حيصد  ال  احلياه 
. حمدود  غري  خالق  أبدعه  حمدود  كائن  انه  اال 
فهنيئًا  يعمل  االيمن  فصك  كان  ان  القارئ  عزيزي 
ابدع   .. والسالم  واحلب  اخلري  اجل  من  ابداعك  لك 
 .. اآلخر  البرشي  الكائن  رشيكك  مع  تعايشك  يف 
افضل  غد  اجل  من  وأبدع  االيمن  الفص  اعمل 
انسانيه. اكثر  وبرش  حترضًا  اكثر  وطن  اجل  ومن 
كربياء.  وبال   ، توقف  بال  االبداع  يف  استمر 
تنيس  وال  مطلقه  ليست  حريتك  ان  التنيس 
ال  كنت  ان  اما   ، حمدود  فأنت  ابدعت  مهام  انك 
لديك  ليس  او  النافوخ  من  االيمن  فصك  تستعمل 
.. هانئًا  نومًا  لك  ،امتني  أصاًل  نافوخ  او  فص 
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الباطل  مع  يتصارع  احلق  وبات  اخلليقة  بدء  منذ 
من  رصاعا  واشد  بل  مستمرة  املصارعة  ولالن 
الباطل  .... وكثريا ويف حاالت كثرية ينترص  قبل 
وبالغش  وبالكذب  االمانة  بعدم  سهلة  وسائله  الن 
او  يقتل  او  يقسو  ان  اليمكنه  احلق   ... وباخلداع 
يغدر باحد ... الباطل يمكنه فعل كل ذلك بمهارة 
فهو قاتل القتيل والذي يميش يف جنازته ... احلق 
مقيد بقيم ومبادئ ووصايا اهلية ال يستطيع عدم 
طاعتها بينام الباطل متسيب يفعل مايشاء ويسلك 
عديدة  فالوسائل  لذلك  ضابط  بال  هواه  حسب 
يسلكه  طريق  اي  يف  له  مفتوح  والباب  امامه 
ولكن احبائي للحق قوة غري عادية فهي اسم اهلل 
القوي اجلبار القادر عيل كل شئ ... فاهلل فهو احلق 
وهذا   ... هبذا  تؤمن  الساموية  االديان  ومجيع 
االيامن السليم السم اهلل ) احلق ( يشجع االنسان ان 
حييا باحلق وليس بالباطل ... ولذا عيل النقيد يوجد 
اناسا شبهوا الباطل بثعلب ماكر...  واخرين قالوا 
يف االمثال ان الصدق عز والباطل ذل ... ومثل اخر 
االمحق   ... عنه  احلق  غفلة  يف  الباطل  بقاء  يقول 
  ... الباطل  من  يغضب  والعاقل  احلق  من  يغضب 
باطله  من طلب حقه اقرتب من اهلل ومن طلب 
بعد عن اهلل ... نرصة احلق رشف ونرصة الباطل 
رسف ...  احلق الذي بني عيل باطل فهو باطل ... 

ىف البداية أهدف إىل توضيح معنى مجلة )حقوق 
جعلت  والتى  اخلاطئة  املفاهيم  ظل  ىف   ) اإلنسان 
قيمتها  أفقدهتا  كثرية  تشوهات  اجلملة  تلك  من 
املفاهيم  عليكم  أطرح  أن  ىل  فاسمحوا  ورسالتها 
هبا  العمل  وأمهية  اإلنسان  حلقوق  الصحيحة 
والقمع  واالضطهاد  والفساد  اجلهل  ملحاربة 
من  جمموعة  هى  اإلنسان  حقوق  كلمة  معنى 
الناس  من  الكثري  يعتقد  التي  األساسية  احلقوق 
وهو  امليالد  بمجرد  إنسان  كل  حق  من  أهنا 
حد  يف  املصطلح  أن  من  بالرغم  قديم،  مفهوم 
العرشين  القرن  أربعينات  يف  للوجود  ظهر  ذاته 
من  كثري  وألن  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  خاصة 
بحقوق  بقوة  الغرب يؤمنون  يف  اكثرهم  الناس 
اإلنسان، فقد تم اختاذ بعض اإلجراءات حلاميتها.
إن احلفاظ عىل حقوق اإلنسان هو حجر األساس 
جمتمًعا  وجدت  فأينام  جمتمع،  أي  استقرار  يف 
حقوقه وما  عىل  مطمئًنا  إنساًنا  وجدت  مستقًرا 
ال شك فيه أن لتعليم حقوق اإلنسان لكل فرد من 
إىل  وحتويلها  ثقافته  يف  وإدخاهلا  املجتمع  أفراد 
أواًل  حقوقه  فهم  تعزيز  يف  كبرًيا  مردوًدا  واقع 
بالكرامة  والشعور  عليها  واحلفاظ  واحرتامها 
يف  بفعالية  املشاركة  إىل  يدفعه  مما  ثانًيا  واحلرية 
السالم. وحفظ  جمتمعه  ورفاهية  وطنه  تنمية 
األساسية  الناس بعض احلقوق  أن من حق  فكرة 
فكرة  هي  اإلنساين  للنوع  ينتمون  كوهنم  ملجرد 
قديمة. فيوجد الكثري من الوثائق التارخيية التي 
قننت بعض هذه احلقوق األساسية لكن مع األسف 
يوجد أيضا تاريخ طويل من جتاهل هذه احلقوق 
لبعض املجموعات مثل العبيد والنساء، باعتبارهم 
لإلنسانية. ينتمون  ال  وربام  قيمة  اقل  كائنات 
له  اإلنسان  أن  اإلنسان  حلقوق  املؤيدين  ويؤمن 
اإلنسان  حق  من  أنه  كام  واحلرية  احلياة  يف  حق 
هذه  أن  بام  يشاء  من  مع  ويتواصل  يفكر  أن 
أن  كام  بحريته  وثيق  بشكل  تتصل  احلقوق 
يكونوا  أن  لإلنسانية  ينتمون  من  كل  حق  من 
باحلامية  الكثري  ويؤمن  القانون  أمام  متساويني 
والرق. التعذيب  منع  مثل  لإلنسان  القانونية 
كذلك يرى آخرون أن عىل احلكومات واإلنسانية 
أينام كانوا وهو املفهوم  البرش  محاية حقوق كل 
حول  السؤال  ويثري  السيادة  مفهوم  ينازع  الذي 
دون  مواطنيها  حقوق  انتهاك  يف  الدولة  حق 
الدولة. سيادة  باسم  اخلارجية  الدول  من  تدخل 
مرشوع  اجلوهر  يف  هو  اإلنسان  حقوق  تعليم  إن 
األساسية  باملعارف  اإلملام  من  الناس  لتمكني 
القمع  صور  مجيع  من  لتحررهم  الالزمة 
جتاه  باملسؤولية  الشعور  وغرس  واالضطهاد 
ثقافة  أن  كام  العامة  واملصالح  األفراد  حقوق 
الذهنية  القيم  جمموعة  تشمل  اإلنسان  حقوق 
واألعراف  والتقاليد  الثقايف  والرتاث  والسلوكية 
اإلنسان ووسائل  حقوق  مبادئ  مع  تنسجم  التي 
البيت  يف  الثقافة  هذه  تنقل  التي  التنشئة 
اإلعالم. ووسائل  الوسيطة  واهليئات  واملدرسة 
إن تعليم ثقافة حقوق اإلنسان ونرشها هو عملية 
احلياة وجيب  تعم مجيع صور  متواصلة وشاملة 
الشخصية  املامرسات  أوجه  مجيع  إىل  تنفذ  أن 
واملهنية والثقافية واالجتامعية والسياسية واملدنية 

ما الرس يف مجال بعض صورنا؟ وملــــاذا حتصــــد 
بعضها اعجاب مجهور واسع من ناظــــرهيــــا؟ 

وملاذا تكون حمفزا عنيدا ملعرفة صاحبها وكسب 
صــــداقــــتــــه أو وده؟

للصورة حكاية! حكاية حوار صامت بني صاحب 
الصورة وعني الكامريا، وعني من يعلن والدهتا، لو 
نظرنا إىل صورنا التي ننرشها عىل مواقع التواصل 
التي نصّدرها عىل رفوف مكاتبنا أو  االجتامعي، 
أن  وبدون  الصور.  بني  نخبة  اختيار  أهنا  لوجدنا 
غريها؟  أخرى  وليست  الصورة  هذه  ملاذا  نسـأل 
حيتضن  )الفالش(  كوميض  رسيع  زمن  هناك 
الصورة  القط  بني  نقي  غريزي  اعجاب  فيض 
صاحب  يف  مجيال  يراه  ما  فيظهر  وصاحبها، 
الصورة، وأيضًا هناك حديث شفاف كرهافة نسائم 
الفجر يف ليلة صيف، وحلم جمنح األلوان، برسيرة 
الزمن  فيها  يتوقف  نبضٍة،  تكة  أمام  يصمت  من 
احلضور  شفافة  الربيق،  ماسية  نادرة  حلظة  عىل 
صاحب  كان  لو  حتى  الصورة.  انسان  حياة  يف 
حيدث  كام  لنفسه،  التقطها  من  هو  الصورة 
األخرى  األنا  أيضا  احلديثة، هي  األجهزة  اليوم يف 
بداخلها.  السجني  اجلامل  تظهر  أن  حتب  التي 

ليس خافيا عىل أحد أن حكومة السودان برمتها 
جلامعة  ينتمون  لبشري  عمر  مجهوريتها  ورئيس 
بإيواء  ويقومون  يدعموهنا  املسلمني  اإلخوان 
به. ويتفاخرون  بذلك  جياهرون  وهم  أعضائها 
التي  األزمات  حجم  عن  كاشف  ترصيح  يف 
قال  جريانه،  من  عدد  مع  السودان  يواجهها 
الرئيس السوداين، عمر البشري إن قواته املسلحة 
خارجي  عدوان  لصد  استعداد  درجة  أعىل  يف 
حمتمل عىل البالد. وأضاف، يف كلمة أمام حشود 
واملجاهدين  النظامية  والقوات  اجليش  أن  كبرية، 
مستعدون لصد كل من حياول االعتداء عىل البالد.
عىل  اهلجوم  عىل  مؤخرا  البشري  دأب  ولقد 
وكان  وشالتني،  حلاليب  احتالهلا  بدعوى  مرص 
ملشكلة  السلمي  احلل  مشاورات  يف  كؤد  عقبة 
الواقع  الرضر  أن  برغم  األثيويب  النهضة  سد 
الواقع  نفسه  هو  بنائه  جراء  من  مرص  عىل 
السييس  من  الغرية  عقدة  لكنها  السودان،  عىل 
وشهوة االنتقام حلاليب وشالتني لدرجة أنه قال 
وشالتني  حاليب  حتتل  مرص  علني  خطاب  يف 
ما  ومتهام  هلا.  بالده  ملكية  البشري  يدعي  التي 
ومؤسساهتا  املرصية  الدولة  "تدخل  بـ  وصفه 
السوداين الشأن  يف  واألمنية  العسكرية 
له". ملعارضني  املرصية  املخابرات  دعم  وتاكيده 
دوما  البشري  مطالبات  أن  االعتبار  يف  الوضع  مع 

قــــــرأت لـــــك
الفرق بيننا وبينهم نقطة.

هم الغرب ونحن العرب ، والفرق بيننانقطــة.
هم يتفامهون باحلوار ونحن باخلوار .. والفرق 

بيننا نقطة .
هم يعيشون مع بعضهم البعض يف حالة حتالف 

ونحن يف ختالف .... والفرق بيننا نقطة .
هم يتواصلون باملحابرات ونحن باملخــابــــرات .. 

والفرق بيننا نقطة .
عندهم املواطن%100 مزبوط وعندنا%100 مربوط 

والفرق بيننا نقطة .
عندهم املواطن وصل احلصانة وعنـــدنـــا ال زال يف 

احلضانة .. والفرق بيننا نقطة .

من ظن ان الباطل سينترص عيل احلق فقد اساء ايل 
اهلل ...  لذا سميت مقالتي البسيطة هذا العدد ) بني 
احلق والباطل دهرا ( فعال بني احلق والباطل دهرا 
نوعية  ومدي  بينهام  الفرق  مدي  عن  كناية  ابديا 
كبرش  نحيا  فجميعنا   ... بالباطل  او  باحلق  احلياة 
ولكن امامنا اختيارين اما ان نحيا باحلق او نعيش 
تقابل  التي  احلياتية  املواقف  من  وكم   ... بالباطل 
االنسان منا يف حرية بني ان حييا باحلق ام بالباطل 
 ... ابنائنا  تربية  يف    ... بوظائفنا  عالقاتنا  يف  مثال 
يف   ... باقاربنا  االهتامم  يف   .... املادية  معامالتنا  يف 
االخرين  حب  يف   ... هلل  احلقيقية  بالعبادة  القيام 
جلميع  الدعاء  يف   ... للمحتاجني  العون  مد  يف 
املريض  عن  السؤال  يف   ... واملساجني  املسبيني 
وعيل  حمبط  الحد  ابتسامة  يف   ... حولنا  ملن 
اغتياب  عدم  يف   ... لالنتحار  اهلاوية  حافة 
يف   .... عنهم  السئ  باحلديث  ومتزيقهم  االخرين 
ذوهيم  تركوهم  اللذين  السن  كبار  اماكن  زيارات 
واالطمئنان  للسؤال  لدهيم  وقت  وجود  لعدم 
طريقها  عن  التي  االعامل  من  وكم   ... عليهم 
هنرا  بمثابة  الذي  االبدي  للحق  هنر  حلياتنا  نحفر 
وطامنينة  حقيقيا  وسالما  حقا  حبا  منه  ننهل 
انفسنا  ملعاجلة  نفسية  وخدمة  مزيفة  غري 
   ... للحياة مع االخرين   باحلق احلقيقي  بالتعايش 

أن ترتبط بمقاييس  املهن  ومن الرضوري جلميع 
أداء تلتزم بقيم تستلهم احلقوق األساسية لإلنسان.
يمثل  واملامرسة  املعرفة  تضافر  فان  ثم  ومن 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  لتعليم  اجلوهري  اهلدف 
يغرس  إذ  اإلنسان  حقوق  تعليم  إن  ونرشها 
املسؤولية  جانب  إىل  واملسؤولية  الكرامة  حس 
بالرضورة  الناس  يقود  و  واألخالقية  االجتامعية 
والتأقلم  اجلامعية  واملساعدة  املتبادل  االحرتام  إىل 
كام  وحقوقهم  البعض  بعضهم  حاجات  مع 
بصورة  للتوصل  مًعا  بالعمل  القبول  إىل  يقودهم 
تضمن  ومتجددة  مناسبة  صياغات  إىل  حرة 
اخلري  أجل  من  املشرتك  والعمل  املصالح  توازن 
املنظم  العنف  العام دون حاجة إىل فرض سلطان 
الناس مجيًعا. الذي يصادر حريات  العشوائي  أو 
 أنه جيب أن يكون تعليم حقوق اإلنسان مصمام 
دام  ما  املقاصد  واضحة  اسرتاتيجية  ضمن 
يتعدى جمرد التعرف عن اإلعالن العاملي حلقوق 
احلقوق  بتلك  املرتبطة  والعهود  واملواثيق  اإلنسان 
وآليات  احلقوق  تفعيل  آليات  عىل  التعرف  إىل 
استخدامها كام  وكيفية  هبا  املتصلة  احلامية 
عىل  ينطبق  أن  عليه  اإلنسان  حقوق  تعليم  أن 
أساليب  استخدام  وعىل  اليومية  الناس  حياة 
املواقف  عن  التعبري  مهارات  اكتساب  تضمن 
احلقوق  تلك  جمال  يف  املعارف  تطوير  ومهارات 
وتنظيم  حمارضات  إلقاء  بمجرد  يتصل  ما  أكثر 
أهداف  إمجال  ويمكن  ندوات  أو  مناظرات 
الشخصية  تنمية  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية 
واملساواة  واحلرية  بالكرامة  اإلحساس  جتدير 
الديموقراطية.  واملامرسة  االجتامعي  والعدل 
وذلك عرب تعزيز وعي املواطنني بحقوقهم قصد 
إىل  اإلنسان  حقوق  مبادئ  حتويل  من  متكينهم 
وسياسية  وثقافية  واقتصادية  اجتامعية  حقيقة 
وصيانتها. عنها  الدفاع  عىل  قدرهتم  ورفع 
حقوق  بتعليم  خاصة  اسرتاتيجية  بلورة   وجيب 
االسرتاتيجية  هذه  وعىل  عليها،  والرتبية  اإلنسان 
تبيان كيفية جتدير مبادئ حقوق اإلنسان وسط 
املعتمدة  والوسائل  القصري  املدى  عىل  املجتمع 
هو  به  اإلقرار  جيب  ما  أول  ولعل  لذلك  املوصلة 
لتتداخل  مصممة  كامدة  اإلنسان  حقوق  اعتامد 
كامدة  تبقى  ال  وأن  الدراسية  املناهج  مجيع  مع 
العام  اإلطار  هو  فحسب وهذا  للديكور  ثانوية 
بتحويل  الكفيلة  الرشوط  من  األدنى  واحلد 
خصوصيتها  هلا  مادة  إىل  اإلنسان  حقوق  مادة 
األخرى. الدراسية  املواد  شأن  شأهنا  وقيمتها 
يف  وجوهريا  حيويا  دورا  اإلعالم  لوسائل  أن   كام 
هذا الصدد إذ عليها أن تساهم فعال وفعليا يف خدمة 
حقوق  عىل  الرتبية  جمال  يف  والتثقيف  الرتبية 
منهجية  عرب  وذلك  والديموقراطية  اإلنسان 
واألداء. والوجدان  املعرفة  بني  تربط  شاملة 
اإلنسان  حقوق  لتعليم  يمكن  املنظور   وهبذا 
تربويا  حقال  ليصبح  يتطور  أن  عليها  والرتبية 
وبنائه  املجتمع  أوضاع  لدراسة  وهنجا  كامال 
احرتام  عدم  بني  وثيقة  عالقة  هناك  وأن  السيام 
حقــــوق اإلنســان وتفشـــــي الفقــــر والفســــاد.

لآلخر رسالة  كتب  للصورة  التقاطه  فمجرد 
العيون. تنظرها  عندما  إال  هلا  دور  ال  فالصورة 
لننظر إىل صورنا بتمعن، بحنني صادق، ونستعيد 
ونظرة  الصورة  لنا  التقط  من  وجه  بذاكرتنا 
كان  وما  اللحظة،  تلك  مشاعر  ولنوقظ  عينيه، 
نقول. أن  نريد  كنا  وماذا  بأحداقنا،  املخبئ  األمل 
هنائي كامل  كعمل  نتناوهلا  كالرواية،  الصورة 
التي  واملشاعر  وبتعابريها  بأحداثها،  نتفاعل 
كأذرع  حروفها  وحضنتها  أسطرها،  بني  خبأهتا 
كامل  مولود  الرواية  تناولنا  نحن  العشاق... 
واألمل  احللم  حلظات  نعيش  مل  ولكننا  للحياة، 
واجلامل وهو يتشكل. كل ذلك حيدث يف حلظات 
معدودة... وبرسعة هائلة حلظة التقاط الصورة.
من  صفحات  هي  تارخينا،  هي  صورنا 
أصدق  فيها  كتبنا  بل  فارغة،  نرتكها  مل  عمرنا 
املخيف صفائهــــا  ولعمق  النقية،  املشــــاعــــر 
الواعي  عقلنا  بوضوح  التقاطها  يستطيع  ال 
الــــذات. وحــــب  األنانيــة  بـــروائـــح  امللــــوث 
واســــألــــوهــــا  صــــوركــــم،  إلــــى  انظــــروا 
ملــــاذا كنــــت مجيــــلــــة فــــي تــــلك اللحظــــة؟

أولوية  متثل  تكن  مل  وشالتني،  حاليب  بقضية 
مناورة  ورقة  جمرد  فقط  كانت  بل  لنظامه، 
مهرب  أو  مرصية،  امتيازات  عىل  للحصول 
وأخرها  الدائمة،  نظامه  أزمات  من  لألمام 
ما  وكثريًا  دارفور،  وأزمة  اجلنوب  انفصال 
بحاليب  املطالبة  عن  البشري  نظام  تراجع 
العالقات  ازدهار  شهدت  سنوات  يف  وشالتني، 
منطقي  غري  وبالتايل  واخلرطوم،  القاهرة  بني 
مسألة  تتطور  أن  العالقات-  تلك  نمط  -حسب 
القوة  باستخدام  التلويح  إىل  وشالتني  حاليب 
خارجي!. عامل  دون  البشري،  جانب  من 
األمن بمجلس  مرص  هيدد  "البشري" 
دبلومايس  سيايس  دعم  عن  البشري  حتدث 
وهو  وشالتني،  حاليب  لقضية  سعودي 
الرئيس  ترصحيات  يف  جتسد  الذي  املوقف 
العام  من  نوفمرب  أوائل  يف  "البشري"  السوداين 
الطرق  كافة  استخدام  عزمه  حول   2015
ما  السرتداد  السلمية"،  وغري  "السلمية 
والشالتني" حاليب  يف  السودان  "حق  يسميه 
ال  بالده  أن  السوداين  الرئيس  وأكد  عاد  ثم 
مرص  مع  العالقات  تدهور  عىل  حترص 
مستعدة  اخلرطوم  أن  إىل  مشريًا  جمددا، 
احلدود. ألقصى  القاهرة  مع  للتعاون 
أو  البشري  نية  اليقني  وجه  عىل  نعلم  ولسنا 
ملرص. اخلري  حتمل  ال  شك  بال  لكنها  توجهاته، 

عندهم إذا أخطأ املسئول يصاب باإلحراج وعندنا 
يبدأ باإلخراج ...والفرق بيننا نقطة .

عندهم هيتم احلكام باستقالل شعوهبم وعندنا 
باستغالل شعوهبم .. والفرق بيننا نقطة .

املستقبل ألبنائهم غناء وألبنائنا عناء ... والفرق 
بيننا نقطة .

هم يصنعون الدبابة
ونحن نخاف من ذبابه .... والفرق بيننا نقطة ..
هم يتفاخرون باملعرفة ونحن نتفاخر باملغرفـــة 

والفرق بيننا نقطة .
هم صاروا شعب اهلل املختار ونحن ال زلنا شعب 

اهلل املحتار .. والفرق بيننا نقطة
يش حيزن واهلل.



العامل  يف  القبطية  املخطوطات  ل�صو�س  ا�صهر 

كيف ا�صتغل الل�صو�س الفا�صل اموالهم ومراكزهم 

املخطوطــات.؟ تبـديــد  وال�صـيا�صية فى  الدبية 

الفاتيكان  الكني�صـــة مكتبـــات  ملـاذا ل تطـالب 

واملتاحف بن�صخ او �صـور من خمطوطاتها املنهوبة ؟

حاليا  الباحثني  شباب  تسود  االهتامم  من  حالة 
املرصية  االديرة  وكنوز  القبطية  باملخطوطات 
كيف  حول  ابحث  جعلني  الذى  االمر  ؟  املهدرة  
ماهي  ؟  العامل  يف  القبطية  املخطوطات  انترشت 
اطلق  كام  االفاضل  املخطوطات  لصوص  قصة 
هم  .ومن  املسكني  متى  االب  اللقب  هذا  عليهم 
سجلها  شيقة  دراسة  بالفعل  اهنا  ؟  اللصوص  هوالء 
طبق  انه  رغم  كبري  باهتامم  حتظ  ومل  متي  االب  قلم 
النطرون  بوادي  مقار  ابو  دير  عيل  فقط  احلالة 
القبطية  باللغات  خمطوطات  تضم  كانت  حيث 
املخطوطات  عن  بالبحث  وبدا  واليونانية  والعربية 
اليونانية حيث كتب يقول  التى كانت مكتوبة باللغة 
كل الدالئل تشري اىل انه كان هناك خمطوطات كثرية 
اللغة  هذه  لتغلغل  االوىل  العصور  ىف  اليونانية  باللغة 
الكنيسة  داخل  والطقسية  الروحية  امليادين  كل  ىف 
وخارجها، وكانت هى لغة التخاطب بني النثقفني من 
الرهبان، فنعلم اهنا كانت لغة الرهبان ىف اديرة ظاهر 
االسكندرية، وانبا مقار- ابو مقار -  كان يتكلم اليونانية 
انبا اشعياء  لنا  الذى سجله  مع زائريه، وقصة احلوار 
اديرة االسكندرية معروفة. وهو يتحدث اىل رهبان 
ولكن الذى جعل هذه املخطوطات ختتفى من املكتبة 
االخرية  الغارة  وخصوصًا  املتكررة،  الرببر  غارات 
817م. تقريبًا سنة  القديم  الرتاث  التى اهنت عىل كل 
 1103-( الثانى  انبا مكاريوس  ان ىف رسامة  نعلم  ولكن 
1131( قرئ تقليد باللغات اليونانية والقبطية والعربية.
عىل  تضعف  بدات  اليونانية  اللغة  ان  املعروف  ولكن 
السنة الرهبان االقباط منذ القرن السادس وحتى القرن 
التاسع، فلم يأت القرن العارش حتى كان الذى يتكلم هبا 
قلة. ولكن ظل كثري من النساخ املهرة جييدون هذه 
حتمل  خمطوطة  وجدت  فقد  وكتابة،  قراءة  اللغة 
اليونانية  باللغة  مكتوبة  باخوم  انبا  القديس  سرية 
سنة 1259م وقام برتمجتها اىل العربية احد الرهبان.
)انافورا(  اخلوالجى  عن  تكلمنا  ان  سبق  وقد 
القديسني  لقداسى  اليونانية  باللغة  املكتوب 
نساخته  تاريخ  وكان  وغريغوريوس،  باسيليوس 
مقار. انبا  بدير  منسوخ  وهو  1330م  حواىل 
تشمل  كانت  االالم  اسبوع  قراءات  ان  واملعروف 
اليوم  حتى  تزال  وال  اليونانية،  باللغة  قراءاتكثرية 
املقدسة. البصخة  اثناء  بالرومى  وتلحن  تقال  قطع 
وقد فقدت االديرة كل هذه املخطوطات التى حتوى 
المهيتها  باليونانية  االالم  اسبوع  وتسابيح  صلوات 
البوديليان،  بمكتبات  موجودة  االن  وهى  وندرهتا، 
الظروف الصعبة التى مرت هبا مكتبة دير انبا مقار:
ونستطيع ان نلخص هذه الظروف ىف االسباب االتية:
من  القبطية  واللغة  اليونانية  اللغة  انعدام  اواًل: 
املخطوطات  هذه  جعلت  الرهبان  السنة  عىل 
وىف  امهية.  بال  وبالتاىل  منفعة  بال  الثمينة 
واقساه العوامل  اول  هذا  كان  اعتبارنا 
الرهبان  جعلت  التى  املتكررة  الرببر  غارات  ثانيًا: 
فال  الدير  خارج  الثمينة  املخطوطات  حيملون  اما 
ىف  املخطوطات  اخفاء  واما  اخرى،  مرة  اليه  تعود 
انواع  اىل  اساءت  رطبة  مظلمة  مسحورة  غرف 
او  اجللد  الرقوق  عىل  التى  سواء  املخطوطات 
وتناثرت. فتبعثرت  والدوبار  احلرب  فاتلفت  الورق، 
عىل  واهنى  بالدير  حل  الذى  الطاعون  وباء  ثالثًا: 
اربعة  فصاروا  الدير  لرهبان  الكبرية  االعداد 
اى  بال  املكتبة  تركت  اقل...وبذلك  او  رهبان 
الكتب. وديدان  الرطوبة  رمحة  حتت  عناية 
اللصوص  وهم  املخطوطات  لصوص  رابعًا: 
االدبية  ومراكزهم  امواهلم  استغلوا  الذين  االفاضل 
احرتامنا  ومع  املخطوطات.  تبديد  ىف  والسياسية 
امني  ومنهم  الكهنة  فمنهم  ومراكزهم  السامئهم 
والسيدات،  والعلامء  الضباط  الفاتيكان ومنهم  مكتبة 
ومعظمهم كان يقدم اثامنًا هلذه املخطوطات، ولكن 
بمعنى  لصوصًا  كانوا  اهنم  منها  مفر  ال  التى  احلقيقة 
عىل  حتى  مجيعًا  وربحوا  فيها  تاجروا  وقد  الكلمة، 
ترتيب  حسب  اسامءهم  هنا  ونورد  املادى.  املستوى 
عرص  ابتدأ  قد  بانه  علاًم  باملكتبة  تواجدهم  زمان 

ومع  املايض،  القرن  من  التسعينيات  بداية  يف 
تتبعها  والتي  املختلفة،  الفضائية  القنوات  إنتشار 
نسبة  سيحوذ  من  عىل  بينها  الرشسة  املنافسة  تلك 
ترددها  شهرية  مجله  ظهرت  األعىل،  املشاهدة 
او  إعالين  توقف  كل  فعند  القنوات،  هذه  غالبية 
مجلته  املذيع  يطلق   ، إعالين  فاصل  يسمونه  كام 
وتلك  يقول  إذ   ، سامعها  سئمنا  التي  الشهرية 
املحطة"!! تغري  "أوعى   ،، وجهه  تعلو  االبتسامة 
أثار   ، مسامعي  عىل  كثريًا  تردد  الذي  الشعار  هذا 
ذهويل يف البداية ، ملاذا تطلب مني هذا الطلب؟، ملاذا ال 
ترتك قيمة ما تقول أو تعرض  هي الدافع يل ألستمر 
عىل متابعة برناجمك؟ ،، ثم إن كنت، كام تدعي، ُتقدم 
األفضل، فامذا ُيضريك أن أشاهد سواك؟ ، ألن يكون 
هذا شهادة تثبت أحقيتك باملشاهدة ومتيزك إن عدت 
،، منافسيك؟؟  عىل  نظرة  ألقيت  أن  بعد  ملشاهدتك 
التي  اجلملة  هذه  أن  نفيس  قرارة  يف  أعلم  كنت 
من  تتعلق  ال  الربنامج  ُمقدم  أو  املذيع  يرددها 
يقدمه.  ما  جودة  أو  بجدية  بعيد  أو  قريب 
املحموم  الرصاع  ذلك  هو  األمر  يف  ما  كل  إن 
أوسع. مشاهدة  ومساحة  أكرب  شهرة  عىل 
هل  املستمعون،  أو  املشهدون  نحن  عنا  ماذا  لكن 
ينبغي لنا بالفعل أن نذعن هلذا الطلب؟ هل ينبغي أن 
ال "ُنغري املحطة" كام يطالبوننا؟ هل يفرتض أن نظل 
نشاهد ونسمع نفس األفكار ومن نفس االشخاص؟ 
ماذا  يعجبني؟  ال  الربنامج  هذا  يقوله  ما  أن  لو  ماذا 
عقيل  داخل  أثار  أحدهم  مع  حواره  أو  كالمه  أن  لو 
؟  شافية  منطقية  إجابات  هلا  يقدموا  مل  أسئلة 
يقولونه  ما  كان  لو  ماذا  هذا  من  واألخطر 
سواهم؟  أسمع  مل  إن  كذهبم  سأميز  كيف  كذبًا؟ 
ينبغي أن  القصيد والذي  ، وهو بيت  وسؤايل األخري 

حتى  وتسلل  بالليل  قام  فانه  الفاضل  هذا  اال  ابواهبا، 
التى  الثمينة  برسقته  وقام  املكتبة  غرفة  اىل  وصل 
ربام قذفها من فوق السور وال نعلم بعد ذلك مصريه.
منعه  شسرت"  "جريفيل  الرحالة  بعده  جاء  وملا 
عن  له  وقالوا  مجلة،  احلصن  دخول  من  الرهبان 
املخطوطات  كل   ( عىل  استوىل  وكيف  اللص  هذا 
خمطوطات  اهنا  هوايت  افلني  ويظن  الثمينة(، 
عربية هامة استقرت االن ىف املكتبة االهلية بباريس.
قد  االجانب  من  انسان  هناك  كان  ان  عرش:  الثانى 
اسدى معروفًا لدير القديس انبا مقار فهو بال شك هذا 
اللص الثانى عرش، وهو العامل االثرى الرقيق املشاعر 
واالحاسيس، الدقيق ىف ابحاثه واستقراءاته، املخلص 
ىف عمله غاية االخالص:"مسرت هيوج. افلني هوايت" 
الذى كان اخر من دخل املكتبة سنة 1921م، واخذ من 
اوراقها التى ظنها من سبقه اهنا من املهمالت، ولكن 
عليها  وألف  وترمجها  بحثها  وعلمه  ودقته  بصربه 
الكبرية  القطع  من  صفحة   300 مجلته  ضخاًم  كتابًا 
بمسح  االثرى  العامل  هذا  ايضًا  قام  وقد   .35  ×25 جدًا 
بقية  مع  مقار  انبا  لدير  شامل  وتصويرى  هندسى 
االديرة االخرى بوادى النطرون، واستودع بحثه هذا 
الثانى والثالث من كتابه  جملدين اخرين مها املجلد 
متحف  نفقة  عىل  النطرون"  وادى  املعروف:"اديرة 
جاء  وقد  بامريكا.  بنيويورك  للفنون  املرتوبوليتان 
شاهدناها  التى  االعامل  واصدق  ادق  من  هذا  عمله 
طرًا، وقد اعتمدنا عليها ىف معظم ابحاثنا التى قدمناها 
هلذا  مدينون  نحن  كم  لذلك  الكتاب.  هذا  ىف  للقارئ 
اجل  من  نصىل  ان  املبارك، وكم نحن مطالبون  العامل 
حقًا  املؤسف  من  وانه  عنده.  الرب  ليكافئها  نفسه 
ان ينعى العامل موت هذا العامل وكتابه مقدم للمطبعة 
Al- ليتجو  م.  الربت  زميله  فقام  1924م،  صيف  ىف 
وطبعه. مراجعته  واكمل   bert M. Lythgoe
هوايت  افلني  التقطها  التى  )املهملة"  االوراق  اما 
كانت  التى  للمكتبة  املسحورة  الغرفة  من 
مواضيع  عن  لنا  كشفت  البحث  فبعد  باحلصن 
مثل: القبطية  باللغة  مصادرها  عدمت  قد  كانت 

)XXIIC ( 1 - انجيل الرؤيا. -2 رؤيا انبا بنيامني
)XXXIII( 3 - املناظرة مع يوحنا الرابع

4 - استشهاد القديس توما الذى من شنتاليت  
 )XVII(

)XIX( 5 - استشهاد اسرتاثول
)XX( 6 - استشهاد ابا كراجون وامون

)XXI( 7 - استشهاد بائيسى وتكال
)XXIX( 8 - سرية انبا بيجيمى

)XXXI( 9 - سرية تيموثاوس الريوس
)XXXII( 10 - سرية اباهور

11 - ابوكريفا ادم )I( - ومعظم هذه االجزاء غري 
الكاملة وجد اهنا تكمل خمطوطات ناقصة ىف 

املواضيع االخرى من املكتبات التى استقرت 
فيها هذه املخطوطات. وهذه االجزاء مسجلة 

ومرشوحة ومرتمجة من صفحة -3 273 اى ىف 
حواىل 270 صفحة من كتابه االول.

الوريقات  هذه  كانت  اذا  انه  هو  ذلك  عىل  وتعليقنا 
املغامرين  من  مغامرًا  عرش  احد  تركها  التى  املهملة 
فيها  يبق  مل  حتى  كلها  املكتبة  هنبوا  الذين  االثرياء 
القديسني  هؤالء  سري  عن  لنا  كشفت  قد  شئ، 
كانت  فكم  ذلك،  قبل  بعضهم  عن  نسمع  مل  الذين 
اعداد  كانت  وكم  الكامل؟؟  االول  وضعها  ىف  املكتبة 
عجب... امر  انه  والشهداء؟؟  القديسني  وسري 
باسرتجاع  فيه  لنا  يسمح  الذى  اليوم  ياتى  هل 
اخرى؟؟ مرة  االوىل  خمطوطاتنا  من  صور  جمرد 

نظام املكتبة وفن تنسيقها: 

السابع  القرن  منذ  ورسقتها  باملخطوطات  العبث 
عرش. وابطال اللصوص الذين تم معرفتهم هم كاالتى:
 Agathange de فندوم  دى  انج  اجاثا  االول: 
الذى  اىل  يده  بخط  وكتب  الكبوشى،   Vendome
مارس   18 ىف  خطابًا  بريسيك  املدعو  باملال  يموله  كان 
سنة 1634 يبرشه بقرب احلصول عىل الصفقة وخيربه 
8000 ثامنية االف خمطوطة، وانه  باملكتبة  انه وجد 
عىل  لغات  بست  مكتوبًا  املزامري  كتاب  عىل  حصل 
خمطوطة  ومعه  نازل  الدير  وانرئيس  اهنر.  ستة 
للمذبح. اوانى  بثمنها  ويشرتى  ليبيعها  "املجامع" 
ويقال   ،J.B. Wansleben فانسليب  الثانى: 
طريقة  باى  ولكن  الدير،  اىل  الوصول  يستطع  مل  انه 
نعلم. الكبرية؟ ال  احتال حتى حصل عىل جمموعته 
 ،Robert H untington هنتنجتون  الثالث: 
وهو قسيس "رشكة رهبنة لوفان"، وقد وصف كنوز 
املكتبة، والذى اسرتعى انتباهه رشح االسفار املقدسة 
خرج  وقد  السنة.  ايام  كل  توىف  التى  القراءة  وكتب 
وغريها. االناجيل  حتوى  بمخطوطة  املكتبة  من 
الرابع: الياس السمعانى سنة 1706م، وقد اوفد من قبل 
مكتبة الفاتيكان، وقد استوىل عىل جمموعة ضخمة 
من املخطوطات الرسيانية من مكتبة دير انبا مقار، وال 
يعرف هل وصل دير انبا مقار ام ال. ولكن كان الوسيط 
بعد ذلك ىف جمئ ابن عمه يوسف سيمون السمعانى.
1715م،  سنة  السمعانى:  سيمون  يوسف  اخلامس: 
ىف  مقار  انبا  دير  مكتبة  عىل  سطوا  الذين  اكرب  وكان 
العصور احلديثة كلها، واخطر العوامل التى قوضت 
الفاتيكان  مكتبة  قبل  من  اوفد  وقد  املكتبة.  رصح 
الفاضل  االب  هذا  ويسجل  املوضوع،  هلذا  خصيصًا 
عن نفسه هكذا:) وقد حصلنا من رهبان دير انبا مقار 
االمهية  من  درجة  اعىل  عىل  هى  خمطوطات  عىل 
باللغة  مكتوبة   "Optimae notae  " والقيمة 
القبطية...ومل نبق عندهم عىل اى شئ اخر يمكن ان 
حيصل عليه اى احد "سارق" اخر مهام كان طامعًا(
الباحث  الكالم  هذا  عىل  يرد  ان  اللطيف  من  ولكن 
من  يلتقط  من  جاء  "ولكن  بقوله:   هوايت  افلني 
خيرج  ان  ايضًا  واستطاع  السمعانى  هذا  وراء 
اخرين. وعن  نفسه  عن  بذلك  متكلاًم  بغنيمة( 
سنة   Andreossy يوسى  اندر  السادس" 
مكتوبة  نسكية  كتبهم  معظم  ووجدت  1799م:) 
اخذت  وقد   ، السميك  الورق  وعىل  الرق  عىل 
سنة(.  600 منذ  منسوخة  وهى  مكنها  بعضًا 
1818م،  سنة   B. Drovetti دروفتى  ب.  السابع: 
وقد استوىل عىل عدة خمطوطات للمزامري باللهجة 
البحريية، وهى االن مستقرة ىف مكتبة تورين بايطاليا، 
االخرى. املخطوطات  من  عليه  حصل  ما  نعلم  وال 
 Robert Kurzon كيزون  روبرت  الثامن: 
وصل  هل  بالضبط  نعلم  ال  اننا  ولو  1837م،  سنة 
حصل  انه  نعلم  اننا  غري  ال،  ام  مقار  انبا  دير  اىل 
باسمه. معروفة  الكتب  من  جمموعة  عىل 
Henry Tat- بال زوجته  وبنت  طاطام  طالتاسع: 
)وقد   tam& his step daughter Platt
وجدنا بدير انبا مقار نحو مائة خمطوطة خوالجيات 
)ليتورجيات(، ونسخة مجيلة للرسلئل باللغة القبطية 
التى رفض الرهبان ان يبيعوها، وكان هناك اكوام من 
مائة  نحو  منها  اخرتنا  وقد  واملالزم  املفردة  االوراق 
مكتبة  ىف  املجموعة  هذه  استقرت  جمموعة(.وقد 
بفحص  كرم  العالمة  قام  وقد  بمنشسرت.  رايالند 
القبطية. للغة  ومعاجم  خوالجيات  فوجدها  بعضها 
Constantine Tischen-  العارش: تيشندورف
dorf ابريل سنة 1844م، وقد استوىل عىل جمموعة 
)وحلسن  نفسه:  عن  ويقول  االوراق.  من  كبرية 
حظى فقد عثرت عىل جمموعة اوراق ومالزم عىل 
استقرت  وقد  والسابع(  السادس  القرنني  من  الرق 
وكمربدج. ليبزج  مكتبات  ىف  املجموعات  هذه 
Fortune Ame سنة  ام  احلادى عرش: فورتيون 
من  املكتبة  دخلوا  السابقني  اللصوص  كل  1873م: 

نسأله ألنفسنا،، هل حيدث معنا هذا يف خمتلف نواحي 
دؤبنا  هل  التلفاز؟  أمام  فقط  وليس  الفكرية  حياتنا 
عىل قراءة وسامع ومشاهدة نفس األنامط الفكرية؟ 
سواها؟ دون  واحدة  نظر  وجهة  عىل  لع  نطَّ هل 
دعني   ، القاريء  عزيزي  جتيب  أن  قبل 
تؤدي  قد  التي  املخاطر  بعض  لك  أقدم 
الفكرية؛ احلياة  من  النوعية  هذه  إليها 
والتعايل  بالكربياء  شعور  بداخلك  ينمو  قد  •  أواًل؛ 
هو  وتردده  فيه  وتفكر  تسمع  ما  أن  تعتقد  ألنك 
تشعر  أن  دون  بداخلك  وستولد   ، املطلقة  احلقيقة 
ملا  خمالفًا  رأي  يقول  شخص  أي  جتاه  إحتقار 
جمرد  لك  بالنسبة  يكون  لن  يقوله  ما  أن  إذ  تعتقده. 
ألنه  الباطل  هو  سيكون  بل   ، رأيك  عن  خمتلف  رأي 
هنا  ومن  املطلقة.  احلقيقة  أنه  تعتقد  ما  خيالف 
لفظي  برتاشق  تنتهي  كثرية  مناقشات  كثريًا  نرى 
املناقشة. موضوع  إطار  خارج  شخصية  وأهانات 
•  ثانيا؛ عندما يأيت الوقت ، وهو سيأيت حتاًم، الذي 
تعرف فيه شيئًا غري ما دأبت عىل سامعه أو حيدث 
أن  البداية  يف  ستحاول  لتوقعات.  خمالفًا  أمرًا  فيه 
تناقش أو باألحرى جتادل، لكنك سُتصدم أن منطقك 
وصدقته  به  أمنت  ما  ألن  بالرضورة  ليس  ضعيف. 
كان كذبًا، فهو قد ال يكون كذلك، لكن ألن ما أمنت به 
مل يتعرض لألختبار أو لتحدي فكري حقيقي ينميه 
ويرسخه. فكام أن العضالت اجلسمية تقوى بالتامرين 
ترتسخ  الفكرية  املعتقدات  كذلك  األثقال،  ومحل 
عميقة.  حقيقية  وأسئلة  خمتلفة  بأفكار  بتحدهيا 
كل  يف  ثقة  إنعدام  هذا  كل  جراء  يصيبك  قد  •  ثالثًا؛ 
ما  كل  يف  تتشكك  قد  سمعت.  وَمن   ، سمعت  ما 
وأجالها. احلقائق  أبسط  يف  حتى  وعرفت  تعلمت 
أن  عزيزي  أدعوك  لذا   ، ذلك  لك  أمتنى  ال  بالطبع 
أن  املحطة"،،  "ُتغري  أن  األن!!. أدعوك  من  تبدأ 
أخرى،،  برامج  وتشاهد  أخرى،  كتب  يف  تبحث 
أن  أدعوك  أين  حتى   ،، خمتلفة  ألراء  أستمع 
من  خمتلفة  ألوان  إىل  وتستمتع  تستمع  أن  جترب 
وأدمنته!! عيل  تعودت  التي  غري  والفن  املوسيقى 
ما كنت تشاهده  إىل  تعود مطلقًا  ال  أن  أطلب منك  ال 
وحتبه وتفكر فيه ، لكن حني ستفعل )بعد أن شاهدت 
وسمعت ورأيت اآلخر ( سيكون لك رأيك الشخيص 
وقناعتك الراسخة اخلاصة بك . ستكون هذه القناعة 
أقوى وأعمق وأكثر قدرة عىل مواجهة كل التحديات 
الفكرية املحيطة. سيزيد إحرتامك لنفسك ولألخرين. 

الذى يقرأ مالحظات االجانب عىل املكتبات القبطية 
لسان  عىل  هوايت  افلني  ابحاث  ىف  وردت  كام 
الزائرين يظن ان رهبان االديرة امهلوا ىف االحتفاظ 
والبحث  ترتيبها  بفن  جاهلني  وكانوا  بمخطوطاهتم 
فيها. ولكن هذا كله افرتاء وتربير لعمليات الرسقة 
ليظهر هؤالء وكأهنم اسدوا معروفًا للدير او الكنيسة 
املجيد.  الرتاث  هلذا  وهنبهم  برسقاهتم  املسيحية  او 
ومل  هى  كام  املكتبة  عىل  ابقوا  كانوا  لو  اهنم  ويقينًا 
مئات  وانسب  اقدر  االن  لكانت  حمتوياهتا  ينهبوا 
املرات لبحث ما فيها وجتميع خمطوطاهتا املفككة 
االن موزعة  املوجودة  املبعثرة  اوراقها  ومجع شمل 
اقطار. عدة  بل  بالد  عدة  ىف  مكتبات  عدة  عىل 

الديرية  املكتبة  عن  االن  العامل  يعرفه  ان  ينبغى  وما 
اهنا كانت منذ البدء ىف ايدى رهبان مهرة ىف النساخة 
عدة  حتوى  كانت  فاملكتبة  والرتتيب،  والتجليد 
صندوق  وكل  للمخطوطات  خمصصة  صناديق 
وارقامها  املخطوطات،  نوع  اىل  يشري  رقم  عليه 
بيان  الداخل  من  وبالصندوق  حمتوياهتا  وعنوان 
يسمى  كان  والصندوق  املخطوطات.  بعدد  مكتوب 
ثيكى"  ببليو-   " املكتبة  اسم  جاء  هنا  ومن  ثيكى، 
باللهجة  تنطق  الكلمة  وكانت  الكتب.  صناديق  اى 
الصعيدية "وولثيكى" او" الوولثاكى". ونعلم ان الراهب 
الكبرية  االصالحات  اقام  الذى  890م(   850-( شنودة 
بصناديق  واملكتبة  الكنيسة  بتزويد  اهتم  الدير  ىف 
واالوانى. الكتب  حلفظ  والصدف  بالعاج  مطعمة 

داخل  اخلاص  رقمها  عليها  فكان  املخطوطة  اما 
الصندوق الذى هو رقم الفرع الذى تتبعه املخطوطة. 
ىف  املوصوفة  املخطوطة  ىف  بوضوح  نجده  وهذا 
استشهاد  سرية  عن  وهو  بالفاتيكان،  زوجيا  اطلس 
الناسخ  يذكر  حيث  أبيب،   16 ىف  اباتيل  القديس 
بموضوع  القراءة  تكميل  امليمررضورة  ختام  ىف 
ىف  الصفحة  رقم  ثم  خمطوطته  رقم  يذكر  اخر 
صفحة  ىف  ما  اقرأ  )ثم  )بالقبطى(  هكذا:  املخطوطة 
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باوهلا فهرس حيمل عدد الورقات وموقع املواضيع 
وىف  القراءة،  عن  تعليامت  وبعض  فيها  الواردة 
وصاحب  الناسخ  باسم  بيان  خمطوطة  كل  اخر 
املخطوطة وزمن نساختها وربام نوع ورقم النسخة 
املخطوطة  اخر  ىف  الذى  البيان  وهذا  عنها،  املأخوذة 
Colophon العلمى  واسمه  اخلامتة،  يسمى 

االمحر  باخلط  فيكتب  امليمر  او  املوضوع  بداية  اما 
الواردة  التعليامت  حسب  الناسخ  ينص  وفيه  غالبًا، 
وزمن  املوضوع  قراءة  كيفية  عنها  الناقل  او  اليه 
هذا  ويسمى  قراءته،  ومكان  املناسب  قراءته 
واسمه  السرية،  قراءة  قانون  او  املخطوطة  بقانون 
دائام  وكانت   .  Roobric= Rubric العلمى 
هبا.  خاص  قانون  هلا  مقار  ابو  دير  خمطوطات 
اجللد  من  اما  جراب  هلا  كان  الثمينة  واملخطوطات 
هذه  من  وبعض  الذهب،  او  الفضة  او  اخلشب  او 
هبا  اخلاصة  املخطوطات  مع  موجودة  العينات 
الربيطانى،  املتحف  ومكتبة  الفاتيكان  مكتبة  ىف 
بدج. العالمة  بقلم  بحث  ىف  بدقة  موصوفة  وهى 

حفظها  كيفية  اىل  اشارة  املخطوطة  ىف  يوجد  وغالبًا 
قسم  ىف   9 رقم  املخطوطة  ىف  مثاًل  فنجد  ومكاهنا، 
من  املأخوذة  الفاتيكان  بمكتبة  القبطية  املخطوطات 
انبا مقار هذه االشارة: )ال حتفظ ىف احلصن مع  دير 
مع  الكنيسة  داخل  حفظها  وينبغى  الكتب،  بقية 
1270م سنة  زمنها  املخطوطة  وهذه  اخلدمة(  كتب 

نخرج من هذا الوصف بحقيقة واضحة: ان املكتبة 
بالنسبة  الوصف  يفوق  بالغ  اهتامم  موضع  كانت 
للرهبان. فكان وال يزال يشعر كافة الرهبان ىف كل دير 
بان املكتبة هى اثمن مكان ىف الدير بعد اجساد القديسني 
املوجودين فيه. وكان الرؤساء وامناء االديرة يعطون 
الرهبان. مسئولية  ىف  االول  االعتبار  وحفظها  املكتبة 

ملاذا  امهها  من  مهمة   تساؤالت  عدة  يبقي  واالن 
القبطية بنسخ وصور من مكتبات  الكنيسة  التطالب 
التي  والكنائس  واالديرة  واجلامعات  الفاتيكان 
الرتاث  من  تعد  خمطوطات  اصول  عيل  استولت 
واملهتمني  الباحثني  منها  ليستفيد  االصيل  املرصي 
ال  حيث  والغياب  التشتت  هذا  من  بدال  الرتاث  هبذا 
العامل  دول  جتتاح  بحث  فورة  ظل  يف  احد   به  هيتم 
االن  القبطية  الكنائس  وان  خاصة  ؟  القبطيات  بعلم 
منترشة يف كل انحاء العامل  وهلا عالقات مع خمتلف 
الكنائس والطوائف ؟فهل تتحرك قبل فوات االوان ؟

كلمة قاهلا احد حكامء العرص احلديث عاشق افريقيا 
غاىل  بطرس  بطرس  العظيم  الراحل  الدكتور  استاذنا 
الدبلوماسى القدير واستاذ القانون الدوىل العام بكلية 
ىل  درس  بانه  وترشفت  القاهرة  جامعة  احلقوق 
عندما كان وزيرا للخارجية قبل ان يصبح االمني العام 
خيرج  كان  حمارضاته  احدى  ففى    - املتحدة  لالمم 
عن سياق املحارضة العام ويتكلم عن القارة االفريقية 
بمزاياها وعيوهبا بخرياهتا وثرواهتا وقوهتا البرشية 
وتضاريسها  املتعدد  ومناخها  الطبيعية  ومواردها 
مقولة  عند  توقفت  املحارضات  احدى  وىف  املتنوعة 
حكيم افريقيا  ) من اراد ان يتعلم فليذهب شامال ومن 
اراد الثروة فليتجه جنوبا ( كلامت بسيطة يعنى هبا 
اوربا والواليات  اىل  اى  العلم يتجه شامال  ان من يريد 
عن  يبحث  او  الثروة  يريد  ومن  وروسيا  املتحدة 
وامريكا  افريقيا  اىل  جنوبا  فليتجه  والكنوز  الثراء 
معلمنا  استطاع  الكلامت  هبذه  واسرتاليا  الالتينية 
القدير ان يوصل لنا رسالته اهلامة كشعوب العامل لقد 
فهمها البعض وعمل هبا حتى اصبح من العلامء لكل 
من  ليصبح  االخر  البعض  وفهمها  شامال  اجته  من 
بعد  تصل  مل  رسالته  ولكن  جنوبا  فاجته  العامل  اثرياء 
العرص  هذا  جهالء  واىل  العامل  دول  رؤساء  بعض  اىل 
اخرى  اماكن  ىف  والكنوز  الثروة  عن  الباحثني  من 
القارة  دول  زعامء  بعض  اىل  ايضا  رسالته  تصل  ومل 
شيئا يملكون  وال  حيكمون  اللذين  ناهتا  االفريقية 
الراغبني  العامل  زعامء  عن  يتكلم  كان  احاديثه  ففى 
للقارة  القدامى  املستعمرون  الثروات  عن  البحث  ىف 
عن  البعد  كل  بعيدين  مازالوا  واللذين  االفربقبة  
ىف  ولغاهتم  ثقافاهتم  انتشار  من  بالرغم  القارة  هذه 

ىف  االقتصادى  دورهم  عن  ختلوا  لقد  القارة  هذه 
شعوب  لصالح  واستثامرها  الثروات  عن  الكشف 
القارة وشعوهبم ايضا الن املصلحة ىف النهاية ستكون 
سيادته  حتدث  ذاهتم  القارة  زعامء  وعن  مشرتكة 
حديث مستفيض فالقارة حتتاج اىل االرادة السياسية 
دون  صادقة  بنية  العمل  هذا  ىف  واالخالص  اوال 
النظر اىل املصالح الشخصية قصرية االجل والتعاون 
حكامء  او  املخلصني  القارة  زعامء  بني  الدوىل 
يدعون  العرص  هذا  جهالء  بعض  ان  الكبار  افريقيا 
عىل  العامل  ىف  مكان  افقر  هى  االفريقية  القارة  ان 
العكسية  اهلجرة  تتجه  ان  فيجب  احلقيقة  خالف 
اىل القارة االفريقية للبحث عن الثراء لقد استوعبت 
ونرشت  الدرس  ولبنان  وارسائيل  وروسيا  الصني 
كل  ىف  ومستثمرهيا  اعامهلا  ورجال  رشكاهتا  ش 
ومنها  الكبرية  منها  الدول  هذه  لتضع  القارة  ارجاء 
الصغرية موط قدم هلا بحسب حجمها وامكانياهتا 
عن  ختلوا  اللذين  القدامى  املسعمرون  حمل  لتحل 
شعوب القارة وفقدوا امتيازاهتم التى كانوا يتمتعون 
وفرنسا  عظمى  كانت  التى  بريطانيا  مثل  قديام  هبا 
جتارة  ىف  الثراء  عن  بحثوا  فلقد  املتحدة  والواليات 
املجال  وتركوا  السالح  جتارة  اى  والدمار  اخلراب 
الشعبية  الدبلوماسية  عن  اما  لالخرين  االقتصادى 
ان  نقول  والدولية  االفريقية  العالقات  ىف  واثرها 
االوىل  الدبلوماسية  صانعة  هى  االفريقية  الشعوب 
فهى ليست شعوب منعزلة وانام هى دول منفتحة 
والثقافة  اللغة  وحدة  بحكم  البعض  بعضها  عىل 
املشرتكة  حدودها  عىل  احيانا  القبائىل  والتقارب 
القارة سهلة ومكفولة للجميع  التنقل داخل  وحرية 
مواطنا  يتوجه  فعندما  الشعوب  دبلوماسية  وعن 
لبنانيا مثال او مرصيا اىل اوغنده او الكنغو للعمل هناك 
او لالستثامر او السياحة فانه ينقل معه ثقافته اىل هذه 
البالد ويتعلم ثقافتهم ولغاهتم دون ان يمنعه احد بدل 
الرساب  عن  للبحث  املتوسط  البحر  ىف  غرقا  املوت 
يسعنى  ال  املفقود  الكنز  عن  حديثى  هناية  وىف 
اللذين  العرص  هذا  حكامء  عىل  اترحم  ان  ال 
احلكيمة  كلامهتم  تفارقنا  مل  باجسادهم  فارقونا 
املفقود الكنز  نجد  حتى  باقية  ستظل  التى 









العادات  من  الكثري  فعل  عيل  منا  الكثري  اعتاد 
مصادرها  من  الكثري  نعلم  ال  التي  و  املوروثة 
لكن  و  رضرًا  و  رشًا  أو  نفعًا  و  خريًا  سواء 
ال  جزاءًا  أصبح  العادات  هذه  بعض  ممارسه 
التي تتخذ  للكثريين و  اليوميه  يتجزأ من احلياه 
يف  او  أرتدائها  يف  أما  متمثله  عديده  مظاهر 
هذه  جتلت  و  فعلها  من  اخلوف  حتي  أو  فعلها 
املقال  هذا  يف  نتطرق  عده  مظاهر  يف  العادات 
احلسد  درء  عادات  أمهها   من  و  منها  لبعض 
عادات  األصل  يف  لكنها  و  االنسان  عن  العني   و 
... بيوتنا  و  حلياتنا  الرش  و  الشياطني  تستجلب 
باحلسد  يؤمن  منا  الكثري  هناك  ألن  ونظرًا 
مذكور  فاحلسد  كثريًا  منه  يعانى  بعضنا  بل 
.. الشعوب  مجيع  وعند  األديان   مجيع  ىف 
عىل  يقترص  ال  احلسد  عن  واحلديث 
صداه  جيد  بل  فقط  العربية  املجتمعات 
الطبقات  وخمتلف  املجتمعات  كل  لدى 
الرشيرة  والعني  احلسد  عن  يتحدث  فاجلميع 
املدمر..     أثره  عن  طويلة  حكايات  ويرسدون 
قال الفيلسوف الشهري بريتراند راسل أن احلسد 
التعاسة  تقترص  وال  التعاسة  أسباب  أقوى  أحد 
قد  بل  حسده   بسبب  احلاسد  الشخص  عىل 
باآلخرين.. مصائب  إحلاق  يف  الرغبة  إىل  تصل 
رسيرة  يملكون  أشخاص  عن  يصدر  فاحلسد 
خبيثة فتجدهم ال حيبون اخلري للناس ويفعلون 
كل ما يف وسعهم حتى تزول النعمة عن اآلخر  .. 
و يتسبب احلسد يف كثري من األمراض النفســية 
اخلطرية التي تالزم احلاسدين دائمــًا وكــــذلــــك 
األمراض العضوية التي تنتج عن هذه األمراض 

واهلموم النفسيه ..
وينترش االعتقاد   بوجود ثالثة أنواع للعنة عني 
احلسد فاألوىل هي عني غري مقصــــودة التــــي 
تؤذي اآلخرين واألشياء عن غري عمد يف حيــن 

الثانية تؤذي عن عمد. 
أما الثالثة فتكون خمفية وغري مرئيــــة وتعــــد 
األخطر. وهنا يأيت دور تطبيق العادات اخلاطئه 

املتوارثة..
و من املظاهر و العادات  اخلاطئه  عن درء و ابعاد 
العني و احلسد عن االنسان و باالخص املحسود
إستخدام بعض التامئم والطالسم والتعاويذ لدرء 

اللعنات واحلامية منها مثل :
- التحلي باخلرزة او العقيقه الزرقاء:

هل فكرتم يوما ملاذا لون اخلرزة أزرق وما عالقة 
الذي  الرس  هو  الزرقاء؟..وما  باخلرزة  الوشم 
ملاذا  الزرقاء؟..و  واخلرزة  العني  وراء  يكمن 
يرتدي او يعلق الناس خرزة زرقاء فوق ابواب 
بيوهتم وعىل ثياب األطفال الرضع؟ وهل فكرتم 
ملاذا البدو وبعض سكان الصعيد واالرياف يضعون 
و يدقون  نقط زرقاء عىل وجوههم و ايدهيم ؟

-الـجــــواب: 

أو  كروية  خرزة  عىل  املرسومة  العني  متثل 
و  زرقاء  تكون  ما  وغالبًا  عقيقه  او  مفلطحة  
واملعروفــة   الـــزرقــاء  اخلـرزة  متيمة  شـكل 
تقوم  الكون  يف  حمدقة  لعني  ترمـــز  التي 
.. املخاطر  من  حاملها  وحتصــــن  الشـــر  بدرء 
اجلذور   متعدده  بدعة   الزرقاء  اخلــــرزة  ألن  و 
له  و  ازرق  لونه  شيطان  اىل  ترمز  اهنا  ومنها 
اىل  يعود  البدعة  هذه  جذور  واحدة..  عني 
السوماريه   احلضاره  و  الوثني  البابيل  العرص 
أتباع  والسحرة  املشعوذين  طريق  عن  وجائتنا 
يدخل  جتعله  طرقًا  اتباعه  ُيعلم  الذي  الشيطان 
ومجيلة.  سهلة  بطرق  ابواهبا  من  البيوت 
هذه  مثل  برسعة  يتقبل  بطبيعته  واالنسان 
.. احلامية  أو  للزينة  كانت  اذا  وخاصة  األشياء 
هذه  القدم  منذ  بيوتنا  يف  الشيطان  زرع 
خمتلفة  وباشكال  عصور  مدى  عىل  البدعة 
وقد  احلق  عن  البرش  ليبعد  هذا  يومنا  حتى 
قوى  احليل  من  لبعض  بأن  قدياًم  الناس  آمن 

الزينة  يف  جواروظيفتها  إىل  سحرية  وآثارًا 
فاختذوا من احليل متائم يعلقوهنا عىل خمتلف 
باختالف  التامئم  واختلفت  أجسادهم  أجزاء 
للوقاية  متائم  فهناك  أجله  من  املعلقة  الغرض 
السحر  من  للوقاية  وأخرى  األمراض  من 
واحلوادث. الغرق  من  للوقاية  وأخرى  واحلسد 
الوجوه  عىل  زرقاء  نقط  ثم  بخرزة  بدأت 
يف  يعيشون  الذين  والناس  ..البدو  واأليدي 
اكثر  هم  العراق  يف  خاصة  واالرياف  الصعيد 
وجوههم  عىل  الزرقاء  للنقط  استعاماًل  الناس 
العراقيني. من  منحدرون  الهنم  وايدهيم 
إلــــى  الزرقاء  اخلرزة  فكرة  أيضًا  تعود  كام 
والصينــــيــــة  الـــهــــنــــدوســــية  العــــبــــادات 
الرومانيــــه  الــــدولــــه  كــــذلك  و  القــــديمــــة 
وجاء يف كتاب اصل األشياء أن هذه العادة يرجع 
ارتبطت  و  املرصيني  قدماء  إىل  أيضًا  اصلها 
خيافون  كانوا  أهنم  حيث  وحياهتم   بعبادهتم  
وعيوهنم  البيضاء  البرشة  ذوي  األشخاص  من 
عىل  وجودهم  رفض  يتم  كان  أنه  حيث  زرقاء 
ارض مرص و كذلك اختار الفراعنة اللون األزرق 
الرتباطه بزرقة السامء التيي تسبح فيها الشمس  
وتباركه... اإلنسان  وحتمي  اآلهلة  فيها  وتعيش 
  و يعتقد أيضًا  أن الشعوب التي سكنت أطراف 
التي  الكف  رسمت  التي  هي  املتوسط  البحر 
الرومان  ترهيب  هبدف  الزرقاء  العني  حتمل 
التاريخ   من  حقبة  يف  بلداهنم  استعمروا  الذين 
وربام كانت العيون الزرقاء هي ما ميز الرومان 
عن الشعوب املستعمرة آنذاك  وهو تعبري رصيح 
حيملون  فكانوا  اجلديد  للمستعمر  رفضهم  عن 
هيدد  الذي  املخيف  الرمز  ذلك  أعالها  يف  عصيًا 
باقتالع أعينهم أو يكتفون بإلصاقه عىل أبواهبم..
من  للحامية  رمزًا  أصبحت  بعد  ما  ويف 
أو  كقالئد  أعناقهم  يف  حيملوهنا  رش  كل 
احلاميه  منازهلم  جدران  عىل  يعلقوهنا 
.. التقلبات  و  العكوسات  عيل  التغلب  و 
الكثري من الناس خيافون من احلسد وقد قاموا 
اخلرزة  مثل  منه  حتصنهم  لكي  أشياء  بعمل 
 " التامئم  هذه  من  العديد  استخدام  و  الزرقاء 
احلسد  من  اخلائفون  يعلقها  والتى   " احلسد  ملنع 
كام  او  ومخيسة,الكف  )مخسة  مثل  والعني 
الزهراء   فاطمه  يد  او  مريم  يد  باسم   تعرف 
الزرقاء  اخلرزة   , حورس  أوعني  الزرقاء  العني 
املفتاح   , احلصان  حدوه   , الشطة  قرون 
لبس املالبس مقلوبه ( ختريم العروسة,  الزار, 
 وغريها من األدوات باالضافة إىل كتابة العبارات 
توارثته  خاطئ  شعبى  موروث  هناك  أن  حيث 
األجيال بأن هناك طاقة رشيرة مؤذية خترج من 
والرش..  بالرضر  املحسود  تصيب  احلاسد  عني 
تلك  مثل  بارتداء  الناس  من  الكثري  يقوم  لذلك 
السيارة  بمرأة  تعليقها  او  هبا...  للتزين  التامئم 
الرضع  االطفال  حتي   ... املنازل  ابواب  عيل  او 
التامئم  هذه  مثل  يضعون  الكثريون  اصبح 
املالبس  َلْبس  أو  الرضيع   الطفل  مالبس  عيل 
معينة  متائم  بوجود  االعتقاد  او  مقلوبه 
احلاميه  الشطه  و  وامللح   احلبوب  عىل  حتتوي 
ً يف وقاية  والنقود والشب والشعري ونحوه ظنا 
واحلسد.. العني  من  وسالمته  وحفظه  املولود 
املالبس  يف  الثوم  فص  وضع  بأن   أواالعتقاد 
رضوري للوقاية من العني واحلسد كام يف اليونان ..
»با  مرآة  يف  احلسد  عالج  يتمثل  الصني  ويف 
أمام  توضع  اجلوانب  سداسية  مرآة  وهي  كوا« 
السلبية  العني  طاقة  لرد  النوافذ  أو  األبواب 
وكذلك  اهلنود  يستخدم  بينام  صاحبها  عىل 
العني  لرّد  األمحر  اللون  أوروبا  رشق  شعوب 
األمحر  اللون  من  أرشطة  لّف  جيري  حيث 
األطفال. حلامية  الرقبة  أو  الرسغ  حول 
السيارات  يف  أحذية  تعليق  يف  يعتقد  البعض  و 
العني واحلسد و يف  والبيوت ونحوه  وقاية من 
بعــض األحيـــان نجد بعض االشــخاص يقوموا 

يف  اجلمـــاجم   بتعليق 
والــــــزرع  البــــيـــــــت 

وحفظًا  دفعــًا  ونحـــوه 
واحلسد  العيـــــن  مـن 

اخليـــــوط  عقـــد  أو 
اخلضــراء والســوداء 
لعقد   فيهــا  والنفــث 
وربــــــط الـــرجـــــال 

ووقـــايـــــــة  أوظـــنـــــًا 
واحلســـد  العـــيـــن  مـــن 

األوالد  بنظافة  العناية  وعدم 
واحلسد العني  من  للوقاية 
بأسامء  األوالد  تسمية  أو 

العني  من  للوقاية  قبيحة 
ه  د عـــــــا ( حلســـــــــد ا و
من  البعــــض   يتبعهــــا 
املواليد  يعيش  ان  اجل 
  ) اطفاهلم  يموت  ملن 

البيض  كرس  عاده  و 
عـــىل الســــــــيارة ونحوهـــا 

واحلسد  العني  من  للوقاية 
يظن  التي  األشياء  عل  والتفل  والبصق 

عيون  ختزيق  و  واحلسد  بالعني  مصابة  إهنا 
اسم   وحرق  احلاسدين  نيه  عيل  القهوه  وش 
عاده  و  واحلسد   العني  من  الشفاء  بنية  احلاسد 
للجن  طردًا  واستخدامه  الرصاص  تسخني 
.. واحلسد  العني  من  وللوقاية  والشياطني 
و غريه من عادات  تنم عن جهل و خرافات او 
.. الشيطان  خرافات  وراء   اجلري  و  وثنيه  عن 
مثل  باحلسد  اخلاصة  التامئم  استخدام  ان 
االشكال  من  وغريها  ومخيسة  اخلمسة 
مأخوذة  الهنا  الشيطان  لك  ستجلب  الزرقاء 
 "  Black Magic األسود  السحر   " من 
الشخص  يرتدهيا  زرقاء  خرزة  أو  متيمة  فأى 
" وسيط إلستحضار أرواح  املحسود هى بمثابة 
 . وراءه  وخمتفية  اخلرز  هبذا  مرتبطة  رشيرة 
الثغرة   " بـ  يعرف  ما  تعمل  األشياء  فهذه 
ضعيف  يكون  الشخص  ألن   "  Faill
تستغلها  احلالة  وهذه  احلسد  من  وخائف 
إليك  خالهلا  من  لتدخل  الرشيرة  األرواح 
 . أيضا  جسدك  أمكن  وأن  ذهنك  عىل  لتستوىل 
استخـــدام  من  القـــارئ  عزيـــزى  فـــاحـــذر 
جيلب  الذى  اخلرز  ارتـــداء  أو  التامئـــم  هذه 
إليك. إبليس  دخول  مثل  أكرب  مصيبة  لك 

ملاذا تعلق العني الزرقاء بالذات 

على عتبة باب البيت؟

يف  حمله  وحيل  اهلل  يقلد  أن  يريد  الشيطان  ألن 

حياتنا فبدال من أن يكون اسم اهلل معلقًاعىل الباب 
فيلجأ جلعل البرش يعلقون العني الزرقاء دون أي 
القارع...  هو  الشيطان  فيكون  معرفة  أو  علم 

كام أن العني فوق عتبة الباب تعني ان عني 
ابليس عىل أهل البيت وعندما نسمح لعني 

ابليس أن تكون عىل بيتنا بدال من عني اهلل علينا 
اال نستغرب العواقب .

هذا هو جهلنا الذي يستغله ابليس حتى يف عمل 
رموزنا الدينية  فيدنسها ويدنس حياتنا دون أي 

معرفه،  وهلذا نرى الناس يف ضياع وظروف 
سيئة ومشاكل ومهوم وامراض، أننا من غري 

أن نعلم جعلنا من احلجر/ اخلرزة الزرقاء صناًم 
اتكلنا عليه يف محايتنا فصار لنا اله دون أن نعلم 

واختلفت طرق الوقاية مـــن احلســــد حســــب 
الثقافات واألديان و رؤيه كل جمتمع  مع مرور 

الوقت..
والكف  ومخيسه  اخلمسة  استخدام  يتم  حيث 
الشنطه احلامي  وغريها  وعني حورس و قرن 
عندنا  مثل»كان  العبارات   بعض  تالوه  و 
وردة  عندنا  فارخة«،»كان  بقى  كرب  كتكوت 
وفتحت«،»عني احلسود فيها عود« ،»احلسود لن 
يسود« وصوال إىل »ريب يعطينا جارا بال عينني« " 
التى ال نعرف مصدرها  العبارات  جمموعة من 
بقدرهتا  متامًا  يؤمن  جلهلهم  البعض   ولكن 
رش.. كل  من  ومحايته  حفظه  عىل  اخلارقة 



اللغــه  وتـتفـــق  احلســد  عيـــن  تعـــرف  و 
عبـــارة  اســتخدام  عىل  والعبـــرية  العــربــيـــة 
اللغـــة  يف  "امـــا  حاميـــه  او  حـــاّرة  “عني 
الفارســـيه  "شــــزم ايل باد" )العني السيئه( ...
أما يف اللغة الرتكية تعرف بـ "نزار" وهي كلمه 

مشتقة من الكلمة العربية )نظر(..
ويف أفغانستان بـ "تشاتشيم مورا"..

أما يف اليونانية تومايت )باليونانية:                     ( 
 )mal de ojo :و مــالــــديـــخـــو )باإلسبانية
و مالوكيو)باإليطــاليـــة: malocchio( وأما 
يف جمتمع اهلـاواي فتعـرف بـ "العيــن النتنـة" 

!!! ..".stink eye"
بالعني  اإليامن  انتشار  أن  أخر  أعتقاد   هناك 
اهلندوس  بسبب   كان  الرشق   نحو  احلسد  و 
إمرباطورية   بسبب  باالخص  و  الصينيون  و 
االعتقاد  هذا  نرش  الذي  األكرب   االسكندر 
عرب  اخرى  يونانية  أفكار  إىل  باإلضافة 
املدن  يف  بوضوح  ذلك  يتجيل  و  إمرباطوريته 
الوقت  مع  و  بالد  من  ماحوهلا  و  اليونانيه 
العامل   دول  أويل  من  تركيا  و  اليونان  أصبحت 
تصنيع   يف  العني   و  االزرق  اخلرز  تستخدم 
عليقات و متائم تباع بكثره و تشتهر هبا السياحه 
اليونانيه و باالخص الرتكيه فيستخدموهنا يف 
كل تفاصيل حياهتم، حيث يعتقد حتى يومنا 
هذا بأهنا ترد العني واحلسد والنحس ويتفننون 
يف صناعتها شكاًل ولونًا وهيتم هبا مجيع فئات 
الشعب بدءًا من البسطاء  ووصواًل إىل األغنياء.

-التخمي�س 5:

داعى  أى  دون  مضاعفاته  و    5 رقم  ذكر  أما   
بعض  ففي  حديثنا  ىف  مناسبة  أى  ودون 
املجتمعات العربية تدفع املرأة بكف يدها )بعد 
أنه  تظن  من  وجه  يف  اخلمسة(  األصابع  فرد 
يضمر احلسد هلا، فتنطق باسم العدد »مخسة« 
ومضاعفاته أو أي كلامت مرتبطة به، كقوهلا 
اهنا  معتقداهتم  ومخيسة«.ففي  »مخسة 
إىل  احلسد  شعاع  لعكس  األرسع  الوسيلة 
قراءات  مخس   قراءه  عن  كنايه  صاحبه  
للتحصني من احلسد ووقايه من رش العني  ..

-الت�صاوؤم من رقم ١٣:

 13 الرقم  املتمدن  الغريب  العامل  يعتربالبعض يف 
رقاًم مشؤومًا ولذا ال يرغب بعضهم أن يرتبط 
هذا الرقم بأي يشء خيصهم فهم يتجنبون أن 
يكون رقم منزهلم 13 أو رقم غرفتهم 13 يف الفندق 
أو املكان الذي يسكنون فيه وال يرغبون يف تناول 
شخصًا.. عرش  ثالثة  عليها  مائدة  عىل  الطعام 
ففي روما القديمة كانت جتتمعن الساحرات 
13معهن  الرقم  أّما   12 تضم  جمموعات  يف 
القدماء  واإلسكندنافيون  الشيطان  يكون  فهو 
عقدة..   13 املشنقة  حبل  يعقدون  كانوا 
البعض  ان  وهو  غريب  معتقد  وهناك 
التفاحة  آدم  أعطت  حّواء  أن  يعتقد 
أنه  االعتقاد  ويفضلون  مجعة  يوم  ليأكلها 
أيضا  ويعتقد  الشهر  من   13 مجعة  كان 
!!! اليوم  هذا  مثل  يف  هابيل  قتل  قابيل  أن 

-الـــو�صـــــم :

دائام  حياول  الشيطان  مازال  و  كان   طاملا 
اهلل  وأحكام  اقوال  يعكس  بأن  الناس  خداع 
الشيطان  جيدد  حيث  اإلنسان  عىل  ليسيطر 
خمتلف  مع  لتتامشى  باستمرار  خدعه 
لشكل  تغيري  هو  الوشم  ان  وحيث  العصور  
خلقه  الذي  االنسان  جسم  يف  اجللد  طبيعه  و 
جديدة  كرصعة  بالوشم  الشيطان  فجاء   اهلل 
تقبلها الكثري من الشباب السهل االنقياد فنرى 
باشكال  وأذرعهن  و  أجسامهم  عىل  الوشم 
وغريها  اجلامجم  و  واحلية  كالعقرب  خمتلفة 
الشيطان... متثل  التي  املرعبة  األشكال  من 
تفكري  عىل  السيطرة  وهو  واحد  اهلدف 
الن  الشباب  مشاكل  هي  كثرية  لذلك  الشباب 
سلطان الشيطان قوي عليهم من خالل اقتنائهم 
يف مالزمة اجسادهم ويف األصل نجد استخدام 

عندما  بعيد  زمن  منذ  يعود  للوشم  البرش 
كانت العائالت تقتني وشم خاص لكل منها و 
تستخدمه عىل اوالدهم حتى اذا غاب او رُسق 
عليه  التعرف  السهل  من  كان  حرب  يف  طفٌل 
التبعية... يعني  إذن  فالوشم   حني..  بعد  ولو 

واالنسان يكون تابعًا للشيطان بوشم نفسه 
برموز شيطانية.

-الزار لطرد العفاريت: 

  قام الكاتب سعيد صالح برسد أصل هذه العادة 
يف كتاب أصول األشياء والذي ذكر فيه أن بعض 
املرصيني يقوموا بتجهيز غرفة مغلقة وتشغيل 
موسيقي مثرية لألعصاب وذلك لطرد األرواح 
وثنيًا  الزار  اصل  أن  عىل  أكد  حيث  الرشيرة 
اإلفريقية  القبائل  به  تقوم  احلبشة  ببالد  ظهر 
الـ18. القرن  أواخر  الرشيرة  األرواح  لطرد 
  كام قام بعض املؤرخني بتفسري كلمة زار  “رش 
ينزل بإنسان ما” والبعض األخر “زائر النحس”

- التبخري :

البيوت  بتبخري  البعض  لدي  االعتقاد  هذا 
عني  و  احلاميه  والشطه  الشب  او  باألعشاب 
طردا  املتنوعة  العطارة  من  غريه  و  العفريت 
او  واحلسد  للعني  وإزالة  والشياطني  للجن 
ببعض  التمتمه  مع  األوراق  بعض  حرق 
.. األحيان  بعض  يف  مفهومه  الغري  العبارات 

ال  انه  والعلامء  الدين  رجال  بعض  ورأي 
ذكر  ما  بكل  بالعني  اإلصابة  عالج  جيوز 
لعالجها  العادية  األسباب  من  ليست  ألهنا 
اسرتضاء  التبخري  هبذا  املقصود  يكون  وقد 
.. الشفاء  عىل  هبم  واالستعانة  اجلن  شياطني 

من  البخور  استعامل  أن  شك  هناك  وليس 
اجلن  جيلبون  حيث  املشعوذين   صنائع 
والشياطني   عىل هذه النية من اجل أسرتضائهم

جمابه  طلباتكم  و   .. سيادنا  يا  دستور  كقول   (
) غضبكم  وارفعوا  عنا   أرضوا  بس  أسياد  يا 
... األحوال  من  حال  بأي  جيوز  ال  فهذا 

   وأما استعامل البخور لطيب رائحته وحسن 
عبريه ال إشكال يف جوازه يف غري هذا االستخدام ..

  -تخرمي العرو�صة :

العني  للوقاية من    استخدم هذا الطقس قدياًم 
ختريمها  يتم  ورقيه  عروسة  عن  عبارة  وهو 
كزا  عني  من  مثل  الكلامت  بعض  قول  مع 
قدماء  إىل  العادة  هذه  وترجع  كزا  عني  و 
بمامرستها  يقومون  كانوا  حيث  املرصيني 
والوالدة. والزواج  واملواسم   الدينية  األعياد  يف 

-حدوه احل�صان :

احلظ  تعويذات  أكثر  احلصان  حدوة  تعد 
زمان  كل  يف  شاعت  فلقد  العامل،  يف  انتشارًا 
واإلنسان.  احلصان  وجد  وحيثام  ومكان 
القرن  يف  احلصان  حدوة  اإلغريق  واخرتع 
أن  إال  اجليد  للحظ  مثاال  وأعدوها  الرابع 

الوقائع  تلك  من  الرغم  وعىل  األساطري 
القديس  إىل  العادة  تلك  تعزو 

للحدوة  أعطي  الذي  دونستان 
املنزل  باب  فوق  املعلقة 

لردع  خاصة  قوة 
 .. الشيطان 
دونستان  ويعد 
 D u n s t a n
الــــــذي  احلـــداد 
اسـقف  اصبـــــح 
كانتبــــري عــــــام 

طبقًا  ميالدية   959
العادة  منشئ  للتقليد 

أتى  أحداأليام  ففي 
وطلب  رجل  إليه 
قدميه   حيدي  أن  منه 
لدى  الشك  أثار  مما 

دونســــتان بأن الســائل 
خاصـــًة  الشـــيطان  هو 

و  مشقوقة  أظالفًا  له  وأن 
عليه  أن  له  أوضح  فقد  لذلك 
احلائط  إىل  مقيدًا  يعلقه  أن 
ليستطيع انجاز العمـــل وعـــىل 

نحو متعمد أنجز دونستان عمله  

العذاب  مكياًل 
للشيطان  واآلالم 

توسل  إىل  األخري  دفع  مما 
قبل  حتريره  دونستان  لرفض  الرمحة 

يدخل  لن  بأنه  صادقًا  قساًم  بإعطاءه  يقوم  ان 
قط أي منزل وضعت حدوة حصان عىل بابه ..
السحرية  القوه  األغريق  أرجح  جهتهم  و  من 
أن  اىل عوامل أخرى فهم يعتقدون  يف احلدوة 
قدرة  حيوي  ألنه  احلديد  من  صنعت  احلدوة 
احلدوة  إن  ويقولون  الشيطان  لردع  قوه  و 
اخذت شكل هالل القمر ألن االغريق اعتربوا 
كذلك.. السعيد  واحلظ  للخصب  رمزا  اهلالل 
حدوة  آخذين  ذلك  بعد  الرومان    وجاء 
ذات  أهنا  معتربين  االغريق  عن  احلصـــان 
وظيفة مزدوجة فهي تستخدم عندهم حلدي 
الرشيرة. واالرواح  الشيطان  وردع  اخليول 

- اجلماجم و بع�س اأجزاء احليوانات :

وذلك الالعتقاد بتحصيل منفعة أو دفع رضر  
عن الشخص و من تلك احليوانات ..

* ابن آوى : إذا علقت عينه اليمنى عىل من 
خياف العني ، أمن ومل ترضه عني حاسد ..

* الغراب : إذا علق منقاره عىل إنسان حفظه 
ذلك من العني..  

* الذئب : إذا علقت عينه عىل من يرصع 
حفظه ذلك من الرصع  ..

الثعلب : إذا شد نابه عىل الصبي الذي به ريح 
الصبيان أذهب ذلك عنه وأمن من الفزع يف 

النوم .. 

-اأم�صك اخل�صب :    

ايل  ترجع  احلسد  وقت  اخلشب  مسك  عاده 
األشجار  جزوع  ان  يعتقد  كان  حيث  القديم 
العفاريت  و  الرشيرة  لألرواح  سكني  كانت 

من  عليها  يطرقون  كانوا  و 

الرشيرة  األرواح  ابعاد  اجل 
الوقت  مع  تطورت  و  بعيدا 
او  اخلشب  مسك  عاده  لتصبح 
احلسد  و  الرش  البعاد  عليه  الطرقعه 
من  كانت  و  الشياطني  طرد  و  املحسود  عن 
تواصل  من  فيها  ملا  اخلاطئه  و  السيئه  العادات 
االنسان بالشيطان ولكن  بعد دخول املسيحيه 
 Touch   للعامل أصبحت عباره أمسك اخلشب
متامًا  خمتلف  معني  هلا  و  ســـائده    wood
هي  اخلشبة  أو  اخلشب  إن  عبارة  فأصل 
القبطية  باللغة  الصليب  كلمة  ألن  الصليب 
خشبة. تعني  شى  وكلمة  اثؤاف"  "شى  هي 
فالصليب باللغة القبطية أسمه اخلشبة املقدسة. 
.. الصليب  أمسك  بمعني  اخلشبة  فأمسك 

كل هذه االعتقادات املنحرفة الضالة عن مناهج 
األديان السامويه  فيام يتعلق بالعني واحلسد وما 
انتشار كثري  الفؤاد أسا وحرقة أن يرى  يؤرق 
من تلك االعتقادات اخلاطئة بني الرجال والنساء 
لذلك  نتيجة  االنسان  يقع  وقد  السواء  عىل 
واملعصية  والبدعة  والرشك  الكفر  يف  االعتقاد 
بحسب حال اعتقاده ، ومن هنا كانت أمهية 
االلتزام بتعاليم اهلل من خالل التوعيه الدينية  ..
ونتحرر  بيوتنا  من  الشيطان  هذا  فلنطرد 
لكي  الوثنية  من  املوروثة  الوثنية  العادات  من 
ما  لردع كل  نتجه  ان  و  لطبيعتها  تعود حياتنا 
بداًل  اهلل  أسم  ووجود  بذكر  رش   و  حسد  هو 
للشيطان..  مستجلب  هو  ما  لكل  الرتويج  من 



دار  )املصاحف-  كتابه  ىف  السجستانى  ذكر 
عام1985(  لبنان-   – بريوت  العلمية-  الكتب 
أحرق  عفان  بن  عثامن  الثالث  اخلليفة  أّن 
بعض  كتبها  التى  املصاحف  من  العديد 
يكون  أْن  عىل  أرّص  ألنه  النبى،  أصحاب 
 – )الوحيدة  النسخة  هو  )مصحفه( 
البرش  تدخل  عىل  يدل  وهذا  املُـوحـّـدة( 
اكتشف  ذلك  ورغم   ، القرآن  آيات  كتابة  ىف 
املصاحف  بني  من  مصاحف  عدة  اآلثاريون 
بينها: ومن  عليها  عثامن  اعرتض  التى 

م�صحف حف�صة زوجة النبى: 

أّن  اهلل  عبد  بن  سامل  عن  فالن  عن  فالن  عن 
حفصة أمرْت موىل هلا )أى عبدها(أْن يكتب 
اآلية  هذه  بلغَت  إذا   : وقالت  مصحفـًا  هلا 
الوسطى(  والصالة  الصلوات  عىل  )حافظوا 
فلام  منى(  استأذن  )أى  فأذنى  )البقرة/238( 
الصلوات  عىل  ))حافظوا  اكتبوا  قالت  بلغ 
أهنا  أى  العرص((  وصالة  الوسطى  والصالة 
عائشة.  ومع  عباس  ابن  مع  ذلك  ىف  اتفقْت 
اخلرب تؤكد  أحاديث  عدة  السجستانى  ونقل 
اخلطاب  بن  عمر  موىل  نافع  أّن  بينها  من 
ىف  املصاحف  أكتب  كنُت   : قال  عبده(  )أى 
فاستكتبتنى  النبى  زوجات(  )أى  أزواج  عهد 
حفصة بنت عمر مصحفـًا هلا وقالت ىل : إذا 
انتهيَت إىل هذه اآلية )حافظوا عىل الصلوات.. 
الخ( فال تكتبها حتى تأتينى فأمليها عليك كام 
إليها   ُ بلغت  فلام   ، اهلل  رسول  عن  حفظتها 
جئتها  حتى  والدواة  )؟!(  الورقة  محلُت 
والصالة  الصلوات  عىل  )حافظوا  فقالْت 
أمهية  ولعّل  العرص((  وصالة  الوسطى 
أّن  رواية ما حدث مع حفصة أهنا اعرتفْت 
مجلة )وصالة العرص( سمعتها عن الرسول
فامذا حدث ؟ وملاذا تّم حذفها من مصحف 
عثامن ؟ وملاذا خالفوا الرسول ؟ وأال يدل ذلك 
عىل تدخل البرش ىف صياغة النص القرآنى ؟ 

م�صحف اأم �صلمة زوجة النبى: 

رافع  بن  اهلل  عبد  عن  فالن  عن  فالن  عن 
له: قالت  أهنا  عبدها(  )أى  سلمة  أم  موىل 
اآلية  هذه  بلغَت  فإذا  مصحفـًا،  ىل  اكتب 
قال  فأخربنى.  الصلوات(  عىل  )حافظوا 
عىل  )حافظوا  قالت:اكتب  بلغتها  فلام   :
العرص(  وصالة  الوسطى  والصالة  الصلوات 
ونقل السجستانى عدة أحاديث تؤكد اخلرب. 
أربع شهادات تؤكد إضافة  لدينا  وإذن يكون 
عباس ابن  شهادة  العرص(  )وصالة  مجلة 
أم  وشهادة  حفصة  وشهادة  عائشة  وشهادة 
سلمة خاصة شهادة حفصة التى اعرتفْت أّن 
مجلة )وصالة العرص( سمعتها من الرسول .  

م�صحف عبيد بن عمري الليثى: 

دينار  بن  عمرو  عن  فالن  عن  فالن  عن 
ما  أول   : يقول  عمري  بن  عبيد  سمعُت  قال 
اآلية وعن   . األعىل  سورة  القرآن  من  نزل 
ربك  اسم  ))سبح  2منها  رقم  واآلية   1 رقم 
مصحف  ىف  هى  بينام  خلق(  الذى  األعىل 
الذى خلقك(  اسم ربك  عبيد بن عمري )سبح 
النصنْي بني  الفرق  مالحظة  جيب  وهنا 
حيث أن عبيد بن عمري حذف من مصحفه 
كام  )خلق(  وليس  )خلقك(  وكتب  )األعىل( 
جديد  تأكيد  وهذا   . احلاىل  املصحف  ىف  هى 
القرآنى. النص  صياغة  ىف  البرش  تدخل  عىل 

 
م�صحف عطاء بن اأبى رباح: 

حبيبة  عبد(   =( موىل  هو  رباح  بن  وعطاء 
الفهرية.  اسمه(  )هكذا  نخراء  أبى  بنت 

التهذيب(  وذكر ابن حجر ىف كتابه )هتذيب 
أنه  منها  نخراء  أبى  عن  التفاصيل  بعض 
من  ميرسة  بنت  حبيبة  عبد(   =( موىل  كان 
أبى خشيم . املهم أنه عن فالن عن فالن عن 
طلحة أّن عطاء كان يقرأ ))خُيّوفكم أولياءه(( 
))خُيّوف((  احلاىل  املصحف  ىف  هى  بينام 
)خُيّوفــــكم(  وليــــس  عمــــــران/175(  )آل 

م�صحف عكرمة: 

وعكرمة هو موىل )= عبد( ابن عباس ، وعن 
أّن  حدير  بن  عمران  عن  فالن  عن  فالن 
ُيطّوقونه((  الذين  ))وعىل  يقرأ  كان  عكرمة 
الذين  ))وعىل  احلاىل  املصحف  ىف  هى  بينام 
عكرمة  أّن  أى  )البقرة/184(  ُيطيقونه(( 
)ُيطّوقونه(  )ُيطيقونه( فقرأها  كلمة  غرّي ىف 
املعنى  ىف  الكلمتنْي  بني  واضح  الفرق  وطبًعا 
فاألوىل )كام هى ىف مصحف عثامن( بمعنى 
قراءة  ىف  بينام  الصيام(  حيتمل  )أى  حيتمله 
احلصار(  أو  )التطويق  من  فاملعنى  عكرمة 
عثامن  مصحف  كتبوا  من  أّن  )ثانًيا(  وطبًعا 
يتحاشى  اآلية  وهذه  عكرمة.  من  أدق 
بأهنا  االعرتاف  أو   ، هلا  التعرض  األصوليون 
عىل  قادر  لكل  رمضان  ىف  اإلفطار  أباحْت 
هبا  ورد  حيث  اآلية  عليه  نّصْت  ما  دفع 
طعام  فدية  ُيطيقونه  الذين  ))وعىل  بالنص 
وأْن  له  خري  فهو  خرًيا  تطّوع  فمن  مسكني 
أّن اآلية خرّيهتم بني  تصوموا خري لكم(( أى 
اآلية  إذن  )الصيام(  وبني  مسكني(  )إطعام 
هلم   ، مالًيا  القادرين  األثرياء  أّن  ىف  رصحية 
عطــّـلوا  قد  يكونوا  وال  الصيام  عدم  ىف  احلق 
))فدية  هو  واحد  برشط  ولكن   ، الفريضة 
)إطعام( وليس  لغوًيا  واألدق  طعام مسكني(( 
ب  ورصاحتها  اآلية  وضوح  ورغم  )طعام( 
فإّن   ، لألثرياء  منحتها  التى  )الرخصة( 
األصوليني يتعّمدون اخلطأ و)واخلطأ الفادح( 
الفاسد  التفسري  من  نوع  إىل  يلجأون  عندما 
)ُيطيقونه(  بلفظ  املقصود  أّن  وقالوا  فكتبوا 
كل من ال يستطيع الصيام ، مثل املرضى الخ 
، وهذا القول إدانة للنص القرآنى ، وأنه كان 
عاجًزا عن التعبري اللغوى الصحيح ، والدليل 
عىل ذلك هو هذا السؤال : ملاذا مل يضع النص 
القرآنى أداة النفى )ال( قبل كلمة )ُيطيقونه( 
ال  الذين  ))وعىل   : هكذا  اجلملة  فتكون 
ُيطيقونه.. الخ(( السبب الثانى أّن نفس اآلية 
من  املوقف  حتديد  عىل  بدايتها  ىف  نّصْت 
مريًضا  منكم  كان  ))فمن  فقالْت  املرضى 
وبعدها  أخر((  أيام  من  فعدة  سفر  عىل  أو 
ُيطيقونه(  )الذين  عن  اآلية  تكلّمْت  مبارشة 
اآلية بني دفع  الذين خرّيهتم  أى عن األثرياء 
الصيام أو  مسكني(  إطعام  )جمرد  الفدية 
ُمـمّيز  بوضع  األثرياء  فضـّــلْت  اآلية  أّن  أى 
عليهم  املرضى  بينام  الصيام(  من  )االعفاء 
أداء الصيام بعد التعاىف من املرض وهو املعنى 
املقصود من تعبري )فعدة من أيام أخر( وهبذا 
ومغازلة   ، الطبقية  تكريس  مع  القرآن  كان 
دعوته.  ىف  حممد  مساندة  أجل  من  األثرياء 
يقرأ  كان  أنه  أيًضا  عكرمة  مصحف  وىف 
املصحف  ىف  اجلملة  بينام  فيه((  ))قتـْـل 
أّن  ورغم  )البقرة/217(  فيه((  ))قتال  احلاىل 
الكلمتنْي ُمـتشاهبتان ىف احلروف ، وُمـتفقتان 
حيث  )من  املعنى  أّن  إالّ  الدماء،  إراقة  عىل 
النصنْي  ىف  خيتلف  العربية(  اللغة  قواعد 
عن  للتعبري  احلاىل  املصحف  ىف  كام  فالقتال، 
)القتل(  لفظ  أما  الخ  قبائيلة  حربية  معركة 
إنسانـًا  أّن  فيعنى  عكرمة  مصحف  ىف  كام 
ىف  يكون  قد  والقتل  آخر..  ـًا  إنسان يقتل 
بني  عادية  مشاجرة  ىف  يكون  وقد  معركة 
هو  كله  املوضوع  ىف  واملهم  شخصنْي.  أى 
 . القرآنى  النص  صياغة  ىف  البرش  تدخل 

م�صحف جماهد: 

مــــوىل  جبـــر  ابن  وهو  احلجاج  أبو  واسمه 

)= عبد( بنى خمزوم وهو من الكوفة. وعن 
))فال  يقرأ  كان  جماهد  أّن  فالن  عن  فالن 
ىف  هى  بينام  هبام((  َيطـّوف  أالّ  عليه  ُجـناح 
املصحف احلاىل ))أْن َيطـّـّوَف(( )البقرة/158( 
من  بينام  )أالّ(  األداة  استخدم  جماهد  أّن  أى 
كتبوا مصحف عثامن استخدموا األداة )أْن( 

م�صحف �صعيد بن جبري: 

جبري  بن  سعيد  أّن  فالن  عن  فالن  عن 
بينام  ُيـطّوقونه((  الذين  ))وعىل  يقرأ  كان 
الذين  ))وعىل  عثامن  مصحف  ىف  هى 
ىف  اتفق  أنه  أى  )البقرة/184(  ُيطيقونه(( 
كتبته  ما  مالحظة  مع  عكرمة.  مع  ذلك 
عكرمة.  بمصحف  اخلاص  اجلزء  ىف 
الطيبات  لكم  ))أِحّل  جبري  بن  سعيد  وقرأ 
بينام  قبلكم((  من  الكتاب  أتـُوا  الذين  وطعام 
الطيبات  لكم  ))أِحّل  احلاىل  املصحف  ىف  هى 
لكم((  ِحٌل  الكتاب  أوتوا  الذين  وطعام 
أضاف  جبري  بن  سعيد  أّن  أى  )املائدة/5( 
تعبري  بينام  الكتاب(  )أوتوا  بعد  قبلكم(  )من 
بعد  ولكن  اآلية  نفس  ىف  جاء  الكتاب(  )أوتوا 
من  واملُحصنات  املؤمنات  من  ))واملُحصنات 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم(( ولعّل هذا هو 
السبب الذى جعل ابن جبري يقع ىف هذا اللبس
كذلك جيب مالحظة أّن اين جبري كتب كلمة 
)أوتوا( الواردة ىف مصحف عثامن )أتوا( أى 
األلف حرف  بعد  الواو  حرف  حذف  أنه 
وبالطبع فإّن من كتبوا مصحف عثامن أدق 
العنرص  من ابن جبري. وهذا ما يؤكد تدخل 
البرشى ىف صياغة النص القرآنى . والشيىء 
أنه   – األصوليون  يتجاهله  الذى   – املُدهش 
أباحْت  املائدة  سورة  من   )5( رقم  اآلية  بينام 
وجعلْت  )املسلمني(  ل  الكتاب(  )أهل  طعام 
فإّن  )املسلمني(  الكتاب( حالال ل  )أهل  طعام 
عىل  نّصْت  السورة  نفس  من   17 رقم  اآلية 
ابن  املسيح  اهلل هو  إّن  قالوا  الذين  ))لقد كفر 
مريم... إْن أراد اهلل أْن هيلك املسيح ابن مريم 
فكيف  الخ(  مجيًعا..  األرض  ىف  ومن  وأمه 
يكون طعام )أهل الكتاب( حالال ل )املسلمني( 
مع تكفري )أهل الكتاب( ؟ وتكّرر املوقف ىف 
نفس السورة ىف اآليتنْي 72، 73. واألكثر إثارة 
من   )51( رقم  اآلية  عليه  نّصْت  ما  للدهشة 
نفس السورة )املائدة( حيث جاء هبا ))يا أهيا 
الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولــّهم منكم فإنه 
منهم(( فإذا كان األمر كذلك ، فكيف يأكلون 
والنصارى(؟  )اليهود  طعام  املسلمون(  )أى 
)اليهود  بني  القرآنى  النص  ساوى  أْن  وبعد 
رقم  باآلية  إذا   )51( رقم   اآلية  ىف  والنصارى( 
فنّصْت  بينهم  تـُفّرق  السورة  نفس  من   )82(
آمنوا  للذين  عداوة  الناس  أشد  ))لتجدّن  عىل 
اليهود والذين أرشكوا ولتجدّن أقرهبم مودة 
بأّن  ذلك  نصارى  إنـّا  قالوا  الذين  آمنوا  للذين 
منهم قسيسني ورهبانـًا وأهنم ال يستكربون(( 
جبري  بن  سعيد  أّن  فالن  عن  فالن  وعن 
بينام  يأفكون((  ما  تلقم  هى  ))فإذا  يقرأ  كان 
تلقف  هى  ))فإذا  احلاىل  املصحف  ىف  هى 
ابن  أّن  أى  )األعراف/117(  يأفكون((  ما 
مصحف  كتبوا  من  بينام  )تلقم(  كتب  جبري 

من   – يؤكد  مما  )تلقف(  كتبوها  عثامن 
. القرآنى  النص  ىف  البرش  تدخل   – جديد 

 
م�صحف الأ�صود بن يزيد وعلقمة بن قي�س : 

إثنني  أّن  أى  خطأ،  أى  به  ليس  والعنوان 
اشرتكا ىف كتابة مصحف واحد ، وعن فالن 
يقرآن  كانا  املذكورْين  اإلثننْي  أّن  فالن  عن 
املغضوب  غري  عليهم  أنعمَت  َمْن  ))رصاط 
عليهم وغري الضالني(( بينام هى ىف املصحف 
غري  عليهم  أنعمَت  الذين  ))رصاط  احلاىل 
)الفاحتة/7(  الضالني((  وال  عليهم  املغضوب 
بينام  )َمْن(  كتبا  املذكورْين  اإلثننْي  أّن  أى 
)الذين(  كتبوها  عثامن  مصحف  كتبوا  من 
وأهنام كتبا )وغري الضالني( بينام ىف املصحف 
عىل  جديد  تأكيد  الضالني(  )وال  احلاىل 
القرآنى. النص  صياغة  ىف  البرشى   التدخل 

 
م�صحف حممد بن اأبى مو�صى �صامى: 

أبى  بن  )حممد(  أّن  فالن  عن  فالن  عن 
موسى شامى كان يقرأ ))ولكن الذين كفروا 
يفرتون عىل اهلل الكذب وأكثرهم ال يفقهون(( 
يعقلون((  ))ال  احلاىل  املصحف  ىف  هى  بينام 
)املائدة/103( أى حدث تغيري ىف )ال يعقلون( 
كام هى ىف مصحف عثامن إىل )ال يفقهون(

 
م�صحف حطان بن عبد اهلل الرقا�صى ب�رشى: 

عنه  اهلامش  ىف  السجستانى  وكتب 
البرصى((  احلسن  ))ُمـعلــّم  هو  أنه 
يقرأ  كان  حطان  أّن  فالن  عن  فالن  وعن 
قبله  من  خلْت  قد  رسول  إالّ  حممد  ))وما 
))وما  احلاىل  املصحف  ىف  هى  بينام  رسل(( 
حممد إالّ رسول قد خلْت من قبله الرسل(( 
)آل عمران/ 144( أى أّن حطان كتب )رسل( 
كتبوها  عثامن  مصحف  كتبوا  من  بينام 
ىف  القرطبى  وذكر  )الرسل(  التعريف  بأداة 
تفسريه هلذه اآلية أّن ابن عباس – أيًضا – كان 
أّن سبب  ألف والم. وذكر  يقرأ )رسل( بغري 
حممد  جليش  وقعْت  التى  اهلزيمة  نزوهلا 
أّن )حممد(  ىف غزوة أحد وأّن كثريين قالوا 
قد قـُتل . أما الطربى فقد توّسع ىف تفسريه 
كان  ))لو  قالوا  آخرين  أّن  فذكر  اآلية  هلذه 
ابن قميئة  أّن  نبًيا ما قـُـتل(( والسبب  حممد 
بن  مناف  عبد  بن  حارث  بنى  أحد  احلارثى، 
أنفه  فكرس  بحجر،  الرسول  رمى  كنانة، 
الطربى  وكتب  وجهه.  ىف  وشّجه  ورباعيته 
عن  جبري  عن  فالن  عن  فالن  عن  أيًضا: 
حني  أحد  يوم  ُمـناٍد  نادى   : قال  الضحاك 
حممًدا  إّن  ))أال  وقال  حممد  أصحاب  هـُزم 
فأنزل  األول((  دينكم  إىل  فارجعوا  قـُـتل  قد 
اهلل ))وما حممد إالّ رسول.. الخ(( وهذه اآلية 
ُيـتابع ما حيدث  القرآن كان  أّن  تؤكد عىل -1 
عىل أرض الواقع ، ثم ُيعيد صياغته بام يتالءم 
ودفاعه  ملحمد  األيديولوجى  التوجه  مع 
واعتقدوا  ترّسعوا  الذين  وخُياطب   ، عنه 
النبى قد مات فقال هلم ))أفإْين )مكتوبة  أّن 
أعقابكم((  عىل  انقلبتم  قـُـتل  أو  مات  هكذا( 
يؤكد  )الرسل(  و  )رسل(  بني  االختالف   2-
القرآنى.  النص  صياغة  ىف  البرشى  الطابع 



الوضع اإلقتصادى صعب بل ومتدهور منذ سنوات 
واإلقتصاد  املواطن  منه  يعانى   ، أكثر  اآلن  ويتفاقم 
الوطنى ، أيضًا يعانى منه املنتج واملستهلك واجلميع .                                                                           
جيب  التحتية  بالبنية  خاصة  أساسية  عوامل 
توفرها لكى ال تكون عائق بل لتصبح مشجع لإلنتاج 
هلا  تتوفر  أن  جيب  الضخمة  السودان  إمكانيات 
اإلنتاج  ىف   اإلستثامرات  لتشجيع  الآلزمة  البنية 
سواء الزراعى أو احليوانى أو الصناعى واخلدمات  .                                                                                         
نبدأ بالطرق والطاقة ، ومها بنية حتتية هامة لإلنتاج 
داخل  السودان  ىف  الطرق   . والسياحة  والتسويق 
                                                                                       . متدنئ  مستوى  ذو  املدن  وبني  واملدن  العاصمة 
وبني  واملدن  العاصمة  ىف  املسفلتة  الطرق  معظم 
بالكاد  وهى  لإلجتاهني  مشرتك  مسار  ذات  املدن 
اإلجتاهني  عىل  العابرة  املركبات  بمرور  تسمح 
وبضائع  وحاويات  ركاب  ناقالت  اآلن  دخلت 
الطرق  وضع  مع   ، وعرضًا  طواًل  احلجم  كبرية 
عدة  يوميًا  حتدث   ، لإلجتاهني  الضيقة  احلالية 
وإصابات  ومركبات  أرواح  فيها  تفقد  حوادث 
املواطن  عىل  كبرية  مادية  وخسائر  كثرية  برشية 
مبارشة. غري  وخسائر  الوطنى  واإلقتصاد 
جتد  ال  املدن  وبني  املدن  داخل  الطرق  معظم 
حيث   ، هلا  املستمرة  واملتابعة  الصيانة  خدمات 
بسري  ترض  ومطبات  حفر  عدة  هبا  توجد 
حتدث   ، لتفادهيا  او  فيها  اهلبوط  عند  املركبات 
                                                                                                                                    . االخرى   املواجه  املركبات  مع  تصادمات 
أيضًا يالحظ أن حافة الطريق غالبًا غري معبدة مع 
خارج الطريق مما يؤدى اىل حوادث عند اخلروج  
املركبات الرسيع عن الطريق  . هذا الوضع الضعيف 
للطرق يؤدى اىل احلد من إستخدام الرسعة العالية 
اإلقتصادية لكسب الوقت والوقود  ، غالبًا حيدث 
ىف  خاصة  املركبات  سري  ىف  وبطء  إصطفاف  
الوقود  إستخدام  من  يزيد   مما   ، الذروة  ساعات 
                              . للوقت  كبري  وفقد  املركبات  كفاءة  عىل  ويؤثر 
مبارشة  والغري  املبارشة  اخلسائر  رصدنا  إذا 
اعاله  ورد  ما  حسب  احلالية  الطرق  عىل  سنويا 
تقديرى  ىف  سنويًا،  اجلنيهات  مليارات  نجدها 
يغطى  أن  يمكنه  الطرق  عىل  عام  ىف  نفقده  ما 
املدن  وبني  املدن  ىف  املسفلتة  الطرق  صيانة  تكلفة 
الطرق  توسيع  تكلفة  من  جزء  يغطى  وأيضًا   ،
ىف  الطرق  لبعض  التانى  املسار  بإدخال  احلالية 
رسوم  املواطن  يدفع   . املدن  بني  وخاصة  املدن 
وهنا   ، والواليات  املدن  بني  الطرق  إلستخدام 
التى   ، األموال؟  هذه   تذهب  أين  تساؤل  يطرح 
من املفرتض أن توجه اىل صيانة وتطوير الطرق . 
أثار  من  كبرية   سياحية  إمكانيات  للسودان 
جاذب  وجو   وطبيعية  جدًا  قيمة  تارخيية 
العاصمة  لنجعل  لذلك   ، العام  طوال  للسياحة 
سياحية  مراكز  واملواقع  املدن  وبعض  القومية 
متطلبات  ىف   لإلستثامر  جمال  تفتح    ، جاذبة 
دخل  للسودان  يوجد  مما    ، وخدماهتا  السياحة 
كبري بالعمالت األجنبية ، هو ىف أشد احلاجة له  .                                                                                                                                  
تكون  أن  واجلسور  الطرق  وزارة   عىل  أقرتح 
الطرق  ىف  خرباء  من  عليا   قومية  خمتصة  جلنة 
الواليات  ووالة  املركزية  املالية  وزارة  وبمشاركة 
وبمساعدة مكتب إستشارى متخصص ىف جمال 
برنامج  لتضع  أعاله  ورد  ما  يقيم  أن   . الطرق 
وإدخال  الطرق  وتطوير  لصيانة  طموح  تفصيىل 
كام   . املدن  وبني  املدن  داخل  املسارين  نظام 
من  بدعم  الآلزم  التمويل  توفري  عىل  العمل  يمكن 
املنظامت الدولية والدول الغنية الصديقة  ، يلزم أن 
تعد وتقدم هلم مرشوعات تطوير الطرق مدعومة 
، تتمشى  بدراسة جدوى فنية وإقتصادية وبيئية 
العاملية واإلقليمية والدول  املنظامت  مع متطلبات 
 . الفقرية  للدول  مرشوعات  ومتويل  لدعم  الغنية 
سوف  الطرق  تطوير  مرشوع  نتائج 
واإلقتصاد  املواطن  عىل  وبركة  خري  يكون 
وتقدمه  السودان  لتطوير  وعامل  الوطنى 
املواطنني  ترحيل  تكلفة  خيفض  حيث 
كام  وسالمتها  إيصاهلا  ورسعة  واملنتجات 
                                                                                                   . للسودان  السياح  جلذب  واسع  املجال  يفتح 
والكهرباء  البرتولية  املشتقات  ىف  ممثلة  الطاقة 
والطاقة املتجددة هامة جدًا  للمواطن واإلقتصاد 
والتعامل  الطاقة  متطلبات  ترتبط  الوطنى، 
طفولته  مسار  وىف  والدته  منذ  للمواطن  معها 
لذلك   . وفاته  حتى  ورفاهيته  وعمله  وشبابه 
وهنضة  الشعوب  بتقدم  الطاقة  توفر  إرتبط 
لإلنتاج  االساسى  املحرك  هى  الطاقة   . اوطاهنا  
واخلدمات   والصناعى  واحليوانى  الزراعى 
والعام  اليوم   مدار  عىل  توفرها  لذلك   ، والسياحة 
مشجعة.                                                                                 بأسعار  واالهم  ورضورى  جدًا   هام 
عىل  الكهربائى  لألمداد  موسمى  عجز  حدث 

سقوط  اىل  أدى  مما   ، للكهرباء  القومية  الشبكة 
أيام   منذ  مرات  عدة  للكهرباء  القومية  الشبكة 
لعدة  الشبكة  من  أجزاء  فصل  اىل  ادى   أيضًا  
                                                                                                                  . ساعات أما العطال وأصالح أو عجز ىف األمداد  
جتدر اإلشارة أن أكثر من %50 املواطنني مل تصلهم 
أيضا   . معها  يتعاملون  وال  الكهرباء  خدمات  بعد 
اقل  بني  الكهرباء  من  السودان  ىف  الفرد  نصيب 
الدول  .  عىل الرغم من االمكانيات اهلائلة الطبيعية 
ىف  ممثلة  الكهرباء   لتوليد  السودان   ىف  املتوفرة 
الطاقة اخلرضاء .يمثل توليد الكهرباء من الطاقة 
ىف  التوسع  ويمكن   70% من   اكثر  حاليًا  املائية 
التوليد املائى بتشييد سدود عىل شالالت الشاملية 
فنية  دراسات  هنالك  بان  اإلشارة  جتدر   . االربعة  
النهضة  سد  دخول   ، عليها  سدود  لتشييد  معدة 
االرزق  النيل  هنر  عىل  املقام  العمالق  اإلثيوبى 
الفيضان  من  حيد  سوف  السودانية  احلدود  عىل 
منتظم  يومى  مياه  وارد  ينظم  حيث  السنوى 
احلاىل  املائى  الكهربائى  التوليد  من  يضاعف  مما 
لسد  الفنى  املستجد  هذا   . القائمة   اخلزانات  عىل 
النظر ىف تصميامت سدود  إعادة  النهضة يستلزم 
الشاملية األربعة حيث ال حتتاج اىل بحريات كبرية 
خلف سدودها  ، لذلك يمكن تشييد سدود اصغر 
تشييد  تكلفة  وذات  للكهرباء  عطاء  وأكرب  حجام 
يمكن  حيث  كبرية   زراعية  فائدة  أيضا   ، أقل 
استزراع أراضى اكثر حول السدود وعىل ضفتى  
النيل االزرق وهنر النيل طوال العام  .  توجد ايضا 
دراسات معدة لوضع تربينات كهرباء مائية عىل 
وسنار  الدمازين  ىف  القائمة  السدود  ترع  خمارج 
سوف  النهضة  سد  وتشغيل  تشييد  مع  ومروى 
 . وبيئيـــًا   واقتصاديًا  فنيًا  أكثر  جمدية  تكون 
عطبـــرة  أعـــالـــى  ســـدى  تشـــيـــيـــد  تـــم 
كبري  عائــــــد  هلــــــم  حيــث  والســـتــيت 
 . الكهرباء  توليد  ىف  وايضا  وزراعى  مائـــى 
الطاقة الشمسية املتوفرة ىف السودان هائلة غيـــر 
اجلغراىف  السودان  موقع  حيث  حمـــدودة، 
لإلستفادة  العامل  ىف  الدول  افضل  بني  حيسب 
الشمس  ترشق  حيث   ، الشمسية  الطاقة  من 
الطاقة  النهار،  ساعات  وطوال  تقريبًا  العام  طوال 
عن  الكهرباء  لتوليد  استخدامها  يمكن  الشمسية 
خمتلفة  لسعات  الشمسية  اخلاليا  لوحات  طريق 
النائية  املناطق  ىف  املبارش  االستخدام  حمدودية   .
لإلنارة وادارة مضخات املياه وطواحني الغالل  .. 
الخ  . أو جتميعها طوليا وعرضيًا لتعطى سعة اجلهد 
الشبكات  اىل  إدخاهلا  ثم  الآلزمة  والطاقة  الآلزم 
املعزولة ىف بعض املدن واملناطق حتى لدعم الشبكة 
مع  النهار  ساعات  ىف  خاصة  للكهرباء  القومية 
بعد  باملساء  ليستخدم  املائى  التوليد  مع  التنسيق 
إقتصادى  عائد  التكامل  هلذا   .. الشمس  مغيب 
رمال  من  تصنع  الشمسية  الطاقة  وبيئخاليا  كبري 
كريستالية وهى متوفرة ىف عدة مواقع بالسودان 
. أرى من األمهية دخول السودان مع رشكة عاملية 
لتصنيعها  الشمسية  اخلاليا  صناعة  ىف  متخصصة 
متخصصة  صينية  رشكات  .توجد  السودان  ىف 
ىف  متقدمة  وهى  الشمسية  اخلاليا  إنتاج  جمال  ىف 
السودان عالقاته مع الصني جيدة أى  املجال  هذا 
ىف  متخصصة  صينية  رشكة  مع  التعاقد  يمكن 
أنتاج اخلاليا الشمسية لتصنع ىف السودان رشاكة . 
الشمسية عاىل ومتوسع حمليًا  الطلب عىل اخلاليا 
وعامليًا، ىف تقديرى هذا املرشوع له مقومات نجاح 
الصناعة  ووزارة  التعدين  وزارة  فلترشع  كبرية 
واقتصاديا  فنيًا  املجدى  املرشوع  هذا  تنفيذ  ىف 
طريق  عن  جتمع  الشمسية  الطاقة  حرارة  وبيئيًا 
معدنية  غاليات  اىل  وتوجه  خاصة  مرايات 
يستخدم  التبخر  درجة  اىل  املياه  لتسخني  بخارية 
املولدة  احلرارية  الرتبينات  إدارة  ىف  البخار  هذا 
للكهرباء، مستخدم هذا النظام بنجاح كبري ىف إنتاج 
البخار ثم الكهرباء ىف تونس واملغرب وعدة دول .
بديل  هو  الشمسية  الطاقة  من  البخار  إنتاج 
النووية  للوحدة  بديل  مناسب  وبيئى  فنى 
إلدارة  البخار  أنتاج  االساسية  مهمتها  التى 
الكهربائى. واملولد  البخراية  الرتبينة 
بوحدة  الشمسية  الغاليات  نظام  يدعم 
إستخدام  لتكملة  حرارية  غازية  دعم 
يـــوميـــًا.                                                                                                          ســـاعـــة   24 الــــ  طـــوال  البخـــار 
إلدارة  الشمس  حرارة  إلستخدام  النظام  هذا 
وبيئيا  واقتصاديا  فنيا  جمدى  احلرارية  املولدات 
  . خماطرها  لتفادى  النووية  للوحدة  قوى  وبديل 
ىف  النووى  اجلزء  بإستبدال  املسئولني  أناشد  لذلك 
تشييدها  املتعاقد  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطة 
احلـــرارة  لطـــاقـــة  الســـوفيــتـــى   اإلحتاد  مع 
لتفـــادى   الـــآلزم   البخـــار  لتوفيـــر  الشمسية 

                                                                            . بعدها   النووية وما  الوحدات  مضـــار وخماطر 
الرياح  طاقة  ىف  جيدة  السودان  ىف  مواقع  توجد 
منطقة  عىل  وايضًا  البالد   ورشق  شامل  عىل 
مراوح  وضع  ويمكن   . البالد  غرب  مرة  جبل 
أو  املبارش  لإلستخدام  الكهرباء  لتوليد  هوائية 
                                                                                                                                 . الكهرباء  لشبكات  واضافتها  كبرية  لسعات 
كبري  قومى  مرشوع  يوجد  ال  لألسف 
املتوفرة  اخلرضاء  الطاقة  من  لإلستفادة 
ولكهربة  املواطنني  ملعظم  الكهرباء  لتوفري 
بـــه للنهـــوض  الســـودان   منـــاطـــق  معظـــم 
ىف  للتوسع  قومى  ومرشوع  خطة  فلتوضع 
اخلمسة  ىف  واستخدامها  الكهربائى  التوليد 
ان  يمكن  املرشوع  هذا  أيضا   . القادمة  سنوات 
املطلوبة  للصيغة  املالية  وزارة  بمشاركة  يعد  
اإلقليمية  العاملية  للمنظامت  ليقدم  عامليا 
                                                                                                                                           . وتشييدها    لتمويلها  والغنية  الصديقة  والدول 
ىف العام املاضى واالشهر املاضية متت زيادات غري 
القطاعات   جلميع  الكهرباء  تعريفة  عىل  مربرة 
 . والسلع  واالنتاج  اخلدمات  تكلفة  عىل  أثرت   ،
الكهرباء  تعريفة  زيادة  وراء  االساسى  السبب 
تكوين  بعد  اإلدارية  التكلفة  زيادة  اىل  ترجع 
للكهرباء  القومية  اهلبئة  بدل  رشكات  مخسة 
هذه  وآداء  مستوى  ىف  فنى   تدنى  صاحبه  كام 
 . للكهرباء  القومية  اهليئة  بآداء  مقارنة  الرشكات 
خمتصة  عليا   جلنة  تكوين  االمهية  من  ارى  لذلك 
لتقييم   ، متخصص  إستشارى  بمكتب  مدعمة 
اهليئة  مع  مقارنة  اخلمسة  الرشكات  وضع 
الكهرباء  تتوفر  ان  أجل  من  للكهرباء  القومية 
اإلنتاج  لتدعم  تكلفة  بأقل  إنتاجها  ىف  وتتوسع 
واخلدمات واإلقتصاد القومى، إمدادات املشتقات 
اإلمداد  ىف  عجز  حيدث   ، مستقرة  غري  البرتولية 
حني  والواليات.  العاصمة  ىف  وآخر  حني  بني 
حدوث العجز تظهر الصفوف الطويلة للمركبات 
البرتولية   املشتقات  توزيع  حمطات  مواقع  عىل 
مركبات  وترفع  للوقود  االسود  السوق  ويظهر 
هنا   . املواطنني  لنقل  اسعارها  املختلفة  النقل 
اإلختناقات  هذه  تتكرر  ملاذا  واضح  تساؤل  يطرح 
ىف  نرش  ما  حسب  ؟  مستقباًل  تفادهيا  وكيف 
مصفاة  دخول  االساسية  االسباب  أن  اإلعالم 
ايضا مشتقات برتولية   ، الدورية  للصيانة  البرتول 
توفر  لعدم  متاخرة  بورتسودان  وصلت  مطلوبة 
ايضا   . املناسب  الوقت  ىف  املطلوبة  الصعبة  العملة 
املشتقات  ختزين  خمازن   سعة  حمدودية  عائق  
تتكرر  أن  ويمكن  قائمة  االسباب  هذه  البتورلية 
للمشتقات  اإلختناقات  تتكرر  وبذلك  مرات  عدة 
البرتولية ، لذلك نرى من االمهية معاجلتها جذريَا  
املشتقات  إلمداد  إتفاق  او  الصعبة  العملة  توفري 
يكون مؤسس عىل  البرتولية مع رشكات موردة 
االستهالك  بمتطلبات  لتفى  اإلمداد  وزمن  الكمية 
االمهية  من  أيضا   . املناسب  الوقت  ىف  املستمر 
للعاصمة  البرتولية  املشتقات  مواعني  توسيع 
واالهم    . أشهر  لعدة  لتفى  والواليات  القومية 
الرتكيز عىل اإلكتشافات البرتولية والغاز وتطوير 
الفائض   ويصدر  السودان  ليكتفى  احلالية  احلقول 
البرتول  مصفاة  سعة  توسيع  االمهية  من  ايضا  
توفري    . داعمة  جديدة  مصفاة  وتشييد  احلالية 
واإلنتاج   للمواطن   جدًا  هام   البرتولية  املشتقات 
الآلزمة   احللول  ، جيب وضع  الوطنى  واالقتصاد  
حيث  املستقبل  ىف  الوقود  أزمة  تتكرر   ال  حتى 
                                                                                                                              . الوطنى   واإلقتصاد  املواطن  عىل  عالية  تكلفتها 
الطرق  وتطوير  إصالح  بامهية  املوضوع  نختتم 
من  وكهربائية  برتولية  الآلزمة  الطاقة  وتوفري 
                                                                                                      . والسودان  السودانى  املواطن  حال  تقدم  أجل 
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سيارتك  اصطدام  حاله  يف  التام  اهلدوء  التزام  عليك  جيب   -
احلديث  اداب  بقواعد  وااللتزام  ســــيارة  حــــادث  نتيجــــه 
للحادث. اآلخري  األطراف  أو  االخر  الطرف  عيل  واالطمئنان 
جيب  شخص  ألي  جسديه  أصابات  وجود  حاله  يف   -
إســـعاف  املصـــابني. لســـرعه   911 رقم  بطلـــب  اإلســـراع 
أطراف  بني  السيارات  عيل  التأمني  معلومات  بتبادل  عليك   -
خيتص  بام  كافيه  معلومات  عيل  واحلصول  الســـيارة  حادث 
واسم  اهلاتف  ورقم  والعنوان  االسم  مثل  ومالبساته  باحلادث 
ووصف  السياره  رخصه  ورقم  التأمني  وثيقة  ورقم  التأمني  رشكه 
واملوديل  املاركه  مثل  للحادث  املتسببه  السيارات  او  السياره 
للسياره. احلادث  الرضر  إلظهار  املستطاع  قدر  صور  واخد  واللون 
كرقم  للحادث  شهود  َاي  بيانات  عيل  احلصول  الرضوري  ومن   -
االمر. احتاج  اذا  بشهادهتم  لألخذ  اخري  اتصال  وسيله  او  اهلاتف 
باصالح  املطالبه  وبدء  احلادث  عن  لإلبالغ  التامني  برشكة  اتصل   -
جسديه  إصابات  هناك  كان  اذا  العالج  تكاليف  وتغطيه  سيارتك 
وسوف ترسل لك رشكه التامني Adjustor لعرض الرضر وتقييم 

تكلفه إصالح السياره  ويمكنك االتصال برشكه التامني اخلاصه بك  او 
رشكه الطرف االخر املخطي يف احلادث او مع الرشكتني يف نفس 
الوقت اذا كان ليس واضحا من الطرف املخطئ يف احلادث برجاء 
التامني  وثيقه  وكانت  احلادث  يف  خمطئا  تكن  مل  اذا  انه  مالحظه 
اخلاصه بك تامني شامل وقمت باالتصال برشكه التامني اخلاصه بك
مبلغ بخصم  ستقوم  بك  اخلاصه  التـــاميـــن  شــركة  فان 
وتقــــوم  املطــــالــــبــــــه  مبلــــغ  مـــــن   Deductibleالــ
حتصيل  بعد   Deductible الـــــ  مبلـــغ  بـــرد  رشكتك 
املخطئ.  الطرف  تامني  رشكه  من   Claim الــــ  مبلغ 
-عليك االتصال بمحامي متخصص يف تعويضات حوادث السيارات 
بالتفاصيل  حدث  ما  جسديه  ورشح  إصابات  هناك  كانت  اذا 
احلادث  عن  نتجت  العـــالج  التي  فواتري  تدوين  و  ملحاميــــك 
وتدوين َاي اعطال عن العمـــل او الدراسه بسـبب احلادث متضمنا 
تقديرية  ماليه  مبالغ  َاي  وحرص  العالج  تلقي  يف  متضيـه  وقت  َاي 
تنفق الصالح السياره ويمكنك احلصول عيل تقدير لتكلفه اإلصالح .
باصالح  اخلاصه  والفواتري  األوراق  بكل  االحتفاظ  دائام  تذكر   -

اإلصابات  بمعاجله  اخلاصه  املرصوفات  كل  وايضًا  السياره 
تأجري   ، االدويه  الضامدات،  فيها  بام  احلادث  عن  الناجته 
. احلادث  عن  ناجته  خسائر  َاي  او  تاكسيات  او  سيارات 
- انت مطالب قانونا باكامل وتقديم تقرير )SR1( يف غضون 10 اّيام من 
تاريخ وقوع احلادث بغض النظر عن من الشخص املخطئ وذلك يف 
حاله اذا جتاوز مبلغ الرضر الذي حلق باي سياره او ملكيه $750 دوالرا 
او اذا تسبب احلادث يف حدوث إصابات جسديه او وفاه ال قدر اهلل .
مـــع امنيـــاتـــي لـــك عزيـــزي قـــائــــد السيارة بكل ســـالم وأمـــن.

 
ارحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه انواع التامني

عيل العنوان الربيدي
 samy@goldenwayins.com

مـاذا تفعــل اذا 
تعرضت حلادث 
ســــــــــيارة؟



ولــد  مصـــري،  إســالمــي  داعيــة  شــاهيــن  مظــهــر 
يف  ماجستري  عيل  حصل  طنطا،  مدينة  يف   1974 عــام 
حصل  أنه  كمـا  األزهر،  جامعة  من  القرآنية  البالغة 
اإلســالمية  الدراسـات  كليـــــة  من  الدكتـــوراه  عيل 
امتياز. بدرجة  القاهرة  يف  األزهر  بجامعة  والعربية 
شارك ىف ثوره 25 يناير ولقب وقتها بخطيب الثورة كان 
عىل  املواطنني  ليحث  مكرم  عمر  مسجد  منرب  يعتىل 
مسجد  ويقول  يذكر  ودائاًم  للثورة،  االجيابيه  املشاركة 
عمر مكرم هو املسجد الرئييس بميدان التحرير الذى يقع 
بجوار كنيسة قرص الدوباره كانوا  يشاركان ىف اسعاف الثوار 
يناير وكنا نقف نسمع ترانيمهم ونرددها معا.   25 وقت 
الذى  التحرير  ميدان  ىف  ظهر  للوطنيه  احلقيقى  املعنى 
يقف  كان  والذى  ومسيحى  مسلم  بني  اليفرق  كان 
املسيحيني حيمون اخواهتم املسلمني اثناء صالة اجلمعه 
التى نريدها نبقى معًا الننا نكمل بعض.  هذه هى مرص 
هامــه.  كثيـره  وقضــايـــا  لكاريـزمــا  شاهيـــن  مظهـــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�صهر رم�صان له مذاق خا�س و�صكل خمتلف فى 

م�رش ملاذا ؟

 

للبهجه  رمضان  شهر  خالل  مرص  ىف  الشوارع  تتحول 
الناس يف األسواق لكي يقوموا  والسعاده  فتنشط حركة 
برشاء حاجات رمضان املتعارف عليها وتتزين الشوارع 
يزيدها  وما  امللونة   والفوانيس  الباعة  صوت  بضجيج 
معهم  حاملني  األطفال  منظر  اجلميلة  وهي  مجاال 
من  جو  هناك  ان  باالضافه  التقليدية،  رمضان  فوانيس 
بالفوانيس  تتزين  الشوارع  ونجد  واألستقرار  األمان 
جتد  كام  واألطفال  الشباب  يعدها  التي  الورقية  والزينة 
رمضان. وياميش  الغذائية  باملواد  مليئة  التجارية  املناطق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدفع الإفطار عاده م�رشية كيف بداأت ؟

 

)مدفع اإلفطار إرضب(مجلة يعشقها وينتظرها اإلنسان 
أيام  يوم من  املرصي يف كل مكان عند مغيب شمس كل 
شهر رمضان املعّظم، وبطل هذه اجلملة هو املدفع الذي 
شمل  باجتامع  املرصي  اإلنسان  وجدان  يف  دويه  ارتبط 
بعيدًا. ارحتل  أو  سافر  مهام  األرسي  والدفء  العائلة 
اإلخشيدي  العرص  يف  مرص  وايل  أن  التاريخ  كتب  تذكر 
أحد  له  أهداه  جديًدا  مدفًعا  جيرب  كان  خوشقدم 
غروب  وقت  جاءت  األوىل  الطلقة  أن  وتصادف  الوالة 
عىل  توافد  ذلك  وعقب  هـ   859 عام  رمضان  أول  شمس 
عىل  يشكرونه  القاهرة  وأهايل  الشيوخ  خوشقدم  قرص 

إطالق املدفع يف موعد اإلفطار فاستمر إطالقه بعد ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حري�س فى اعيـاد القباط اأن تقدم التهانى لهـم 

داخـل الكاتـدرائية املـرق�صـية ويقابـلـك القبـاط 

بالت�صفيق احلاد ماذا يكون �صعـورك ؟

وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  يؤكد  الذى  الرصيح  القرآنى  النص 
وإهدائهم،  ووصلهم،  املسلمني،  غري  بر  عن  ينَهنا  مل 
الرب،  أشكال  من  ذلك  إىل  وما  منهم،  اهلدية  وقبول 
تربطها  قويه  عالقه  املسيحيني  بإخواتى  وعالقتى 
املحبه  اساسها  طويله  عالقه  معهم  ىل  والرمحه  املوده 
ىف  معًا  فكنا  طويلة  سنوات  مدار  عىل  املشرتك  والتعاون 
التحرير.  ميدان  ىف  جنب  إىل  جنبًا  املاضيه  املواقف  كل 
االخرين  مع  التعامل  ىف  عدل  و  رمحة  دين  اإلسالم 
املسيحيني،  باخواتنا  بنا  اوصى  السالم  عليه  فالرسول 
التى  املواقف  من  العديد  هناك  كانت  قدياًم  حتى 
املسيحيني  إخواهتم  بجوار  املسلمني  فيها  وقف 
املسلمني  بعض  محى  من  أول  املسيحيون  كان 
بطش  من  هربًا  احلبشة  إىل  األوىل  هجرهتم  يف  األوائل 
ونرصهم  احلبشة  ملك  النجايش  فحامهم  قريش، 
قام  النجايش  مات  وعندما  سنني،  سبع  عنده  ولبثوا 
املدينة. يف  عليه  الغائب  صالة  بأداء  حممد  الرسول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا تو�صف زياره الرئي�س اإىل القباط فى 

اعيادهم ؟ 

حمرمي  قلوب  يف  خنجر  للكاتدرائية  السييس  زيارة 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتاح  وعن  األقباط،  هتنئة 
اجلديدة  اإلدارية  بالعاصمة  املسيح  ميالد  كاتدرائية 
كبري  مسجد  بناء  احلايل  الوقت  يف  يتم  أنه  موضحًا 
جديد  مشهد  وهو  للكنيسة  جماور  اإلدارية  بالعاصمة 
طويلة. عصور  عرب  تنفك  مل  التي  املرصية  للملحمة 
ويوم  للمرصيني،  أبيض  يوم  هو  الكاتدرائية  افتتاح 
كانت  ناس  ويف  مرص،  وكارهي  أعداء  عىل  أسود 
بيبنوا  املرصيني  تشوف  ما  قبل  متوت  تتمني 
بعض”. مع  وبيصلوا  جديدة،  وكنيسة  مسجد 
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كيف ترى موقف قدا�صه البابا توا�رشو�س حينما 

حرقت الكنائ�س على يد الخوان امل�صلمني حينما 

قال وطنــًا بال كنائـ�س اف�صل من كنائ�س بــــال 

وطــن ؟ 

واألقباط  للكنيسة  الوطنى  الدور  عىل  اثنان  خيتلف  ال 
الثانى  توارضوس  البابا  كان  حيث  يونيو   30 ثورة  عقب 

أحد  املرقسية  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 
ىف  مشاركًا   2013 عام  يوليو  من  الثالث  يوم  صورة  أركان 
طريق  خارطة  ورسم  مرسى  حممد  اإلخوانى  عزل 
املجتمع،  وممثىل  الدولة  مؤسسات  باقى  مع  الثورة 
واألقباط  الكنائس  دفعت  اللذان  والدعم  املشاركة  مهه 
الكنائس  من  العرشات  وتدمري  بحرق  ذلك  بعد  ثمنهام 
فض  عقب  اجلمهورية  حمافظات  خمتلف  ىف 
اإلخوان  لتنظيم  مرص  وهنضة  العدوية  رابعة  إعتصاَمى 
.2013 أغسطس  من  عرش  الرابع  ىف  وأنصاره  اإلرهابى 
وحينام علم البابا توارضوس الثانى أنباء االعتداءات عىل 
مريوط  بكينج  مارمينا  بدير  خلوته  فرتة  أثناء  الكنائس 
الشهرية  مقولته  وأطلق  أمله  جتاوز  اإلسكندرية  ىف 
مشريًا  وطن«  بال  كنائس  من  أفضل  كنائس  بال  »وطن 
يقدمها  بسيطة  تضحية  هو  الكنائس  تلك  حرق  أن  إىل 
الوطن. حرية  أجل  من  خاطر  طيب  عن  األقباط 
الشعارات  إطالق  عند  يتوقف  مل  للبابا  الوطنى  الدور 
لتكون  املهجر  كنائس  كل  ملطالبة  ختطاها  بل  الرباقة 
سفارات شعبية ملرص ىف اخلارج ُتعّرف الغرب بام حيدث 
يونيو   30 ثورة  بأن  االدعاء  زيف  عن  وتكشف  مرص  ىف 
كانت انقالبًا وليست ثورة شعبية ضد حكم الدين وجتاوز 
البابا عن هدم الكنائس وتربص اإلخوان باألقباط وتنكيلهم 
يطلب  أن  ورفض  اجلمهورية  حمافظات  بعض  ىف  هبم 
شيئًا من وفود اخلارج التى توالت ىف زيارات متعاقبة عىل 
املقر البابوى ىف الكاتدرائية املرقسية بالعباسية رفض البابا 
باألنبا  ودفع  احلني  ذلك  ىف  الوفود  تلك  من  العديد  مقابلة 
األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة  الشباب  أسقف  موسى 
فأخذ  وطنية  البابا  عن  خيتلف  مل  الذى  وهو  ملقابلته 
له  يتعرض  وما  مرص  ىف  األحداث  حقيقة  يوضح 
األقباط رافضًا أن يقدم مطلبًا طائفيًا وطالب تلك الوفود 
مبرشًا  بلداهنا  ىف  مرص  صورة  تصحيح  عىل  تعمل  بأن 
اجليش  محاها  التى  ثورهتا  ظل  ىف  ومستقبلها  بمرص 
واإلرهابية. الظالمية  التيارات  من  اختطفها  من  يد  من 
ليس  الوطن  لصالح  يعمل  انه  العامل  لكل  اثبت  البابا 
الكنائس  جدران  حترتق  ان  فضل  فقط،  ابنائه  لصالح 
وطنى  فالبابا  باكمله  وطن  حيرتق  ان  من  بدال 
ذلك.  ىف  التشكيك  احد  يستطيع  وال  النخاع  حتى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مباذا ترد على حتدث الكوجنر�س الأمريكى عن 

م�رشوع قانون حلماية الأقليات يف م�رش ؟ 

ملشاكل  احتواء  يوجد  ال  نفسها  أمريكا  يف 
اإلرهاب  ضد  حرب  وال  بينهم  توحد  وال  املواطنني 
مرص. مثل  للدولة  مؤسسات  يبني  جيش  وال 
وحضور رئيس اجلمهورية ووزير الداخلية ووزير اخلارجية 
ووزير الدفاع، وعدد من الوزراء لقداس عيد امليالد أقوى 
رد عىل أعداء الوطن فهذا املوقف يقال عنه )رد معلمني(.



من وجهه نظرك هل يتم اختطاف الفتيات 

القا�رشات امل�صيحيات واإجبارهن على الإ�صالم ؟ 

اإليامن بالدين يكون موروثًا من اآلباء واألجداد وإذا مل يتحول 
هذا املوروث إىل إيامن حقيقى بجوهر الدين والتعرف عىل 
مقاصده والقناعة بمبادئه والتمسك بقيمه وذلك من خالل 
التعرف ثم املامرسة احلياتية هلذا الدين بإيامن كامل وقناعة 
من  جزءا  املتواتر  واإليامن  املوروث  الدين  يكون  هنا  تامة. 
باملظهر ويرتك اجلوهر، يعىل  مرياث اجتامعى عائىل هيتم 
من  التحول  أما  املوضوعى،  اإليامن  وينسى  التدينى  الشكل 
دين إىل دين آخر فهذا يعنى التعرف والدراسة التامة للدين 
الذى  بالدين اآلخر  التعرف والدراسة واإليامن  ثم  املوروث، 
أو  ترغيب  إليه دون  التحول  إرادته  الشخص بمحض  قرر 
قمة  هو  دين  أى  طريق  عن  باهلل  اإليامن  إن  حيث  ترهيب 
وعىل  ترهيب.  أى  تفوق  قوة  املؤمن  ويعطى  الرتغيب، 
إجباره  هبدف  أحد  بخطف  يسمى  ما  البتة  يوجد  ال  ذلك 
به،  ويؤمن  يعتنقه  الذى  الدين  غري  آخر  دين  اعتناق  عىل 
ولكن ما حيدث عىل أرض الواقع، وذلك من خالل عرشات 
هى  احلجة  وكانت  شخصيًا،  فيها  تدخلت  التى  احلاالت 
وليس  إختفاء  هى  العملية  أن  دائاًم  ويثبت  ثبت  اخلطف، 
دون  حقيقى  إيامن  بسبب  إما  اإلختفاء  وهذا  إختطاف، 
بني  حب  قصة  بسبب  يكون  أن  أو  اجلديد  بالدين  إكراه 
طرف مسلم وآخر مسيحى ال جيدان غري عملية اإلختفاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترى ان هناك ا�صطهاد للم�صيحيني فى م�رش ؟ 

اخلطر  مرص  ىف  املسيحيني  لالخوه  اضطهاد  يوجد  ال 
بني  تفرق  ال  داعش  تستهدف  حينام  واحد  واهلم  واحد 
البطرسيه  الكنيسه  ىف  ماحدث  مثل  ومسيحى  مسلم 
حدث ىف مسجد الروضه ىف شامل سيناء وكام حيدث مع 
الرصاص  املسيحيني،  اجلنود  مع  حيدث  املسلمني  اجلنود 
مجيعا.  علينا  تزداد  االسعار  تزداد  وحينام  يفرق  ال 
واحد  مركب  داخل  نسري  اننا  نعلم  ان  مجيعا  علينا 
سالمة  هيدد  امر  اى  عىل  نقضى  لكى  معًا  نتكاتف 
الذى  اجليل  يأتى  لكى  االمام  اىل  وننظر  الوطن 
وسالم  وأمان  حمبه  هلم  تركناه  ما  أن  يرى  بعدنا 
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فكره برنامج ال�صديقان من اأين اأتت وهل لقت 

قبوًل لدى امل�صاهد ؟

تضم  تعقد  املؤمترات  من  كثريا  ووجدنا  طوياًل  بحثنا 
فكرنا   ، الوطنيه  الوحده  عن  تتحدث  وقساوسه  شيوخ 
شكل  فيه  جيدوا  املشاهد  مع  يستمر  برنامج  فكره  ىف 
هدفها  حمايده  الوطن  حتب  مرصيه  نامذج  حضارى 
كنا  فنحن  حقيقيه،  ؤيه  خالل  من  املجتمع  إصالح 
وقت  فيها  للتصوير  البطرسيه  الكنيسه  دخل  من  أول 
واحد.  فالوجع  الكنيسه  هبا  مرت  التى  املؤمله  األحداث 
يناقش  دينى  إجتامعى  برنامج  الصديقان  برنامج 
حلول  ويقدم  مرص،  ىف  اإلجتامعية  واملشكالت  القضايا 
العالقه  عرض  وكذلك  واملسيحى  االسالمى  الدين  من 
وذلك  مرص  داخل  واملسيحيه  االسالم  بني  املرتابطه 
نتجزفنحن  ال  لالبد  مرتابطه  عالقتنا  ان  املشاهد  ليفهم 
اآلخر.  منا  كاًل  حيرتم  واحد  وطن  داخل  نعيش 
يف  التقليدية  عن  االبتعاد  إىل  الصديقان  برنامج  يسعى 
يمثالن  واللذين  املرصي  املجتمع  رشيكي  بني  العالقة 
وخمتلف  متميز  برنامج  تقديم  ونحاول  نسيجه 
كل  بني  للتعايش  احلقيقية  الصورة  يعكس  واجتامعي 
عليها.  عاش  التي  احلقيقية  املرصية  بالروح  املرصيني 
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النتخابات الرئا�صيه لعام 2222 كيف رايتها ؟

 

الوطن  يصون  من  يعرف  واعى  أصبح  املرصى  الشعب 
حول  أخرى  مره  الشعب  فالتف  األمان  بر  إىل  به  ويصل 
هذا  يستحق  من  أجدر  ألنه  وإختاره  السيسى  الرئيس 
النجاحات  من  العديد  حقق  وجيزه  فرته  ىف  املنصب 
أطلقت  وبالفعل  هبا،  يقوم  أن  قبله  من  يستطيع  مل  التى 
الوطنى  واجبى  ومارست  األعداء  قلب  ىف  رصاصة 

بشعبها. مرص  حتيا  الرئاسية  االنتخابات  ىف  بالتصويت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تقيم اأداء الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى 

خالل الفرته املا�صيه؟

انجازات كثريه ىف كافه املجاالت عىل املستوى االقتصادى، 
من  العديد  واإلنتاجية  اخلدمية  االقتصادية  القطاعات 
من  بأكملها  قطاعات  انتشلت  التي  اهليكلية  التغريات 
من  كثري  أصبح  بل  واالهنيار،  والتخبط  اإلدارة  سوء 
الدول  يف  ملثيالهتا  مقارب  مستوى  عىل  القطاعات  تلك 
الزراعي  القطاع  تطوير  ايضا  وهناك  والصناعية،  الصاعدة 
املرصية  الزراعية  املنتجات  لتصدير  جديدة  أسواق  دخول 
باإلضافة  الزراعية  السلع  نقص  أزمات  اختفت  كام 
والذرة. كالقمح  الرئيسية  املحاصيل  زراعة  يف  للتوسع 
وحتقيق  احليواين  اإلنتاج  يف  زيادة  مرص  حققت  كام 
2018 بحلول  والدواجن  الطيور  من  الــــــذايت  االكتفــــــاء 
مرشوع إســــــتكمــــــال  تواصــــــل  الــــــدولــــــة  وايضــــــا 
الـ 1000 مصنع وتم تشغيل 450 منها وتسهيل احلصول عىل 

تراخيص للمستثمرين.
عقود  االقتصادية  السييس  الرئيس  إنجازات  ضمن  ومن 
ال  حتى  دولة  من  أكثر  مع  توقيعها  تم  البرتول  إمدادات 
تعتمد السوق املرصية عىل مورد واحد، كام تم التوقيع عىل 
مليار   3.15 تفوق  استثامرات  بإمجايل  برتولية  اتفاقية   76
دوالر كام تم طرح عرشات املزايدات للبحث والتنقيب عن 
العديد  ويف  الغربية  والصحراء  السويس  خليج  يف  البرتول 
توليد  حمطات  من  العديد  اىل  باإلضافه  املحافظات،  من 
 110 تطوير  الصحة  قطاع  ويف  كثريه،  اماكن  ىف  الكهرباء 
أكثر  وجتديد  اجلمهورية،  مستوى  عىل  مستشفيات  من 
من 3 آالف وحدة صحية، ويف جمال التضامن االجتامعي، 
وجاءت يف 21 عنرًصا من خالل تطوير املنظومة ، وحتديث 
قاعدة بيانات السلع التموينية، وتطوير القرى األكثر فقرا، 
ومبادرة مرص بال غارمات، وأيضا زيادة املعاشات التأمينية، 
وأيضا  وكرامة،  تكافل  وبرنامج  مأوى  بال  أطفال  وبرنامج 
إطالق برنامج قومي للتغذية املدرسية، بجانب تطوير الطرق 
عىل  دولة   20 أفضل  ضمن  مرص  تصنيف  تم  كام  والكبارى 
مستوى العامل يف مكافحة الفساد، والبقيه تاتى ىف توليه فرته 
رئاسيه اخرى نأمل أن يتم تغيري جذرى ىف كل ربوع مرص. 
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كيف ترى ال�رشبه املوجهه من اأمريكا وبريطانيا 

وفرن�صا  اإىل �صوريا ؟ 

السوري  للتحالف  القوة  من  مزيد  هو  الرضبة  أنتجته  ما 
األوراق  خلط  إىل  سيؤدي  حدث  ما  وأن  وروسيا  إيران  مع 
باملنطقة خالل الفرتة القادمة فإيران لن تنسى اهلجوم الذي 
إستهدفتها به إرسائيل يف سوريا كام أن الروس سيستوعبون 
سياستهم  عىل  ذلك  وسينعكس  إحراج  من  له  تعرضوا  ما 
وإيران. سوريا  حلليفتهم  الدعم  من  مزيد  يف  مستقبال 
هناك من أراد إظهار الغرب عرب تلك الرضبة بأنه ينفذ ما يريد 
لكن وبشكل عميل فإن الناتج احلقيقي للرضبة هو خيبة أمل 
وسقوط لتلك الدول التي استعرضت كامل قواها ليكون الناتج 
احلقيقي ملا قامت به هو صفر فقد كان الروس عىل علم هبا 
وهم مل يعرتضوا عليها لكنهم أوكلوا أمرها للدفاعات السورية.
خماطر الرضبة ونتائجها الكارثية ليس عىل الرشق األوسط 
بل العامل كله حيث أن ترامب الذي يؤدي دور الرئيس فقط 
تديره اللوبيات الصهيونية واألمن القومي األمريكي الذي يعد 
صاحب القرار النهائي و يتحرك وفق املصالح األمريكية العليا.
من يراهن عىل ان الوضع يف سوريا سينهار او سيتبدل ملصلحة 
امرييكا او ارسائيل او اي دولة إقليمية فهو ينتظر رسابا  أن 
مصلحة اهل البقاع هي بالعودة اىل التعايش مع اجلوار السوري.
يصل  ان  قبل  السبت  فجر  عجل  عىل  اتت  سوريا  يف 
دوما  يف  للتحقيق  الكيميائية  االسلحة  حظر  منظمة  وفد 
اهلجوم  ان  يعلم  ترامب  دونالد  االمرييكي  الرئيس  والن 
السوري  الرئيس  نظرى  وجهه  من  مرسحية،  الكيميائي 
سبع  وبعد  قبل  ذي  عن  أقوى  الرضبة  هذه  من  خرج 
سنوات من احلرب تعلم من الدروس التي شنت عىل سوريا
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ما راأيك حينما وافق جمل�س ال�صعب على تعديل 

القانون, تعديالت على قانون 100 ل�صنة 

1987 تتــ�صــمـن 
زيـادة رواتـــــــب 

الــوزراء واملعا�صـات 

بعـد خـروجهـم من 

املنـ�صـب؟.

جملـــــس  تعــــديـــــــالت 
ازدواجيته  تؤكد  النواب 
وأنني  الشارع  عن  وابتعاده 
نوفمرب  منذ  املواطنني 

تعويم  إجراءات  بعد   2016
احلكومة  اختذهتا  التي  اجلنيه 

ويرتك  وزيرا   32 يدعم  وحاليًا 
املرصيني  من  األعظم  السواد 

من  كان  الفقر،  خط  حتت 
األدنى  احلد  تطبيق  األمهية 

اخلاص،  القطاع  يف  لألجور 
لألجور  أقصى  حد  ووضع 

والقطاع  واهليئات  املصالح  يف 
التي  الفلكية  األرقام  من  بداًل  العام 

اإلدارات. جمالس  رؤساء  يتقاضها 
كان باألحرى النظر ىف  رواتب املوظفني 

من   40% يمثلون  الذين  الفقراء  ودعم 
الربملان  يتخذ  وأن  السكان  عدد  إمجايل 

تعديالت  وليس  للجميع  عادلة  إجراءات 
وطبقة  رشحية  لصالح  مفصلة  قوانني 

احلكومة  رفض  إىل  الفتًا  غريها،  دون  معينة 
نسبة  بإضافة  اإلداري  القضاء  حمكمة  قرار  تنفيذ 

املتغري  األجر  إىل  عالوات   5 آخر  قيمة  من  الـ80% 
يف  جنيه،   200 يبلغ  هزيل  والرقم  املعاشات،  ألصحاب 
زيادة  عىل  النواب  جملس  عرب  يوافق  الذي  الوقت 
للمعاش بأكثر من %50 وبأكثر من 80%  الوزراء  رواتب 
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دائمًا تقيم الإعالم املقروء كيف تقيم 

جريدة كاريزما ؟ 

أمتنى مثل هذه اجلرائد تأتى إلينا ىف مرص لكى يروا 
أبنائنا ىف   اخلارج ومدى ثقافتهم الواسعه ونقل صوره 

مرشفه وحقيقه للمرصيني 
باخلارج من خالل جريدة 

حمرتمه وواقعيه وشفافه 
مثل جريدة كاريزما 

حتياتى
للقــــائميــــن علــــــيــــــها 

السيد/ وائـــل لطف هلل 
ومن معه من أرسة 

اجلريدة وأمتنى 
هلم كل النجاحات 

والتوفيق. 



TIJUANA, Mexico — A long, grueling journey gave way 
to what could be a long, uncertain asylum process Sunday 
as a caravan of immigrants finally reached the border be-
tween the United States and Mexico, setting up a dramatic 
moment and a test of President Trump’s anti-immigrant 
politics.
More than 150 migrants, part of a caravan that once num-
bered about 1,200 and headed north in March from Mexi-
co’s border with Guatemala, were prepared to seek asylum 
from United States immigration officials.
But in what was likely to be one of many curves on the 
road, the migrants were told Sunday afternoon that the 
immigration officials could not process their claims, and 
they would have to spend the night on the Mexican side of 
the border.
It was only the latest twist in an immigration drama that 
has played out in relative obscurity in recent years. Usu-
ally during the Easter season, immigrants have headed 
north together as a form of protection against the kid-
nappers, muggers and rapists who stalk the migrant trail, 
and to draw attention to their plight. But this year it has 
become a volatile flash point in the immigration debate 
ignited by Mr. Trump.

For the migrants, the moment was a fraught, deeply per-
sonal one.
Mario Quintanillo, 30, and Cecilia Sarai Carillo, 23, who 
are from El Salvador, were among four couples who wed at 
the beach in Tijuana on Sunday morning, in the company 
of their 2-year-old daughter, Daryeline Ariana.

They planned to apply for asylum at the American border, 
but knew there was a good chance that they would be split 
up during the process — possibly for months.
“But I’m going with the feeling that it’s going to be worth 
the effort,” said Mr. Quintanillo. He said his family were 
fleeing a gang that had attacked him and killed a close 
relative. “In the name of God, everything is possible,” he 
said.
Overlaying the personal struggles was a dense tangle of 
politics and policy — the ill will between Mr. Trump and 
Mexico that began the day he announced his candidacy; 
the acrimony between Mr. Trump and Gov. Jerry Brown 
of California over immigration; the politics of sanctuary 
cities; and the political logjam in Congress over funding 
Mr. Trump’s proposed border wall.
[Inside an Immigrant Caravan: Women and Children, 
Fleeing Violence]
It all plays out in the context of Mr. Trump’s goal of mak-
ing immigration a galvanizing issue in the midterm elec-
tions with Republicans worried about losing control of 
the House and perhaps the Senate.
Heather Cronk, co-director of Showing Up for Racial Jus-
tice, one of several American advocacy groups that have 
been helping the caravan and its participants, traveled to 
Tijuana to support the migrants in the final stretch.
“For us, this is all about who we are as a country,” she 
said. She added: “This is an existential moment. This is 
a spiritual moment. I want it to be true that when we say, 
‘Liberty and justice for all,’ we mean it.”

It is a debate Mr. Trump apparently relishes.
With the migrants on the doorstep of the United States, 
Mr. Trump, in a tweet last week, ratcheted up his rhetoric, 
vowing “not to let these large Caravans of people into our 
Country.”
Mr. Trump repeatedly came back to immigration issues 
at a rally in Michigan on Saturday night, saying at one 
point: “If we don’t get border security, we’ll close down 
the country,” apparently referring to a government shut-
down when a funding deadline is reached in September.
Other administration officials have also been vocal.
Attorney General Jeff Sessions called the caravan “a delib-
erate attempt to undermine our laws and overwhelm our 
system.”
Joined by supporters and dozens of members of the news 
media, the migrants gathered in a park on the Pacific 
Ocean about 10 a.m. local time and then later on a pedes-
trian plaza in front of a community center in downtown 
Tijuana. Scores of supporters, some of whom had walked 
from as far as Los Angeles, rallied Sunday morning just 
north of the fence separating the United States from Mex-
ico on the American side of the oceanfront park.
[Migrant Caravan Arrives at U.S. Border, But Long Road 
Awaits]
What was supposed to be the final act of the caravan 
began about 3:30 p.m., when more than 150 of the par-
ticipants, accompanied by relatives, supporters and the 
press, marched several blocks to a border crossing in Ti-
juana called El Chaparral. As they walked, they chanted 
and waved Honduran flags.
To qualify for asylum, applicants must prove they have 
been persecuted or fear persecution based on their race, 
religion, nationality, political beliefs or membership in a 
particular group.
People who request protection at a United States entry 
point must be referred to an asylum officer for a screen-
ing, known as a credible-fear interview. If the officer finds 
that an applicant has a chance of proving fear of persecu-
tion, the person must then present his or her case before 
a judge. More than three quarters of applicants pass that 
initial review.
“We’re only sending people who we think will pass the 
credible-fear interview,” said Nicole Ramos, a volunteer 
immigration lawyer helping the caravan.
But Customs and Border Protection, whose officers are 
stationed at ports of entry, announced late Sunday that 
it had exhausted its capacity to handle people traveling 
without documents.
Still, caravan organizers escorted some 50 participants 
along the long, elevated pedestrian walkway at El Chapar-
ral that leads from Tijuana to the entrance to the United 
States in San Diego. At the gate leading into the American 
immigration checkpoint, American border authorities re-
affirmed that they would not be able to process any more 
asylum-seekers on Sunday.
Alex Mensing, project coordinator for Pueblo Sin Fron-
teras, a transnational group that organized the caravan, 
told reporters gathered at El Chaparral that the migrants 
would remain at the gate, overnight if necessary, until 
border officials once again had the capacity to process 

them.
“We wish that the United States government were capable 
of accepting more than a few hundred asylum seekers at 
any given time, since we can certainly pick up more than 
a 1,000 people in an ICE raid on any given day,” he said, 
referring to Immigration and Customs Enforcement, an 
arm of the Homeland Security Department.

Meanwhile, the rest of the asylum seekers, their relatives 
and supporters laid out blankets on a plaza outside the 
entrance to El Chaparral and prepared for a long, chilly 
night.
When they get a chance to make their case, migrant fam-
ilies that request asylum at the port of entry are likely to 
be placed on buses to Texas, where they will remain in de-
tention centers for mothers and children. Adult men are 
likely to be detained in any number of facilities across the 
country that hold undocumented immigrants.
[‘You Hate America!’: How the Caravan Story Exploded 
on the Right]
It is in these facilities that the migrants would be screened 
by United States immigration officials over the next sev-
eral days. If they pass the credible-fear interview, the 
migrants will be allowed to make their case for asylum 
before an immigration judge, a process that unfolds over 
several months or longer.
Migrants, typically fitted with ankle monitors, often are 
allowed to travel to the interior of the country, where they 
stay with relatives or friends while their cases run their 
course.
Mr. Trump, however, has denounced that practice because 
some migrants have skipped their court hearings; he dis-
missed it as “catch and release.” In recent months, mi-
grant advocates say, the Trump administration has kept 
many migrants seeking asylum in detention.
For all the high political stakes, the human stakes for the 
individual migrants planning to seek asylum Sunday were 
at least as high.
Byron Claros, a Salvadoran immigrant, joined the cara-
van with his 18-year-old brother, Luis Alexander Rodri-
guez, and their stepfather, Andres Rodríguez.
Mr. Claros and Mr. Rodriguez planned to petition for asy-
lum Sunday afternoon; their stepfather, after consultation 
with volunteer lawyers in Tijuana, decided that his case 
for sanctuary was not strong enough and that he would 
remain behind in Mexico.
“The hour I’ve waited for my entire life has finally arrived,” 
Mr. Claros said early Sunday afternoon as he, hundreds of 
migrants, scores of their supporters, reporters and cam-
eramen gathered in and in front of a community center 
and cafe in the downtown district of Tijuana, blocks from 
the border crossing.
Mr. Rodriguez said he was nervous, “because the United 
States can support our rights but can also deny us our 
rights.”
Still, he said, there was only one way to push: north.
“We’ve fought too much to get here,” he said. “And we’re 
here.”
Kirk Semple reported from Tijuana and Miriam Jordan from 
Los Angeles - The New York Times



Iraq on Sunday sentenced 19 Russian 
women to life in prison for joining 
the Islamic State group, the latest in 
a series of heavy verdicts against for-
eign women linked to the jihadists.

The head of Baghdad’s Central Crimi-
nal Court, which deals with terrorism 
cases, said the women were found 
guilty of “joining and supporting IS”, 
according to an AFP journalist at the 
hearing.
Six women from Azerbaijan and four 
from Tajikistan were also condemned 
to life in prison Sunday on the same 
charge.
The women, who have the right to 
appeal against the sentences, entered 
the court one-by-one dressed in black 
headscarves and pink blouses, most 
of them accompanied by their chil-
dren.
They addressed the court through a 
translator, a Russian-language pro-
fessor at Baghdad University hired by 
their embassy for the trial.
“We will contact the parents to in-
form them of the verdict,” a Russian 
diplomat at the hearing told AFP.
IS took over nearly one third of Iraq 
in a blistering 2014 offensive, seizing 
control of the country’s second larg-
est city, Mosul, among others.

Mohamed Salah is ‘without a doubt’ 
the best player on the planet, ac-
cording to Liverpool legend Steven 
Gerrard.
The Egyptian bagged his 42nd and 
43rd goals of the season as Liverpool 
beat Roma 5-2 in the first leg of their 
Champions League semi-final on 
Tuesday night.
It was the tenth successive game in 
which the 25-year-old has scored at 
Anfield, and his eleventh goal in the 
last seven games in all competitions.
Having claimed the PFA Players’ Play-
er of the Year Award just days earlier, 
the former Roma and Chelsea for-
ward looks set for the Premier League 
Golden Boot and further individual 
awards, as well as a chance to shine on 
the biggest stage in club football, the 
Champions League final.
Working as a pundit and speaking 
after the game, Gerrard said he was 
under no illusion that Salah is cur-
rently the best there is.

Baghdad declared military victory 
over the jihadists in December, after 
expelling them from all urban cen-
tres.
It has detained at least 560 women 
and 600 children identified as jihad-
ists or relatives of suspected IS fight-
ers, and is wasting no time in putting 
them on trial.
Most of the women on trial Sunday 
claimed they were tricked into going 
to Iraq.
“I did not know we were in Iraq,” said 
one of the accused.
“I went with my husband and my 
children to Turkey to live there, and 
then I suddenly discovered that I was 
actually in Iraq.”
Experts estimate that Iraq is holding 
20,000 people in jail over suspected 
IS membership. There is no official 
figure.
Iraqi courts have sentenced to death a 
total of more than 300 people, includ-
ing dozens of foreigners, for belong-
ing to IS, judicial sources said earlier 
this month.
Iraq’s anti-terrorism law empowers 
courts to convict people who are 
believed to have helped jihadists even 
if they are not accused of carrying out 
attacks.
france24 (AFP)

“He’s in the form of his life,” Gerrard 
said on BT Sport.
“It is difficult to compare him to your 
[Cristiano] Ronaldo’s or [Lionel] 
Messi’s because they’ve done it for so 
long and they’ve been consistent year 
in, year out.
“But without a shadow of a doubt he’s 
the best player on the planet right 
now.”
Alongside Gerrard, Frank Lampard 
added: “Some players are a privilege 
to watch and, he was close to us in 
the first half, [his] balance, quick feet 
and the fear that he’s putting into the 
defenders, intelligence and positions 
to get into goalscoring positions, he’s 
getting better and better.”
While Salah is enjoying the season 
of a lifetime, does that tally with the 
pair who have dominated world foot-
ball for the last decade, Lionel Messi 
and Cristiano Ronaldo, the latter of 
which continues to break Champions 
League records this season.
Evening standard

Iraqi court sentences 19 Russian
women to life for joining IS group

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Sa-
lah... who is the best footballer in the world?

WASHINGTON — Robert S. Mueller III, 
the special counsel investigating Russia’s 
election interference, has at least four 
dozen questions on an exhaustive array of 
subjects he wants to ask President Trump 
to learn more about his ties to Russia and 
determine whether he obstructed the in-
quiry itself, according to a list of the ques-
tions obtained by The New York Times.
The open-ended queries appear to be 
an attempt to penetrate the president’s 
thinking, to get at the motivation be-
hind some of his most combative Twitter 
posts and to examine his relationships 
with his family and his closest advisers. 
They deal chiefly with the president’s 
high-profile firings of the F.B.I. director 
and his first national security adviser, 
his treatment of Attorney General Jeff 
Sessions and a 2016 Trump Tower meet-
ing between campaign officials and Rus-
sians offering dirt on Hillary Clinton.
But they also touch on the president’s 
businesses; any discussions with his long-
time personal lawyer, Michael D. Cohen, 
about a Moscow real estate deal; wheth-
er the president knew of any attempt by 
Mr. Trump’s son-in-law, Jared Kushner, 
to set up a back channel to Russia during 
the transition; any contacts he had with 
Roger J. Stone Jr., a longtime adviser who 
claimed to have inside information about 
Democratic email hackings; and what 
happened during Mr. Trump’s 2013 trip 
to Moscow for the Miss Universe pageant.
Mr. Trump said on Twitter on Tuesday 
that it was “disgraceful” that questions 
the special counsel would like to ask 
him were publicly disclosed, and he in-
correctly noted that there were no ques-
tions about collusion. The president 
also said collusion was a “phony” crime.

The questions provide the most detailed 
look yet inside Mr. Mueller’s investigation, 
which has been shrouded in secrecy since 
he was appointed nearly a year ago. The 
majority relate to possible obstruction of 
justice, demonstrating how an investiga-
tion into Russia’s election meddling grew 
to include an examination of the presi-
dent’s conduct in office. Among them are 
queries on any discussions Mr. Trump 
had about his attempts to fire Mr. Muel-
ler himself and what the president knew 
about possible pardon offers to Mr. Flynn.
“What efforts were made to reach out 
to Mr. Flynn about seeking immuni-

ty or possible pardon?” Mr. Mueller 
planned to ask, according to questions 
read by the special counsel investiga-
tors to the president’s lawyers, who 
compiled them into a list. That docu-
ment was provided to The Times by a 
person outside Mr. Trump’s legal team.

A few questions reveal that Mr. Mueller 
is still investigating possible coordina-
tion between the Trump campaign and 
Russia. In one of the more tantalizing 
inquiries, Mr. Mueller asks what Mr. 
Trump knew about campaign aides, in-
cluding the former chairman Paul Mana-
fort, seeking assistance from Moscow: 
“What knowledge did you have of any 
outreach by your campaign, including 
by Paul Manafort, to Russia about po-
tential assistance to the campaign?” No 
such outreach has been revealed publicly.
Jay Sekulow, a lawyer for Mr. Trump, 
declined to comment. A spokesman 
for the special counsel’s office did not 
respond to a request for comment.
The questions serve as a reminder of the 
chaotic first 15 months of the Trump 
presidency and the transition and cam-
paign before that. Mr. Mueller wanted 
to inquire about public threats the pres-
ident made, conflicting statements from 
Mr. Trump and White House aides, the 
president’s private admissions to Russian 
officials, a secret meeting at an island re-
sort, WikiLeaks, salacious accusations 
and dramatic congressional testimony.
The special counsel also sought informa-
tion from the president about his rela-
tionship with Russia. Mr. Mueller would 
like to ask Mr. Trump whether he had any 
discussions during the campaign about 
any meetings with President Vladimir V. 
Putin of Russia and whether he spoke to 
others about either American sanctions 
against Russia or meeting with Mr. Putin.
Through his questions, Mr. Mueller also 
tries to tease out Mr. Trump’s views on 
law enforcement officials and whether he 
sees them as independent investigators or 
people who should loyally protect him.
For example, when the F.B.I. director, 
James B. Comey, was fired, the White 
House said he broke with Justice Depart-
ment policy and spoke publicly about the 
investigation into Mrs. Clinton’s email 
server. Mr. Mueller’s questions put that 
statement to the test. He wants to ask why, 
time and again, Mr. Trump expressed no 
concerns with whether Mr. Comey had 
abided by policy. Rather, in statements 

in private and on national television, Mr. 
Trump suggested that Mr. Comey was 
fired because of the Russia investigation.
Many of the questions surround Mr. 
Trump’s relationship with Mr. Ses-
sions, including the attorney gener-
al’s decision to recuse himself from 
the Russia investigation and wheth-
er Mr. Trump told Mr. Sessions he 
needed him in place for protection.
Mr. Mueller appears to be investigat-
ing how Mr. Trump took steps last year 
to fire Mr. Mueller himself. The pres-
ident relented after the White House 
counsel, Donald F. McGahn II, threat-
ened to resign, an episode that the 
special counsel wants to ask about.
“What consideration and discussions 
did you have regarding terminating the 
special counsel in June of 2017?” Mr. 
Mueller planned to ask, according to the 
list of questions. “What did you think 
and do in reaction to Jan. 25, 2018, sto-
ry about the termination of the special 
counsel and Don McGahn backing you 
off the termination?” he planned to 
ask, referring to the Times article that 
broke the news of the confrontation.
Mr. Mueller has sought for months to 
question the president, who has in turn 
expressed a desire, at times, to be inter-
viewed, viewing it as an avenue to end the 
inquiry more quickly. His lawyers have 
been negotiating terms of an interview 
out of concern that their client — whose 
exaggerations, half-truths and outright 
falsehoods are well documented — could 
provide false statements or easily be-
come distracted. Four people, including 
Mr. Flynn, have pleaded guilty to lying 
to investigators in the Russia inquiry.
The list of questions grew out of those 
negotiations. In January, Mr. Trump’s 
lawyers gave Mr. Mueller several pag-
es of written explanations about the 
president’s role in the matters the spe-
cial counsel is investigating. Concerned 
about putting the president in legal jeop-
ardy, his lead lawyer, John Dowd, was 
trying to convince Mr. Mueller he did 
not need to interview Mr. Trump, ac-
cording to people briefed on the matter.
Mr. Mueller was apparently unsatisfied. He 
told Mr. Dowd in early March that he need-
ed to question the president directly to 
determine whether he had criminal intent 
when he fired Mr. Comey, the people said.
But Mr. Dowd held firm, and investiga-
tors for Mr. Mueller agreed days later to 
share during a meeting with Mr. Dowd the 

questions they wanted to ask Mr. Trump.
When Mr. Mueller’s team relayed the 
questions, their tone and detailed na-
ture cemented Mr. Dowd’s view that the 
president should not sit for an inter-
view. Despite Mr. Dowd’s misgivings, Mr. 
Trump remained firm in his insistence 
that he meet with Mr. Mueller. About a 
week and a half after receiving the ques-
tions, Mr. Dowd resigned, concluding 
that his client was ignoring his advice.
Mr. Trump’s new lawyer in the investi-
gation and his longtime confidant, Ru-
dolph W. Giuliani, met with Mr. Mueller 
last week and said he was trying to deter-
mine whether the special counsel and his 
staff were going to be “truly objective.”
Mr. Mueller’s endgame remains a mys-
tery, even if he determines the president 
broke the law. A longstanding Justice De-
partment legal finding says presidents 
cannot be charged with a crime while 
they are in office. The special counsel told 
Mr. Dowd in March that though the presi-
dent’s conduct is under scrutiny, he is not 
a target of the investigation, meaning Mr. 
Mueller does not expect to charge him.
The prospect of pardons is also among 
Mr. Mueller’s inquiries, and wheth-
er Mr. Trump offered them to a pair 
of former top aides to influence their 
decisions about whether to cooperate 
with the special counsel investigation.

Mr. Dowd broached the idea with lawyers 
for both of the advisers, Mr. Flynn and 
Mr. Manafort, according to people with 
knowledge of the discussions. Mr. Mana-
fort has pleaded not guilty on charges 
of money laundering and other finan-
cial crimes related to his work for the 
pro-Russia former president of Ukraine.
Mr. Flynn, a retired Army lieutenant 
general who was ousted from the White 
House in February 2017 amid revela-
tions about contacts with the Russian 
ambassador to the United States, ulti-
mately pleaded guilty last December to 
lying to federal authorities and agreed 
to cooperate with the special counsel.
“After General Flynn resigned, what calls 
or efforts were made by people associated 
with you to reach out to General Flynn or 
to discuss Flynn seeking immunity or pos-
sible pardon?” Mr. Mueller planned to ask.

Maggie Haberman contributed reporting 
from New York.
By Michael S. Schmidt
The New York Times

Mueller Has Dozens of Inquiries for Trump in Broad Quest on Russia Ties and Obstruction



ادينا  نشبك  بينا  تعالو 
نبنيها  ايدي  عيل  اديك 

نعليها   حندي    بقلوبنا 
بنهارنا  ليلها  نشق 

يعشش اخلري عيل دارنا   
يابالدي  بشمسك 

اراضينا  سنابل  تذهب 
نشبك  بينا  تعالو  لينا  بكره 

ينـــــــا د ا
صافيه ماقلوبنا  طول 

عافيه  والف   بالصحه 
حنزرعها  حب  نبته   من 

حنروهيا   خرينا   وبراعم 
نشبك  بينا  ياال  لينا  بكره 

ينـــــــا د ا
والدنيا بيجمعها  اخلري 

كلـهــــــــا 
االخرض  واللون  تسمعنا 

ح تطــر
خضاره يضوي   عناقيده 

عنينا  يف 
ببنا تعالو  ليناا  بكره 

ادينا نشبك 
اخلري  ياغاليه  يابلدنا 

كتري  فيكي 
من  صافيه  هنيه  ولقمه 

النيل  بلد  مرص 
الشطني  عيل  احلضاره  نبع 
خلضار حاصدين  زاراعني 
حالفني   كلنا   أراضيكي 
ويفيض   الدنيا  ليكفي 
االيد  اخلري  يابلد  يابلدنا 

االيـــــــد   يف 
يبارك رب يزيد  ريب 

بينا  ياال  لينا  بكره  لينا  بكره 
ادينا  نشبك 

البرش من  نوعيات 
كان فني من زمان

العرشة  مايصون  اليل 
خلالن يبقي  وال 
بالعرشه  ويبصم 
خان صاحبه  ان 

عنوان للوفا  بس  وهو 
التعبان زي  إنه  مع 

احليطان ورا  من  بيتلوى 

جبان وموت  ندل  عيش 
والقال القيل  بتعشق  ياليل 

وجتيب سرية دا ودا
إنسان منك  مافلتش 

مبتسم وجه  أبو 
غضبان والقلب 

معسول كالم  وأبو 
مقفول والقلب 

دمه تقل  ومن  دمه  بيستخف 
مهه شلت  أنا 

قرفان وبقيت 

جبان وموت  ندل  عيش 
النسوان عقدتك  ياليل 
دايامعليك بيدوسوا 
والحول لك وال كيان

للجريان وصل  وصوتك 
لسان كل  عىل  وسريتك 
يف األسواق ويف امليدان

جبان وموت  ندل  عيش 
انا فامهك من زمان ياليل 

فاضيه ودماغك  فارغه  عينك 
توهان وكلها 

األلوان كل  عىل  وخيبتك 
صاحبك عىل  عينك  ألن 

امتنان ال  ومهامعمل 
اإلحسان معك  الجيدي 

كاجلرذان هترب  واجهك  ولئن 
جبان وموت  ندل  عيش 

أحلان الكدب  يف  بتألف  ياليل 
وهبتان زور  كلها 

اهلوا كام  بتتنفسها 
الشطآن رمل  وأكرتمن 

لدقيقه ولو  احلقيقه  ماتقول 
زمان من  غايب  والصدق 

جبان وموت  ندل  عيش 
النفاق يف  يامبدع 

اإلغالق حمكم  والعقل 
أو إعالن بالرؤية 

العجايب يازمن  آه 
نايب مالوش  الوفا  ياليل 

جايب مابقاش  ألنه 
هرهان والعليه  ثمنه  ال 
عنوان للوفا  يامن  وأنت 
الزمان بمثلك  جيود  لن 

بصحبتي انعم 
هديتي واقبل 

باإلمتنان مليئا  قلبا 

... احكمها 
من غري وجع

جدع معاها  خليك 
.. َشّبعها 

حتى مش الزم دلع
بالسمع حتى  عها  َشبَّ

.. واحكمها 
بس من غري وجع

.. أّمنها 
.. طّمنها 

منها وانت  منك  هي 
بالش ختّوهنا ..
.. لّوهنا  بالصدق 

عينها وانت  عينك  هي 
.. فأّمنها 

.. وطّمنها 

.. َعّيشها 

.. انعشها 
.. عيشها  وانت  عيشك  هي 

.. ابسطها 
.. َصّيتها 

وشوشها فـ  الفرح  وارسم 
.. َعّيشها 

.. ابسطها 

انت فــ جوفك  اي عدل 
بنارها حاسس  مش  وانت 

هنارها بتعّتم  وانت 
خوف  .. واليأس  بالضجر 
فيها ساري  ماليها  خوف 

صورها بتَقّلب  ملا 
مسارها تتأمل  ملا 

ألوف وتَبّكي  تِْبكي 
انت فــ جوفك  اي عدل 

انجاز يف احلياه اي 
عليها بتعكنن  وانت 
عينيها ح  بترَشّ وانت 

يا عم اسمع وشوف هلل 
.. والنهارده   .. بكره  احييها 

عليها طبطب  وبإيديك 
ماليها وخالص  بكالم  مش 

الكفوف يمال  الدفا  َخىّل 

.. واحكمها 

.. ِحّبها 

.. ُحّبها 
... وليها  ليك  بكرة  هو 

.. هتحبك 

.. وتشدك 
.. إيدهيا  وتفتح  حلضنها 

.. وحتكمها 
.... واحكمها 

ماذا حيدث عندما هننيء اآلخر؟
   البعض، ممن أوتوا التعصب الرحب، يعتقدون أن هتنئة 

اآلخر بعيد من أعياده الدينية، يعني اعرتاف املهنيء 
بإيامنيات اآلخر، التي ال يعرتف هو هبا!

   أال يدرك هؤالء، أن رئيس أي دولة ـ بحكم منصبه ـ، هينيء 
كافة رؤساء دول العامل، وشعوهبم، بأعيادهم. وقد تكون 

دينية، وهذه الدينية ال يعرتف هبا، ومع ذلك يبقى الرئيس 
املهنيء عىل معتقده!

   وألسنا نلقي بالتحية عىل أشخاص قد ال نعرفهم، وال نعرف 
معتقداهتم، ومع ذلك فهذه التحية ال تعني تأييدنا لشخصيته، 

ومعتقداته، وترصفاته!
   هتنئة اآلخر، أو حتيته، هي اعرتاف بوجود اآلخر، 

واحرتام اآلخر، الذي هو إنسان، مثلنا، يشاركنا احلياة عىل 
وجه البسيطة، وكواجب ديني، وكواجب إنساين، جيب أن 

نشاركه وجدانيًا، فنفرح لفرحه، ونحزن حلزنه.
   إن إيامننا لن يغرّيه هتنئة اآلخر!...

عـادل عطيـة

أسميته من قبل 
وجع العامل 

 وأسميه اليوم بنفس الوجع 
السائل

حقوق عامل تنقص دائام 
وظلمهم يكتمل 

برشوط مفروضة 
ومقصودة 

واجبات العامل الزمة قانونية 
وحقوقهم الزمة غنائية 

 مفقودة
حركات رسيعة 
مقابل أجر بطئ 

ساعات طويلة 
وممددة 

مقابل عقود قصرية 
وحمددة

ساعات إضافية 
و متجددة 

مقابل رواتب قصرية 
ونقص إضايف 

يف األجر 
منتوجات متغرية

مقابل وضعية جممدة 
ال تتغري

أسميته من قبل وجع العامل 
وأسميه اليوم بنفس الوجع القاتل 

عامالت وحيدات وأمهات 
وأرامل

بني القهر 
وبني اآللة 

والعرق اليومي 
واملشاكل 

تصمد 
يف جحيم املعامل 

عامل وألف عامل 
بني نفس القهر 

وبني التوقيت اللييل 
وبني الراتب القتيل 

وبني الظلم يقاتل 
 يف نفس جحيم املعامل

أفكــــــار شــــائــــكـــة  



تعترب إمساكية رمضان هي املنبه بالنسبة للصائمني 
خالل شهر رمضان، فهي حتتوي عىل أيام الشــهـر 
مع مواقيت الصلـوات اخلمــس وموعــــد اإلفطـــار 

وبدء موعد الصيام.
يقوله  ما  وفق  جاءت  رمضان  إمساكية  تسمية 
حترير  رئيس  و  الرتاث  يف  الباحث  وسيم_عفيفي 
إمساك. العربية  الكلمة  من  اشتقاقًا  تراثيات  موقع 
ويعني اإلمساك توقف الصائم عن األكل والشــــرب 
واجلامع يف هنار رمضـــان مـــن طلـــوع الفجـــر إىل 

غروب الشمس.
قبل عام 1798 مل تكن مرص عىل إملام كبري بتطورات 
االحتالل جاء  وعندما  العامل  يف  حدثت  علمية 

الفرنسيني  وجود  من  مرص  اكتسبت  الفرنيس 
احلملة  قيام  فرغم  كثرية  ومعارف  مميزات 
العلمي املجمع  تأسس  األزهر،  برضب  الفرنسية 

تفاصيل  الفرنسيني  من  املرصيون  عرف   
وخربوا   ، رشيد  حجر  من   املرصية  احلضارة 
الطباعة  يف  ليدخلوا  والنرش  الكتابة  أصول 
مرص. يف  بمطبعتهم  الفرنسيون  بدأها  التي 
يف عهد حممد عيل وقبل أن يفارق احلياة بعاميــــن

عرفت مرص طريق إمساكية رمضان يف العام 1262 
هجري املوافق سبتمرب من العام 1846 ميـالدي .

وجاءت تلك اإلمسـاكية من مطبعـة بوالق وكانـــت 
ُتْعَرف بإمساكية ويل النعم .

زخرفة  ذات  صفراء  ورقة  عىل  اإلمساكية  طبعت 
17 سنتيمرتا وكتب يف  27 سنتيمرتا وطول  بعرض 
أعالها أول يوم رمضان االثنني، ويرى هالله يف اجلنوب 
مخس  ومكثه  االرتفاع،  قليل  النور  كثري  ظاهرا 
باشا. عيل  حممد  صورة  ومرفق  دقيقة  وثالثون 

جدول  باإلمساكية  تواجد  أنه  وسيم  ويضيف 
يوم  لكل  والصيام  الصالة  مواعيد  به  كبري 
وتم  العريب؛  بالتقويم  رمضان  شهر  أيام  من 

دواوين  من  ديوان  كل  عىل  اإلمساكية  توزيع 
الكسل  بعدم  املوظفني  لكل  أمر  مع  احلكومة، 
توزيعها. يف  الرتاخي  وعدم  العمل  يف  واإلمهال 
إىل  العرشينيات  من  رمضان  إمساكية  تطورت 
وأشكال  صور  عىل  العرشين  القرن  يف  األربعينيات 
وأغراض خمتلفة فكانت أول إمساكية يتم توزيعها 
الدعاية واإلعالن إمساكية مطبعة متثال  عىل سبيل 
إبراهيم  خليل  حممود  لصاحبها  املرصية  النهضة 
العام  من  رمضان  يف  _احلمزاوي  بيربس  شارع  يف 
1347 هجري املوافق فرباير من العام 1929 ميالدي.

استعداد  وسيم  يقول  كام  اإلمساكية  يف  وأعلن 
ملرحلة  انتقلت  ثم  الكتب  كافة  لطبع  املطبعة 
يد  عىل  والبضائع  املنتجات  عن  التجاري  اإلعالن 
طبع  الذي  عدس،  داوود  اليهودي  األعامل  رجل 
سنة  رمضان  يف  حمالته  لسلسلة  إمساكية  أول 
 ،1945 العام  من  أغسطس  املوافق  هجرية   1364
غريها  عن  عدس  داوود  إمساكية  اختلفت  لكن 
بمعلومات  مرفقة  إمساكية  كانت  أهنا  كون 
هذه  كل  وأسفل  فرضه؛  وأسباب  وفضله  الصيام 
البضائع فيه. إعالن دعائي ملحله وتوفر  املعلومات 

طبعها  التي  رمضان  إمساكية  أن  إىل  وسيم  ويشري 
داوود عدس تعترب امللهمة ألغلب إمساكيات رمضان 
ُطِبَعت  إمساكية  طور  حيث  املتعدد  الورق  ذات 
املوافق  هجري   1356 سنة  العطارة  جتار  أحد  من 
أحكام  عىل  احتوت  والتي   1937 العام  من  نوفمرب 
الصباح  وأذكار  القرآنية  واآليات  واألدعية  الصيام 
ومواعيد. وأجندة  الفطر  زكاة  وأحكام   واملساء 

ويقول إن رس إمساكية رمضان املطبوعة من حمالت 
داوود عدس، أهنا كانت توزع عىل املارة يف الشوارع 
اإلمساكية  تطور  عن  فضال  املساجد،  يف  واملصلني 
وشكلها عامًا بعد عام حتى وصلت إلينا هبذا الشكل.




