




والذي  متوز  من  الرابع  هو  األمريكي  االستقالل  عيد  يوم   
املستعمرات  انفصال  إعالن  تم  وفيه  1776م،  عام  حتقق 
اختاذ  بعد  وذلك  العظمى،  بريطانيا  عن  األمريكية 
احلق  املّتحدة  املستعمرات  هلذه  أن  باإلمجاع  القرار 
عام  كل  من  التاريخ  وهذا  ومستقلة،  حرة  تكون  أن  يف 
األمريكية. املتحدة  الواليات  يف  وطني  عطلة  يوم  هو 

 طريقة اإلحتفال بيوم اإلستقالل األمريكى:
املاضية العصور  يف  طرق  بعدة  األمريكي  اإلستقالل  بيوم  اإلحتفال  تم   
1777م عام   )Rhode Island( آيالند  رود  يف  بريستول  يف  فمثاًل 
الصباح  يف  البنادق  من  طلقة   13 إطالق  مع  عسكرية  حتية  تنظيم  تم 
يتم  فإنه  رسمية  عطلة  كوهنا  إىل  باإلضافة  احلالية  األيام  يف  أما  واملساء، 
يتم  األبيض  البيت  وعند  تقريبًا،  املدن  كل  يف  النارية  األلعاب  إطالق 
مع  اإلحتفال  فيه  يتم  الذي  الوقت  وهو  اجلنوبية،  احلديقة  يف  االحتفال 
النارية  األلعاب  ومشاهدة  الشواء،  حفالت  وعمل  واألصدقاء،  العائلة 
والزرقاء. واحلمراء  البيضاء  بالنجوم  مزينة  تكون  التي  واملسريات 

مرحلة ما قبل اإلستقالل األمريكي
 بعد حرب الثورة طالبت العديد من املستعمرات االستقالل عن بريطانيا
اجليش قوة  بكل  الثوار  عىل  القضاء  أرادت  الربيطانية  القوات  ولكن 
بمهامجة  الثالث  جورج  امللك  قام  1775م  عام  من  األول  ترشين  ويف 
الثاين  كانون  ويف  والبحري،  الربي  اجليش  جهود  بتوسيع  وأمر  الثوار 
مؤلفه  بنرش   )Thomas Paine( بني  توماس  قام  1776م  عام  من 
رصح  حيث   )Common Sense )باإلنجليزية:  السليمة"  "الفطرة 
 150000 من  أكثر  بيع  وتم  الطبيعي،  األمريكيني  حق  هو  االستقالل  أّن 
اتفاقية  كانت  1776م  عام  مارس  ويف  نرشها،  من  أسابيع  أول  يف  نسخة 
أول من وقع عىل قرار االستقالل، وتبعها سبع  الثورة يف نورث كارولينا 
املستعمرات.  باقي  تبعها  ثم  ومن  مايو،  شهر  يف  أخرى  مستعمرات 

وثيقة إعالن إستقالل أمريكا عام 1776
بالد  ميالد  تاريخ  بأهنا  توصف  املتحدة،  الواليات  تاريخ  يف  وثيقة  أهم 
الربيطاين املستعمر  عن  االستقالل  رسميا  هبا  حيث ُأعلن  سام،  العم 
الناس. وعرض جمموعة من احلقوق تركز عىل املساواة واحلرية جلميع 

الــتــــــاريـــــــــخ
)نشأت  لـربيطانيا  خاضعة  كانت  املستعمرات  من  جمموعة  مترد  بعد 
الواليات  حاليا  يسمى  ملا  األطلسى  للمحيط  الرشقى  الساحل  طول  عىل 
الرضائب  وزيادة  الربيطاين،  الربملان  داخل  متثيلها  عدم  بسبب  املتحدة( 
عليها؛ خاضت حربا ضد بريطانيا يف ما يعرف باحلرب الثورية األمريكية 
عام 1775 ومتكنت تلك املستعمرات من االنتصار، ثم تبنت تلك املجموعة 
.1776 يوليو/متوز  من  الرابع  يف  الربيطاين  التاج  عن  االستقالل  إعالن 
 4 تاريخ  حيمل  املتحدة  الواليات  استقالل  إعــــالن  أن  ورغـــم 
 56 قبل  من  الوثيقة  عىل  التوقيع  تم  فقد   ،1776 يوليو/متوز 
.1776 أغسطس/آب   2 يوم  املستعمرات  تلك  يمثلون  مندوبا 
ويف 17 سبتمرب/أيلول 1787، اعتمدت اتفاقية فيالدلفيا الدستور األمريكي
وصودق عليه عام 1788، مما جعل تلك الواليات جزءا من مجهورية واحدة 
هلا حكومة مركزية قوية. وتلك الواليات هي: نيو هامبرش، وماساشوستس
ورود آيلند، وكونيكتيكت، ونيويورك، ونيوجرييس، وبنسلفانيا، وديالور
وجورجيا. كارولينا،  وساوث  كارولينا،  ونورث  وفريجينيا،  وماريالند، 
تعديالت  عرشة  وتضمنت   ،1791 عام  احلقوق  وثيقة  عىل  أيضا  صودق 
واحلريات. األساسية  املدنية  احلقوق  من  العديد  لتضمن  دستورية، 

الــوثــيـــقــــة
جدا  املتحدة قصرية  الواليات  إستقالل  وثيقة 

الدستور  صمم  وقد  مواد،  سبع  من  تتكون 
سلطة  هلا  احتادية  حكومة  لتشكيل 

الواليات.  حقوق  وحلامية  حمدودة، 
األسباب  عن  ببالغة  الوثيقة  وعربت 

إعالن  إىل  املستعمرات  دفعت  التي 
ومحلت  بريطانيا،  عن  استقالهلا 

مسؤولية  الربيطانية  احلكومة 
أن  وأوضحت  كبرية،  مفاسد 

لكل الناس حقوقا معينة، بام 
يغريوا  أن  يف  حقهم  فيها 

حكومة  بأية  يطيحوا  أو 
تســــلبـــهـــم حقـوقـهــم.

الواليات  إستقالل  وثيقة  ُأعدت 
مخسة  من  مكونة  جلنة  قبل  من  املتحدة 

الذي  جيفرسون  توماس  ضمنهم  من  أشخاص، 
بمناقشة  األمريكي  الكونغرس  وقام  الرئييس،  كاتبها  كان 

.1776 يوليو/متوز  الرابع من  املوافقة عليه يف  ثم  اإلعالن ومراجعته، 
والصالحية  السلطة  عىل  الثـــالثـــــة  إىل  األوىل  مــن  املـواد  وتـركز 
وهي:  االحتادية،  للحكومــة  الثــــالثـــــة  للفــــروع  املمنــــوحـــة 
القضائية. والسلطة  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة 
وتركز  العديدة،  الواليات  بني  العالقة  الرابعة  املادة  وحتدد 
واملادة  الدستور،  لتعديل  اخلاصة  التوجيهات  عىل  اخلامسة  املادة 
البالد يف  األعىل  القانون  يشكل  الدستور  أن  توضح  السادسة 
الدستور. عىل  املصادقة  لعملية  رشحا  تقدم  السابعة  واملادة 
ومن جهة أخرى، عّدل الدستور 27 مرة، من ضمنها تعديل وثيقة احلقوق
العبودية التعديالت اإلضافية قضايا متعددة، شملت جتريم  تناولت  وقد 
التصويت. حقوق  محاية  وضامن  االقرتاع،  حق  من  النساء  ومتكني 
قانون  أي  أن  عىل  ونص   ،1992 عام  تعديل  أحدث  وجرى 
إال  املفعول  نافذ  يصبح  ال  الكونغرس  أعضاء  تعويض  من  يغري 
الكونغــــرس. فــــي  جــــديـــــدة  انتخــــابــــات  إجـــراء  بعــــد 

مبادئ أساسية
التجديدات  من  العديد  املتحدة  الواليات  استقالل  وثيقة  تضمنت 
وأن  املساواة،  قدم  عىل  خلقوا  الناس  كل  أن  إعالن  منها:  واملبادئ، 
"حق  منها  فيها،  الترصف  جيوز  ال  اخلالق  هبا  حباهم  حقوقا  لدهيم 
احلق  لدهيم  الناس  و"أن  السعادة"،  وراء  والسعي  واحلرية  احلياة 
أنشئت  فقد  احلقوق  هلذه  "تأمينا  وأنه  حكوماهتم"،  اختيار  يف 
املحكومني". موافقة  من  العادلة  سلطاهتا  مستمدة  احلكومات 

أمهية الوثيقة
عكس اإلعالن أفكار العديد من مفكري تلك املرحلة وفالسفتها حول مبادئ 
احلرية والعدالة السياسية واالجتامعية، من بينهم الكاتب اإلنجليزي املولد 
توماس بني، وجون لوك، إضافة إىل ما كان يدعو إليه مؤيدو حركة االستقالل.
وحفزت  األمريكيني،  إعجاب  أثارت  لغوية  ببالغة  الوثيقة  ومتيزت 
كام  الديمقراطية،  من  مزيد  نحو  حكوماهتم  لدفع  األوروبيني  املواطنني 
والديمقراطية. االستقالل  إىل  التواقة  احلديثة  الشعوب  منها  استفادت 
وطنيا  عيدا  عام  كل  من  يوليــــو/متوز  من  الرابــــع  يــــوم  يعتبــــر 
البالد. يف  رسمية  عطلة  وهو  األمريكى،  للشعب  خاصة  ومناسبة 
وتعرض السلطات األمريكية الوثيقة األصلية لإلعالن يف دار السجالت القومية 
يف العاصمة واشنطن، مع وثيقة دستور الواليات املتحدة، ووثيقة احلقوق.



العاملي  اجلراح  يعقوب  جمدي  السري  اختتم 
نظم  علوم  أستاذ  العسكري  هشام  والدكتور 
برامج  ومدير  ُبعد  عن  واالستشعار  األرض 
والتكنولوجيا  للعلوم  شميد  بكلية  احلوسبة 
كاليفورنيا،  بوالية  تشابامن  بجامعة 
العربية حلضور  اىل جامعة بريوت  زيارهتام 
بحرم   2018/2017 عام  دفعة  خترج  حفل 
اللبنانية بريوت. الدبية بالعاصمة  اجلامعة يف 
بزيارة  قام  العسكري،  هشام  الدكتور  وكان 
األسبوع  العربية  بريوت  جامعة  اىل  علمية 
املايض حيث التقى برئيس اجلامعة الدكتور 
العامرة  كلية  وعميد  العدوي  جالل  عمرو 
ابتهال  الدكتورة  العمرانية  والبيئة  والتصميم 

ماذا تفعل إذا كنت متتلك فيضًا من النفط غري الصالح 
الصغرية،  األذربيجانية  البلدة  هذه  للتجارة؟  ويف 
يقوم السكان بغمس أنفسهم هبذا النوع من النفط!
خمزوناٍت  باستخراجها  أذربيجان  ُتعرف 
.1847 العام  منذ  األسود"  "الذهب  من  كبرية 
ولكن يف بلدة نفتاالن، التي تقع عىل بعد 320 كيلومرتًا 
نوعه  من  فريٌد  نفٌط  يستخرج  باكو،  مدينة  غرب 
يدعى نفتاالن أيضًا، يغمس فيه األشخاص أنفسهم 
الصحية. فوائده  بسبب  القديمة  العصور  منذ 
جدًا  كثيفًا  النفتاالن  نفط  كون  إىل  ذلك  ويعود 
لدرجة أنه غري صالح لالستخدام ألغراٍض جتارية، 
واسعة! بشعبيٍة  العالج  هذا  حيظى  وحاليًا، 
يف  تأسس  الذي  باغ،  قرة  وفندق  منتجع  ويف 
بـ15  التسعة  الفنادق  مجيع  متتلئ   ،1926 العام 
لغمس  سعيًا  سنويًا،  أنحاء  شّتى  من  ضيٍف  ألف 
الذي  الدافئ،  النفط  أحواض  داخل  أنفسهم 
لألرض". السميك  بـ"الدم  املحليون،  إليه  يشري 
أكثر  ختفيف  النفتاالن  نفط  بإمكان  إنه  ويقال 
وعظميًا. ومفصليًا،  جلديًا،  مرضًا  سبعني  من 
كمطّهٍر  استخدامه  أيضًا  ويمكن 
كمخدر. وحّتى  لاللتهاب،  ومضاٍد 
منتجع  يف  الرئييس  الطبي  املامرس  ويقول 
 :"CNN"لـ فاغيفوف،  أزر  باغ،  قرة  وفندق 
أمراض  معاجلة  عىل  الفعالة  قدرته  ثبتت  "لقد 
أمراض  إىل  باإلضافة  واجللد،  والعظام،  العضالت، 
ويتمتع  النسائية.  واألمراض  البولية،  املسالك 
الروماتيزم." لعالج  خصوصًا  جيدة  بنتائج 
اخلصائص  أن  عىل  تنص  متداولة  أسطورًة  وهناك 
مرة  ألول  اكتشفت  النفتاالن  لنفط  العالجية 
عندما تركت قافلٌة إحدى مِجاهلا املريضة خلفها، 
أسابيع،  عدة  بعد  ثم  نفطية،  بركٍة  إىل  فتدحرج 

خلق  يف  سيساهم  مما  وأوروبا  األمريكية 
العربية  بريوت  جامعة  بني  تعاون  جسور 
املجال.  هذا  يف  متخصصني  وعلامء 
علمية  حمارضة  العسكري  ألقى  كام 
بالدبية  اجلامعة  حرم  يف  العلوم  كلية  يف 
التغريات  عن  تعرفه  ال  "ما  بعنوان: 
عن  تفصييل  برشح  قام  حيث  املناخية" 
النطاقات  عىل  وتأثريه  املناخي  التغري 
األوسط. والرشق  افريقيا  شامل  العاملية، 

وأشار خالل املحارضة إىل أنه ال جدوى من 

والدكتور  اهلندسة  كلية  عميد  البسطوييس 
عادل الكردي باإلضافة اىل عميد كلية العلوم 
اطار  يف  عوض  مخيس  رمضان  والدكتور 
خالل  من  االكاديمي  التعاون  سبل  إجياد 
دراسات  برنامج  استحداث  عىل  االتفاق 
Mas� األرض  نظم  علوم  جمال  يف  )عليا 
ters in Hazards and Glob�
 .)al Environmental Change
باإلرشاف  العسكري  يقوم  أن  املقرر  ومن 
األكاديمي  الربنامج  هذا  إنشاء  عىل 
عوض  مخيس  رمضان  د.  مع  بالتعاون 
جمال  يف  املتخصصني  العلامء  وبعض 
املتحدة  الواليات  من  األرض  نظم  علوم 

صحته. بكامل  وهو  جمددًا  اجلمل  ُاكتشف 
جدًا؟ مميزًا  النفط  هذا  جيعل  الذي  ما  إذًا، 
العايل  تركيزه  إىل  غالبًا،  فعاليته  تنسب 
باملئة. مخسني  بنسبة  النفثالني،  مادة  من 
صابونات  يف  تتواجد  هيدروكربونية  مادة  وهي 
لعالج  عادًة  تستخدم  التي  الفحم،  قطران 
واألكزيام. الصدفية  داء  مثل  اجللدية  األمراض 
العالج  يف  الراغبني  املرضى  أعامر  متوسط  ويبلغ 
العمر  من  البالغني  لألطفال  ويسمح  عامًا،   40
املرضى  وخيضع  أيضًا،  العالج  بتلقي  أعوام  ستة 
للعالج. اخلضوع  قبل  شاملة  طبية  فحوصاٍت  إىل 
محامات  بني  روابط  أية  اكتشاف  عدم  ورغم 
املتحدة  الواليات  أن  إال  والرسطان،  بالنفط  العالج 
واالحتاد األورويب يعتربان النفثالني مادًة مرسطنة 
الدولية  الوكالة  إىل  باإلضافة  وذلك  حمتملة، 
العاملية.   الصحة  ومنظمة  الرسطان،  لبحوث 
ترتب  عدم  املنتجع  إدارة  تؤكد  ذلك،  عىل  وردًا 
وجود  إىل  مشرية  أرضار،  أية  عىل  العالج 
ذلك. بشأن  علمي  بحٍث  و500  ألف  قرابة 
يرتتب  الذي  الشعور  حول  الفضول  انتابك  وإذا 
ذلك  فيشابه  الدافئ،  النفط  يف  نفسك  وضع  عليه 
الساخنة،  بالشكوالتة  ميلٍء  حوٍض  يف  اجللوس 
مئوية. درجة   39 إىل  النفط  حرارة  تصل  حيث 
ألن  استخدامه،  بعد  النفط  تدوير  ويعاد 
اليوم. هناية  يف  ثمينة  سلعٌة  األسود"  "الذهب 
نفتاالن  بلدة  إىل  تقريبًا  شخٍص  ألف   15 ويسافر 
نفط  محامات  بسبب  سنويًا،  أذربيجان  يف 
العالجية. بخصائصها  املعروفة  املحلية  النفتاالن 

وعادة، ما يبقى ضيوف املنتجع يف احلوض 
الساخن لعرش دقائق.

)CNN( ديب، اإلمارات العربية املتحدة

إنكار تغري املناخ حيث اننا نعيش يف نظام 
تفاعيل ديناميكي يتكون من سلسلة من 

النطاقات احليوية:
الغالف اجلوي والغالف املائي والغالف 

اجلليدي واملحيط احليوي. 
هذه  جوانب  خمتلف  العسكري  وناقش 
وكيفية  األرض  بمجاالت  املرتبطة  التأثريات 
نعيش  التي  البيئة  يف  ومسامهتها  تفاعلها 
هذه  ويف  املتغري.  بمناخنا  تتأثر  وكيف  فيها 
السؤال  عىل  اإلجابة  حاول  املحارضة، 
البسيط حول ما هو اإلعصار وكيف يتشكل 
من  وغريها  مرص  مثل  دول  كانت  إذا  وما 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الدول 
األعاصري. هذه  جراء  من  ستتأثر  أفريقيا 
عن موقع )صدى البلد( - حممد وديع

األذربـيـجــانــى..  املنـتـجــع  هـذا  فـى 
النفط من  دافـئ  بحمـام  االسـتمتاع  يمكنـك 

عمرو موسى عن نتائج مرص يف املونديال:
 الــريــاضـــة ليــسـت "ســبــوبـــة"

"الرياضة ليست سبوبة".. هبذه الكلامت علق عمرو موسى، األمني العام جلامعة الدول 
العربية األسبق، عىل هزائم منتخب مرص يف منافسات كأس العامل 2018 املقامة حاليا يف روسيا، 

حسبام كتب عرب حسابه الرسمي عىل موقع "تويرت"، األربعاء.
وكتب موسى يف سلسلة تغريدات له: "كم حزنت ككل مرصي هلزيمة فريقنا هزيمة شاملة 
يف مونديال موسكو"، مضيفًا : "كام حزنت لألداء املتواضع للغاية لكافة الفرق العربية، بعدما 

احتفلنا بأن 4 فرق عربية استطاعت الوصول إىل هذا املونديال".

وفشلت املنتخبات العربية ممثلة يف مرص والسعودية واملغرب وتونس يف بلوغ دور الـ16 
بمنافسات كأس العامل يف روسيا، وهو ما كتب عنه موسى، بقوله: "هذا الفشل له أسبابه 

الضاربة يف أسس البناء املجتمعي واإلداري امليلء بالسطحية ونقص املهنية والفساد".

وقال موسى: "الرياضة ليست )سبوبة(، وجيب أن متنع من أن تكون كذلك. الرياضة عمل 
جدي ووالء للعلم". ويقصد هنا الدبلومايس املخرضم بمعنى "سبوبة" ما ُيعرف يف مرص 

باستغالل أمر ما لتحقيق مكاسب مادية منه برصف النظر عن أي أمور أخرى، يف إشارة ملا 
تردد يف األوساط املرصية عىل مواقع التواصل االجتامعي بأن احتاد كرة القدم يف البالد قدم 

مصاحله املادية عىل مصلحة املنتخب الوطني.
وأضاف موسى: "جيب أن نحيي يف هذه املناسبة اإلدارة الرياضية املرصية الناجحة للعبة 

اإلسكواش ويف جمال السباحة واملصارعة وغريها"، ليكمل بعدها بأن "هناك نجاح حني 
يرتاجع اإلعالم السيئ، وتتم مراقبة الفساد وتعلو قيم املهنية، والوالء لعلم البالد واسم مرص 

العظيم".
واختتم موسى تغريداته، بقوله إن "النجاح ممكن إذن ، ولكن له رشوطه ومتطلباته"، عىل 

)CNN( حد تعبريه.                      ديب، اإلمارات العربية املتحدة



 رأى مصدر مطلع يف وزارة النفط اإليرانية أن 
األمريكية  اإلدارة  فرضته  الذي  احلظر  تطبيق 
النفطية بحلول نوفمرب/ إيران  عىل صادرات 
حجم  بلوغ  ظل  يف  مستحياًل،  الثاين  ترشين 
يوميًا،  برميل  مليون   2.5 طهران  صادرات 
الرسمية. شبه  اإليرانية،  تسنيم  لوكالة  وفقًا 
النفط  من  إيران  "صادرات  إن  املصدر  وقال 
بحدود  حاليًا  الطبيعي  الغاز  ومتكثف  اخلام 
املعدل  هذا  وإلغاء  يوميًا،  برميل  مليون   2.5
من  الطبيعي  الغاز  ومتكثف  اخلام  النفط  من 
مستحيل". أشهر  عدة  خالل  العاملي  السوق 
ترصحيات  أعقاب  يف  اإليراين  املوقف  يأيت 
املستوى  رفيع  مسؤول  لسان  عىل  وردت 
إن  فيها  قال  األمريكية  اخلارجية  وزارة  يف 
الدول  مجيع  من  تتوقع  ترامب  إدارة   "
إىل  اإليراين  النفط  من  وارداهتا  خفض 
أمريكية“،  عقوبات  مواجهة  أو  صفر 
"اإلدارة  إن  قائاًل  األمريكي  املسؤول  وتابع 
استثناءات  أية  متنح  لن  األمريكية 
اإليراين". النفط  مع  تتعامل  التي  للدول 
أمريكيًا  وفدًا  إن  األمريكي  املسؤول   وقال 
املقبل  األسبوع  األوسط  الرشق  إىل  سيتجه 
عىل  اخلليجيني  النفط  منتجي  لتشجيع 
االحتياجات. وتلبية  العاملية  اإلمدادات  ضامن 

األحد،  اجلنوبية،  الكورية  الدفاع  وزارة  قالت 
إن الكوريتني استأنفتا تشغيل شبكة االتصاالت 
البحرية العاملية ألول مرة منذ 10 أعوام، إلجراء 
البحر. يف  سلسة  بصورة  بينهام  اتصاالت 
أنباء  نقلت وكالة  ما  الوزارة، وفق  وأوضحت 
جاءت  اخلطوة  هذه  أن  الرسمية،  "يوهناب" 
االتفاقيات  لتنفيذ  املبذولة  اجلهود  إطار  يف 
فتيل  لنزع  الكوريتني  بني  املربمة  األخرية 
غري  املواجهات  ومنع  العسكرية  التوترات 
الرشقي. البحر  يف  خاصة  البحر،  يف  املتوقعة 
االتصال  خالل  أنه  الوزارة،  وأشارت 
التاسعة  الساعة  يف  جرى  الذي  التجريبي 
الكورية  البحرية  اتصلت  األحد،  صباح 
شاميل،  كوري  دورية  بقارب  اجلنوبية 
املكاملة. عىل  فورا  الشاميل  اجلانب  ورد 
وأضافت أن االتصاالت البحرية بني الكوريتني 
كانت قد قطعت يف مايو 2008 عندما توقفت 
املكاملات  االستجابة جلميع  الشاملية عن  كوريا 
عرب  إجراؤها  تم  التي  اجلنوبية  الكورية 
العاملية. التجارية  البحرية  االتصاالت  شبكة 
ذكرت  أخرى  جهة  من  صينية:  وساطة 
األحد،  اليابانية،  "يوميوري"  صحيفة 
أون  جونغ  كم  الشاملية  كوريا  زعيم  أن 
جني  يش  الصيني  الرئيس  من  طلب  قد 
بشهر  بكني  يف  عقد  اجتامع  خالل  بينغ، 

وصفت منظمة الصحة العاملية ابتكار دواء يتحمل درجة احلرارة الشديدة مع االحتفاظ 
بفاعليته ملدة ألف يوم بأنه "ثورة يف القدرة" عىل إنقاذ حياة كثري من األمهات بعد الوالدة.

ويساعد الدواء اجلديد أحيانا يف منع حدوث نزيف قد يؤدي إىل وفاة األم بعد الوالدة.
ويمكن أن يفيد الدواء املعروف باسم "كاربيتوسني" املاليني من األمهات يف شتى أرجاء العامل.

وتساعد األدوية املتوفرة حاليا عىل األرجح يف العالج يف بعض املناطق، لكنها تعجز عن تقديم الفعالية 
نفسها يف الظروف اجلوية احلارة والرطبة كام هو احلال يف كثري من الدول العربية.

ويتسبب النزيف الشديد بعد الوالدة يف وفاة نحو 70 ألف سيدة سنويا. كام يتفاقم هذا النزيف خطر 
وفاة األطفال يف الشهر األول بعد الوالدة.

وتويص منظمة الصحة العاملية حاليا، ملواجهة املشكلة، بحقن مجيع السيدات اللوايت يلدن بطريقة 
طبيعية بدواء "أوكسيتوسني".

لكن يوصى بحفظ دواء "أوكسيتوسني" بني درجة حرارة 2 إىل 8 درجات من حلظة التصنيع حتى 
حلظة االستخدام، وهو ما دفع خرباء منظمة الصحة العاملية إىل اإلشارة إىل أن ذلك غري قابل للتطبيق يف 

دول يصعب فيها االستفادة من املربدات ويف ظل إمدادات كهرباء ال يمكن االعتامد عليها.
وكانت نحو 30 ألف سيدة من عرش دول خمتلفة قد شاركن يف جتربة، نرشهتا دورية "نيو إنغالند" 

املعنية بالشؤون الطبية، وخضعت السيدات عىل نحو عشوائي بعد الوالدة حلقن" كاربيتوسني" 
املستقرة حراريا أو "أوكسيتوسني".

وتوصل الباحثون إىل أنه يف معظم احلاالت كانت فعالية الدواء جيدة ملنع حدوث نزيف شديد بعد 
الوالدة، وقال خرباء إن ذلك يمهد السبيل لتقديم حقن "كاربيتوسني" املستقرة حراريا جلميع السيدات 

الاليت يلدن طبيعيا يف حوايل 90 دولة يف شتى أرجاء العامل.
وأضاف اخلرباء أنه يمكن االستفادة من الدواء عىل نحو خاص يف مناطق ال تتيح فيها حقن 

"أوكسيتوسني" املعيارية املطلوبة.
وقال متني غومليز أوغلو، اخلبري يف منظمة الصحة العاملية، إن تطوير دواء يبقى فعاال يف بيئة العمل 

يف الظروف اجلوية احلارة والرطبة "أنباء جيدة جدا ملاليني السيدات اللوايت ُينجبن يف مناطق يف العامل 
تصعب فيها االستفادة من مربدات يمكن االعتامد عليها".

وأضاف : "سيساعد ذلك يف إنقاذ حياة أمهات يف دول تعاين من انخفاض الدخل وتشهد كثريا من 
حاالت الوفاة"، ما مدير عام منظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم غيربييسوس، فقد قال : "يشجع 

ذلك عىل إجراء تطوير جديد بام يكفل إحداث ثورة يف قدرتنا عىل إنقاذ حياة األمهات واألطفال".
وتنظر اجلهات املنظمة فيام إذا كان من املمكن املوافقة عىل الدواء الستخدامه عىل نطاق واسع.

ويقول خرباء منظمة الصحة العاملية إهنم يأملون يف توفريه يف بعض الدول بحلول العام املقبل.
وكانت التجربة قد أجريت بالتعاون بني منظمة الصحة العاملية وخمترب "إم إس دي" لألمهات و رشكة 

"فريينغ" لألدوية.                                                                 يب يب يس

حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور األحد انتصارا كبريا يف االنتخابات الرئـاســية 
املكسيكية، وفقا الستطالعات الرأي التي أجريت لدى اخلروج من مراكز االقرتاع

وأهدى بذلك انتصارا تارخييا لليسار يف البالد.
وبحسب ثالثة مراكز استطالع، حّل أوبرادور يف الطليعة بأكثر من 40 يف املئة من األصوات.

وأقر املرشح املحافظ ريكاردو انايا بفوز اليسار يف االنتخابات.
وبفوز  بخسارته  الثوري"  املؤسسايت  "احلزب  من  ميادي  أنطونيو  خوسيه  املرشح  أقّر  كام 
املكسيك خري  أجل  من  الغالبية.  عىل  حصل  أوبرادور  لوبيز  مانويل  أندريس  "إّن  قائال  اليسار، 
ألنه  نظرا  املكسيك"  "ترامب  لقب  أوبرادور  عىل  املكسيكيون  ويطلق  النجاحات"،  أكرب  له  أمتنى 
منها. سأمهم  عن  املكسيكون  من  الكثري  أعرب  التي  التقليدية،  السياسية  الطبقة  خارج  من  قادم 
وأدىل الناخبون يف املكسيك بأصواهتم األحد يف انتخابات عامة جرت عىل وقع الغضب العميق جراء تفيش 
الفساد والعنف، ويف بلد يعاين من تفيش هتريب املخدرات وبلغ فيه عدد عمليات القتل 25 ألف العام 
املايض، يسود انطباع شعبي بأن الطبقة السياسية التقليدية، التي تنهشها فضائح الفساد، ال حترك ساكنا 
من أجل التصدي هلذه األزمة، واستغل لوبيز غضب الناخبني من سلسلة تكاد ال تنتهي من فضائح الفساد 
والعنف املروع بتقديم نفسه عىل أنه املرشح املناهض للمؤسسات التقليدية الذي سيطرد "مافيا السلطة".

ترامب هينئ لوبيز:
"للعمل معه"، وذلك  ، مؤكدا استعداده  املكسيكي اجلديد  الرئيس  الرئيس األمريكي دونالد ترامب،  هّنأ 
"فرانس برس". الرئاسية، وفق ما نقلت  االنتخابات  اليساري يف  املرشح  الذي حققه  الكبري  الفوز  بعيد 
املتحدة  الواليات  من  كل  ملصلحة  به  القيام  الواجب  العمل  من  الكثري  "هناك  تويرت  عىل  ترامب  وقال 
"صداقة  إقامة عالقات  أنه يريد  "فرانس برس" عىل  نقلته  لوبيز يف ترصيح  أكد  واملكسيك"، من جانبه 
وتعاون" مع الواليات املتحدة.                                                                                                     أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دول  قدرة  من  قلل  اإليراين  املسؤول  أن  إال 
سيتسبب  الذي  العجز  تغطية  عىل  اخلليج 
عدة  من  ألكثر  إيران  صادرات  وقف  فيه 
يظن  كام  جيري  ال  "األمر  إن  وقال  أشهر، 
إمكانية  تتوفر  فال  األمريكيون،  املسؤولون 
قبل  من  النفط  من  إضافية  كميات  لضخ 
ملدة  وغريها  واإلمارات  كالسعودية  دول 
حمدودة  وملدة  يمكنها  ربام  طويلة،  زمنية 
إمكانيات  كافة  وحتشيد  تسخري  طريق  عن 
صادرات  من  جزء  لتغطية  الدول  هذه 
كبري  قسم  إلغاء  تعويض  لكن  اإليراين،  النفط 
العاملي  السوق  من  اإليرانية  الصادرات  من 
احلدوث". مستحيل  أشهر  عدة  من  ألكثر 
صعود  يف  األمريكية  اإلجراءات  وتسببت 
دوالرًا   77 من  لتقرتب  برنت  خام  أسعار 
تراجعت  قد  كانت  بعدما  األربعاء  للربميل 
الثالثاء،  الصباحية  التعامالت  75 دوالر يف  عن 
السوق  ينتظرها  كان  التي  اإلجيابيات  لتتجاوز 
من قرار منظمة أوبك وحلفائها من املنتجني 
برميل  مليون  اإلنتاج  بزيادة  املستقلني 
املقبل،  يوليو/متوز  مطلع  من  اعتبارا  يوميا 
دعوة  مع  متوافقًا  جاء  الذي  القرار  وهو 
األسعار. تنخفض  حتى  للمنظمة  ترامب 
)CNN( ديب، االمارات العربية املتحدة

مبكرة  هناية  وضع  أجل  من  العمل  يونيو، 
بالده. عىل  املفروضة  االقتصادية  للعقوبات 
قوهلا  مطلعة  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
إن كيم أبلغ الرئيس الصيني بأنه يريد مساعدة 
 12 قمة  نجاح  بعد  العقوبات  إلهناء  الصني 
الشاملية. وكوريا  املتحدة  الواليات  بني  يونيو 
القومي  األمن  مستشار  بولتون  جون  وكان 
قد  ترامب،  دونالد  األمريكي  للرئيس 
املتحدة  الواليات  لدى  أن  إىل  األحد،  أشار، 
تفكيك  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  خطة 
النووية  لألسلحة  الشاملية  كوريا  برامج 
عام. غضون  يف  البالستية  والصواريخ 
الكوريون  يتعاون  أن  بولتون  جون  وتوقع 
ترفع  أن  يريدون  ألهنم  الشامليون 
تتدفق  وأن  برسعة  عنهم  العقوبات 
واليابان،  اجلنوبية  كوريا  من  املساعدات 
برس". "األسوشيتد  نقلت  ما  وفق 
"سيبحث وزير اخلارجية مايك  وقال بولتون: 
الشامليني  الكوريني  مع  األمر  هذا  بومبيو 
كل  تفكيك  كيفية  حول  القريب  املستقبل  يف 
الشامل  الدمار  بأسلحة  اخلاصة  براجمهم 
عام". غضون  يف  البالستية  والصواريخ 
االسرتاتيجي  القرار  لدهيم  كان  "إذا  وأضاف: 
الذي اختذ بالفعل للقيام بذلك، وهم متعاونون، 
يمكننا التحرك برسعة كبرية".          أبوظبي سكاي نيوز عربية

يستطيع ال  األمريكى:اخلليج  احلظر  تتحدى  إيران 
طـويلـة لفتـرة  النفطيـة  صـادراتنـا  تغـطـيــة 

الكوريتني بني  سنوات   10 منذ  مرة  ألول  تطبيع  الساخن..  اخلط 

فوز تارخيي لليسار باالنتخابات الرئاسية باملكسيك

دواء جديد قد ينقذ حياة املاليني من األمهات بعد الوالدة



أقُف أمام نعِشه األبيض، ألوّدع فارًسا عظياًم 
أرَضنا  ُمغادًرا  جواِده؛  صهوة  عن  ترّجل 
عمَره  عاش  اخللود.  كتاَب  ليدخَل  الطيبة، 
املديَد يعطي وطَنه، غري عابئ بحصد األوسمة 
كرس  مفتاَح  مرَص  منح  التكريم.  وأنواط 
شوكة العدو، غري مكرتث بأن يشغَل صفحًة 
يف دفرت الرشف. لكنه، إن مل يكرتث ومل يعبأ 
بأن حُيَفر اسُمه يف سّجل النبالء، فإننا، نحن 
املرصيني، نعبأ ونكرتث. ليس من أجل ختليد 
من  بل  صاحبه،  بأعامل  خالٌد  فاسُمه  اسِمه، 
أجل أبنائنا هنتمُّ وُنرِصُّ أن يتعّلم أبناؤنا صحيَح 
بالنرص  جاءهم  َمن  ويعرفوا  بالدهم،  تاريخ 
والكرامة. العّزة  مفتاح  وطنهم  منح  وَمن 
حرب  أركان  اللواء  العبقري  الفارُس  رحل 
مهندس باقي زكي يوسف ياقوت، صاحب 
برليف يف  الرتايب خلط  الساتر  فكرة تصديع 
حرب ٧٣، وابن الكلية اجلميلة، التي أترّشف 
رحل  شمس.  عني  هندسة  فيها:  بالتخرج 
أسطورًة  حّطمت  وقد  مرَص  تارًكا  هدوء  يف 
منيع  حصن  عن  العامل  أمام  صهيوُن  نسجها 
أرشقت  نرّية  فكرٌة  فأسقطته  يسقط،  ال 
الساتُر  تصّدع  الالمع.  املهندس  ذلك  عقل  يف 
من  اهلادرة  املياه  شالالت  أمام  الرتايّب 
يابسة  شجر  ورقُة  تتصّدع  كام  املضّخات، 
الباسل  جيُشنا  وعرب  الفرسان،  أقدام  حتت 
لريتفع  ودحرناه،  العدو،  ثكنات  حيث  إىل 
العبور  أغنياُت  وتصدح  زاهًيا،  مرص  علُم 
الوطن. أرجاء  كل  يف  البيوت  مذاييع  من 
ولكن،  وفاخر.  وماجٌد  مجيٌل  سبق  ما  كلُّ 
من غري اجلميل أال يعرَف صغاُرنا ذلك اجلامَل 
يعرَف  أال  مجيال  ليس  ُصّناَعه.  يعرفوا  وأال 
الضابط  ذلك  اسَم  اجلديد  املرصيُّ  النشُء 
العظيم الذي كرس أنَف صهيون: اللواء "باقي 
زكي يوسف ياقوت”! ليس مجياًل أال يعرف 

"شفيق  العميد:  اسَم  الصغرُي  املرصيُّ   النشُء 
حسني  "حممد  والرقيب:  سدراك"،  مرتي 
أكتوبر  حرب  يف  شهيدين  أول  حممود"، 
الرشيفة! وكأن اهلَل تعاىل قد شاءت حكمُته أن 
أوىل ساعات احلرب،  أرُض مرَص، يف  ترتوي 
العقيدة،  يف  تنّوعا  نبيلني  رجلني  بدماء 
العسكرية، واتفقا يف حب  الرتب  واختلفا يف 
اهلل  إىل  ينظران  كريامن،  شهيدان  مرص. 
وينظران  خمتلفة،  زوايا  من  األحد  الواحد 
مشرتكة. زاوية  من  العزيز  الوطن  إىل 
الرفيع  الوطنية  لو تعّلم صغاُرنا مبكًرا، درَس 
هذا، يف سنوات أعامرهم األوىل، ُأجزُم مطمئنًة 
عىل  يقدَر  لن  الكريه  الطائفية  فريوس  أن 
إصابتهم يف مقبل أيامهم، فيكونون رجاال نبالء 
صاحلني ُمرّشفني ألوطاهنم نافعني لإلنسانية.
بجريدة  زاويتي  يف  هنا  كتبُت  سبق،  ما  لكل 
مايو  يف  سنوات،  سبع  منذ  اليوم"،   "املرصي 
آنذاك  التعليم  وزيَر  فيه  ناشدُت  مقاال    ،٢٠١١
العظيم  القبطي  الباسل  هذا  اسُم  ُيدرج  بأن 
"باقي زكي يوسف" يف مناهج التعليم ليعرف 
العظيمة. وها  النشُء الصغري عظامَء بالدهم 
الصديق  املثقف  للدكتور  اليوَم  طلبي  أعيُد  أنا 
اسمي  مضيفًة  التعليم،  وزير  شوقي،  طارق 
يرد  لن  أنه  واثقة  وأنا  البطلني،  الشهيدين 
الوزراء،  رئيس  دولة  من  أمتنى  رجائي. كام 
مصطفى  مهندس  الدراسة  وزميل  الصديق 
رشفية  متاثيل  بإقامة  يأمر  أن  مدبويل، 
الذين  العظامء  ألولئك  الوطن،  ميادين  يف 
تعليم  ودمائهم.  بعقوهلم  مرص  جمد  صنعوا 
هو  الوطنية  دروس  أوىل  الصغري  النشء 
الصغري غري متطرف. ينشأ هذا  الضامن ألن 
الناصعة  الرموز  تلك  مثل  إضافة  أن  أؤمن 
إضاءة  وحسب  ليس  اجلمعي،  الوعي  إىل 
مناطَق مرشقٍة من تارخينا املرصي املرّشف 
درًسا  تعليمهم  أيًضا  بل  الصغار،  عيون  أمام 
مواطن  بني  عالقًة  كوهنا  املواَطنة.  يف  مهامًّ 
دون  من  اجلميع،  حيتضن  ووطن  رشيف، 
شأٌن  العقيدَة  أن  ذاك  عقائدهم.  عن  يسأل  أن 
بينام  السامء،  وبني  اإلنسان  بني  فرديٌّ 
مجعّي  شأٌن  واملواَطنُه  املجتمعية  اهلويُة 
بصوٍت  تقول  نور  من  هبالة  اجلميَعَ  ُيتّوُج 
مرصّي." املواطُن،  "هذا  وفخور:  عال 
عن )املرصى اليوم(

كيشوت"،  "دون  مثل  يفعل  البعض، 
خياله! يبارز  كان  بأنه  عنه  ُعرف  الذي 
أن  علينا:  ويعيب  يلومنا  اآلخر،  والبعض 
نكون "خياليني"، مع أن حقائق الكون ما هي 
حمموم! إبداعي  خيال  صاحب  ملحات  إال 
تقدم  من  البرشية  صنعته  ما  كل  يكن  أمل 
يكون؟ أن  قبل  اخليال  وحي  من  وحضارة، 
إال  ستكونه؛  وما  أنت،  كنته،  ما  يكن  وأمل 
الرائعة؟ والتصّورات  الفخمة،  األحالم  وليد 
أعظم  أحد  دافينيش،  ليوناردو  كتب 
املثايل  اإلنساين  والتجسد  البرشية،  عباقرة 
التنبؤية،  الكلامت  هذه  النهضة،  لعرص 
ألول  وضعه  الذي  التخطيطي  الرسم  عىل 
أجنحة"! للبرش  تنمو  "سوف  طائرة:  مركبة 
ألولئك  فكريًا،  دعاًم  كان  بالتأكيد،  وهذا، 
خيايل..  هو  ما  يعتنقوا  أن  أختاروا  الذين 
إىل  اخليال  يتحول  مل  لو  حتى  بأنه  مؤمنني، 

إليها  يلجأ  التي  الواحة  فسيبقى  حقائق، 
املضني! احلارض  يشقيه  عندما  اإلنسان، 
قاهلا،  املعرفة.  من  أمهية  أكثر  اخليال 
اينشتاين! "ألربت  الرياضيات  أسطورة 
املخرتع  عن  بعيدة  تكن  مل  مقولة،  وهي، 
يف  جالسًا  كان  الذي  ويتني"،  "إييل  األمريكي 
منزله ذات مساء، عندما شاهد قطته حتاول 
الكناري عرب قضبان قفصه.  جذب عصفور 
وألن القضبان كانت حتمي العصفور؛ مل تظفر 
القطة إال بقبضة من الريش. هذا جعله يتخّيل 
أشجاره.  من  القطن  ينتزع  حديديًا  خملبًا 
وهكذا أخرتع آلته املدهشة: "حملج القطن"!
منحها  التي  القوة  باستخدام  ابدأ  باإليامن،     
يف  وارسم  التخّيل،  عىل  القدرة  أي  اهلل.  لك 
حياتك..  يف  حتقيقه  تبغي  ملا  صورة  خيالك 
اإلنسان  أن   ذلك  اخللق؛  بدء  هو  "فالتخيل 
وأخريًا  يتخّيل  ما  يريد  ثم  يرغب،  ما  يتخّيل 
خيلق ما يريد"، عىل حد تعبري برنارد شو!...

تتجه أنظار العامل كله طوال هذا الشهر)14 يونيو 
حتى 15يوليو( اىل روسيا ، وذلك لتنظيمها بطولة
العاملية  املناسبة  القدم، وهبذه  لكرة  العامل  كأس 
التى تتكرر مرة واحدة كل أربع سنوات، وهبذه 
املناسبة العاملية املتميزة أصحب القارىء العزيز 
ىف رحلة اىل روسيا وفن الباليه، ذلك الفن اجلميل 
الذى تشتهر به روسيا منذ زمن طويل وبعيد...

 
* مايا بليستكايا...اسطورة الباليه...

بليستكايا  )مايا  الروسية  الباليه  راقصة  ولدت 
شـــــهرنوفمرب/ترشين  مــن  العشــرين  ىف 
أفالم  ممثـــلة  أمها  وكانت  سنة1926،  الثانى 
باخليانة  أهتم  دبلوماسيا  وأبوها  صامتة، 
ستالني. عهد  ىف  بالرصاص1938  رميا  وأعدم 
باكازاخستان  معتقل  اىل  والدهتا  وأرسلت 
أقارهبا  فقام  للوطن(،  زوجة)خائن  باعتبارها 
بمرسح  التحقت  وتـــــربيتها،  باحتضــــــاهنــا 
أول  وكان   ،1943 سنة  البولشوى  ومدرسة 
أدوارها هو دور اجلنية ىف باليه)زولوشكا(.وبعد 
البولشوى  فرقة  بطلة  أوالنوفا(  )جاليا  اعتزال 
)مايا( خلفتها  سنة1947؛  األوىل  وراقصتها 
ببطولة  البولشوى،فقامت  بطلة  وأصبحت 
دورى)أوديتا( أدت  البجع(حيث  باليه)بحرية 
و)أوديليا(معا، ثم قامت بدور )زاريام( بطلـــة 

باليـــه)نافـورة بقجـة ســـراى(سنة1948.
وىف ستينيات القرن العرشين قامت ببطولـــة 

بــاليــه)كارمن-سويتا( الــــذى أعـــده خصيصا 
هلا زوجهــــا املؤلــف املوسيقى)روديــــون 

شيدرين(، والذى أعد هلـــــا أيضا باليـــــه)آنـــــا 
كارنينـــــا(1972و)الســـــيدة والكلب(1980....

باحلركة  بليتسكايا(  اشـــــتهرت)مايا  وقـــــد 
وهى  باســم)البالون(؛  الباليــه  ىف  املعروفـــــة 
ألعىل  الراقصة  تقفزفيها  التى  احلركة 
ألطول  اهلواء  ىف  ومعلقة  حملقة  وتبقى 
صيتها  ذاع  براعتها  ممكنة.وبسبب  فرتة 
واألمريكية  األوربية  الدول  الكثريمن  ىف 
ومنحتها  فكرمتها  بفنها  أعجبت  التى 
عىل  فحصلت  اجلوائزواأللقاب؛  من  العديد 
لقب)فنانة الشعب(و)بطلة العمل االشرتاكى(
وجائزة)فخرروسيا الـــــوطنـــــى(من االحتاد    
السوفيتى،ووسام)كوماندور(وجائزة بلـــــدية 
فـــــرنسا،ووسام  من   1986 لألناقة  باريس 
الرشف( ولقب)مواطن  الكاثوليكية(  )ايزابيال 
االستحقاق  وسام  أســـــبانيـــــا،وصليب  من 
الروسى  الفلك  معهد  أطلق  الليتوانى.وقد 
برقم)4626(.و  املكتشف  الكوكب  عىل  اسمها 
جامعة  من  الفخرية  الدكتوراة  عىل  حصلت 
الســـــوربـــــون سنة1985،ونــــالت لقب)أستاذ 
شـــــرف(مـــــن جـــــامـعـــــة موسكو1993...
وىف عام1990.م  استقر هبا  املقام مع زوجها املؤلف 
املوسيقى)روديون شيدرين(ىف مدينة ميونيخ
األملانية،مع التنقل من وقت آلخرما بني ميونيخ 
وموسكووليتوانيا حيث بيتهام الريفى هناك...
عـــــن  نتحـــــدث  أن  جيب  املناسبة  وهبذه 
البولشوى.... وفرقة  الباليـــــه  فن  من:  كل 

* الباليه...عندما ترقص األحالم...
)ballet(أو)أول مــن ابتـــكركلمـة)باليـــه

بالفــــرنســـــية هوااليطـــــاىل)دومينيكـــــودى 
بياتشينزا(عندما ابتكررقصة جديدة واستبدل 
كلمة)دانزا(أورقصة من اسمها بكلمة)بالـــــو(
التى تبـــــدلت بعدئذ بكلمـــــة)باليـــــه(.وكـان 
العرض األول للباليه هوما قدمه)بالتـــــازاردى 
بوجويولكــــس(عنـــــدمـــــا عرض باليـــــهـــــا 
بســـــيطا وبدائيا باسم)كوميـــك دى الرينـــــى(

سنة1581.م.وقد تطورالباليـــه وأصبـــــح فنـــــا 
مستقال وراقيا ىف عرصامللك الفرنسى)لويس 

الرابع عرش(الـــــذى أنشـــــأ األكاديمية امللكيــة 
الفرنسية للرقص سنة1661.م؛والتى تعـــــرف 
اليوم باسم)أوبرا باريــــس للباليـــــه(.وخـــــالل 
القرنني الثامن عرشوالتاسع عرشتـطـــــورت 
تقنية حركة الراقصيـــــن،وظهـــــرالبـــاليـــــه 
الرومانسى وبدأ الكتاب ومؤلفوا املوســـــيقى 
ىف كتابة وتأليف القصص اخلاصة بالباليه،وقام 
بعض األساتذة وم أشهرهم)كارلوس بالسيس(
بوضع وتعليم القواعد اخلاصة واألســـــاســـــية 
لرقص الباليه،والتى ما زالت  مســـــتخـــــدمة 
حتى اليوم.وبعد انتهـــــاء احلـــــرب العامليـــــة 
األوىل)1918/1914(قامت الرشكات الروســــية

اخلاصة بتنظيم الكثريمن اجلوالت لفرق الباليه 
األوربية،مما  الدول  من  العديد  ىف  الروسية 
الفن  انتشاروازدهارهذا  عىل  ســــــــــاعــــــــــد 
املختلفة...ومع  العامل  دول  ىف  املتميزواجلميل 
بانشاء  االهتامم  الباليه،زاد  بفن  االهتامم  زيادة 
باختبارواختيارالراغبني  تقوم  التى  املدارس 
فيه وتعليمهم وتدريبهم عليه.ومن أهم صفات 
يكون:)عمره  أن  الباليه  دارس  وقدرات 
العضالت،لني  10-8سنوات،مرن  بيـــن  ما 

عمـــــوده  واستقامـــــة  سالمة  املفاصـــــل، 
جدا،التوافق  عاليا  الوثب  قادرعىل  الفقرى، 
املوسيقى(. والعضلـــــى،احلـــــس  العصبـــــى 
يوما  ويسرتيح  أيام  ستة  يتدرب  أن  وعليه 
املتدرب  غذاء  األسبوع.وحيسب  ىف  واحدا 
اهلادىء  النوم  له من  باجلرام، والبد  والراقص 
والعميق ما بني)10-8(ساعات يوميا....كل هذا 
منفردة)سولو(،فاذا  راقصة  املتدربة  لتصبح 
فعليها  أوىل)بالرينا(  راقصة  تصبح  أن  أرادت 
ال  ما  اىل  اليومية  التدريب  ساعات  مضاعفة 
يقل ثامنى ساعات يوميا...ومن الصعب جدا 
اال الثالثني من عمرها  بعد  البالرينا  أن ترقص 
ىف حاالت نادرة جدا...ومن بني كل مائة متدربة 
ال تصل اىل مرتبة ال)سولو(اال اثنتان أوثالث عىل
األكثر،وال تصل اىل درجة ال)بالرينا(اال واحدة 

فقط؟!!...
وأقلها  تكاليفا  الفنية  أكثراألعامل  من  والباليه 
ومسارح  فرق  فان  وهلذا  وعائدا،  دخال 
العرش  تتعدى  تكاد  ال  كلها  أوربا  ىف  الباليه 
يل موسكو،  فرق:  أشـــــهـــــرها  فرق،ومن 
ننجراد،لندن،باريس،روما،ميونخ،ميالن.
وأشــهرمدارس وفرق الباليه ىف كل العـــــالـــــم 
بـــــال منافـــــس وعىل االطالق هى مدرســـــة 

وفرقة)البولشوى(...
 * البـــــولشـــــوى...

األمري)أوروسوف( وبرعاية  عـــــام1776.م  ىف 
وبمساعدة)مسرتمادوكس(املديراالنجليزى 
ىف  )برتوفسكى(  مرسح  أنشـــــىء  النشـــــط، 
املرسح  هذا  بموسكو.وىف  برتوفسكى  شارع 
هذا  الروسية.ولكن  األوبرا  فن  ونام  ترعرع 
بعد)29(سنة  متاما  الكبرياحرتق  املرسح 
مجعت  الدولة  1805(،ولكن  انشائه)سنة  من 
للدولة. تابعة  مؤسسة  منهم  وجعلت  فنانيه 
ىف  جديد  مرسح  انشاء  سنة1825تم  وىف 
القديم،أطلق  برتوفسكى  مرسح  مكان  نفس 
البولشوى(أى)املرسح  اسم)مرسح  عليه 
ىف  الثانى  املركز  أيامها  الضخم(،واحتل 
مرسح)السكاال( بعد  والضخامة  الفخامة 
هذا  خشبة  ميالنوااليطالية.وعىل  بمدينة 
قدم)فريوستوفسكى(وبراته  العظيم  املرسح 
القديمة،وعرض  الرومانسية  الشعرية 
الروســـــى والباليـــــه  الرقـــــص  أســـــتـــــاذ 
ة  د كام ) شكني بو ( ر شعا أ ) فسكى شكو جال (
قدم  سنة1842.م  الدرامية.وىف  للباليهــات 
الروســـــى)ميخائيل  املوســـــيقى  املـــــؤلف 
وأحزان  أفراح  جتسد  شعبية  جلينكا(أوبرا 
سوزانني(... باسم)ايفان  الروسى  الشـــــعب 
الروسية،  باألوبرات  اهتاممه  جانب  والـــــى 
األوربية  األوبرات  البولشوى  مرسح  قدم 
وموتسارت  فريدى  أعامل  من  املتميزة 
وغيـــــرهـــــم.... وبوتشـــــينى  وروســـــينى 
البولشوى  مرسح  احتـــــرق  سنة1853.م  وىف 
وتوسعته1856ليتسع  بناؤه  أخرى،فأعيد  مرة 
ألكثرمن الفى متفرج.وظلت فرقة البولشوى 
باالثـــــورة  تتأثر  أن  دون  عروضهـــــا  تواصل 
العامليتني  باحلربيـــــن  وال  الشيوعية1917، 
زالت  السوفيتى1991،وما  االحتاد  بتفكك  وال 
ىف  والباليه  األوبرا  جماىل  ىف  أعامهلا  تعرض 
اليوم...ويمتازمرسح  حتى  العامل  دول  معظم 
الضخمة  وأعمدته  بواجهته  البولشوى 
الربونزية  األربعة  أحصنته  أبولومع  ومتثال 
الذين  أشهرالفنانني  ومن  تتصدرواجهته  التى 
البولشوى:فيودورشاليايني  مرسح   ىف  عملوا 
ىف جمال األوبرا،وجالينا أوالنوفا ومايا بليستكايا 
العامل....أما  ىف  باليه  راقصتى  أشهروأعظم 
فمنها: البولشوى  قدمها  التى  أشهرالباليهات 

واجلامل  البندق  وكسارة  البجع  بحرية 
لييت جو و ميو و ر ، ) فسكى يكو تشا ( ئم لنا ا
)سريجى بروكوفييف(،وذلك اىل جانب أمجل 
أيضا... والعاملية  الروسية  األوبرات   وأعظم 

ااملراجع:
1 املوسوعة العربية امليرسة

2 موسوعة املعرفة
3 بعض املجالت العربية واألجنبية املختلفة 

والكثرية
4 تذوق فن الباليه - راجية عاشور-دارالرشوق 

-القاهرة
5 حلركة ىف فن الباليه - د.أمحد حسن مجعة 

- اهليئة املرصية العامة للكتاب.
6 فن الباليه - د.حممود أمحد حنفى -

7 فن لباليه وتارخيه - نبذة نرشهتا أكاديمية 
الفنون بالقاهرة.



           أنا والضمري واألنا.
        ) حوار داخيل (.

الضمري: كل ليل وله آخر
والقلب الصايف خيليل العتمه تتاخر

االنا: الدوالر ، هو اليل بيدخل منه النور
هو الباب املسحور

الضمري: باحلب جتيب النور ف طبق بنور
قد الفرحه ما له آخر

االنا: احلب .. حب نفسك
مش حب غريك ، اوعي تبعزق خريك

الضمري: اغزل كل خيوط الفجر وانسجها
خيط عيل خيط ، وبداخل خيط

اعمل بيت
االنا: بفلوسك .. بنفوذك

مش بخيوط الفجر
تقدر تعمل قرص

الضمري: اعمل بيت عمران باخلري
دفيان باحلب وباالصحاب

االنا: إياك .. ده حاخيرج بيتك
حايضيع مالك ، خليك انت ف حالك

الضمري: االمل احللو خليه وياك
اصل االنسان معجون باخلري

االنا: معجون باخلري .. معجون أسنان 
اوعي تصدق

ده كالم ف كالم
الضمري: عدو اخلري بيحاول يقتل جواك 

االنسان
االنا: خليك بني آدم حيوان

الضمري: مش ممكن .. ده إنسان
االنا: وحاتفرق ايه بينه وبني احليوان

بيتولد ويموت .. زيه زي احليوان
بياكل وخيلف .. زيه زي احليوان

احليوان بيشخر وينام.. وده يفّضل قلقان
احليوان آخر روقان .. وده وحده التعبان

برصاحه .. مني فيهم حيوان ؟
الضمري: إياك تفضل فارس احزان

ازرع ف القلب وف الصحرا
امجل بستان

االنا: مش راح يطرح
الضمري: بستان احلب ربيع اخرض

االنا : اوعي تصدق .. ده هزار
عمر الصحرا ما تطرح غري صبار

الضمري: دور جواك ع اخلري ،. عيل حب الغري

اإلنسان  خيلق  أن  قبل  شئ  كل  اهلل  خلق  البدء  ىف 
خرجت  كلمة  واول  له  اهلل  أعطاه  بام  ينعم  لكى 
من فم اإلنسان هى امني تلك الكلمة التى توحدت 
والطوائف  واملذاهب  والعقائد  األديان  كل  ىف 
رمحة  واالختالف  اختلفت  األديان  ان  فربغم 
الشكر  جتسد  التى  امني  كلمة  عىل  اتفقت  لكنها 
اخلريات  كل  مانح  العظيم  اإلله  لذلك  والطاعة 
وعبادات  طقوس  الشكر  من  تولدت  وبالفطرة 
ولكن  املجتمعات  وثقافة  العقائد  حسب  ختتلف 
البرش الحساسهم بفضل اهلل عليهم  متسك هبا بنى 
او  امالكه  بكر  او  حصاده  باكورة  يقدم  من  فتجد 
تأسيس  قبل  ثابته  منتظمة  فرتات  ىف  أمواله  عرش 
التقويامت وحساب األيام وربام قبل األنبياء والرسل 
درس  وهو  اآلن  نتعايشه  ما  القديم  من  وتوارثنا 
باحلياة  التجارب  امتحان  ىف  نتذكره  الذى  الشكر 
فهذا  واملرسات  االفراح  عىل  الشكر  فقط  فليس 
كل  اهلل  نشكر  ان  امجل  ما  ولكن  اعتيادى  أمر 
كام  التجربة  وىف  الضيقة  وىف  الفرح  ىف  حني 
أسلوب  وأصبح  بالشكر  عشنا  واذا  املرسة  ىف 
االعرتاض  او  التزمر  مفردات  نجد  فلن  حياة 
أفضل  بشكل  يش  لكل  رؤيتنا  وستجدد  بداخلنا 

دروس الشكر السبع 
اهلل  احسانات  متذكر  تظل  انك  الشكر  درس  واول 
ومرامحه منذ والدتك وحتى تلك اللحظة التى تقراء 
فيها تلك الكلامت فهو مرامحه تتجدد ىف كل صباح 
معك  بالذى  القناعة  هو  الشكر   درس  وثانى 
جيعلك  ما  وستجد  وحولك  يديك  بني  فانظر 
لغريك  تنظر  وال  الوقت  طول  الرب  باسم  تسبح 
أكثر  سيعطيك  فهو  اياه  اعطاك  بام  اكتفى  بل 
ملاذا  تسال  فال  الرضا  الشكر  درس  وثالث 
استفيد  يارب  كيف  قل  بل  التجربة  يارب 
بني  وما  إليك  التقرب  ىف  التجارب  تلك  من 
وعادل  امني  فهو  الشكر  تعلم  وكيف  ملاذا 
ورابع درس الشكر العطايا فاهلل يعطى بال حساب 
وال يعري احد وعطايا اهلل تدوم ليس بعمرك فقط بل 
ألجيال وأجيال فهو وهب لنا كل ما طلبناه و اكثر

مفاتيح أبواب الفعل هي الكلامت... قد تكون نغمة 
عىل أوتار الصوت، أو رشايني حرب عىل جسد ورقة، 
أو أثالم حمفورة عىل حجارة مل تنسى حكاياهتا مع 
الزمن. الكلمة هي خماض انبثاٍق للفكر، ومقياٍس 
لسموه، ومعيار لنضوج الوعي الفردي واجلمعي.
موّدعًة  اخلريف  كألوان  ملون،  كيان  للكلمة 
برسعة،  وىل  ربيع  عىل  ومتحرّسة  الصيف 
أثواهبا  هلا  الشتاء،  لرمادية  ومستسلمة 
تنافس  بجامهلا  اخلاصة،  مناسباهتا  يف  ترتدهيا 
ترسق  وبدفئها  الكريمة،  األحجار  وهج 
اخلرضاء. التالل  عىل  الغافية  الشمس  مكان 
القلب  أوراق  تنعش  كالندى  الطيبة  فالكلمة 
الفكر  حدود  لتجاوز  سفر  وجواز  املتيبسة، 
مُحى  إمخاد  يف  وسالمًا  بردًا  وتكون  الصلد، 
الرسيرة  ألصحاب  الرسي  احلبل  وهي  اخلالف، 
املرهفة. فكم من مسافات بعيدة  الطيبة واملشاعر 
مشبعة  كلامت  أمام  تتقزم  واألهل  األحباء  بني 
تتغربل  كلامت  ويف  باالشتياق.  صاخبة  باملحبة 
أوراق  عىل  ُسجل  ما  منها  وُينتقى  العمر،  يوميات 
لألجيال.  وجداين  مرياث  فتكون  الذاكرة، 
مفاهيم  يف  أحداثه  بزخم  الواقع  ُيَعلب  فيها 
مبدعة  عدسة  وتصبح  للفكر...  اهلضم  سلسة 
صور  خللق  اخليال  تنشيط  يف  االحرتاف 
متوارثة.  ذاكرة  من  وحكايات  ألساطري 
ألوان  النفس، تتامهى مع  الكلمة هي مرآة أعامق 
االنفعاالت والعواطف، فكام هي مبهجة يف أوقات، 
أوقات  يف  حاد  كنصل  وجارحة  مزعجة  تكون 
أخرى، وحمفزة لفعل قتل وجودي أو وجداين، 
واضح.   موقف  حتديد  بغاية  خالسية  تكون  وقد 
بتشابك  اال  معنى  تعطي  ال  اجتامعية  الكلمة 
يف  أخواهتا  مع  إال  فاعلة  تكون  وال  حروفها، 
قد  املفهوم،  لتقدم  الشعورية  اإلدراكات  نقل 
فهي  غضبها،  أو  حزهنا  أو  متردها  وتعلن  تنكفئ 

املاضى,  الشهر  من  الثانى  األسبوع  منتصف  وىف 
ورسور,  فرح  حلظات  لبدء  تستعد  أرستى  كانت 
 .. العائلة  ىف  جديد  طفل  ميالد  تنتظر  فهى  ال  ومِلا 
التى  تلك  العم,  ابن  مقولة  من  الفرح  أحسست 
ذكرًا  سيكون  مولوده  أن  عرف  حينام  سمعتها 
وقال " إن عائلتنا ستزداد رجالّ ", هذا ال يتناقض مع 
إنه كان يريد طفلة ّتشبه أمها وُتصبح صديقتها ..  
إىل  األمر  حتول  ما  رسعان  الوالدة,  حلظة  وعند 
عىل  والرتدد  اخلوف  مشاعر  ظهرت   .. نقيضه 
لدى  القلب  ىف  حاد  خلقى  عيب  فهناك  الطبيب, 
 .. رهيب  بشكل  حرجة  واحلالة  املولود  الطفل 
مشاعر اجلميع حتتاج كتب لوصفها .. وهناك بدأت 
الثالثة  تتعدى  ال  إهنا  للغاية مع  رحلة كانت طويلة 
أيام .. رحلة انتهت ىف مكتب الصحة عند باب عليه 
كتابة  وأسفلها   " وفيات   " كلمة  عليها  ُمدون  الفتة 
ربام كتبها   ," " the end رديئة بخط اليد تقول  
 .. احلقيقة  قال  ولكنه  أسامئهم,  تدوين  هواة  أَحٌد 
موظف جالس عىل مكتبه, فتح دفرت أخرض اللون, 
بلونه  مرص  صعيد  ىف  السيدات  تذكره  الذى  هذا 
بدا  املأتم,  ىف  الغنائى  للبكاء  ممارستهم  عند  املميز 
يتصفحه ليعثر عىل صفحة فارغة لكى يستخرج 
يده  متسكها  ورقة  كل  بأن  يباىل  ال  الدفن,  ترصيح 
هي هناية عمر انسان كان يعيش هنا ولكنه ىف تعداد 
بمقدار  أمهية  هلا  قصة  له  منهم  كِل  االن,  املوتى 
قصة كل أَحٌد ممن يقرأ هذه السطور عند نفسه .. 
النساء مل يفارقها البكاء بينام رجالنا كعادهتم ثابتني 
وأقوياء بالرغم من أن احلزن يقتلهم, بإستثناء َأبيه, 
ذاك  أراه ضعيفًا من قبل,  مل  آَخُر  جده, وشخص 
مجيعهم  بكاء  كان  قويًا,  أصري  كيف  علمنى  الذى 
ُموِجع للقلب .. ومع أن هذا الطفل صار مالَك لنا 
الفراق كام قالوا عنه بإنه كالعني  ىف السامء, يبقى 
.. نضبت  حميطها  اخرّض  ما  بعد  التي  اجلارية 
مل  شيئُا  وكأن  حوىل  نظرت  للمقابر,  طريقنا  ىف 
جيلسون  الرجال  حقوهلم,  ىف  الفالحون  يُكن, 
يلعبون,  أطفال  يتسامرون,  أصدقاء  املقاهى,  ىف 
يدرك  مل   .. يبتاعون  وآَخُرون  يبيعون  ُأناس 
بأنه  خُيربهم  إنذارًا  هو  أَحٌدهم  موت  أن  بعضهم 
بيننا   .. ما  يومًا  احلياة  هذه  من  سرتحل  حتاًم 
يأكلون،  يتحدثون,  يتحّركون,  املوتى  من  الكثري 
يامرسون  موتى  لكنهم  يضحكون،  يرشبون، 
عائلتى  ألطفال  أنظر  ما  دائام   .. حياة  بال  احلياة 
وكذلك  للدفن  صندوقى  سيحملون  هؤالء  بأن 
بمحبة  أعاملهم  إنى  ىف  أكذب  ال  جيلنا,  صناديق 
ال  ليحملوننى  اليوم  يأتى  عندما  حتى  كبرية, 
ولكن  أكتافهم,  عىل  ثقيل  الصندوق  بأن  يشعرون 
 .. صغارهم  أَحٌد  ندفن  نحن  فها  عجيب  املوت 
عىل أى حال, انتهى املطاف بنا اىل القرب .. صندوق 

االنا: ماتدورش
الضمري: دور والشمس حاتطلع وتنور

وحاتعمل من نبض القلب نغم للحب
االنا: نغم للحب ، لغم للحرب

حايفرقع فيك ، وياعيني عليك
الضمري: انده عيل بكره حاجييلك

والدنيا تنور قناديلك
االنا: ماتندهش

الضمري: انده هز الدنيا هز
االنا: هتز الدنيا ، هتز وسطك

حاهتد حيلك .. قول لضمريك طظ
االنسان: يارب

يارب انا املخلوق، صنعة ايدك
انا االنسان ، ابنك وحبيبك

اسمح يل ياريب اشكي لك مهي
ف حلظة قوه يارب

بالقي ضمريي معايا
صاحي منور يل خطايا

وف حلظة ضعف يارب
يبقي االنا يرصخ جوايا

وحش آرسين ، ذاللني ،بيستعبدين
يارب ساعدين ..

فيه حلظه انا حمتاجها
حلظه مش عارف ايه هي

عشان اختار .. ده العمر بخار
وحياتنا ف ثانيه ، ف غمضة عني

النفس الداخل .. ما بيخرجش
النفس اخلارج .. ما بريجعش 
وانا حمتار .. مش قادر اختار

بني ضمريي واالنا
ما هم االتنني انا

مشكلتي مش بالزائد.. كانت تتحل
مش واحد زائد واحد زائد واحد

مشكلتي واحد ف واحد ف واحد
باملنطق واحلساب
الناتج داياًم واحد

روح ف نفس ف جسد
إنسان واحد

انا والضمري واألنا
إنسان واحد

وخامس درس الشكر التعويضات فكل ما خرسته 
ثق انه إله التعويضات وسيعطيك اضعاف ما خرسته 
أحد نفس  يكرس  مل  فهو  تفتكر  او  تطلب  أن  دون 
وسادس درس الشكر هو اآلتكال فاحلياة أكرب مدرسة 
تعلمنا ان اآلتكال عىل البرش ال ينجح اما اآلتكال عىل 
أحد يبقى  ال  حني  يبقى  فهو  خيزى  ال  الذى  اهلل 
هلا  ضيقة  فكل  الصرب  هو  الشكر  درس  وسابع 
خمرج وكل ظلمة هلا نور فاشكر ىف ضيقتك حتى 
والكىل  القلوب  وفاحص  عامل  فهو  الفرج  يأتيك 
املشاكل  مع  مبكرا  الشكر  درس  تتعلم  ان  فجيد 
أن  عليك  صعب  يكون  لن  تكرب  فعندما  الصغرية 
تشكره مع املشاكل الكبرية وتأكد كام أنه مل يصنع 
قفل بدون مفتاح كذلك اهلل ال يسمح بمشكلة إال مع 
احلل فلوال مرارة الضيقات ملا تعلمنا الشكر ىف الربكات

واجعل درس الشكر عىل لسانك وثق أنه 
سيستجيب ولو بعد حني فكل يد رفعت السامء 

بلجاجة سرتفع ايضا السامء بالشكر لالستجابة 
فهو قادر ان حيول كلمة عجز إىل معجزة وهو 

الذى يستطيع أن يغلق باب بحكمته ويفتح 
آالف باب برمحته فالشكر يفتح األبواب املغلقة 

والتذمر يغلق األبواب املفتوحة 
أن أمجل ما يف االحزان اهنا ستنتهي حتام وأمجل 
وأمجل  دوما  الصرب  امام  ينحني  انه  اليأس  يف  ما 
ربا  السامء  يف  دام  ما  ينقطع  ال  أنه  الرجاء  يف  ما 
انك  البرشي  العقل  فيه  يقنعك  الذي  الوقت  ففي 
ليس  ليعطيك  اهلل  يايت  حياتك  يف  شئ  كل  فقدت 
لست  فأنت  جديده  حياه  بل  جديده  اشياء  فقط 
ال  الذي  اهلل  يد  بني  أنت  قلقا  لتمتأل  إنسان  يد  بني 
الشمس  نور  تسبق  نور مرامحه  فأن  احدا  ينيس 
عىل  #درس_الشكر  هشتاح  متابعة  يمكنكم 
الشكر  عىل  لسانك  عود  يوميا،  بوك  الفيس 
شاكر  اكون  العمر خلينى  بيك  طال  مهام 
شاكرا  له  ايديك كن  عمل  روعة  قدام  ليك 
لربى  بالشكر  قلبى  فاض  معطيا،  لك  يكون 

األثريي،  لوجوده  االمتداد  وهي  واحد،  واإلنسان 
الروح. أجنحة  الكلامت  تبقى  ولكن  اجلسد  ُيفنى 
وقد تكون الكلمة سببا يف االنقسام والنزاع، عندما 
تكون غريبة وغري مفهومة لآلخر، فتصبح عاماًل 
للرصاع وليس جرس اتصال، كام يف أسطورة برج 
بابل. وأكثر مشهد دراماتيكي الهنيار الكلمة معنى 
وتتوارى  تنزوي  حيث  احلروب،  يف  هو  وقيمة، 
أخالقي  اهنيار  مع  مرتافقة  الراقية  الكلمة 
وحضاري، ويطفو القاع بطمي كلامته ومفاهيمه.
دائام  بل  األول،  الدور  ُتعطى  ال  أهنا  الكلمة  عذاب 
أن  يبدأ فعل قبل  ال  االهتامم، وان كان  بؤرة  الفعل 
يولد يف الفكر كلامت... ولكنها لعنة "كاساندرا" كام 
تروهيا األسطورة، أن عىل اإلنسان أن يسمع الكلمة 
من أفواه احلكامء واملفكرين، ولكن ال يصدقها وال 
كاساندرا  األوان،  فوات  بعد  إال  صدقها  يكتشف 
الكاهنة اليونانية التي امتلكت النبوءة واملعرفة ولكن 
لعنة أبولو عليها أن تقول احلقيقة بكلامهتا ولكن ال 
واملبدعني  األنبياء  معاناة  هي  وتلك  أحد،  يصدقها 
للكلمة. نرشهم  يف  واملعرفة  الفكر  وأصحاب 
حرية  عىل  دليل  املناسبة  الكلمة  اختيار  حرية 
حتكمه  ما  حد  إىل  عامل  بناء  يف  املطلقة  االنسان 
وحب  واجلامل  الرفيعة  واألخالق  العادلة  القيم 
اهلدف.  تائه  متعب،  ضبايب  عامل  أو  احلياة 
اجلوهرجي"  "بدقة  كلامتنا  نختار  أن  مجيل 
فكلامتنا  تعود.  وال  متوت  ال  ولدت  متى  ألهنا 
من  الوجود  نخلق  وهبا  الواقع،  حجار  هي 
ألعاملنا. اهلوية  ونعطي  الفعل،  إىل  الفكرة 
مغذية  فلتكن  الفكر،  بيادر  حنطة  الكلمة 
عشاقها. لشغف  ومشبعة  باملنفعة،  وغنية 

كان بني  صغري ال حيتاج إال لشخص واحد حلمله, 
ذراعي حتى باب القرب, هناك أعطيته لعمى األكرب 
أمام   .. الصندوق ىف مكانه  ليضع  القرب  الذى دخل 
جلست  القرب  باب  عند  بينام  اجلميع,  وقف  القرب 
 .. يدفنوه  القرب  دخلوا  من  خروج  أنتظر  وحدى 
الرأس  بمقدمة  متسك  يداى  القرفصاء,  جلسُت 
ال  عيناى  الشىء,  بعض  ألسفل  تنحنى  التى  تلك 
خُترج دموع وكأهنا أقسمت بإهنا ال ُتدمع إال عند 
الكتابة .. عندما كنت صغريًا علمنى أبى بإنه ال حيق 
ألى أَحٌد أن يرى دمعتك, أنت أكرب أبنائى فال ُتدمع 
مهام كان, حتى وإن أخربوك يومًا برحيىل .. هو 
ام  أعلم هل هذا صواب  يريدنى قويًا, صدقونى ال 
كانوا  متسع,  والقرب  املكان  تعم  السكينة   ..  ! َأ  َخطَّ
عيناى   .. رؤيتهم  من  يمكننى  مل  جانب  ىف  يدفنوه 
بالداخل,  التى  الصناديق  بعض  عىل  سقطت 
املوت,  اختطفهم  الذين  عائلتى  أفراد  كل  تذكرت 
وقتها الذهن رشد بعيدًا, اسرتجعُت نصائحهم التى 
التي  احللوة  واللحظات  اجلميلة  ذكريايت  ُتنسى,  ال 
مجعتنى معهم، كم فرحنا، وكم بكينا، وكم واجهتنا 
صعوبات اجتزناها سويًا .. ربام أجسادهم رحلت 
عند  جلوسى   .. بعد  ترحل  مل  روحهم  ولكن  عنا 
باب القرب جعلنى أدرك بأن احلياة ليست إال ُأْكُذوَبٌة 
كبرية نعيشها .. تم الدفن بعد الظهرية, فالشمس ال 
تتأمل  بابه,  القرب عرب  بداخل  تزال تسطع ونورها 
يرشد  لسقفه,  وتنظر  الداخل  من  القرب  جدران 
الظالم  ويعم  الباب  سُيغلق  دقائق  بعد  أن  ىف  ذهنك 
بالداخل, الصناديق ال تشعر بشىء واملوتى ىف عامل 
 .. غريبة  رائحة  له  خمتلف  القرب  وتراب  آَخرُ, 
عقىل  فيها  رشد  ولكن  قصرية,  فرتة  تكون  قد 
تذكرت   .. بعد  عنها  ُيفصح  مل  كثرية  أمور  نحو 
وآَخُر  ويظلم  خيون  أَحٌدهم  احلياة,  غرهتم  ُأناس 
ممن  وغريهم  وينهب  يرسق  من  وهناك  يقتل 
وتتعجب  اهلل,  ُترضى  ال  كثرية  أشياء  يفعلون 
عنده,  سيقف  ميعاد  لعمرهم  أن  تناسوا  أهنم  من 
من  لنا  ياليت  يقولون  النهاية  وعند  املوت,  هو 
ىف  ينتظره  املوت  أن  يعلم  من  لكِل  طوبى   .. عمل 
ضيوف  بإهنم  يعرفون  الذين  هؤالء  وقت,  أى 
ثم  قلياًل  يظهر  ُبَخاٌر  إال  هى  ما  احلياة  وأن  ههنا 
.. هناك  هلل  يقدموه  كى  اخلري  يفعلون  يضمحل, 
ينادينى  األكرب  بعمى  أحسست  هذا,  كل  وسط 
أعطنى  أناديك,  عندما  تسمعنى  ال  بالك  ما   " قائالّ 
للخارج,  جذبته   ," القرب  من  ألخرج  يدك 
 ," تذكرت؟  وماذا  عقلك  كان  أين   " ثانيًا  فسألنى 
..  "  .. اهلل  غري  تتذكر  ال  القرب,  باب  عند   " َأَجْبُتُه 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. وقد تكون بطعم النار .. 

لكنها ) بصمه(

Joe_matta3@outlook.com



مايسمى  بدأ  ومرص  تونس  من  كل  مثل 
شكل  عىل  سوريا  إىل  وامتد  العريب  بالربيع 
أيادي  فيها  تدخلت  سلمية  شعبية  ثورة 
مل  شتى  بحجج  إقليمية  وأطامع  خارجية 
من  كل  وطالبت  املادي.  بالدليل  منها  أي  يثبت 
السلطة. أمريكا والسعودية بخروج األسد من 
بالتدخل   إيران  اهتمت  طاملا  التي  السعودية 
املجاورة،  للدول  الداخلية  الشئون  يف 
ألسباب  واليمن  سوريا  يف  تتدخل  هاهي 
أنكرت. مهام  أحد  عىل  ختفى  ال  طائفية 
سوريا  يف  الرصاع  أججت  التي  هي  السعودية 
مناهضه  مسلحة  جلامعات  ومتويلها  بتأييدها 
حر  بلد  شئون  يف  السافر  وبتدخلها  لألسد 
عىل  أمريكا  ورائها  ومن  بتصميمها  مستقر 
رصاع  يف  واقعة  سوريا  وهاهي  األسد  رحيل 
بدأ منذ سبع سنوات وقد تسبب هذا الرصاع 
الدموي يف تدمري أحياء كاملة، وهتجري ما يزيد 
البالد  وانجرفت  شخص  ماليني  تسعة  عىل 

تاريخ مدينة أورشليم القدس 
القدس مدينة تسكن كل القلوب، اسمها يشيع يف 

النفس معنى روحانيا وهبجة خفية فهي مرتبطة 
بمشاعر مقدسة عند كل البرش

اليهودي واملسيحي واملسلم.
الذي  "أورساليم"  هو  القدس  ملدينة  ثابت  اسم  أّول 
ويعني  املرصية،  العامرنة  تل  رسائل  يف  يظهر 
ببنائها أمر  الذي  الكنعاين  القائد    ساليم؛  أسسها 
التسمية  هذه  ظهرت  وقد  السالم  مدينة  وقيل 
سنة  حوايل  القديمة:  املرصية  الوثائق  يف  مرتني 
املدينة تلك  لبثت  ما  ق.م،ثم   1330 و  ق.م   2000
"يبوس"  اسم  أخذت  أن  الثاين،  امللوك  لسفر  وفًقا 
الكنعانيني من  اليبوسيون،املتفرعني  إىل  نسبة 
مرتفع.  بالكنعانية  تعني  والتي  قلعتها  بنوا  وقد 
"ملكي  اليبويس  امللك  عن  تارخيية  مصادر  تذكر 
القدس أو  يبوس  بنى  من  أول  هو  أنه  صادق" 
"ملك  عليه  ُأطلق  حتى  للسالم،  حمًبا  وكان   
أنه  قيل  وقد  املدينة  اسم  جاء  هنا  ومن  السالم" 
السالم". "مدينة  أي  بأورساليم  سامها  من  هو 
يف  ظهر  ما  أّول  "أورشليم"  االسم  ظهر 
حتديًدا يشوع  سفر  ويف  املقدس،  الكتاب 
رصاع  كله  تارخيها  أيضًا  املدينة  تلك  ولكن 
اهلويات  عليها  تتصارع  مدينة  فهي  وحروب. 
سكنها  من  وأول  دائاًم.  االستعامرية  والقوى 
وكانت  الكنعانيني  من  املتفرعني  اليبوسيني  هم 
صادق"  "ملكي  ملكها  وكان  آمورية،.  هوية  ذات 
أورشليم.  أي  السالم  مدينة  اسم  أعطاها  الذي  هو 
وحدد  ق.م   970 عام  النبي  داود  عليها  سيطر  ثم 
هو  سليامن  ابنه  أن  إال  اهليكل  لبناء  مكانًا  فيها 
بمبانيها وطرقها  أورشليم  بناه. وصارت كل  الذي 
ومن  اليهودية  العبادة  وختدم  مقدسة  وجباهلا 
هنا سميت املدينة املقدسة أو القدس. وبعد وفاته 
اجلنويب  القسم  وصار  اليهود  مملكة  انقسمت 
الشاميل  والقسم  القدس،  وفيه  هيوذا  مملكة 
مملكة السامرة. ثم جاء نبوخذنرص عام  587ق.م 
املدينة  وصارت  اهليكل  وهدم  أورشليم  وأحتل 
مسبيًا  بابل  إىل  الشعب  أخذ  وقد  وخرابًا.  دمارًا 
وعبيدًا وبعد مخسني عامًا سمح كورش الفاريس 
جديًد. هيكل  وبناء  املدينة  إىل  اليهود  برجوع 
وأحتل  الفرس  عىل  األكرب  اإلسكندر  انترص  ثم 
صارت  وفاته  وبعد  ق.م   333 عام  أورشليم 
أن  اليونانيون  وحاول  السلوقيني.  حكم  حتت 
بحضارهتم  ويصبغوها  املدينة  طابع  يغريوا 
من  اليهود  وحرموا  باهليكل  العبادة  وأوقفوا 
املكابيني  تسمى  ثورة  فقامت  هبا  اإلجهار 
اإلغريق.  يد  من  اهليكل  حترير  يف  ونجحوا 
63 ق.م ولكن  ثم جاء الرومان واستولوا عليها عام 
ولد  عرصه  يف  الذي  هريودس  إىل  والياهتا  أعطوا 
السيد املسيح. وقد عارصت املدينة واملدن األخرى 
أحداث حياة السيد املسيح. وبعد صعوده إىل السامء 
بدأت من أورشليم الكرازة باملسيح التي فيها كانت 
أول كنيسة وهي بيت مارمرقس الذي برش مرص. 
وهدم  أورشليم  بخراب  املسيح  السيد  تنبأ  وقد 
خراباً"،  لكم  يرتك  بيتكم  "هوذا  وقال:  اهليكل 
ما  وهذا  فيك".  وبنيك  "سيهدمونك  أيضًا:  وقال 
الرومان  ضد  اليهود  ثار  70م  عام  ففي  حدث 
تيطس  فتحرك  الشوارع  يف  يقتلوهنم  وأخذوا 
الستعادة  كبري  جيش  رأس  عىل  الروماين  القائد 
اهليكل  وحرق  اقتحمها  ثم  وحارصها.  املدينة 
اليهود  حاول  132م  عام  ويف  املدينة.  ودمرت 
املدينة  فدخل  هادريان،  حكم  أيام  املدينة  استعادة 
اليهود  بطرد  مرسومًا  وأصدر  فيها  ما  كل  ودمر 
إيليا". "مستعمرة  إىل  أورشليم  من  اسمها  وغري 
هيالنة  امللكة  أمه  جاءت  قسطنطني  أيام  ويف 
وبنت كنائس يف كل مكان عاش فيه السيد املسيح، 
أورشليم  هوية  وتغريت  القيامة  كنيسة  وبنيت 
الشعوب  كل  وصارت  املسيحية  إىل  اليهودية  من 

املعارضة  قوات  بدأت  عندما  أهلية  حرب  إىل 
املسلحة يف قتال القوات احلكومية املوالية لألسد، 
والسيطرة عىل املدن والقرى واملناطق الريفية. 
وبحسب تقرير أصدرته األمم املتحدة يف يوليو/
شخص. ١٠٠ألف  من   أكثر  ُقتل   ،٢٠١٣ متوز 
عن  ذلك  بعد  الدولية  املنظمة  وتوقفت 
النشطاء  يقول  التي  القتىل،  حصيلة  حتديث 
وتطورت  قتيل.  ألف   ١٤٠ جتاوزت  إهنا 
حيث  ملحوظ،  بشكل  املسلحة  املعارضة 
ألف  إىل  املقاتلة  اجلامعات  عدد  وصل 
مقاتل. ألف  مئة  نحو  تضم  مجاعة، 
ويفوق عدد اإلسالميني املتشددين واجلهاديني 
والعلامنية. املدنية  القوى  عدد  للقاعدة  املوالني 
تعد تعرف من  بالنابل حتى مل  احلابل  واختلط 
تنفق  سعودية  أموال  وسوى  وملاذا  من  يقاتل 
ومنشآته  التحتية  بنيته  تدمرت  وبلد  يوميا 
السكنية واحلكومية والعسكرية يف رصاع ال طائل 
الدمار وهذا مستنقع ستغرق  من ورائه سوى 
فيه السعودية الوهابية منبع الطائفية البغيضة.

من  الربكة  ألخذ  القدس  إىل  تذهب  املسيحية 
املسيحي. باحلج  يسمى  ما  وهو  املقدسة  األماكن 
حتى  إليها  الدخول  اليهود  عىل  حمظورا  وكان 
املدينة  الفرس  اجتاح  حني  امليالدي  السابع  القرن 
614م  عام  الفرس  مع  اليهود  ودخل  واحتلوها 
مخسة  بعد  ثم  فيها.  املسيحيون  آالف  وذبحوا 
أعوام  سبعة  وبعد  هرقل،  اسرتجعها  عامًا  عرش 
الذي  اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  العرب  فتحها 
ولكنه  األقصى،  املسجد  مكان  وحدد  دخلها 
اخلليفة  أيام  ويف  اخلشب.  من  بدائيًا  بناء  كان 
قبة  مسجد  بنى  مروان  بن  امللك  عبد  األموي 
بن  الوليد  اخلليفة  بنى  ثم  691م،  عام  الصخرة 
بصورته  709م  عام  األقصى  املسجد  امللك  عبد 
جديدة  روحًا  حتمل  املدينة  وصارت  احلالية. 
واإلسالمية.  واملسيحية  اليهودية  فيها  للعبادة 
احلروب  بدأت  عرش  احلادي  القرن  يف  ولكن 
الغرب  بني  القدس  عىل  والرصاع  الصليبية 
اسرتداد  األيويب  الدين  صالح  واستطاع  والعرب 
معركة  بعد  1187م  عام  الصليبيني  من  القدس 
واسرتدوها  الصليبيون  عاد  وفاته  وبعد  حطني. 
1244م.  الدين أيوب  مرة أخرى، ثم اسرتدها نجم 
اسرتدها  ثم  منها،  اليهود  وطردوا  التتار  أخذها  ثم 
1259م  عام  جالوت  عني  معركة  يف  بيربس 
حلكم  تابعة  كلها  والقدس  فلسطني  وصارت 
العثامنيون  األتراك  دخلها  أن  إىل  والشام  مرص 
عام. أربعامئة  هلم  تابعة  وأصبحت  1517م  عام 
كانت  عيل  حممد  حكم  أيام  1831م  عام  ويف 
اسرتدها  ولكن  مرص  حكم  حتت  فلسطني 
األيام  هذه  ويف  1840م.  عام  أخرى  مرة  األتراك 
املغاربة  واملسلمني  اليهود  من  وفود  بدأت 
عام  أمريكية  إحصائية  ويف  القدس  يف  االستقرار 
نسمة  15000 كانوا  القدس  سكان  إن  تقول  1867م 
هيودي.  4000 مسيحي،   5000 مسلم،   6000    
1922م منحت  العاملية األوىل ويف عام  وبعد احلرب 
فلسطني  عىل  االنتداب  حق  بريطانيا  األمم  عصبة 
وعد  بعد  وخاصة  القدس  هتويد  مرحلة  وبدأت 
هرتزل  وثيؤدور  إنجلرتا  بني  االتفاقية  بعد  بلفور 
بني  الرصاع  وبدأ  العاملية.  الصهيونية  مؤسس 
قرارها  الدولية  اهليئة  فأصدرت  والعرب  اليهود 
ولكن  1947م.  عام  رعايتها  حتت  القدس  بتدويل 
وسحب  االنتداب  إهناء  بريطانيا  أعلنت   1948 عام 
وقواهتا لتعلن إرسائيل قيام دولتها، وحدثت حرب 
وبطوالت  شهداء  املرصيون  فيها  قدم  التي   1948
إرسائيل  بني  القدس  بتقسيم  احلرب  وانتهت 
هيودية. والغربية  عربية  الرشقية  وفلسطني 
فيها  انتزعت  التي  1967م  حرب  حدثت  ثم 
املغاربة  حارة  وهدموا  الرشقية  القدس  إرسائيل 
اليهود  عنده  يتعبد  الذي  الرباق  حلائط  املواجهه 
وجعلوها ساحة صالة وبدأوا يف بناء املستوطنات 
لتغيري هوية املدينة حتت سمع وبرص كل اهليئات 
الدولية. وصدر قرار من األمم املتحدة رقم 478 بأن 
الدول  وطالبت  الدويل  القانون  خرقت  إرسائيل 
األعضاء بسحب ما تبقى من سفاراهتا من القدس. 
بإرسائيل  املتحدة  األمم  اعرتفت  1981م  عام  ويف 
حاول  2001م  عام  ويف  أبيب،  تل  وعاصمتها 
الثالث  للهيكل  األساس  حجر  وضع  اليهود 
املرشوع. فتوقف  االنتفاضة  وحدثت 
برعاية  للرصاع  جديدًا  تارخيًا  نضيف  واليوم 
وهذا  القدس  إىل  السفارة  نقل  وهو  أمريكية 
وعاصمتها  إرسائيل  بدولة  االعرتاف  يعني 
مرة  الغليان  من  حالة  يف  املنطقة  لتدخل  القدس 
مدينة  جعلوا  أهنم  هؤالء  يدرك  ومل  أخرى. 
الزيتون ذبلت،  السالم ساحة للحرب وأن أغصان 
وجدران  عشوشها،  من  هاجرت  السالم  وطيور 
السالم. مدينة  أورشليم  حال  عىل  تبكي   القدس 
  مقتبس بترصف عن القمص أنجيلوس جرجس
كاهن كنيسة املغارة -الشهرية بأيب رسجة األثرية

من ال يري إال بلده يكون قد قرأ الصفحة األوىل 
فقط من كتاب الكون .. قائل هذه العبارة حكيم 
من حكامء الزمان ... أيضا حكيم أخر قال من 
 ... يقول  وأخر   ... كثري.  حيفظ  كثري  يشاهد 
العبارات  تأملنا يف هذه  فإذا  يف احلركة بركة... 
نالحظ اهنا تدعونا ايل السفر بني دول العامل أو 
بني حمافظات وطننا أو بني القارات .. وبام أن 
السفر فاكيد اهنم كان هلم  ايل  احلكامء يدعوننا 
جتارب عملية يف السفر وبناء عليه اخلصوا لنا 
بارائهم .. فتتبعنا مابلغونا عنه من فوائد السفر 
جديد  ماهو  عيل  اإلنسان  يتعرف  السفر  يف   ..
الشعوب  حلضارات  واكتشافه  حلياته  ونافع 
من  جواهر  احلضارات  تركت  حيث  األخري 
نحن  وباخلصوص  العامل  يف  مكان  كل  يف  اآلثار 
املوجودة  الفرعونية  اآلثار  كم  مجيعا  نعلم 
اهلول  وايب  األهرامات  مثل  احلبيبة  بمرصنا 
املعابد  من  وكثري  باألقرص  الكرنك  ومعابد 
بأسوان  وايضا اآلثار الدينية اإلسالمية والقبطية 
ابن  وجامع  عيل  حممد  قلعة  مثل  الكثرية 
مرص  كنائس  وسبع  املعلقة  والكنيسة  طوالن 
تقام  التي  العامرة  االديرة  من  وكثري  القديمة 
السفر  فوائد  ومن   .. باستمرار  الصلوات  هبا 

الشعوب  وتقاليد  عادات  عىل  التعرف  أيضا 
والعقل  للفكر  نامء  ذلك  ففي  األخري 
تقوية  هو  السفر  فوائد  أفضل  من   .. والروح 

وكيف  النفس  عىل  االعتامد  يف  الشخصية 
األصيل  بلده  خارج  حياته  االنسان  يدير 
ونري  التجربة   هذه  ونعيش  نري  هنا  ونحن 
قوية  بشخصية  يتمتعون  املهاجرين  آالف 
يف  ذلك  غري  كانوا  اهنم  املمكن  من  وناجحة  
للسفر  القرار  بفضل  ذلك  فكل  األصيل  بلدهم 

 .. اللغة  وخاصة  اإلنسان  مهارات  تطوير  أيضا 
بمعني من هاجر أملانيا سيتحدث األملانية ومن 
من  وهكذا  الفرنسية  سيتحدث  فرنسا  هاجر 
ومن   .. االنجليزية  سيتحدث  أمريكا  هاجر 
ملدة معينة فتعطي  كان رحلة  لو  السفر  فوائد 
وإدخال  اهلموم  وإزالة  الذهن  تصفية  لإلنسان 
الراحة ايل نفس اإلنسان ألن اإلنسان بني احلني 
حتي  نفسه  عن  يروح  أن  إىل  حيتاج  واآلخر 
يكون قادر عىل مواصلة حياته بطاقة وحيوية 
فكرة  جمرد  أخذنا  البسيطة  السطور  هذه   ..
بسفر  لنحظي  وفوائده  وأسبابه  السفر  عن 
يغري لنا سلبيات حياتنا ايل إجيابيات حتي نعيش 
متفائلني وان لكل مشكلة حل وان بالسفر حتل 
كثري من املوضوعات املتعلقة باإلنسان الداخيل. 

احكى لكم حكاية ! ! ! هى حكاية اهل الكهف 
والية   50 به  كبري  بلد  داخل  يعيشون  اللذين 
فالشعب االمريكى ينقسم اىل قسمني رئيسيني
الواليات  ىف  ولدوا  اللذين  وهم  االول  القسم 
اخر  مكان  اىل  يذهبوا  ومل  املتحدة 
بعد الكبري  الكهف  من  خيرجوا  ومل 
اتوا  اللذين  املهاجرون  وهم  الثانى  والقسم 
ىف  ويعيشوا  ليستوطنوا  اخرى  بالد  من 
ولغاهتم  وثقافاهتم  بتنوعهم  الكبري  البلد  هذا 
الكهف خارج  يعيشون  وهم  هبا  اتوا  التى 
وهم  االمريكيني  اهلنود  قبائل  اىل  باالضافة 
قبائل  مثل  االرض  اصحاب  االصليني  السكان 
ىف  ويتمركزون  وغريها  والشريوكى  االباتشى 
واليات كاليفورنيا  اوكالهوما  اريزونا  نيويورك  
نيومكسيكو  واشنطن  نورث كارولينا  فلوريدا 
بشان  اخلاص  الدوىل  القانون  وامام 
عن  اجلنسية  عىل  حصل  من  فان  اجلنسية 
الدم(  )بحق  اى  االمريكيني  والديه  طريق 
طريق  عن  عليها  منحصل   او 
االقليم )بحق  اى  البلد  هذا  ىف  املولد 
اى  اهلجرة  طريق  عن  عليها  حصل  من  او 
والدستور  القانون  امام  سواء  فالكل  بالتجنس 
االمريكيني املواطنني  بني  يفرق  ال  االمريكى 
ولكن هناك فئة من الشعب االمريكى املولودين 
نفسها  عىل  فرضت  املتحدة  الواليات  ىف 
االمريكى  الكهف  داخل  االختيارية  العزلة 
داخل  الشعب  مجوع  عن  فاعتزلت  الكبري 
املدارس  ىف  تعلمتها  التى  بثقافتها  مظلم  كهف 
مثل  مربجما  املواطن  هذا  فاصبح  االمريكية 
فهو  الناس  مع  يتعامل  ما  قليال  الكمبيوتر 
اال  واليسمع  احلديثة  االجهزة  مع  يتعامل 
باصوات  عابى  غري  يتكلم  عندما  نفسه  صوت 
يتحدث  ال  فهو  سامعهم  والحيب  االخرين 
وهو  داخله  يعيش  الذى  الكهف  اهل  مع  اال 
شخصية منفصلة متاما عن املجتمع ال يتحدث 
مع االخرين خارج الكهف اى عىل سبيل املثال 
البلد  نفس  ىف  معه  يعيشون  اللذين  املهاجرين 
ىف  بارشاكهم  هيتم  وال  دونية  نظرة  هلم  فينظر 
احيانا  عليهم  ثقافته  فرض  حياول  بل  شى  اى 
املظلم  الكهف  داخل  وتربت  ولدت  الفئة  هذه 
ويظنون  خاطئة  بلكنة  االنجليزية  يتكلمون 

من  خاطى  كله  والعامل  االصح  اهنم  داخلهم  ىف 
حوهلم وهذه اللكنة هم من اخرتعوها ىف االصل 
كل ماهيمهم امور تافهة او مادية بحتة او مصالح 
البلد هبذا  مايربطهم  وهذا  فقط  شخصية 

اما من هم خارج الكهف اللذين تربوا وتعلموا 
ثقافة  اكثر  احلقيقة  ىف  هم  االصلية  بلداهنم  ىف 
االهنم  الكهف  اهل  من  اكثر  ومنفتحني 
اخرى  بشعوب  وخيتلطون  كثريا  يسافرون 
اكثر  ومهارات  وقدرات  بخربات  ويتمتعون 
الفائقة  ومنهم من ساهم بعلمه وفنه او قدرته 
اليريدون  فهم  البلد  هذا  بناء  ىف  التحمل  عىل 
ال  الكهف  واهل  املظلم  الكهف  اىل  الدخول 
حياولون اخلروج منه اىل عامل النور ولكن يبقى 
الكهف  اىل  نور  ان يدخل شعاع  اما  باقيا  االمل 
املظلم فينريه او ان خيرج اهل الكهف منه فاذا 
تزوج مثال احد سكان الكهف من امراة مهاجرة 
من خارج الكهف فانه خيرج وتتغري حياته او 
الدراسة او  بلد اخر لسبب  اذا سافر ليعيش ىف 
العمل تتغري حياته واليعود للكهف مرة اخرى

التاريخ  اىل  بكم  اعود  الكالم  هذا  سياق  وىف 
جورج  املؤسسني   االباء  عرص  اىل  االمريكى 
 - جاى   جون   - هاملتون  الكسندر   - واشنطن  
جيمس   - جيفرسون   توماس   - ادمز  جون 
عىل  املوقعون  فرانكلني   بنيامني   - ماديسون  
اعالن االستقالل عن بريطانيا عام 1776 وانشاء 
اول دستور والدى تم تطبيقه عام 1787 واللذين 
اهنوا كل االثار السلبية التى عانى منها املجتمع 
االنفتاح  ىف  وبداوا  الوقت  ذللك  ىف  االمريكى 
العظيم الكبري  البلد  هذا  فاسسوا  العامل  عىل 

الشعب  ليتعلم  العظام  هؤالء  اىل  عودة 
االمة  هذه  رحم  من  خرجوا  اللذين  منهم 
الكهف داخل  انفسهم  يعزلوا  فلم  النور  اىل 

تفتخر  التى  البارزين  الرؤساء  اىل  عودة 
االمريكى  والشعب  املتحدة  الواليات  هبم 
احلديث  االمريكى  التاريخ  سطروا  والذين 
- تيودور  لنكولن  ابرهام  باحرف من نور مثل 
كارتر  جيمى   - نيكسون   ريتشارد   - روزفلت 
ونعلم  منهم  نتعلم  رجيان   حتى  رونالد   -
املدرسة  عىل  قارصا  التعليم  فليس  اوالدنا 
بعض  ىف  التعليم  من  اهم  املجتمعية  فالثقافة 
التى  السلبية  الظواهر  عىل  للقضاء  االحيان 
املظلم. االمريكى  الكهف  اهل  بني  تفشت 

قــــرأت لـــــك



وباحث  مرصي  مفكر  نسرية  هاين 
والفكر  االسالمية  الفلسفة  يف  متخصص 
اهتاممه  ينصب  واحلديث،  القديم  العريب 
له  الدينية،  و  الفكرية  الظاهرتني  عىل 
فكرية  قضايا  يف  كتابا  عرشين  من  أكثر 
رئيس  بشكل  مهتم  خمتلفة،  وايدولوجية 
واهتم  املعارصة،  العربية  الفكرية  بالتيارات 
وخطابات  أيديوولوجيا  عىل  مركز  بشكل 
مسألتي  وكذلك  املتطرفة،  اجلامعات 
الفكري..  والتحول  األيديولوجي  التحول 
ومذهبيا:  دينيا  املتحولون  كتبه:  أهم  من 
واملذهب"  الديانة  تغيري  ظاهرة  يف  دراسة 
نحو  والقضبان:  األيديولوجيا   " وكتاب 
أنسنة للفكر العريب" سنة 2003 و " الليربالية 
اجلديد يف املنطقة العربية" دمشق سنة 2004 
األفكار:  وحرب  العربية  النهضة  أزمة  و" 
مفاهيم وقضايا يف الفكر العريب املعارص" و 
الفكري  التحول  ظاهرة  للسامء:  احلنني   "
النصف  اإلسالمي يف مرص يف  التوجه  نحو 
الثاين من القرن العرشين" مطبوع ببريوت 
أخطاء  احلاكمية:  متاهة   : و   2010 سنة 
رسداب  و"  تيمية"  ابن  فهم  يف  اجلهاديني 
الدم: نصوص داعش دراسة نقدية وحتليلية
مرجعا  كتبه  وتعد  الكتب،  من  وغريها   "
رئيسا للعديد من الباحثني العرب واألجانب. 
دوري  بشكل  ودراساته  مقاالته  ينرش  وهو 
وترمجت  العربية  الصحف  من  عدد  يف 
لالنجليزية  ودراساته  اعامله  بعض 
احلوار  هذا  ويف  واألملانية.  والفرنسية 
حوار  نسرية  هاين  فكر  من  اكثر  نقرتب 
والساخنة  الشائكة  القضايا  من  عدد 

أوال: كنت اول من كتب بشكل حمكم 
عن االرتـــداد ىف التاريـــخ، مـــاذا عـــن 
االرتداد ىف الوقت احلاىل، وهل إرتفاع 

نسبة امللحدين له مايـبــرره؟
 

اثرت  سنوات  قبل  املنشورة  دراستي  يف 
تعبري  وهو   ، الديني"  التحول   " تعبري 
الديني  التشنج  من  الظاهرة  حيرر  مدين 
والردة  االرتداد  تعبري  من  بدال  وتعصباته، 
لبعض  كذلك  فرتة  يف  ترسب  الذي  الديني، 
معدالت  زيادة  أن  وأرى  األيديولوجيات... 
تسميه  كام  االرتداد  أو  الديني  التحول 
حلظة  يف  ألننا  تعود  الراهن،  الواقع  يف 
الديني  بني  الرصاع  من  مسبوقة  غري 
احلديثة  العصور  يف  متكن  الذي  واإلنساين 
صار  أنه  كام  الوطنية،  املستويات  عىل 
لالستقطاب  القديم  رافدا أصيال كام كان يف 
بل  واالقليمي  العاملي  السيايس  والرصاع 
والوطني كذلك..فحضور الديني وصداماته 
كام  له  مضادة  قناعات  انتجت  املتطرفة 
معينة  ألسباب  وعنه  له  حتوالت  انتجت 
منفصلة  تكون  قد  حالة  كل  يف  وخاصة 
ممارساته  ولكن  نفسه  الدين  نصوص  عن 
املتحول.  حالة  مع  املتعني  وخطابه 
ويمكن أن نضيف أن أزمة اإلنسان املعارص 
رغم  احلديث  بعد  ما  الظرف  يف  واحلديث 

معلوماتيا  احلر  االنساين  وحتلقه  حتققه 
أزمة  معها  وتصاعدت  ختلقت  وتواصليا 
بطريقة  اخلالص  عن  وبحث  روحية 
لإلحلاد  وتسعى  احيانا  اإلله  تقتل  نيتشوية 
أو  دنيوي  آخر  خالص  يف  عنها  تبحث  أو 
دين  من  حتوله  غرائبية  جتربة  أو  غيبي 
ومن  مجاعة،  إىل  مجاعة  ومن  دين  إىل 
والعكس.. أريض  أو  ساموي  إىل  ساموي 
ونشطت مع أزمة الروح املعارص كل األديان 
فردي  او  مؤسيس  بشكل  تبشرياهتا  يف 
السابق  اديان مل تكن رسالية يف  رسايل حتى 
شأن اهلندوسية او البوذية او حركات وعد 
واعدة داخل األديان نفسها حتمل اخلالص 
األديان  تقبع  تستطيع...بينام  ملن  به  وتعد 
نفسها أو غالبها يف رصاع داخلها بني القديم 
واجلديد والصواب والبدعي املرفوض منها 
هناك  اخرى  وتعادي  هنا  سلطة  وتعانق 
حركة  دائام  تتخلق  االزمات  ظل  ...ويف 
سميته  كام  السامء  اىل  االرواح..واحلنني 
ال  التي  اخلالص  نوستاجليا  او  يل  كتاب  يف 
احيانا اخرى.  احيانا وترهيبا  ترغيبا  تنتهي 
واملتسارعة  الرسيعة  احلركة  هذه  ظل  ويف 
كشف  او  للديني  الديني  وكشف  لألسئلة 
ومن  التساؤالت  تنشط  له  التجربة 
تنشط  التقليدية  غري  التساؤالت  هذه 
من  والتحرر  لإلحلاد  التحول  حركة 
املختلفة... بدرجاهتا  ومعاداته  املقدس 

هـل تــري اننــا يف حاجــة فعال البــــن 
رشد كمفكر مستنري ام ان الزمن قـد 

جتاوزه بالفعل؟
 

الدين  بني  للمصاحلة  قائمة  احلاجة  تظل 
من  ألنه  والرشيعة،   احلكمة  او  والعقل 
احدمها  كفر  أو  تكفري  او  انكار  العقل  عدم 
باآلخر، وهنا حيرض ابن رشد رمزا وطرحا 
يكن بشكل كامل، وغريه من رموز  وان مل 
االصالح الديني رشقا وغربا، فالدين حارض 
واعالن  معه  الكيل  والصدام  شهود  والغيب 
أو حماولة القضاء عليه عدمية تراثية، فإذا 
ستصنع  احلالية  األديان  من  االرض  خلت 
مستحيل  أمر  وهو  خمتلفة،  جديدة  أديانا 
أمهية  تأيت  هنا  ومن  وتارخيا..  عقال 
واالنساين  واألصالحي  العقالين  التفاعل 
بني  الطبيعي  والدمج  الصلح  وحماولة 
التارخيي  والبرشي  والالهويت  االنساين 
ومكرور  وكثري  ممكن  وهو  واملطلق 
وحده.  رشد  ابن  عند  وليس  التاريخ  يف 
العام  بمجاليه  العريب،  الزمن  ان  ورأيي 
ولكن  بعد  رشد  ابن  يتجاوز  مل  واخلاص، 
جماله  بمعنى  الغريب  الزمن  جتاوزه  ربام 
تعرب  كام  اخلاص  املجال  وليس  فقط  العام 
عنه بعض املجموعات املتطرفة او االفراد. 

كيف تقرأ برنارد لويس وملاذا قلت انه 
مهامجته؟ هو  السائد  ان  رغم  مبهر 

 
من العدالة انصاف اخلصم واملختلف ايا كان

او جحد فضل  انكار  اختلفنا ال يمكن  فهام 
عن  النظر  بغض  املسترشقني  من  العديد 
تسيهر  جولد  مثل  اخلاصة،  آرائهم  بعض 
ينكر فتح هؤالء  ال  بل  لويس ماسينيون،  او 
يف  البحث  عىل  منغلقة  كانت  ملساحات 
نفس  وعىل  واإلسالمي..  العريب  الرتاث 
لويس  برنارد  األستاذ  الراحل  يأيت  الشاكلة 
املعرفية  أدواته  استكمل  حمقق  عامل  فهو 
واسعا الرشقي  الرتاث  عىل  اطالعه  وكان 
يف  دائام  واضحا  هذا  وكان  املختلفة،  بلغاته 
من  مستمرة  حلقة  كان  واراه  مراجعه، 
اشتباكه  ولكن  العظام،  املسترشقني  جيل 
بالسيايس وقربه من صانع القرار األمريكي 
والغريب أو تأسيسه التارخيي لفكرة صدام 
كان  هانتيجتون..ولكنه  قبل  احلضارات 
والدليل  احلجة  تعوزه  ال  باحثا  ذلك  كل  يف 
بعض  من  النقد  يف  جسارة  أقل  كان  وربام 
ولكنه  املسائل  بعض  يف  واملسلمني  العرب 
اكثر  كان  املتميزة  وابحاثه  الكثرية  بكتبه 
رصانة ومحل عبء شهرته وانتشار اعامله 
وتأثريه ولكنه يف كل عمله املمتد كان الباحث 
أدواته  استكمل  الذي  املوسوعي  واملحقق 
للمختلفني  حتى  اضافة  كتاباته  وكانت 
معه وال أنكر أنه اصابني بالدهشة واالنبهار 
او  التسييس  عن  عديدة...بعيدا  مرات 
االمربيايل  النقد  او  الغربية  املركزية  سجال 
يقف  مل  باحث  عن  اتكلم  فهنا  شابه  ما  او 
بحثه عند ما هو سياسة واخلالف السيايس 
والواقع.  والتاريخ  اهلوية  بحكم  مفهوم 
للتقديس  ال  مقولتك  تطبيق  يمكن  كيف 
املطلق وال للتدنيس املطبق عيل قراءة التاريخ؟ 
عن  بعيدا  التاريخ  قراءة  أرى  ال  أنا  نعم 
املسلمون  او  الرومان  اعتربه  فام  سياقاته، 
فالذات  غزوات،  خصومهم  رآه  فتوحا 
كان  وما  اآلخر،  غري  للتاريخ  رؤيتها  يف 
يف  إرهابا  أو  خروجا  كان  حلظة  يف  مقاومة 
السياقات  صنعت  ما  وكثريا  أخرى،  حلظة 
هذه  قراءة  املهم  ومن  وأدبياهتا  مواقفها 
عنه  فصلها  دون  السياق  هذا  يف  األدبيات 
فيظلم صاحبها وتظلم احلقيقة معه كذلك.. 
للتقديس  ال  حتديد"  العبارة  هذه  قلت  وقد 
تعليقي  يف  املطبق"  للتدنيس  وال  املطلق 
الدين  صالح  ألمثال  البعض  رؤية  عىل 
موقفه  يف  البعض  اختزله  الذي  األيويب، 
عىل  قضى  التي  الفاطمية  االسامعيلية  من 
الفساد  نخرها  أن  بعد  مرص،  يف  دولتها 
موقفه  يف  اختزله  أو  الضعف،  هبا  ووقع 
من شيخ اإلرشاق أبو النجيب السهروردي 
املقتول عىل يديه سنة 563 هجرية واحلملة 
ولألخري  الباطنية،  الفلسفة  رآه  ما  عىل 
خاص  وتفسري  موقف  السهروردي 
الدين  صالح  نجل  عىل  الشديد  تأثريه  هو 
وال  وارشاقيا  صوفيا  ابتالعه  من  واخلوف 
يمكن فصل املوقف من الفاطمية او التشيع 
واالستقرار  التمكني  فكرة  من  الباطنية  او 
يف  ممثال  قويا  خارجيا  غازيا  تصارع  لدولة 
يف  االختزال  هذا  أن  كام  الصليبية،  احلروب 
عدد من احلوادث يتجاهل السياق التارخيي 

لصالح الدين وما عرف عنه من تسامح مع 
املختلف، مثل موسى ابن ميمون اليهودي 
الذي استضافه وأمنه أو موقفه من احلروب 
الصليبية وجنحه للصلح يف النهاية وأخالقه 
مع أعدائه وهو ما وثقه املؤرخون الغربيون 
أنفسهم وموقفه كذلك من أقباط مرص الذي 
كان متزنا ومتساحما كام ذكر ساويرس بن 
ألنه  املطلق  التقديس  ضد  هنا  املقفع..فأنا 
اختزايل أو التدنيس املطلق ألنه اختزايل أيضا.

 
اخلطاب  بتجديد  املطلبات  تري  كيف 
جتديده؟ ىف  املشكلة  هي  وما  الدينى 

 
ابن  أيام  منذ  ومستمرة  قديمة  حاجة  هو 
طلب  بعد  كمطلب  اشتهر  ولكن  رشد، 
ظاهرة  تصاعد  بعد  عليه  والعامل  الدولة 
ولكن  وعامليا،  اقليميا  والتطرف  اإلرهاب 
هذا االمر ليس قرارا وال منوطا باملؤسسات 
مؤسسات  وهي  فقط،  التقليدية  الدينية 
تقوم  وهويتها  ووظيفتها  بطبيعتها  عتيقة 
واالصوات  التجديد  قبل  احلفظ  مهمة  عىل 
منعزلون  افراد  او  فرادى  فيها  املجددة 
قرار  ليس  أنه  كام  منها..  كانوا  وان  عنها 
دولة بتجديد اخلطاب مرة واحدة .. وأرى 
الدعوى  هذه  يف  وعميقة  كبرية  املشكلة  ان 
الثقايف  املرشوع  غياب  أمهها  واملطلب 
الديني  وتنوير  جتديد  لفكرة  احلاضن 
انسانيا، وهو مرشوع كبري يشجع احلريات 
واآلخر للذات  املزدوج  والنقد  واحلوار 
ويستخدم االعالم بشكل تنويري غري مبارش 
وينفتح عىل اللغات والعامل .. كام أن من أهم 
املهووسني  لبعض  مطية  صار  أنه  مشاكله 
مما  اكثر  الديني  يستنفرون  ممن  بالشهرة 
يصلحونه...فضال عن غياب اسرتاتيجيات 
او  املطلب  الدعوة-  هلذه  للتمكني  واضحة 
ما  فأغلب  كثري..  ذلك  وغري   ... حتقيقها 
من  ختلو  شللية  ومؤمترات  كرنفاالت  يتم 
اجلديد واجلدية يف احيان كثرية اال فيام ندر. 

ماهو املرشوع الذي تعمل عليه حاليا؟
 

الدولة  عن  كتاب  مرشوع  لدى  شخصيا 
وأنا  السيايس  اإلسالم  تصورات  يف  واالمة 
العربية  املؤسسات  إحدى  مع  به  مرتبط 
أنا مهتم حاليا  الفكرية، ولكن بشكل خاص 
العريب  الفكري  اخلطاب  عن  كتاب  بعمل 
الراهن وحتوالته يف مرحلة ما بعد الثورات 
متوضعت  كيف  التواصلية...  سياقات  ويف 
فومية  عربيا،  الكربى  األيديولوجيات 
بعضها  انحرف  وكيف  وليربالية،  ويسارية 
أو  تراجع  وكيف  تصاعد  او  اندثر  وكيف 
املعارص  اخلطاب  ان  وفرضيتي   ... تلون 
اختلف عن ذلك الذي كان معروفا قبل عام 
2011.. ومن املهم وضع خارطة له...توضح 
اجلديدة  ومعاركه  ومنعطفاته.  تضاريسه 
الكتاب  هذا  يكون  ان  واسعى  وممثليه.. 
اجلابري  بدا  ملا  جديدة  وبداية  مواصلة 
املعارص... العريب  اخلطاب  يف  قبل  من 



ولكنه  زكى  باقى  اللواء  عاملنا  عن  رحل 
الشخصيه  صاحب  التاريخ   بشهاده  باقى 
الوطنيه املرصيه التى  حينام تراه ترى فيه 
النيل  مياه  عروقه  ىف  جترى  مرصيه  روح 
ان يقدم شهادته وال  االستعداد  اتم  كان عىل 
يفرط ىف شرب من ارض وطنه بطل مرصى 
من طراز فريد متواضع حلد اخلجل صوته 
هادىء وال تفارق وجهه االبتسامه استطاع 
اعظم  صاحب  يكون  ان  اهلندسيه  بدراسته 
نجزم  ان  ونكاد  اكتوبر  حرب  ىف  فكره 
فكرته  اكتوبر  انتصار  كان  ما  فكرته  لوال 
االرسائيىل  العدو  تسحق  ان  استطاعت 

 1931 مواليد  من  يوسف   زكى  باقى  اللواء 
عني  بجامعة  اهلندسة  كلية  يف  خترج  وقد 
والتحق   1954 سنة  ميكانيكا  قسم  شمس 
 1954 عام  هناية  يف  املسلحة  بالقوات 
الرتب  بجميع  املسلحة  القوات  يف  وعمل 
يف  لواء  رتبة  نال  حتى  املختلفة  واملواقع 
يف  العايل  السد  بناء  يف  العمل  وبدأ   .1984
القوات  من  وقتها  وطلب  خدمته  أثناء 
متخصصني  مهندسني  ضباطًا  املسلحة 
اختيارهم  يف  األكرب  النصيب  له  وكان 
.1967 نكسة  بعد  القتال  صفوف  إىل  وعاد 

ثالث  مقابلته  حظى  حسن  من  كان 
ىف  اجلديدة  مرص  بضاحيه  بمنزله  مرات 
اتعلم  طويله  ساعات  معه  اجلس  مره  كل 
يرسد  كان  للوطنيه  احلقيقى  املعنى  منه 
قصه  حيكى  وكانه  بارليف  خط  احداث  
وكان  بيده  معاملها  رسم  بطولته  من  فيلم 
املسلحه  القوات  من  ابنائنا  البطوله  يشاركه 
كان يقول دائام ان ربنا وضع املشكله ووضع 
التى  الفكره  اهلل  جمد  ليظهر  معها  احلل 
عىل  ختطر  ومل  االرسائيىل  العدو  اربكت 
باله ابدا والتى قللت اخلسائر ىف االرواح من 
30000 الف جندى اىل 80 شهيد وكان الفضل 
القاده  واهتامم  التامه  الرسيه  النجاح  ىف 
اول  انه  هاشم  عادل  امحد  عنه  كتب 
يستغنى  البرشيه  احلروب  عرفته  مقاتل 
ويستخدم  البارود  املدافع  عن  قتاله  ىف 
حممود  الكبري  الكاتب  ووصفه  املياه 
بارليف  خط  ازال  الذى  بالعبقرى  فوزى 
وقال  كثريا  باقى   اللواء  سياده  حتدث 
مل  وانا  النكسه  حدثت   67 يونيه   5 ىف 
دوىل  كمني  كان  ولكنه  املسمى  هذا  احب 
تسري  كانت  مرص  وقتها  مرص  فيه  وقعت 
هذا  يروق  ومل  العربيه  التنميه  اجتاه  ىف 
معدات  ارسائيل  اعطت  العظمى  للدول 
تم  يونيه   5 املوعد  حتديد  وتم  عسكريه 

اتصال  اى  هناك  يكن  ومل  املعركه  جو  غلق 
و  االشاره  اعطت   ارسائيل   أبنائنا،  بني 
القنال  رشق  اىل  الرسائيليه  القوات  وصلت 
احالمى  كل  فاق  نرص  وقتها  قال  وقائدهم 
ملرص  دبر  كمني  كان  نرص  يكن  مل  وهذا 
ان  النارص  عبد  مجال  الرئيس  قرر  وقتها 
كان   النه  الشعب  فثار  احلكم  مقاليد  يرتك 
جديدا   تفويضا  الشعب  واعطى  بقائه  يريد 
للرئيس ان يكمل املسريه التى بداها ووقتها 
تم رفع شعار ما اخذ بالقوه ال يسرتد اال بالقوه 
نرص  اساس  االستنزاف  حرب  وبعد 
جديد  من  املسلحه  القوات  بناء  اعاد   73
تدريب  وتم  اليمن  من  قواتنا  اعاد 
مستوى  اعىل  عىل  سيناء  ىف  قواتنا 
تم تعيينى رئيس فرع مركبات الفرقه 19 مشاه 
الغربيه  الضفه  عىل  اوضاعها  اخذت  التي 
للقناه ىف نطاق اجليش الثالث صيانه واصالح 
بالعبور  امر  اخذت   19 الفرقه   69 مايو  ىف 
فيها  الثغرات  وفتح  بارليف  خط  وحتطيم 
سعد  حرب  اركان  كان  وقتها  الفرقه  قائد 
الفرقه  الكريم قام بجمع قياده  زغلول عبد 
الرتابى  الساتر  رشح  وتم  املهمه  رشح 
مرت   12 وعرضه  مرت   120 طوله  يبلع  الذى 
القناه  رشق  درجه   80 قائمه  زاويه  ميله 
واملتقدمه  املتنوعه  املعدات  رشح  وتم 
الثغرات  فتح  فكر  رشح  تم  االلغام  وحقول 
املكثفه  وباملدفعيه  والديناميت  باملفرقعات 
واقل  النوويه  والقنابل  الطريان  وقنابل 
زمن لفتح ثغره واحده من 12 اىل 15 ساعه 
20 %  غري املصابني وبعد انصاتى  واخلسائر 
جيدا ملا قيل قمت برفع يدى لقائد الفرقه 
االخر  ىف  تتحدث  انت  باقى  يا  ىل  قال 
عاتقك  عىل  احلمل  هذا  حتمل  سوف  النك 
االن  قيل  فيام  احتدث  قلت  رديت 
ترابى  ساتر  انه  فقلت  بالكالم  ىل  وسمح 
وقوات  شائكه  واسالك  معدات  وبه 
يعرب  شئ  اى  ملواجهه  املرتده  باهلجمه 
معها  احلل  وجد  ولكن  باملشكله  سمح  اهلل 
زوارق  عىل  تثبيتها  يتم  كبسه  طلمبات 
وتضخها  املياة  تسحب  القنال  ىف  خفيفه 
الرتابى  الساتر  عىل  املياة  مدافع  خالل  من 
القنال  قاع  ىف  تسقط  درجه   80 بميل 
هذه  كل  عليه  بام  واملعدات  باملفرقعات 
مراكز  هذه  ولكن  هلم  بالنسبه  قوه  عنارص 
العاىل  السد  ىف  عمله  ماتم  وهذا  لنا  قوى 

السوفيتية  العسكرية  خرباء  وبشهاده 
حتطيمه  يمكن  ال  الرتايب  الساتر  أّن  أكدوا 
إال بقنبلة نووية وبالطبع مل تكن مرص متلك 
استعامهلا  املستحيل  من  وكان  منها  واحدة 

نظرًا لتالصق القوات املرصية واإلرسائيلية.
اقتحام  عملية  يف  الكربى  املعضالت  إحدى 
الرمال  ىف  ثغرات  فتح  كيفية  بارليف  خط 
لعبور  الصواريخ  فيها  تؤثر  ال  التي  واألتربة 
ناقالت اجلنود واملدرعات والدبابات إىل سيناء
سكون  وجدت  الفكره  ىف  حتدثت  وحينام 
املناقشات  باب  وفتح  االجتامع  داخل 
تفتح  ال  الثغرات  الن  خشى  والبعض 
الثانى  نيوتن  قانون  النه  استحاله  قلت 
الفرقه  قائد  ابتدى  املقذوف  ونظريه 
اطمئن  وحني  والعرض  الوقت  ىف  يسال 
تانى  له  وذهبنا  الفرقه  بقائد  االتصال  وتم 
الفرع  رئيس  حضور  وتم  صباحا  يوم 
ورد  العمليات  هيئه  اىل  وذهبنا  املركزى 
ورشحنا  العمليات  هيئه  رئيس  نائب 
) كدا  اال  متجيش  هيا   ( ىل   قال  رد  الفكره 
رمل  كل  ورد  املهندسني  مدير  اىل  وذهبت 
السد العاىل شلناه بالطريقه كدا وحينام عدت 
كنت اخشى ىف نقطه واحده هو التجريف 
والطرمبه  البشبورى  بني  العالقه  و 
نفعله  كنا  عام  جيدا  ابحث  لكى  ذهبت 
صياغه  من  تأكدت  وحينام  العاىل  السد  ىف 
منى  طلب  الفرقه،  قائد  اىل  ذهبت  الفكره 
تفاصيل  ىف  الدخول  دون  التقرير  كتابه 
ورقه  اكتب  ما  كل  التقرير  لكتابه  عدت 
اقوم بتمزيقها كان الوقت الثامنة والنصف 
قائد  يسالنى   10 الساعه  التليفون  رضب 
الكتيبه عن التقرير قلت له سيادتك مل تقول 
عن املوعد التى تريد فيه التقرير قال ىل حاال 
ذهبت له وكتبت التقرير وطلب منى كتابه 
الفكره ىف ورقه صغريه لتوصيل الفكره اىل 
وكتبت  النارص  عبد  مجال  الراحل  الرئيس 
) طرمبات ماصه كبسه قويه تقوم بسحب 
اندفاع  بقوه  وتضخها  القنال  من  املياة 
املوجود  الرتابى  الساتر  عىل  جدًا  كبريه 
من  الرمال  حترك  املياة  مبارشتًا  امامنا 
مبارشة  الساتر  من  تنزل  الرمال  مكاهنا 
املياة،  تدفق  استمرار  مع  القنال  قاع  اىل 
ايًا  الرتابى  الساتر  بعمق  الثغره  فتح  سيتم 
) عرضه  كان  ايًا  وبالعرض  العمق  هذا  كان 
اخلاصه  املسوده  اين  ىل  قال  باسبوع  بعدها 
شعرت  بحرقها  قام  له  احرضهتا  بالتقرير 
عىل  الفكره  عرضنا  ىل  وقال  وقتها  بالقلق 
حيز  واخذت  النارص  عبد  مجال  الرئيس 
للغايه  رسى  اصبح  الكالم  فهذا  االهتامم 
اىل  فكره  جمرد  من  الكالم  وقتها  وانتقل 
للتاكد  جتربه   300 حواىل  التفكري  حيز 
عام  سبتمرب  ىف  جتربه  اول  نجاحها  من 
العاىل  السد  من  طرمبه  عىل  حلوان  ىف   69
تم  ترابى  ساتر  عىل  بالكهرباء  تعمل 

ساعات   4 وقت  اخذت  حلوان  ىف  اقامته 
البالح  جزيره  ىف  كانت  جتربه  اخر 
تصوير  وتم  العدو  بجانب  القنال  داخل 
احد باله  ياخذ  ومل  كامال  العمليه 
ىف  فتحها  وتم   ) يبرصون  وال  ينظرون   (
استخدام  تقرر  وقتها  ومن  ساعات   3
 73 حرب  ىف  التجريف  اسلوب  الفكره 
2 ظهرًا  الساعه  اكتوبر بدأت احلرب   6 يوم 
و10  مساًء   6 الساعه  ثغره  اول  فتح  وتم 
الساتر  من  نزل  ثغره   60 فتح  تم  مساًء 
مكعب  مرت  الف   90 يقهر  ال  الذى  الرتابى 
املضاده  اهلجمه  ىف  وتاخر  ينظر  كان  العدو 
عليه  سيطره  ال  الرتابى  الساتر  واصبح 
الفأر  مثل  العدو  واصبح  العدو  جانب  من 
املرصى  اجليش  من  خوفا  اجلبال  ىف  يدخل 
يتم  مل  ولكن  باسمى  الفكره  تسجيل  تم 
عام   25 بعد  إال  هبا  قام  بمن  االفصاح 
تقديرى  الدوله  تقدير  خيص  كان  فيام 
املرصى  العلم  رفع  هى  وجائزتى 
العدو  وخروج  القنال  ضفه  عىل 
ورجوع  مهزوما  امامنا  االرسائيىل 
ابنائهم  اىل  منترصين  وهم  اجلنود 
الرئيس  و  االفضل  نحو  مرص  ارى  واليوم 
النارص  عبد  مجال  الزعيم  يشبه  السيسى 
وجهان لعمله واحده  ولكن يفرق بينهم الزمن 

نعت الكنيسة القبطية املرصية األرثوذكسية 
وعىل رأسها قداسة البابا توارضوس الثاين، 
اللواء  الشجعان  مرص  أبطال  من  بطاًل 
فكرة  صاحب  يوسف  زكي  باقي  مهندس 
استخدام قوة دفع املياه يف حرب ٦ أكتوبر 
١٩٧٣ هلدم الساتر الرتايب خط بارليف الذي 
وسيطرته  العدو  لتفوق  رمزًا  وقتهار  كان 
السويس،  لقناة  الرشقية  الضفة  عىل  التامة 
ليفتح الطريق أمام قوات مرص الباسلة للعبور 
التاريخ  إنه سيذكر  الكنيسة يف نعيها  وقالت 
بناة  العظام  مرص  مهنديس  حفيد  والوطن 
األهرام وصانعي احلضارة واإلرث اإلبداعي 
اللواء  ألمانة  أن  وواثقني  عاملني  الكبري، 
مهندس باقي زكي يوسف يف عمله مكافأة 
الساموات ملكوت  يف  اهلل  لدى  وجمازاة 
النه  عسكريه  جنازه  له  تقام  ان  نامل  وكنا 
ولكن  حقه  ياخذ  ومل  طويال  الوطن  خدم 
ىف  باقيًا  وسيبقى  السامء  ىف  سيتم  تكريمه 
قلوبنا رمزًا للوطنيه اللواء باقى زكى يوسف 
للرجل  وداعا  نقول  ان  نستطيع  النهايه  ىف 
من  استطاع  ما  بكل  مرص  خدم  الذى 
العدو  احالم  حطم  ملن  وداعًا  وتفكري  جهد 
االرسائيىل وداعًا لكل القيود التى وضعها لنا 
العدو ىف حماوله منه لكرس إرادة املرصيني
حتيــه مـنــى وتقديــر للرجـل الــــذى 
علمنى معنى الوطنيه انا وابناء جيـىل 
وعزاء من جريدة كـاريـزمـا لروحـــه 
الطاهره والرسته الغاليه الــذى ظلـت

تعطى للوطن الكثريا.











    أحسنْت اللجنة املُـرشفة عىل إصدارات )مكتبة 
)مرص  كتاب  طبع  عىل  وافقْت  عندما  األرسة( 
ريد  الكندى  املرصيات  لعامل  وإرسائيل(  وكنعان 
قنديل بيومى  اجلليل  الراحل  ترمجة  فورد 
الذى صدر منذ عدة  الكتاب  ونظًرا ألمهية هذا 
سنوات عن املركز القومى للرتمجة ، فإّن املركز 
املذكور أعاد طباعته بعد نفاد الطبعة األوىل )عام 
  .2014 عام  الثانية  الطبعة  صدرْت  ثم   )2004
يميل  قنديل  بيومى  اجلليل  الراحل  يكن  مل 
حديثة  لغات  لعدة  إجادته  رغم  الرتمجة،  إىل 
وقديمة ، ومع ذلك كان ُيضحى بوقته وُيسارع 
للحضارة  نظرته  يؤكد  الذى  الكتاب  برتمجة 
املرصيات  عامل  أّن  يرى  كان  وألنه  املرصية. 
الذين  العلامء  من  فورد(  ريد  )دونالد  الكندى 
)الربديات  األصلية  املصادر   عىل  يعتمدون 
الصارم العلمى  منهجه   + الخ(  واخلراطيش 
ذلك  )أخناتون  كتابيه  ترمجة  ىف  يرتدد  مل  لذلك 
دارالوفاء  اخلاصة-  نفقته  عىل  املارق-  الفرعون 
 ،  )2000 عام  اإلسكندرية  والنرش-  الطباعة  لدنيا 
العصورالقديمة-  ىف  وإرسائيل  وكنعان  )مرص 
الفصول  ىف   )2004 عام  للثقافة  األعىل  املجلس 
األوىل من الكتاب األول رصد )ريد فورد( ظاهرة 
تعدد اآلهلة ىف الديانة املرصية ، وما ترّتب عليها 
األشمل  بمعناها  )التعددية(  قيمة  ترسيخ  من 
إىل  وفدوا  الذين  األجانب  بأبناء  مثاال  ورضب   ،
مرص للتعليم ، لدرجة أّن أطفال الكنعانيني الذين 
تلقوا تعلياًم مرصًيا ))فقدوا جذورهم وأصبحوا 
فأصبحوا   ، غرياملرصية  لغة  هلم  اليعرفون 
منبوذين متاًما من شعوهبم(( )ص32( كام ذكر 
أنعم  الذى  باست(   – )سى  امللكى  احلالق  واقعة 
عليه امللك بامتالك أحد األرسى ، فإذا به ُيعامله 
التى  أخته  ابنة  وُيزّوجه  بل   ، بيته  أهل  معاملة 
وأخته  زوجته  سرتثه  ما  يوازى  نصيًبا  سرتث 
)ص 29( لذلك ذكر ىف املقدمة أّن مرصىف القرن 
وأضاف  متحرًضا.  جمتمًعا  كانت  م  ق.   15
بعد رضبْت  قد  األوروبية  جذورنا  تكن  ))مل 
أثينا  أو  بريكليس  أو  سقراط  من  أى  يكن  ومل 
بعد  ظهروا  قد  بمرشعيها  روما  أو  بفالسفتها 
حتى ىف صورة جنينية ، فأثينا مل تكن وقت ذاك 
 )9 األحراش(( )ص  بلدة متوحشة ىف  أكثر من 

مالوا  القدماء  املرصيني  أّن  فورد(  )ريد  ويرى 
قوًيا  ميال  الكون  وأصل  بداية  عن  تأمالهتم  ىف 
الذى  )أتوم(  مدرسة  ىف  سواء   ، التعددية  نحو 
خرجْت منه املواد األولية. أو ىف النسق )املنفى( 
الذى عظــّم من شأن القلب )= العقل( الذى خلق 
املتجسد  االسقاط  أى  الفكر،  األشياء عن طريق 
الثالث  النسق  أو  اإلرادة.  حتدوه  الذى  للفكر 
العنرص  وصفْت  التى  األشمونني  مدرسة  ىف 
احلجم.  ىف  الالمتناهى  باعتباره  )للخلق(  األول 
كاملة  بصورة  اهلالمى  الظلمة.  ىف  الالمتناهى 
والباطن بصفة عامة. وتلك كانت بمثابة البشائر 
سقراط قبل  ما  فلسفة  سبقْت  التى  الفلسفية 
إالّ أّن العبادة التى فرضها أخناتون كانت تنتمى 
كانت  السابقة  العبادات  أّن  إْذ   ، خمتلف  لنسق 
األوىل  مطلقة.  أخناتون  عبادة  بينام   ، نسبية 
لذلك   )159( وحدانية  والثانية  التعدد  عىل  قائمة 
أخناتون(  ترنيامت  )من  الشهرية  الرتنيمة  فإّن 
بحيث  تنقيحها  تّم  حتحور  لإلهلة  املوّجهة 
وأكثر  اآلهلة.  لتعددية  سمة  كل  من  تتخلص 
أو  بتاح  مثل  عظمى  آلهلة  ذكر  فال   ذلك  من 
أخناتون  تطرف  ووصل  أوزير)131(  أو  حتوت 
وأرسل  ملعون.  آمون  اإلله  أّن  أعلن  أْن  لدرجة 
حامىل البلط ليطوفوا باملعابد لينتهكوا قدسيته. 
شمسه  قرص  مع  أخناتون  شطحات  تسّببْت 
امللوك  باقى  مثل  بالشعب  اإلهتامم  عدم  ىف   ،
عثر  التى  الربديات  كل  بني  ومن   ، السابقني 
أى  أيدينا  ىف  يقع  ))مل  أنه  ذكر  املؤلف  عليها 
رصخة  يسمع  أخناتون(   =( أنه  خُيربنا  نص 
للمذنب((  يغفر  أو  املريض  يشفى  أو  الفقري 
)185( ومل هيتم   بسياسة مرص اخلارجية لدرجة 
التفريط ىف الواليات التابعة ملرص. وأنه ))يتحمل 
مسئولية اهنيار الوفاق املرصى – امليتانى. وكان 
ابتهج  طرفان  تشاجر  ))متى  أنه  املؤلف  تعليق 
احليثيون  هم  هنا  الثالث  الطرف  ثالث((  طرف 
وتفريطه  أخناتون  حكم  رخاوة  انتهزوا  الذين 
باحليثيني  فإذا   ، امليتانيني  الصلح مع  ىف معاهدة 
يعملون عىل تعميق الفجوة بني مرص وميتانى 
، األمر الذى انتهى باستسالم سوريا )التى كانت 
احليثيني  قبضة  ىف  ووقعْت  ملرص(  تابعة  والية 
إىل  بأرسها  الشاملية  سوريا  انتقلْت  وبذلك 
مركزها  مرص  فقدْت  وهكذا  احليثية.  السيادة 
 )214  206- )من  السورى  الساحل  عىل  العصبى 

األراضى  ىف  عديدة  عوامل  ))دّبْت  وبالتاىل 
لنفوذ  اخلاضعة  املناطق  مشارف  عىل  الواقعة 
مرص منذ حكم أخناتون الذى جلب عىل بالده 
هى  وهذه   ، الوهم  أعامق  ىف  ضارًبا  النوائب. 
احلقيقة التى استيقظ عليها توت- عنخ- آمون((   
عنخ-  )توت-  إىل  اسمه  آتون  عنخ-  توت-  غرّي 
آمون( واستقل برأيه بعد أْن ابتعد عن أخيتاتون 
أخناتون(  مقر  كانت  والتى  حالًيا  العامرنة  )تل 
ورغم أنه كان ىف مقتبل العمر، فقد وعى جذوره. 
أسالفه  وضعه  الذى  األعىل  املثل  إىل  وارتفع 
احلازمة  اخلارجية  سياسته  عن  ونتج  األولون. 
أّن أشور- أوبالت )ملك أشور( أرسل إليه رسالة 
أبدى فيها رغبته ىف إقامة عالقة طيبة مع مرص، 
وأنه رّحب هبا. وجدير باملالحظة أّن والدته )= 
توت – عنخ آمون( جاءْت ىف عامل حتطيم متاثيل 
مرص  ير  فلم  )أخناتون(   املارق  يد  عىل  اآلهلة 
كام  التعددية.  عىل  عبادهتا  تقوم  التى  التقليدية 
عام  الكشف  إمكانية  من  املبكر  املوت  حرمه 
الفرصة. وعن  واتته  لو  يفعل  أْن  كان ىف طوعه 
الثالثة  السنة  ىف  أحدثها  التى  الداخلية  التغريات 
فلم   ، التسامح  مرسوم  أمهها  كان   ، حكمه  من 
الشمس(  )قرص  معابد  من  معبد  أى  يتعّرض 
رجال  يواجه  ومل  نقوشها  تـُكشط  ومل  لإلغالق. 
الدين األتونى حمنة الترسيح من أعامهلم . كام 
 . أو نفرتيتى  اللعن ضد أخناتون  آيات  مل تصدر 
اآلهلة  ذكر  ىف  حًرا  إنسان  كل  أصبح  املقابل  وىف 
الفرعون  وقاد   . العقاب  خشية  دون  القديمة 
آمون(  إن-  إس-  )عنخ-  امللكة  وزوجته  الشاب 
فإّن  لذلك   . اآلهلة  لكل  االعتبار  إعادة  مسرية 
حكمه ُيمثل فاصال بني التشدد الذى ساد فرتة 
نحو  التام  التحول  وبني  اآلهلة  متاثيل  حتطيم 
املمكن  من  أصبح  وبالتاىل  التعددية.  تسامح 
االبتهال ل آمون أو بتاح إلخ . وأّن ذلك مل يكن ُيقدر 
له النجاح لو أّن مرصعرفْت النظام الكهنوتى ، 
ىف  حمرتفون  دين  رجال  هناك  يكن  ))مل  ألنه 
القرن 14 ق. م (( وتوازى مع هذا أّن توت- عنخ- 
االمرباطورية  استعادة جمد  آمون حرص عىل 
وقد  تقليدى  موتيف  ىف  نراه  كام  املرصية. 
خرج ُيطارد حشًدا من األعداء )من -218 226(  
    ويقّدر علامء املرصيات ل توت- عنخ- آمون 
ليتوىل  حب  إم-  حور-  اختار  عندما  حصافته 
اخرتاق  حياول  من  كل  ضد  التأديبية  احلمالت 
حدود مرص. وبعد وفاة توت-عنخ- آمون توىل 
احلكم )آى( وبعده توىل احلكم حور- إم- حب رغم 

تزوج  أنه  البعض  ويرى  الشعب.  عامة  من  أنه 
إلضفاء  نجمت(  )موت-  نفرتيتى  شقيقة  من 
التى  املرصية  املنظومة  وفق   ، احلكم  رشعية 
امللكة  شقيقة  زوجة.  أم.  )جدة.  للمرأة  تعطى 
أنه  عنه  فورد  ريد  وذكر   . احلكم  حق  امللك(  أو 
أخيتاتون.  الذى عرفته  باملروق  يكن ملوثـًا  ))مل 
وكان نشطــًا واسع اخليال وملتزًما. وقلبه مفعٌم 
جهوده  وتركزْت  للبالد.  العامة  باملصلحة  
البريوقراطيني.  فساد  استئصال  عىل  الرئيسية 
مبارش  إرث  هى  التى  الفوضى  عىل  والقضاء 
لفرتة املروق اآلتونية. وأهم وثيقة صدرْت عنه 
ترشيع  باسم  املعروف   ، اإلصالح  مرسوم  هى 
الرصح  شامىْل  ُعثرعليه  الذى  حب  إم-  حور- 
الفساد  حماربة  وتضمن   ، للكرنك  العارش 
وإصالح  املدنية  أوالقطاعات  اجليش  ىف  سواء 
القضاء وتطهري بيت وزارة العدل من الداخل. 
الرضائب  من  الفالحني  بإعفاء  أمًرا  أصدر  كام 
ولذلك  عليهم.  املتأخرة  الرضائب  وإسقاط 
لعرص  احلقيقى  الوجه  عن  القناع  ُيمزق  ))مل 
شهد  فقد  اإلصالح((  مرسوم  قدر  أخيتاتون 
الشعب  بإمخاد  مفّوًضا  جيًشا  أخناتون  عرص 
وفالحني ُمعدمني وقضاة فاسدين. وانسحاب 
رأس الدولة )أخناتون( ىف حارضته اجلديدة )مع 
إم-  حور-  ترشيع  ألمهية  ونظًرا  اجلديد(  إهله 
حب االصالحى ، ودفاعه عن حدود مرص يراه 
املؤلف ))الشخصية األوىل بال منازع عىل مرسح 
ذلك  ورغم  الفرتة((  تلك  شهدهتا  التى  األحداث 
فإّن اإلعالم األمريكى والسينام األمريكية تعّمدا 
التى  اآلراء  )املؤلف(  ونفى  صورته.  تشويه 
نظًرا   ، أخناتون  يد  عىل  تعلم  موسى  أّن  تدعى 
واملوسوية.  اآلتونية  بني  اجلوهرية  للفروق 
يغفل  مل  فإنه   ، باملوضوعية  يتسم  املؤلف  وألّن 
ذكر تطورالفن ىف عهد أخناتون. وكذلك قدرته 
الكربى  الرتنيمة  ىف  وخاصة  كشاعر  اخلارقة 
لقرص الشمس فهى تقف شاخمة ىف تصورها 
جلامل اخللق. ولكنه كان حاكاًم شمولًيا ، جيهل 
خيتار  أْن  ىف  الفرد  حق  يتجاهل(  )واألدق 
تطلب  ساموية  قوة  لوجود  وانترص  بحرية. 
)املطلق( ىف  الكىل  أهنا احلق  كلًيا وتزعم  خضوًعا 
حني أّن الالهوتني املرصيني القدماء عىل غرار 
الالهوتني املحدثني أنجزوا رسائل فلسفية ذات 
إلخ  بتاح  وترانيم  )املنفى(  الالهوت  مثل   ، قيمة 
وأعلن  هلا  كبديل  أخناتون  به  جاء  الذى  فام 
  )256  236- )من  الشىء  اجلواب  ؟  اللعن  عليها 



١- زيادة رأس املال يف أقل وقت.
٢ - املنطقة اآلمنة ) راس املال جبان (.

٣ - املسئولية املجتمعية للمستثمر ) فتح فرص عمل (
طبقا للامدة الثانية.

) تذكر ان 30 الف دوالر كافية لفتح بيت مرصي ألرسة مرصية 
مّدا احلياه مبارش - و بيت مرصي غري مبارش (.

أحبائي األعزاء نكمل  حلرضاتكم بعض التفاصيل لقانون ٧٢ 
لسنة ٢٠١٧ اخلاص باالستثامر يف احلبيبة مرصي القانون كبري 

جدا و تفاصيله واضحة فهلام سويا ندرسه
ما هي األنشطة املتاحة االن يف مرص ؟

اإلجابة: طبقا للقانون يوجد ١٣ قطاع: 1 -الصناعة، 2 -الزراعة
 3 -التجارة، 4 -الصحة،  5 -النقل، 6 - السياحة، 7  -التعليم
 8 -إلسكان و التشيد، 9 - الرياضة ، 10 -الكهرباء و الطاقة

 11  -البرتول و الثروات الطبيعية، 12 - املياه، 13 -االالتصاالت 
و تكنولوجيا املعلومات 

يف املقالة السابقة استعرضنا اجلزء االول من القطاعات
و إليكم اجلزء الثاين:

سابعًا: السياحة :
والشقق  واملوتيالت  السفارى  وخيوت  الفنادق  ذلك  ويشمل 
السياحي: والنقل  السياحية  واملخيامت  والقرى  الفندقية 
واملوتيالت   ، السفاري  وخيوت   ، والعائمة  الثابتة   ، الفنادق   (  - أ 
واألنشطة   ، السياحية  والقرى   ، الفندقية  واألجنحة  والشقق 
ورياضية  وترفيهرية  خدمية  من  بذلك  املرتبطة  أو  املكملة 
والتوسع  هبا  اخلاصة  املنشآت  واستكامل   ، وثقافية  وجتارية 
والشقق  واملوتيالت  الفنادق  مستوى  يقل  أال  عىل  فيها 
نجوم ثالث  عن  السياحية  والقريي  الفندقية  واألجنحة 
نصف  عىل  منها  املبيعة  الوحدات  مساحة  إمجاىل  يزيد  وأال 
للمرشوع. اإليوائية  الطاقة  من  املبنية  املساحات  إمجاىل 
ب - ) املخيامت السياحية عىل أال يقل مستواها عن ثالث نجوم: 
املشوعات  بعاليه  ب)  أ)،  البندين  نجوم  الثالث  رشط  ويستثنى 
السياحية ىف حمافظة الوادى اجلديد واملناطق الواعدة خارج نطاق 
الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء. 
ج - ) مجيع الوسائل املخصصة لنقل السياحي من برية أو نيلية أو 
بحرية أو جوية. د) التنمية السياحية املتكاملة ، بالضوابط اآلتية:
أن تتم ممارسـة النشـاط من خالل رشكة مسـامهــة مصــريــة ال 
يقل رأسامهلا املدفوع عن 51 مليون جنيه مرصى وبـمــا يغـطـى 
قيمة األرض املخصصة للشكة ، تكاليف إنشاء البنية األساســيـــة 

لألراضى وتكلفة املرشوع الرائد.
اهليئةالعامةللتنميةالسيا ياليتوافق  املساحةاألراض  أالتقل   -
السياحية التنمية  بغرض  للرشكة  ختصيصها  حيةمبدئيًاعىل 
بتقسيم  الرشكة  تقوم  أال   - مربع.  مرت  ألف   511 عن  املتكاملة 
حق تقرير  أو  هلا  املخصصة  األراضى  مساحات  وبيع 
االنتفاع هبا إال بعد تزويدها بمرافق البنيـــة األساســية وإقـــامـــة 

املرشوع الرائد.
والشقق  واملوتيالت  للفنادق  السياحى  والتسويق  اإلدارة   -   7-
الفندقية والقرى السياحية. -4 إقامة وتشغيل وإدارة املرايس النيلية
وتأمينها السياحي  لتشغيلها  الالزمة  اخلدمات  متكاملة 
أخطار  ومن  التلوث  من  النهرية  البيئة  عىل  احلفاظ  بشط 
املخترصة اجلهات  من  واملعتمدة  املحددة  باملواقع  احلريق 
تقل  وأال   ، اجلهات  هذه  من  الصادرة  لالشرتاطات  وفقًا 
عائاًم. فندقًا   79 عدد  عن  منها  لكل  االستيعابية  الطاقة 
اجلولف  ومالعرب  اليخوت  مارينا  وتشغيل  إقامة   -  9-
هبا. املرتبطة  أو  هلا  املكملة  واألنرشطة  الغوص  ومراكز 
احلجز  إجراءات  بتنظيم  وذلك  للمريض  العالجية  السياحة   5-
لدي املستشفيات و املراكز الطبية و العالجية ، وغريها مما يصدر
بتحديده من الوزير املختـــص بالصحـــة بالتنســـيـق مع الوزيـــر 

املختص بالسياحة.
للضوابط  وفقًا  واملتاحف  األثرية  باملواقع  اخلدمات  رشكات   8-
النشاط هبذا  املختصة  اجلهة  من  قرار  هبا  يصدر  التي  واألحكام 

ثامنًا : اإلسكان والتشييد والبناء: ويشمل ذلك:
أ. اإلسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل ألغاض السكن غي اإلدارى 
بشط أال يقرل عردد الوحدات عن مخسني وحدة سكنية ،سواء 
أقيمت ىف شكل بناء واحد أو عدة أبنية. ب. مرشوعات اإلسكان 
. الـدخل  ملحدودي  املوجهة  اإلسكان  ومرشوعات  االجتامعي 
اجلديدة العمرانية  واملجتمعات  باملدن  العقاري  االستثامر  ج. 
البنية  د.  القديم.  الوادي  خارج  واملناطق  النائية،  واملنراطق 
واتصاالت  وطرق  وكهرباء  صحى  ورصف  مياه  من  األساسية 
السيارات  انتظار  تنظيم  وعدادات  الطوابق  متعددة  واجلراجات 
وأنفاق  السطحية  املرتو  وخطوط  األنفاق  مرتو  وخطوط 
أو  إقامة   .0  : تشمل  والتى  الري،  طلمبات  وحمطات  السيارات 
الرصف  أو  الصحى  الرصف  حمطات  وصيانة  وإدارة  تشغيل 
الصناعى والتنقية وتوصيالهتا. 7. إنشاء الطرق احلرة والرسيعة 
أو  إنشاء  أو  4. تصميم  والرئيسية وإدارهتا واستغالهلا وصيانتها. 

إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مرتو األنفاق أو أجزاء منها وإدارة 
وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه اخلطوط. 9. تصميم أو إنشاء 
أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط املرتو السطحية داخل املردن أو
بني املدن. 5. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. 8. 
 b.o.t إقامة أو تشغيل وإدارة اجلراجات املتعددة الطوابق بنظام
سواء كانت حتت سطح األرض أو فوق األرض وعدادات تنظيم 
انتظار السيارات بنظام.b.o.t 2. إعداد الدراسات والبحوا الفنية 
واالقتصادية ودراسات اجلدوى املرشوعات االستثامرية يف جمال 
البنية األساسية. 6. تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أو 
صيانة خطوط السكك احلديدية وخطوط املرتو بالداخل واخلارج. 
بالداخل  املتحرك  النقل  وحدات  واستغالل  وصيانة  تشغيل   .4
أو تشغيل وإدارة وصيانة حمطات طلمبات  إقامة   .01 واخلارج. 
املخصصة  لألراضى  نقلها  وخطوط  توزيعها  وشبكات  اىل  مياه 
املناطق  وتنمية  وإقامة  ختطيط  ه.  واالستزراع.  لالستصالح 
العمرانية املناطق الصناعية واملجتمعات العمرانية واملناطق النائية 
واملناطق خارج الوادي القديم ). وذلك كله دون اإلخالل بالضوابط 
. لنشاطها  ملزاولتها  املنظمة  والقرارات  القوانني  تنظمها  التي 

تاسعًا: الرياضة :
الريايض املجال  خالل  من  تقدم  التي  اخلدمات  مجيع 
أو  التسويق  أو  اإلدارة  رصور   ، الرياضية  اخلدمات  وتتخذ 
اخلاصة  األندية  إنشاء  أو  الرياضية  األلعاب  إدارة  أو  التشغيل 
. البدنية  اللياقة  مراكز  أو  الصحية  األندية  أو  األكاديميات  أو 
أعامل  ملزاولة   èتنش التي  الرشكات  تتخذ  أن  وجيب 
. املسامهة  الرشكات  شكل  بأنواعها  الرياضية  اخلدمات 

عارشًا: الكهرباء والطاقة :
وصيانة  وتشغيل  إدارة  أو  إنتاج  أو  إنشاء  أو  تصميم  ذلك  ويشمل 
مصادرها  اختالف  عىل  والطاقة  الكهرباء  توليد  حمطات 
بالضوابط  اإلخالل  دون  كله  وذلك  وبيعها.  توزيعها  وشبكات 
لنشاطها. ملزاولتها  املنظمة  والقرارات  القوانني  تنظمها  التي 

احلادى عرش : الثروات الطبيعية :
عمليات البحث والتنقيب واستغالل املناجم واملحاجر وأبار 

البرتول والتعدين ونقل وتوصيل الغاز ، ويشمل ذلك :
والتعدينية  املحجرية  اخلامات  عن  بالتنقيب  اخلاصة  األنشطة   -١
أية  وإجراء   ، وجتهيزها  وتقطيعها  واستخراجها  واملعادن 
الرمل والزلط. ، وال يشمل ذلك حماجر  عمليات صناعية عليها 
واالستكشاف  احلفر  لعمليات  املساندة  البرتولية  اخلدمات   -٢
البرتويل.  واالستكشاف  احلفر  عمليات   - ذلك:  ويشمل 
احلفر  معدات  صيانة   - وتنشيطها.  البرتول  آبار  صيانة   -
العميقة  غري  واآلبار  املياه  آبار  حفر   - البرتولية.  واملضخات 
ألعامل  املكملة  املدنية  األعامل   - البرتول.  ألغراض  الالزمة 
 - الرتسيبات.  من  األسطح  معاجلة   -  . الصيانة  و  احلفر 
اإلنتاج. وأنابيب  التغليف  مواسري  بإنزال  املتعلقة  اخلدمات 
إقامة  ويشمل:   ، ومشتقاته  الطبيعي  الغاز  توصيل  و  نقل   -  ٣
للتوزيع  إعداده  أو  الطبيعى  الغاز  استقبال  حمطات  إدارة  أو 
االستخدام مواقع  إىل  اإلنتاج  مواقع  من  الغاز  شبكات  مد  أو 
الناقالت  بواسطة  تنمية  ومناطق  وقرى  مدن  من 
. البرتول  نقل  ذلك  يشمل  وال  األنابيب  أو  املتخصصة 

الثانى عرش : املياه ،ويشمل ذلك :
وتكريرها  املياه  حتلية  حمطات  وصيانة  وإدارة  تشغيل  أو  إقامة 
وتدويرها  ومعاجلتها  نقلها  وخطوط  توزيعها  وشبكات 
الشأن. هذا  يف  املقررة  والعلمية  الفنية  للمعايري  وفقًا 

الثالث عرش :االتصاالت والتكنولوجيا :
ويشمل ذلك مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنظمة 
احلاسبات وتطويرها واملرشوعات التي تستثمر يف تطوير حقوق

امللكية الفكرية بام يف ذلك براءات االخرتاع والنامذج والرسوم 
الصناعية، وذلك كله عىل النحو التاىل:

من  تشمله  بام  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة   -  ١
أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اإللكرتونيات، ومراكز البيانات

وأنشطة التعهيد، وتطوير الربجميات، والتعليم التكنولوجي. 
٢ - تصميم وإنتاج الربامج:

وقواعد  للربجميات  والتصميم  والتحليل  التوصيف  أعامل  أ) 
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. ب) أعامل تصميم وإنتاج 
املعلومات  ونظم  البيانات  قواعد  وإنشاء  والتطبيقات  الربامج 
املحتوى  إنتاج  ج)  عليها.  والتدريب  وتشغيلها  اإللكرتونية 
وبيانات.  وصورة  صوت  من  املختلفة  بصوره  اإللكرتونى 
اإللكرتونية. وبالوسائل  احلاسبات  عىل  البيانات  إدخال   ( د 
التوصيف  أعامل  أ)  اآللية:  احلاسبات  معدات  وإنتاج  تصميم   -  ٣

أنواعها. بمختلف  احلاسبات  لنظم  والتطوير  والتصميم 

عليها. والتدريب  وتشغيلها  املدجمة  النظم  وتطوير  إنتاج   ( ب 
٤ - تصميم وإقامة البنية األساسية للمعلومات:

البيانات. وتداول  نقل  لشبكات  والتصميم  التوصيف  أعامل   ( أ 
٥ - االتصاالت وخدمات االنرتنت .

الفكرية  امللكية  حقوق  تطوير  يف  تستثمر  التي  املرشوعات   -  ٦
الصناعية. والرسوم  والنامذج  االخرتاع  براءات  ذلك  يف  بام 

٧ - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة واملعلومات املكتوبة 
وتقديم خدمات القيمة املضافة بعد احلصول عىل ترخيص من 

اجلهات املعنية ، وفقًا للقوانني املعمول هبا، ويشمل ذلك شبكات 
اهلاتف املحمول.

٨ - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة حمطات وشبكات االتصاالت 
السلكية والالسلكية واألقامر الصناعية بعد احلصول عىل 

ترخيص من اجلهات املعنية وفقًا للقوانني املعمول هبا وال يشمل 
ذلك اإلذاعة والتليفزيون.

٩ - مرشوعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، 
واملرشوعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 

ومرشوعات التكنولوجيا احلديثة .
١٠ - إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثني ومراكز نقل 

تكنولوجيا املعلومات .
١١ - إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات املتخصصة يف 

جماالت املعلومات واالتصاالت وتطويرها.
االن يمكنك احلصول عيل نص القانون كامل و اإلجابة عيل َاي 

سؤال.فقط اطلب من م غاندي سمعان .
gsgglasswork@gmail.com

و اليكم االن ٢مثال لنموذج دراسة جدوي داخـل العزيـزة مصــر
.2018

مثال } 1 { لسهم قيمته 50$ تطوير و اضـافــة منشـــآت و اقــامــة 
النشاط ل 5 سنوات ) حتويل منشات من نشـاط ايل اخـر حسب 

احتياجات املكان (
السنة األويل $50

االرض و املنشآت القديمة 25$ التطوير و اضافة منشآت $20 
سيولة $5 لتشغيل املرشوع ارتفاع سعر العقـــــارات السنوي 30% 

طبقا حلرص صندوق النقد الدويل يف آخر 10 سنوات
السنة الثانية. = $115

االرض و املنشآت بعد التطوير25+20=45*1,5= $70 + 30% = $90 
اجيار االرض و املنشآت بعد التطوير للمرشوع %1 شهري $15 

أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20% = $10
السنة الثالثة = $165

االرض و املنشآت بعد التطوير 90$ + %30 = 120$ اجيار االرض 
و املنشآت بعد التطوير للمرشوع %1 شهري 15$+ 15=30$ أرباح 

املرشوع َاي كان املرشوع 20% = $15
السنة الرابعة = $215

االرض و املنشآت بعد التطوير $120 + 30% = $155
اجيار االرض و املنشآت بعد التطوير للمرشوع %1 شهري $15 + 

$30 =45$ أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20% = $15
السنة اخلامسة = $275

االرض و املنشآت بعد التطوير 155$ + %30 = 200$ اجيار االرض و 
املنشآت بعد التطوير للمرشوع %1 شهري 15$ + 45$ = 60$ أرباح 

املرشوع َاي كان املرشوع 20% = $15
يف حالة حتقيق خسائر للمرشوع القدر اهلل و عدم دفع االجيار

يكون ارتفاع قيمة السهم لألرض و املنشآت بعد التطوير عيل 
األقل $200 

مثال } 2 { لسهم قيمته50$) انشاء مرشوع جديد من العدم (
السنة األويل 50$ االرض من املالك األصيل + حق الدولة = $10

اعامل بنية حتتية 5$ سيولة $35
ارتفاع سعر العقارات السنوي %30 طبقا حلرص صندوق النقد 

الدويل يف آخر 10 سنوات
السنة الثانية. = 100$ االرض + البنيا التحتية 10+5=15*3= $45 + 

60$ = 30%
اضافة منشات $10

سيولة 25$ 5+$ فوائد بنكية+ $30
السنة الثالثة = 125$ االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $60 + $10 + 

$90= 30%
اضافة منشات 10$

سيولة $20 5+$ فوائد بنكية+ $25
السنة الرابعة = 160$ االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $90 + $10 

$130= 30% +
ضافة منشات 10$

سيولة $15 5+$ فوائد بنكية+ 20
السنة اخلامسة = $380 بداية تشغيل املرشوع 

االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $130 + $10 + 30% =$180 * 
القيمة املُضافة 2=360$ سيولة 20$ للتشغيل يف حالة حتقيق 

خسائر للمرشوع القدر اهلل ) اخلسائر تنحرص يف تعطيل الوقت 
فقط( يكون ارتفاع قيمة السهم لألرض و املنشآت بعد االنشاء 

عيل األقل $200



الكبري تارخييا وحاليًا بني اخلرطوم  الرتابط  رقم 
والقاهرة ، اإل ان متغريات كثرية وكبرية حدثت 
  -  : منها  نرصد  املجاالت  بعض  ىف  بينهام   اآلن 
 -  التواجد السودان احلاىل بالقاهرة  ومرص مقارنة 
والسودان. باخلرطوم  احلاىل  املرصى  بالتواجد 
- العالقات اإلقتصــاديــة والتبــادل التجـارى بيـن 

البلدين . 
- املـواقف السياسية بيـن البلـديـن ومـواقف كــل 
بلد من التكتالت العربية واالسالمية واإلقليمـيــة 

والدولية احلادثة اآلن.
حاليا.  املجاالت  مجيع  ىف  الثنائية   العالقات   -
بعد  حديثًا  بدأ  السودان  ىف  املرصى  التواجد 
من  بدعم  املرصية،  العسكرية  الفتوحات 
إحتالل  ىف  الربيطانى  للجيش  املرصى  اجليش 
حيث  الزمان  من  قرنني  من  بأكثر  السودان 
. بالسودان  احلديث  املرصى  التوجد  بدأ 
وضعت بنية حتتية خاصة ىف جمال النقل وإنشاء 
السودانية  املدن  لربط  حديد  والسكة  الطرق 
داخليًا ثم هبدف ربطها مع دول اجلوار .  أنشأت 
اجلزيرة  كمرشوع  الكبرية  الزراعية  املشاريع 
. النيل  مياه  من  املروية  املشاريع  من  وغريها 

الزراعية  املشاريع  ىف  والتوسع  إنشاء  تم  أيضا 
املوسمية.  االمطار  بمياه  املروية  املوسمية 
وهنر  االهنار  ضفتى  عىل  كبري  توسع  تم  كام 
املواطنني  عىل  صغرية  مزارع  بتوزيع  النيل 
أصبح  حتى  والفواكه  اخلرض  لزراعة 

للخرصوات  ومصدر  بل  مكتفى  السودان 
اقتصادى  وضع  وىف  والفواكه  والبقوليات 
اإلنقاذ.  ثورة  حضور  قبل  هذا  حدث  سليم، 
السودان  ىف  وجدت  مرصية  قبطية  عوائل 
عدة  ىف  فأقامت   ، مرص  من  هلا  أفضل  مالذ 
وشامل  ورشق  وغرب  وسط  ىف  سودانية  مدن 
املختلفة  الدولة  مؤسسات  ىف  عملت  البالد، 
ىف  وموظفني  ومديرين  وزراء  مستوى  من 
الوطنية. احلكومات  ىف  ثم  اإلحتالل  حكومة 
أعامهلم  املرصيني  االقباط  من  مقدر  عدد  فتح   
تكاثر   ، السودان  ىف  واحلرفية  التجارية  اخلاصة 
ومدارس  وكنائس  دينية  مواقع  وأقاموا  عددهم 
ومارسوا  أعلنوا   . سودانية  مدن  عدة  ىف 
حاليًا    . املرصى  الرابط  عن  وختلوا  سودانيتهم 
بالسودان.  قوى  السودانى  القبطى  الوجود 
العوائل  مئات  به  واقام  السودان  اىل  هاجر 
واليهودية  واإليطالية  والرتكية  اليونانية 
ومدارسهم  كنائسهم  ايضًا  قأقاموا  وآخرى. 
وسط  مميزة  مواقع  ىف  اإلجتامعية  ونوادهيم  
الفرتة   ىف   . السودانية  املدن  وبعض  اخلرطوم 
وتركوا  بالدهم  اىل  معظمهم  هاجر  األخرية 
ونوادهيم  ومدارسهم  كنائسهم  ىف  بصامهتم 
أندمج  العوائل  هذه  من  تبقى  ما  املهجورة، 
سودانيني.  وأصبحوا  السودانى  املجتمع  مع 
مل  السودان  جنوب  انفصال  بإن  اإلشارة  جتدر 
واليونانى   والسورى  القبطى  التواحد  ىف  يؤثر 
حيث  البالد   جنوب  ىف  واخرى  وااليطاىل 

تواجدهم كان ىف شامل البالد وحمدود ىف جنوبه . 
القديم  تارخيه  له  مرص  ىف  السودانى  التواجد 
واحلديث . كان هياجر االف السودانيني للدراسة 
ىف الثانويات  واملعاهد واجلامعات املرصية ، وأيضا 
البلدين  التجارة بني  للسياحة والعالج والعمل ىف 
السودانى  للتواجد  كبرية  متغريات  حتدث  مل 
باملاليني  اآلن  يقدر  حيث  توسع،   بل  مرص  ىف 
بمرص والعالج  للسياحة  زائرين  او  مقيمني 
بينام التواجد املرصى ىف السودان اآلن حمدود . 
التجارة بني مرص والسودان كان قوى ومتكامل 
اآلن اصبح حمدود حيث ال زال اجلانب السودانى 
يفرض حظر عىل إسترياد اخلرضوات والفواكه 
اجلانب  مدعى  مرص،  من  واملعباة   الطازجة 
بمياه  تروى  الهنا  صحية  غري  اهنا  السودانى 
للخرضوات  منتجة  مرص  الواقع  ىف   . املجارى 
الداخىل  الطلب  تغطى  كبرية  بكميات  والفواكه 
جوار  دول  لعدة  وتصدر  مرص  ىف  الكبري 
اخلرضوات  من  السوددان  إنتاج  وإلروبا.  هلا  
اىل  الوضع  هذا  أدى  مما  حمدود  والفواكه 
اسعارها   ىف  كبري  رفع  واىل  عرضها  ىف  نقص 
املتوسط  ىف  فقيمتها  السودانى   السوق  ىف 
أسعارها  أضعاف  ثالثة  من  اكثر  السودان  ىف 
السودان.  ىف  جودهتا  ىف  تدنئ  مع  مرص  ىف 
البلدين  بني  والعالقات  السياسية  املواقف 
حلاليب  مرص  بإحتالل  متأثرة  متوترة، 
العالقة  حسن  رغم  السودانيتني.  وشالنتني 
يرضى  حلل  للتوصل  الرئسني  من  والتوجه 

مؤثر  املوضوع  هذا  زال  ال  لكن   ، الطرفني 
يعترب  حيث   . البلدين   بني  للعالقات  اساسى 
والتارخيية  الدولية  الوثائق  حسب  السودان 
مرص  بينام   ، سودانية  مناطق  وشالتني  حاليب 
ترص عىل واقع احلال  والذى تطوره من جانبها 
املرصيني  من  و  كبرية  أعداد  وتسكني  بتعمري 
املدراس  بتشييد  املنطقة  أهل  تأييد  ولكسب  هبا 
هبا.  واالنتاج  االعامر  ومرشوعات  واملشستفيات 
ىف  اخلليج  ودول  السعودية  مع  دخلت  مرص 
والرتكى  القطرى  للترصف  معادى  عربى  تكتل 
دخل   السودان   . العربية  املنطقة  ىف  وااليرانى 
مع اجلانبني ىف عالقات سياسية واقتصادية مما 
أوجد له جذب وضغوط من اجلانبني   وانقسام 
املتناقضة  املواقف  هذه   . املوقف  هلذا  داخىل 
أثرت أيضًا ىف العالقات املرصية والسودانية رغم 
السيسى  الرئيس  العالقات اجليدة واحلميمة بني 
والرئيس عمر البشري . إال أن عالقة البلدين غري 
جيدة حاليا خاصة بعد عرض مسلسل تلفزيونى 
عىل قنوات مرصية حتت إسم ابو عمر املرصى 
رفع  مما  للسودانيني  مسيئة  مواقف  هبا 
وبعض  السودانيني   املواطنيني  من  إحتجاجات 
ىف  السودانى  السفري  قدم  ورسميا  اإلعالميني، 
إحتجاج  هبا  املرصية  للخارجية  مذكرة  مرص  
 . املرصية  القنوات  عىل  بثها   بإيقاف  ومطالبًا 
الشعبية  السودانية  املرصية  العالقات 
عليها  احلفاظ  فيجب  للبلدين  هامة  والرسمية 
املستويات.  مجيع  عىل  دومًا  وتطويرها 
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عيل  التأمني  انواع  اقل  الوثيقه  هذه  وتعد 
من  املنتفعني  منها  ويستفيد  تكلفه  احلياه 
عليه  املؤمن  وفاه  حاله  يف  احلياه  تأمني  وثيقه 
احلياه  عيل  تأمينية  تغطيه  الوثيقه  هذه  وتشمل 
ايل  سنوات  وتصل   ٥ من  تبدأ  حمدده  لفرتة 
السنوي  او  الشهري  القسط  عاما  ويكون   ٣٠
. احلياه  عيل  التأمني  وثيقه  فرته  طوال  ثابتا 
ويكون اهلدف من رشاء وثيقه التأمني عيل احلياه 
توافر األموال الالزمه لالرسه يف حاله  وفاه عائلها 
وتغطيه  الديون  اوسداد  املنزل  اقساط  لسداد 
املعيشه. نفقات  وتغطيه  اجلنازة  مصاريف 
من  بعض  االستفاده  عليه  للمؤمن  ويمكن 
املؤمن  حياه  اثناء  احلياه  عيل  التأمني  وثائق 
يمكن  احلياه  عيل  تأمني  وثيقه  فهناك  عليه 
ايل  تصل  كبريه  نسبه  سحب  عليه  للمؤمن 
Ter� ايل  تعرض  اذا  الوثيقه  مبلغ  من   %٩٠
 minal illness , Critical illness
, Chronic illness Or Disability
Term Life Insur� وثيقه كذلك   وتوجد 
االقساط  اسرتداد  عليه  للمؤمن  يمكن   ance
قيد  عيل  وجوده  حاله  يف  بالكامل  دفعها  التي 
هذه  عيل  ويطلق  الوثيقه  مده  انتهاء  عند  احلياه 

 Return of Premium اسم  الوثيقه 
دوالر   ١٠٠٠ يدفع  عليه  املؤمن  كان  اذا  فمثال 
وثيقه  فرته  وكانت  للتأمني  كقسط  العام  يف 
املؤمن  فإن  عاما  ثالثني  احلياه  عيل  التأمني 
عند  دوالرا  الف  ثالثون  عيل  حيصل  عليه 
. احلياه  قيد  عيل  كان  اذا  الوثيقه  فرته  انتهاء 
Term Life Pol� وثيق  مميزات  ه ومن 
ايل  حتويلها  يستطيع  عليه  املؤمن  ان   icy
مثل  احلياه  عيل  التأمني  من  اآلخرين  النوعني 
قبل   Universal Life & Whole Life
طبيه  فحصوات  َاي  بدون  الوثيقه  مده  انتهاء 
وقت  الطبي  الفحص  بنتائج  األخذ  سيتم  النه 
.Term Life Insurance رشاءوثيقه 

Universal Life -2
احلياه  عيل  دائم  تامني  بأهنا  الوثيقه  هذه  وتتميز 
وثيقه  من  للمستفيدين  الدفع  مضمونه  و 
عاما  او  سن١٠٠  حتي   Universal Life
املؤمن  اختيار  حسب  اخر  عمر  عاما  او   ٩٠
او  الشهري  القسط  تكلفه  يف  أعيل  وتكون  عليه. 
Term Life Policy  . ويوجد  السنوي من 
 Variable Universal مثل  انواع  عده 
 Life, Traditional Universal life
وكذلك   , No Lapse Guaranteed
يوجد Indexed Universal Life  وهي 

املرتفع  الفائده  معدل  ذات  الوثائق  أفضل  من 
يكون  االستثامر  الن  سنويا   %٩ ايل  يصل  الذي 
اسهم  يف  االستثامر  تعني  وهي   S&P  500 يف 
. االمريكية  املتحده  الواليات  يف  رشكه   ٥٠٠ اكرب 

 Whole Life Insurance -3
وهي من انواع التأمني الدائم عيل احلياه وساريه 
دفع  برشط  عليه  املؤمن  حياه  طوال  املفعول 
املؤمن  بني  عقدا  متثل  املطلوبه  وهي  االقساط 
التأمني عيل احلياه ويمكن للمؤمن  عليه ورشكه 
عليه دفع اقساط وثيقه التأمني لسنوات حمدده 
او حتي سن ٦٥ عاما  ٢٠ سنه  او  ١٠ سنوات  مثل 
حسب اختياره مع اختالف تكلفه قسط التأمني 

Whole Life In�  مع كل اختيار وتتميز وثيقه
surance اهنا حتتوي عيل مبالغ ماليه مرتاكمة 
. الوثيقه  توضحه  كام  عام  بعد  عاما  تتزداد 
حياه  رشيك  لديه  او  بيتا  يمتلك  من  كل 
ليؤمن  احلياه  عيل  تامني  حيتاج  وأوالدا 
وممتلكاته. أرسته  ومستقبل  مستقبله 
مجيعا. لكم  الصحه  بموفور  امنيايت  مع 

ارحب بجميع أسئلتكم 
املتعلقة بكافه انواع التامني عيل

 الربيد اإللكرتونى التايل
samy@goldenwayins.com





ما هى النصائح املقدمـة للمهــاجـــريـــــن يف 
أمريكا؟

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

الــتــأمـيــــــن
 واملــواقــــــع املتخصصة يف هذه املعلومات لكــي 
ال تــقــع يف مشاكل تؤدى بيك إىل متاهات، إجتهد 

وأعمــل مــا عليــك وإبــنــى عــالقــات 
ســليمة وإجيــابــيــة تبنيك نفسيًا وروحيــًا ومهنــيًا 

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

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

لـلــبــــــالد ؟
بخصوص هيئــة اهلجـــرة أنا ىل حتفــظ عىل منـــع 
أو  السوريني  لدخول  ُيسمح  مل  مثاًل  معينه  جاليات 
املفروض من  املنع  بالبلد  ليس  إيران  أو  الصومال 

الزم يكون يف حتريـات عن الشخص نفسه املُهاجر 
من دخول  يمنع  الذي  نفسة  الشخص  البلد،  وليس 
البلد نتيجة حتريات وليس يف املطلق عن بلد بأكملها. 
املستشارة جيهان تومـاس مـــا هى طبيعـــة 

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

اإلحرتام والتقدير. 
كيف وصلت املستشارة جيهان تومــاس إىل 

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

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

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

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

دول املهجر؟
تكون قوى وعندك  أن  البد  للشخص  أقول  دائام  أنا 
ويكون  الوضع  يتقبل  الشخص  الزم  وجــاد،  أمــل 
وبنـاءًا  حمـدد  هـدف  ويضـع  والعـزم  اإلرادة  عنـده 
علـي هــذا اهلــدف املحــدد يصــل إيل ما هو يــريــد

ولكن  الكل  عيل  صعبه  الغربة  ظروف  أن  أعلــم 
ُيقرر  فاإلنسان  والعزيمة،  اإلرصار  وجود  من  البد 
واجلول.  اهلدف   .. حيـاته  يف  حتقيقه  يريد  هو  ما 

ماذا تقوىل جلريدة كاريزما؟
كاريزما جريدة مرموقه ومتنياتى هلا بكل التوفيق 
والنجاح دائاًم وهي جريدة فريدة بجميع املقاالت 
الســياســـية واإلجتمــاعية والـدينيـة واألخبـــار التي 
تنشــرها خمتــلـفـه ومتميــزة واحلوارات الصحفية 
املفيده مع الشخصيات العاملية واملرموقة حول العامل

فتمنيايت لكم بكل النجاح واإلرتفاع وتكون اجلريدة 
اإلمريكية. املتحدة  الواليات  يف  املرموقة  الوحيدة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أنا يل ثالثة قوانني وضعتهم وترافعت فيهم للتطبيق 
العمــلـــى.

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

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

.)Sumolang v. Holder,( 

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

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

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

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

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

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

املتحدة األمريكية.
املهاجرين  من  آلالف  توماس  املستشارة  مثلت 
عمليات  وإلغاء  تقديم  يف  اهلجرة  حماكم  أمام 
الوضع  وتعديل  الرتحيل  وتعليق  الرتحيل 
واإلعفاءات ألسباب تتعلق بطلبات عدم املقبولية.
يف  اإلستئناف  جملس  أمام  موكليها  مثلت  كام 
فتحها. إلعادة  واإلقرتاحات  الطعون  تقديم 
وهي شخصية حمرتمة كخصم عنيد و موهوب
يتمتع بخـبــرة عاليــة يف قضايــا اللجــوء، وقــد 
جلبت ملوكليها اجلرين كارد بمعرفتها وخربهتا 
العميقة يف جمال قضايا اهلجرة وحققت نتائج 
مثــيــرة لإلعجــاب لعمــالئهــــا عىل مــر السنني.
طرحت املحامية توماس العديد من القضايا أمام 
الدائرة التاسعة والدائرة احلادية عرشة ملحكمة 
اإلستئناف وهلا سجل فائز يف قضاياها اإلستئنافية.
التـقــادم  ســجــلـت رقمــــًا قيــاسـيـًا يف قـانـون 
ضــحــــايــــا  وقعــــوا  الــذيــن  اللجــوء  لطالبــي 
عــــدم  إىل  أدى  ممــا  اهلجــرة  إلستشــارييــــن 
واحدة. لسنة  قانونًا  النهائي  باملوعد  الوفاء 
القضايا  مناقشة  توماس  املستشارة  تواصل 
اإلتصـــال  جهـة  وهـي  التاسعـة،  الدائرة  يف 
املحامني  رابطـة  مع  الفــدرايل  التقـاضـي  بشأن 
كاليفورنيا. جنوب  فرع  للهجرة،  األمريكية 
تم إختيارها كمحام سوبــــر لقانــــون اهلجـــرة 
2017 و   2016 و   2015 للسنوات  واجلنسية 
كمــا تــم التصــويت عليهــــا كأعــىل املحاميــات 
حتى   2015 لعام  كاليفورنيا  جنــوب  يف  النســاء 
انجلوس. لــوس  صحيفــة  قبــل  من   2017 عام 
بدايتك توماس،  جيهان  املستشارة  هى  من 
متى حرضت إيل الواليات املتحدة االمريكية

نوعية الدراسة وطبيعة عملك ؟
األسكندرية جامعة  إنجليزي  أداب  خرجية  انا 
العاملية  الصحة  منظمة  يف  أعمل  كنت  مرص  يف 
أتوقع دراسة  ال  بــدايــة حيــاتى  فــى  باألسكندرية، 
إيل  ذهبت  عندما  حمامي،  بنت  إنى  رغم  احلقوق 
فعلت   ١٩٩٠ سـنة  يف  االمريكية  املتحدة  الواليـات 
اإلستشارات   )student consulting(
شهاديت يناسب  ملا  ترشيح   جلسة  ىف  الطالبية 
إلتحقت  ثم  أمريكا  يف  احلقوق  بدراسة  فنصحوين 
 ١٩٩٨ سنــة  وختــرجــت  بــأمريكــا  احلـقــوق  بكلية 



حتي  امتدادًا  و   ٢٠ ال  القرن  من  االخريه  الزمنية  الفرته  يف 
التغيري  األن حدث تغيريًا واضحًا و ملموسًا يف احلياه و ال اقصد 
التكنولوجي فحسب .. بل اقصد به التغيري يف احلياه  بوجه عام 
امتدت  بل  اليوميه  احلياه  و  التكنوجليا  يف  تغيري  هناك  فأصبح 
!!.. كيل  و  جذري  تغيري  األفراد  نفسيه  و  شخصيه  ليغري 
و تعددت أفات و امراض العرص و تفرعت و تطورت و نحن يف 
هذا املقال نشري ايل بعض نبذات عن بعضها موضحني و ملفتني 
ماخيص  كل  استخدام  تقنيني  رضوره  و  احلياه  عيل  خطورهتا 
قبل  بعالجها  املطالبه  رضوره  و  املضار  رؤيه  و  التكنولوجيا 
الكونيه  .. للمشكالت  التي قد تصل  املشكالت  العديد من  تفاقم 

١- اإلدمان اإللكرتوين
يف  السنوات االخريه  ظهرت أنواع جديده من اإلدمان و متثل يف 
صور مواقع التواصل االجتامعي أو املواقع اإلباحية أو ربام شبكة 
اإلنرتنت نفسهاو تطور لإلدمان عيل رشاء اهلواتف املحمولة و 
و  اشكاله  بجميع  املحمول  الكمبيوتر  و  البالزما  التليفزيونات 
ظهر  كلام  التبديل  رسعه  و  جديد  ماهو  كل  ترقب  و  إصداراته 
ماهو جديد بل و اصبح ادمان أضاعه الوقت  اكثر من االستفاده 
لتفاقم مشاكل و ظهور امراض عرص  يف حد ذاهتا بل أدي ذلك 
!! التكنولوجي    التطور  استخدام  و  فهم  سوء  بسبب  اخري 

٢- قله التفاعل االجتامعي:
الذي  التكنولوجي  التطور  و وجود  السنني  التطور  عىل مر  مع 
أدي ايل خلق طرقًا  وأدوات للتواصل فيام بني األفراد و رموزًا بل 
ولغه  تواصل غريبه عن املألوف و حتقق ذلك بوجود ثوره يف عامل 
االنرتنت و التواصل االجتامعي  حيث أصبح الناس حاليا يقضون 
أوقاتًا طويله  يف العامل االفرتايض املتمثل يف التواصل االجتامعي  
مما جعلهم يتغافلون احلياة االجتامعية املألوفة  و هو ما يؤدي إىل 
اضمحالل  احلياه و العالقات االجتامعية  و األرسيه الطبيعيه ..

٣- عدم اللياقة البدنيه و االهتامم باجلسد: 
نتيجه طبيعيه للتطور التكنولوجي و ثوره الرفاهيه و استخدام 
وبينام  املقنن  الكسل  تفيش  و  اليوميه  االعامل  مجيع  يف  ااَلالت 
اليدوي  و  البدين  النشاط  تتطلب  األنشطة  مجيع  كانت  قدياًم 
السمنه  مثل  اجلسد  عيل  سلبيه  اثار  يرتك  مما  امتامها  اجل  من 
 .. التكاسل   و  اللياقة  عدم  او  القلب  او  الضغط  امراض  او 
عيل  االعتامد  قل  التطور  يف  العقل  واستخدام  التطور  ومع 
البدنيه.. اللياقة  و  باجلسد  العنايه  قلت  بذلك  و  اجلسد  قوه 

٤- أدمان تصوير السلفي:
هوس جديد بدأ يظهر ىف جمتمعاتنا ووصل اىل حد االدمان العقىل 
لدرجة انه يمكنا ان نطلق عليه مرض العرص  و هو ادمان السلفي 
املفرطة وضعف  النرجسية  يعانى من  ان صاحبه  والذى يظهر 
الثقة بالنفس و يكشف عن مشاكل نفسيه ملن يداوم عيل التقاط 
املرضى  هوالء  ان  االطباء  ..واضاف  لنفسه  الشخصيه  الصور 
يسعون جاهدين من خالل التقاط صور ال” Selfie ” اىل جذب 
األنتباه ايل الهنم فاقدون الثقة بانفسهم او ثقتهم بانفسهم منخفضة 
جدًا فهى حماولة فاشلة للوصول اىل احساس الرضا عن النفس..

٥- األكتئاب:
بسبب ان الكثري من املراهقني أصبحوا مهووسون بالفيس بوك، 
استخدام  ىف  يفرطون  الذين  الشباب  و  صحتهم  حساب   عىل 

مواقع الشبكات االجتامعية أصعب عالًجا لو كان لدهيم اكتئاب 
يشكلها  التى  املخاطر  من  حذر  قد  و  احلقيقية،  احلياة  بسبب 
املفرط  االستخدام  وإن  للطفل،  النفسية  الصحة  عىل  اإلنرتنت 
لبعض املواقع يمكن أن يؤثر عىل أنامط النوم ومستويات تقدير 
.. االكتئاب  معدل  يرفع  مما  احلسد  و  الغريه  وأحيانًا  الذات 

٦- ضعف التجاوب و التعاطف املجتمعي:
احداث  بث كل  و  نقل  استمراريه  من خالل  ذلك جليًا  يظهر  و 
العامل بام فيها من دمار و عنف و مظاهر فقر و ضيق و مشاكل 
اجتامعيه  صادمه يتعرض هلا الكثريين يف شتي املجاالت احلياتيه 
و مع تكرار مشاهده كل هذا او سامع األخبار يلجأ الفرد إىل حيلة 
بالعجز  للشعور  املشاهد، جتنبا  تلك  مع مثل  “التطبيع والتقبل” 
قدرته  تدرجييا  املرء  يفقد  مما  اآلخرين،  بمعاناة  واإلحساس 
ما. مشكلة  من  يعانون  قد  الذين  اآلخرين  مع  التعاطف  عىل 

٧- فقدان السمع:
منذ  ولكن  املاضية   10 الـ  السنوات  ىف  زادت  التكنولوجية  بينام 
الناس  أن  من  مرة  ألول  املخاوف  كثرت  عامًا   30 من  أكثر 
املوسيقى  إىل  االستامع  بسبب  السمع  بضعف  يصابوا  أن  يمكن 
واملوبايل  اآليباد  جهاز  يكون  وقد  الكاسيت  عىل  الصاخبة 
حيث  نفسه  هو  يزال  ال  القلق  لكن  الكاسيت  حمل  حل  قد 
.. األذن  تؤذي  معني  مستوى  فوق  الصوت   درجات  تكون 

٨- اإلجهاد و التعب املتكرر:
مع التطور اصبح العاملني ىف املكاتب يمكن أن يعانوا من اإلجهاد 
والتعب بعد قضاء ساعات طويلة جدا أمام الكمبيوتر واستخدام 
الكمبيوتر . امام شاشه  املفاتيح و اجللوس لفرتات طويله  لوحة 
لألصابع  املتكرر  االستخدام  أن  الدراسات   وأوضحت 
الرضر  إىل  يؤدى  أن  يمكن  والكتفني  والذراعني  واملعصمني 
عىل  قادر  غري  الوقت  مرور  مع  يصبح  الذى  للجسم  الدائم 
َعّصب  تؤذي  قد  خطريه  ألمراض  يتطور  بل  و  اإلصالح 
ويِف  للعضالت  امتدت  و  بل  اجلسم  عظام  بعض  او  األطراف 
بعض األحيان أصبحت سببًا يف ظهور حاالت عجز أو عقم !!..

٩- الصداع املتكرر:
مع ظهور الالب توب و املوبايالت و اهلواتف املحمولة ومجيع 
وأظهرت  حممول  ماهو  كل  رضر  ظهر   اجلواالت   اجهزه 
الدراسات وجود صلة بني الصداع واستخدام اهلواتف املحمولة 

وأظهرت العديد من األبحاث  التى أجرهتا رشكات  هذه اهلواتف  
أن إجراء مكاملة قبل وقت قصري من الذهاب إىل الفراش يمكن 
ىف  الصداع  إىل  تؤدى  أن  يمكن  والتى  النوم  نوعية  عىل  يؤثر  أن 
اليوم التاىل وُحث اآلباء عىل مراقبة استخدام أطفاهلم املراهقني 
هذه  استخدام  ترشيد  و  الليل  من  متأخر  وقت  ىف  للهواتف 
اهلواتف او استخدام سامعات سلكيه او ال سلكيه لتقليل الرضر  
و عدم تركها بالقرب من الرأس  وقت النوم او تركها مفتوحه ..

:3D ١٠- أمراض األجهزة والتليفزيونات الـ
اكتشف مع الوقت مشاكل تتعلق بالتليفزيونات واأللعاب ثالثية 
األبعاد إذ أكد الكثري من املستخدمني أهنم عانوا من أمل بالعني وعدم 
3D وضوح الرؤية والدوخة والصداع أو الغثيان بعد عرض حمتوى
كام تصاب العني نتيجة النظر املستمر يف الشاشات حيث ترمش 
العني برسعة أكرب من املعتاد ما يؤدي جلفافها وإصابتها باالمحرار 
الدموع... لنزول  عرضة  وتصبح  اجلفون  لتورم  باإلضافة 

١١- خماطر اإلشعاع الكهرومغناطييس:
فاى  الواى  من  الناجته  اإلشارات  و  اإلشعاعات   تعدد 
.. الالسلكية  واالتصاالت  املحمول  اهلاتف  إلشارات 
للبعض   يسبب  الكهرومغناطيسية  للمجاالت  التعرض  فإن 
العضالت   ووخز  اجللد  وحروق  احلاد  الصداع  أعراض  ظهور 
واألمل  القلب   دقات  لرسعه  ليصل  يمتد  األحيان  بعض  يف  و 
.. السلوكيات  بعض  يف  ألضطراب  يمتد  و  بل  املزمن 

١٢- السلوكيات االنانيه والنرجسية:
يستخدمون  الذين  الكثريين  ان  الدراسات  وأظهرت 
األجيال  مع  باملقارنة  أصبحوا  أنانيني  احلديثة  التكنولوجيا 
اجلري  و  تطورها  و  احلديثة  للتكنولوجيا  نتيجة  السابقة 
ماهو  بكل  املباهاة   و  جديد  ماهو  كل  وراء  التهافت  و 
. الظهور  و  الذات  حلب  شئ  كل  تكريس  و  بل  حديث 
النرجيس  للسلوك  عرضة  أكثر  الطالب  أن  الباحثون  وجد  كام 
بسبب  املقربني  األشخاص  مع  التعاطف  إلظهار  عرضة  وأقل 
.. االجتامعي  التواصل  شبكات  و  مواقع  مع  باستمرار  التعامل 

١٣- زياده احلراره و تغري املحيط اجلوي:
احلراره  من  العديد  انبعاث  و  اإلشعاعات  و  اإلشارات  كثره  مع 
انبعاث  األحيان  من  كثري  يف  و  التكنولوجيا  الستخدام  املصاحبة 
التي ترفع بدورها درجه احلراره  العوادم  او  الكثري من األبخرة 
سواء يف املكان نفسه او متتد لتتوسع لتشمل البلدان بل القارات 
ونجد االزدياد احلراري الذي اصبح مألـوفًا و ملموسًا يف درجـات 
حراره اجلو كل عام عـــن مــاقبـــله و الــذي يـــزداد كلـمـــا زادت 

التكنولوجيا !! ..





واالمهات الغفران  كيف 
ثكيل  

والرجال  جوعي  واالبناء   
حي  جر

بال  غائب   والضمري 
جعي ر

العامل  ياحكام  امللجأ  ملن 
الشعوب  اطعمتم  وقد 
بدل من االمان   مرارا
احللق شوكًا مدرارًا يف 

ملتحاًم بالقلب  والعلقم 
االوطان  أرصفه  عيل 
قبضة  الصغار  تعلم 

االلعاب  وتركوا  السالح 
االحرارًا بدم  مغتاله  

اغفوه زمان ام رسقه 
االنسان ام ضد  اوطان 

العصيان  رايه  ترفعون 
البقاءًا لالقوي    

يقبل  والدينا  الرشعًا   
االعامال  النوايا   سوء 
االديان ان  حرام بكل 

فقط  االنسانا  هيان 
اليعرف حيكمه  من  الن 

من احلروب  واالالًما
والعنوانًا االسم  اال  

باخلريات  تتنعمون  
القرارات  وتتخذون  
عيل  موائد.   الغدر  

املستديره 
الشباك  وتنصبون  

ورشكًا  فخًا  لالنسانيه 
ودمارا

.كفي ودعوا محائم   
تطوف  السالم 

اجنحتها   تفرد  العامل    
إحتضانا  لالنسانيه  

العداله  سادت  لو  وماذا 
من  بدال  البسمه  وباتت 

اهنارًا  الدموع 
العامل عقالء  يا  نناشدكم 

كفي   
وكونوا  الصغار  هدهدو   

الكبارا. العقالء  للعامل 

جنون حب  باحبك  أيوه 
مفتون بيكى  عاشق  انا  أيوه 

ويىل زاد  أو  ليىل  طال  ولو 
املجنون وانا  ليىل  هاتفضىل 

حمتوم قدر  غاليه  يا  ُحبى 
اللوم  علّيا  يلوموا  ومهام 

عهدك واحفظ  احبك  هافضل 
النوم  عينى  من  يطري  وراضى 

هاتالقى  موش  تدّورى  مهام 
أشواقى  وال  قلبى  حنان  ىف 
تعبى ويتعب  حبى  حيبك 

تالقى  وأمله  عمره  ويصرب 
 

غاىل  حبك  دا  غرامى  يا  آه 
خياىل ماليه  لوحدك  وانتى 

حبيبى  قوىل  تغيبى  وملا 
طواىل جيت  عندك  تالقينى 

الباقى  وحدى  وانا  الناس  تروح 
الساقى  كنت  انا  الغربه  لعطش 

دمعك  وامسح  جنبك  أفضل 
انتى  أهو  عمرى  ضاع  ولو 

ئى  ا عز

أوراقى  عىل  إسِمك  مكتوب 
رجائى وكل  منايا  وانتى 

باهواكى  وانا  انساكى  وازاى 
شفائى   وفيكى  دوايا  وانتى 

أياِمك  فني  هوايا  يا  آه 
أماِنك  معايا  هنايا  كل  يا 

عينى  تشيلك  جتينى  ما  ويوم 
هبواِنك أبدًا  أرضاش  وال 

تانى  من  هنا  هاترجعى  أيوه 
علشانى  وال  علشانك  موش 

يدّلك  هوا  قلبك  علشان 
ينسانى وال  هانساه  ما  وعمرى 

أنــــــا َحــــــــــــّر!
جدع..  أنا  ويقول:  سكره،  غيبوبة  يف  يرصخ  وهو  يرتّنح،  شخصًا  رأيناه 
املتلّونة! إال يف قاع زجاجة اخلمر  التي يفتقدها، وال جيدها  الصفة  وهي 
يف  ينظر  ثم  ذميم،  قبيح  فعل  بكل  يأيت  مستهرتًا،  جانحًا  شخصًا  ورأيناه 
عينيك، ويقول بجرأة رشيرة: أنا ُحّر! حاالت، قيل عنها فردّية، عاجلتها 
والعرفّية! الساموية،  والرشائع  القوانني  عاجلتها  كام  البيضاء،  الشاشة 
الفردّية كل  لكل صيف قادم، حتّدت هذه   الصيف، كبداية  لكن يف هذا 
أسوار اخليال؛ وقفزت قفزات نوعّية لتصبح حاالت كونّية! فالكل صار 
يرصخ: أنا َحّر )من احلرارة(! ليس ـ ال سمح اهلل ـ، ملرض أصاب اإلنسان؛ 
حرارة  مع  متوحدًا  صار  اإلنسان  ألن  وانام  حرارته؛  درجة  من  فرفع 
الصيفي  اإلنسان  لدينا  اجلو، حتى أصبح واحلرارة: يشء واحد، وأصبح 
يشء!  كال  املوقف  هذا  كان  ولو  موقف،  أي  مع  غضبًا  يتصبب  الذي 
حيدث هذا، بعد أن فشلت مجيع أنواع املراوح والتكييفات، من تدارك 
ألنفسنا  بأنفسنا  صنعناها  التي  الكارثة  الوقت.  فوات  قبل  الكارثة  هذه 
بعد أن أسأنا إىل كوكبنا املسكني، وثقبنا طبقة أوزونه؛ ومل نكن ندرك أهنا 
املزيد من  بل عىل بث  التهوّية،  ال تساعد عىل  التي  الوحيدة  الثقوب  من 
اللعينة، ما نثقبه كل يوم يف  الثقوب  احلرارة عىل األرض! أضف إىل هذه 
مدى  إىل  األسعار  حرارة  درجة  ارتفعت  حتى  البعض؛  بعضنا  جيوب 
الذروة القاتلة! ومع ذلك، فكيل أمل وطيد يف أن نجد يف جحيم احَلّر الذي 
اآلخرة! جحيم  من  ليقينا  يكفي  بام  والعربة؛  النظرة  هواه،  عىل  يتزايد 
عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  
تطيـــر  التـــي  العصـــافيـــر 
من  ـ  دائاًم  ـ  هنالك  بحرية، 
أجنحتها..  يكرس  أن  حياول 
يفتقد  لكونه  إال  ليشء  ال 
وال  الشجاعة  مجال  إىل 
الطيـــران! جـــرأة  يمـــلــك 
تعتنـي  التي  األيـــدي  وتـــلك 
عطرًا  ومتنحها  بالـــورود، 
هنالك  الرائعة،  أنفاسها  من 
روحها  يرش  من  ـ  دائاًم  ـ 
بالسموم.. ال ليشء  الرقيقة 
بالغرية؛  يشعر  ألنه  إال 
ينبض  قلبًا  يمتلك  ال  ألنه 
بالنور! ويشع  باملحبة، 
أن  حياول  أن  من  وبـــداًل 
قحط  من  بداخله  ما  ُيغرّي 
كرم  إىل  ويعرب   ، وعتمة 
للعتمـــة  ُيكـــرس  النهـــار، 
والظالم والكراهية  والظلم 
أي  عىل  احلـــرب  وُيعلـــن 
املرشئبة! للشمس  بصيص 
ُيشعرهم  نبيل  عمل  كل  ماذا 
ويقـــاومـونه  بالــــرعـــب، 
اغتيال  درجة  إىل  برشاسة 
احلي،  لضمريهم  األوفياء 
بعــد  اإلنســـاين،  ولواجبهم 
اهتامهم بآالف التهم، وبآالف 
جيعلون:  بينام  األسباب؟!.. 
واللصوص  أبطاال،  األوغاد 
احلقد  وملقني  شـــرفـــاء، 
وعديمي  علامء،  والعدمية 
ودعاة! وعاظًا  الضميـــر 
مــينـــة..  عـــزيـــــــــزتـــي 
البناء  حيب  ال  بلد  نحن 
نحب  نحن  والتضحية. 
ونحب  العقــول،  تـــدميـــر 
اخلري  ونقابل  اخلراب، 
اإلنسانية  ونجابه  بالرش، 
املرير! والعقاب  بالتجاهل 
والفـــكـــر  والقيـــم  نحـــن 
ســـراب.  يف  واملسؤولية 
أحدًا:  نساعد  أن  هيمنا  ال 
عقله.  يف  أو  صحته،  يف 
أي  ينقذ  نراه  من  ونحارب 
من  أوتينا  ما  بكل  إنسان 
نحن  ووحشية.  وقبح  سوء 

ونفتح  غـــاراتنــا  كــل  نشــن 
ونحمـــل  سجوننـــا،  كل 
من  كل  ضد  أسلحتنا  كل 
هذا  أجـــل  من  يضحـــي 
األطفال  أجل  ومن  الوطن 
ونتحد  والبؤساء،  والنساء 
من  ونحرمه  معه.  ال  عليه 
ومن  والتعليم  العلم  يف  حقه 
الكريم.  العيش  يف  حقه 
اجلحيم! يف  وكأنه  نعاقبه 
مــيـــنـــة..  عـــزيـــزتــــــي 
متحرضًا،  بلدا  فعال  كنا  لو 
كنا  ولو  إعالمنا،  يروج  كام 
ارادنا  كام  بشـــرا،  فعال 
بك،  الحتفينـــا  خالقنـــا، 
فعال  ألنك  قدوة  وجعلناك 
ولوجهنا  للقـــدوة.  أهال 
الصحة  لـــوزارة  غضبنـــا 
صحة  تـــوفـــر  ال  التي 
توفـــر  وال  جمـــانـــيـــة، 
وحلـــاســبنا  مستشـــفيات. 
غشوم! مسؤول  كـــل 
باقية  ذرة  فينا  كانت  ولو 
والشعور  اإلنسانية  من 
لك  سمحنا  ملا  بالواجب؛ 
املعاناة؛  هذه  كل  تعاين  بأن 
املسؤولني  بدور  قمت  ألنك 
فعلت  وألنك  الصحة،  يف 
لنقذي  بوسعك  مما  أكثر 
اإلعاقة،  من  يتياًم  تلميذًا 
إىل  كاماًل  بجسده  وإعادته 
ذكرت  كام  لكننا  احلياة.. 
إنسانية  وال  فينا  حس  ال 
سديم،  فينا  ما  كل  فينا.. 
ومات! فسد  فينا  ما  كل 






