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»إن مصــر تشــهد عهدا جديــدا من النهضة 
البنيــة  فــي  فقــط  ليــس  والتطويــر، 
ــرى،  ــة الكب ــروعات القومي ــة والمش التحتي
السياســية  القيــادة  باهتمــام  ولكــن 
بتوفيــر حيــاة كريمــة واالســتثمار فــي بناء 
اإلنســان؛ ذلــك النهــج الــذي اتخــذه الســيد 
الرئيــس بــأن يحيــا أبنــاء الشــعب جميعهم 
فــي أماكــن الئقــة، وأن نوفــر لهــم كل 
ــا  ــي شــارك فيه ــات اإلنســانية، والت الخدم
مصريــون بالخــارج علــى مــدار شــهور، 
بدايــة مــن جهــود ســيدات مصــر بالخــارج، 
ودعــم أبنــاء الجيليــن الثانــي والثالــث مــن 
المصرييــن بالخــارج، والــذي شــهد جهــودا 
ــك  ــات، وكذل ــاق التبرع ــي إط ــة ف مخلص
المســتثمرون المصريــون بالخــارج الذيــن 
محافظاتهــم. تنميــة  علــى   يحرصــون 

كافــة  مــن  مبذولــة  كبيــرة  جهــود 
مؤسســات الدولــة والتــي جــاءت ثمرتهــا 
فــي  البشــرية  التنميــة  تقريــر  إطــاق 
غيــر  عقــدا  ليغطــي   ،2021 مصــر 
المصــري،  التاريــخ  فــي  مســبوق 
.2020 عــام  إلــى   2011 عــام   منــذ 

الســاعة،  مــدار  علــى  متواصــل  عمــل 
وتناغــم حكومــي لتحقيــق رؤيــة مصــر 
كل  فــي   ،2030 المســتدامة  للتنميــة 
قطاعــات الدولــة، لنصــل إلــى معــدالت 
ــم  ــس العال ــت يحب ــي وق ــرة، ف ــاز كبي إنج
أنفاســه نتيجــة تداعيــات وبــاء كورونــا 
تنطلــق  التــي  مصــر  ولكــن  المســتجد، 
علــى  قــادرون  أننــا  تؤكــد  للمســتقبل 
الظــروف،  أحلــك  فــي  اإلنجــاز  تحقيــق 
ذلــك. علــى  يشــهد  والتاريــخ  ال   كيــف 

إننــا نشــهد مرحلــة تاريخيــة فــي عمــر 

مــن  الكلمــة  تحملــه  مــا  بــكل  الوطــن 
البشــرية  علمــت  التــي  مصــر  معــانٍ؛ 
فجــر  منــذ  اإلنســان  حقــوق  كلهــا 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــت االس ــخ، أطلق التاري
ــة  ــت كاف ــي تضمن ــان، والت ــوق اإلنس لحق
اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الجوانــب 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  ســواء 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة  الحقــوق   أو 

ــل  ــن العم ــنوات م ــبقها س ــتراتيجية س اس
الجديــدة  المــدن  بنــاء  فــي  الــدؤوب 
والقضــاء  العمرانيــة،  والمجتمعــات 
المرافــق  وتوفيــر  العشــوائيات،  علــى 
والخدمــات، وتشــتمل االســتراتيجية أربعــة 
محــاور عمــل رئيســية تشــمل الحقــوق 
واالقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة 
وحقــوق  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
اإلنســان للمــرأة والطفــل وذوي اإلعاقــة 
والتثقيــف  الســن،  وكبــار  والشــباب 
اإلنســان.    حقــوق  فــي  القــدرات   وبنــاء 

والتقديــر  الشــكر  بــكل  أتوجــه  إننــي 
مــن  أبــدوه  لمــا  بالخــارج  ألبنــاء مصــر 
وطنيــة وإخــاص لهــذا الوطــن، ليقفــوا 
ــد اإلشــاعات المغرضــة،  ــا ض ســدًا منيعً
وليؤكــدوا أن االســتثمار المصــري يقــف 
شــامخًا بقــوة، كمــا أثمــن حرصهــم علــى 
دعــم والترويــج للمبــادرة الرئاســية »حيــاة 
كريمــة« والتــي توفــر العيــش الكريــم 
ألبنائنــا فــي المحافظــات األكثــر تصديــرًا 
ــق  ــي تنطل ــرعية،  والت ــر الش ــرة غي للهج
بالتــوازي مــع المبــادرة الرئاســية لمكافحــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية »مراكــب النجــاة«، 
وســنطلق أول فاعليــة لدعــم مبــادرة حيــاة 
كريمــة مــن أبنــاء الوطــن فــي أمريــكا، في 

ــة  ــاق المنص ــع إط ــل، م ــر المقب 2 أكتوب
 اإللكترونيــة لتبرعات المصرييــن بالخارج.

ــن  ــدد م ــذا الع ــاق ه ــتعد إلط ــن نس ونح
عــن  أعلننــا  معــاك«،  »مصــر  مجلتكــم 
ــن  ــن المصريي ــا م ــال انتظاره ــأة ط مفاج
مــن  للكثيــر  تلبيــة  وجــاءت  بالخــارج، 
االستفســارات التــي وصلتنــا، لتأتــي أول 
العامليــن  للمصرييــن  تأميــن  وثيقــة 
والمقيميــن فــي الخــارج، والتــي جــاءت 
وفــق تكليفــات القيــادة السياســية لتلبيــة 
الخــارج،  فــي  المصرييــن  احتياجــات 
الخليــج  منطقــة  فــي  خــاص  وبشــكل 
ــة  ــي الوثيق ــث تغط ــة، حي ــدول العربي وال
تعويــض  وتشــمل  الجثاميــن،  شــحن 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  المتوفــى،  أســرة 
هيئــة الرقابــة الماليــة واالتحــاد المصــري 
للتأميــن والجهــات المعنيــة، والوثيقــة تعــد 
المصرييــن  احتياجــات  وتلبــي  اختياريــة 
فــي  إصدارهــا  ويتــم  الخــارج،  فــي 
 مصــر أو الســفارات المصريــة بالخــارج.

وأؤكــد مجــددا أننــا نعمــل معًــا لنبنــي 
ويســتحقه  أبناؤنــا  يســتحقه  مســتقبًا 
وطننــا، وهــي الرســالة التــي نضعهــا دائما 
المصرييــن  أن  ونفخــر  أعيننــا،  نصــب 
بالداخــل والخــارج ال يتأخــرون لحظــة عــن 
ــه؛  ــادة بإنجازات ــن اإلش ــم وع ــم وطنه دع
ازرعــوا الحــب والوالء فــي صــدور أبنائكم، 
وافخــروا بمصــر ومــا تقدمــه ألبنائهــا، 
وثقــوا دائمًــا أن هــذا الوطن عزيــز بأهله، 
ــإذن اهلل-  ــيتقدم –ب ــم، وس ــوي بصبره ق

بســعيهم وإصرارهــم وإخاصهــم«.

السفرية\نبيلة مكرم 
وزيرة الهجرة
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سياســة  المصريــة  الدولــة  انتهجــت 
ــة  ــابق؛ فالدول ــي الس ــا كان ف ــرة عم مغاي
لهــا مســار مختلــف لتحقيــق الهــدف وهــو 
تنميــة مصــر، والعمــل علــى بنــاء اإلنســان 
وتوفيــر حيــاة كريمــة، جنبــا إلــى جنــب 
المختلفــة. القوميــة  المشــروعات   مــع 

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــح الجمهوري ــن مام وم
تحــدث عنهــا الرئيــس عبدالفتاح السيســي 
تعزيــز حقــوق المواطنــة وتوفيــر ســبل 
الحيــاة اآلمنــة والائقــة بالمصرييــن، ومن 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــاق االس ــاء إط ــا ج هن
األولــى لحقــوق اإلنســان، والتــي تهــدف 
لتعزيــز الحقــوق االجتماعيــة واالقتصادية 
 والسياســية والثقافيــة بالدولــة المصريــة.

مــن  عــددا  االســتراتيجية  تضمنــت 
الشــامل  للمفهــوم  الرئيســية  المحــاور 
وذلــك  الدولــة،  فــى  اإلنســان  لحقــوق 
ــى  ــوى القوم ــار التنم ــع المس ــل م بالتكام
تأســيس  مبــاديء  يرســخ  الــذى  لمصــر 
أهــداف  ويحقــق  الجديــدة  الجمهوريــة 
ــتدامة2030. ــة المس ــر للتنمي ــة مص  رؤي

سياســات  تطويــر  علــى  تشــتمل  كمــا 
ــة فــى التعامــل مــع عــدد  ــات الدول وتوجه
مــن الملفــات ذات الصلــة، والبنــاء علــى 
ــنوات  ــال الس ــرز خ ــى المح ــدم الفعل التق
الحقــوق  فــى مجــال تعظيــم  الماضيــة 
التحديــات. علــى  والتغلــب   والحريــات 

ــف الرئيــس السيســى، خــال إطــاق  وكل
دمــج  جهــود  بمواصلــة  االســتراتيجية، 
فــى  اإلنســان  حقــوق  ومبــادئ  أهــداف 
السياســات العامــة للدولــة، وفــى إطــار 
ــة المســتدامة  ــذ »اســتراتيجية التنمي تنفي
الكيانــات  رؤيــة مصــر 2030«، ودعــوة 
السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــى 
السياســية  التجربــة  بإثــراء  لاهتمــام 
المدربــة  الكــوادر  وبنــاء  المصريــة، 
المشــاركة  دائــرة  توســيع  خــال  مــن 
مــن  منــاخ  فــى  الــرأى  عــن  والتعبيــر 
الموضوعــى والحــوار  الخــاق   التفاعــل 

التوزيــع  علــى  ضمــان  وشــدد ســيادته 
العــادل لثمــار التنميــة، وتعزيــز التواصــل 
مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــى، 

للتنفيــذ  التســهيات  كل  وتقديــم 
ــم ممارســة العمــل  ــون تنظي الفعــال لقان
وبنــاء  التنفيذيــة،  والئحتــه  األهلــى 
آليــات  يتبــع  وفعــال  كــفء  إدارى  جهــاز 
للمســاءلة. ويخضــع  الرشــيد   الحكــم 

تلقــى  منظومــة  تطويــر  وأوضــح 
فــى مجــال حقــوق  الشــكاوى  ومتابعــة 
ــة،  ــريعة والفعال ــتجابة الس ــان لاس اإلنس
وتكثيــف الجهــود الوطنيــة لبنــاء القــدرات 
 والتدريــب فــى مجــال حقــوق اإلنســان.

وعلــى صعيــد متواصــل، تســلم الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي رئيــس الجمهوريــة 
مصــر  فــي  البشــرية  التنميــة  تقريــر 
احتفاليــة  خــال  وذلــك   2021 لعــام 
إطــاق تقريــر األمــم المتحــدة للتنميــة 
 البشــرية فــي مصــر بالعاصمــة اإلداريــة.

اسرتاتيجـــــية لحـــــــقوق 
اإلنســــــان وتقرير التنمية 

البشرية ..
رحلة مصر  لبنــــاء اإلنسان 
 يف الجمهورية الـجديدة
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ســلم التقريــر إلــى الرئيــس الدكتــورة 
التخطيــط  وزيــر  الســعيد  هالــة 
أبــو  ورانــدا  االقتصاديــة  والتنميــة 
لبرنامــج  المقيــم  الممثــل  الحســن 
مصــر،  فــي  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم 
التســليم  مراســم  فــي  شــارك  حيــث 
أحــد أبنــاء مركــز وزارة الهجــرة للحــوار 
.MEDCE بالخــارج  الدارســين   لشــباب 

مــا  البشــرية  التنميــة  تقريــر  ويعكــس 
تنمويــة  مــن جهــود  الدولــة  بــه  تقــوم 
نواحــي  لجميــع  تمتــد  وعميقــة  شــاملة 
ــرح  ــاول بالش ــا يتن ــر، كم ــي مص ــاة ف الحي
البيانــات الدقيقــة والمفصلة لتلــك الجهود 
الماضيــة،  الســنوات  خــال  واالنجــازات 
الرصــد  قــدرات  يدعــم  الــذي  األمــر 
ــدر  ــي تص ــرات الت ــة المؤش ــل ودق والتحلي
عــن المؤسســات المتخصصــة العالميــة 
 فيمــا يتعلــق بعمليــة التنميــة فــي مصــر.

يجمــع تقريــر  التنميــة البشــرية 2021  
حدثــت  التــي  والتطــورات  التغيــرات  كل 
حــق  »التنميــة  عنــوان  تحــت  بمصــر، 
والمســار«.  المســيرة  مصــر  للجميــع: 
ــه  ذ إن ويحظــى التقريــر بأهميــة خاصــة، إ

ــر  ــي بعــد عشــر ســنوات مــن نشــر آخ يأت
 تقريــر للتنميــة البشــرية في عــام 2010. 

مســبوق  غيــر  عقــدا  التقريــر   يغطــي 
عــام  مــن  المصــري،  التاريــخ  فــي 
ويعــرض   ،2021 عــام  إلــى   2011
تحليــا متعمقــا لمجموعــة مــن قضايــا 
ــر  ــي تؤث ــية الت ــرية الرئيس ــة البش التنمي
أجنــدة  تحقيــق  فــي  كبيــرة  بصــورة 
فيتنــاول  األمميــة،  المســتدامة  التنميــة 
ــي جــرى  ــة للسياســات الت مراجعــة تحليلي
الفتــرة،  تلــك  تبنّيهــا وتنفيذهــا خــال 
ــري،  ــن المص ــاة المواط ــي حي ــا ف وتأثيره
السياســات  مــن  مجموعــة  يقــدم  كمــا 
ــج  ــوء نتائ ــي ض ــة ف ــتقبلية للحكوم المس
تحســين  فــي  يســهم  بمــا  التقريــر 
مســيرة  واســتكمال  الحالــي،  الوضــع 
مصــر. تهــا  بدأ التــي  البشــرية   التنميــة 

التنمويــة  المشــروعات  صعيــد  وعلــى 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  أجــرى  فقــد 
السيســى، جولــة تفقديــة الفتتــاح عــدد 
األرصفــة  مــن  وعــدد  المراحــل،  مــن 
ــا  ــرى، ومنه ــكندرية البح ــاء اإلس ــى مين ف
ــك  ــف االســتخدامات المتعــددة، وكذل رصي

قطــارات  عربــات  اصطفــاف  متابعــة 
والقطــار  المتــرو،  المونوريــل، وعربــات 
ــاء  ــى أرض مين ــت إل ــى وصل ــريع، الت الس
فــور  الخدمــة  لتدخــل  اإلســكندرية 
انتهــاء أعمــال اإلنشــاءات والمشــروعات، 
وســاق. قــدم  علــى  تجــرى   التــى 

  
ــى،  ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــد الرئي وتفق
مينــاء  مرافــق  فــى  التطويــر  عمليــات 
المحطــة  خاصــة  البحــرى  اإلســكندرية 
اللوجســتية متعــددة األغــراض واألرصفــة 
البحريــة، ومســتودعات التخزيــن الحديثــة، 
مصطفــى  الدكتــور  مــن  كا  بحضــور 
مدبولــى رئيــس مجلــس الــوزراء، وكامــل 
والدكتــور محمــد  النقــل،  الوزيــر وزيــر 

معيــط وزيــر الماليــة.



العدد الثالث والثالثونسبتمبر  2021

5 عدد خاص

الدولــة  أعلنــت الســفيرة نبيلــة مكــرم عبــد الشــهيد وزيــرة 
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، إطــاق منصّــة إلكترونيــة 
المصرييــن  تبرعــات  جمــع  لحملــة  عالميًــا  للترويــج  رســمية 
بالواليــات المتحــدة لصالــح المشــروع القومــي لتنميــة وتطويــر 
ــة المقــررة فــي  ــاة كريمــة، وهــي الفاعلي ــف المصــري »حي الري
ــى  ــور مصطف ــوزراء الدكت ــس ال ــة رئي ــل برعاي ــر المقب 2 أكتوب
مدبولــي، حيــث تــم االتفــاق علــى أن تتزامــن الحملــة مــع شــهر 
ــر العظيــم. ــة فــي شــهر أكتوب  النصــر واحتفــاالت مصــر القومي

وقــد تعاونــت مؤسســة »حيــاة كريمــة« مــن مجموعــة »نيــو 
ــع  ــي وض ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــة بالوالي ــت« المصري إيجيب
ــا  ــمل موقع ــي تش ــا والت ــا وتفعيله ــة وتصميمه ــوى المنصّ محت
حيــاة  القومــي  المشــروع  هــو  »مــا  علــى  يحتــوي  إلكترونيــا 
كريمــة؟« عــن طريــق )نســخة ويــب ونســخة موبايــل( كالتالــي:

/h t t p s : / / h a y a k a r i m a u s a . c o m   
/h t t p s : / / m . h a y a k a r i m a u s a . c o m   

االجتماعــي  التواصــل  موقــع  رســمية  وصفحــة 
التالــي: الرابــط  علــى   »فيســبوك« 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / H a y a - K a r i m a -
about?ref=page_internal/107712704982602-USA 

فيلميــة  مــواد  علــى  للحملــة  اإللكترونــي  الموقــع  ويحتــوي 
وفيديوهــات قصيــرة تعريفيــة تعبــر عــن المشــروع القومــي 
ــة  ــو األمي ــات مح ــن حاف ــه، وع ــة تفاصيل ــة« بكاف ــاة كريم »حي
الرقميــة فــي القــرى المصريــة، باإلضافــة إلــى دعــم أحــد أهــم 
القطاعــات بالمشــروع القومــي وهــو شــق التمكيــن االقتصــادي 
 الــذي يعتبــر مــن أهــم الركائــز لدعــم كل مصــري وكل مصريــة.

للمصرييــن  رســمية  أداة  بمثابــة  المنصــة  هــذه  أن  كمــا 
للمشــروع  خالهــا  مــن  التبــرع  يمكنهــم  المتحــدة  بالواليــات 
المــواد  كافــة  عليهــا  ومتــاح  كريمــة«،  »حيــاة  القومــي 
وآليــة  والمســتهدفات  المشــروع  عــن  الموثقــة  والمعلومــات 
عبــر  أو  االئتمانيــة  الكــروت  عبــر  ســواء  التبرعــات،  تحويــل 
إرســال الشــيكات لبريــد تــم إعانــه علــى موقــع الحملــة، وذلــك 
المصريــة،  الجاليــات  أوســاط  فــي  انتشــارها  ضمــان   بهــدف 
الــذي يعــد اإلنجــاز األضخــم فــي  لدعــم المشــروع القومــي 
ــن  ــون مواط ــن ٥0 ملي ــر م ــاة أكث ــر حي ــتهدف تغيي ــخ ويس التاري
مــن كافــة محافظــات مصــر، خاصــة فــي القــرى األكثــر احتياجًــا 

ــرعية. ــر الش ــرة غي ــا للهج ــدرة أيض والمص

ا مع احتفاالت النصر..
ً
تزامن

  أبناء مصر في الواليات المتحدة يساندون جهود الدولة في »حياة كريمة« 
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ــن  ــة المصريي ــة لحماي ــة المصري ــود الدول ــم جه ــي إطــار دع ف
ــن  ــن المصريي ــات المواطني ــتجابة لطلب ــارج، واس ــن بالخ العاملي
ــد  ــرم عب ــة مك ــفيرة نبيل ــت الس ــدا، وقع ــج تحدي ــي دول الخلي ف
ــارج،  ــن بالخ ــئون المصريي ــرة وش ــة للهج ــرة الدول ــهيد وزي الش
للمــرة األولــى، مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن الدكتــور محمــد 
والســيد/  الماليــة،  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  رئيــس  عمــران 
ــاون  ــن، وبالتع ــري للتأمي ــاد المص ــس االتح ــري رئي ــاء الزهي ع
التعــاون  بهــدف  وذلــك  المعنيــة،  الجهــات  مــع  والتنســيق 
العامليــن  للمصرييــن  التأمينيــة  الحمايــة  توفيــر  فــي مجــال 
تأميــن  وثيقــة  إصــدار  خــال  مــن  بالخــارج،  والمقيميــن 
ــل  ــاة ونق ــاالت الوف ــي ح ــة ف ــة التأميني ــر التغطي ــة توف اختياري
المناســبة.  التعويضــات  وصــرف  حــوادث  ووقــوع   الجثاميــن 

العامليــن  لكافــة  الوثيقــة  هــذه  تطبــق  أن  المقــرر  ومــن 
أواصــر  تقويــة  فــي  يســهم  بمــا  بالخــارج،  والمقيميــن 
الوعــي  كفــاءة  ورفــع  تطويــر  وكذلــك  للوطــن،  االنتمــاء 
التأمينيــة. الثقافــة  بمســتوى  واالرتقــاء   التأمينــي 

ــمل  ــى تش ــود حت ــذل الجه ــم ب ــم، يت ــرة التفاه ــى مذك وبمقتض
بالخــارج،  العامليــن  المصرييــن  جميــع  التأمينيــة  التغطيــة 
المزايــا  مــن  االســتفادة  فــي  إيجابــي  أثــر  مــن  لذلــك  لمــا 
بالخــارج. العامليــن  المصرييــن  يحتاجهــا  التــي   التأمينيــة 

وبموجــب المذكــرة أيضــا، يتــم تنفيــذ كافــة الفعاليــات مــن 
)حمــات توعيــة – نــدوات – ورش العمــل وغيرهــا( لرفــع الوعــي 
ضــد  اختياريــة  تأميــن  وثيقــة  إلعــداد  والتعــاون  التأمينــي، 
ــي  ــة الت ــات التأميني ــن التغطي ــي تتضم ــخصية الت ــوادث الش الح
يحتــاج إليهــا المصرييــن العامليــن بالخــارج وإعــداد الدراســة 
ــن  ــة م ــات الازم ــى الموافق ــول عل ــعيرها، والحص ــة لتس الازم
ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــص الهيئ ــة وباألخ ــات المختص الجه
 فيمــا يتعلــق بوثيقــة التأميــن التــي تغطــي العامليــن بالخــارج.

كمــا تقتضــي مذكــرة التفاهــم عمــل الترتيبــات الازمــة مــع 
الجهــات المعنيــة إلصــدار وثائــق التأميــن وتحصيلهــا إلكترونيــا، 
بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة والحصــول علــى 
موافقتهــا، وكذلــك اتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان حصــول 
المصرييــن العامليــن بالخــارج علــى التعويضــات المســتحقة 
لهــم فــي حالــة حــدوث الخطــر المؤمــن منــه، فضــا عــن عمــل 
الدراســات الازمــة لمراجعــة تســعير الوثيقــة بنــاء علــى النتائــج 

ــة. الفعلي

»الهجرة« تتفق مع الاتحاد المصري للتاأمين و »الرقابة المالية« على توفير الحماية 
 التاأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
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بقلم: سميرة محسن، مصرية بالعراق

ــت  ــاك« أن أتاح ــر مع ــة »مص ــة لمجل ممتن
ــدد،  ــذا الع ــي ه ــاركة ف ــة المش ــي فرص ل
ــا  ــت بزيارته ــي قم ــدول الت ــدد ال ــل ع وص
منهــم  دولــة،   30 إلــى  المجمــل  فــي 
أننــي  فخــري  ومبعــث  عربيــة،  دول   8
تعلمــت فــي مــدارس حكوميــة، تربيــت 
العالــم  دول  فــي  مصــر  صــوره  علــى 
ــم  ــار العال ــا مــع فكــرة انبه وتكيفــت تمام
قبــل  المصريــة.  والثقافــة  بالحضــارة 
فعــل  رد  ألرى  متشــوقة  كنــت  ســفري 
النــاس عنــد معرفتهــم أننــى مصريــة، 
 هــل مامحــي ســتُظهر ذلــك، أم لغتــي؟.

هــل سيســألونني عــن الفراعنــة أم منــاخ 
صيفــا؟  والجــاف  شــتاء  المعتــدل  مصــر 
الســيناريوهات  مــن  والكثيــر  الكثيــر 
ــا. ــى أن أراه ــت أتمن ــي كن ــات الت  والتوقع

لبنــان،  إلــى  ســفرياتي  أولــى  كانــت 
الخــوف والشــك رفيقــاي، وأحمــل علــى 
ــل  ــة عظيمــة مث ــل دول كتفــي عــبء تمثي
ــي  ــي ه ــت ل ــة قيل ــن أول جمل ــر، ولك مص
ــت  ــد عــادل إمــام« فابتســمت وقل » اه.. بل
ــة حديثــي ألوضــح أن  ــت لتكمل نعــم، وجئ
ــد  ــخ، ألج ــارة وتاري ــن وحض ــد ف ــر بل مص
مــن  مقطوعــات  يتذكــرون  األصدقــاء 
 مســرحيات الزعيــم وعــم الضحــك المكان. 

المغــرب،  فــي  رأيــت  مــا  أدهشــني   
أســتطيع  فبالــكاد  محــدودة  فرنســيتي 
التعبيــر عــن مــكان  أو  الطريــق  وصــف 
ولكنــي  التاكســي،  مــع ســائق  للذهــاب 
وأقــول ســام  الســيارة  بمجــرد صعــود 
عليكــم، ممكــن أروح المــكان الفانــي، 

تعلــو  ثــم  لــي،  يلتفــت  الســائق  ألجــد 
وجهــه ابتســامة واســعة ثــم يقــول »أنــت 
ال  هــو  إمــام؟«  عــادل  كيفــه  مصريــة، 
يفهمنــي وال أفهمــه، ولكــن منــذ صعــودي 
معــه ظــل يبتســم ويأتــي بجمــل مــن 
وال  ويســألني  إمــام  عــادل  مســرحيات 
أســتطيع الــرد وال الفهــم ولكنــه ســعيد 
ــرة. ــامة كبي ــع ابتس ــي م ــوم بتوصيل  ويق

الفنــان  روح  كانــت  أيضــا  األردن  فــي 
ترافقنــي فــي أي مطعــم، يأتــي النــاس 
المصريــة  بالعاميــة  الحديــث  يحاولــوا 
ازيــك   « مثــل  كلمــات  ويســتخدموا 
دائمــا. كبيــرة  ابتســامة  مــع   وأوي« 

العــراق  فــي  كان  األكبــر  الموقــف 
الشــقيق، فأحدهــم ظــل أســبوعا يضحــك 
عاليــا خــال أي اجتمــاع أو حديــث جــاد فــي 
العمــل، حتــى شــعرت بالغضــب وقمــت 
بســؤاله هــل أقــول نــكات، فاعتــذر لــي 
وقــال عندمــا تتحدثيــن أرى أمامــي عــادل 
المناســبات  فــي  تجتمــع  األســرة  إمــام، 
علــى مســرحياته؛ مجــرد كامــك يعيــد 
 لــي الكثيــر مــن الذكريــات والضحــكات. 

ــع  ــي م ــد اآلخــر ولعمل ــى الصعي ولكــن عل
صغــار الســن، عندمــا أتحــدث مــع األجيــال 
األصغــر ســنا، بالــكاد يفهمــون مــا أقــول، 
كامــي  مــن  ينزعجــون  أجدهــم  بــل 
العربيــة  الــدول  إحــدى  فــي  الســريع، 
الفــور  وعلــى  شــباب  مجموعــة  قابلــت 
كان  لألســف  يــا  ولكــن  أتحــدث،  بــدأت 
أكبرهــم 18 عــام ولــم يفهــم منــي كلمــة 
واضطــررت للتحــدث باإلنجليزيــة. وتكــرر 
ــد  ــنا. وعن ــر س ــة األصغ ــرا خاص ــذا كثي ه

ــة؛  ــة صادم ــت اإلجاب ــاذا؟ فكان ــؤالي لم  س
لــم  والمســرحيات  المصريــة  فاألفــام 
تعــد كمــا كانــت، تغيــرت بشــكل كبيــر 
يشــكو  والبعــض  وشــتم،  ســب  وبهــا 
تحــول أغلبهــا إلــى الســطحية. بالتأكيــد 
أبــرز  مــن  المصريــة  واألفــام  الدرامــا 
محــاور القــوى الناعمــة، فهــي الســبب أن 
عــرف الكثيــرون مصــر وأحبوهــا وحرصــوا 
علــى زيارتهــا مــن خــال األفــام القديمــة 
ومــا أظهرتــه مــن روح وقيمــة ثقافيــة 
ليعيشــوها،  النــاس  عليهــا  يتهافــت 
العنــف  مشــاهد  مــن  العكــس  علــى 
حاليــا. األفــام  أغلــب  فــي   المنتشــرة 

ــي  ــد عرب ــي بل ــش ف ــة تعي ــي مغترب كون
حاليــا، فأنــا ســعيدة بكونــي مصريــة، مــن 
ــوم  ــم، ويق ــي يبتس ــمع لهجت ــي ويس يران
بشــكري علــى تذكيــره بالســفير عــادل 
وجيــل  الكثيريــن،  أضحــك  الــذي  إمــام 
والمبدعيــن،  األســاتذة  مــن  العمالقــة 
يرجــع  مصــر  فــي  اإلعــام  أتمنــى 
العظيــم علــى  بتأثيــره  لســابق عهــده، 
بالخــارج،  للمغتربيــن  صــورة  تكويــن 
للعالــم. وتاريخنــا  ثقافتنــا   ونقــل 

ســعادة  شــكرا  مقالــي،  نهايــة  وفــي   
مــن  رســمته  لمــا  الزعيــم«   « الســفير 
وشــكرا  كاملــة  منطقــة  علــى  بهجــة 
حــول  دافئــة  ذكريــات  لخلــق  لــدورك 
شــكرا  النهايــة،  وفــي  العربــي  القطــر 
ســعيد  وقــت  قضــاء  فــي  لمســاعدتي 
ومقابلتــي بابتســامة مــن أشــقائي فــي 
معرفــه  لمجــرد  العربيــة  الــدول  أغلــب 
أننــي مــن مصــر.. بلــد الضحكــة الصافيــة 

الحقيقيــة. واالبتســامة 

الدراما والسينما المصرية
 وهويتنا الثقافية


