
 

- 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصوص مترجمة

 من العربية إلى األلمانية 
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 "  سيزداد العنف إذا ُحكم على صدام باإلعدام " صحفي ترجمة لنص

 مراجعة وعلى مسئولية المترجم( ملحوظة: الترجمة غيرالهدف: تحليل الترجمة                   )

 الترجمة1 النص األصلي
رامسي كالرك: سيزداد العنف إذا ُحكم على صدام 

 باإلعدام
 

أعلن رامسي كالرك، أحد المحامين األميركيين عن 
صدام حسين، أن احتمال صدور ُحكٍم باإلعدام 

على الرئيس العراقي السابق من شأنه أن يؤدي إلى 
 في العراق. ازدياد أعمال العنف

 
 

واعتبر كالرك في مؤتمر صحفٍي في واشنطن أنه 
من الواضِح أن ٌحكمًا باإلعدام على صدام سيتسبب 

 في أعماِل عنٍف كارثية.
 

وأضاف: من الصعِب معرفُة عدد العراقيين، 
بالعشرات أو المئات أو اآلالف، الذين سيموتون 

 .بسبب هذا الحكم
 
 

رين األول )أكتوبر( تش 61وقد ٌأرِجئت المحكمة إلى 
المحاكمة األولى لصدام حسين بتهمة ارتكاب جريمٍة 

 .5002ضد اإلنسانية التي بدأت في تشرين األول 
 

Die Gewaltakte / Gewalttätigkeiten 

würden sich zunehmen, falls Saddam 

ein Todesurteil bekommt’’, meinte 

Ramsy Clark. 

 

Ramsy Clark, einer der amerikanischen 

Verteidiger von Saddam Husein, 

verkündete / meinte / sagte /, das 

voraussichtliche Todesurteil gegen den 

ehemaligen iraqischen Präsidenten / 

Expräsidenten könnte zur Zunahme der 

Gewalttätigkeiten im Iraq führen. 

 

Clark meinte in einer Pressekonferenz 

am Donnerstag in Washington, es sei 

sicher, ein Todesurteil (gegen Saddam) 

könnte katastrophale Gewalttätigkeiten 

mit sich bringen. 

 

Er fügte hinzu / sagte weiter, es wäre 

schwer zu schätzen / vorherzusagen, 

die Zahl der Iraqer, Dutzende, 

Hunderte oder Tausende, die infolge / 

wegen dieses Urteils ums Leben 

kommen könnten. 

 

Die erste Verhandlung / Sitzung gegen 

Saddam, die im Oktober 2005 

begonnen hatte, wegen eines 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

wurde auf dem 16. Oktober 

verschoben. 
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وكان من الُمفترِض صدور حكم في هذا التاريخ 
 .نيهو ضد الرئيس السابق وسبعٍة من معا

 
لكن رئيس االدعاء العام في المحكمة جعفر 

جلسة ستخصص الموسوي أعلن الثالثاء أن ال
 .لمراجعة ملفات القضية وليس للنطق بالحكم

 

 

Es hätte sollen können, ein Urteil in 

diesem Datum gegen den 

Expräsidenten und seine sieben Helfer / 

Gehilfen zu verhängen. 

 

 

Der Staatsanwaltschef des Gerichts 

Jaafar Almusawi meinte*allerdings am 

Dienstag, die Sitzung finde nicht für 

den Urteilsspruch* statt, sondern für 

die Überprüfung der Prozessakte / 

Prozessunterlagen. 
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رئيس البرلمان األوروبي يتعهد بتعزيز الحوار األوروبي " صحفي ترجمة لنص

 " اإلسالمي

 ملحوظة: الترجمة غير مراجعة وعلى مسئولية المترجم(الهدف: تحليل الترجمة                   )

 الترجمة2 النص األصلي
رئيس البرلمان األوروبي يتعهد بتعزيز الحوار 

 األوروبي اإلسالمي
 

* تعهد السياسي األلماني هانز -دب أ –بروكسل 
جيرت بوتيرنج الرئيس الجديد للبرلمان األوروبي 
أمس بالعمل على إقامة صالت وثيقة بين الدول 

األوروبية والبلدان اإلسالمية وذلك في تحرك 
 يستهدف بلورة تفاهم أفضل بين الثقافات.

 
االشتراكي اإلسباني  وكان بوتيرنج، الذي حل محل  

خوسيه بوريل، قد انتخب في وقٍت سابق رئيسًا 
للبرلمان األوروبي بعد أن حصل على أصواٍت 

 أدلوا بأصواتهم. 186نائبًا من أصل  020
 

كما تعهد السياسي األلماني أيضًا بإحياء عناصر 
رئيسية في اتفاقية الدستور األوروبي المجمدة في 

المواطنون الفرنسيون  الوقت الراهن والتي رفضها
والهولنديون في استفتاءين أجريا في البلدين مما أدى 

 لحدوث* أزمٍة دستورية كبرى في القارة األوروبية.
 
 

Der europäische 

Parlamentspräsident verpflichtet 

sich zu Verstärkung des 

europäischen islamischen Dialogs 

 

Brüssel –dba- Hans-Gert Pöttering, der 

deutsche Politiker und* der neue 

Präsident des europäischen Parlaments, 

verpflichtet sich gestern, *enge 

Beziehungen zwischen Europa und den 

islamischen Ländern zu erreichen / zu 

schaffen. 

 

Pöttering, der sich den spanischen 

Sozialisten durchgesetzt hat, wurde 

kürzlich / vor Kurzem zum 

europäischen Parlamenten gewählt, 

nachdem er 450 Stimmen von 689 

bekommen hatte.  

 

Der deutsche Politiker verpflichtet sich 

auch zur wieder Belebung* zentraler 

Elemente in Abkommen der 

europäischen Verfassung, die zur zeit 

auf Eis legen und von den 

französischen und niederländischen 

Bürgern bei einer Volksbefragung in 

den beiden Ländern abgelehnt wurden, 

was zur großen Verfassungskrise in 

Europa geführt hatte. 
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ومن جهٍة أخرى، طالب الرئيس الجديد للبرلمان 
األوروبي بأن يقوم االتحاد األوروبي بتحركات 
مشتركة لضمان أمن الطاقة ومحاربة اإلرهاب 

 غير شرعية. والهجرة ال
 

عاما/ وهو ثالث ألماني  16ويرأس بوترينج / 
ُينتخب في هذا المنصب، حزب الشعب األوروبي 
وهو حزب األغلبية في البرلمان األوروبي منذ عام 

6666 
ويخلف هذا السياسي األلماني االشتراكي اإلسباني 
خوسيه بوريل الذي يرأس البرلمان منذ منتصف 

5000  
 

بوريل كان يشغل منصب رئيس وُيشار إلى أن 
البرلمان األوروبي في إطار اتفاِق مثيٍر للجدِل 

لتقاسم السلطات توصلت إليه أكبر مجموعتين في 
البرلمان وهما حزب الشعب األوروبي واالشتراكيين 
الذي يشكلون ثاني أكبر كتلة برلمانيةأوروبية عام 

5000 
 

وروبي للبرلمان األ ولم يشكل انتخاب بوتيرنج رئيساً 
 ر إلى هذا االتفاق.أي مفاجأة بالنظ

 
ولكن على الرغم من أنه كان المتوقع فوز السياسي 
األلماني بهذا المنصب، إال أن السياسي الفرنسي 

 Auf der anderen Seite forderte der 

neue Präsident des europäischen 

Parlaments (EP) von dem europäischen 

Union gemeinsame Aktion zur 

Versicherung der Versorgungsenergie* 

und Bekämpfung des Terrorismus und 

illegaler Einwanderung. 

 

Der 61 jährige Putrig ist der dritte 

Deutsche, der in dieses Amt gewählt 

wurde. Er leitet die europäische 

Volkspartei, die seit 1999 die 

Mehrheitspartei im europäischen 

Parlament ist. 

Dieser deutsche Politiker folgt dem 

spanischen Sozialisten Khosih Boril, 

der seit Mitte 2004 das Parlament führt, 

nach.  

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Boril 

die Stelle des europäischen 

Parlamentspräsidenten im Rahmen 

einer umstrittenen Übereinkunft zur 

Teilung der Macht inne hat, die die 

beiden größten Fraktionen, nämlich die 

europäische Volkspartei und die 

Sozialisten als zweitgrößte Gruppe in 

2004 getroffen haben.  

 

Im Hinblick auf die 

Übereinkunft/Vereinbarung war die 

Wahl von Putring überhaupt keine 

Überraschung.  

 

Obwohl es zu erwarten war, dass der 

deutsche Politiker dieses Amtes 

übernehmen wird / den Gewinn der 



 

- 8 - 
 

جوزيف دول الرئيس الجديد لحزب الشعب وصف 
 األمر بأنه يمثل لحظة عظيمة لتكتلنا السياسي. 

 
 

ام وتعهد بوترينج الذي قاد حزب الشعب منذ ع
بالتصدي للضغوط التي تمارسها الدول  6666

الكبرى األعضاء في البرلمان وكذلك بأن يكون 
 رئيسًا نزيهًا وموضوعيًا للبرلمان. 

 

Wahl gewinnen wird, hat es der 

französische Politiker und neue 

Präsident der Volkspartei Dol als 

großen Moment /großartigen 

Augenblick für unsren politischen 

Block.  

 

Putring, der die Volkspartei seit 1999 

führt, verpflichtet sich, dem Druck der 

von den großen Mitgliedländern im 

Parlament ausgeübt werden 

entgegenzutreten und unparteilicher / 

aufrichtiger und objektiver Präsident 

des Parlaments zu sein. 
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رئيس الحزب االشتراكي األلماني يؤيد انضمام تركيا إلى " صحفي ترجمة لنص

 " أوروبا

 ملحوظة: الترجمة غير مراجعة وعلى مسئولية المترجم(الهدف: تحليل الترجمة                   )

 الترجمة3 النص األصلي
رئيس الحزب االشتراكي األلماني يؤيد انضمام 

 تركيا إلى أوروبا 
 

أعرب كورت بيك رئيس الحزب  –د ب أ  –برلين 
االشتراكي الديمقراطي األلماني الشريك في االئتالف 

الحاكم عن تأييده لحصول تركيا على العضوية 
الكاملة في االتحاد األوروبي، وذلك على النقيض 

 من موقف المستشارة األلمانية أنجيال مركل. 
 

ية وقال بيك الذي يشغل منصب رئيس حكومة وال
راينالند بفالتس في برلين أمس، خالل جلسٍة لمجلس 

الواليات )البوندسرات( لبحث أهداف الرئاسة 
األلمانية للدورة الحالية لالتحاد األوروبي، إنه 
يعارض خيار حصول تركيا على عضوية من 

 الدرجة الثانية. 
 
 

من غير الممكن وضع عوائق جديدة تحول وأكد أنه 
دون حدوث المزيد من عمليات التطور الديموقراطي 

 في تركيا. 
 

Chef der sozialdemokratischen 

Partei für Eu-Beitritt der Türkei  

 

 

SPD-Chef Kurt Beck, dessen Partei an 

der Koalitionsregierung teilnimmt, hat 

seine Unterstützung der 

Vollmitgeliedschaft* der Türkei in die 

europäische Union geäußert. *Diese 

Positive Einstellung widerspricht der 

der Bundeskanzlerin.  

 

 

Beck, der auch die Stelle des 

Regierungschef des Bundeslandes 

Rheinland-Pfalz innehat, hat gestern in 

Berlin während / bei einer Sitzung zur 

Diskussion* über Ziele der 

gegenwärtigen EU-Ratspräsidentschaft 

erklärt, dass er sich gegen eine 

türkische Mitgliedschaft zweiter Klasse 

auflehnt.  

 

 

Beck bekräftigtete, dass es unmöglich 

ist, neue Hindernisse zu legen, die 

weitere demokratische Entwicklung in 

der Türkei verhindern.  
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وقال: يجب أن نصل مع العالم اإلسالمي إلى مزيٍد 
 من التعايش السلمي والجوار الجديد. 

 
 

ويتفاوض االتحاد األوروبي حاليًا مع تركيا بشأن 
ائج انضمامها لالتحاد األوروبي غير أن نت

 المفاوضات ال تزال مفتوحة. 

Er sagte auch: ,,Wir müssten mehr 

friedliches Zusammenleben und eine 

gute Nachbarschaft mit der islamischen 

Welt erreichen.  

 

 

Die europäische Union verhandelt 

momentan mit der Türkei um ihre 

Aufnahme in die Eu. Allerdings sind 

die Verhandlungsergebnisse noch 

offen.  
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 " لكمت زوَجها المدمن فأردته قتيالا " صحفي ترجمة لنص

 ملحوظة: الترجمة غير مراجعة وعلى مسئولية المترجم(الهدف: تحليل الترجمة                   )

 الترجمة4 النص األصلي
 لكمت زوَجها المدمن فأردته قتيالا 

 
* أفادت مصادر الشرطة -د ب أ –هايلجنشتادت 

سنة( وجهت إلى  02األلمانية *بأن زوجًة غاضبة )
زوجها لكماٍت قاسية على وجهه لتنفس عما في 

 داخلها من غضب تجاهه إلدمانه الكحول. 
 

ثم جلست لمشاهدة التلفزة بهدوء تام، من دون أن 
تالحظ أن زوجها سقط على أحد الكراسي جرَّاء 

 تها القوية، وفارق الحياة. لكما
 

وبعد فترٍة قصيرة اكتشفت أنه ال يتنفس، فأبلغت 
  .طبيب الطورائ الذي أكد لها خبر الوفاة

 
والطريف في األمر أن الزوجة الغاضبة من إسراِف 
زوجها في تناول الكحول كانت تترنح لحظَة إلقاء 

  القبض عليها.

Sie Schlug ihren alkoholsüchtigen 

Mann tot 

 

Heiligenstadt –dba- Deutsche 

Polizeiquellen haben mitgeteilt, eine 

wütende Ehefrau, 45 Jahre, habe ihrem 

Mann harte Schläge ins Gesicht 

versetzt, um ihren Zorn wegen seiner 

Alkoholsucht abzureagieren.  

 

Dann setzte sie sich in aller Ruhe hin, 

um fernzusehen, ohne zu merken, dass 

ihr Mann durch ihre harten Schläge auf 

einen Stuhl fiel und verstarb.  

 

Kurz darauf stellte sie fest, dass er 

nicht atmete. Sie rief den Notarzt, der 

ihr den Tod ihres Mannes bekräftigte.  

 

 

Lustig daran war, dass die wegen des 

übermäßigen Alkoholkonsums ihres 

Mannes zörnige Frau bei Festnahme 

taumelte. 
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 " "كاسيني" تلتقطُ صوراا جديدة لكوكب ُزحل " صحفي ترجمة لنص

 وعلى مسئولية المترجم(ملحوظة: الترجمة غير مراجعة الهدف: تحليل الترجمة                   )

 الترجمة5 النص األصلي
 "كاسيني" تلتقُط صوراا جديدة لكوكب ُزحل

 
أفادت وكالة الفضاء  -رويترز–لوس أنجلوس 

والطيران األميركية "ناسا" بأن مركبَة الفضاء 
"كاسيني" التابعة لها، التقطت صورًا لم ُتعرف من 

 قبل لكوكب زحل.
 

األسابيع األخيرة المجس والتقط هذه الصور في 
الذي ُأطلق في مهمة لدراسة الكوكب وأحزمته قبل 

  .عشر سنوات
 

وخالل الشهرين الماضيين ارتفع المجس إلى زوايا 
أعلى، ما وفر لكاميراه التقاط صوٍر للكوكب 

  .والحلقات المحيطة به، أثارت العلماء
 
 

واعتبرت "كارولين بوركو" مديرة* فريق تصوير 
ي معهد علوم الفضاء في بولدر في والية كاساني ف

كولورادو أن " اإلبحار عاليًا فوق ُزحل ورؤية 
الحلقات ممتدة تحتنا مثل ميدالية عمالقة من 

النحاس، يشبها اكتشاف عالم غريب لم نره من قبل 
 أبدًا" 

Cassini nimmt neue Bilder vom 

Planeten ,,Saturn’’  

 

Los Angeles –Reuters: Die 

amerikanische Raumfahrtbehörde 

,,NASA’’ hat mitgeteilt, dass ihr 

Raumfahrzeug ,,Cassini’’ Bilder vom 

Planeten  ,, Saturn’’, die man nicht 

zuvor kannte, aufegenommen hat . 

 

Diese Bilder wurden in den letzten 

Wochen von der Sonde, die vor Zehn 

Jahren zur Untersuchung des Planeten 

und seiner Ringe *geschickt wurde, 

aufgenommen.  

 

In den letzten zwei Monaten hat sich 

die Sonde zwei höhre Winkel begeben, 

was seiner Kamera ermöglichte, Bilder 

vom Planeten und den ihn 

umgebendenen Ringen aufzunehmen, 

die Wissenschaftler erstaunen ließ.  

 

Carolin Borco, Chefin des 

Fotografenteams von Cassini im 

Institut für Weltraumwissenschaft in 

Bolder im Bundesstaat 

,,Colorado’’sagte, dass der höhe Flug 

über Saturn und der Blick auf die sich 

unter uns erstreckenden Ringe wie eine 

große Medaille aus Kupfer, der 

Entdeckung einer seltsamen Welt, die 
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وتشير إلى أن المشاهد التي طالما انتظرها العلماء، 
  .تخطف األنفاس

 
وتضمنت الصور التي ُنشرت أول أمس، سلسلًة من 

اللقطات المصورة بالفيديو للحلقات لدى ظهورها 
لكاسيني وهو ينطلق مسرعًا من الجنوب إلى الشمال 

 عابرًا الكوكب سريعًا. 
 

wird nie zuvor gesehen haben, ähneln . 

 

 

Sie meinte auch, die Bilder, auf die 

Wissenschaftler seit Lanegm warten, 

seien atemberaubend. 

 

Die gestern veröffentlichten Bilder 

enthielten eine Reihe von 

Videoaufnahmen der Ringe, als sie für 

Cassini erschienen, während Cassini 

schnell von Süden nach Norden am 

Planeten vorbeiflug. 
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 نصوص للترجمة

 من العربية إلى األلمانية
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  6كيف تغّير أوروبا سلوك المهاجرين وحياتهم؟

الالجئين بعد وصولهم إلى أوروبا من شق طريقهم وبدء حياة جديدة فيها. لكن تمكن كثير من 
التأقلم مع الحياة الجديدة المختلفة ليس سهال، فما الذي اكتسبه المهاجرون من العيش في أوروبا 

 وما الذي تخلوا عنه؟

كتسبتها لم أعد أغضب.. ولم أعد أخاف"، هكذا تصف عال السيدة الثالثينية، الصفات التي ا" 
سنوات،  3من العيش في أوروبا، تقول عال لمهاجر نيوز "منذ قدومي إلى ألمانيا قبل أكثر من 

تخليت عن شعور الخوف على الحدود، شعرت بطمأنينة لم أكن أشعر بها وأنا بين أهلي وأقاربي 
في دمشق، وهذا انعكس على طبيعتي فلم أعد أغضب، كل شيء في حياتي أصبح إيقاعه أهدأ، 

 ."ليس أبطأ بل فقط أصبحت هادئة

عال التي تعيش بمفردها في ألمانيا، تعتبر أن تجربتها هنا ليست بالسهلة أبدا، فهي تعيش 
لقد علمتني ألمانيا أن أعيش بمفردي، أن أتأقلم مع "بمفردها في قرية بالريف األلماني تقول 

ن أشعر بأهمية الناس من حولي الوحدة، وهو ما لم أكن أتخيله يوما أن أدرب نفسي على ذلك. أ
لندرتهم، أكسبتني كما أفقدتني حياتي هنا، لكن الذي لم يتغير في  وال يمكن أن أغيره، هو 

 ."قناعاتي التي أصبحت أعيشها بحرية أكبر هنا

 عاداتي اليومية تغيرت

أو عال واحدة من آالف الناس الذين اضطروا لتغيير الكثير من شخصيتهم وسلوكهم، عن قناعة 
ألنهم مضطرون، أو من دون أن يعوا ذلك، كما يصف أمجد الشاب العشريني الذي يقيم في 

سنواٍت تقريبا، يشرح أمجد األمر لمهاجر نيوز بقوله إن "أهم ما أكسبتني إياه ألمانيا  3ألمانيا منذ 
نت أتأخر ولقد تعلمت ذلك بصعوبة، فعندما ك .هو قيمة الوقت، أو ربما احترام الوقت بتعبيٍر أدق

عن موعد قدوم الباص كنت أضطر للمشي لنصف ساعة تقريبا تحت المطر. كما أنني أصبحت 
مرتاحا أكثر مع نفسي، لم أعد مضطرا لشرح معتقداتي وأفكاري ألحد. لم أعد مضطرًا إلعطاء 

 ."مبررات ألي شيٍء أقوم به. كما أنني تعلمت تقبل اآلخر أكثر، وخف  تعصبي

                                                           
6 45372805-https://www.dw.com/ar  
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تغيير أشياء كثير في شخصيته، كشعوره الدائم أنه مسؤوٌل على أسرته، مع  لكن أمجد لم يستطع
، 5062أنهم مستقلون بشكل تام، ويتابع "أحيانا أحاول إقناع نفسي بأني ولدت من جديد هنا عام 

 ."وكل ما كان قبل ذلك كان غير موجود

ر، يرى أن هناك تغيرا أما أحمد الذي يحاول التأقلم مع حياته الجديدة في فرنسا، منذ عدة أشه
طرأ على حياته من دون أن يشعر، ويوضح ذلك لمهاجر ينوز بأنه غير عادته اليومية "بشكل 

تلقائي، إيقاع حياتي، بدأت أقوم بفرز القمامة بشكل تلقائي دون تفكير، االلتزام بإشارات المرور. 
كلها تفاصيل تغيرت في  تعلمت االنضباط في إيقاع الحياة، أن أخرج على موعد قدوم القطار. 

من دون أن أشعر، لكن ما الذي ال يمكن أن استغني عنه، ال يمكنني الجزم فلو لن أتغير يعني 
 ."أني توقفت عن التطور

 !أوروبا ليست السبب

راما درويش صحفية سورية تقيم في قرية بالقرب من مدينة هانوفر في منذ عدة سنوات، ال ترى 
حياتها سببه انتقالها إلى أوروبا، فالتغيير الذي طرأ على شخصيتها كان أن التغير الذي طرأ على 

نتيجة العمر والتجربة وفقدان الحاضنة االجتماعية، وتقول راما لمهاجر نيوز "هنا بدأت أركز 
على نفسي، ألعرف أكثر ما الذي أريده، وما زلت أحاول. ربما تغيرت أمور في يومياتي، 

وروبي للمواعيد، إجازة مركزة بداًل من عطل متكررة. تفاصيل أصبحت أعيش وفق النظام األ
صغيرة، لكن ما الحظته هو أني بدأت أهتم بأخبار أوروبا وأقرأ أكثر عن الحياة في ألمانيا 

 ."والسياسة هنا، طبعا باإلضافة إلى ما يحصل في سوريا

ما تميل إلى فعل أشياء وترى راما انه ليس هناك شيء غير قابل للتغير في الحياة، لكن عادًة 
اعتادت على القيام بها، على سبيل المثال لم تكن تحب الشراء من المحالت الكبيرة، وما زالت 

تبحث عن الداكاكين الصغيرة في ألمانيا. لكن هذا، كما تؤكد راما، له عالقة "بشخصيتها هي وال 
 ."عالقة ألوروبا أو للمكان بتغييره أو اختفائه

كان مجد طبيب األسنان يقيم في بيت والديه في دمشق، لم يكن يتذكر تناول  منذ سنوات عندما
طعامه إذا لم يكن هناك من يعده له، ولم يكن يقوم بأي شيٍء من مهام المنزل، لكن بعد سنوات 

اتكاليته" كما يصف ذلك لمهاجر نيوز ويقول "لم "من العيش في أوروبا، تعلم كيف يتخلى عن 
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أعتمد على نفسي، هذا أول ما تعلمته هنا، الحياة بمفردي، كذلك اكتسبت  أعد اتكاليا وأصبحت
التقبل غير المشروط لآلخر". ويرى مجد أنه لن يغير طريقته في كسب أصدقاء جدد، مهما قيل 
عن برود العالقات في أوروبا، "ما زلت أقوم بالمبادرة، وقيادة الحديث، وهذه الطريقة تنفع هنا، 

 ."ن أكثر من سوريينفلدي أصدقاء ألما

 "الصدق.. والمساواة"

يمان التي تعيش مع عائلتها منذ ثالث سنوات في ألمانيا تقول "لقد تعلمت الكثير واستفدت من 
تجربتي هنا، بدأت باستخدام لغتي االنكليزية التي لم أكن أعطيها أهمية في حياتي، تعرفت على 

باًحا مع فنجان القهوة، فلم يعد لدي وقت. لكن أناس من ثقافات مختلفة. لم أعد أستمع لفيروز ص
األهم أني تناصفت أدوار الحياة مع زوجي بعدالة، لم يعد الطبخ مهمتي فقط، وهو شراء 

الحاجيات، أصبحت كل المهمات متقاسمة بيننا بحسب وقت كل منا. فنحن االثنان نعمل، تعلمنا 
ظيف البيت، فهذه أمور ال يوجد من يقوم أن نقوم بكل شيء بيدينا، تركيب األشياء، الدهان، تن

وترى يمان أن ما ال يمكن أن تتخلى عنه هو "اللغة العربية"، حيث ستستمر  ."بها عنك هنا
 .بتعليم أوالدها لغتهم األم، كذلك حجابها

أما كندة الصبية العشرينية القادمة من سوريا، فترى أن ما تعلمته في ألمانيا قبل كل شيء هو 
 .قول لمهاجر نيوز "لم أعد أكذب، أصبحت أكثر انضباطا وأكثر صراحة ومباشرة"الصدق، وت

 ."لكني لم أتخل عن الدفء بمشاعري، ولم أتخل عن حس الفكاهة السوري

أوروبا هو نفسه ما تخلى عنه إذ لم يعد متحيزا لسوريته،   بينما يرى طالب أن ما أكستبه إياه
سيات، ويتابع "كما سمحت لي بالتقرب من ثقافات وقوميته على حساب باقي القوميات والجن

مختلفة، لم يعد لدي إيمان بالقوة وال بالحدود. لكن في نفس الوقت لن أتخلى عن شعوري بأني 
 ."سوري، ولن أتخلى عما هو جميل من تقاليدنا وعاداتنا

 ثورة وليس تغيير

عتقدات خالد السابقة، والذي لكن العيش في أوروبا، كان بمثابة فرصة إلنشاء ثورة على حياة وم
، أعاد التفكير بكل جوانب حياته هنا، ويرى اليوم نفسه شخصا 5060وصل إلى ألمانيا عام 

آخر، مختلف عن ذاك تماما. و"ربما كانت فرصة العيش من دون أن يحكم عليك أحد ويحاكمك" 
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أعد مقتنعًا بكل هي السبب في إحداث هذا التغيير في حياته. ويقول خالد لمهاجر نيوز "لم 
العادات القديمة، تغيرت كثيرا حتى معتقداتي الدينية تغيرت. أصبحت أشعر باآلخرين أكثر، 

أحب مساعدة اآلخرين ألني كنت مثلهم يوما ما، اختلفت نظرتي للحرية، وقيمة اإلنسان". ويختم 
صوت فيروز، خالد حديثه مع مهاجر نيوز "ما لم يتغير في حياتي ربما فنجان قهوة الصباح و 

 ."وعالقاتي بمن أحب

 هل أصبح تعليم اللغة العربية في ألمانيا ضرورة؟

ال يزال تعليم اللغة العربية من بين األمور التي تشغل بال المهاجرين العرب، فالمهاجر يريد 
ألبنائه تعل م لغتهم األم، ويسعى إلى عدم إضاعة هذا اإلرث بوصفه جزءًا ال يتجزأ من هويته، 

 .بادرات تسعى لتوفير تلك الفرصةهناك م

 تواصل مع الوطن األم

 ثقافة ومجتمع

 هل أصبح تعليم اللغة العربية في ألمانيا ضرورة؟

ال يزال تعليم اللغة العربية من بين األمور التي تشغل بال المهاجرين العرب، فالمهاجر يريد 
بوصفه جزءًا ال يتجزأ من هويته، ألبنائه تعل م لغتهم األم، ويسعى إلى عدم إضاعة هذا اإلرث 

 .هناك مبادرات تسعى لتوفير تلك الفرصة

 تواصل مع الوطن األم

يعاني كثير من أبناء المهاجرين هموم الحنين إلى الوطن والذكريات الجميلة، لكن هم يعانون إلى 
 جانب ذلك من هاجس الخوف من أن ينسى أطفالهم لغتهم األم وبالتالي ينسون وطنهم ومسقط
رأس آبائهم وأجدادهم. يقول د. حاتم البطش رئيس نادي دعم اللغة العربية في مدينة مونستر 
األلمانية لمهاجر نيوز: "إن  اللغة العربية هي لغة القرآن، وهنا تعلم اللغة العربية يصب في 

اإلسالمي،  ، فالبطش يرى أن هناك ترابطًا وثيقًا بين اللغة العربية والدين”ممارسة الشعائر الدينية
األمر الذي يجعل كثير من أبناء الجالية حريصين على تعليمها ألبنائهم بهدف تعليمهم شعائر 
ًً أنها صلة الوصل بين  دينهم وضمان ارتباطهم بمعتقدهم الديني في المستقبل. لكنه يرى أيضَا
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صل مع الجد لغة التواصل مع العائلة بمفهومها الكبير أي التوا“الفرد وبين الوطن األم، فهي 
 ".والجدة واألقارب في الوطن األم

من جهة أخرى ترى السيدة )بيترا ماير غولدباخ( وهي معلمة لغة ألمانية وتعمل كمستشار في 
، إن  تعليم اللغة األم ألبناء (VHS)مدرسة الشعب األلمانية في مدينة هاغن غرب ألمانيا 

يًا، ويؤثر بصورة جيدة على اندماج الالجئ داخل المهاجرين أي ًا كانت هذه اللغة يعد  أمرًا إيجاب
إن تدريس اللغة األم مهم بشكل خاص ألن اللغة األم توفر األساس لهوية " :ألمانيا، تقول

الشخص. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الطالقة في اللغة األم تؤثر بشكل إيجابي على 
بشران( لمهاجر نيوز وهي معلمة لغة )أك دته  اكتساب وتعلم اللغة الثانية )األلمانية(." وهو ما

عربية سورية تقيم في هاغن: "من الضروري جدًا تعليم األطفال لغتهم األم إلى جانب تعليمهم 
اللغة األلمانية، ألن اللغة تمث ل الوعاء الذي يشمل ثقافة وهوية اإلنسان وبدون اللغة يصبح 

 ".اإلنسان بال هوية

 تحديات أمام التالميذ

ى الرغم من الصعوبات التي تواجه المهتمين بهذا األمر، إال أن  هناك كثيرا من التجارب القت عل
نجاحًا على مستوى ألمانيا، حيث يقول أحمد الحموي وهو أحد أعضاء نادي دعم اللغة العربية 

ونها في مونستر: "نقوم بتعليم اللغة العربية للعرب ولغير الناطقين بالعربية، وهناك أناس يتعلم
رغبة في إيجاد فرص عمل قد يكون شرط إتقان اللغة العربية أحد الشروط للتقدم إلى هذا العمل". 

وفي معرض حديثه عن الدوافع االقتصادية لتعل م اللغة العربية، يتابع: "هناك أشخاص حصلوا 
على وظائف في دول خليجية كانت تشترط إتقانهم العربية، وبعضهم حصل على وظائف في 

 ."الشركات األلمانية التي تضع شرط معرفة جيدة باللغة العربية بعض

يذهب التالميذ إلى المدارس في ألمانيا خمسة أيام في األسبوع، وغالبًا ما يرافق هذه األيام دروسًا 
إضافية لتمكين اللغة األلمانية أو ساعات إضافية في مواد أخرى كالرياضيات والعلوم، وقد يذهب 

وس في الرسم أو الموسيقى أو الرياضة، وبالتالي سيكون يومه مليئًا بالنشاطات؛ التلميذ إلى در 
وهنا تكمن أولى التحد يات التي تواجه التالميذ وذويهم فيما يخص  تعليم اللغة العربية، لذا يلجأ 
كثير من المهتمين بتعليم اللغة العربية إلى خلق ساعات فراغ أيام العطل الرسمية، وبأساليب 
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التلميذ يرغب بتخصيص وقت من عطلته األسبوعية لتعل م لغة أخرى، يقول الحموي: "تعليم  تجعل
اللغة العربية يحتاج وقتًا وجهدًا مما يعني أوقات فراغ أقل للتالميذ، ولذلك يجب تعليم اللغة 
عطلة العربية بالوسائل الحديثة التي تشعر الطفل بالمتعة والرغبة بالمجيء إلى المدرسة في يوم ال

 ."أيضاً 

 تقنين تدريس اللغة العربية؟

وبسبب عدم وجود قانون رسمي يسمح بتعليم اللغة العربية داخل المدارس األلمانية، تعالت 
األصوات بين المهاجرين مطالبًة بتخصيص حصة أسبوعية داخل المدارس األلمانية لتعليم أبناء 

هاجرين الذين يتلقون دروسًا في اللغة التركية أو المهاجرين اللغة العربية أسوًة بغيرهم من أبناء الم
أعتقد أن الوقت مناسب لطرح هذا الموضوع بشكل رسمي، فاللغة " :الروسية. يتابع الحموي قائالً 

العربية لغة عالمية ولها أهمية بين لغات العالم، ومن حق المهاجرين تعليم أطفالهم لغتهم األم". 
 الية شمال الراين ويستفاليا قد أدلى بتصريح في حديث مع قناةوكان وزير التربية والتعليم في و 

WDR  حول هذا األمر منو هًا إلى إمكانية طرح هذا الموضوع مستقباًل كي يتم تنفيذه بشكل
رسمي، علمًا إن  بعض المدن بدأت باالستعانة بمدرسين مختصين لتدريس مادة اللغة العربية 

الحموي: "لقد تمك ن ثالثة مدرسين من كادرنا من الحصول داخل المدارس األلمانية، حيث يقول 
على وظيفة داخل المدارس األلمانية لتدريس اللغة العربية في مدينة مونستر حيث يتم تجميع 

الطالب في مدارس معينة خالل األسبوع ويتلقون حصة في اللغة العربية، إال أن  هذا األمر ال 
نظيم أكثر". فمن وجهة نظره تبقى خطوة جيدة إال أنها يزال في أطواره األولى وبحاجة إلى ت

بحاجة إلى تنظيم أكثر من حيث النظر في مستويات الطالب إذ يجب فرزهم تبعًا ألعمارهم 
 .ومستوى إتقانهم للغة العربية

 إشكالية تولي المساجد هذا الدور

لى جانبها تقوم المساجد داخل ألمانيا بتخصيص أوقات معينة لتعليم القرآن ودورس ا لعقيدة وا 
تعليم اللغة العربية، وكثير من األهالي يجدون أن  هذا األمر يؤثر بشكل إيجابي على أطفالهم من 
حيث ارتباطهم بدينهم وثقافتهم، حيث يقول الحموي: "الحقيقة إن تعليم اللغة العربية في المساجد 

ل تعليمية حديثة وقاعات أمر إيجابي في حال توفرت التجهيزات المناسبة من قاعات ووسائ
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للترفيه ومكتبة كما هو الحال في المدارس األلمانية". فارتباط الطالب بالمساجد أمر جيد من 
حيث ارتباطهم بدينهم وثقافتهم وتاريخهم وكل هذا يسهم في تكوين شخصية الطفل، بحسب ما 

 .(ذكرته لنا )دنيا

سلبية، ألنه يستثني غير المسلمين من إال أن  هذا األمر، بحسب البعض، يحمل جوانب أخرى  
العرب الموجودين بألمانيا، كما أن المسجد يجب أن يركز على تعليم الدين كما ترى دنيا، وهي 
الجئة سورية تقيم في مدينة هاغن وتقول: "ليس من الخطأ ذهاب الطالب إلى المساجد لتلقي 

لى هناك، ولكن ال يوجد مدرسين علوم الدين، فهذا أمٌر جيد وأنا أرسل أطفالي كل أسبوع إ
 .”مختصين في تعليم اللغة العربية وهذا ما نعاني منه

 نقص المدرسين المتخصصين

التخصص أمٌر مهٌم جدًا في ألمانيا، كما أن تدريس اللغة العربية ليس باألمر اليسير ما لم يكن  
ا ومتمرسًا في هذا المجال، وهو ما أكدته بشران بتدريس األطفال تبعًا أقوم " :المدرس مختص 

لمناهج مخصصة للحياة في أوروبا، وأقضي وقتي خالل األسبوع بالتحضير للدرس، فالطالب 
بحاجة لطرق تدريس معينة ووسائل تسه ل عليه تلقي لغة إضافية إلى جانب تلقيه اللغة األلمانية 

 ."التي يتحدث بها في المدرسة خالل األسبوع كله

إلى غير أهله يفسده، بحسب بشران، إذ ال يكفي أن تتطوع لتعليم اللغة  وبالطبع فإن إسناد األمر
العربية وأن تكون ناطقًا بالعربية لتصبح مؤهاًل لتعليم العربية، تتابع: "نتعل م األلمانية هنا من 

مدرسين مختصين، والحكومة ال ترسل لنا أي شخص ألماني كي يعل منا مالم يكن تخصصه هو 
يم اللغة أمٌر يتطلب جهدًا ومعرفة كافية بطرائق التدريس وهي كغيرها من المهن تعليم اللغة، فتعل

تحتاج إلى الدربة والمران". كما أك دت السيدة غولدباخ في حديثها لمهاجر نيوز على أهمية 
التخصص ودوره في نجاح هذه الفكرة، حيث تقول: "ليس من السهل أن تصبح مدرسًا في 

يمكن ألي شخص فقط لكونه ألمانيًا ويتحدث األلمانية أن يدر س األلمانية، المدارس األلمانية، وال 
فاللغة علم معقد ويحتاج إلى دراسة وتدريب كي يتمكن المرء من تعليمها لآلخرين، وكذلك هي 

 ."الحال مع باقي اللغات ومنها العربية
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 آفاق مفتوحة

لغة العربية داخل ألمانيا بشكل كبير على الرغم من الصعوبات، ازداد عدد المدارس التي تدرس ال
في مختلف الواليات، وذلك تبعًا الزدياد حاجة األهالي لذلك، تقول السيدة غولدباخ: "هناك 

مشاريع ناجحة على مستوى ألمانيا في هذا المجال، وأعتقد أن األمر سيأخذ طابعًا رسميًا داخل 
كانية تعميم التجربة على كافة أنحاء المدارس األلمانية مع المستقبل" حيث تدرس الحكومة إم

ألمانيا وعدم االكتفاء ببعض المدن. تقول بشران: "أعمل مع مجموعة من الزمالء المختصين منذ 
ما يقارب السنة على تأسيس مدرسة لتعليم اللغة العربية في هاغن، ونسعى أن نقد م أفضل ما 

دينا الخبرة الكافية لتقديم األفضل". عندنا لخدمة هذا المشروع، فنحن مختصون بهذا المجال ول
وعن تعميم التجربة على مستوى ألمانيا يقول الحموي: "هناك كثير من المدرسين المختصين 

بتدريس اللغة العربية في ألمانيا، وغالبيتهم يبحثون عن فرصة عمل، وستكون مثل هذه المشاريع 
 ."دماجهم داخل المجتمع األلمانيفرصتهم إلثبات وجودهم والتحاقهم بسوق العمل ما يعزز ان
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 7شارع العرب" في برلين.. صدام بين جيلي األمس واليوم" سياسة واقتصاد

شارع زونين آليه البرليني يمتد ليحكي عن تاريخ الوجود العربي في المدينة، فبعد أن كان "بيروت 
المهجر، لكن هذا التحول ال يخفي الصغيرة" بمتاجره اللبنانية، تحول اليوم إلى سوريا جديدة في 

 .الصدام بين الوافدين الجدد والقدامى

خالل الحرب الباردة لم يكن شارع زونين آليه الفتًا للنظر باستثناء وجود نقطة تفتيش تجذب 
 .االنتباه في عيد القيامة وحسب حين كان سكان برلين الغربية يزورون أقاربهم في شطرها الشرقي

بيروت الصغيرة" بمتاجره اللبنانية ومقاهيه التي ينبعث منها "ذي ُأطلق عليه اسم واشتهر الشارع ال
 .الدخان ويتسلل منها صوت األغنيات العربية القديمة

دبت الحياة في الشارع من جديد. فقد حول تدفق أعداد كبيرة من الالجئين،  5062ثم في 
ع ازدحامًا في العاصمة برلين. واليوم معظمهم من سوريا، شارع زونين آليه إلى أحد أكثر الشوار 

 .باتت تمر حشود المتسوقين من أمام األكشاك التي تبيع الخضر والفاكهة

ُيعلن متجران للحلويات عن الوجود السوري، هما "إدلب الخضراء" في الطرف الشمالي الغربي 
 ."ربشارع الع"و"دمشق" إلى الجنوب الشرقي. بات شارع "بيروت الصغيرة" يعرف باسم 

 مجتمعات موازية

حين دعت ألمانيا الغربية آالف المغاربة ليكونوا  6610وتعيش في برلين جالية عربية منذ 
عمااًل ضيوفًا" للمساعدة في إعادة بناء البالد بعد الحرب. وفي ثمانينات وأوائل تسعينات القرن "

أصول فلسطينية بعد الماضي وصل عشرات اآلالف من المهاجرين اللبنانيين واللبنانيين من 
فرارهم من الحرب األهلية في لبنان. يعيش هؤالء في مجتمعات موازية وقلما اندمج هؤالء 

 .المهاجرون العرب مع جيرانهم األلمان

وتشير بيانات حكومية إلى أن معدالت البطالة مرتفعة بين الرجال، بينما يعيش ثلث النساء على 
 .اإلعانات االجتماعية

                                                           
7 https://www.dw.com/ar44048174 
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استيعاب أكثر من مليون مهاجر التحديات  5062ستشارة أنغيال ميركل عام ودفع قرار الم
المتعلقة باالندماج إلى الصدارة وقلب الساحة السياسية األلمانية رأسًا على عقب. ونتيجة 
للمشاعر المناهضة للمهاجرين صعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى المركز الثالث في 

 .5062االنتخابات عام 

 !مى يتمنون أن يكونوا الجئين أيضاا القدا

عامًا، إن األجيال  05تقول رشا الخضراء، وهي مدونة سورية على موقع يوتيوب تبلغ من العمر 
األسبق من المهاجرين العرب في أماكن مثل زونين آليه هم عادة األكثر استياء من الوافدين 

 ."الجدد "أكثر من األلمان

حصل أكثر من  5061تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا عام ألف مهاجر  695ومن بين نحو 
في المئة على وضع الجئ أو على حماية إنسانية، وهو ما مكنهم من العمل والحصول على  15

إعانات الرعاية االجتماعية وفقًا لما ذكره المكتب االتحادي للهجرة والالجئين. وكانت النسبة 
 .في المئة منها 62لغت نحو أعلى بين مقدمي الطلبات من سوريا إذ ب

على النقيض وقبل عشر سنوات كان أقل من سبعة في المئة من مقدمي طلبات اللجوء في 
 .ألمانيا يحصلون على وضع الجئ

أن أكثر من نصف المهاجرين المستقرين منذ  5061ووجدت دراسة أجرتها جامعة بيلفيلد عام 
 .جدد يحصلون على الكثيرفترة طويلة في ألمانيا يعتقدون أن الوافدين ال

عامًا  52عامًا( سورية من أصل فلسطيني تعيش في برلين منذ  01عن ذلك تقول هدى زيدان )
وتعمل ممرضة متخصصة في رعاية المسنين: "الحكومة فتحت آفاقا جديدة لالجئين.. آفاقا لم 

لم يكن مسموحًا  نرها من قبل". وتروي هدى أنها جاءت إلى ألمانيا مرافقة لزوجها، مضيفة أنه
لها بالعمل لثالث سنوات كما لم يكن يحق لها الحصول على إعانات الرعاية االجتماعية، وفي 

 .اختالف عن الوافدين في يومنا هذا كان عليها أن تسدد رسوم دروس تعلم اللغة األلمانية

 ."قالت هدى "حين رأيت ما حصلوا عليه تمنيت لو كنت الجئة
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 "ديدة القسوةربما كانت الحياة ش"

عامًا( الذي كان يكسب قوته في دمشق من  30من بين الوافدين إلى زونين آليه عمار قاسم )
ووصل إلى ألمانيا بعد  5062بيع الدواجن للمتاجر والمطاعم. غادر سوريا في سبتمبر/ أيلول 

 .ذلك بشهر بعدما سافر عبر تركيا واليونان وشرق أوروبا

ًا للشاورما وغيرها من األطعمة الشامية. واليوم أصبح مطعم فتح قاسم مطعم 5061في صيف 
يتنقل النادل السوريون جيئة  .الدمشقي الذي يملكه قاسم أحد أكثر معالم شارع زونين آليه شعبية

وذهابًا بين أسياخ اللحم المشوي والطاوالت الممتلئة عن آخرها. ويقف الزبائن في طابور ليأخذوا 
 .طلباتهم إلى المنزل

كن العمل لم يكن بهذا المستوى طوال الوقت. يتذكر قاسم أنه حين قدمت فرقة سورية للموسيقى ل
الشعبية عرضًا احتفااًل بافتتاح المطعم اشتكى الجيران للشرطة من الضوضاء. وزعم إن 

عصابات من العرب طلبت منه إتاوات لحمايته لكنه رفض الدفع. ثم في أكتوبر/ تشرين األول 
 .لثمون العاملين بمطعمههدد م 5061

وأكد عدة سكان صحة روايته. وقال أحدهم إن من المستحيل أن يفتح الوافدون الجدد أي نشاط 
تجاري في زونين آليه دون "الموافقة غير الرسمية للمهاجرين األكبر سنًا المستقرين منذ فترة 

 ."طويلة

لدمشقي، مضيفة أنه ال يتم لكن شرطة برلين تؤكد أنه ليس لديها سجل بوقوع حوادث عند ا
 .اإلبالغ عن كل المشاكل

وقال قاسم: "أدركت أنني بحاجة لمن يدعمني ويحميني". ساعدته أسرة لبنانية من المهاجرين 
 .القدامى في العثور على مكان جديد لمطعمه وشاركته في مشروعه الناجح اآلن

 ذكريات الوطن

 ."أن الوافدين الجديد "متحررون أكثر من الالزميشتكي المهاجرون العرب والمسلمون األقدم من 
في المئة من المهاجرين المسلمين من الشرق األوسط أنفسهم  80اعتبر أكثر من  5006في 

 ."متدينين جدًا" أو "مؤمنين حقًا" وذلك وفق بيانات حكومية
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وقال رائد صالح وهو سياسي ألماني من أصل فلسطيني وعضو في الحزب الديمقراطي 
وأضاف "من  .شتراكي في برلين إن نظرة المهاجرين العرب الجدد للوطن تختلف عن القدامىاال

يومًا لديهم  62عامًا وال يزورون بلدهم األصلي إال كل عامين لمدة  00يعشيون في ألمانيا منذ 
 ."فكرة مختلفة تمامًا عمن غادروا لتوهم

عامًا ويملك دارا للنشر في منطقة  00وعبر محمد الطويل وهو مهاجر لبناني عاش في برلين 
نويكولن عن دهشته من اختالف النساء السوريات الشديد عمن يظهرن في مسلسل باب الحارة 

 .وهو مسلسل سوري شهير تدور أحداثه في أوائل القرن العشرين

لم يكن هذا  .قال الطويل "هناك الكثير من المثليين من الرجال والنساء بين الوافدين الجدد
 ."جودًا في مجتمعنا من قبل. لم نكن حتى نسمع بذلكمو 

هربًا من الحرب األهلية اللبنانية ودرس الصحافة.  6622جاء الطويل إلى ألمانيا الغربية في 
حكى كيف بدأ من الصفر كطالب ثم صاحب عمل. يقول: "لقي السوريون معاملة مختلفة عنا 

ب الحكومة للمدة التي يريدونها... حصلوا حين جئنا. يسمح للسوريين بالدراسة هنا على حسا
على تصاريح إقامة. حين جئنا إلى هنا لم يعطونا تصاريح إقامة. أتدري كم عانيت إلى أن 

 ."حصلت على هذا التصريح

 أخطاء الماضي

احتست هدى زيدان الممرضة قهوتها في مقهى تركي بمنطقة كرويتسبرغ حيث تعيش في برلين. 
عامًا في المدينة تتحدث األلمانية بطالقة، لكنها تقول إنها برغم ذلك ال  50وبعد قضاء أكثر من 

 ."يمكن أن تقول ذلك بثقة كاملة. وتقول "أتحدث األلمانية جيداً 

الكثير من األلمان يحسدون الالجئين  .وتضيف: "أدفع أكثر من ثلث دخلي حتى يعيشون هم
إلى هنا لم يحصلوا على الحقوق التي على وضعهم"، موضحة بالقول: "حين جاء اللبنانيون 

 ."يحصل عليها الالجئون اليوم



 

- 27 - 
 

قال أندرياس غيرمرسهاوزن مفوض االندماج والهجرة بمجلس الشيوخ في برلين إن ألمانيا تعلمت 
ن السياسات تركز اآلن أكثر على االندماج وسعى قانون بدأ سريانه في  .من أخطاء الماضي وا 

 .تنظيم دورات لتعليم األجانب لغة ألمانيا وتاريخها وثقافتها إلى تشجيع هذا من خالل 5002

وقال غيرمرسهاوزن "برلين تعلمت من الماضي". وأضاف أن االستياء ليس من العرب وحسب 
نما من جماعات أخرى مثل الروس الذين جاؤوا إلى ألمانيا في تسعينات القرن الماضي بعد  وا 

 .انهيار االتحاد السوفيتي

"يقولون لي أمرين: الظروف بالنسبة للوافدين الجدد أسهل منا كثيرًا وبالنسبة لنا هذا  ومضى قائالً 
 ."جاء متأخرًا جداً 

لكن غيرمرسهاوزن يرى أن عدم توفير أوضاع مريحة نسبيًا للوافدين الجدد ليس حاًل. ويضيف: 
سيعني هذا أننا لم "إذا صعبنا على المهاجرين الحاليين دخول سوق العمل فإننا نصنع ديناميتًا و 

 ."نتعلم من أخطائنا
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 إيران مع والعالقة المانيا

 كبيرة بسرعة البلد هذا تغير 5062 يوليو/تموز في إيران على العقوبات تخفيف منذ

 باألغراض المستقبل في النووي البرنامج استخدام حصر على وتأكيدها موافقتها خالل من
 األوضاع لتحسين الالزمة الموضوعية الشروط خلق في ونجحت كبيرا خرقا إيران حققت السلمية

 .إيراني مواطن مليون 22 لحوالي والحياتية االقتصادية

 إيران على المفروض والمالي االقتصادي الحظر األوروبي واالتحاد المتحدة األمم رفعت أن منذ
 التصرف بإمكانها بات كما والغاز، النفط تصدير إيران بإمكان بات النووي، برنامجها بسبب

 .الخارج في المجمدة بأرصدتها

 المجاالت، مختلف في العالقات في التوسع من مزيد أجل من المطلوبة الشروط أيضا تتوفر بهذا
 . والتجارية االقتصادية العالقات فيها بما

 الوقت، إلى يحتاج األمر هذا. وضحاها عشية بين بالطبع تتحسن لن اإليرانيين معيشة أن إال
 .النووية األزمة بسبب العقوبات من سنوات عشر من أكثر آثار تجاوز يتم حتى
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 ..استعدادا للنيجر الوطنياليوم.. اكتمال صفوف المنتخب 
 8يطالب صالح بالتركيز ونسيان خالفاته مع اتحاد الكرة أجيري

االول لكرة القدم فى مرحلة استعداداته للقاء النيجر السبت  الوطنيكتمل اليوم صفوف المنتخب ت
، 5066المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات االفريقية المؤهلة لكأس االمم اإلفريقية بالكاميرون 

االمريكي، وعلى غزال العب فانكوفر  سيتيعمرو طارق المحترف فى أورالندو  الثالثيبانضمام 
 الثنائيإلى المعسكر، وذلك بعد تأخر وصول  البوسعيدي لمصرياالكندي، واحمد جمعة العب 

 .الممتاز الدوريالمحترف لظروف الطيران، واشتراك جمعه مع فريقه امام المقاصة أمس بمسابقة 

وكانت  للنيجر،فى اولى خطوات تجمعه استعدادا  أمسوكان المنتخب قد ادى مرانه االول مساء 
الجديد والالعبين، حيث القى اجيرى محاضرة  الفنيدير اولى خطواته هو التعارف بين الم

لالعبين لتعريفهم بطريقة لعبه وكيفية التدريب عليها الى جانب ترتيبات المعسكر ومواعيد 
التدريب والمحاضرات. وسبق المران اجتماع ألجيرى مع محمد صالح نجم المنتخب المحترف 

 المهمةالتركيز فى الملعب وفى المباراة فى ليفربول االنجليزي، حيث طلب من صالح ضرورة 
ذلك لرغبة  ويأتيامام النيجر، كما طالبه بنسيان الخالفات االخيرة مع اتحاد الكرة.  المقبلة

فى تهيئة المناخ المناسب لصالح ولجميع نجوم المنتخب لالستعداد الجيد  المكسيكيالمدرب 
ة للفراعنة، وضرورة الفوز، حيث يعلم خاصة فى ظل اهميتها المعروف النيجر،والقوى لمباراة 

مدرب الفراعنة أن مباراة النيجر سيكون لها دور كبير فى تحديد مستقبل الفراعنة فى التأهل ألمم 
للمنتخب قد أجرى تغييرات  الفني. وكان خافيير أجيري، المدير 5066أفريقيا المقبلة بالكاميرون 

ومحمد محمود العب  األهليمروان محسن مهاجم  الثنائياضطرارية بصفوف الفريق باستدعاء 
كبديلين ألحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وسام  الفراعنة،دجلة لمعسكر  وادي

مرسي، العب وسط ويجان اإلنجليزي، اللذين أصيبا مؤخًرا ليرتفع عدد أسماء الالعبين المحليين 
 .العبا 62فى قائمة المنتخب إلى 

                                                           
8 http://www.ahram.org.eg/News/202759/6/669378 
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سيبدأ خالله اجيرى فى تدريب الالعبين  والذياليوم  الثانييؤدى الفريق مرانه  ومن المقرر ان
سيخوض بها مباراة النيجر بعد الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى الفريق  التيعلى الخطة 

 .شاهدها اجيرى والالعبون لمباريات النيجر االخيرة التيالمنافس وعلى ضوء السيديهات 

 قيق نتيجة إيجابية: عازمون على تحرمزي 

أن مواجهة النيجر ليست سهلة كما يتصور  الوطنيالمدرب المساعد للمنتخب  رمزي هانيأك د 
عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية، موضحا ان كل العب سيحصل « الفراعنة»البعض، لكن 

د يضمن تقديمه ألفضل أداء، ومن خالل ذلك سيتم تحدي والذيعلى فرصته فى المناسب نفسه، 
قائال: طموحنا كبير بعد تأهل  رمزيسيعتمد عليها خالل الفترة المقبلة، واكد  التيالعناصر 

نحو التأهل إلى  والسعيالمنتخب إلى روسيا، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم نتائج جيدة، 
 .المونديال المقبل
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  9رشا حلوة: هل منع الهواتف النّقالة في المدارس أمر مفيد؟ - آراء

قرار البرلمان الفرنسي منع استخدام األطفال للهواتف الجوالة في المدارس، خطوة تثير ردود فعل 
عربية تطرح الكاتبة الصحفية رشا حلوة المسألة من  DW متباينة في فرنسا وأوروبا. في مقالها لـ

 .زاوية الضرر والنفع على األطفال

م وز/ يوليو، منع الهواتف المحمولة في المدارس ت 30كان قد أقر  البرلمان الفرنسي يوم األثنين، 
االبتدائية والثانوية. حيث يفيد القانون بمنع استخدام كل األجهزة الموصولة باإلنترنت، كالهواتف 

 .عاًما 62والتابليت )األجهزة اللوحية( وساعات اليد  الذكية، للطالب الذين ال تتجاوز أعمارهم 
للمسائل التربوية، والتي على المدارس أن تقر ها وفًقا لقانونها  باستثناء االستخدام التكنولوجي

ة  .الداخلي أو عندما يتعل ق األمر بأطفال وطلبة مدارس ذوي احتياجات خاص 

وفي والية بافاريا األلمانية، كانت قد اُتخذت نفس الخطوة في السابق وُحظر استخدام الهواتف 
ل قضية عالقة األطفال بالهواتف الذكية، هو رهن الجوالة داخل المدارس. لكن القانون، ومث

خالف مستمر، سياسي أو تربوي، فهنالك من يعتبر أن مثل هذه القوانين ال تالئم عصر اليوم 
الذي نعتمد فيه كثيًرا على الفضاء الرقمي والتكنولوجيا، مع إدراك ما تحمله الهواتف واأللواح 

 .والساعات الذكية من سلبيات ومخاطر

ن الجيل الذي ُولد في الثمانينات، والذي عاش جزًءا منه جيل المراهقة مع دخول الحواسيب أنا م
ومن ثم الهواتف النق الة إلى حياته، أي قبل حوالي ُربع قرن. أذكر في بداية األلفين، كان قسم منا 

ف، يملك الهواتف المحمولة األولى، التي ضم ت فقط مكالمات ورسائل نصية محدودة عدد األحر 
وكان ممنوع أن نحملها معنا إلى المدرسة، فمن قام بخرق هذا المنع، كان يخبئ الهاتف في 

 .حقيبة المدرسة، واالهتمام قدر اإلمكان بأن ال يراه أحد

عاًما، ومع اختراق الهواتف المحمولة لحيواتنا، سمعنا وقرأنا كثيًرا عن أضرار  52منذ حوالي 
ة أو النفسية. أبحاث كثير تطرقت إلى عالقة الهاتف المحمول استخدامها، سواء األضرار الجسدي

واألشعة التي يعمل عليها وتأثيرها على المخ، بما في ذلك القلق من األمراض السرطانية، كما 
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هنالك أبحاث أشارت إلى العالقة ما بين الهواتف المحمولة وحاالت االكتئاب التي ممكن أن 
والبحث عن طرق لحمايتهم في هذا العصر المفتوح للمعلومة  تسببها على األطفال تحديًدا، كما

لكن، يبقى السؤال، كيف ُيمكن في الزمن الذي يعتمد فيه البشر كثيًرا على هذه  .بسرعة
بحيث تخفف  –كأطفال  –ولآلخرين  -كبالغين  -التكنولوجيا، أن ينظ م استخدامها الذاتي 

 الضرر؟

غ من العمر سنة ونصف تقريًبا، حيث قررت هي في حديث مع صديقة، وهي أم  لطفل يبل
وشريكها، منذ لحظة والدة الطفل، أن ال يستخدما الهاتف المحمول أمام طفليهما، وذلك لعدم لفت 
انتباهه للجهاز، وأيضا لحماية عينية من تأثير النظر إلى الشاشة، وبأن استثمارهما األهم بالطفل 

ما أثمر ذلك حب  الطفل للقصص وارتباطه بالكتب هو من خالل قراءة قصص له قبل النوم، م
حتى في جيله الصغير. صديقتي، مثل الكثير من األمهات واآلباء من حولي، يعترضون على 
أداء بعض األهالي بمنح أطفالهم الهواتف النق الة الستخدام األلعاب المتاحة فيها أو يشاهدون 

داء هو "حل سهل إلسكات األطفال، أو جعلهم برامج األطفال وغيرها، حيث يعتبرون بأن هذا األ
ينشغلون بشيء آخر بعيًدا عن األهل، ولربما يشير ذلك إلى انعدام المسؤولية عند البعض بإيجاد 

 ."حلول غير سهلة لألطفال لقضاء أوقاتهم

العودة إلى المدارس، وعلى الرغم من أن المدرسة هي كالبيت، أيًضا بمثابة إطار تربوي، لكن 
ع هنالك اختالفات مهم ة. فيما يتعل ق بقانون منع الهواتف المحمولة عن الطالب في بالطب

المدارس، حيث باإلضافة إلى قرارات دولة مثل فرنسا حول ذلك، هنالك بعض المدارس في 
العالم، بما في ذلك المدارس العربية، منعت استخدام الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة. في 

قبالوي، وهو إعالمي سبق أن تطرق إلى القضية عبر برنامجه اإلذاعي،  حديث مع مصطفى
لماذا علينا  .أعتقد أن األنسب هو تحويل هذه األجهزة لمصادر ترافق الطلبة خالل التعليم" :قال

محاربة شكل العالم الجديد بداًل من أن نتالءم معه ونعل م أبنائنا وبناتها باالستفادة منه وتسخيره 
 ."لخدمتهم؟

أم ا رأفت آمنة جمال، وهو شاعر وأستاذ لغة عربية، يقول في إجابة عن السؤال "هل قرار منع 
استخدام الهواتف المحمولة مفيد أم ال؟"، ويضيف "قرار مفيد. من تجربتي، يؤدي استخدام 
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الهواتف النقالة في المدارس إلى عزلة الطالب عن المجموعة، إضافة إلى أن  بعض الطالب ال 
كون الهواتف الذكية مم ا قد يؤدي إلى فجوة بين الطالب. كما يفقد بعض الطالب تركيزهم يمتل

 ."حيث يتمحور تفكيرهم بانتهاء الدرس ليتفر غوا إلى استخدام الهواتف في االستراحات

محارب، وهي أم  لثالثة أطفال، تعتبر أن هنالك إيجابيات للهواتف المحمولة  –رنا العوضي 
ة الفجوات  والتكنولوجيا، من المهم  التطرق إليها، وتضيف: "طبعا هنالك سلبيات عديدة، خاص 

االجتماعية كما وقلة حركة األطفال خارج البيت، لكن هنالك إيجابيات أيًضا. ابني تعل م كل 
األحرف باللغة اإلنجليزية، األرقام واأللوان، كل هذا بسبب الموبايل وخالل فترة قصيرة. مقارنة 

ربية فهي ضعيفة، ألنها غير حاضرة كثيًرا في األجهزة اإللكترونية. كل شيء يزيد عن بلغته الع
حده، ينقص. غير صحيح أن يحمل الطلبة الموبايالت معهم إلى المدرسة، لكن على المدرسة 

 ."أن تساعد بوجود التكنولوجيا لالستفادة منها

ة إلى األبحاث المهمة والمستمرة آراء كثيرة بإمكاننا أن نسمعها حول هذه المسألة، باإلضاف
حولها. لكنني أميل إلى ما قاله زميلي مصطفى قبالوي بشكل أو بآخر، وأضيف إليه كلمة 
"المسؤولية"، والتي هي برأيي لب  تعاملنا مع تفاصيل كثيرة من حيواتنا، وهي تتوف ر بالغالب من 

ت الذي فيه بشكل أو بآخر، ال من خالل التربية. بالطبع، الفكرة هي ليست تنظيرية، لكن، بالوق
مهرب من وجود الهواتف المحمولة والتكنولوجيا في مساحاتنا الشخصية، أو في المحيط الذي 
نتحرك فيه نحن، ابنائنا وبناتنا، من الضروري أن نشدد على التعامل المسؤول معها، على 

ن أن توف ره هذه األجهزة من الصراحة والصدق بين األهالي وأبنائهم/ بناتهم، وعلى أيًضا ما يمك
 .معرفة، كل هذا بمسؤولية، كي نحاول حمايتهم وحمايتهن

 .DW المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة *
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 10؟رشا حلوة: هل من السهل أن تكون في العالم العربي خضرياا -آراء

إختياراته في األكل بحرية، كأن يكون في بلد أوروبي مثل ألمانيا، يمكن للمرء أن يمارس 
خضريا. لكن اإلختيار قد يكون صعبا عندما تكون في بلد عربي، كما ترى الكاتبة الصحفية رشا 

 حلوة، وتوضح كيف؟

قبل سنوات كثيرة، عندما زرت صديقة وجه زت لي وجبة غداء تعتمد على النبتات فقط، استغربت 
الوقت بمن يتب ع نظاًما غذائًيا نباتًيا أو خضرًيا في محيط  قلياًل، حيث نادًرا ما التقيت في ذاك

عربي. اليوم، نجد الكثير من حولنا قد توقفوا عن أكل اللحوم، وهنالك من توقف عن أكل 
األجبان واأللبان أيًضا، ويأكل فقط النباتات والحبوب والخضروات والفاكهة، أي كل شيء ما عدا 

ر، إضافة إلى البيض، وعلى نهج الحياة هذا ُيطلق االسم ما ُيستخرج من الحيوانات والطيو 
 .""خضرية

ة، وبنفس  ازدياد عدد الخضريين، مرفق أيًضا بالنصائح التي تفيد بما يجلب هذا النظام من صح 
الوقت، هنالك جدل متواصل حول مسألة أكل اللحوم النابع من رفض قتل الحيوانات و/أو 

للبشر. والتوقف عن أكل اللحوم له أسباب كثيرة، ليس بالضرورة أن تعذيبهم من أجل توفير غذاًء 
تكون جميعها مبدئية رافضة لقتل الحيوانات، هنالك من يتبع نظام الغذاء الخضري ألنه أكثر 
ة للجسد والنفس، لكن أكثر النقاشات حد ة في العالم اليوم، هي قضية حق الحيوانات  صح 

وم وازديادها التي تعتمد على طرق "غير طبيعي ة" للعناية بالحياة، وكذلك مسألة صناعة اللح
 .بالحيوانات والطيور

في الدول العربية، هنالك ازدياد بالوعي إزاء نظام الغذاء النباتي والخضري، لكن ما زالت هنالك 
صعوبة وتحديات يمر  بها الخضريون إزاء نهج حياتهم هذا. هذه التحديات مربوطة بالمجتمع 

، مع أن هنالك ادعاءات والعائلة و  أنماط األكل التي تعتمد كثيًرا على اللحوم بشكل خاص 
ة الشامي، هو بأساسه نباتي،  مختلفة، خاصة من الخضريين والنباتيين، بأن األكل العربي، خاص 
قبل أن تدخل صناعة اللحوم إلى بيوتنا، كما أنه يمكن أن ُتطبخ كافة المأكوالت بال لحوم، بال 

 .ن طعمها الذكي، حسب تعبير صديقة تعمل بالطبخأن تنتقص م
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ية ذاتية، نفسية وجسدية،  في حديث مع أمل ديب، والتي اختارت الخضرية ألسباب صح 
ة البيئة والكوكب والحيوانات، ترى أمل أن هنالك ازديادا بالوعي تجاه  باإلضافة إلى صح 

للفكرة، حتى في المطاعم، الناس  الخضرية في العالم العربي، وتضيف: "كما أنه بدأ تقبل أكثر
تعرف أكثر ماهية األمر، لكن ال يمكن أن أعمم بالطبع. هنالك مطاعم، على سبيل المثال في 
اإلمارات، توف ر األكل النباتي والخضري، وهنالك أيًضا مطابخ غنية باألكل الخضري، مثل 

ة، هذا طبعا مع وجود تحديات فردية   ."للشخص الخضريالمطبع المشرقي والشامي خاص 

كانت قد عاشت أمل فترة ما في برلين، في حديث عن تحديات الخضريين في الدول العربية 
في السبعينات في أوروبا، Hippies مقارنة في أوروبا، قالت: "أعتقد أن مع موجة الهيبيز 

هذا أثر  على المتأثرة بالثقافة الشرق آسيوية، الذي مطبخها بغالبيته نباتي ألسباب دينية وغيرها، 
أوروبا واختيارات الناس بأن يكونوا خضريين. فهذا الوعي المجتمعي للنباتية والخضرية بدأ منذ 
سنوات عديدة. وهو مدعوم أيًضا بتسهيل المؤسسات والبنى التحتية في أوروبا الستيعاب 

السياسية الخضرية، بما في ذلك االقتصاد القوي، مقارنة بواقع العالم العربي اليوم وهمومه 
 ."واالقتصادية، التي تجعل من التفكير بمثل هذه القضايا، بمثابة رفاهية

هنالك ادعاء متكرر من غير الخضريين، أو من حاول أن يجر ب نظام الحياة هذا، بأن من 
تحدياته هو توفير المواد الخام للطبخ وتجهيز األكل، وهذا بجزء منه مفهوم، لكني أعتقد أن 

بالمواد، ألنه بالعموم ال يحتاج األكل الخضري عدا عن الخضروات والحبوب األزمة ال تكمن 
وما إلى ذلك، وهذه األشياء متوف رة في الدول العربية، بل أن هنالك قلة معرفة بأنواع المأكوالت 
التي ُيمكن أن ُتطبخ بال لحوم، المسألة الثانية، هو أن هنالك صناعة أيًضا، تستخدم الخضرية 

ة العالمية، إن صح التعبير، لمكاسب تجارية، والتي بإمكانها أن ُتشعر المستهلك بأن وهذه الموج
 .الخضرية ال يمكن أن تكون لوال منتجات هذه الصناعة

في حديث مع فرح برقاوي، وفرح ال تأكل اللحوم واألجبان، لكنها تأكل األسماك والبيض، قالت: 
ود في السوق. المسألة تحتاج إلى مجهود ذاتي "أعتقد أن المواد األولية لألكل، جميعها موج

رادة وتبسيط. ما ساعدني هو أن أتعامل ببساطة مع األكل، عندما أرغب أن آكل سلطة،  وا 
سأجهز سلطة أساسية من الخضروات، وأحياًنا أطبخ أكلة بسيطة من الخضروات واألرز، وهذا 

 ."ستوردة لطبخ مأكوالت خضريةيكفي وكله موجود في أسواقنا، ال من احتياج كبيرة لمواد م
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ة إذا كان اللقاء حول وجبة طعام، وال  من الصعب أن تكون بصحبة شخص خضري، خاص 
يكون هنالك حديث حول الخضرية أو النباتية. مع ازدياد عدد الناس الذين يتبعون هذا النظام، 

الوجبة األساسية، أو نجد عند بعض العائالت أن األم  تجهز طعاًما نباتًيا أو خضرًيا إلى جانب 
وبنفس الوقت، نجد من هو من  .تجهز نفس األكلة لكن دون لحمة البنها/ البنتها أو لها، إلخ

الصعب عليه استيعاب كيف يمكن لإلنسان أن يتبع نهج الحياة هذا، ونجد أيًضا من الخضريين 
 .الذين يرون بضرورة زيادة الوعي إزاء أهميته

سنوات، قالت: "جاء قراري هذا بعد  2لتي أصبحت خضرية قبل في حديث مع مرح األنوار، وا
تفكير مطو ل ومتعم ق حول أكل لحوم الحيوانات، وبعد االطالع على الكثير من الفيديوهات التي 

 ."!توث ق لحظات قتلهم، ببساطة، لم أكن قادرة على احتمال فكرة أنني شريكة في كل  هذه القسوة

ة في المحيط العربي، العائلي والمجتمعي التي  بالنسبة لها، األمر فيه كثير من التحديات، خاص 
ة أن الخضرية هي مسألة خارجة عن المألوف  تعيش وسطه، عن هذا تقول: "صعب جًدا، خاص 
بالمجتمع نوًعا ما، وعن النمط السائد في الطعام؛ أكل اللحوم هو المتعارف عليه، وعندما أخبرهم 

لماذا؟ أجيبهم بأني ال أريد أن أقتل الحيوانات وال أن أكون جزًءا من أني ال آكل اللحوم، يسألوني 
هذه الجريمة. كأن بكوني خضرية، هذا يسبب تهديًدا لرؤيتهم لذاتهم، عندها يتحو ل الحديث إلى 
ة إذا جئت من مجتمع مسلم، يرى قسم منه بأنك تحرمين ما أحل ه اهلل،  دفاعهم عن الذات، خاص 

 ."دين من خالل خضريتيوكأني أهاجم على ال

شخصًيا، لسُت خضرية وال نباتية، لكن يشغلني دوًما السؤال المبدئي حول الحيوانات، كما 
ورفضي للتجارة بهم وألساليب عنايتهم التي بجزء كبير منها هي تعذيب. هذا االنشغال، لم كان 

ه هذه القضية في ليكون لوال، على األقل، األصدقاء الخضريين من حولي، وازدياد الوعي تجا
حياتنا. على أمل، أن توف ر مجتمعاتنا وكذلك المؤسسات العربية، اتساًعا أكثر للخضرية وتقب اًل 

 .لها، وعلى أمل، على األقل، أن يتوقف تعذيب الحيوانات بكافة أشكاله
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 11شاء فروع للجامعات األجنبية بمصرلجنة لفحص طلبات إن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قراًرا بتشكيل لجنة لفحص 
ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات األجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، وتنظيم عملها 

اللجنة عملها فى نظر طلبات إنشاء  وتحديد الشروط والطلبات الالزمة إلنشائها، علي أن تبدأ
  . الفروع ، بدًءا من األسبوع المقبل

واشترط القرار عند تقديم طلبات إنشاء فروع للجامعات األجنبية بمصر أن يقدم طلب يفيد 
االعتماد المؤسسى للجامعة األم من جهة االعتماد وضمان الجودة فى الدولة التى يوجد بها 

الجامعة األم من الجامعات المتميزة علميا، وأن تكون الشهادات  مقرها الرئيسى، وأن تكون
الممنوحة منها معترًفا بها داخل الدولة التى يوجد بها مقرها الرئيسى دون إجراءات معادلة لها، 

 .وأن تكون جودة البرامج الدراسية المقدمة فى الفرع على النحو المطبق بالجامعة األم
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 12«اآلسيوية»يالمس النمور « اإلفريقى»النمر  -آراء 

  سالمة عبدالمحسنبقلم : 

ظلت تجربة النمور اآلسيوية ملهمة للعديد من دول العالم الراغبة فى التقدم واالنطالق، وقدرتها 
الطاحنة بها حيث استطاعت تلك الدول عبور أزماتها على تجاوز األزمات االقتصادية 

 .االقتصادية، وتحولت هذه البلدان فى بضع سنوات إلى دول متقدمة

مما أهلها لتخطى « الصين»معظم هذه الدول ارتبطت بمشاركة خاصة مع العمالق اآلسيوى 
 .مشكالتها خالل فترة التتجاوز عقدين من الزمان

جية بين مصر والصين تأتى فى إطار االستفادة من تجارب تلك الدول أعتقد أن العالقة اإلستراتي
بعد أن استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى إطالق عجلة اإلصالح االقتصادى، وتخطى أصعب 
مراحله، وبعد أن كانت مصر مهددة باإلفالس، وعلى شفا االنهيار، تحسن االقتصاد المصرى، 

لمالية العالمية، وتم رفع النظرة المستقبلية لالقتصاد وأصبح محل تقدير من جميع المؤسسات ا
المصرى من مستقر إلى إيجابي، وأصبحت مصر اآلن مهيأة أكثر من أى وقت مضى لتسير 
فى طريق النمور اآلسيوية، ولتصبح مصر النمر اإلفريقى األول الذى يكسر الطوق ويتغلب على 

 .د تخطى مرحلة البداية الصعبة والمرهقةمشكالته ويتجاوز أزماته خالل الفترة المقبلة بع

من هنا كانت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى الفاعلة فى منتدى التعاون الصينى اإلفريقى 
الذى عقد فى بكين خالل األسبوع الماضى، فالصين هى الشريك التجارى األول إلفريقيا للسنة 

 600ارات الصينية فى إفريقيا ألكثر من ، وقد زادت االستثم5006التاسعة على التوالى منذ عام 
ضعف، وخالل األشهر الستة األولى من العام الحالى وصل حجم التبادل التجارى بين الصين 

فريقيا إلى   .مليار دوالر 100وا 

تتعامل الصين مع إفريقيا على اعتبار أن الصين أكبر دولة نامية فى العالم، وهى تعمل مع 
مشروع دول نامية صاعدة، وتقدم لها المساعدات لكى تستطيع أن الدول اإلفريقية على أنها 

مليار  10تنهض، ومن هنا كان إعالن الرئيس الصينى شى جين بينج خالل القمة تقديم الصين 

                                                           
12 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/669997.aspx 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/52/2018/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/52/2018/0.aspx
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دوالر مساعدات واستثمارات للدول اإلفريقية مع إعفاء الدول اإلفريقية األقل نموا والفقيرة من 
 .الديون المتراكمة عليها للصين

إلى جوار اهتمام الصين بالعالقة مع الدول اإلفريقية فقد أعلن الرئيس الصينى شى جين بينج فى 
، أى بعد توليه الرئاسة مباشرة، إطالق مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير بهدف 5063عام 

د انضم ربط الصين تجاريا واقتصاديا عبر الممرات البحرية والطرق البرية بكل دول العالم، وق
فريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، وتم رصد نحو  18إلى تلك المبادرة حتى اآلن  دولة من آسيا وا 

مليار دوالر لتنفيذ مشروعات مشتركة عمالقة مع دول المبادرة مثل السكك الحديدية  620
 المقترحة التى تربط الصين بدول آسيا الوسطى وأوروبا، باإلضافة إلى تشييد مجموعة من
الموانى البحرية، وأقامة خطوط بحرية على طول طريق الحرير القديم حتى قناة السويس، وربطها 
ندونيسيا وماليزيا، من أجل تدعيم حركة التجارة  بموانى جنوب إفريقيا وباكستان والهند وسنغافورة وا 

نحو  2017بين الصين وتلك الدول بعد أن بلغ حجم التجارة الخارجية للصين مع العالم فى عام 
 .مليار دوالر 580تريليونات و  0

تأتى مصر ــ ألسباب كثيرة سياسية وجغرافية وتاريخية ـ فى القلب من مبادرة التعاون الصينى 
اإلفريقي، وكذلك مبادرة طريق الحرير، وقد عكست مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشاطه 

ات ثنائية مصرية صينية، وعقد جلسة مباحثات المكثف خالل الزيارة ذلك حيث بدأت الزيارة بلقاء
ثنائية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وشى جين بينج، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدى 

 .البلدين

وخالل تلك المباحثات أشاد الرئيسى الصينى بما حققته مصر من إنجازات على صعيد اإلصالح 
د من المشروعات العمالقة خالل فترة وجيزة، وأكد االقتصادى واالستقرار األمني، وتنفيذ العدي

 .دعم الحكومة الصينية مصر فى مختلف المجاالت وزيادة التبادل التجارى بين البلدين

من جهته، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بتطور العالقات الثنائية بين البلدين 
، مشيدا بالمشاركة الصينية فى دعم التنمية، «ةالشراكة اإلستراتيجية الشامل»وارتقائها إلى مستوى 

وحرص مصر على مواصلة تعزيز وتفعيل آليات منتدى التعاون الصينى اإلفريقى من خالل 
الحزام »رئاستها االتحاد اإلفريقى العام المقبل، وكذلك دعم مصر مبادرة الرئيس الصينى 
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المبادرة أخذا فى االعتبار موقعها ، مشيرا إلى أهمية وحيوية الدور المصرى فى تلك «والطريق
فريقيا وأوروبا، ووجود قناة السويس العمالقة التى  الجغرافى المتميز الذى يربط بين قارات آسيا وا 
تعد مسارا تجاريا محوريا لتعزيز وتيسير حركة التجارة العالمية بما يتوافق مع مبادئ وأهداف 

 .مبادرة الحزام والطريق

أرض الوطن التقيت الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على طائرة العودة إلى 
ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة االقتصادية لقناة السويس الذى كان سعيدا بما تحقق من 
إنجازات ضخمة خالل تلك الزيارة، مشيرا إلى توقيع العديد من االتفاقيات والعقود مع عدد كبير 

ذ العديد من المشروعات المتنوعة فى مصر بقيمة استثمارية تصل من الشركات الصينية لتنفي
نشاء معمل  مليار 68٫3إلى  دوالر منها مشروع ضخم للمنسوجات، وآخر لأللواح الجبسية، وا 

تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد 
بجبل عتاقة، باإلضافة إلى مشروعات أخرى متعددة  الجديدة، ومشروع محطة الضخ والتخزين

 .بالعاصمة اإلدارية الجديدة، ومحطات لتوليد الكهرباء بالحمراوين

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن األيام تثبت بعد نظر الرئيس السيسى، وقدرته على الرؤية 
س الذى استطاع تغطية اإلستراتيجية والمستقبلية لمصر، كما حدث فى مشروع ازدواج قناة السوي

مرات بعد تحرير  3تكاليفه خالل عام، كما أن التأخير فى تنفيذه كان يعنى مضاعفة تكاليفه 
 .سعر الصرف

أيضا فقد نجح هذا المشروع فى إيجاد منطقة يندر أن يكون لها مثيل فى العالم، وهى منطقة 
وعب العديد من المشروعات محور قناة السويس تلك المنطقة الواعدة التى من المقرر أن تست

العمالقة ذات العائد الكبير والفرص االستثمارية المتنوعة وتشمل إقامة مناطق صناعية 
ولوجيستية كبرى مما يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية وغيرها من الشركات العالمية الراغبة 

عادة تصدير ا لمنتجات إلى مختلف فى االستفادة من موقع مصر اإلستراتيجي، كمركز لإلنتاج وا 
 .دول العالم

 .سألته عن القناة المالحية الروسية ومايتردد بشأنها وهل سيكون لها تأثير على قناة السويس
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بابتسامة هادئة مملوءة بالثقة أجاب: بعد حفر القناة الجديدة وازدواج القناة ال خوف إطالقا على 
أى مشروعات عالمية أخرى، فالتجارة  مستقبل قناة السويس، ألنها اآلن تستطيع المنافسة مع

العالمية ال تعرف العواطف، وقناة السويس اآلن هى أفضل ممر مائى عالمى، كما أن الحديث 
أشهر فى  1عن القناة الروسية به مشكالت كثيرة خاصة فترات الجليد الممتدة التى تصل إلى 

 .العام

ممكن فقد قام فى أثناء ذهابه إلى  وألن الرئيس دائما يحاول استغالل الوقت أفضل استغالل
الصين بزيارة البحرين الدولة العربية اآلسيوية الشقيقة التى ترتبط بعالقات خاصة ومتميزة بمصر 
طوال الوقت وتربط الزعيمان المصرى والبحرينى عالقات صداقة متميزة، وتنعكس تلك الصداقة 

وتقف مصر بقوة إلى جوار البحرين فى  على العالقات المصرية ـ البحرينية فى مختلف المجاالت
مواجهة كل التحديات، والتصدى لكل محاوالت التدخل فى الشئون الداخلية العربية خاصة دول 

 .الخليج العربى على اعتبار أن أمن الخليج هو جزء اليتجزأ من أمن مصر

ة جديدة من فى طريق العودة قام الرئيس بزيارة جمهورية أوزباكستان اآلسيوية لتدشين مرحل
العالقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية، وكذلك 
التعاون فى مجال الزراعة وتبادل الخبرات ونتائج البحوث فى هذا المجال، وأيضا تعميق التعاون 

ة بين الدولتين، فى مجال تطوير الطرق والنقل بين البلدين بما يسهم فى زيادة حجم التجار 
واالستفادة من قناة السويس كممر مالحى عالمى يسهم فى زيادة التعاون الثنائى، وفتح أبواب 
قامة مناطق صناعية للصناعات  المنطقة االقتصادية لقناة السويس لالستثمارات األوزبكية، وا 

 .األوزبكية المتميزة لتسهيل وصولها إلى األسواق العالمية

الفتاح السيسى السريع يعكس إرادته فى أن تصبح مصر هى النمر اإلفريقى تحرك الرئيس عبد 
األول الذى يستفيد من تجارب اآلخرين، ويبدأ من حيث انتهى اآلخرون ليتحول إلى نمر عالمى 
يضاهى النمور اآلسيوية، فال شيء مستحيال ما دامت الرغبة قد تحولت إلى إرادة واإلرادة إلى 

وهو ما يحدث فى مصر اآلن، وأمس األول الجمعة خير شاهد على  عمل حقيقى على األرض،
 3بعد زيارة خارجية مرهقة إلى  -ذلك حينما قام الرئيس صباح الجمعة يوم العطلة األسبوعى 

دول آسيوية ـ بتفقد عدد من المشروعات التنموية فى منطقة هضبة الجاللة، واستمع إلى شرح 
هناك، وقام بالمرور على محطة تحلية المياه العمالقة تفصيلى للمشروع التنموى المتكامل 
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بالجاللة، وتفقد الكوبرى العلوي، ومنطقة األلعاب المائية، واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت 
 .اإلنشاء ومصنع الفوسفات والرخام

 ى رسالة لكل المسئولين والمواطنين بضرورة التحرك والعمل، فال شىء مستحيال ما دامت قده
نجاز  .توافرت اإلرادة وتحولت اإلرادة إلى عمل حقيقى وا 

التحرك الخارجى هو تسويق لما يحدث من إنجازات داخلية ملموسة بهدف زيادة االستثمارات 
األجنبية، وتنويع فرص االستثمار إلقامة المشروعات القادرة على استيعاب العمالة وفتح فرص 

ؤدى فى النهاية إلى تحقيق أكبر قدر من االكتفاء الذاتى العمل أمام األيدى العاملة المصرية، وي
وزيادة الصادرات، والحد من الواردات، وتقوية االقتصاد المصرى، والوصول بمعدالت النمو إلى 

وربما أكثر خالل السنوات المقبلة، بما يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى معيشة  8%
فر   .يقيا مستقبالالمصريين، وتحويل مصر إلى صين العرب وا 
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 13الفرقاطة "بورسعيد".. صنع في مصر

حتفلت القوات البحرية المصرية بتدشين الفرقاطة "بورسعيد" كأول فرقاطة مصرية الصنع من ا
طراز "جوونيد" وهي وحدة شبحية جديدة تمثل إضافة نوعية وحقيقية لقواتنا البحرية، وتعد األكثر 

مصري لتعزيز قدرته على تحقيق األمن البحري، وحماية الحدود تطورًا فى السالح البحري ال
 .والمصالح االقتصادية فى البحرين األحمر والمتوسط

تصنيع الفرقاطة يأتي في إطار جهود القوات المسلحة المصرية لدعم القدرات القتالية والفنية 
صري، من أجل تعزيز لعناصرها، وتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث األسطول البحري الم

األمن واالستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر 
 .التى تشهدها المنطقة

وزودت الفرقاطة "بورسعيد" بمنظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من 
وية والسطحية وتحت السطح، وهي ثمرة اتفاقيات تنفيذ الرصد والتتبع واالشتباك مع األهداف الج

تم توقيعها بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، وتعكس جهود القيادة السياسية ودعمها لدفع 
 .عالقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى جميع المجاالت

ل شركة ترسانة ونشير هنا إلى إشادة الجانب الفرنسي بالمستوى االحترافي الذي لمسه في رجا
اإلسكندرية وسعيهم لإللمام بأحدث التقنيات والخبرات، بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في 

 .توقيت قياسي وفقا للبرنامج الزمني المتفق علية للتصنيع

فتحية لرجال شركة ترسانة اإلسكندرية البحرية، الذين أنجزوا أول فرقاطة بأياد مصرية في وقت 
وكفاءة تواكب أحدث التكنولوجيات وكل المعايير العالمية فى إنتاج وصناعة السفن  قياسي وبدقة

 .الحربية، بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وفي انتظار الفرقاطة الثانية

 

 

 

                                                           
13 http://www.ahram.org.eg/News/202767/59/aspx 
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 14تعالوا نحسبها بالعقل

« حل جديد»باالشارة إلى ما كتبه لواء شرطة بالمعاش محمود عبد القادر عثمان بعنوان 
 :القيمة اإليجارية للعقارات القديمة أقولبخصوص 

أوال: إن القرارات المتعاقبة بتخفيض ايجارات المساكن أدت إلى توقف مشاركة القطاع الخاص 
فى بناء عقارات جديدة، ونتج عن ذلك خلو الرجل، ثم اتحادات المالك ثم التمليك، وما نراه 

ديدة ليصل إلى عشرين ألفا وثالثين الف ونسمع عنه اآلن من ارتفاع أسعار المتر للمساكن الج
 .جنيه للمتر

جنيه شهريا،  600ثانيا: هل يعقل أن تكون عمارة بها عشرون شقة إيجارها اإلجمالى أقل من 
 .ونطالب المالك بتحمل مصاريف الصيانة؟

بها ثالثا: مقولة إن المالك استرد أضعاف ما أنفقه فى إقامة العقار تتردد كثيرا، وهى مقولة يجان
الصواب ألن بناء العقار وتأجيره كما كان يحدث من قبل هو استثمار للمدخرات، وسؤالى: هل 
لو أودعت الف جنيه بالبنك الذى يعطينى عشرة بالمائة فائدة كل سنة.. هل يستطيع البنك أخذ 

 .األلف جنيه بحجة أنه أعطاها لى فى صورة األرباح السنوية؟

بأرقى األحياء عشرة جنيهات، « إيجار قديم»أجر إيجارا فى شقة رابعا: هل يعقل أن يدفع المست
وال يجد شبابنا سكنا مناسبا؟.. لقد أدى ذلك الى ظهور مشكلة العنوسة وتفاقمها وما تحمله من 

 .آثار غير طيبة على المجتمع

خامسا: يجب البحث عن حلول جذرية للمشكلة دون اللجوء إلى سياسة المسكنات، ونقترح معاملة 
المساكن القديمة كاألماكن التجارية والتى صدر لها قانون منذ سنوات بمضاعفة إيجارها خمسة 

 .أمثال، ثم إضافة نسبة مئوية كل عام

 د. عادل مرشدى حمام

 أستاذ بجامعة قناة السويس
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 15!مستقبلنا المسروق -تعليق

حياتنا اليومية، وتهم كل ، متناوال أمورا تدخل فى صميم «مستقبلنا المسروق»أكتب إليكم عن 
صدر فى أمريكا كتاب 6662إنسان يعيش على سطح هذه األرض التى لوثناها بأيدينا، ففى عام 

هل نتعرض للتهديد فى »، وبعنوان جانبى «مستقبلنا المسروق»خطير يحمل عنوانا مثيرًا هو 
ذة هم: ثيوكولبورن، ، وقد تحدث ثالثة من األسات«خصوبتنا، وذكائنا، وبقائنا على قيد الحياة؟

، «خصوبة الرجال»داياندومانولسكس، وجون مايرز، عن لص غادر يسرق مستقبلنا عندما تتهدد 
وهو يتخفى فى ثياب الكيماويات االصطناعية االستروجينية التى تعج بها بيئتنا فتصيب رجال 

 .العالم بالعجز الجنسى

ألسبق بيل كلينتون، وأحد المهتمين نائب الرئيس األمريكى ا« آل جور»وكتب ألبرت أرنولد 
بالبيئة مقدمة لهذا الكتاب قال فيها: إن هذا الكتاب يطرح أسئلة مثلها مثل تلك التى أثارتها راشيل 

، وقدمت فيه تحذيرا بليغا وعاجال «الربيع الصامت»كارسون منذ ثالثين عاًما فى كتابها المشهور 
)دى .دي. تى( التى هى من صنع اإلنسان، ووثقت من األخطار التى تشكلها المبيدات الحشرية 

 .فى كتابها كيف تراكمت هذه المواد الكيميائية فى أجسامنا

ويضيف آل جور أنه قبل عقدين من الزمان، قدم ثقب األوزون أدلة مروعة على التأثيرات الجوية 
إلى تغييرات فى ، كما أعلن العلماء أن النشاط البشرى يؤدى (CFCs) لمواد الكلوروفلورو كربون

مناخ األرض، واليوم تشير التقارير التى تصدر فى المجالت الطبية الرائدة إلى تلك النتائج 
 .المشئومة التى تنتج من تأثيرات المواد الكيميائية الضارة على خصوبتنا، وعلى أطفالنا

رض مجموعة ، الذى يستع«مستقبلنا المسروق»ومن المكان الذى تركتنا فيه كارسون، يبدأ كتاب 
كبيرة ومتنامية من األدلة واألبحاث العلمية التى تربط المواد الكيميائية التركيبية بالتطور الجنسى 
الشاذ والمشكالت السلوكية واإلنجابية، وبالرغم من أن العلماء قد بدأوا فى استكشاف اآلثار 

ميائية بآثار ال حصر لها، بما المترتبة على تلك البحوث، فإن النتائج األولية تربط هذه المواد الكي
فى ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية، العقم، وتشوهات األعضاء التناسلية؛ والهرمونات 
البشرية التى تسبب السرطان، مثل سرطان الثدى والغدة البروستاتية؛ باإلضافة إلى االضطرابات 

                                                           
15 http://www.egyptianewspapers.com/pages/Newspapers/ahram.org.eg.html 



 

- 46 - 
 

نجابية فى العصبية لدى األطفال، مثل فرط النشاط وضعف التركيز؛ ومشكالت  أخرى تنموية وا 
الحياة البرية، وهنا يقول د. لويس جيلين من جامعة فلوريدا: لقد قمنا بنشر مواد كيميائية فى 
العالم كله لها آثار جمة على الجهازين التناسلى والمناعى لدى اإلنسان والحيوان على حد سواء، 

فى حكومة الواليات المتحدة بأنه ويشاركه فى القول ديفرا لى ديفيس، المستشار الصحى السابق 
فى مقابل كل إيجابيات المجتمع المعاصر ومنتجات الحياة الحديثة المذهلة، فقد ازدادت معدالت 
ن أعدادا  اإلصابة بأورام الخصية والثدى، وقد يمتد األثر ليشمل قدرة الكائنات على التكاثر، وا 

والماء والطعام تتلف االتزان الهرمونى وتغير  متزايدة من الكيماويات الشائعة التى توجد فى الهواء
 .مسار الطبيعة

إن الجهود الرامية إلى تطوير الوعى البيئى تحقق نجاحا أكبر حين تبدأ من النقطة الصحيحة، 
أى منذ السنوات األولى التى يتفتح فيها وعى أبناء هذا المجتمع على الدنيا من حولهم، باإلضافة 

تطوير المهارات الالزمة للمساعدة على اتخاذ القرارات واإلجراءات وتجديد إلى نشر القيم البيئية و 
 .السلوكيات الصحية للتعامل مع البيئة والموارد الطبيعية واألنظمة البيئية

 د. حامد عبد الرحيم عيد

 أستاذ بعلوم القاهرة
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 16فتش عن السلوكيات

القمامة واألتربة فى الشوارع، ولفتت نظرى فى كثرت الشكوى خالل الفترة األخيرة من وجود 
 :منطقة سكنى بأحد الشوارع الرئيسية فى القاهرة ثالث مالحظات هي

أن رجال النظافة المعنيين يكنسون الشارع بصفة يومية، ويرفعون المخلفات من أكياس وفوارغ  }
بأرجل المارة والهواء  الحلوى والعصير، وتجميع األتربة على الرصيف، وتركها حيث يعاد توزيعها

 .مرة أخري

أن وزارة البيئة نشطت وعلقت صناديق قمامة خضراء على أعمدة اإلنارة لكى يلقى فيها المارة  }
مخلفاتهم من أكياس وخالفه إال أن المسئول عن وضعها لم يجد فى بعض الشوارع أعمدة إنارة 

 !رصيف الجزيرة الوسطي على جانبى الشارع فوضعها على أعمدة اإلنارة الموجودة على

أن المترددين والمقيمين فى الشارع استمروا فى إلقاء المخلفات فى الطريق غير عابئين بجهد  }
رجال النظافة ولم يلحظوا وجود الصناديق ومن الحظوا وجودها انقسموا إلى فريقين، فريق ألقى 

يانة بشققهم وينفقون عليها مخلفاته بها، واآلخر أتلفها، والغريب أن بعض من يجرون أعمال الص
آالف الجنيهات يرمون مخلفات البناء فى الشارع بعيدا عن العمارة التى يسكنون بها دون أن 

 .يكلفوا نفسهم نقلها إلى األماكن المخصصة لذلك

أن هناك جهدا مبذوال من أجهزة الحكومة، ولكن يشوبه النقصان أو عدم اإلتقان، وعلى الجانب  }
المواطنين المتضررين هم أيضا ال يقومون بدورهم فى الحفاظ على نظافة اآلخر فإن بعض 

ذا أردنا لشوارعنا أن تكون نظيفة فالبد من تكاتف  الشارع، كما أنهم ليسوا قدوة ألوالدهم، وا 
الجميع وأن يقوم كل فرد بدوره على أكمل وجه وأال نتوقف عن التوعية سواء على مستوى األسر 

 .لمدارس، ثم فى النهاية يتم توقيع غرامة على المخالفأو أجهزة اإلعالم وا

 لواء ــ عبد الهادى نجم ـ مساعد وزير الداخلية سابقا
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لدكتور مصطفى السيد أحد أهم علماء الكيمياء فى العالم: اقتربنا من القضاء ا
 17على السرطان بالنانو ذهب

 حوار: عزيزة فؤاد 

السيد رئيس مجلس أمناء جامعة زويل ومكتشف  الحوار مع العالم الجليل الدكتور مصطفى
عالج السرطان بالنانو ذهب متعة تثير األذهان والعقول تدفء القلوب العطشى لعلمه الذى 
ينساب مثل النهر . جائنى صوته المعبء بالطاقات والمعرفة والعلوم لم يبخل فى اعطاء وقت 

ائنه ودرره النفيسة على مدار كى نغوص بأعماقه ونقتطف من ثمار ابحاثه وعقله. فتح خز 
ساعتين. كان صبورا متواضعا لم يحاول ان يظهر ضيقا او حتى يلمح بالوقت الذى سرقنا فى 
حوار اليخرج إال من عالم جليل كل أمله أن يأتى اليوم الذى يقضى فيه على السرطان من العالم 

من أفضل عشرة علماء فى ، ويبدو أن هذا اليوم اقترب كثيرا . والدكتورمصطفى السيد واحد 
ضمن تصنيف تومسون رويترز  62فى المرتبة  5066الكيمياء فى العالم، وقد ُصنف عام 

وهو يعتبر أول مصرى وعربى يحصل على قالدة «.أفضل علماء الكيمياء فى العقد الماضى«لـ
ض العلوم الوطنية األمريكية عن إنجازاته فى استخدم مركبات الذهب الدقيقة فى عالج مر 

 .السرطان
وقد ولد فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية لمدرس رياضيات وكان أصغر األبناء ثم انتقل إلى 
القاهرة مع والده فى المرحلة الثانوية، التحق بأكاديمية المعلمين العليا. ولم يمض على بدء 

ريوس . ووافق الدراسة سوى شهرين إال واعتصم الطالب وطالبوا بتحويل دبلوم المعلمين إلى بكالو 
الدكتور طه حسين على تجميع كل المعاهد العليا للمعلمين فى جامعة عين شمس وتحول معهده 

 .لكلية العلوم بجامعة عين شمس

، وعين معيدا بكلية العلوم واستطاع د. 6623حصل على المركز االول على دفعته عام 
لى الواليات المتحدة األمريكية مصطفى السيد ان يحصل على منحة للدراسة فى فلوريدا، وسافر إ

للحصول على الدكتوراه، ووجد هناك نصفه اآلخر وتزوج وأتيحت له فرصة  6620فى عام 
 .وقرر أن يكمل حياته فى الواليات المتحدة االمريكية األبحاث،إجراء 
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ا، درس فى العديد من الجامعات المرموقة هناك مثل ييل وهارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجي

 .وأخيرا معهد جورجيا للتكنولوجيا، وتربع على كرسى جوليوس براون هناك

له الكثير من األبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات والمجالت المهمة فى العالم كما لديه الكثير 
من المؤلفات العلمية المترجمة وحصل على العديد من األوسمة والجوائز العالمية واليكم مادار 

 :نهبينى وبي

 سألته الى اى حد وصلت تجاربك المنتظر اعالنها عن عالج السرطان بالذهب ؟ <
وصلت لنتائج مهمة ومفرحة جدا لقد انهينا الجزء األكبر من التجارب على الحيوانات فلم تعد 
مصابة بالسرطان وقد اجرينا تجاربنا على الحيوانات المصرية . فى امريكا يرفضون اجراء 

مداعبا قال: ان قطط وكالب واحصنة مصر لم تعد  . تى وان كانت مريضةالتجارب عليها ح
 مصابة بالسرطان نهائيا

 
 ممكن توضح لى فكرة العالج وكيف يتعامل الذهب مع اخبث مرض يدمر اإلنسانية؟ <

مرض السرطان يصيب مليوًنا ونصف المليون حالة حول العالم، يموت منهم نصف مليون فى 
 .ئيات األخيرة، مما وجه النظر للنانو تكنولوجى من أجل العالجالعام، طبًقا لإلحصا

الفتا الى ان خاليا السرطان ذكية ومتحورة وتهرب من مكان آلخر، ال تمكث فى جزء واحد من 
الجسم، وعندما نطبق عليها فكرة العالج الجديد النانو مترية من ذرات الذهب متناهية الصغر 

درجة تقوم يتسييحها والتخلص منها تماًما بالحرارة، بل ان  02عند درجة حرارة عالية ولتكن 
 .ذرات الذهب تمنع الخاليا السرطانية من االنتشار فى الجسم للحيوانات المصابة بالسرطان

 
 كم سنة استمرت هذه التجارب على الحيوانات؟ <

لهذه  من عشر سنوات كانت تعمل معنا جامعة القاهرة و ساهمت معنا فى التوصل منذ اكثر
الطريقة الحديثة من العالج، و تم إجراء العديد من التجارب كما وفر مستشفى جامعة القاهرة 

حيوانات إلجراء تجارب معملية عليها، وبالتعاون مع الدكتور حسين خالد الذى كان معنا خطوة 
ومصر  بخطوة اثناء توليه معهد االورام وحتى اليوم ، كما ساعدنا الدكتور على جمعه بالتمويل
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 .الخير حتى يومنا فى توفير الدعم والتمويل لتجاربنا
 
 وهل هناك فرق بين خاليا الحيوانات وخاليا االنسان ؟ <

وبقى ان نبدأ اجرائها على  %60كثيرا لقد وصلنا لنتائج اكثر من  ال تختلفالخاليا  هيالخاليا 
 .المرضى ومنتظرين دعم وموافقة وزارة الصحة المصرية وبتمنى ان نبدأ قريبا

 
 هل كنت تتوقع هذه النتيجة المبهرة ؟ <

كان عندى ايمان ويقين ومرض زوجتى هو الذى دفعنى الى البحث بعد اصابتها بالسرطان 
سنوات بعد االصابة . كنت أسابق الزمن  2اف هذا المرض الذى قضى عليها فى مدة لكيفية ايق

كى أحاول انقاذها لكن قضاء اهلل نفذ واليوم كل ما أتمناه أن يتحقق الحلم ويستفيد منه كل 
 . مرضى العالم

 
 لكن لماذا فكرت فى العالج بالذهب تحديدا؟ <

اال كيمياء وفيزياء وطبيعة، ولقد تعلمنا من الذهب صحيح هو زينة وجمال لكن الحياة ماهى 
الفراعنة الكثير فحتى يومنا هذا نجهل سر التحنيط المتقن للموميات وكأنها امامك تراها تنظر لك 
دون أن تهلك أو يتسبب عامل الزمن فى افسادها، وبالتالى فان المواد المختلفة عندما تصغر فان 

غير صفاتها عندما تصغر إلى النانو فتعطينا خواص خواصها تختلف. أما الفضة أو الذهب فتت
 .جديدة جدا هكذا هى الكيمياء

 
 وما هى الخواص التى اكتشفتها فى الذهب ؟ <

من مالحظاتنا عندما نعرض الخاليا المريضة بالسرطان ونرشها بالنانو ذهب، وتكون ذرات 
انية تسيح ويقضى عليها الذهب بشكل معين لدرجة حرارة عالية ، نرى ان هذه الخاليا السرط

 . تماما
 
 وهل كما يحدث فى العالج الكيميائى هل تموت الخاليا السليمة أو تضر الجسم؟ <

نعم تموت الخلية السليمة المالصقة لها ، لكن هذا اليهمنا كثيرا ألن الجسم يجدد خالياه مرة 
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 .اخرى المهم أنه يقضى على السرطان نهائيا واليجعله يعود مرة اخرى
 
 وهل أى طبيب يمكنه القيام بهذه المهمة أم لها ضوابط معينة؟ <

يقوم بها جراح األورام وطبيب الباطنة أيضا ولكن بعد تدريبهم على نفس األبحاث الخاصة بنا 
فهناك ضوابط وحسابات معينة خصوصا عند تعريض الخاليا لدرجة الحرارة والضوء، وكذلك 

ذهب، وشكل الذهب نفسه، فأى خلل فى الكمية أو درجة الكمية المناسبة المرشوشة من النانو 
الضوء والحرارة قد يفشل العملية كلها .وكل ذلك من خالل استمرار التجارب وسوف نظل معهم 

 .وسوف نعمل لهم قطع الذهب ونحدد مقدار الضوء المناسب للحاالت
 
 هل يفيد هذا العالج الحاالت المتأخرة للمرض ؟ <

 . يد كل االمراض بالمستقبلان شاء اهلل وسوف يف
مرة اخرى يأتينى صوته مبتهجا الحيوانات المصرية لم تمت من السرطان ، والكالب المصرية 

 فى صحة جيدة
 
 مؤكد هذا العالج السحرى يستحق نوبل؟ <

ابتسم وقال اليهمنى نوبل وجائزتى الحقيقية هى التخلص وعالج المرض من جذوره وشفاء 
 .المرضي

 
 عالج مكلف؟هل هذا ال <

تكاليف العالج بالنانو عبارة عن قطع صغيرة جدا من الذهب والضوء. والسعر لن يكون مثل 
 . تكاليف جرعة من الكيماوى الباهظة والمجهدة للجسم

 
 وهل من خالل مالحظاتكم لعالج الحيوانات هل كان هناك انتشار للورم كما يحدث حاليا؟ <

شهر مجلة علمية لألكاديمية االمريكية وسببت ثورة كبيرة اشهر فى ا 1اطالقا وهذا نشرته منذ 
وال يتحور وال ينتشر أو يهرب مثال للكبد أو الرئة أو العظم  ال يجرىوردود فعل هائلة، فالورم 
 .ويتم القضاء عليه بمكانه
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 هل تعتقد أن مصر ستكون الرائدة فى عالج السرطان فى العالم؟

الم بين يدى مصر وتطلب العالج فأنا متفاءل جدا بهذا أتمنى ذلك وان تكون مستشفيات الع
 . العالج

 
 وهل تعتقد ان هناك آثارا جانبية لتقنية العالج الجديدة؟ <

كما قلت لك ان تطبيق تلك التجارب لم يتم بعد على جسم اإلنسان والبد طبعا من إجراء بحوث 
أن يتبين أن تلك الحبيبات ال عن مصير حبيبات الذهب عند بقائها فى جسم اإلنسان . أى يجب 

تضر اإلنسان على المدى الطويل إذا ما تركزت مثال فى الكبد والكلى. وال تزال األبحاث جارية 
 . فى هذا الشأن

 
 وهل عاونك نجلك د. ايفن بما أنه يعمل بمجال االورام بكاليفورنيا؟ <

هو من احضر لنا الخاليا طبعا معى من البداية وساعدنى فى اجراء التجارب على الحيوانات و 
باالضافة لمجموعة العمل فى مصر والتى أشرف عليها وأتابع نتائجها وهم يحققون نتائج هائلة 

 . مثل ما نتم التوصل إليه فى اطلنطا وكاليفورنيا
 
 هل يمكن أن نعرف الفرق بين التعليم اليوم والتعليم الذى حصلت عليه باألمس؟ <

نا اكثر وكانت هيبة المعلم كبيرة صحيح ، كان غالبية أبناء األسر فرق شاسع لكننا باألمس تعلم
ولكن جميعهم تعلموا فى « الكلوب»، والثرى منهم على ضوء « لمبة الجاز»الفقيرة يذاكرون على 

مدارس حكومية واحدة نفس التعليم ، ولم نكن نعرف شيئا عن الدروس الخصوصية التى ال يلجأ 
وم رغم تعدد الجامعات والمدارس المختلفة وانتشار التكنولوجيا ، كنا إليها إال الفاشل، لكن الي

 .ننتظر عائدا ونتيجة أكبر وأفضل من األمس لكن ما تحقق اليقارن بتعليم األمس أبدا

 
 كيف يكون العلم شريكا فى النهوض باالقتصاد المصرى؟ <

مجاالت، الفتا إلى تجربة نهرو البد من توجيه االقتصاد للعلم ألن العلم أساس التقدم فى جميع ال
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فى الهند وكيف أتت ثمارها ، وهى األقرب. وكذلك الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية التى كانت 
بمعدل اقتصادى تحت الصفر، وبداية التقدم كانت بالتعليم ، فقد جعلوه  6612تعيش فى عام 

عبارة عن منحدرات ومرتفعات،  قبل كل شيء، ورغم عدم امتالكهم ألى موارد وأراضيها بطبيعتها
إال أن التعليم كان له أولوية لديهم ، ونظرا لعدم وجود منشآت ومدارس بدأوا بتعليم األطفال على 

 .األرض بالشوارع حتى غزت منتجاتهم العالم وتفوقت على كبرى الدول الصناعية
 
 ماذا تتمنى ان يتحقق من خالل جامعة زويل؟ <

زويل لقد تحدثنا كثيرا قبل وفاته عن آماله للمدينة، واتساعها لمزيد أتمنى أن أحقق هدف وحلم 
من الطالب وتعميم تجربتها بالمنشآت التعليمية ، أتمنى أن نخرج بابحاث يحتاجها العالم تقدم 

ألول مرة من خالل أوالدنا بجامعة زويل، أتمنى خلق الكفاءات العلمية والعمل على تحفيزها لعدم 
وتقوية البحث العلمى وربطه بمجال الصناعة كما فى دول كالهند وكوريا وأن  خروجها للخارج ،

يكون لدينا أبحاث تستخدم العقول المصرية ، وتقوم عليها صناعات لتشغيل آالف المصانع 
 .الجديدة واستيعاب ماليين األيدى العاملة المصرية

غم أن أبناءه وزوجته اعترضوا لقد تحمل زويل الكثير فى سبيل رغبته القوية فى مساعدة بلده ر 
وطالبوه بعدم تحمل المزيد والعودة ألمريكا، ولكن عشقه لمصر كان أكبر وكان يصعب عليه 

تخيل أن تكون مصر بتاريخها وحضارتها أقل من دولة كماليزيا أو كوريا وتركيا أو الهند برغم ما 
 .تمتلكه من إمكانات تفوق كل هذه الدول

 
 زويل تقريبا ؟كم عدد طالب مدينة 

سنوات 0طالبا على مدى الـ  212عدد الطلبة الذين وصلوا لمرحلة البكالوريوس بالهندسة والعلوم
 . الماضية

 
 وهل سنرى بينهم زويل ومصطفى السيد ؟ <

نتوقع تخريج الكثير من العلماء فمصر بها عقول واعده ونابغة، فقط تتطلب الرعاية واإلمكانيات 
يثبت ذلك ويتحقق من نظام التعليم بالمدينة والذى ال يجبر الطالب على والتوجيه. والواقع س

وتلك أخطر وأسوأ طرق التعليم ، تدمر ملكة اإلبداع لدى  .التركيز على فكرة أو معلومة وحفظها
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الطلبة، ولذلك نهتم بأن نطلع على أفكار الطلبة، بحيث نطلق لتفكيرهم العنان والمنافسة مع 
ضل فكرة، مع الحرص على تغذيتهم بالمعلومات والمناقشة بالجوانب العلمية زمالئهم للوصول ألف

 . لتساعدهم على علمية التفكير بالمجال العلمى والهندسى للنبوغ فيهما
 
 كيف تنظر الى التعليم فى مصر ؟ <

لست راضيا عن مستوى التعليم اليوم هناك دول كثيرة واجهت هذه المشكلة، وكان التعليم بوابتها 
لتقدم واإلنطالق اإلقتصادى ، وعلى سبيل المثال التجربة الصينية والتركية لديها نموذج جيد، ل

علينا اإلطالع على خطواته ، فرغم معاناتها لفترات طويلة من ويالت الحروب إال أنها تمكنت 
ز من تحقيق طفرة فى مجال التعليم وغيره ، ويكمن السر فى هذا اإلنجاز،بترك والصراع والتركي
على التخطيط إلعادة بناء الدولة ونهضتها . وجاء التعليم فى مقدمة أولويات التنمية مع بدء 
اإلهتمام بالطفل منذ والدته وتنشئته وتعليمه وتوجيهه للمجال الذى يتفق مع قدراته اإلبداعية. 
وفى مصر من السهل تطبيق مثل هذا النموذج وغيره من النماذج خاصة أن المنظومة لدينا 
تضم أعدادا ضخمة وفى المقابل حجم التمويل ال يكفى لتغطيتها بالكامل.و الصين أخذت 
 .خطوات مهمة فى التعليم، وأصبحوا أكثر إبداعا وتنمية واقتصادا على مستوى العالم كله

 
 وما هى رؤيتك للمدرسة العصرية ؟ <

ن تركز على تأهيل الطفل أوال البد أن يكون هناك تمويل كاف للعملية التعليمية التى أتمنى أ
وتدريبه على استخدام عقله والتفكير بشكل مبتكر، بحيث يكون صاحب الفكرة التى يعمل عليها، 

على أن يتم مساعدتهم فى تطبيقها والوصول لنتائجها، وهذا النظام تطبقه الواليات المتحدة 
يقها الصحيح األمريكية ، بداية من مرحلة الروضة لألطفال وقال أيضا إن مصر فى طر 

بالمبادرات واألبحاث العلمية، فإبداع المصريين ال يموت ألنه جينًيا من القدماء ، ولكن ما 
 .ينقصنا من أين نبدأ فالفراعنة كانوا متقدمين ومبدعين

 
 من وجهة نظرك كيف ونحن فى القرن الواحد والعشرين لم نتوصل بعد ألسرار علوم الفراعنة ؟

طالسم أعمالهم التى يعيش عليها العالم اليوم ، وافادت البشرية. فحتى ياليتنا نستطيع أن نفك 
يومنا هذا نجهل طريقة التحنيط المبتكرة لموتاهم، نحن نحتاج إلى التعلم والبحث المستمر، حتى 
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 . نصبح مثلهم. والتعليم الجيد والصحيح ال يقوم على الحفظ
 
 صري؟هل هناك فرق بين الدماغ االمريكى و الدماغ الم <

هناك مصريون فى منتهى الذكاء والنبوغ وأفضل كثيرا من األمريكان ولكن طريقة التعليم والتلقين 
 .والحفظ أحد األسباب فى تراجع مستوى التعليم

 
 ذلك فى مصر؟ وال يستطيعونلماذا يحقق الشباب النبوغ بالخارج 

ة اليها بعد أن فتحوا لهم المجال الن امريكا وغيرها من دول العالم بنوا مجدهم على العقول الوافد
،ومنحوهم الفرص واتاحوا لهم المناخ الجيد، لمواصلة العلم من ناحية واالكتشاف واالبتكار، مولوا 

أبحاثهم وانفقوا الكثير من األموال من أجل أن يكونوا أصحاب علم وريادة، وهذا أمر يفتقده 
ثه ويتحمل أعباءها المادية والتى تفوق الباحث المصرى الذى يقع على عاتقه كل متطلبات أبحا

 .إمكاناته ، بجانب معاناته من المعوقات اإلدارية
 
نفهم من كالمك أنك لو لم تتح لك فرصة السفر والدراسة ما استطعت أن تصل إلى ما  <

 وصلت إليه اليوم؟
 ما حققته سأحققاالمكانيات فى مصر ضعيفة وأماكن البحث غير مشجعة وال أظن أنى كنت 

 . بالخارج مطلقا
 
 وكيف يمكننا المواجهة وتعديل المسار التعليمى لينعكس على المجتمع؟ <

عادة الهيكلة و العمل على زيادة التمويل ، مع ضرورة التعامل  قضية التعليم تحتاج الى التوازن وا 
فما مع مشكلة الدروس الخصوصية بشكل حاسم السيما أنها أحد أهم العوامل فى إفساد التعليم، 

زال عالقا بذاكرتى حتى هذه اللحظة صرامة المدرسين وهيبة طابور الصباح، قبل دخول الفصل 
، حيث يصطف الطالب للتأكد من نظافة الزى المدرسى والحذاء وقص األظافر والشعر الذى 

ذا رغبنا فى تحقيق جودة التعليم فالبد من إعادة تطبيق قواعد االنضباط  كان يعلوه الطربوش ،وا 
 .تربوية بصرامة على الجميع،والمخالف يتم ردعه بصورة حازمةال
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 كيف نربط التعليم بسوق العمل ؟ <
متطلبات سوق العمل تمثل محور التغيير الرئيسى والبد من ربط سوق العمل بالكليات التى 
ا يتطلبها فهذا النموذج تسير عليه جامعات كثيرة بالعالم وشاهدنا نموا كبيرا باقتصادهم وتطور 

 . مذهال والتجربة الصينية والتركية خير مثال
 
 ما تخيلك لشكل الجامعة المصرية مستقبال،؟ <

البد أن تمتلك الجامعة العناصر المحفزة للشباب وتنمية قدراتهم على اإلبداع واالبتكار، والدولة 
رئيسى أخذت خطوات فعلية لتحقيق هذا النموذج الذى يتمثل فى إنشاء وعمل مدينة زويل بهدف 

 . هو وقف تسرب الكفاءات العلمية للخارج
 
 لقد ذكرت لى ان تطبيق النانو تكنولوجى لن يجعل هناك ارتفاع فى اإلسعار كيف ذلك؟ <

استخدام النانو تكنولوجى بمجال الزراعة مثال يساعد فى زيادة المحاصيل وتنوعها مما يسهم فى 
يب األسعار ، فهناك أبحاث يجريها أحد الباحثين كثرة اإلنتاج والذى يؤدى بالتبعية الى إخماد له

حاليا على محصول الفراولة وحقق نتائج ممتازة بالفعل، وتعميم وزيادة األبحاث فى هذا المجال 
 .هى الحل ألزمة اإلنتاج الزراعى أو الصناعي

 
 كيف يمكن أن تصبح مصر فى مقدمة العالم ؟ <

د الفتاح السيسى نناقش تأثير الناتج االقتصادى كنا فى لقاء مهم مع دكتور زويل والرئيس عب
وانعكاسه على التعليم والبحث العلمى وطرح الدكتور زويل رحمه اهلل مثاال لذلك، فمجال السياحة 

مليار دوالر ، فى حين أن عائد بيع  65حال عودة نشاطها لطبيعته يتوقع منه ناتج سنوى قدره 
مليار دوالر، فالعائد االقتصادى من التعليم  00زيد على الملكية الفكرية لنوع واحد من الدواء ي

 . والبحث العلمى من شأنه أن يضع مصر فى المقدمة
صمت قليال ثم قال لى قومى بزيارة لمدينة زويل واإلطالع على المستوى العلمى لطالبها، والذين 

الثة طالب محافظة بالجمهورية وأغلبهم خريجو مدارس حكومية، حصل ث 52وفدوا إليها من 
بكلية الهندسة على المركز األول والثانى مكرر فى مسابقة عالمية تضم تخصصات ومؤهالت 

 .دولة 65علمية كبيرة من 
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 هل يصعب تحويل الجامعات المصرية لتكون بمستوى جامعة زويل؟ <

نظام مدينة زويل يهدف لتكوين العقل العلمى المبدع من قبل أعضاء هيئة تدريس تعلموا فى 
لمدارس المصرية وسافروا للخارج ونبغوا واحتلوا مواقع علمية متقدمة هناك ،ويدرسون للطالب ا

علوما تواكب المستويات العالمية ومختلفة تماما عن مناهج الجامعات المحلية ، وسعيا لتحقيق 
ة أهدافنا بشكل أكثر شمولية سيتم قريبا تشغيل أكاديمية زويل لتعليم األطفال من مرحلة الروض

وذلك إمعانا فى تنشئتهم وتعليمهم وفق أحدث الطرق العلمية لتنمية قدراتهم اإلبداعية منذ 
 .الصغر

 
 نصيحتك للشباب المصرى ؟ <

البد أن يكون لديهم الصبر والجلد ، والعمل بكل طاقتهم واالتقان، والبد ان يكون لديهم االصرار 
عليهم النظر للشباب السورى فى مصر  لمواصلة الطريق مهما كان صعبا عليهم فمثال والدأب

الذين لم يشكوا من البطالة و خلقوا ألنفسهم فرص عمل وربحوا منها ولم يتخذوا بعدهم عن 
 . والتكاسل وانتظار العون من جهة أو شخص للتراخيالوطن ذريعة 

 
لبعضهما فما نسمعها دائما بين المتحابين أو المتقاربين » فيه كيمياء بينى وبينه »هناك جملة  <

 صحة ذلك كيميائيا؟
ضحك كثيرا وقال لى أول مرة يوجه الى سؤال بهذه الطريقة. الحياة ماهى إال كيمياء وفيزياء 

وطبيعة، وكلما قربنا االشياء من بعضها وكلما صغرناها جدا نكتشف خواص جديدة جدا ومفيدة 
ولها تأثير وعالقة بمشاعرنا . نعم الكيمياء لها تأثير على جميع الكائنات بما فيهم البشر 

 .وعواطفنا فالتجاذب والتنافر بين الكائنات أو األشخاص كيمياء وفيزياء فى االصل
 
 وماذا عن عائلتك وابنائك واحفادك؟ <

لدى ابنان د ايفن وهو استاذ أورام و ابنتى الدكتورة ليلى كيميائية وقد اتمت عامها الستين الشهر 
 .على الدكتوراه فى الهندسةالماضى ولى حفيدان حاصالن 
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 منوعات

 !18هكذا تسعى سنغافورة لجذب المزيد من أغنياء العالم

طرحت سنغافورة مشروع قانون جديد تسعى من خالله إلى تشجيع االستثمارات األجنية على 
الجزيرة وجلب المزيد من روؤس األموال. إجراءات من شأنها أن تستقطب المزيد من أغنياء 

  !العالم

أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة األعمال، تسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل  رغم
صناديق االستثمار محليا، وذلك بهدف جذب جزء أكبر من صناعة إدارة األصول العالمية، التي 

قانون هيكلة الشركات الجديد، الذي تم   ويهدف مشروع  .تريليون دوالر 16تقدر قيمتها بنحو 
في تسجيل صناديق   البرلمان السنغافوري أمس االثنين، لتوفير قدر أكبر من المرونة  طرحه في

 .االستثمار في الدولة/المدينة بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج لألنباء
 

وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية )البنك المركزي( فإن القانون الجديد يسمح باستخدام 
دارة األصولاالستراتيجيات التقليدية أو البدي كما أن الهيكل  .لة في مجال صناديق االستثمار وا 

الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم "شركة رأس المال المتغير"، سيعزز 
اإلجراءات االحترازية من خالل الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة 

استخدام المعايير المحاسبية  يق االستثمارعلى حدة. كما سيسمح القانون الجديد لصناد
 .السنغافورية أو الدولية

 

مليونير جديد  5000فإن آسيا شهدت ظهور حوالي   وبحسب بيانات مؤسسة "كابميني إس.إي"
كل يوم خالل العام الماضي. في الوقت نفسه فإن القيمة اإلجمالية لألصول التي تديرها شركات 

تريليون دوالر  5.2سنويا إلى  %2بنسبة  5061ة زادت خالل وصناديق استثمار في سنغافور 
ويقول "نج ياو لونج"، أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد  ."تريليون دوالر أمريكي 5سنغافوري "

السنغافورية إن: "النمو في نشاط تطوين األموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي 
 .الصناديق وحراسة األموال" في سنغافورةالخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري 

                                                           
18 https://www.dw.com/ar45439754 
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تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة 
المالية في الدولة/المدينة، تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي إلدارة األموال، في 

قة مثل هونج كونج. وفي العام الماضي، بسطت ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنط
المؤسسة اإلطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة األموال وبدأت مشاورات حول االشتراطات 

 .المطلوبة من أجل السماح بنشط تقديم الخدمات االستشارية بالتكنولوجيا الرقمية
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 معلومات لالجئين

 19والمهاجرين في ألمانيا تعرف على شروط عمل طالبي اللجوء

يعتبر الحصول على فرصة عمل من أهم التحديات التي تواجه الالجئين في ألمانيا، لكن هل 
يمكن لطالبي اللجوء والمهاجرين العمل بمجر د وصولهم؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لكي 

 يسمح لطالب اللجوء بالعمل؟

 معلومات لالجئين

 اللجوء والمهاجرين في ألمانياتعرف على شروط عمل طالبي 

يعتبر الحصول على فرصة عمل من أهم التحديات التي تواجه الالجئين في ألمانيا، لكن هل 
يمكن لطالبي اللجوء والمهاجرين العمل بمجر د وصولهم؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لكي 

 يسمح لطالب اللجوء بالعمل؟

على وضعه القانوني ونوع تصريح اإلقامة الذي يحمله،  تعتمد إمكانية عمل أي  الجئ في ألمانيا
 :ويمكن أن نقس م الالجئين بحسب وضعهم القانوني إلى خمس فئات رئيسية

 :"الالجئون الحاصلون على حق "اللجوء التام-6

يمكن لألشخاص الذين تم االعتراف بطلبات لجوئهم العمل دون أي  قيود، حيث أن دائرة 
 .ترخيص عمل لكل  شخص يحصل على حق اللجوء األجانب ملزمة بإصدار

 :الحاصلون على الحماية الثانوية-5

للحاصلين على الحماية الثانوية أيضًا حق العمل في ألمانيا دون عوائق، مثلهم مثل الالجئين 
 ."الحاصلين على "اللجوء التام

 :"جئو الحصصال-3"
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إنسانية خاصة. وهؤالء األشخاص ال وهم الالجئون الذين وصلوا إلى ألمانيا ضمن برامج 
يخضعون إلجراءات اللجوء في ألمانيا، وعند وصولهم يحصلون على الفور على إذن بالعمل من 

 .دائرة األجانب في المنطقة التي يقيمون فيها

 :طالبو اللجوء-0

د كل شخص يأتي طالبًا للجوء إلى ألمانيا، يمنع من العمل خالل األشهر الثالثة األولى. وبع
مرور هذه الفترة يمكن أن يحصل على إذن بالعمل من دائرة األجانب، بشرط موافقة وكالة العمل 

 .االتحادية

لكن يمكن لطالبي اللجوء بعد مرور األشهر الثالثة األولى من وصولهم إلى ألمانيا القيام 
ح لطالبي بالتدريب المهني دون الحاجة للحصول على الموافقة من وكالة العمل. لكن ال ُيسم

لي  بالعمل. ويتعلق هذا بشكل  اللجوء الملزمين بموجب القانون باإلقامة في مركز استقبال أو 
خاص باألشخاص الذين أتوا من بلدان تصنفها الحكومة األلمانية على أنها "آمنة"، حيث ال 

 .يمكنهم العمل طوال فترة دراسة بطلبات لجوئهم وعدم البت فيها

آب/أغسطس  36ادمين من "بلدان آمنة"، والذين قدموا طلبات لجوئهم بعد وبالنسبة لألشخاص الق
 .، يسري عليهم "منع العامل عن العمل" أي عدم السماح له بالعمل2015عام 

إقامة طالب اللجوء في ألمانيا أربع سنوات دون انقطاع، فإن دائرة   و في حال تجاوزت فترة
 .موافقة وكالة العمل االتحادية االجانب تمنحه الحق بالعمل، دون أن تشترط

وبشكل عام فإن وكالة العمل االتحادية ال تسمح لطالبي اللجوء بالحصول على وظيفة، إذا ُوجد 
شخص ألماني  أو من االتحاد األوروبي مستعد للقيام بتلك الوظيفة، وهذا ما يسمى بقاعدة 

 :"فحص األولوية". إال أن هذه القاعدة تخضع الستثناءات منها

عندما تكون البلدية أو المنطقة التي يريد طالب اللجوء ممارسة العمل فيها قد قامت بتعليق  -
 .هذه القاعدة أي أوقفت العمل بها

 .عندما يكون طالب اللجوء مقيمًا بشكل غير منقطع في ألمانيا لمدة سنة ونصف -
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ل يناسب نوع التدريب الذي عندما يكون طالب اللجوء قد أنهى تدريبًا مهنيًا ويريد القيام بعم -
 .تلقاه

عندما يريد طالب اللجوء القيام بإجراءات تعديل شهاداته المهنية التي حصل عليها قبل قدومه  -
 .إلى ألمانيا

عندما يكون العمل الذي يريد طالب اللجوء القيام به من األعمال التي تحتاج فيها ألمانيا إلى  -
والتي تخوله للحصول على البطاقة الزرقاء )يجب أن يصل المزيد من األيدي العاملة الخبيرة 

 .(ألف يورو 00الراتب السنوي لحوالي 

 (Duldung)  الحاصلون على تصريح إقامة مؤقت لتعليق الترحيل-2

 تنطبق عليهم نفس الشروط السارية على طالبي اللجوء

نيا في ازدياد مستمر، وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الالجئين الذين يدخلون سوق العمل في ألما
ألف الجئ، بحسب آخر إحصائية لوكالة العمل االتحادية. لكن ال يزال  300حيث بلغ عددهم 

 .ألف الجئ يبحثون عن العمل 085

مليون الجئ من الدول التي  6،2شبيغل أونالين" فإنه يوجد في ألمانيا حوالي "وبحسب موقع 
يران وباكستان يأتي منها أكبر عدد من الالجئين إلى ألماني ا، وهي سوريا والعراق وأفغانستان وا 

 .والصومال وارتيريا ونيجيريا

 

 مهاجر نيوز - محيي الدين حسين
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 منوعات

 20أسلوب الحياة ودوره في تجنب اإلصابة بأنواع عديدة من السرطان

للسرطان أسلحة كثيرة يصيب بها عشرات آالف المرضى في ألمانيا سنويا. وبناء على دراسات 
في المئة من حاالت اإلصابة  32بحاث السرطان، فإن ما يزيد على للمركز األلماني أل

  .بالسرطان في ألمانيا هذا العام، كان يمكن تجنب اإلصابة بها

يتسبب التدخين واحتساء الكحوليات والطعام المليء بالدهون وكذلك الهواء الملوث في إصابة 
 (Ärzte Zeitung) ة األطباءعشرات اآلالف من األلمان سنويا بمرض السرطان. وتقول جريد

في هايدلبرغ: "لوال عوامل الخطورة  (DKFZ)نقال عن باحثين بالمركز األلماني ألبحاث السرطان 
 ."ألف شخص 612تلك لكان عدد مرضى السرطان في ألمانيا انخفض هذا العام بمقدار 

الث دراسات حول وقام الخبراء في مركز هايدلبرغ بقيادة البروفيسور هيرمان برينر بإجراء ث
عوامل الخطورة، التي تتسبب في اإلصابة بالسرطان. واهتمت الدراسة األولى بالتدخين وتناول 
الكحوليات، والثانية بزيادة الوزن وقلة الحركة والتغذية غير الصحية، أما الدراسة الثالثة فدارت 

 .حول تأثير العدوى والعوامل البيئية

ألف حالة  612الخطورة المذكورة تسببت في إصابة وأظهرت تلك الدراسات أن عوامل 
ألف حالة متوقع إصابتها بالسرطان  000في المائة، من بين  32بالسرطان، أي ما يزيد عن 

 .عاما 80و 32، لمرضى بين سن 5068في 

ورغم ذلك يجب إدراك أن تمتع الشخص بأسلوب حياة نموذجي ال يقدم له حماية مطلقة من 
 .طان، حسب ما كتبت جريدة األطباء على موقعها باإلنترنتاإلصابة بمرض السر 

 )صورة( 

 .5062األمير ويليام وزوجته كيت خالل زيارة للمركز األلماني ألبحاث السرطان في هايدلبرغ في يوليو/ تموز 
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 أهم أسلحة اإلصابة السرطان

في المائة  50 ، أي ما يعادل5068ألف حالة إصابة بالسرطان في ألمانيا في  85 :التدخين
من المصابين، تعود إلى التدخين. وبذلك يكون التدخين هو أكبر مسبب للسرطان، حسب مركز 

 .هايدلبرغ

طبقا لدراسات المركز األلماني ألبحاث السرطان في هايدلبرغ فإن  :زيادة الوزن وقلة الحركة
ل سبعة بالمائة ألف شخص بالسرطان، أي ما يعاد 30زيادة الوزن تسببت في إصابة أكثر من 

ألف شخص  52. أما قلة الحركة فيعود إليها إصابة 5068من إجمالي المصابين في 
 .بالسرطان، أي ما يعادل ستة في المائة

من الموضوعات المهمة بشأن اإلصابة بالسرطان. فبسبب نقص تناول األلياف  :سوء التغذية
شح تناول الخضار والفاكهة في المائة( بالسرطان. كما أدى  3ألف شخص ) 62أصيب نحو 

آالف  60آالف شخص بالسرطان، وأدى تناول النقانق إلى إصابة نحو  60إلى إصابة نحو 
شخص  6200شخص أيضا بالسرطان، بينما تسبب اإلفراط في تناول اللحوم الحمراء في إصابة 

 .شخص بالسرطان 6500وزيادة استهالك الملح في إصابة 

شخص هذا العام بالسرطان، أي ما  6100ب هذا األمر في إصابة تسب :اإلفراط في الكحوليات
 .يعادل اثنين بالمائة من إجمالي اإلصابات بالسرطان

 62بناء على تقديرات العلماء في مركز أبحاث السرطان في هايدلبرغ فإن أكثر من  :العدوى
عدوى بكتريا تعود إلى العدوي، وأهمها  2018ألف حالة إصابة بالسرطان في ألمانيا في 

 .الهليكوباكتر بيلوري وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري

حالة من المصابين الجدد بالسرطان في ألمانيا تعود إلى عوامل البيئة  5400 :العوامل البيئية
وأكبر هذه العوامل كان غاز الرادون المشع في األماكن الداخلية، ويليه الغبار الدقيق، ثم 

مسية فالتدخين السلبي، حسب المركز األلماني ألبحاث السرطان في استخدام الطاقة الش
 .هايدلبرغ

 



 

- 65 - 
 

 أخبار

 21روسيا تستعد لتنفيذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

ألف فرد من الجيش،  300تستعد روسيا لبدء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة 
وتنتاب حلف الناتو مخاوف من إمكانية إعداد موسكو إلى جانب قوات من الصين ومنغوليا. 

 .استراتيجيات للغزو ضد دول البلطيق السوفيتية السابقة

( أكبر تمارين عسكرية في تاريخها 5068سبتمبر/ أيلول  66اليوم الثالثاء )  تبدأ روسيا
ألف جندي يمثلون كل مكونات جيشها فضال عن حضور عسكريين صينيين  300بمشاركة 

 ."وليين، وسط انتقادات من حلف األطلسي التي اعتبرها تدريبا على "نزاع واسع النطاقومنغ

ويجري هذا االنتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في تمارين  
ايلول/سبتمبر في سيبيريا الشرقية وفي اقصى  62و  66بين  (5068-" )شرق5068-"فوستوك

 .ايلول/ سبتمبر 62ر حتى وستستم .الشرق الروسي

وعلى هامش المنتدى االقتصادي في فالديفوستوك في الشرق األقصى، يفترض أن يحضر 
التي تجرى في أجواء من التوتر  5068-الرئيس الروسي فالديمير بوتين مناورات فوستوك

ياسات المستمر مع الغرب بسبب األزمة األوكرانية والنزاع في سوريا واالتهامات بالتدخل في س
 .دول غربية

( التي شارك فيها قبل 86-" )غرب86-وقارن الجيش الروسي هذا االستعراض للقوة ب "زاباد 
ألف جندي من حلف وارسو في أوروبا الشرقية، وكانت أكبر  620عاما بين مئة ألف و 00نحو 

 .تدريبات تنظم إبان الحقبة السوفياتية

د في نهاية آب/ أغسطس بهذه المناورات التي وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أشا 
، لكنها أكبر نوعا ما". وقدم تفاصيل عن المشاركين فيها ذاكرا 86-قال إنها "ستكون شبهية بزاباد

في هذا   سفينة تشترك 80طائرة و 6000ألف آلية عسكرية و 31ألف جندي و 300أن حوالي 
 .التدريب
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اسكندر" القادرة على "سي في التدريبات من صواريخ وستشارك كل المكونات الحديثة للجيش الرو 
إلى الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز سوخوي  60-وتي 80-حمل رؤوس نووية ودبابات تي

. وفي البحر، سينشر األسطول الروسي عددا كبيرا من الفرقاطات المزودة بصواريخ 32و 30
 ."كاليبر" التي اختُبرت في سوريا

-فوستوك"جندي في المناورات العسكرية الروسية السابقة في المنطقة،  ألف 622وقد شارك  
( التي اجريت العام الماضي على ابواب 5062-)غرب 5062-". لكن في مناورات زاباد5060

إال أن أوكرانيا ودول البلطيق  .حسب موسكو 200ألفا و 65االتحاد األوروبي، لم يشارك سوى 
 .تحدثت عن مشاركة أوسع من ذلك

والتدهور الخطير في العالقات بين موسكو والغرب، ضاعفت روسيا التدريبات  2014ومنذ  
العسكرية الواسعة، من القوقاز إلى البلطيق وحتى القطب الشمالي، منتقدة في اآلن نفسه تمدد 

الحلف االطلسي إلى حدودها الذي يشكل تهديدا أساسيا ألمنها بموجب العقيدة العسكرية الروسية 
 .الجديدة التي أقرت في العام نفسه

وسبقت المناورات الروسية في الشرق األقصى مناورات في البحر المتوسط، من األول إلى  
سفينة وحوالي ثالثين طائرة، في إطار تعزيز  52الثامن من ايلول/ سبتمبر، شارك فيها أكثر من 

 .5062الحضور الروسي قبالة سواحل سوريا حيث تتدخل عسكريا منذ 
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 منوعات

 22سنة على"غوغل"... هل أصبحنا سجناءه دون أن نشعر؟ 20

يعد محرك البحث غوغل من أبرز االختراعات المهمة التي غيرت عدة جوانب من حياتنا. 
آراء بعض  DW وبمناسبة االحتفال بمرور عقدين على والدة عمالق االنترنيت غوغل استقت

 .ات البحث حياتهماألشخاص لمعرفة كيف غير أشهر محرك

تم تسجيل الشركة األمريكية المتخصصة في مجال خدمات  6668سبتمبر عام  في الرابع من
سيرجي  والتحق به بعدها األعمال األمريكي الري بيغ رجل بدأه بإسم غوغل. المشروع االنترنيت

ك برن. ومنذ ذلك الوقت أضحت شركة غوغل حاضرة بقوة في عالم االنترنيت السيما كمحر 
للبحث. وتختلف آراء الناس حول المحرك العمالق، !ذ هناك من يدين له بالكثير في حياته 

 .اليومية وهناك من يحذر من اإلدمان عليه

 بوتش باركسديل، موظف بالقطاع المالي بالواليات المتحدة

الكثيرة أو خالل فترة مراهقتي من بين العبارات المفضلة لدى والدتي عندما أطرح عليها أسئلتي 
كنت  لما تريد مني أن أتعلم شيئا جديدا، عبارة "ابحث في موسوعة فونك أند فاغنفالز".

 !"أسأل "غوغل مجلدًا للبحث عن اإلجابة. لكن اليوم 51من  الموسوعة التي تتألف آخذ

أحيانا أشعر بالذنب بسبب استخدامه وأقول في نفسي يجب علي أن أصل للمعرفة والتفكير 
وأن أتأكد من المصادر  شعر أنه يجب علي استخدام محرك البحث غوغل بذكاءأ بنفسي.

 ."وضمان مصداقية المصادر مثلما كنت أفعل مع موسوعة "فونك أند فاغنفالز

وكمتخصص في  .المعلومة بالنسبة لي البحث عن غوغل غير حياتي، حيث أنه سهل عملية
دما ُتسند لك مهمة غير متوقعة بدون حولك، وعن  مجال االعالم من المهم معرفة ما يحدث

يضمن لك الحصول على بعض المعارف حتى ال تبدو جاهاًل تمامًا  توجيه مناسب فغوغل
 .بالموضوع
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في  في إحدى المرات إلجراء مقابلة مع نجم كرة القدم اإلسباني فرناندو مورينتس فحين تم تكليفي
كنت أترجم أسئلتي إلى اإلسبانية. تغيير الدقيقة األخيرة، وجدت نفسي دون مترجم وبفضل غوغل 

آخر في حياتي ساهم فيه غوغل يخص الجانب النفسي. أجد أنه من الغريب أن نعتمد على 
ولهذا قررت االعتماد على الطرق التقليدية على األقل لمعرفة  غوغل أكثر من ذاكرتنا ومهاراتنا.

 .ومعاني الكلمات األشياء التي من المفترض أن أعرفها كالمفردات والقواعد

  ستيفن كريمينز، محامي متخصص في القضايا المالية في واشنطن

  للدفاع عنها، أبدأ عندما تصلني أوراق حول قضية جديدة من هيئة األوراق المالية والبورصات
ميزة  غوغل يمنحني .بالبحث في غوغل حول كل األطراف المشاركة في الصفقة المعنية

الدفاع عن موكلي، وهذا شيء  المعلومات التي تساعدني أثناء عمليةالحصول على الكثير من 
عاًما إال من خالل االعتماد على فريق كبير ومكلف ماديا. وقبل أن ألتقي  50لم يكن ممكنا قبل 

بأي شخص يعمل في مجال األعمال أو في المحكمة أحصل على معلومات كثيرة عنهم عبر 
 أصدقاؤهم المقربونغوغل أحيانا أفضل مما يعرفه عنهم 

جًدا لي في مسيرتي المهنية كصحفي. فهو يوفر لي جميع أنواع  مفيد محرك البحث الرائد غوغل
المحرك عبارة عن قاعدة بيانات سهلة  أن يحتفظ بها في ذاكرته. المعلومات التي يصعب للمرء

ة عبر اإلنترنت. المهمة فيه والوصول إليها عند الحاج تخزين ببياناتي االستخدام ويمكنني من
فهو يشبه الصديق الحميم الذي يجب علي االعتماد عليه  .محرك غوغل يخيفني  لكن بصراحة

 .وتقاسم كل أسراراي معه

 كارين جونسون، مدرس إنجليزي بواشنطن

على التلفزيون وكان يتنافس من خالله "Jeopardy" كنت أتابع مع أمي برنامج المسابقات 
مجاالت. كانت أمي تجيب بسرعة أمام الشاشة. حاولت تقليد أمي ولهذا المتسابقون في مختلف ال

كنت أعرف دائما أنني أستطيع االعتماد على والدتي لمعرفة  نشأت على برامج المسابقات.
اإلجابة على أي سؤال يحيرني. حدث يوما أنني لم أجد أحدا يجيب على سؤال لي. وفي أحد 

صارت األسئلة المزعجة قابلة للبحث عنها في غوغل. األيام ظهر محرك البحث غوغل. اآلن 
 هذه المعلومة ال تحتاج للبحث عنها لكن غالبية أسئلتي هي كذلك
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 منوعات

 !23أشياء ال يخلو منها البيت األلماني 10

يتميز البيت األلماني بوجود تفاصيل قد تختلف عن باقي الدول، من أدوات المطبخ المتخصصة 
إلى المجلدات الضخمة، والكثيرة على أرفف المكتبة المنزلية. فما هي أكثر بمهام معينة، وصواًل 

 األشياء التي توجد في معظم بيوت األلمان؟

 استعدادات متكاملة للتعامل مع البيض المسلوق 

تشمل وجبة اإلفطار األلمانية غالبًا على البيض المسلوق. لذلك تحتوي معظم المطابخ األلمانية 
عة من األكواب الخاصة لحمل البيض، قد تكون ملحقة أيضًا بمالعق على مجموعة متنو 

لتكسير قشرة البيض، التي  مصممةخاصة، إضافة إلى علب ملح الطعام. كما يوجد أيضًا أدوات 
 .قد ال تجدها إال في ألمانيا

 الزجاجات الفارغة: توفير للمال وحماية للبيئة 

، وخصوصًا فيما يتعلق بالعبوات المرتجعة التي قد يأخذ األلمان إعادة التدوير على محمل الجد
تكلفهم بعض السنتات. تجمع هذه العبوات الزجاجية والبالستيكية في المنزل، وتؤخذ إلى 

سنتًا. غير أن  52-8السوبرماركت حيث يمكن إرجاعها، واسترجاع ثمنها الذي يتراوح من 
 .حة في البيتالجميع يقوم بإرجاعها بجميع األحوال، ألنها تشغل مسا

 مناشف المطبخ: تميز من نوع خاص 

ال يمكن القول إن استعمال "مناشف المطبخ" يقتصر على ألمانيا وحدها، غير أنك ستجد في 
ذا دخلت ألي بيت ألماني، فستجد على األرجح هذه  المطابخ األلمانية مجموعة مذهلة منها. وا 

كن مختلفة، إذ تعتبر اقتصادية وصديقة للبيئة المناشف بأشكالها القديمة والحديثة، معلقة في أما
 .أكثر من المناشف الورقية
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  !أدوات التنظيف جاهزة دائما

إذا سكبت مشروبك خالل زيارتك لمنزل ألماني، فال تقلق، إذ يوجد لديهم أدوات التنظيف 
اميك، المناسبة والمتخصصة بكل جزء من المنزل، مثل منتجات تنظيف الزجاج، والبالط، والسير 

 .والخشب بأنواعه، والمعادن وغيرها

 !فرشاة المرحاض: صديق يومي

فرشاة المرحاض ليست بأداة حصرية أللمانيا، بل موجودة في كل البيوت، غير أن األلمان 
  .يشددون على أهمية استخدامها اليومي وليس األسبوعي

 !مكتبة مكتظة بمختلف الكتب

إال إذا تعلق األمر بكتبهم. إذ يوجد في كل بيت ألماني تقريبًا  ال يميل األلمان إلى التفاخر كثيرًا،
مجموعة كتب هائلة ومتنوعة من كتب كالسيكية، وتاريخية، أو لفالسفة ألمان، في مكتبة تغطي 

 .الجدار من األرض للسقف غالبا

 !ملفات تحفظ المستندات لسنوات

إضافية على الرف لالحتفاظ على الرغم من وجود العديد من الكتب، يجد األلمان مساحة 
بوثائقهم المهمة مثل: الشهادات واإلقرارات الضريبية، والعقود، والبيانات المصرفية، وأوراق 

لذا ستجد في كثير من األحيان جيشًا من  .التأمين، حيث ترتب جميعها وتفرز بطريقة مناسبة
مان بمستندات مر عليها المجلدات المصممة خصيصًا لهذه المهمة، وال تتعجب من احتفاظ األل

 .عقد من الزمان

 تغطية النوافذ: حماية من شمس الصباح وفضول الجيران

ويعرف عن األلمان تقديرهم للخصوصية، األمر الذي يالحظ جيدًا من خالل النظر إلى نوافذهم 
، "Rollladen" األمامية )وليس من خاللها(. العديد من األسر لديها أغطية نوافذ معدنية تسمى

تتدحرج لتغطية النافذة بالكامل لتفصل الغرفة عن العالم الخارجي، حيث ينجحون بحماية المنزل 
 .من الشمس في وقت مبكر من الصباح، إضافة إلى منع الجارالفضولي من استراق النظر
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 الحذاء المنزلي: مريح وجذاب

غير أن تنظيم األلمان  في العديد من البلدان، يخلع الناس أحذيتهم عندما يدخلون إلى المنزل.
حتى في هذا األمر يثيراإلعجاب، حيث لديهم دائمًا أحذية خاصة مريحة الرتدائها داخل المنزل 

 ."Hausschuhe" تسمى

 !غطاء السرير: التفكير العملي قبل الرومانسية

 تعطي العائلة األلمانية األولوية للحياة العملية على الرومانسية، خاصة عندما يتعلق األمر
باألغطية. فالسرير المزدوج لألزواج يحتوي غالبا على غطائين منفصلين، فما الغاية من مشاركة 

 غطاء واحد في حين بإمكان كل شخص الحصول على غطاء خاص به؟. 

 

 آنا صوفي بريندل/ إليزابيث غرنير/ ريم ضوا/ ا.ف 
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 تقارير

 24سنوات 4والكباري خالل مليار جنيه استثمارات الطرق  32وزير النقل: 

علي  22إلي المركز الـ 668أكد د. هشام عرفات وزير النقل أن مصر قفزت من المركز الـ
، وبالنسبة للبنية 5068حتي عام  5060مستوي العالم في تصنيفها لجودة الطرق منذ عام 

مصر أن ، كما استطاعت  06إلي المركز الـ 11التحتية للموانيء، قفزت مصر من المركز الـ
 .في قطاع جودة امتداد الكهرباء 15إلي المركز الـ 656تنتقل من المركز الـ

وقال عرفات في كلمته خالل افتتاح المرحلة األخيرة من الطريق الدائري اإلقليمي ومحور طما 
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إجمالي استثمارات الطرق والكباري لوزارة النقل فقط التي 

مليار جنيه، وتم التنسيق مع القوات  35، بلغ  2018إلي  5060ازها خالل الفترة من تم إنج
كيلو متر في  600المسلحة ووزارة اإلسكان في إتمام تلك المشروعات، التي تتلخص في 

محاور  1كم لتطوير شبكات الطرق العالمية، كما تم عمل  5000المشروع القومي للطرق، و
كم، باإلضافة إلي الكباري العلوية التي  22أضافت لشبكة الطرق  علي النيل ألول مرة، حيث

 .كوبري 30بلغت 

كم( ، وازدواج طريق سوهاج البحر  20السويس ) -وأضاف أن أشهر تلك الطرق طريق القاهرة 
بنها، والطريق الدائري اإلقليمي )القوس الشمالي الشرقي( وصلة المنيا،  -األحمر، وطريق شبرا 

 .ريق أبو سمبل بأسوانورفع كفاءة ط
وأشار إلي أن أشهر محاور النيل هو محور بنها، وكوبري جرجا بالصعيد، وبني مزار بالمنيا، 

وكوبري طلخا بالدقهلية، وكوبري طهطا وكوبري أجا، وكوبري الكالبية باألقصر، وكوبري امتداد 
باإلضافة إلي الكباري مطار االقصر، وكوبري التوفيقية، وكوبري دمنهور علي الطريق الزراعي، 

 .التي سيتم افتتاحها اليوم وهي الخطاطبة وطما علي النيل
وتابع أن الهدف األساسي من تطوير المشروع القومي للطرق هو خفض نسب الحوادث حيث 
 33يولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بتلك القضية، الفتا إلي أن نسب الحوادث انخفضت من 

حالة وفاة  51، ولكن اليوم وصلنا إلي حوالي 5060شخص في عام  ألف 600حالة وفاة لكل 
ولم ننته بعد، كما أن منع سير النقل الثقيل علي الطريق الدائري اإلقليمي سيخفض نسب 
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 .الحوادث أكثر
محاور علي النيل بالتنسيق مع القوات المسلحة ألول  60وأوضح أن الوزارة تعمل علي إنشاء 

كم لشبكة الطرق لربط المحاور الطولية  500نيه والتي بدورها ستضيف مليار ج 50مرة بتكلفة 
الشرقية بالمحاور الطولية الغربية، باإلضافة إلي كباري علوية فوق السكك الحديدية بهدف إلغاء 

 .المزلقانات مما يؤدي إلي انسيابية وتأمين السكك الحديدية أكثر
ري تنفيذها في الصعيد، واشار إلي أنه سيتم واستعرض وزير النقل مشروعات محاور النيل الجا

افتتاح المرحلة األولي من محور طما، أما المرحلة الثانية سيتم االنتهاء منها العام المقبل، عالوة 
 .علي كوبري كالبشة بأسوان وكوبري المستشار عدلي منصور ببني سويف

، ونوه 2020ء منها في وكشف عرفات ان كباري سمالوط ، وديروط، وقوص بقنا سيتم االنتها
بأن هناك محورا مهما تقوم القوات المسلحة بتنفيذه وهو محور المشير أحمد إسماعيل في روض 

الفرج ومحور الدائري األوسطي، واشار إلي أن محور روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس، 
لمحور الدائري وستنتهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منه نهاية العام الجاري، عالوة علي ا

األوسطي بحلوان، وأضاف أن إجمالي تكلفة المشروعات التي ستفتتحها وزارة النقل اليوم حوالي 
 . مشاريع 2مليار جنيه لـ 7.9

، حيث تم 2003وقام وزير النقل بشرح نبذة عن الطريق الدائري اإلقليمي، الذي بدأ بالفعل في 
،  5060إلي  5003لو متر في الفترة من كي 000كيلو مترا من إجمالي الطريق  06تنفيذ 

كيلو مترا الباقية تم تنفيذها في األربع سنوات األخري، وأصبح للقاهرة طريق  310منوها بأن 
 220دائري إقليمي، باإلضافة إلي الطريق الدائري األوسطي والطريق الدائري الحالي إجماال 

 .ق الدائريةكيلو مترا وهي تدخل القاهرة في أكثر دول العالم للطر 
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التنمية «مليون دوالر لتمويل عمالئه باالتفاق مع  600يضخ « األهلي»-تقارير
 25» الصيني

مليون دوالر لتمويل  100وقع البنك األهلي المصري وبنك التنمية الصيني اتفاقية قرض بقيمة 
الصينية بكين رأس المال العامل لعمالء البنك األهلي المصري... وقع االتفاق في العاصمة 

 .هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك األهلي المصري
أكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك األهلي المصري... ان القرض الجديد مع بنك التنمية 

مليون دوالر يأتي استمرارا لثقة المؤسسات المالية العالمية في االقتصاد  100الصيني بقيمة 
اقتصادية واسعة خالل األعوام الماضية أدت إلي مزيد من المصري الذي شهد إصالحات 

االستقرار... كما يأتي تقديرا لقوة المركز المالي للبنك األهلي المصري ودوره في تدعيم وتقوية 
 .االقتصاد المصري

أشار عكاشة إلي الروابط القوية والشراكة المثمرة بين البنك األهلي المصري وبنك التنمية الصيني 
في إطار تمويل مشاريع البنية التحتية في مصر ومشروعات  5065عود تاريخها إلي عام التي ي

الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود إيجابي لكل من البنك األهلي المصري وبنك 
  .التنمية الصيني بصفة خاصة وكل من مصر والصين بشكل عام

ان البنك األهلي المصري يتواجد في الصين  أضاف رئيس مجلس ادارة البنك األهلي المصري...
وبدأ نشاطه في صورة مكتب تمثيل األمر الذي جعله أول بنك مصري إفريقي  6666منذ عام 

في الصين إستنادًا إلي العالقات السياسية واالقتصادية التاريخية بين مصر والصين وخطط البنك 
 .للتواجد في العواصم المالية العالمية

لي أنه بعد النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك األهلي المصري أشار عكاشة إ
التي تزامنت مع االزدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وقناعة البنك 
األهلي المصري بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية... قام البنك األهلي المصري عام 

تمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمااًل مصرفية متنوعة إلي ان حصل برفع مستوي مكتب ال 5008
علي ترخيص للتعامل بالعملة الصينية األمر الذي ساهم في دعم دور البنك  5062أواخر عام 

 .األهلي المصري كمؤثر رئيسي في تيسير األنشطة التجارية بين مصر والصين
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 تقارير

ر في العقول أهم من التوسع في ذهبنا لشباب الجامعات المصرية.. واالستثما»: 
 26المباني

 «األخبار«أكد د. عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ
يجري حاليًا االختيار بين مجموعة من الشركات  AکNT يم االتصاالتلتنظ القومي الجهاز أن

الصوت أو االنترنت، وقال الوزير العالمية المتخصصة في قياس قدرة خدمات االتصاالت، سواء 
ان الجهاز القومي اشترط في العقد الذي تم اعداده أال تتجاوز مدته عام كامل، يتم خالله قياس 
جودة الخدمات بأجهزة حديثة جدًا ويصدر تقاريره التي ستعلن علي المستهلك المصري بمنتهي 

 .الشفافية، وهذا حق للمستهلك المصري
حول مدي إمكانية االستعانة بكوادر من الجهاز القومي لتنظيم « خباراأل«وردًا علي سؤال 

االتصاالت للقيام بالمهمة دون اللجوء إلي شركات أجنبية ترشيدا للنفقات، قال طلعت ان هذا لن 
يتكلف كثيرًا كما يبدو للبعض، أما ثانيًا فهذه العملية لها تقنيات معقدة جدا، وأجهزة باهظة الثمن 

لجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، وهو ما يدعونا لالستعانة ببيت خبرة، ذلك باالضافة ال يملكها ا
إلي حجم الخبرة التي ستكتسبها كوادر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، ثم بعد أن تتم هذه 

 .قوله حد علي ،«نتعلم محتاجين ألننا«العملية يقوم الجهاز بشراء األجهزة الخاصة بذلك، 
روتوكول األخير الذي تم توقيعه بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من جهة وحول الب

ووزارة التعليم العالي من جهة أخري قال د. عمرو طلعت ان هذا البروتوكول يسمح للوزارة من 
مجتمعات لإلبداع التكنولوجي في  2بإنشاء « ايتيدا«خالل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا 

 60لمصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتكلفة تقدر بنحو الجامعات ا
ماليين جنيه بالجامعة الواحدة، حيث تعتبر الحكومة مجتمعات لإلبداع التكنولوجي أقرب وسيلة 
للوصول إلي الطالب المبدعين والمتميزين في أماكنهم بالجامعات المصرية، الحاضنة األولي 

أن رؤية الوزارة حاليًا هي االستثمار في عقول الشباب، باعتباره االستثمار األضمن لهم، مضيفًا 
لالستدامة من التوسع في المباني.. وتستعد وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، من خالل 

مصرية  جامعات 2 في متكاملة بتجهيزات «ايتيدا«هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
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ي وهي جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وجامعة أسوان، وجامعة المنوفية، وجامعة كمرحلة أول
 .قناة السويس باإلسماعيلية، وجامعة المنيا، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق

ومن المستهدف أن يقوم كل مجتمع لإلبداع داخل الجامعة بعدة أهداف علي مدار العام الواحد 
شركات ناشئة، وتنفيذ مجموعة من المشروعات البحثية  60عن  من ضمنها احتضان ما ال يقل

بهدف الوصول إلي نماذج ومنتجات أولية قابلة للتطبيق التجاري من خالل االحتضان، باإلضافة 
دورة تدريبية متخصصة في عدد من المجاالت  30متدرب من خالل  6000إلي تدريب حوالي 
 .التكنولوجية المتقدمة
علي اهتمام الوزارة برعاية الموهوبين من الشباب ودعم تحويل األفكار  واكد د. عمرو طلعت

المبتكرة المعتمدة علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلي منتجات أو خدمات أولية قابلة 
للتطبيق التجاري، موضحا الدور الحيوي لمجتمعات االبداع لتوطين ونشر ثقافة االبداع 

ورية مع تطوير آليات التعلم من خالل االستخدام المبتكر التكنولوجي علي مستوي الجمه
لتكنولوجيا المعلومات والعمل بمثابة منصات الحتضان الشباب وتحفيزهم علي اإلبداع، وتأهيلهم 
بالمهارات الالزمة وتزويدهم باإلمكانات الضرورية، وبناء قدراتهم المعرفية بهدف خلق جيل أكثر 

 .العلوم والتكنولوجيا إبداعًا وابتكارًا في مجاالت
وأوضح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة جزء من الحكومة وأن مهمته التعاون 
مع جميع جهات الدولة بال استثناء، سواء الوزارات أو الهيئات األخري علي اختالفها، ويبدو هذا 

الدولة للتحول إلي الشمول  مثال في خطة التحول لمجتمع نقدي رقمي، حيث يتم اآلن تفيذ خطة
ل وعلي رأسه البنك المركزي المالي، وهو ما تتعاون فيه الوزارة حاليًا مع القطاع المصرفي بالكام

 ي.المصر 
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 خواطر

 27ترويــض الســـــيول.. انجـــاز هـــام لمواجهة األخطار واستثمارها للتنمية

 بقلم: جالل دويدار

السكانية في مصر من نقص مصادر المياه الالزمة الحتياجاتها تتصاعد الشكوي مع الزيادة 
مليار متر  22الحياتية. إنها تعتمد وبشكل اساسي علي نهر النيل وبالحصة المخصصة وقدرها 

االحتياجات التي لم تعد كافية. يضاف الي ذلك أن مصر وفي ظل   مكعب.. لتلبية هذه
 .لألمطار المناخية ليست من الدول المستغلة  التغيرات

كان من نتيجة ذلك اللجوء الي حظر زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات إضافية من 
مياه الري مثل األرز. كما أن حرماننا من هذا الخير كان من أسباب تحول مساحات هائلة من 
أرضنا الي صحراء جرداء. من المؤكد لو توافرت لهذه الصحراء مياه األمطار الغزيرة ألصبحت 

 .مغطاة بالخضرة التي تجعلها صالحة لالستزراع

في نفس الوقت وفي ظل ُشح المياه الذي أصبحنا نعاني منه فإن اهلل أنعم علي بعض مناطق 
مصر بنعمة السيول التي تحدثها األمطار الغزيرة. الخبراء يقدرون حجم مياه هذه السيول بماليين 

يمكن بالتخطيط واالستعداد واالستغالل الصحيح  األمتار المكعبة من المياه. انهم يضيفون بأنه
لهذه السيول المعروف مواعيدها توفير المياه الالزمة لزراعة األراضي القابلة للزراعة في مناطق 

 .تواجدها بسيناء وجبال البحر األحمر وبعض مناطق الصعيد

قتصادية للحقيقة فقد أمضينا سنوات طويلة عاجزين عن تبني هذه الخطوة بأبعادها اال
واالجتماعية. ان ما يدعو الي التفاؤل أننا وفي السنوات االخيرة تحركنا نحو اقامة التجهيزات 
لتجنب اضرار هذه السيول واالستفادة من مياهها لتسهيل عمليات الزراعة وخلق مناطق جديدة 

نخفضة للجذب السكاني والسياحي. جري ذلك من خالل انشاء مخرات للسيول واعداد المناطق الم
 .الستقبال المياه لتحويلها الي بحيرات
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وفي متابعة لهذا الخير الذي كان في الماضي يؤدي الي خسائر في الممتلكات واألرواح  
  والمرافق. بشرتنا وحذرتنا مصلحة األرصاد الجوية توافقا مع يقظتها وتقديرها للصالح الوطني

ستبدأ مع حلول أوائل شهر سبتمبر بعد أن  ببدء قدوم هذه السيول مبكرة عن موعدها. قالت انها
 .كانت تأتي في شهر أكتوبر

ما صدر عن األرصاد صدقته األحداث حيث تعرضت منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء 
بفيض من هذه السيول. اسعدني في متابعة هذا الحدث إعالن وزارة الري عن نجاح تحويل هذه 

ها الي البحيرة التي جري افتتاحها في يوليو الماضي. السيول عن طريق المخرات التي تم انشاؤ 
كان محصلة ذلك استقرار األحوال والممارسات الحياتية التي محورها التحرك علي الطرق دون 

 .أي مشاكل

علي ضوء هذا الذي حدث والذي سوف يحدث فإنني أرجو ان يكون هناك تعاونا ايجابيا بين 
راعة والحكم المحلي. التحرك علي هذا المسار البد وأن يهدف وزارة الري وبالتعاون مع وزارتي الز 

لالستفادة من تجمعات مياه السيول في تنمية الزراعة وسد بعض االحتياجات األخري الي جانب 
جذب الحركة السياحية الداخلية والخارجية. شيء طيب أن يتحول تعاملنا في الماضي مع هذه 

 .ها خيرا يخدم مخططات التنمية في المناطق التي تستقبلهاالسيول علي انها كارثة.. الي اعتبار 
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 رؤية شخصية

 28المصانع المغلقة ومصروفات التشغيل

 بقلم: جميل جورج

بين الحين واآلخر تعلن الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات األهلية عن مبادرات إلعادة تشغيل 
ومن  ..تمثل خسارة كبيرة لالقتصاد القوميالمصانع المتعثرة منذ سنوات طال أمدها وأصبحت 

هنا طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من المهندس إبراهيم محلب دراسة وحل المشكلة لما له من 
خبرات واسعة حتي يعيد عجالت هذه المصانع للدوران واالستفادة من إمكاناتها المعطلة لتطرح 

الصادرات.. لكن المهندس محلب اصطدم  إنتاجها في األسواق للمنافسة وخفض األسعار، وزيادة
صرارها علي التمسك بتحصيل كامل حقوقها  .بالعراقيل التي وضعتها البنوك علي طريق الحل، وا 

ومر من الوقت الكثير إلي أن جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في يونيو 
عن عشرة ماليين جنيه، وانضمت الماضي واعالنه عن مبادرته بتسوية الديون المتعثرة التي تقل 

ثمانية بنوك للمبادرة التي اشترطت ضمان سداد العميل أصل المديونية الكامل مقابل إسقاط 
 .الفوائد عن اصل الدين والتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة من البنوك ضد العمالء

لغة، بينما تحفظ واستقبلت بعض األوساط الصناعية والزراعية تصريحات المحافظ بسعادة با
البعض اآلخر لعدم قدرته علي الوفاء بمطالب البنوك خالل هذه الفترة القصيرة التي تنتهي في 
ديسمبر القادم بينما المصانع المتعثرة تحتاج إلي تمويل جديد للدعم ومواجهة مصروفات إعادة 

رجال األعمال  التشغيل واستيراد آالت وخامات جديدة. بعض رؤساء البنوك يعبرون عن مطالب
بالمنطقية لذلك يجري عرضها علي محافظ البنك المركزي لدراسة إمكانات مد فترة السداد، ورفع 

 .اسماء المشاركين في المبادرة من القائمة السلبية

ألف عميل من فوائد الديون في  600وكان محافظ البنك المركزي قد استهدف من مبادرته إعفاء 
ن المؤشرات أوضحت حتي اآلن عدم اإلقبال علي تسديد عمالء البنك حالة مشاركتهم فيها.. ولك

ومن هنا يتعين إعادة تقييم المبادرة وتدعيم إيجابياتها  ..الزراعي الديون المستحقة كما كان متوقعا
 وعالج سلبياتها،
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من المبادرات األخري كانت مبادرة جمعية المستثمرين المصريين التي اعتمدت عشرة ماليين 

ألف جنيه.. ومبادرة  250يه لتوفير التمويل لشباب ورواد األعمال ومنح كل واحد منهم جن
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ودورها في دعم القطاع الخاص.. ومن هنا أصبح 

 .التنسيق بين كل المبادرات ضرورة بما يحقق زيادة االستثمارات وتشغيل البطالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


