




            إيسنر يقيص روبليف
               من بطولة مدريد.. ويرضب موعدا مع ثيم

املفتوحة  مدريد  بطولة  هنائي  ربع  إيسنر  جون  األمريكي  بلغ 
بواقع روبليف  أندري  الرويس  إقصاء  من  متكن  بعدما  للتنس، 

7-6 )7-4( 3-6 و6-7 )4-7(.

ماخيكا  كاخا  جممع  يف  له  أداء  أفضل  وعادل  إيسنر  وسجل 
من  عامني  بعد  عاد  حيث  مدريد،  بطولة  يستضيف  الذي 
و2015.  2018 نسختي  يف  فعل  كام  النهائي  ربع  وبلغ  الغياب، 

يف املقابل، مل يتمكن روبليف، املصنف رقم 7 عامليا، من مواجهة 
2015 ميامي  يف  بالفعل  معه  خرس  الذي  املخرضم  األمريكي 
ومتكن بالكاد من كرس إرسال منافسه يف مناسبتني طوال املباراة.

واستغرق األمريكي ساعتني و9 دقائق ليؤكد فوزه عىل روبليف
ثيم  دومينيك  النمساوي  أمام  سيلعب  حيث  النهائي،  ربع  ويبلغ 
و4-6.  )7-9(  6-7 مينور  دي  أليكس  األسرتايل  عىل  تغلب  الذي 

االحتاد املرصي يصدر بياًنا بشأن كأس العرب
األول  املنتخب  إن  القدم،  لكرة  املرصي  االحتاد  قال 
خالل  قطر  يف  املقررة  العرب،  كأس  بطولة  سيخوض 
حينها. متاح  تشكيل  بأفضل  املقبل،  أول  ديسمرب/كانون 

 
توقيت  يف  ستقام  البطولة  أن  بيان،  يف  االحتاد،  وأضاف 
األمم  بطولة  يف  للمشاركة  الفراعنة  إعداد  يناسب 
املقبل. ثان  يناير/كانون  يف  بالكامريون  املقررة  اإلفريقية، 

 
مشاركته  أمر  استقبل  املرصي،  االحتاد  أن  "كام  وتابع: 
التقدير  بكل  عنها،  لإلعالن  األوىل  الوهلة  منذ  العربية، 
املرصي  الوفد  تشكيل  عىل  انعكس  ما  وهو  واالهتامم، 
االحتاد،  رئيس  برئاسة  البطولة،  قرعة  مراسم  يف  املشارك 
بركات". حممد  األول،  الوطني  املنتخب  مدير  وبصحبته 

تواجد  أيضا  املفرتض  من  كان  أنه  االحتاد  وأوضح 
املرصي للمنتخب  الفني  املدير  البدري،  حسام 
حينها. كورونا  بفريوس  إصابته  لوال  الوفد،  ضمن 

                                إلغاء ودية مرص وبوروندي

حسام  بقيادة  مرص،  ملنتخب  الفني  اجلهاز  استقر 
بوروندي،  مع  الودية  الفراعنة  مباراة  إلغاء  عىل  البدري، 
املقبل. يونيو/حزيران   3 يوم  هلا  مقررا  كان  التي 

جاء ذلك بعد قرار االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، تأجيل 
2022 العامل  لكأس  املؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  مباريات 
التي كانت مقررة يف يونيو، يف ظل انتشار فريوس كورونا.

وتقرر أن تقام املباريات املؤجلة يف إطار األجندة الدولية 
ونوفمرب أول  وأكتوبر/ترشين  سبتمرب/أيلول  خالل 

ترشين ثان املقبلني.

ضمن  للمونديال،  املؤهلة  التصفيات  يف  مرص  وستلعب 
املجموعة السادسة، التي تضم أيضا ليبيا وأنجوال واجلابون.

قرار  أن  للزمالك  العام  املدرب  نبيه،  أسامة  أكد 
من  جاء  الفريق،  وسط  العب  عاشور  إمام  إيقاف 
كارتريون. باتريس  الفرنيس  بقيادة  الفني  اجلهاز 

إيقاف  كارتريون،  بقيادة  للزمالك،  الفني  اجلهاز  وقرر 
بالنادي الشباب  فريق  مع  للتدريب  وحتويله  عاشور،  إمام 
اجلزائر. مولودية  أمام  الفريق  مباراة  يف  منه  بدر  ملا  نظرا 

يف  رد،  دون  هبدفني  اجلزائر  مولودية  عىل  الزمالك  وفاز 
اجلولة  يف  يوليو،   5 ملعب  عىل  بينهام  أقيمت  التي  املباراة 
إفريقيا. أبطال  دوري  لبطولة  املجموعات  دور  من  اخلامسة 

غاضبا  كان  "عاشور  تلفزيونية:  ترصحيات  يف  نبيه  وقال 
ما  تفاصيل  يف  اخلوض  أريد  وال  املولودية،  مباراة  بعد 
األول". الفريق  عن  إبعاده  قرر  الفني  واجلهاز  حدث، 

لعدم  العب  أي  حزن  أن  إىل  للزمالك،  العام  املدرب  وأشار 
الفني  اجلهاز  ولكن  القدم،  كرة  يف  طبيعي  أمر  املشاركة 

بالكامل. الفريق  عىل  احلفاظ  مهمته 
مع  املران  سيخوض  عاشور  أن  وأكد 
مسمى غري  ألجل  الشباب  فريق 
سيكون  أخرى  مرة  تصعيده  أن  موضحا 
كارتريون. بقيادة  الفني  للجهاز  مرتوكا 

عبور  عىل  قادر  الزمالك  أن  وأوضح 
اسم  أن  مؤكدا  السنغايل،  تونجيت  عقبة 
من  أكرب  ومجاهرييته  التونيس  الرتجي 
املولودية. أمام  أداءه  يف  التشكيك  محالت 

وتاريخ  قدرات  يف  متاما  "أثق  وأتم: 
أمام  ونظيفة  قوية  مباراة  لتقديم  الرتجي 
للفريق  سنقول  النهاية  ويف  املولودية، 
سعيد". حظ  واخلارس  مربوك  الصاعد 

نبيه: إيقاف عاشور ألجل غير مسمى..
واسم الترجي أكبر من حمالت التشكيك

                                   فـرانكفـورت جيـدد
                                   لتشاندلر حتى 2025

مع  مستمر  تشاندلر  تيموثي  العبه  أن  فرانكفورت،  آينرتاخت  أعلن 
مايو   ٦ اخلميس  يوم  معه  التعاقد  جتديد  تم  بعدما   ،2025 عام  حتى  الفريق 
كروية. ال  مسريته  ينهى  أن  بعد  النادي،  مع  حمدد  غري  دورا  ومنحه   2021

عام  فرانكفورت  إىل  عاما،   31 تشاندلر،  األملاين-األمريكي  املدافع  وانضم 
باستثناء  احلني،  ذلك  منذ  النادي  مع  وظل  عاما،   11 يبلغ  كان  حينام   ،2001
و2014.  2010 عامي  بني  ما  نورمربج  فريق  يف  قضاها  سنوات  أربع 

فرانكفورت:  آينرتاخت  إدارة  جملس  عضو  بوبيتش،  فريدي  وقال 
إنه  الريايض،  اجلانب  تتجاوز  العامة  والبيئة  للفريق  تيمي  "قيمة 
وزن". هلا  وكلمته  خدمته،  بسبب  مكان  كل  يف  كبري  باحرتام  حيظى 

                        األهيل يكشف تفاصيل
                        إصابـة صالح حمسـن

  
تفاصيل  األهيل،  طبيب  أبوعبلة  أمحد  كشف 
مواجهة  يف  الفريق  مهاجم  حمسن  صالح  إصابة 
املرصي. الدوري  بطولة  يف  السكندري،  االحتاد 

عقب  ناديه  ملوقع  ترصحيات  يف  أبوعبلة  وقال 
لإلصابة  تعرض  حمسن  صالح  إن  اللقاء، 
اآلالم. بعض  عنها  نتج  القدم  كاحل  يف  بالتواء 

 
الكاحل آالم  من  اشتكى  "الالعب  وأضاف: 
وجتهيزه  عليه  للحفاظ  استبداله  تم  ثم  ومن 
للمشاركة  جاهًزا  وسيكون  املقبلة،  للمرحلة 
طبيعي". بشكل  املقبل  السبت  التدريبات  يف 

 
االحتاد  عىل  ثميًنا  ا  فوًز حقق  األهيل  أن  يذكر 
السكندري )2-1(، عىل استاد اإلسكندرية يف اجلولة 

الـ20 من الدوري املمتاز.

توتنهام يساهم يف راتب
مورينيو مع روما

سيدفع  هوتسبري  توتنهام  إن  صحفي،  تقرير  قال 
جوزيه  السابق،  مدربه  راتب  من  جزًءا 
اإليطايل. روما  اجلديد  فريقه  مع  مورينيو، 

جوزيه  مع  تعاقده  روما،  وأعلن 
الفنية  املهمة  ليتوىل  مورينيو، 
لباولو  خلًفا  العاصمة  لذئاب 
املقبل. املوسم  من  بداية  فونسيكا، 

إيطاليا" سبورت  "سكاي  شبكة  وذكرت 
راتب  من  جزء  دفع  عىل  وافق  توتنهام  أن 
روما. مع  األول  موسمه  يف  مورينيو، 

راتبه خفض  عىل  وافق  مورينيو  أن  وأضافت 
وسيحصل عىل 7 ماليني يورو يف املوسم الواحد، علاًم 
السبريز. مع  يورو  مليون   16 عىل  حيصل  كان  بأنه 

سيحصل  مورينيو  أن  إىل  الشبكة  وأشارت 
موسمه  يف  يورو(  مليون   16( املبلغ  نفس  عىل 
ماليني  9 توتنهام  سيدفع  حيث  روما،  يف  األول 
السبريز. مع  عقده  انتهاء  قبل  إقالته  عن  تعويًضا 

ولفتت إىل أن مرسوم النمو يف إيطاليا، كان له األثر 
األكرب يف قرار مورينيو بالعودة إىل إيطاليا، خاصة 
وأنه يتيح خصم رضيبي بنسبة %50، والذي ينطبق 
سنوات  3 بآخر  إيطاليا  يف  يعيشوا  مل  الذين  عىل 
وينقلون إقامتهم املالية إىل البالد ملدة عامني عىل األقل.



حقيقة 
الـسـكـــــر 

األبــيــــــض
والـدقيق األبيض 

امُلــــــــــــــــــرة!..

صعب  املوضوع  احلقيقة  يف 
تناوله الن من منا مل يرتيب عيل حب 
األسمر! اخلبز  من  أكثر  األبيض  اخلبز 
السكر  من  أكثر  األبيض  السكر  وأيضا 
السكر أن  املرة..  واحلقيقة  الداكن 
والدقيق األبيض نتاج جتارب معملية هدفها 
نقول  عندما  نبالغ  وال  السلعة  وترويج  بيع 
املُصنعة  املركبات  هذه  إدمان  نعم  إدمان.. 
معمليًا بطريقة كيميائية بحته، التي ليست 
وأيضًا  بصلة  اآلدمي  للطعام  متت  ال  فقط 
جيب أن ال تنتمي إيل مائدة الطعام البرشى.
مشاكلهم  كثرة  بسبب  البعض  شبههم  وقد 
اإلستعامل  عن  الناجتة  العديدة  واألمراض 
قبل  املعامل  يف  له  املخطط  باإلدمان  املزمن 
هذه  عىل  لإلقبال  املستهلك  يد  إيل  وصوهلا 
نتيجة  خطري  بشكل  املصنعة  املنتجات 
حتضريها ىف املعامل هبذه الطريقة املرعبه.

ما ال يعرفه معظم الناس أن السكر األبيض 
والدقيق األبيض ىف املجتمعات العلمية يف 
القرن الــ 21 يلقبوهنم بالسعرات احلرارية 

.)Empty Calorie(  الفارغة

مــا هي السعرات احلـراريــة 
الــفــــارغـــــة؟ 

السعرات احلرارية الفارغة
هــــــو   )Empty calories (
مه  ا ستخد إ يتم  مصطلح 
صـــــــــــــف  لــــــــــــــو
ت  ا لســـــــــــعـــــــــر ا
يـــــــة  ر ا حلــــــــر ا
يف  املوجـــــودة 
طعمة  أل ا

تعد  التي  واملرشوبات 
فقرية يف قيمتها الغذائية، ولكنها 
يف املقابل قادرة عىل تزويد اجلسم بالكثري من 
احلرارية.  بالسعرات  غناها  بسبب  الطاقة 
خاص  بشكل  ينطبق  أمر  وهو 
قد  التي  واملرشوبات  األطعمة  عىل 
مثل:  فحسب،  للمتعة  تناوهلا  يتم 

احللويات، واملرشوبات الغازية.
السعرات  من  النوع  هذا  يتواجد  ما  عادة 
االتية:  الغذائية  املصادر  يف  خاص  بشكل 
املشبعة والدهون  املضافة،  السكريات 

والدهون املتحولة، والكحوليات.
عيل  قوى  تأثري  يؤثر  األبيض  فالسكر 
تسمي التي  املخ  ومستقبالت  هرمونات 
بنفس   beta endorphins
اهلريوين مثل  املخدرات  تأثري  
والكحوليات  والنيكوتيــــن  واملـــورفيـــن 
جــــــــدًا  صعــــب  ملــــــاذا  واآلن  
البيضــــاء!؟ الســـموم  من  التخلــص 
فارغــة؟! حــراريــة  ســعــرات  ملـــــاذا 

:)Empty Calorie(
مرحلة  فهو  األبيض  السكر  منتج 
السكر  قصب  خام  من  آخرية  صناعية 
الغذائية  املواد  بمئات  املعروف  الطبيعى 
واإلنزيامت واأللياف  والفيتامينات 
للجسم  املهمه   النادرة  والعنارص  واملعادن 
ال  والتي  نعرفها  التي  النباتية  واملغذيات 
يف  معًا  تعمل  والتي  اليوم  حتي  نعرفها 
هيئة  يف  نتناوهلا  عندما  عظيم  إنسجام 
طبيعى قصب  كعصري  ُترشب  أو  قصب 
صحي غري  بأنه  الكثري  إهتمه  الذي 
الصحية  العصائر  أكثر  من  فهو 
عيل  إلحتوائه  األرض  وجه  عيل 
أعاله. املذكورة  املكونات  مجيع 
متعددة  مراحل  عيل  القصب  ويمر 
والتنظيف والتصنيع  التكرير  من 
والتجفيف  والتربيد  والتسخني 
خايل  ميت  طعام  إيل  يتحول  أن  إيل 
أعاله! مذكورة  مادة  كل  من 
ويؤدي   Empty Calorie عليه  يطلق  لذلك 
مما  املخ  يف   beta endorphins إثارة  إيل 
فئران  يف  لوحظ  وقد  االإدمان  إيل  يؤدي 
جًدا  واضحة  إنسحاب  أعراض  املعامل 
خمدرات،  إنسحاب  أعراض  كأهنا 
هذا!؟ يتخيل  كان  من 

أما عن شقيقه األتعس حًظ
وهــو الــدقــيــق األبــيــض:

 Whole( قد خلقه اهلل لنا كغذاء صحي كامل
Food( بني اللون يتكون من ثالث طبقات:
Bran اخلارجية
Germ والوسطي
Endosperm والداخلية
باإلنزيامت  مفعمة  الطبقات  ومجيع 
النباتية  واملغذيات  واملعادن  واأللياف 
إهليه بيد  سويًا  تام  إنسجام  يف  تعمل  التى 
تــــــفـــــوق  ســـيمفــونيــــة  عــــزفت 
بيتهوفن سيمفونيـــــات  أعــــــظــــــم 
لكسب  وحبه  بجشعه  اإلنسان  ولكن 
البني   الدقيق  يسلب  أن  قرر  السهل  املال 
أبيض دقيق  إيل  بتحويله  فوائده  كل 
الفيتامينات  ببعض  بتخصيبه  ويقوموا 
العاملية  اهليئات  بعض  من  بضغط  وهذا 
أن هذه  القاريء  تعلمه عزيزي  ولكن ما ال 
فقط مكونات   10 من  أقل  تضيف  العمليه 
مكونًا    100 من  بأكثر  مقارنة 
التصنيع!! عملية  يف  ُفقدت  مهمني 
وحتول ايل سعرات حرارية فارغة لألسف!

مشاكل السعرات احلرارية الفارغة؟
إلتهابات  وأيضا  املفرطه  السمنة 
الطبيعية اجلسم  هورمونات  وإضطرابات 
وإدمان ونقص فيتامينات ومعادن والياف
وإنزيامت اجلسم! وكل هذه النواقص تؤدي 
عده وأمراض  صحية  غري  حياة  إيل  معًا 
الناتج  الثاين  النوع  السكر  مرض  منها 
عديده لسنني  األنسولني  مقاومة  عن 
الرشايني  وتصلب  الكبد  عيل  والدهون 
 LDL اليسء  الكوليسرتول  إرتفاع  بسبب 
الكوليسرتول  وإنخفاض  الثالثية  والدهون 
مثل  كثرية  آخري  وأمراض   HDL اجليد 
وأمراض  الرسطانات  أنواع  من  الكثري 
يمثل  مما  زيادهتا  أو  بنقصها  املناعة 
فريوس. الكورونا  عرص  يف  كبرية  مشكلة 
الن اهلل أعد اإلنسان باحسن جهاز مناعي 
البكترييا  أنواع  مجيع  حماربة  عيل  قادر 
حيرص  عندما  فقط  والفريوسات،  

اإلنسان أن يأكل الطعام الذي أعده اهلل لنــــــا 
بدون أي تدخالت برشية

أوتــــغــــيـــــيــــــــر 

فــى 
حمـتـويـــات 

الطعــــــــام !
كيف تستطيع 

جتنب السعرات 
احلرارية الفارغة؟ 

الصحية البدائل  عىل  ركز   -
صحية  غذائية  قرارات  إختذ   -

تعديالت  إجراء  خالل  من  وذكية 
يأيت: كام  اليومى،  طعامك  عىل  بسيطة 

بالفواكه  واستبدهلا  السكر،  جتنب   -
الطازجة.

- جتنب اخلبز املصنوع من حبوب غري 
كاملة، وإستبداله بخبز مصنوع من 

احلبوب الكاملة.
والغنية  الضارة  السوائل  رشب  جتنب   -

بالسعرات احلرارية الفارغة، مثل: 
املصنعة والعصائر  الغازية،  املرشوبات 

واملاء املنكه.
- قم برشب كميات كافية من املاء النقى 

يومًيا. العادى 
وإستبدله  املقيل،  الطعام  تناول  جتنب   -

بالطعام املشوي.
واجلزر  اخليار  رشائح  بتناول  قم   -
املقلية. البطاطا  رقائق  تناول  عن  بداًل 

وإستبدهلا  املعاجلة،  الزيوت  جتنب   -
بالزيوت الصحية، مثل: زيت الزيتون.

الصلصات  إستخدام  جتنب   -
إعداد  أثناء  اجلاهزة  والتتبيالت 

والسندويتشات الطعام 
والكاتشب. املايونيز  مثل: 

صحة  أتم  ىف  دمتم 
إن  حال  وأفضل 

الـلــه. شـــــاء 



بالنسبة للمخطوبني:
اذا كنت يف مرحلة اخلطوبة و مل تتزوج بعد
ال ختتار أن متزوج بالفعل، بحجة أن زواجك 
القرعة. نتائج  ظهور  قبل  قد  سيكون 
وطاملا أنت يف مرحلة اخلطوبة أثناء التقديم 
أنك  خيار  إختيار  عليك  جيب  القرعة،  يف 

غري متزوج.
بعد  تزوجتك  لكن  القرعة  يف  فزت  واذا 
تأشرية  معاجلة  أثناء  بالقرعة،  التقديم 
زوجتك   اضافة  يمكنك  االمريكية  اهلجرة 
مشكلة. أي  بدون  االستامرة  يف  زوجك  أو 

شهادة  لكن  متزوج،  أنك  اخرتت  حال  يف 
يتم  القرعة، سوف  تاريخ  بعد  الزواج كانت 
اىل  اهلجرة  تستطيع  ولن  كذب  هذا  اعتبار 
فزت. اذا  حتى  القرعة  خالل  من  امريكا 

أضف أطفالك يف القرعة عند التقديم:
أطفالك  أضف  اللوتري  يف  التقديم  عند 
بأطفال  رزقت  واذا  التقديم،  عند 
فزت  اذا  اضافتهم  يمكنك  آخرين، 
السفارة. يف  اهلجرة  طلب  معاجلة  أثناء 

ومل  بالفعل  أطفال  لديك  كان  اذا  أما 
التقديم أثناء  القرعة  يف  تضيفهم 
ذلك. بعد  اضافتهم  تستطيع  لن 
من  الكثري  فيه  يقع  اخلطأ  هذا 
القرعة. يف  التقديم  عند  الناس 

ولدت  التي  البلد  هي  التقديم  بلد 
فيها و ليس التي تعيش فيها:

تقديم  يف  الشائعة  األخطاء  من 
دولة  اختيار  خطأ  األمريكي  اللوتري 
األم. الدولة  وليس  الفعلية  االقامة 
دولة  يف  يعمل  من  هناك  كان  اذا  فمثاًل 
خيتار  أن  جيب  دولة،  أي  يف  أو  عربية 
اقامته. دول  وليس  التقديم  عند  دولته 
فقط الدولة  هذه  يف  وتعمل  تقيم  أنت 
حتمله  الذي  السفر  جواز  هيم  ما  لكن 
الدولة. تلك  يف  االقامة  بطاقة  وليس  بالفعل 

حتمل جنسية دولة ليست مؤهلة 
للتقديم يف اللوتري:

مؤهلة  غري  دولة  جنسية  حتمل  كنت  اذا 
فهذا  مثاًل،   2020 امريكا  لوتري  يف  للتقديم 
القرعة. يف  للتقديم  تأهلك  عدم  يعني  ال 
اجلنسية  عن  أحتدث  هنا  أنا 
وهي  األم  جنسيتك  وليس  الثانية 
فيها. ولدت  التي  الدولة  جنسية 
الكندية  اجلنسية  حتمل  كنت  اذا  وكمثال 
للتقديم  املؤهلة  غري  الدولة  من  كندا  و 
األصلية  جنسيتك  لكن  اللوتري،  يف 
جنسية  وهي  املغربية،  اجلنسية  هي 
مشكلة. بدون  التقديم  يمكنك  مؤهلة، 
األخطاء  أبرز  من  أيضًا  اخلطأ  هذا 
يقع  والذي  اللوتري  تقديم  يف  الشائعة 
اللوتري. يف  املسجلني  من  الكثري  فيه 

اسمك نفس املوجود يف جواز سفرك:
اللوتري  يف  بالتقديم  تقوم  عندما 
تقديم  منك  يطلب  لن  االمريكي، 
التقديم. عملية  أثناء  سفر  جواز 
السمك،  جيدًا  تنتبه  أن  جيب  لكن 
السفر جواز  يف  ثالثي  اسمك  كان  فإذا 
ثالثي. القرعة  يف  اسمك  تكتب  أن  جيب 
جواز  يف  موجود  هو  كام  اسمك  اكتب 
السفر، و إن مل يكن لديك جواز سفر، جيب 
االسم  بنفس  السفر  جواز  تستخرج  أن 
القرعة. يف  التقديم  عند  بكتابته  قمت  الذي 
جواز  بإستخراج  تقوم  أن  واألفضل 
حتى  القرعة  يف  التقديم  قبل  سفر 
صحيح. بشكل  اسمك  يتطابق 
األخطاء  من  السفر  جواز  خطأ  ويعترب 
اللوتري والتي ال تتعارض  الشائعة يف تقديم 
يف  ذلك  بعد  تتعارض  لكن  الفوز  مع 
األمريكية. السفارة  يف  اللوتري  مقابلة 

اللوتري عىل  ال تقم بتعديل صورة 
االنرتنت:

األخطاء ىف الصورة تعني رفض طلبك من 
البداية.

يف  الشائعة  األخطاء  من  الصورة  خطأ 
االستبعاد  تعني  والتي  اللوتري  تقديم 
البداية. من  الفوز  وعدم  اللوتري  من 
واحلل األفضل، أن تذهب اىل ستوديو خمتص 
عىل  احلصول  يف  ترغب  أنك  وختربهم 
للقرعة: املطلوية  املواصفات  بنفس  صورة 
تكون  لن  لكن  كثريًا،  تكلفك  لن  الصورة 
الصورة  ألن  تقدمها  التي  الصورة  من  قلق 
خمتصة. جهة  من  عليها  احلصول  تم 
و اذا مل تفوز يف اللوتري هلذا العام، يمكن التقديم 
مشكلة بدون  التايل  العام  يف  الصورة  بنفس 
طاملا ال توجد تغيريات كبرية يف شكلك ولكن 
التقدم. سنة  لنفس  حديثة  صورة  يفضل 

التسجيل يف قرعة اهلجره اىل امريكا 
ال حيتاج شهادات خربة:

ال  امريكا  ايل  اهلجره  قرعة  يف   التسجيل 
يتطلب أي خربات عملية أو شهادات خربة.

يعمل  امريكا  إىل  باهلجرة  التسجيل 
يفوز  ومن  احلظ،  أي  القرعة،  نظام  وفق 
وبعدها  ألمريكا  اهلجرة  يمكنه  بالقرعة 
عاتقه. عىل  تقع  أموره  تدبري  مسؤلية 

 اتقان اللغة االنجليزية ليس من رشوط 
اهلجرة المريكا:

ال  االمريكي  اليانصيب  يف  التقديم 
إنجليزية  لغة  شهادة  وجود  يتطلب 
اللغة. من  حمدد  مستوى  وال 
وال يشرتط من األساس عند تقديم اللوتري 
االمريكي أن يتحدث املتقدم اللغة اإلنجليزية.

أو  أساسية  التعلم  إتقان  يفضل  لكن 

اللغة  يف  متوسط  مستوى  إىل  الوصول 
حتى  أمريكا  إىل  اهلجرة  قبل  اإلنجليزية 
امريكا. اىل  االنتقال  بعد  التعامل  يستطيع 

اذا كنت ال تستطيع التقديم للهجرة 
اىل امريكا:

نيابة  القرعة  التقديم يف   يمكن ألي شخص 
عنك اذا كنت ال تستطيع التعامل مع مـوقـع 

اهلجرة العشوائية.
نيابة  يتقدم  من  يقوم  أن  فقط  املطلوب 
اخلاصة  املعلومات  بنفس  تسجيلك  عنك 
صحيحة  وبيانات  معلومات  وتقديم 
الرسمية. الوثائق  يف  موجودة  هي  كام 
وبعد الوصول يمكنه تدبر حياته الشخصية 
امريكا  يف  عمل  عن  البحث  خالل  من 
والبدء يف ممارسة حياته بدون أي مشكلة.
لكن احلكومة االمريكية ال تساعد وال توفر 
الفائزين يف  وظائف يف امريكا لألشخاص 

القرعه االمريكية وهذا للعلم.

أي  تقدم  ال  األمريكية   احلكومة 
لية: ما مساعدة 

االمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة 
لألشخاص  مادية  مساعدات  تقدم  ال 
.2021 األمريكي  اللوتري  يف  الفائزين 
وجيب أن متتلك أموال كافية عند التقديم عىل 
إجراءات  ضمن  األمريكية  تأشرية اهلجرة 
ما بعد الفوز بالقرعة يف السفارة األمريكية.
 وإذا كان الشخص ينوي االنتقال اىل امريكا مع 
أرسته جيب أن يمتلك مبلغ أكرب، فكلام زاد 
املايل  السقف  ارتفع  أفراد األرسة كلام  عدد 
املطلوب يف سفارة امريكا يف دولة  املهاجر.
بشكل عام املسافر الرئييس حيتاج إىل مبلغ 
1000 دوالر عىل األقل عند التقديم  أكثر من 
عىل فيزا اهلجرة امريكا بعد الفوز بالقرعه.

فوزك ال يعني منحك فيـزا للهجـرة 
إىل الواليات املتحدة:

 الفوز يف القرعة االمريكية العشوائية ال يعني 
امريكا. ايل  اهلجرة  تأشرية  عىل  احلصول 
ال  التي  احلاالت  من  الكثري  فهناك 
طبية  ألسباب  إما  الفيزا  منحها  يتم 
نمرب  برقم  الكيس  تتعلق  ألسباب  أو 
هبم. اخلاص   case number uscis
يمتلكون  الذين  األشخاص  فمعظم 
يف  فرصتهم  تكون  طويلة،  أرقام 
اقل. االمريكية  الفيزا  عىل  احلصول 
من  معرفته  يمكن  األمر   وهذا 
بلتان فيزا  نرشة  متابعة  خالل 
Visa Bulletin  للهجره التي تصدر عن موقع 
دوري. بشكل  االمريكية  اخلارجية  وزارة 

أسباب إلغاء اجلرين كارد:

إرتكاب اجلرائم يف أمريكا:
امريكا يف  جريمة  بإرتكاب  قمت  اذا 
هذا  فإن  املخدرات،  يف  االجتار  مثل 
إقامتك. الغاء  إىل  يؤدي  سوف  األمر 
سوف  لكن  ذلك،  عىل  األمر  يقترص  لن 
بسجنك االمريكية  السلطات  تقوم 

بلدك. اىل  ترحيلك  يتم  سوف  النهاية  ويف 
الوثائق املزورة عند التقديم:

عند  مزورة  وثائق  تقديم  يؤدي  أن  يمكن 
بطاقة  اللغاء  كارد،  اجلرين  عىل  احلصول 
بلدك. اىل  وترحيلك  بك  اخلاصة  االقامة 
ال  التي  األمور  من  الوثائق  تزوير 
السلطات  قبل  من  فيها  التهاون  يتم 
النهاية  يف  تتعرض  وسوف  األمريكية، 
التزوير. كشف  حال  يف  للرتحيل 
الوثائق هذه  تكون  أن  يمكن 
اللجوء  منحك  يف  سامهت  وثيقة 
مشاهبة. وثيقة  أي  أو  امريكا،  يف 

الزواج املزور يف أمريكا:
أن  جيب  أمريكي  أو  أمريكية  من  الزواج 
يكون زواج مبني عىل عالقة حب وتكوين 
املصلحة. منه  الغرض  زواج  وليس  أرسة 
أمريكي  مواطن  من  تتزوج  وعندما 
فإن  األمريكية،  اإلقامة  عىل  للحصول 
اذا  اقامتك  الغاء  اىل  يؤدي  قد  األمر  هذا 

اكتشفت السلطات ذلك.
الغاء  فيها  يتم  التي  احلاالت  وللحقيقة 
املصلحة  زواج  بسبب  االمريكية  االقامة 
أن  اثبات  الصعب  من  ألنه  جدًا،  نادرة 
احلصول  لغرض  كان  امريكا  يف  الزواج 
االمريكية. واجلنسية  االقامة  عىل 
لكن يمكن من البداية أن يتم رفض منحك 
االقامة الدائمة يف امريكا اذا تم الشك يف أن 
الغرض من زواجك هو االقامة واجلنسية 

فقط.

عدم بقائك يف أمريكا بشكل دائم:
االمريكية  السطات  متنحك  عندما 
فإن  امريكا،  يف  الدائمة  االقامة  بطاقة 
امريكا. يف  بقائك  عن  تبحث  السلطات 
االقامة  عىل  حتصل  عندما  لكن 
لالقامة  تغادر  ثم  ومن  االمريكية، 
فإن  طويلة،  لفرتة  أخرى  دولة  يف 
اقامتك. الغاء  إىل  يؤدي  قد  األمر  هذا 
اسباب الغاء اجلرين كارد ليست كثرية، كذلك 
حاالت الغاء اجلرين كارد، لكن كونك مقياًم يف 
امريكا، جيب املحافظة عىل قانونية اقامتك.
األمور قد ال تسري يف صاحلك، لذلك جيب أن 
التي يمكن أن تؤثر  السبل  تبتعد عن كافة 

عىل اقامتك يف امريكا.

لواليات  ا خارج  اإلقامة  جتنب 
املتحدة لفرتة طويلة:

الدائمة يف  االقامة  اذا أردت احلفاظ عىل 
من  خروجك  يكون  أن  جيب  امريكا، 

الواليات املتحدة حمدود.
ويف حال البقاء خارج الواليات ملدة تتخطى 
عىل  يؤثر  قد  هذا  فإن  عام،  كل  أشهر   6
احتفاظك بـبطاقة االقامة الدائمة اخلاصة بك.
مستقبليًا  تكون  قد  عواقبه  األمر  هذا  أيضًا 
االقامة  أثناء  عليك  يؤثر  مل  فإن  أكرب، 
التقديم  عند  عليك  هذا  يؤثر  قد  الدائمة، 
األمريكية. اجلنسية  عىل  للحصول  بطلب 
لفرتات  املتحدة  الواليات  خارج  املغادرة 
طويلة، تعني أنك غري مهتم بعامل البقـاء يف 



كاًل  البحري والعادي، يعترب  امللح  الفرق بني 
األمالح  من  العادي  وامللح  البحري  امللح  من 
ولكل  الطعام  طهي  عملية  يف  جًدا  املفيدة 
منهم صفات وخصائص ختتلف عن اآلخر.

ما هو امللح البحري؟
ماء  من  استخراجه  يتم  الذي  امللح  هو   •

خالل  من  وذلك  تبخريه  يتم  الذي  البحر 
ويعترب  البسيطة  العمليات  من  جمموعة 
هذا امللح أكثر فائدة من أنواع امللح املعروفة.
• وذلك ألن هذا امللح يظل حمتفًظا بقيمته 

عملية  أثناء  وخاصة  والعالجية  الغذائية 
تبعا  امللح  هذا  فوائد  وتتوقف  التصنيع 
منها. امللح  هذا  استخراج  يتم  التي  للمنطقة 
من  البحري  امللح  استخراج  يكثر   •

األطليس  واملحيط  املتوسط  البحر  حياة 
يف  يستخدمونه  الصيادين  أغلب  وكان 
عملية  يف  واملساعدة  اجلروح  تطهري 
وكامل. رسيع  بشكل  وشفائها  التئامها 

ما هو ملح الطعام؟
• يعرف ملح الطعام باسم كلوريد الصوديوم 
ويأخذ الصيغة الكيميائية )NaCL( وهو عبارة 
األمالح  أنواع  أكثر  من  يعترب  مركب  عن 
عىل  ويكون  الطبيعية  بكثرة  تتواجد  التي 
اهلاليت. باسم  تعرف  صلبة  بلورات  شكل 
مياة  من  الطعام  ملح  استخراج  يتم   •

بشكل  ويوجد  واملحيطات  البحار 
احليوانات. وأنسجة  خاليا  يف  كبري 
يف  الطعام  ملح  معاجلة  يتم  حيث   •

التبخري  عملية  خالل  من  أو  امللح  مناجم 
الينابيع  ومياة  واملحيطات  البحار  ملياه 
املعادن. من  العديد  عىل  حتتوي  التي 

الفرق بني امللح البحري والعادي:
بني  االختالفات  من  الكثري  هناك 
من  وذلك  الطعام  وملح  البحر  ملح 
واملعاجلة: والطعم  امللمس  حيث 

•  يتم احلصول عىل ملح البحر عادة عن طريق 
تبخر مياه البحار واملحيطات وذلك يعترب هذا 
امللح من املصادر الطبيعية لعنرص الصوديوم.
أما ملح الطعام يتم استخراجه من خالل   •
عملية الرتسيب ألمالح التعدين بعد ذلك يتم 
معاجلته عن طريق جمموعة من اخلطوات 
فيتم حتويله إىل بلورات صغرية ودقيقة يمكن 
الطعام. إىل  وإضافتها  سهولة  بكل  خلطها 
من  ملجموعة  البحر  ملح  معاجلة  يتم   •

امللح  هذا  يفقد  فال  البسيطة  العمليات 
فوائده واملعادن التي توجد بداخله باإلضافة 
بداخله  توجد  التي  املعادن  فإن  ذلك  إىل 
خمتلف. ولون  متميزة  نكهة  تعطيه 
استخراجه  يتم  عندما  الطعام  ملح  أما   •

يتم  للكثري  خيضع  اجلوفية  املياه  من 

حتى  ومعقدة  كثيفة  بطريقة  معاجلته 
وغالًبا  بداخله  توجد  التي  املعادن  إزالة  يتم 
إليه  احلافظة  املواد  بعض  إضافة  يتم  ما 
بتكتله. حمتفظا  امللح  يظل  حتى  وذلك 
عنرص  إليه  يضاف  ذلك  إىل  باإلضافة   •

العنارص  أهم  من  يعترب  والذي  اليود 
الدرقية. الغدة  لصحة  املهمة  الغذائية 

مميزات امللح البحري والعادي:
لدى  الشائعة  االعتقادات  بعض  هناك   •

أكثر  البحر  ملح  بأن  الناس  من  الكثري 
الطعام  ملح  من  أكثر  اإلنسان  لصحة  فائدة 
كمية  نفس  عىل  حيتوي  البحر  ملح  ولكن 
الطعام. ملح  يف  توجد  التي  الصوديوم 
يتم  البحر  ملح  أن  إىل  وباإلضافة   •

فإنه  الطبيعية  املصادر  من  استخراجه 
واملعادن  العنارص  من  العديد  عىل  حيتوي 
والبوتاسيوم  والكالسيوم  املاغنسيوم  مثل 
األخرى. املعادن  من  وغريها  وزنك  وحديد 
عىل  حيتوي  ال  فإنه  الطعام  ملح  أما   •

منها  الكثري  يفقد  حيث  املعادن  هذه 
بعض  يف  ولكن  معاجلته  عملية  أثناء 
إليه. اليود  عنرص  إضافة  يتم  األحيان 
•  يعترب ملح البحر جيًدا لصحة اإلنسان إذا 
تم استخدامه بطريقة معتدلة ومل يتم اإلفراط 
يف استخدامه حيث يمكن طحنه حتى يصبح 
الطعام. مائدة  عىل  استخدامه  ويتم  ناعاًم 
الطعام  ملح  استخدام  يف  اإلفراط  تم  وإذا   •

عىل  تؤثر  خطرية  مشاكل  إىل  يؤدي  فإنه 
الذين  األشخاص  وخاصة  اإلنسان  صحة 
يعانون من الضغط املرتفع ومرضى القلب.
الطعام  ملح  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة   •

الضارة  املواد  من  الكثري  عىل  حيتوي 
إليه  إضافة  يتم  حيث  احلافظة  واملواد 
امللح. والتصاق  تكتل  متنع  التي  املواد  بعض 
حيتوي  البحر  ملح  أن  من  الرغم  وعىل   •

أال  واملعادن  العنارص  من  العديد  عىل 
حيث  اليود  عنرص  عىل  حيتوي  ال  أنه 
هذه  عىل  احلصول  لألشخاص  يمكن 
األخرى. الغذائية  األطعمة  من  املعادن 

فوائد امللح بشكل عام:
الغذائية  العنارص  من  الصوديوم  يعترب   •

تم  إذا  وذلك  اإلنسان  لصحة  والرضورية 
يف  يساعد  حيث  معينة  بنسب  استخدامه 
فإنه  ذلك  إىل  باإلضافة  الدم  ضغط  ضبط 
الدم. يف  احلميض  التوازن  حفظ  عىل  يعمل 
ومهمة  مفيد  الصوديوم  عنرص  يعترب   •

توجد  التي  والعصبية  العصبية  للخاليا  جًدا 
الشخص  عىل  جيب  ولكن  اجلسم  داخل 
استخدامه. يف  اإلفراط  عدم  عىل  احلرص 
عنرص  عىل  الطعام  ملح  حيتوي   •

املهمة  العنارص  من  يعترب  الذي  اليود 
الغدة  أمراض  يعانون  الذين  لألشخاص 

العنارص  من  يعترب  فهو  لذلك  الدرقية 
الدرقية. الغدة  صحة  عىل  للحفاظ  املهمة 
العنرص  باإلضافة إىل ذلك فإن نقص هذا   •
عمليات  عىل  يؤثر  أن  املمكن  من  الدم  يف 
األطفال  لدى  النمو  ومستوى  اإلدراك 
األخرى. الصحية  املشاكل  من  وغريها 

أنـــواع الـمــلــح:
التخلص  عىل  بقدرته  عام  بشكل  امللح  يتميز 
بعض  يف  توجد  التي  واملاء  الرطوبة  من 
أصناف الطعام باإلضافة إىل ذلك فإنه يساعد يف 
الترسيع من عملية استواء الطعام بشكل جيد 
وهناك العديد من أنواع امللح ومن هذه األنواع:

1- ملــح الطعــــــام:
امللح  أنواع  أكثر  من  الطعام  ملح  يعترب   •

الناس  من  الكثري  بني  واستخداًما  انتشاًرا 
للمعاجلة  الطعام  ملح  يتعرض  حيث 
يتم  حتى  ومتكررة  معقدة  بطريقة 
بداخله. توجد  التي  الشوائب  من  التخلص 
من  الكثري  يفقد  معاجلته  يتم  وعندما   •

بداخله  توجد  التي  املهمة  واملعادن  العنارص 
فقط. الصوديوم  عنرص  إال  يبقى  ومل 
يتم  الطعام  ملح  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة   •

التكتل  متنع  التي  املواد  بعض  إليه  إضافة 
رسيع. بشكل  ذوبانه  عملية  يف  وتساعد 
كبرية  نسبة  عىل  الطعام  ملح  حيتوي   •

أكثر  تتجاوز  الصوديوم  كلوريد  من 
التي  اليود  عنرص  جانب  إىل   %٩٧ من 
أنواعه. بعض  يف  إليه  إضافته  يمكن 

2- امللح البحري:
أنواع  أهم  من  البحري  امللح  يعترب   •

املصادر  من  عليها  احلصول  يتم  التي  امللح 
بعد  استخراجه  يتم  حيث  الطبيعية 
واملحيطات. البحر  مياه  تبخري  يتم  أن 
• يدخل كلوريد الصوديوم يف تكوين هذا امللح 
بشكل أسايس باإلضافة إىل العديد من املعادن 
مثل احلديد والزنك والبوتاسيوم باإلضافة إىل 
بعض العنارص الثقيلة مثل عنرص الرصاص.
العنارص  هذه  وجود  يرتبط  •  حيث 
تركيز  زاد  فكلام  امللح  قتامة  بدرجة 
قتامة  درجة  ارتفعت  كلام  املعادن  هذه 
بداخله. الشوائب  نسبة  وارتفعت 
باإلضافة  القوية  بالنكهة  امللح  هذا  يتمتع   •

ملح  عكس  عىل  امللمس  خشن  أنه  إىل 
امللح  من  النوع  هذا  ويتعرض  الطعام 
التي  والشوائب  امللوثات  من  العديد  إىل 
الفرد. صحة  عىل  خطري  رضر  تشكل 

3- امللح الكوشري:
• يكثر استخدام هذا النوع من امللح يف عملية 
استخراج الدم من اللحم قبل أن يتم أكله ويعترب 
اليهود من أكثر األشخاص الذين يستخدمون 

هبم. اخلاصة  الطهي  عملية  يف  امللح  هذا 
يتمتع  امللح  هذه  أن  بسبب  وذلك   •

الطعام  تغطية  عىل  هائلة  بقدرة 
الطعام. يمتص  أن  دون  كبري  بشكل 
بأنه  امللح  من  النوع  هذا  يتميز   •

بلوراته  أن  إىل  باإلضافة  امللمس  خشن 
إمساكها  للشخص  يمكن  احلجم  كبرية 
سهوله. بكل  أصابعه  بأطراف 
• تعترب نكهة هذا امللح متشاهبة إىل حد كبري 
مع نكهة ملح الطعام ولكن ال يضاف إىل هذا 
التكتل. اليود أو املواد التي متنع  امللح عنرص 
•  حيث تعترب ملعقة واحدة من ملح الكوشري 

أقل يف الوزن من نفس الكمية يف ملح املائدة.

4- ملح اهلماليا:
الباكستان  إىل  امللح  هذا  أصل  يرجع   •

مناجم  أكرب  من  استخراجه  ويتم 
العامل. مستوى  عىل  توجد  التي  امللح 
جًدا  ضئيلة  نسبة  عىل  امللح  هذا  حيتوي   •

اللون  يمنحه  والذي  احلديد  أكسيد  من 
فإنه  ذلك  إىل  باإلضافة  املتميز  الوردي 
الكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد  حيتوي عىل 
جًدا. ضئيلة  بكميات  ولكن  املاغنسيوم 
عىل  حيتوي  بأنه  امللح  هذا  يتميز   •

الصوديوم  عنرص  من  جًدا  صغرية  نسبة 
الطعام. ملح  يف  توجد  التي  بالنسبة  مقارنة 
• لذلك يعترب هذا امللح مهمة لصحة اجلسم 
إذا تم استخدامه بطريقة معتدلة وصحيحة 
األنفية  اجليوب  صحة  عىل  حيافظ  حيث 
النوم  عىل  احلصول  يف  اإلنسان  ويساعد 
يساعد  فإنه  ذلك  إىل  باإلضافة  أفضل  بشكل 
الدموية. األوعية  صحة  عىل  احلفاظ  يف 

أضــــرار الــمـــلـــح:
تتوقف  ال  التي  األرضار  من  العديد  للملح 
من  كبرية  كميات  تناول  يف  اإلفراط  عىل 
نقص  يؤدي  أن  املمكن  من  أن  كام  امللح 
منها: األرضار  من  الكثري  أيًضا  امللح 

• يرتتب عىل انخفاض نسبة امللح يف جسم 
الضارة يف  الكوليسرتول  نسبة  زيادة  اإلنسان 
الدم وارتفاع نسبة الدهون الثالثية يف اجلسم.

عىل  امللح  من  قليلة  كمية  تناول  أن  كام   •

الشخص  إصابة  يزيد من فرصة  اليوم  مدار 
الوفاة. نسبة  ترتفع  وبالتايل  القلب  بأمراض 

األنسولني  نسبة  اجلسم  مقاومة  ترتفع   •

بسبب  وذلك  الدم  يف  توجد  التي 
اإلنسان. جسم  يف  امللح  نسبة  انخفاض 

كبرية  كميات  تناول  يف  اإلفراط  عند  أما   •
بالعديد  الشخص  إصابة  إىل  يؤدي  امللح  من 
الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  األمراض  من 
إىل  باإلضافة  الدموية  األوعية  وأمراض 
الكىل. وظائف  يف  خطرية  مشاكل  حدوث 





للرقص« العاملى  »اليوُم  أبريل،   ٢٩ يوَم 
ختليًدا  اليونسكو  منظمة  أقّرته  كام 
الفرنسى  الباليه  راقص  ميالد  ليوم 
والرقص  نوفر«.  جورج  »جان 
قّسمها  التى  الستة  الفنون  أحد  هو 
اإليقاَع  يعتمُد  قسٌم  قسمني:  اإلغريق 
التشكيل« النحت-  »العامرة-  البرصى: 

السمعى:  اإليقاع  يعتمد  وقسٌم 
ويدخل  املرسح«،  الشعر-  »املوسيقى- 
املرسح. فنِّ  مظّلة  حتت  الرقُص 

الرقُص فنٌّ فطرى ابتكره اإلنساُن األول 
واخلوف  الفرح  مشاعر  عن  للتعبري 
والعبادة واحلزن واحلرية واألمل. وعىل 
أن  نكتشف  الثمينة  املرصية  جدارياتنا 
خّلد  قد  املرصى،  اجلدَّ  العظيم،  سلَفنا 
هذا الفن ضمن ما خّلد من علوم وفنون 
واحلضاراِت.  العامَل  هبا  سبقنا  رفيعة 

واليزالون  إفريقيا،  سّكاُن  كان  كذلك 
أجل  من  خاصة  برقصات  يقومون 
مرتقبة. لرشور  اتقاًء  أو  املطر  جلب 

ىف  »الباليه«  عامل  من  لكم  أحكى  واليوَم 
الرشق األقصى قصة حقيقية عن األمل 
مسابقة  ُأجريت  الفوالذية.  واإلرادة 
فريًقا  كّونا  اثنان  فيها  فاز  للرقص، 
، خمتلفان عن بقية  واحًدا. شابة وشابٌّ
الرقص.  عامل  ىف  وفريدان  املتسابقني، 

يصفق  احلضور  مجهور  ظل  لذلك 
انقطاع. دون  طويلة  مدة  وقوًفا  هلام 

تواظُب  حمرتفة.  باليه  راقصُة  هى: 
طفولتها.  منذ  الرقص  متارين  عىل 
من  ذراَعها  فقدت  مرّوع،  حادث  وىف 
ثم  برهًة.  اليأُس  رضهبا  بالكتف!  منبته 
األطفال  لتدريب  إنشاء مدرسة  قررت 
عشقها  أن  أدركت  وهنا  الرقص.  عىل 
مرسى  رشايينها  ىف  يرسى  للرقص 
الفراشُة  منه.  هلا  مهرب  وال  الدم، 
رغم  ترقَص،  أن  تريُد  مازالت  اجلميلُة 
حركات  جّربت  جناحها.  انكسار 
طفولتها منذ  تتقنها  كانت  بسيطة 
أفقدها  ذراعها  فقداهنا  ألن  فسقطت، 
تتوافق  رقصات  فصممت  االتزان. 
»الناقص«.  اجلديد  جسدها  تركيب  مع 

كانت ترقص وحيدًة بعيًدا عن العيون
بإخفاقاهتا  الناس  مواجهة  من  خجاًل 
راقًصا.  يكن  فلم  هو،  أما  وعثراهتا. 
أيًضا  وسقط  حادث،  ىف  ساُقه  ُبرتت 
التقيا. التى ال قرار هلا. ثم  اليأس  ىف بئر 

ا  إجيابيًّ ليغدو  مساعدته  هدُفها  كان 
الرقص  عّلمته  جديد.  من  احلياة  جتاه 
هبا اخلاص  الرقص  أستوديو  ىف 

أهم  أحد  عنوان  خطر"  يف  "النيل 
أربعني  منذ  صدرت  التي  الكتب 
مشاريع  من  مبكرا  وحذرت  عاما، 
يف  بالتحكم  مرص  لتقزيم  االستعامر 
يضاعف  ومما  النيل.  حياهتا:  رشيان 
الكتاب أن مؤلفه هو كامل  من أمهية 
نقيبا  كان  الذي   )1927-2008( زهريي 
 1981 حتى   1979 عام  من  للصحفيني 
ديفيد  كامب  معاهدة  توقيع  بعد 
التاريخ  يذكر  وهنا   .1979 يف  مبارشة 
زهريي  أن  نور  من  بحروف  له 
شطب  السادات  أنور  طلب  رفض 
بل  للمعاهدة،  املعارضني  الصحفيني 
من  قرارا  باستصدار  زهريي  وقام 
برفض  للنقابة  العمومية  اجلمعية 
قال  حينذاك  إرسائيل!  مع  التطبيع 
الواد   " الشهرية:  عبارته  السادات 
لكن  يمشوا".  الزم  معاه  واليل  كامل 
الضمري  بيقظة  يتمتع  يكن  مل  زهريي 
الالمع العقل  وبيقظة  بل  فحسب، 
توقيع  بعد  أي   1980 عام  فأصدر 
يف  النيل   " كتابه  واحد  بعام  املعاهدة 
تاريخ  فيه  استعرض  الذي  خطر" 
لتعطيش  االستعامرية  املخططات 
الكتاب طباعة  األهايل  وأعادت  مرص، 
ثالثة  طبعة  األرسة  مكتبة  طبعته  ثم 
وكتب  رابعة،  طبعة  ثم   ،1988 عام 
مقدمة  األخرية  للطبعة  زهريي 
حسبام  السادات  أن  فيها  جاء  مهمة 
نرشت صحيفة أكتوبر املرصية طلب 
 1979 نوفمرب   27 يف  املختصني  من 
إىل  النيل  مياه  لتوصيل  علمية  دراسة 
املؤمنني  متناول  يف   " لتكون:  القدس 
األقصى  املسجد  عىل  املرتددين 
القيامة  وكنيسة  الصخرة  ومسجد 
السادات  وقال  املبكى"!  وحائط 
بالنص : " سنجعل هذه املياه مسامهة 
السالم". ملبادرة  ختليدا  املسلمني  من 

تيودور  مذكرات  إىل  زهريي  ويرجع 
 1903 يف  الصهيونية  مؤسس  هرتزل 
ومد  سيناء  يف  اليهود  توطني  حول 
زهريي  ويستشهد  إليهم.  النيل  مياه 
بنص خطاب السادات اىل ملك املغرب 
 18 يف  املرصية  الصحف  نرشته  الذي 
1980، وفيه يقول السادات:  أغسطس 
"وكحافز للجانب االرسائييل عرضت 

حصة  من  بجزء  إرسائيل  إمداد  عليه 
كتب  لذلك  ربام  النيل"!  مياه  يف  مرص 
هنري كيسنجر يف مذكراته " سنوات 
" السادات فاجأنا  القالقل" يقول إن : 
بضخامة التنازالت ملصلحة عدوه، وال 

ثم  العامل.  من  إليه  هترب  الذى  املأوى 
جسدين: تناسب  رقصاٍت  صممت 
بساق  واآلخر  واحدة،  بذراع  أحدمها 
عىل  هبا  يتوكأ  خشبية  وعصا  واحدة، 
كّونا  املغلقة،  األبواب  وخلف  عجزه. 
بالتحدى  مفعاًم  واحًدا  جسًدا  مًعا 
أحياًنا.  اإلخفاُق  يكرسه  واإلبداع، 
اآلخرون:  سامه  بام  حيلامن  وراحا 
صعاٌب  واجهتهام  »املستحيل«. 
بصوت  هلام  تقول  وهزائُم  وإحباطات 
ذلك  فوًرا  َأهنيا  )توقفا!  ومتعاٍل:  غليظ 
العبث!( فيفرتقان. ثم تنادهيام الوحدُة 
واألمل، فيلتقيان وحياوالن من جديد.

املضى  عىل  إرصاُرمها  ازداد  وقد 
بالفعل  وأنجزا  الشاّقة.  الطريق  ىف 
القرار  كان  ثم  املشرتكة.  رقصتهام 
أصدقائهام أمام  يرقصا  أن  األصعب 
طوال  أنجزاه  فيام  آراءهم  ليعرفا 
التى  الرشنقة  أسوار  داخل  املدة  تلك 
لشابني  وانكساراٍت  دموًعا  شهدت 
رفضا االستسالم للعاهة، ورفضا التسليم 
بالنقص. ورقصا خارج الرشنقة للمرة 
األوىل فأذهال األصدقاَء الذين شجعومها 
ىف  اشرتكا  املسابقة.  ىف  االشرتاك  عىل 
رقصَتهام  وصورت  وفازا.  املسابقة. 
الرقصَة  شاهد  العامل.  تليفزيوناُت 
فبكيُت.  وشاهدهُتا  فبكوا.  املتفرجون 

الفن  وذلك  اإلرادة  لتلك  احرتاًما  بكيُت 
األجنحة  مبتورتا  فراشتان  الرفيع. 
الرقص  يكون  ما  كأمجل  ترقصان 
ا من أرقى ما يكون الفن!. وتقدمان فنًّ

ترى  )أنَت  شو:  برنارد  جورج  يقول 
أنا  بينام  ؟«  ومِلَ »كيف  فتقول:  األشياَء، 
أحلُم بأشياء غري موجودة فأقول: »ومِلَ 
والعلامء.  الشعراُء  يفكُر  هكذا  ال؟«(.. 
هلذا يرسُم الشاعُر ىف قصائده صوًرا غري 
موجودة، خيطف القمَر ويضعه حتت 
حبل  ىف  النجوَم  يلضُم  حبيبته،  وسادة 
السحاَب  وجيرُف  عقًدا،  هلا  ليصنع 
األرَض  هبا  ليفرَش  بأظافره  والغيامِت 
الذى  الرساُم  كذلك  قدميها.  حتت 
ا خياليًّ عامَلًا  البيضاء  اللوحة  عىل  خيلق 
بموسيقاه  ينحُت  الذى  واملوسيقىُّ 
العامِلُ  وكذلك  اخليال.  من  مدهًشا  كوًنا 
بال  عىل  خيطر  مل  ما  خيرتع  الذى 
إنسان، وحيقق للبرشية ما كانت تظنه 
العبارات  أمجل  إحدى  مستحيال. 
لباولو  »اخليميائي«  رواية  ىف  وردت 
وآمنَت بشىء  حلمَت  »إذا  كويللو: 
حتقيقه!«. أجل  من  كّله  الكوُن  تآمر 

ُيكمُل بنقصه  »الديُن هلل.. والوطن ملن 
متاَم الوطن«.

املرصى اليوم

أدري كيف وملاذا فعل السادات ذلك؟".  
أصول  املعنون"  األول  الفصل  يف 
إىل سيناء"  النيل  مرشوع حتويل مياه 
كتابه  يف  اعتمد  إنه  زهريي  يقول 
األوىل  للمرة  ينقلهام  وثيقتني  عىل 
االمتياز  مرشوع  ومها  العربية  إىل 
عىل  لعرضه   1903 هرتزل  أعده  الذي 
كرومر  واللورد  املرصية  احلكومة 
الثانية  والوثيقة  الربيطاين،  املعتمد 
أرسلتها  التي  البعثة  تقرير  نص  هي 
يف  سيناء  وزارت  الربيطانية  احلكومة 
يكشف  مما   ،1903 وفرباير  مارس 
سيناء  يف  الصهيونية  أطامع  عن 
إن  بعيد. ويقول  النيل من زمن  ومياه 
نرشت  االرسائيلية  معاريف  جريدة 
هناك   "  : نصه  ما   1978 سبتمرب   27 يف 
مرص  تقوم  بأن  إرسائييل  اقرتاح 
والفكرة  إلرسائيل،  النيل  مياه  ببيع 
املهندس  إىل  وتعود  كلها  إرسائيلية 
اليشع كيل ذلك قد  اليشع كيل". وكان 
نقل  إن  فيه  قال   1974 يف  مقاال  نرش 
بواسطة  تتم  أن  يمكن   "  : النيل  مياه 
بجانب  السويس  قناة  حتت  أنابيب 
عالوة  الكتاب  ويضم  االسامعيلية". 
يف  الصهيونية  األطامع  كشف  عىل 
املراسالت  منها  مهمة  وثائق  النيل 
املغرب  وملك  السادات  بني  املتبادلة 
والتسوية  النيل  بشأن  بيجن  ومناحم 
هنايته  يف  الكتاب  يشتمل  السياسية. 
فضح  اجتاه  يف  مقاالت  عدة  عىل 
نعامت  د.  بقلم  الصهيونية  األطامع 
مراد حلمي  الكبري  والكاتب  فؤاد، 
رضوان  فتحي  املعروف  واملفكر 
الكتاب  أمهية  أن  وأعتقد  وغريهم. 
اإلرسائيلية  األصابع  مبكرا  فضح  أنه 
سعيا  أثيوبيا  قفازا  اآلن  ترتدي  التي 
عىل  واهليمنة  املائي"،  "األمن  إىل 
شعوب  يف  والتحكم  الطاقة،  مصادر 
مفتاح  عىل  اليد  بوضع  املنطقة 
زهريي  كامل  عنه  يقول  الذي  النيل 
وأنه  بالدماء،  ارتبط  فيه  املاء  إن 
من  ينفصل  ال  جزء   – النيل  أي   –
مالمحه  يف  املرصي،  الشعب  وجدان 
وموته وميالده  وطقوسه  وأغنياته 
وجه  يف  يصدح  صوتا  سيبقى  وانه 
للغزاة".  مقربة  النيل  "أنا  اجلميع: 
يف   "  : يوم  ذات  حمفوظ  نجيب  قال 
التاريخ" جاء  ثم  مرص،  جاءت  البدء 
كان  مرص  جاءت  حني  أنه  واملؤكد 
يفارقها.  ولن  يفارقها  مل  معها،  النيل 



هل كان املسيح حقيقة أم أسطورة؟
عنواهنا  حمارضة  يلقى  ملحد  وقف 
سأل  املحارضة  وبعد  أسطورة"  "املسيح 
فرفعت  سؤال؟"  عنده  أحد  يوجد  "هل 
وسألته: يدها  سنة   72 عجوزعمرها  امرأة 
فقال:   باألسطورة؟"  تقصد  "ماذا 
أن  تقصد   ": عليه  فرّدت  شئ!  ال  يعنى 
 ... قصتى  فاسمع  اذن  شئ؟"  ال  املسيح 
سبعة  مع  أرملة  وتركنى  زوجى  مات  لقد 
سنت  وال  مليم  بدون  أطفااًل  وبنات  أوالد 
املسيح  أن  تّدعى  أنت  رزق...  مورد  وال 
هبذه  أوالد  سبعة  ربيت  لقد  ُاسطورة.  كان 
وواحدة  واحد  كل  كسى  لقد  األسطورة. 
وواحدة  واحد  كل  واطعم  السبعة،  من 
اوالدى  وعّلم  سنوات،  مدى  عىل  يوم  كل 
خري  من  وهم  حمرتمة  أعاماًل  هلم  وأوجد 
املؤمنني وأفقر واحد منهم أفضل حااًل منك.

***

التبشريية امللحدين  مجعية 
الكنائس  احد  بجوار  ملحد  رجل  أسس 
"مجعية امللحدين التبشريية"  مجعية أسامها 
عام  اجتامع  اىل  بالدعوة  له  نشاط  أول  وبدأ 
املجاورة  الكنيسة  قسيس  فيه  حتّدى  كبري 
للنزال واجلدال علنا امام اجلامهري عىل طريقة 
ببطاقة  وذلك  لداود،  اجلبار  جليات  حتدى 
مجهور  حكم  لو  فيها:  قال  مطبوعة  دعوة 
أن  فيجب  عليك،  انترصت  بأننى  املستمعني 
وكنيستكم  مسيحيتكم  وشعبك  أنت  ترتك 
اجلمهور  حكم  ولو  مجعيتنا.  اىل  وتنضمون 
وأعضاء  أنا  اترك  فسوف  عىّل  انترصت  بأنك 
مجعيتى كفرنا واحلادنا وننضم اىل كنيستكم "!
فرد عليه كاهن الكنيسة بقوله: قبلت دعوتك 
وحتدياتك ولكن برشط واحد وهو ان أحرض 
كنيستى  من  مؤمن  شخص   100 معى  أنا 
املسيح  يسوع  الرب  غرّي  كيف  عن  يشهدون 
والفساد  الرش  عبودية  من  وحررهم  حياهتم 
نافعني  أشخاصًا  وصرّيهم  اهلدامة  واملكيفات 
واخلري  واحلق  للناس  حمبني  للمجتمع 
حترض  ان  عليك  أيضًا  وأنت  والفضيلة. 

يشهدون  مجعيتك  من  ملحد   100 معك 
من  وحررهم  شخصياهتم  اإلحلاد  غرّي  كيف 
نافعني  أشخاصًا  وجعلهم  والفساد  الرش 
." والفضيلة  واخلري  واحلق  لآلخرين  حمبني 
امللحدين  مجعية  رئيس  تّلقى  ان  وبمجرد 
األمل  وخيبة  والفشل  باخلجل  شعر  الرد  هذا 
قائاًل: وشجاعة  برصاحة  الكاهن  عىل  ورد 
بدون  عىّل  وانترصت  سيدى  يا  غلبتنى  لقد 
هزيمتى  وأعلن  عرضى  أسحب  وأنا  معركة، 
عضو  مائة  سيدى  يا  عندى  ليس  ألنه  مقدمًا 
فيهم  بام  مجعيتى  ىف  واحد  عضو  وال  بل 
االحلاد  ان  يّدعى  ان  يستطيع  نفسى،  أنا 
الرش  من  وحرره  حياته  وغري  أفاده  قد 
حمبة  ىف  أفضل  حياة  اىل  وقاده  والفساد 
عليه،  وبناء  والفضيلة.  واخلري  واحلق  الناس 
فسوف أعرض األمر عىل مجعيتى العمومية 
االحلاد  "مجعية  باغالق  القرار  الختاذ  متهيدًا 
كنيستكم".... اىل  واالنضامم  التبشريية" 

***

القبطية التعازى  مناسبات 
قبل أن تلغى جناّزات األربعني أراد احد العمالء 
القبطى  املحاسب  من  موعد  أخذ  األجانب 
الغيور املرحوم صبحى جرجس باألسكندرية 
وقال له سوف أُمّر عىل مكتبك بعد ظهر الغّد.

فاعتذر املحاسب له بأنه مشغول ىف الغد ألن 
عنده جنازة.

املوعد  نفس  ىف  عليك  سأمر  إذن  العميل: 
السفر. من  أعود  عندما  اسابيع  ثالثة  بعد 
األجندة(  ىف  نظر  أن  )بعد  املحاسب: 
أيضًا! جناز  عندى  سيكون  آسف 
يا  تعرف  كيف  )مندهشًا(  العميل: 
مقدمًا  الناس  جنازات  مواعيد  أستاذ 
اسبايع؟!! بثالثة  يموتوا  أن  قبل 
مواعيد  كثرة  يتخيلون  ال  )األجانب 

والسبوع  الثالث  أيام  مثل  القبطية  التعازى 
...ألخ(! والسنة  واألربعني   15 والـ 

***

من غرائب الطبيعة
ولكنه  رشس،  ضارى  وحش  النمر   *
النحلة! من  وهيرب  ويرتعب  خياف 
الصلبة  الصدفة  ذات  السلحفاة   *
عليها،  سيارة  مرور  حتتمل  التى 
املطر.! قطرات  من  وترتعب  ختاف 
اجلميل  املنقوش  الريش  ذو  الطاووس   *
ويتباهى  كاملروحة  املّلون  ذيله  "ينفش" 
قمّة  اىل  يصل  أن  ما  ولكن  منظره.  بجامل 
عندما  أسفل  اىل  رأسه  تنحنى  حتى  زهوه 
خيجل  ما  ورسعان  القبيحة  رجليه  يرى 
ينكمش  احلال  وىف  النفس  بصغر  ويصاب 
لو  ونحن  اخرى!  مرة  املروحى  ذيله 
وانتفخنا. تكربنا  ملا  املخجلة  خطايانا  تذكرنا 

***

الزمان هو أنت !
سأل اخلليفة معاوية بن أبى سفيان، األحنف 

بن قيس:
- كيف حال الزمان يا أحنف؟

- الزمان هو أنت يا أمري املؤمنني. إن صُلحت 
صُلح الزمان وان فسدت فسد الزمان !

***

اهلل يرد مللحد ايامنه بلسان طفلته
الصغرية  طفلته  ُيعّلم  امللحدين  أحد  كان 
هلا كتبها  مجلة  قراءة  منها  وطلب  القراءة 
God is Nowhere  أى اهلل غري موجود ىف 

أى مكان. 
واذا بالطفلة تقرأها هكذا وهى تقّسمها ببطئ 
God is now here اى اهلل موجود اآلن هنا.
دهش األب كيف قرأت طفلته نفس احلروف 
عكس  تفيد  وأصح  أفضل  بطريقة  والكلامت 
ما أراده، فخجل من نفسه وأدرك أن اهلل تكلم 
عىل فم هذا املالك الصغري فرجع اىل ايامنه...

***

أموال أبى ىف بطون الفقراء
عقب وفاة املعلم ابراهيم اجلوهرى – الذى كان 
يشغل منصب رئيس الوزراء ىف أيام حممد عىل 
تركه  الذى  املال  أين  ابنته:  الواىل  سأل   – باشا 
الفقراء. بطون  ىف  تردد:  بال  فأجابته  ابوك؟ 

***

ايامن البهلوان برفوريوس
)هذه قصة واقعية مجيلة من تاريخ الكنيسة(
اجلاحد،  يوليانوس  ميالد  عيد  يوم  ىف 
الفرق  مجيع  حرضته  عظيم  حفل  ُأقيم 
املناسبة. الحياء  والبهلوانية  االستعراضية 
أن  برفوريوس  الوثنى  البهلوان  هذا  تطّوع 
املسيحيون  به  يقوم  ما  بإستهزاء  يستعرض 
طقس  تقليد  بلغ  وعندما  طقوس.  من 
الصليب  عالمة  ورسم  املقدس  املعمودية 
القدس  والروح  واالبن  اآلب  باسم  املاء  عىل 
عىل  الرب  أضاء  عندئذ  الكاهن،  دور  مقلدًا 
غري  آهلية  نعمة  فأبرص  عقله  وعىل  املاء 
عظياًم  ونورًا  املاء  عىل  حّلت  قد  عادية 
بريفوريوس  جعل  الذى  األمر  غشاه،  قد 
املاء  من  صعد  ثم  مراّت  ثالث  املاء  ىف  يغطس 
مسيحى!" أنا   ... مسيحى  "أنا  يرصخ  وهو 
اللحظة،  تلك  حتى  يمثل  أنه  يظنون  كانوا 
ولكنه صمم عىل انه آمن فعاًل باملسيح واعتمد 
النفس  اىل  بايامنه  متمسكًا  يظل  سوف  وانه 
شعرة  هتز  مل  كثرية  هتديدات  وبعد  األخري! 
الشهادة وتعّيد  أكليل  فنال  واحدة فيه، قتلوه 
)سبتمرب(  توت   18 يوم  القبطية  الكنيسة  له 
الصليب. فيالعظمة قوة عالمة  ثانى يوم عيد 
مياه  ىف  القدوس  الثالوث  وأسم  الصليب 
ويغرق  الشيطان  يرتعب  حيث  املعمودية 
ساموية. وأستنارة  بحياة  االنسان  ويتمتع 

أنه  كثريون  يتوقع  إسمه  من  النسيم  شم 
يوم للتنزه واالستمتاع بالنسيم فقط ولكنه 
لتناول  يوم  بكونه  املرصيني  مع  يرتبط 
وهو  الفسيخ،  منها  نسبيًا  خمتلفة  أطعمة 
األخرض  البصل  بجانب  اململح  السمك 
االحتفال  يتم  مناسبة  هو  امللون،  والبيض 
يف  ويأيت  الربيع  فصل  يف  مرص  يف  هبا 
يتم  والذي  املجيد،  القيامة  لعيد  التايل  اليوم 
ويأيت  األبقطي"  لـ"حساب  حتديده وفقا 
القبطي.  بالتقويم  "برمودة"  شهر  يف 

العيد  هذا  أصل  حول  الروايات  وتعددت 
كان  وإن  املرصية  الثقافة  دخل  وكيف 
عيدًا  األصل  يف  كان  أنه  التفسريات  أشهر 
فرعونيًا كام أنه يامثل عيد "سيزده بدر"
األقرب  الروايات  وهي  الفرس  عند 
املخطوطات  بعض  أن  حيث  للصحة 
املرصيني  أن  تكشف  باملعابد  والرسوم 
يامثل  بأسلوب  به  احتفلوا  القدماء 
اآلن. أحفادهم  يامرسه  الذي  ذلك  متامًا 

اهلريوغليفية  "شمو"  كلمة  من  جاءت 
جديد  من  احلياة  عودة  إىل  وترمز 
الربيع  أن  اعتربوا  القدماء  فاملرصيون 
التي  للحياة  جديدة  بداية  أي  احلصاد  هو 
تتجدد.  ثم  الشتاء  يف  هنايتها  إىل  تصل 

أن املرصيني القدماء احتفلوا بـ"شم النسيم" 
يأكلون  فكانوا  احلالية  الطريقة  بنفس 
والرسدين  والفسيخ  تلوينه  بعد  البيض 
هلذه  اختيارهم  يكن  ومل  واخلس  والبصل 
نوع  فكل  عبثيا،  اليوم  هذا  يف  األطعمة 
بمعتقداهتم  يتعلق  حمدد  أمر  إىل  يرمز 
البيضة  وترمز  والبعث  واحلياة  املوت  يف 

العقيدة  بحسب  الشمس  أخرجت  التي 
رمزا  البيضة  فكانت  القديمة  املرصية 
ومبعث  يوم  كل  املتجددة  للشمس 
عىل  ينقش  املرصي  وكان  كلها  احلياة 
سلة  يف  ويضعها  اخلاصة  أمنياته  البيضة 
ليحظى  النخيل  سعف  من  مصنوعة 
متجسدا  إرشاقه  عند  اإلله  نور  بإطاللة 
عام. كل  العيد  يوم  يف  الشمس  نور  يف 

وحرص املرصي عىل تناول السمك اململح 
)الفسيخ( يف هذه املناسبة مع بداية تقديسه 
بدءا  "حعبي"  عليه  أطلق  الذي  النيل  هنر 
عن  فضال  اخلامسة،  األرسة  عرص  من 
تنطوي  عقائدية  بأسباب  تناوله  ارتباط 
عىل أن احلياة ُخلقت من حميط مائي أزيل 
ال حدود له، خرجت منه مجيع الكائنات
الكون. قوانني  ووضع  للحياة  بعث  أعقبه 

اململح  السمك  صناعة  يف  املرصيون  وبرع 
أشبه  أماكن  لصناعته  خيصصون  وكان 
مقربة  يف  نقش  من  يتضح  كام  بالورش 
األرسة  عهد  يف  "رخ-مي-رع"  الوزير 
أن  إىل  الطبية  "إيربس"  بردية  وتشري   18
السمك اململح كان يوصف للوقاية والعالج 
من أمراض محى الربيع ورضبات الشمس
وأوىل املرصيون أمهية كبرية لتناول نبات 

العقيدة  يف  جديد  خلق  وبداية  التجدد  إىل 
وقناة  احلياة،  منشأ  فهي  املرصية  الدينية 
كل  وأصل  الكائنات  من  أجيال  خروج 
عليها  املرصي  أطلق  بعث  كل  ورمز  خلق 
األدب  برديات  يف  وذكرها  "سوحت" 

"خلق  اإلله  أن  اعتقد  عندما  القديم  الديني 
ودب  بيضة  هيئة  يف  صلصال  من  األرض 
كانوا  لذا  احلياة"  فيها  فبدأت  الروح  فيها 
القرابني  موائد  عىل  البيض  يقدمون 
سواء. حد  عىل  والدينية  الرمزية  لداللته 

املقتطف  هذا  يف  البيضة  أمهية  تظهر  كام 
فيها  يمتدح  التي  أخناتون  أنشودة  من 
التي  الفرنسية  الرتمجة  عن  نقال  اإلله 
القديم: املرصي  للنص  اللويت  قدمتها 

بطن  يف  لالبن  احلياة  هيب  الذي  أنت 
واهبا  أمه  بطن  يف  بالغذاء  ومتده  أمه 
وعند  املخلوقات  مجيع  به  لتحيا  اهلواء 
ومتنحه  فمه  تفتح  والدته  يوم  يف  نزوله 
يف  يزقزق  العش  يف  والفرخ  احتياجاته 
من  متنحه  اآلن  من  أنت  ألنك  بيضته 
وتشكله  احلياة  تعطيه  نسامت  خالهلا 
قرشة  حتطيم  من  ليتمكن  بالكامل، 
رجليه عىل  سائرا  يزقزق  وخيرج  البيضة 

البيضة  خالق  أنه  "بتاح"  اإلله  إىل  وُنسب 

"برص"  اسم  عليه  أطلقوا  الذي  البصل، 
اعتبارا  النسيم"  "شم  بعيد  االحتفال  خالل 
الرتباطه  السادسة  األرسة  عرص  من 
شفاء  عن  حتدثت  قديمة  بأسطورة 
عجز  عضال  مرض  من  صغري  أمري 
يف  سببا  البصل  وكان  عالجه  عن  األطباء 
وسادة  حتت  النبات  ُوضع  أن  بعد  الشفاء 
الشمس  رشوق  عند  واستنشقه  األمري 
بعيد  املرصيني  احتفال  وافق  يوم  يف 
فأصبح  الشفاء،  له  فُكتب  النسيم"  "شم 

اآلن. حتى  املرصيون  عليه  حافظ  تقليدا 

لنبات  القديم  املرصي  تناول  محل  كام 
رمزية  داللة  املناسبة  هذه  يف  اخلس 
النبات  هذا  الرتباط  أخرى  وعقائدية 
كام  والتناسل  اخلصوبة  إله  "مني"  باإلله 
فائدة  إىل  الطبية  "إيربس"  بردية  أشارت 
اهلضمي. اجلهاز  ألمراض  كعالج  تناوله 

باسم  املعروف  األخرض  احلُمص  أما 
"املالنة" فقد عرفته عصور الدولة القديمة 
"حور-بك"  اسم  املرصيون  عليه  وأطلق 
جتدد  عىل  عقائدية  داللة  حيمل  وكان 
احلُمص  ثمرة  ألن  املرصي  عند  احلياة 
عندما متتيلء وتنضج، ترمز عنده بقدوم 
فرتة الربيع فصل التجدد وازدهار احلياة.

جاء  مرص  املسيحية  دخلت  عندما 
احتفال  مع  متزامنًا  القيامة"  "عيد 

احتفال  فكان  النسيم،  بشم  املرصيني 
ويليه  األحد،  يوم  يف  بعيدهم  األقباط 
اإلثنني. يوم  النسيم"  "شم  مبارشة 

بخري. والعامل  املرصيني  وكل  عام  كل 



املرأة ضد  العنف 
وخصوصًا  النساء  غالبية  تعاين 
مشكلة  من  العربية  املجتمعات  يف 
من  العديد  إىل  تتعرض  إذ  العنف، 
اجلسدي العنف  مثل:  العنف  أنواع 
ويوجد  وغريها،  اجلنيس  والعنف 
هذه  وراء  األسباب  من  العديد 
اإليامن  قلة  منها:  ونذكر  املشكلة 
األفراد لدى  الديني  والوازع 
التي  املجتمعية  والتقاليد  والعادات 
وسكوت  املرأة،  تعنيف  عىل  تنص 
من  العديد  ويوجد  وخضوعها،  املرأة 
من  للحّد  اتباعها  ُيمكن  التي  احللول 
منها:  ونذكر  االجتامعية  املشكلة  هذه 
وواجباهتا،  املرأة  بحقوق  األفراد  توعية 
اجلدد  لألزواج  ودورات  ندوات  وعمل 
املرأة،  احرتام  برضورة  وتوعيتهم 
للتعرف  الساموية  األديان  إىل  والعودة 
املشكلة. ملواجهة  املثىل  الطرق  عىل 

األطفال عاملة 
أكثر  من  األطفال  عاملة  مشكلة  تعترب 
الدول  يف  وخصوصًا  شيوعًا  املشاكل 
تشغيل  خالهلا  من  يتّم  إذ  النامية، 
عرش،  الثامنة  سن  دون  ما  األطفال 
تؤّدي  التي  العوامل  من  العديد  ويوجد 
وضعف  األرسة،  انفكاك  مثل:  إليها 
بتنمية  هتتم  ال  التي  الدراسية  الكتب 
السوء،  األصدقاء  ومرافقة  الطفل، 
الطفل  تشغل  أنشطة  وجود  وعدم 
املشكلة  هذه  وحلّل  الفراغ،  وقت  يف 

إليه  تؤّدي  التي  األسباب  من  العديد 
التي  البالية  والتقاليد  العادات  مثل: 
مبكرًا،  البنت  تزويج  رضورة  عىل  تنّص 
وانتشار  السيئة،  االقتصادية  واالوضاع 
املجتمعات  يف  املفاهيم  من  العديد 
وغريها،  والسرتة  كالعنوسة،  العربية 
من  العديد  يوجد  املشكلة  هذه  وحلل 
للتخلص  اتباعها  جيب  التي  الطرق 
منها: ونذكر  جذري  بشكٍل  منها 

سن قوانني صارمة تنص عىل عدم تزويج 
القانوين،  السن  بلوغها  بعد  إال  البنت 

يف  األهل  تدخل  يأيت:  ما  مراعاة  يمكن 
قوانني  وسن  وتنشأته،  الطفل  تربية 
يعملون  الذين  لألطفال  وصارمة  قاسية 
ندوات  وعمل  القانوين،  السّن  دون 
باإلضافة  األطفال،  لتوعية  ودورات 
األهايل. ألحد  عمل  فرص  توفري  إىل 

 
املبكر الزواج 

وخصوصًا  النساء  من  العديد  تعاين 
الزواج  مشكلة  من  النامية  الدول  يف 
تزوجيها  خالل  من  ذلك  ويكون  املبكر، 
ويوجد  القانوين،  السن  بلوغها  قبل 

تزيد  التي  الكتيبات  من  العديد  ونرش 
املبّكر،  الزواج  خطورة  حول  الوعي 
واملرأة. الرجل  بني  املساواة  ورضورة 

لـــة لبـطــــا ا
مشكلة  من  اخلرجيني  من  الكثري  يعاين 
أّن  واألبحاث  الدراسات  وأّكدت  البطالة، 
مرتفعة  العربية  الدول  يف  البطالة  نسبة 
العديد  ويوجد  األوروبية،  الدول  يف  عنها 
إنشاء  حللها:  اتباعها  الواجب  احللول  من 
وذلك  البلد  داخل  االستثامرية  املشاريع 
واالهتامم  هبا،  للعمل  األفراد  لتشجيع 
الدولة ِقبل  من  الصغرية  باملشاريع 
اإلمكان.  قدر  بالتعليم  واالهتامم 

ملُـشـــكــلــة ا
اخلطوة  بمثابة  املُشكلة  حتليل  ُيعد 
حّلها خطوات  من  األساسّية 
األسايّس  اجلذر  إىل  للوصول 
احللول  إجياد  وبالّتايل  هلا،  املُسّبب 
فإنه  بذلك  وللقيام  حللها،  املُناسبة 
من  املُشكلة  بتحديد  البدء  يتم 
اكتشافها وكيفية  ماهيتها،  حيث 
امتدادها ووقت  حدوثها،  ووقت 
طريق  عن  توضيحها  حماولة  ُثم 
احلصول  تم  التي  البيانات  دراسة 
وحتديد  بخصوصها،  عليها 
ذلك  يتبع  كفايتها،  ومدى  أولوياهتا، 
هذه  بحل  املُتعّلقة  األهداف  حتديد 
املرجّوة  النتائج  حيث  من  املُشكلة 
املُشكلة حل  بعد  املنجزة  واألمور 
إلهنائها. املُحّدد  الّزمني  واجلدول 



للحظة  اشعر  مل  فانا  الفراعنة  عرص  اىل 
االوركسرتا  ىف  الفنانني  احد  اهنا  واحدة 
وانام انتقلت اىل عامل اخر كنت امتنى ان 
زمنية  لفرتة  فيه  عشت  وقد  فيه  اعيش 
نادر  العمالق  املايسرتو  وايضا  حمددة 
تصل  هكذا  املبدعني  والعازفني  عباسى 
بلدك  من  خترج  مل  وان  حتى  العاملية  اىل 
لعودة  نتيجة  املرصى  واالبداع  فاالهبار 

:)Μονή Σίμωνος Πέτρας
هو دير أرثوذكيس رشقي يف والية جبل آثوس 

الرهبانية يف اليونان..

حيتل Simonopetra املرتبة الثالثة عرشة يف 
التسلسل اهلرمي لألديرة األثونية..

جزيرة  لشبه  اجلنويب  الساحل  يف  الدير  يقع 
ير د و ين  ثو أل ا فني  ا د ء  مينا بني  س  ثو آ

..Osiou Grigoriou 

شديد  ألثوس  اجلنويب  الساحل  أن  حني  يف 
الوعورة بشكل عام فإن املوقع اخلاص الذيبني 

عليه الدير قاٍس بشكل استثنائي..

واحدة  ضخمة  صخرة  قمة  عىل  مبني  وهو 
وتتدىل عملًيا من جرف بارتفاع 330 مرًتا فوق 

البحر..

عىل  عرش  الثالث  القرن  خالل  الدير  تأسس 
الكنيســة  قّدسته  الذي  األثوين  سيمون  يد 
سيمون  القديس  باسم  الرشقية  األرثوذكسية 

حامل املُر..

أثناء  سيمون  أن  االثوثي  التقليد  ويقول 
فيه  أمرتة  حلاًم  رأى  قريب   كهف  يف  إقامته 
… الصخرة  قمة  عىل  دير  ببناء  اإلله  والدة 

ستحميها  بأهنا  مريم  العذراء  السيده  ووعدتة 
وتعتني به وبالدير..

حلم  "بيت  اسم  األصيل  الدير  عىل  سيمون  أطلق 
 )Νέα Βηθλεέμ )باليونانية:  اجلديدة" 
وهو مكرس حتى يومنا هذا مليالد الطفل يسوع..

يوفان  الرصيب  الطاغية  قام   ،1364 عام  يف 
وتوسيعه.. الدير  جتديد  بتمويل  أوجليشا 

هناية  بحلول  أنه  أشعيا  الرويس  احلاج  وكتب 
بلغارًيا.. الدير  كان  عرش  اخلامس  القرن 

يف عام 1581 دمر حريق سيمونوبيرتا مات فيه 
جزء كبري من الرهبان..

إمارة  إىل  الدير  دير  رئيس  إيفجينيوس  وسافر 
الدانوب عىل أمل مجع األموال إلعادةبناء الدير..  

مايكل  هو  أمهية  األكثر  املتربع  كان 
بأجزاء  تربع  والذي  واالشيا  أمري  الشجاع 
للدير.. املال  إىل  باإلضافة  األرض  من  كبرية 

كام تم حرق الدير عام 1626، وحدث آخر 

الفرعونية  الروح  اعاد  من  لكل  شكرا 
املرصى  والعقل  املرصى  اجلسد  اىل 
وانفصلت  الروح  هذه  غابت  ان  بعد 
طويلة. فرتات  املرصى  اجلسد  عن 

الرئيس لسيادة  أوال  الشكر  واوجه 
رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  املحبوب 
اهليبة  اعاد  النه  العربية  مرص  مجهورية 
للدولة املرصية والفراعنة امام العامل أمجع
الرائعة  الفكرة  هذه  لصاحب  وشكرا 
يبدا  ابداع  فيه  مجيل  شىء  فكل 
فقد  حقيقة  اىل  يتحول  ثم  وحلم  بفكرة 
اشاهد  وانا  وجدانى  ىف  بزلزلة  شعرت 
املرصيني كل  مثل  املهيب  امللكى  املوكب 
وانا  والرهبة  باخلوف  ايضا  وشعرت 
سليم  امرية  الرائعة  الفنانة  اىل  استمع 
اخر  عامل  اىل  بالفعل  معها  انتقلنا  وكاننا 

أبحرنا   السابقة والتي  الرحالت  اعتادنا يف  كام 
فيها داخل اجلبل املقدس آثوس ان نتعرف عيل 

كنوز ذلك اجلبل املقدس العظيم..

أديار  مخس  ثالث  عيل  نتعرف  واليوم 
املقدس آثوس   جبل  أديار  من  اخري 
اهلل..   بإذن  آخر  عدد  يف  البقيه  ونستكمل 

١١- دير كاراكالو وباليونانية:
:)Μονή Καρακάλλου(

االديار  جمموعه  يف  عرش  احلادي  الدير  هو  
املقدسة ببستان العذراء..

آثوس  جبل  والية  يف  رشقي  أرثوذكيس  دير 
الرهبانية يف اليونان. .

شبه  من  الرشقي  اجلنويب  اجلانب  عىل  يقع  
التسلسل اهلرمي  11 يف  املرتبة  اجلزيرة وحيتل 

لألديرة األثونية..

عرش  احلادي  القرن  يف  كاراكلو  دير  تأسس 
امليالدي بحبل آثوس..

ط لنشا نتيجة  و عرش  لث  لثا ا ن  لقر ا يف 
صبح  أ تينيني  لال ا و صنة  ا لقر ا ت  هجام و

رهبان  يسكنة  ومل  متاًما  مهجوًرا  ديركاراكالو 
او يتواجد به حياة رهبانية..

ملا  ووفًقا   عرش  اخلامس  القرن  هناية  بحلول 
وهو  الروس  احلجاج  احد  لسان  عيل  كتب 

الرويس أشعيا كان الدير ألبانًيا..

عرش  السادس  القرن  يف  الدير  بناء  أعيد 
الرابع.. بيرت  املولدايف  فوييفود  قبل  من 
وحتتوي   ، عاماًل  راهًبا     50 الدير  يف  يوجد 
 3000 وحوايل  وطة  ط خم  330 عىل  مكتبته 

كتاب مطبوع..

١٢- دير فيلوثو باليونانية:
: )Μονή Φιλοθέου(

هو دير أرثوذكيس رشقي يف والية جبل آثوس 
الرهبانية يف اليونان..

شبه  من  الرشقي  الشاميل  اجلانب  عىل  تقع 
اجلزيرة..

أسس ذلك الدير رجل مبارك يدعي فيلوثيوس 
يف هناية القرن العارش..

التسلسل  يف  عرشة  الثانية  املرتبة  الدير  حيتل 
اهلرمي لألديرة األثونية..

ووفًقا  عرش  اخلامس  القرن  هناية  وبحلول 
للحاج الرويس أشعيا، كان الدير ألبانًيا..

من  بتمويل  الدير  جتديد  تم   1539-1540 يف 
)كاخيتي(  من  ليفان  اجلورجيني،  مللوك  ا

وابنه اإلسكندر الثاين ملك كاخيتي..

قاعة  اجلدارية هلام يف  اللوحات  وقد صورت 
الطعام..

خمطوطة   250 عىل  الدير   هذا  مكتبة  حتتوي 
باللغتني  منها   500 ( مطبوع  كتاب   2500 و 

والرومانية(. )الروسية 

حيتوي الدير عىل 60 راهًبا عاماًل..

١٣- دير سيمونوبرتا باليونانية:
)Σιμωνόπετρα(

حرفيًا: "صخرة سيمون" 
)باليونانية:  بيرتا  سيمونوس  دير  أيًضا  وهو 

املرصى  اجلسد  اىل  الفرعونية  الروح 
الذى ظل لفرتات طويلة غائبا عن الوعى 
العنانى  د.خالد  الوزير  لسيادة  شكرا 
والعامل  واالثار  السياحة  وزير 
ونرجو  حواس  د.زاهى  الكبري 
اجلميل. االحداث  هذه  تستمر  ان 

ونتذكر ىف هذه االيام مجال وابداع املاضى 

بناء  أعيد  ذلك  وبعد   ،1891 عام  كبري  حريق 
الدير عىل شكله احلايل..

الدير  رهبان  كان  األخرية،  القرون  خالل 
تقليدًيا من إيونيا يف آسيا الصغرى..

العرشين   القرن  منتصف  خالل  ذلك،  ومع 
كبري حد  إىل  الرهبانية  و  األخوة  تضاءلت 

الرهبان  تدفق  يف  الكبري  االنخفاض  بسبب 
النيزك  دير  من  احلالية  األخوة  تنبع  اجلدد.. 
ملجتمع  ا ر  قر حيث   ، ا ر ميتيو يف  لعظيم  ا
يف  إميليانوس  األرشمندريت  رئاسة  األثونيب 

عام 1973 إعادة إسكان الدير املهجور تقريًبا..

الطوابق  متعددة  مباٍن  عدة  من  الدير  يتكون 
أمهها مكان املبنى األصيل الذي بناهسيمون..  

املباين  "أكثر  بأنه  الرئييس  املبنى  وصف  تم 
جرأة يف شبه اجلزيرة"..

بحساب  عادًة   Simonopetra رهبان  يقوم 
يل  لتا با و سفل  أل ا ىل  إ عىل  أل ا من  بق  ا لطو ا
والطابق  األول  الطابق  هو  العلوي  فإنالطابق 

السفيل هو األخري..!!!

حتته  ضخمة  صخرة  قمة  عىل  مبني  الدير 
والصخرة متتد عرب الطوابق السفلية..

األصيل  سيمون  هيكل  وتطور  توسع  كان   
يتبعان دائاًم إحدى أعظم حرائق الدير..  

من  األموال  وبجمع   1580 عام  حريق  بعد 
املبنى  تشييد  تم  إفجينيوس  الدير  رئيس  قبل 
أعقاب  يف  الرشقي  املبنى  بناء  تم  الغريب.. 
مجعها تم  بأموال  الغالب  يف   1891 عام  حريق 

يف روسيا.. نمت شهرة جوقة
املوسيقى  املتخصصني يف  Simonopetra بني 

واملتحمسني..  البيزنطية 
الرتانيم  جمموعات  من  سلسلة  الدير  نرش 

للجوقة.   الكنسية  البيزنطية 

من بني هؤالء يعد Agni Parthene هو األكثر 
شعبية وقد حاز عىل شهرة واسعة مناجلوقة 

والدير..

هو  لرئيس  وا  ، راهًبا  54 لًيا  حا لدير  ا يضم 
إليسوس.. األرشمندريت 

١٤- دير أجيو بافلو )باليونانية: 
Μονή Αγίου Παύλου و بالرومانية: 

 : )Mănăstirea Sfântul Pavel
هو دير أرثوذكيس رشقي يف والية جبل آثوس 
جزيرة  شبه  رشق  أقصى  يف  ويقع  الرهبانية 

لبنى  للفنانة اجلميلة  النيل  ىف فيلم عروس 
وروعته االداء  صدق  ىف  العزيز  عبد 
عىل  تطرح  ان  جيب  افكار  هناك  ولكن 
مرص  ىف  السينيامئى  االنتاج  رشكات 
اخلالد  احلدث  هذا  تسجيل  فبعد  والعامل 
وتوثيقه ىف ذاكرة العامل نستطيع عمل فيلم 
او عدة افالم عاملية من التاريخ الفرعونى 
واملخدرات  البلطجة  افالم  من  بدال 
مرص. ىف  السياحة  لسمعة  تسىء  التى 

بجدية  تدور  الفكرة  هذه  واعتقدان 
العظيم  احلدث  هذا  بعد  االن  االذهان  ىف 
فيلم  ىف  فنيا  وشارك  واخرج  انتج  فمن 
االفالم  من  وغريه  الدين  صالح  النارص 
املرصية العاملية ومن اقام مهرجان اجلونة 
السينيامئى الدوىل يستطيع ان يقوم هبذا 
الفرعونية. الصحوة  ظل  ىف  االن  العمل 

اليونانية.. خالكيديكي 
جزيرة  شبه  من  الغريب  اجلزء  يف  الدير  يقع 

آثوس..

مؤسس الدير باولوس زيروبوتامو الذي سمي 
أيًضا  وهو   ،Xeropotamou من  اسمه  عىل 
الوثـائق  Xeropotamou.  تشهد  مؤسس دير 
عىل استقالهلا عن Xeropotamou بحلول عام 
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جورج  للقديس  البداية  يف  الدير  تكريس  تم 
تم  مؤسسه.  اسم  اختذ  مبكر  وقت  يف  ولكن 
املسيح  تقديم يسوع  إىل  تكريسها الحًقا  تغيري 
 2 يف  العيد  بيوم  االحتفال  يتم  اهليكل..  إىل 
فرباير من كل عام .. بام أن املجتمع الرهبانـي 
يف جبل آثوس يراقب التقويم اليولياين، والذي 
فإن  يوًما   13 بـ  املدين  التقويم  عن  حالًيا  يتأخر 
2 فرباير يف التقويم اليولياين يوافق 15 فربايـــر 

من التقويم الغريغوري احلديث..

الرصيب  النبيل  قام   1365 و   1355 عامي  بني 
أنطونيجي باجاس، مع نيكوال رادونجا برشاء 

وترميم الدير املدمر ليصبح أبوه..

رادونجا  أخوين  من  بدعم  الدير  ترميم  شّكل 
فوك برانكوفيتش جرجور برانكوفيتش بداية 

الفرتة الرصبية من تارخيها..

شوراش  الرصيب  تربع   1410 أكتوبر   14 يف 
ذلك  كان  كام  للدير  بكوزمني  برانكوفيتش 
هريبليانوفيتش.. الزار  الراحل  األمري  رغبة 

هناية  بحلول  أنه  أشعيا  الرويس  احلاج  يؤكد 
القرن اخلامس عرش كان الدير رصبًيا..

 يف أكتوبر 1845 أخذ بورفرييوس أوسبنسكي 
زيارته  أثناء  رادوسالف  إنجيل  من  ورقة   12
األكثر قيمة حسب رأيه وقدمها  والتي كانت 
الروسية يف سانت بطرس  الوطنية  املكتبة  إىل 

برغ..

الدير. يف  بقيت  التي  األوراق  بقية  ضاعت 
التسلسـل  الرابعة عرشة يف  املرتبة  الدير  حيتل 

اهلرمي لألديرة األثونية..

حتتوي مكتبتها عىل 494 خمطوطة وأكثر من 
12000 كتاب مطبوع..

حيتوي الدير عىل 31 راهًبا عاماًل وله اثنني من 
أصغر  رهبانية  )منازل  اإليقاعية  األسطوريات 

تابعة(..

 Stavronikita ١٥- دير ستافرونيكيتا
  Μονή Σταυρονικήτα :باليونانية(

: )Moní Stavronikíta

هو دير أرثوذكيس رشقي يف والية جبل آثوس 
الرهبانية يف اليونان، مكرس للقديسنيكوالس..

وهو مبني عىل قمة صخرة بالقرب من البحر 
لشبه  الرشقي  الشاطئ  منتصف  من  بالقرب 
 Iviron أديرة  بني  وتقع  أثونايت  جزيرة 

..Pantokratoros و 

بني  الذي  املوقع  األثونيون  الرهبان  أستخدم 
العارش... القرن  منذ  مرة  ألول  الدير  فيه 

كان Stavronikita آخر دير تم تكريسه رسمًيا 
1536 وحيتل املرتبةاخلامسة  كدير أثوين يف عام 
.. األثونية  لألديرة  اهلرمي  التسلسل  يف  عرشة 

املتضاربة  والقصص  التقاليد  من  العديد  هناك 
فيام يتعلق باسم الدير..

يتبع يف العدد القادم ..





ى عرش  حد ن أ مضا تى ر م  يأ ىف كل عا
قبلها  لتى  ا لسنة  ا عن  ا  مبكر ما  يو
 . . ء لشتا ا ن  مضا ر ليد  ا مو من  نا  ا

تى   ا مسحر ر  و يد كلها  مرص  يف 
م  يو كل   . . ى بلد يف  ال  إ  . "بطبلة".
منتصف  بعد  ة  حد ا لو ا عة  لسا ا
سيقية   مو قة  فر ر  و تد لليل  ا
ملسلمني"   ا م  يتا أ "ملجأ  هنا   كو
مبيت و تر و كس  سا فني  ز عا  8 من 
ف  تعز  . . طبله و ق  ر ِو ي  بلد ر  ما مز و
 . . ر للسحو س  لنا ا لتنبة  ع  ر ا لشو ا يف 
قة   لفر ا نتظر  أ مستيقظا  نا  أ ظل  أ و
من  سمعهم  أ ما  عند و  . . لليل با
ة"   محيد لست  "ا مع  جا عند  بعيد 
بو  أ سى  نو "فا حرض  ُأ و ي  جر أ
ىل  أ هب  ذ أ و  ." . ء ا صفر ه   ر عصفو
يت  فتأ   . . هبا با عىل  خبط  أ و نه  لبلكو ا

فعني  تر و  نه  لبلكو ا يل  لتفتح  مي  أ
ستك  ا من  متسكني   و يس  لكر ا عىل 
نه  لبلكو ا من  قع  أ ال  لكى  ن  لبنطلو ا
طبلة  مع  بسقف  و "َبشب"  نا  ا و
عيل  تقف  قة  لفر ا و قة…  لفر ا
ن  مضا "ر ف  تعز ع  ر لشا ا ل  و أ
 … د"  ال و يا  جه  هو  و"ا  " نا جا
ع ر لشا ا ملنتصف  ك  تتحر ثم  و
د  ال و أل ف  تعز و بيتنا  حتت  تقف  و
د  ال و أ يا  نيس  ا لفو ا تو  "ها تنا   ر عام
ت  نا لبلكو ا من  نيس  ا لفو ا ج  "لتخر
 . . ملظلم ا ء  لشتا ا ليل  تنري  هي  و
مع  ة  مر ف  د تصا ء  لشتا ا ن  مضا ر
حتى  يسمرب  د من  ( د  مليال ا م  صو
حتت  صلت  و قة   لفر ا  . . ) ير ينا  7
م  صو سبة  بمنا لت   قا و بيتنا  
م  يو  3 0 نيمة…  تر ف  سنعز د  مليال ا
ة  يد جد نيمة  تر  3 0 بــ  ن  مضا ر

حسبام  (  " محد  أ عم"  ها  أ يبد
مقطع   ل  و ا ء  بغنا  ) سم ال ا كر  ذ ا
ع  يبد سيقى  مو نيمة  لرت ا بقية  و
 . . ر ما لز ا مع  كس  لسا ا ف  ز عا فيها 
ا   فو يعز ما  عند ح  يفر ع  ر لشا ا و
  . . يا صبا يا  د  ر لو ا ا  شو "ر نيمة  تر
 . ." نا معا ة  رض حا ء  ا ر لعذ ا لست  ا
ت… لستينا ا جليل  شهر  أل ا نيمة  لرت ا
ب  ال و لد ا بس  ال نا  ا و صفق"  و"ا
 . . ص ر لقا ا لنجع"  "ا د  بر من  كله 
خر  آ بعيد  قه  لفر ا تبتعد  و
د  "حممو ج  حلا ا و ع  ر لشا ا
ا  و يعيد قه  لفر ا بيكلم  حلمى" 
  " علينا لفجر  ا "طلع  ى  خر أ ة  مر
. ة هر للقا لشغل  ا بني  جا و ت  كرب و
ء  و هلد ا منى  ع  ضا و ت  كرب
 . . ل لبا ا حة  ا ر هنا  ت  فقد و
ى  سمكر ت  صو عىل  صحيت 

ت  صو من  تعصبت  ا و ت  بيا لعر ا
ت  نا فو و ميكر و  . . ت كسا لكال ا
ته  صو بيعيل  هو  و طم  لطام ا ع  بيا
و"بيقسم"   . . بيكيا با و لر ا ع  بتا عيل 
ين   غا ا و   . . . بيب نا أل ا ع  بيا عليهم 
"عبد  هو   " "بيكا ن  أ هيا  أ ر س  نا
ين  عرش و حد  ا و ن  لقر ا حلليم"  ا
ال   . مي يو ه  ر كا صبحت  أ و ت  كرب
. . كمل أ ف  ر عا ال  و جع  ر أ ف  ر عا
ق  يطر ي  لذ ا لطفل  ا خل  ا بد عيش  أ
يسمع  ن  أ منتظر  نه  لبلكو ا ب  با
ختتمها  و شيح  ا تو ل  تقو قة  فر

 . . . نيمة برت
ة  مر طفل  جع  ر ا ن   ا يد  ر ا نا  ا

 . . ي خر أ
 . . قي ا لر ا من  لز ا ليد  ا مو نا  ا

 . ي د محا نجع  ليد  ا مو نا  ا
 . ء لشتا ا ن  مضا ر ليد  ا مو نا  ا

؟ املرآه  يف  وجهك  يوٍم  كل  تنظر  هل 
شكَلك؟ يعجُبك  ال  أم  مجيٌل  أَنك  أتشُعُر 
ِم  تقُد مع  املتغرية  ملالحمك  تلتفت  أ

يعنيك؟ ال  م  أ عمَرك 
يمدحها  أن  ترغب  أم  نفَسك،  أحتب 

؟ أحدًا

ئاًم  ا د ج  نحتا كبرٍش  ننا  أ شَك  ال 
ِح  ا متد إ  ، ل لَقبو با ر  لشعو ا ىل  إ
تنا  صفا و  أ جى  ر خلا ا نا  مظهَر
. هبا نا  متيز هبة  مو و  أ عملنا  و  أ

ج  حتيا إل ا ا  هبذ خلقنا  هلل  ا ن  أل
و  أ م  لطعا ا ج  حتيا إ مثل  مثله 
. لخ إ . . . . ن ما أل با ِر  لشعو ا و  أ م  لنو ا
ينحرص  هل  ل  ا لسؤ ا لكن  و
ملظهر  ا عند  فقط  منا  هتام إ
لتى  ا ة  ر لصو ا و  أ جى  ر خلا ا
يضًا  أ هنتُم  م  أ ؟  فينا ُس  لنا ا حيبها 
هى  لتى  ا خلية  ا لد ا تنا  ر بصو
؟ ؟ جيًا ر خا عليِه  نا  ظهر ملا  فعنا  ا و د
جيُد  لكن  و نفَسك  حتب  ن  أ جيٌد 
. حتبها كيف  ف  تعر ن  أ يضًا  ا

ل  و أ هو  لنفَسك  حبك  نَّ  أل
ب  ملطلو ا لنفسية  ا تك  جا حتيا إ
 . ه حليا ا ه  هذ يف  تستمر  كى  عها  شبا إ
ع  ستطا إ  ، صحيحًا ك  ِر د ُأ ما  ا  ذ إ و
هلم  طفا أ يف  ه  ينمو ن  أ ء  با آل ا
 . ى جلسد ا لنمو  ا مع  لصغر  ا منذ 
لصغر  ا منذ   ُء  ملر ا َف  عر ا  ذ فإ
مهام  ئاًم  ا د ب  حمبو شخُص  نه  أ
و  أ جنسه  و  أ نه  لو و  أ شكله  ن  كا
فقد   ، ته صفا و  أ  ، ينه د و  أ طنه  و
نفسِه  عن  بية  جيا إ عٍة  لقنا صَل  و
حني  كلَّ  ضًا  بر للعيِش  فعته  د
ف  فيعر  . لنفسِه حبًا  ُيعد  ى  لذ ا
جه  ا يو و نفسه  مع  لح  يتصا كيف 
حد أ ليه  إ جهها  يو ن  أ قبل  به  عيو
و  أ خجٍل  ن  و د هبا  ف  يعرت و بل 
 . منها ح  صال إل ا عىل  ُم  يعز و ط  سقا إ
تية  ا ذ ة  ر صو ن  كوَّ قد  لك  بذ و
نفسه  ى  أ ر ا  ذ إ  . نفسِه عن  لية  و أ
َمن  ه  ا سري  ، . . . . من غم  لر با مجياًل 
عىل  فقط  ز  كَّ ر ا  ذ إ و  . لك كذ له  حو
. قبله له  حو َمن  ها  نتقد إ  ، بِه عيو
؟  ن تكو َمن  ف  تعر  ، َتك آ مر َتك  ر صو

لتى  ا هبك  ا مو و تك  ا ر قد ك  ر ُتد ى  أ
تنميها ن  أ غب  فرت لك  هلل  ا ها  عطا أ
. شئت ا  ذ إ هبا  ين  خر آل ا عد  تسا و بل 

ما  و ؟  ه حليا ا ه  هذ ىل  إ جئَت  ا  ذ ملا
؟  لَتك سا ر هى 

تِه  حيا ل  ا طو لكثرُي  ا يِعش  قد 
عىل  ه  يسرّي ملَن  عًا  طو نفسه  كًا  ر تا
ٍف  هد ن  و د ًا  ر يسا و  أ يمينًا  ه  ا هو
حتقيِق  ن  و د ُه  عمر م  بتقدُّ جأ  ُيفا و
ته  آ مر يستمد   . شيئًا فهِم  و  أ
ين  خر آل ا ء  ا ر آ من  شخصيته  و
 . قيق تد و  أ فحٍص  ن  و د فيه 
ت  ا معتقد و ٍر  فكا أل ف  ينجر و  أ
ن  و د خر  آل ا عليها  ه  جرب أ
 . ها خطأ و  أ صحتها  من  لتحقق  ا
قشًة  و  أ شجر  قِة  ر كو فيصبح 
ىل  إ ٍن  مكا من  ح  يا لر ا محلتها 
. هلا حو َمن  عىل  ثرِي  لتأ ا ن  و د خر  آ
هية  ما ك  ِر ُند و ًا  كر با نستيقظ  ليَتنا 
يُفت  ن  أ قبل  ة  حليا ا ه  هذ يف  نا  ُخطا
بعضها  من  نا  ر فكا أ ُنميز   . ن ا و أل ا
ين  خر آل ا مع  َتنا  قا عال  ، لبعض ا

ر  ا ستمر إل ا يف  غب  نر َمن  و
 ، ة حليا ا ه  هذ ِب  ر د عىل  معهم 
نضع  ن  أ و  . معهم نستمر  كيف  و
ل  و حيا و  أ ها  ا يتعد ملَن  ًا  د و حد
. نفِسنا أ يف  ننا  ما أ و ثقتنا  عة  عز ز
َفك  خو و  أ َمك  سال  ، َتك آ مر َتك  ر صو
. لق خلا با قتك  عال من  ه  تستمد ى  لذ ا

كيد  أل ا لك  حبِه  عىل  َت  نشأ ا  ذ فإ
كل  يف  ٍط  رش ن  و د لصغر  ا منُذ 
لك  نِه  ا غفر كت  ر د أ  ، قت و
ُتبت  ن  أ قت  و فعلت  مهاًم 
. ئمة ا لد ا ته  عرش حببت  أ و
مك  سال و ِئك  و هبد حتفظت  إ حينئٍذ 
يف  ِه  د جو لو نيت  طمأ إ نك  أل خىل  ا لد ا
 . َلك فعا أ عىل  لك  ذ نعكس  فإ  . َتك حيا
تعكـــــس   ، تــــك آ مر تـــــك  ر صو
شخصيتـك   ، ِئـــك با آ من  حمك  مال
 . لتك سـا ر و َنـك  يام إ  ، َتـك ا معتقد و
 . َنـــــــك ما ز يف  ك  ُخطا ِت  ما عال و

َنك  ما ز ِت  ما عال من  ًا  بد أ خَتف  فال 
هنا  أل َتــــك  آ مر يف  يتها  أ ر ا  ذ إ
. َمــــــك يا أ حكمة  يضًا  ا تعكس 





األذى  إحلاق  إىل  املؤدية  السلوكيات  بالعدوانية  يقصد 
تظهر  التي  السلوكيات  تلك  أمثلة  ومن  باآلخرين. 
والعض  والرفس  الرضب  الصغار،  األطفال  لدى 
الغضب.. ونوبات  والتخريب  والبصق  والشتم 

هدوئها  عىل  سلبًا  يؤثر  األرسة  داخل  العدواين  والطفل 
سلوكياته  يعززان  الطفل  هذا  والدا  باملقابل  واستقرارها، 
املتسم  وتعاملهام  املستمرة  خالفاهتام  نتيجة  هذه 
بالقسوة والعنف يف مواجهة صعوبات الطفل السلوكية.

شخصية  سامت  من  سمة  العدوانية  تصبح  وقد 
أشكااًل  لتأخذ  نموه  مراحل  عرب  وتستمر  الطفل، 
مرحلتي  يف  والتمرد  كاالنحراف  خمتلفة، 
التفاعل  دائرة  بسبب  ذلك  كل  والرشد..  املراهقة 
ووالديه. الطفل  من  كل  فيها  يقع  قد  التي  السلبي 

أقرانه  من  مرفوضًا  العدواين  الطفل  يكون  ما  وعادة 
داخل املدرسة، وهذا ما يزيد من عدوانيته ويزعزع ثقته 
بنفسه. ويف بعض احلاالت يصبح الطفل العدواين متنمرًا، 
فيلجأ لسلوكيات عدوانية هتدف إحلاق األذى بطفل آخر مل 
يرتكب ذنبًا مما جيعله ضحية للمتنمر الذي عادة ما يدافع 
عن ترصفاته بأن ضحاياه يستفزونه بشكل ما، كام يشعر 
الطفل  باملقابل  ومعاناة.  أذى  من  هلم  يسببه  عام  بالرضا 
الضحية يبدو أكثر خوفًا وأضعف جسميًا ونادرًا ما يواجه 
والعنف  القسوة  بأساليب  التنمر  ويرتبط  املتنمر.  إساءة 
الوالدين، بينام ترتبط الضحية بأسلوب احلامية  من قبل 
الزائدة. وكالمها يتصف تعلقه باألم بأنه غري آمن، املتنمر 
تعلقه متجنب / غري آمن، والضحية مقاوم / غري آمن.

ملاذا حتدث العداونية؟
إال  يشهده(،  )وملن  لك  بالنسبة  صادمًا  األمر  يكون  قد 
طفلك. تطور  من  طبيعي  جزء  العدواين  السلوك  أن 

النمو طور  يف  زالت  ما  اللغوية  طفلك  مهارات  أن  بام 
لدى  متامًا  طبيعيني  العّض  أو  الرضب  بعض  يعترب 
االستقاللية  يف  الشديدة  رغبته  بسبب  الدارج  طفلك 
بالطبع انفعاالته.  عىل  وسيطرته  حتكمه  وقلة 
العدواين.  السلوك  جتاهل  يعني  ال  التفسري  هذا 
مقبول  غري  السلوك  هذا  أن  يعرف  طفلك  دعي 
مشاعره. عن  للتعبري  أخرى  طرق  عىل  وعّرفيه 

 وللعدوانية العديد من األسباب، أذكر منها ما ييل:

االنتباه  الزائد ونقص  بالنشاط  العدوانية  ترتبط   –
وامليل لالندفاعية.

الطفل  حساسية  بشدة  العدوانية  وترتبط   –
عمره  من  األوىل  األشهر  يف  ذلك  يظهر  لإلحباط، 
ذراعيه. شد  وعند  فمه،  من  اللهاية  سحب  عند 

الترصفات  بتلك  استفزازه  يسهل  الذي  فالرضيع 
ما  وغالبًا  البكاء،  لكثرة  ويميل  صعبًا  رضيعًا  يعترب 
ومن  والقسوة،  الرصاخ  بأسلوب  معه  األم  تتعامل 
السلبي. التفاعل  دائرة  يف  وطفلها  األم  تدخل  هنا 

كالعقاب  السلبية  الرتبوية  الوالدين  أساليب  تؤدي   –
باحلب  والتالعب  والتهديد  والرصاخ  اجلسمي 

والتذبذب إىل زيادة ميل الطفل للسلوكيات العدوانية.

– اخلالفات الزوجية تقدم للطفل من جهة نموذجًا 
جهة  ومن  تقليدها،  عىل  يعمل  عدائية  لعالقة 
الرتبوية الوالدين  أساليب  عىل  سلبًا  تؤثر  أخرى 
والنفسية. اجلسمية  لإلساءة  هدفًا  الطفل  فيصبح 

املسامهة  العوامل  من  األقران  رفض  يعترب   –
بسبب  ُيرفض  فهو  الطفل،  عدوانية  شدة  يف 
ميله  كرسعة  االجتامعية  مهاراته  نقص 
واملساعدة. للتعاون  ميله  ونقص  للغضب 

– قد تظهر العدوانية لدى الطفل بسبب غيـرتـه مـن 
أحد إخوته.

مــــاذا أفــعــــــــل؟
عاقبيه بشكل منطقي: 

إذا دخل طفلك إىل منطقة الكرات أو الطابات يف أحد أماكن 
اللعب املغلقة وبدأ عىل الفور برمي الكرات عىل األطفال 
تشاهدان  وأنتام  معه  اجليس  منها.  أخرجيه  اآلخرين، 
يستطيع  أنه  له  وارشحي  يلعبون،  اآلخرين  األطفال 
العودة عندما يشعر باالستعداد لالنضامم إىل اللعب واملرح 
مع  "التحليل"  من دون إيذاء أقرانه. ابتعدي عن مسألة 
رضبك  إذا  األمر  سيعجبك  "هل  مثاًل:  سؤاله  عرب  طفلك 
أحد األطفال بالكرة؟" ال يمتلك األطفال الدارجون النضج 
الكايف لوضع أنفسهم يف مكان طفل آخر أو تغيري سلوكهم 
العواقب.  يفهمون  ولكنهم  الكالمي،  التحليل  عىل  بناء 

حافظي عىل هدوئك: 
طفلك  وصف  أو  الرضب  أو  الرصاخ  يساعد  لن 
فقط  ستحصدين   – سلوكه  تغيري  عىل  باملشاكس 
جيرهبا.  جديدة  ألشياء  أمثلة  وتعطينه  أكرب  غضبًا 
عىل  السيطرة  خطوات  أوىل  يتعلم  قد  الواقع،  يف 
بأعصابك.  تتحكمني  وأنت  بمشاهدتك  انفعاالته 

ارسمي حدودًا واضحة:
شكاًل  طفلك  أظهر  كلام  فوري  بشكل  االستجابة  حاويل 
من العدوانية. ال تنتظري حتى يرضب أخاه للمرة الثالثة 
بأمر خاطئ، عليه  يقوم  "هذا يكفي!". عندما  له  لتقويل 
"احلّد  بأسلوب  املوقف  أبعديه من  معرفة ذلك مبارشة. 
من احلركة" لفرتة قصرية )يكفيه دقيقة أو اثنتني(. هذه 
أفضل طريقة لكي هيدأ، وبعد فرتة سيستوعب األمر. يف 
حال الرضب أو العض سينتهي به احلال بعيدًا عن احلدث. 

الثبات هو املفتاح: 
االستجابة  نفس  تكرار  اإلمكان  قدر  حاويل 
املتوقعة الفعل  ردة  تصبح  موقف.  كل  يف  السابقة 
أنك  يعني  هذا   - أخرى  مرة  رامي  عضضت  )"حسنًا، 
يتعرف  باحلّد من حركتك مرة أخرى"( نمطًا  ستعاقب 
عليه طفلك مع الوقت ويتوقعه. يف هناية املطاف، سيفهم 
أنه إذا أساء الترصف سيعاقب باحلّد من حركته. حتى يف 
األماكن العامة حيث يمكن أن تشعري باحلرج من سلوك 
توجيه  إىل  يدفعك  باإلحراج  شعورك  تدعي  ال  طفلك، 
الناس  كان  إذا   - أيضًا  وآباء  أمهات  هناك  إليه.  االنتقادات 
حيدقون، عّلقي عىل األمر ببساطة: "من كان لديه طفل يف 

عمر السنتني؟" ثم عّلمي طفلك االنضباط بالطريقة املعتادة. 

عّلميه بدائل أخرى:
حدث  ما  معه  راجعي  ثم  طفلك  هيدأ  حتى  انتظري 
سبب  تفسري  يستطيع  كان  إذا  اسأليه  ولطف.  هبدوء 
متامًا  الطبيعي  من  أنه  )بإجياز!(  له  أكدي  انفعاله. 
يعرّب  أن  املقبول  غري  من  ولكن  بالغضب،  يشعر  أن 
إجياد  عىل  شجعيه  العض.  أو  الركل  أو  بالرضب  عنه 
األمر عن  باحلديث  ربام  فعالية،  أكثر  استجابة  وسيلة 

)"مازن، أنت تثري غضبي!"( أو طلب املساعدة من 
شخص بالغ. 

احريص عىل أن يقول طفلك "آسف" بعد أن 
هياجم شخصًا ما:

ولكن  البداية،  يف  صادقًا  اعتذاره  يكون  ال  قد 
أحيانًا النهاية.  يف  الدرس  استيعاب  يف  العربة 
الدارجني  األطفال  غضب  نوبات  تطغي  قد 
عادة  سيكتسب  الطبيعي.  تعاطفهم  عىل 
ما.  شخصًا  جيرح  أو  يؤذي  عندما  االعتذار 

كافئيه عىل السلوك اجليد:
الترصف يسيئ  عندما  فقط  لطفلك  االنتباه  بدل 
سبيل  عىل  اجليدة.  ترصفاته  مالحظة  حاويل 
دوره  عىل  احلصول  طفلك  يطلب  عندما  املثال، 
عن  بعيدًا  آخر  طفل  دفع  وليس  األرجوحة  لركوب 
يريده  ما  يقول  عندما  بسخاء  عليه  اثني  طريقه. 
يف  دورك!"(.  عىل  احلصول  تطلب  أن  الرائع  )"من 
الكلامت.  تأثري  قوة  مدى  سيدرك  املناسب،  الوقت 

قليل أوقات مشاهدة التلفزيون: 
األخرى  والربامج  املتحركة  الرسوم  تكون  قد 
بالرصاخ مليئة  سنًا  األكرب  لألطفال  املصممة 
رصد  حاويل  الرضب.  وحتى  والدفع،  والتهديدات، 
إىل  يميل  كان  إذا  السيام  يشاهدها،  التي  الربامج 
بمشاهدة  لطفلك  تسمحي  عندما  العدواين.  السلوك 
املواقف  عن  معه  وتكلمي  معه  شاهديه  التلفزيون، 
بالنسبة  جيدة  وسيلة  هذه  تكن  "مل  حتدث:  التي 
كذلك؟"  أليس  يريد،  ما  عىل  للحصول  الشخص  هلذا 

وفري له وسائل حركية:
قد يكون طفلك مصدرًا كبريًا لإلزعاج يف البيت ما مل 
يرصف طاقته الكبرية. إذا كان طفلك شديد احلامسة
ويستحسن  العفوية،  الربامج  من  الكثري  له  فضعي 
أن تكون يف اهلواء الطلق لتخفيف طاقاته وانفعاالته. 

ال ختايف من طلب املساعدة: 
ما  يفوق  تدخاًل  أحيانًا  الطفل  لدى  العدوانية  تتطلب 
يترصف  طفلك  كان  إذا  تقديمه.  الوالدين  أحد  يستطيع 
يزعج  أو  خييف  أنه  وبدا  األحيان،  من  كثري  يف  بعدوانية 
من  للحد  املبذولة  اجلهود  تنفع  مل  أو  اآلخرين،  األطفال 
إىل  إىل طبيبتك. قد حتيلك  العدوانية، فتحدثي  ترصفاته 
استشارية أو طبيبة نفسية خمتصة باألطفال. يمكنكام معًا 
اكتشاف جذور هذا السلوك ومساعدة طفلك عىل جتاوزه.

كنت  إذا  جدًا.  صغريًا  زال  ما  طفلك  أن  تذكري 
ميوله  تصبح  أن  يرجح  وجتديد،  بصرب  معه  حتاولني 
قريب. وقت  خالل  املايض  من  ذكرى  املشاكسة 

أشــرف حمســن  دكـتـور. 



طفل  نشأة  عن  مسئولة  فكونك  للغاية،  صعب  أمر  الرتبية 
من  لكثري  وحيتاج  مرهق  أمر  سلوكياته  وتعديل  وتعليمه 
لكن  كبري،  حتدي  يف  واألب  األم  ويضع  واالطالع،  التمرين 
أن  يمكن  أبنائكم  مع  تفعلوها  شائعة  أخطاء  فهناك  احذري 
التايل: التقرير  يف  عليها  تعريف  سلوكياته  عىل  سلبيا  تنعكس 

أخطاء يقع فيها األبوين أثناء تربية أطفاهلم:
األخالق  مكارم  عىل  أطفاهلا  تريب  أن  أرسة  كل  تريد 
ولقلة  األحيان،  بعض  يف  ولكن  صاحلني،  يكونوا  لكي 
التي  األخطاء  من  الكثري  يف  يقعون  واألم،  األب  من  اخلربة 
األخطاء: هذه  أهم  ومن  الطفل.  تربية  يف  خلل  تسبب 

 • التسلط والسيطرة الزائدة:
•  بعض اآلباء واألمهات يتحكمون يف كافة ترصفات أبنائهم 
بشكل زائد عن احلد املطلوب، ويعاقبون األطفال بصورة قاسية 
عىل أفعال غري خاطئة، أو قد ال تستحق هذا العقاب الشديد.
نوع  كفرض  الطفل،  رغبات  كافة  يف  يتحكمون   •
جيعل  مما  واألصدقاء،  واملالبس  األطعمة  من  معني 
حوله  من  الدنيا  اكتشاف  يستطيع  ال  الصغري  الطفل 
بنفسه. يشء  أي  اختيار  يستطيع  وال  صحيح،  بشكل 
مما  اختياراته،  يف  أهله  عىل  الدائم  اعتامده  إىل  ذلك  يؤدي   •
دائام  يشعر  ومتواكل.  الشخصية  ضعيف  شخص  جيعله 
باخلوف من العقاب حتى عندما يفعل ترصفات غري خاطئة.
يف  الزائد  والتحكم  التسلط  عدم  علينا  جيب  لذا،   •
الكتشاف  جمال  وإعطاءه  الطفل،  ترصفات  كافة 
حياته. وأسلوب  اصدقائه  واختيار  حوله  من  احلياة 
قد  الطفل  أن  تشعرين  حينام  إال  تتدخيل  ال   •
يكون  أن  وجيب  يرضه،  خاطئًا  يشًء  اختار 
واإلجبار. بالعنف  ال  والنصح  بالتوجيه  التدخل 

 • مقارنة الطفل بأقرانه:
األخطاء  أبرز  من  بغريه،  الطفل  مقارنة  تعد   •
واألمهات اآلباء  من  الكثري  يرتكبها  التي  الشائعة 
الطفل. حياة  عىل  جًدا  سلبي  تأثري  هلا  والتي 
أو  بأخواته  الطفل  نقارن  أال  علينا  فيجب   •
نفسية  عىل  يؤثر  ذلك  ألن  زمالئه،  أو  أقاربه 
غريه. عىل  واحلقد  بالغرية  يشعر  وجيعله  الطفل 
الثقة  الطفل  تفقد  املقارنات  تلك  أن  إىل  باإلضافة   •
جيب  غريه.  من  أقل  أنه  دائاًم  يشعر  وجتعله  بنفسه، 
لديه  طفل  كل  بأن  إدراك  لدهيم  يكون  أن  اآلباء  عىل 
آخر. طفل  أي  عن  ختتلف  ومهارات  عقلية  قدرات 
ومهاراته  ومواهب  قدرات  اكتشاف  األرسة  عىل  وجيب   •
ومساعدة الطفل عىل تنمية تلك املهارات. الرتكيز والتشجيع 
عىل تنمية مهارة معينة لدى الطفل قد جيعله ينبغ فيها فيام بعد.

• اإلمهال الزائد:
عىل  تؤثر  التي  األمور  أخطر  من  اإلمهال  يعد   •
االنحراف. إىل  الكرب  عند  به  تؤدي  وقد  الطفل،  حياة 
نفسيته عىل  بالسلب  يؤثر  قد  للطفل  الزائد  فاإلمهال   •
برعايته. هيتمون  وال  حيبانه  ال  والديه  بأن  يشعر  وجيعله 
للوقوع  عرضة  الطفل  جيعل  أنه  إىل  باإلضافة  هذا   •
أن  دون  صاحلني  غري  أشخاص  معرفة  أو  خطأ،  أي  يف 
خاطئة. الترصفات  تلك  بأن  وينصحه  أحد،  يقّومه 
من  كبرية  مساحة  خيصصوا  أن  الوالدين  عىل  جيب   •
وارشادهم  هبم،  واالهتامم  أوالدهم،  مع  للجلوس  وقتهم 
الكبرية. األخطاء  يقرتفون  ال  كي  الصحيحة،  األفعال  إىل 
أبنائهم ترصفات  متابعة  األبوين  عىل  أيضًا  وجيب   •
والتعرف عىل أصدقائهم لكي يقوموا بتوجيههم عند احلاجة.

• إهانة الطفل وعقوبته:
سواء  وتوبيخهم  االطفال  إهانة  إىل  اآلباء  معظم  يلجأ   •
األمور  من  األمر  هذا  ويعد  جسدية.  أو  لفظية  إهانة 
اآلباء. معظم  فيها  يقع  لألسف  ولكن  متاًما،  اخلاطئة 

الطفل  يف  تريب  ال  اللفظية  واإلهانة  •  فالرضب 
بنفسية  ينشأ  الطفل  جتعل  بالعكس  بل  قيم،  أي 
ومهزوزة. ضعيفة  شخصيته  وجتعل  سوية،  غري 
• هذا باإلضافة إىل أن هناك بعض األطفال يتعودن عىل الرضب 
واإلهانة اللفظية، و ال يسمعون كالم األم او األب إال عند إهانتهم
النصح  يقدموا  ان  اآلباء  للغاية. جيب عىل  األمر خطري  وهذا 
الصحيحة. األفعال  من  اخلاطئة  األفعال  وتعليمهم  ألبنائهم 
• عندما يريدون تقويم أو معاقبة الطفل عند فعل أي يشء 
خاطئ،  يمكنهم حرمانه مثاًل من يشء حيبه، ثم يقدمونه له فيام 
بعد عندما يفعل الصواب، مما جيعل الطفل ينشأ بنفسية سوية.

خالف األبوين عىل طريقة الرتبية:
بني  اتفاق  عدم  هو  الرتيبة،  يف  األخرى  املشاكل  من   •
عليه. الطفل  لرتبية  حمدد  تربوي  سلوك  عىل  الوالدين 
الطريقة بنفس  الطفل  الوالدان  يعامل  أن  فيجب   •
بنفس  الطفل  حيبهم  لكي  والرتبية،  احلب  درجة  وبنفس 
األب. عن  مثاًل  لألم  االنحياز  الطفل  حياول  فال  القدر، 
يف  واللني  الشدة  تعلم  واألب  األم  عىل  جيب  وأيضًا   •
الطريقة. بنفس  أطفاهلم  يربوا  وأن  املناسبة،  األوقات 
إلرضائه الطفل  فعل  عىل  الدائم  الثناء  فاحذري   •
يتعود  جيعله  أيًضا  ذلك  ألن  حبه،  وكسب 
وقت. أي  ويف  يريده  يشء  أي  عىل  احلصول 
• إتباع هذه املناهج الرتبوية املوحدة أمام الطفل، جتعله ينشأ 
عىل الرتبية السوية، فيستطيع التفريق بني املواقف الصحيحة 
نفسه. ويف  والديه  يف  زائدة  ثقة  لديه  جتعل  كام  واخلاطئة، 
فيها  يقع  التي  الشائعة  األخطاء  أهم  استعرضنا  هكذا 
خلل  تسبب  أن  املمكن  من  أطفاهلم،  لرتبية  األبوين 
لدهيم. سلوكي  وانحراف  األبناء،  شخصية  يف  نفيس 

خطوات أساسية
لتحقيق النجاح يف تربية األبناء

يتطلب  هو   بل  الصدفة،  قبيل  من  يأيت  ال  النجاح 
واألهم   ، وتضحية  ودراسة  وتعلاًم  ومثابرة  شاًقا  عماًل 
لآلباء  بالنسبة  تعلمه،  أو  تفعله  ما  حب   ، كله  ذلك  من 
حتقيقه،  عىل  األطفال  تعليم  جيب  يشء  هو  النجاح  فإن 
باألدوات  تزويدهم  أواًل  به، جيب  األطفال  ينجح  ولكي 
النصائح  من  لالستفادة  حيتاجوهنا  التي  والعادات 
الوالدين. قبل  من  تأيت  التي  واإلرشادات  احلكيمة  والكلامت 
األبناء: تربية  يف  النجاح  لتحقيق  أساسية  خطوات 

كن شخًصا أكثر سعادة وأقل توترًا بنفسك:
عرضة  أكثر  هم  السعداء  اآلباء  أن  أثبتت  دراسات  هناك 
للزوج  النفسيني  لألخصائيني  وفًقا  سعداء  أطفال  إلنجاب 
والزوجة ، "ال يكون أداء األطفال جيًدا إذا كان الكبار ال يعتنون 
تنشغل يف  األمهات حيدث عندما  توتر  بأنفسهم وعالقاهتم"، 
يؤثر  قد  وهذا  االطفال،  مع  الوقت  جتد  أن  وحتاول  العمل 
بائًسا  كنت  إذا  معدية  العواطف  سيئ،  بشكل  أطفاهلم  عىل 
الزكام. مثل  املشاعر  هبذه  أطفالك  يصاب  فسوف   ، ومتوتًرا 

إجعلهم يقومون باألعامل املنزلية:
القاممة  بإخراج  يتعلق  األمر  كان  سواء 
املالبس طي  أو  الكلب  متشية  أو   ، األطباق  غسل  أو 
اجلاد  العمل  قيمة  فهم  عىل  تساعدهم  األعامل  فهذه 
املسؤولية. حتمل  تعلم  فهي  األمور  إلنجاز  والتعاون 

اجعل أطفالك يقرؤون يوميًا:
"ثالثة  أن  كرييل  توماس  مبيًعا  األكثر  الكتاب  مؤلف  قام 
من  طلبوا  العصاميني  املليونريات  هؤالء  من  باملائة  وستني 
تشجيع  جانب  إىل  الشهر"،  يف  أكثر  أو  كتابني  قراءة  آبائهم 
أطفالك عىل القراءة ، علمهم مهارات الرياضيات منذ الصغر، 
بإنجاز  فقط  يتنبأ  ال  املبكرة  الرياضيات  مهارات  إتقان  فإن 
للقراءة  إنجاًزا  أيًضا  يتوقع  إنه  بل  املستقبل،  يف  الرياضيات 
املبكر  والكتابة  القراءة  إتقان  يتنبأ  كام  متاًما  املستقبل  يف 
الحًقا. القراءة  بنجاح  والصوتيات  واحلروف  للمفردات 

ضع توقعات عالية:
أنجلوس  لوس  كاليفورنيا،  جامعة  من  باحثون  اكتشف 
توقعات  أن  األطفال  لطب  األمريكية  واألكاديمية   )UCLA(
رأوا  الذين  اآلباء  أن  املدرسة،  يف  طفلهم  بنجاح  تتنبأ  اآلباء 
هذا   نحو  أطفاهلم  يديرون  أطفاهلم  مستقبل  يف  اجلامعة 
األخرى". وممتلكاهتم  دخلهم  النظر  عن  بغض  اهلدف 

إمدحهم بشكل صحيح:
فقط  فأنت  تغيريها،  يمكن  وال  فطرية  واملهارة  املوهبة  أن 
املواهب  أن  يعتقد  ولكن  لتكون،  ولدت  كام  يشء  يف  جيد 
املكتسبة  واملهارات  الوقت  مرور  مع  تطويرها  يمكن 
مدح  كيفية  عىل  الفكرة  هذه  وتنطبق  كافيا،  جهدا  مع 
علمي  اختبار  يف  عالية  درجة  عىل  حيصلون  عندما  طفلك 
الشاق  عملهم  عىل  امدحهم   ، قدم  كرة  بكأس  يفوزون  أو 
موهوبون.  أو  أذكياء  بأهنم  إخبارهم  من  بداًل  وجهدهم 

إنشاء طقوس األرسة:
املهارات  ذوي  األطفال  أن  األبحاث  وجدت  لقد 
يزدهرون  سوف  األطفال  رياض  يف  القوية  االجتامعية 
متعة  وأكثرها  الطرق  أفضل  من  واحدة  كبالغني. 
العائلية. الطقوس  هي  االجتامعية  املهارات  هذه  لتشجيع 

علمهم أن يكونوا "شجعان":
انتباههم  جيذب  يشء  تنمية  حماولة  خالل  من  العزيمة  علِّم 
البداية ، لكنهم يصبحون عىل دراية كافية، ومعرفة كافية  يف 
العام  ويف  التايل  اليوم  ويف  التايل  اليوم  يف  يستيقظون  بحيث 
التايل وال يزالون مهتمني هبذا اليشء، ومن هنا شجع طفلك 
الشاق. بعملهم  الغرض  وربط  املامرسة  يف  االستمرار  عىل 

ساعدهم عىل بناء عالقات هادفة:
خالل  من  وقوية  صحية  عالقات  بناء  عىل  أطفالك  ساعد 
يستمتعون  التي  األنشطة  يف  واملشاركة  اللعب  مواعيد 
من  النزاعات  وحل  عواطفهم  إدارة  كيفية  علمهم  هبا. 
فاألطفال  العاطفى  ذكائهم  تطوير  عىل  مساعدهتم  خالل 
يف  للوقوع  عرضة  أكثر  هم  عالقات  لدهيم  ليس  الذين 
نفسية. بمشاكل  يصابون  ما  وغالًبا  القانون  مع  مشاكل 

علمهم أن يكونوا بصحة جيدة:
ضع  وصغار.  كبالغني  للنجاح  رضورية  الصحية  العادات 
من  كاٍف  قسط  عىل  احلصول  عىل  أطفالك  تشجع  حدوًدا 
ال  املثال،  سبيل  عىل  والنشاط.  الصحي  الطعام  وتناول  النوم 
طوال  الفيديو  مقاطع  ويشغلون  بالداخل  جيلسون  تدعهم 
الصحية  الفوائد  علمهم  للعب.  اخلارج  إىل  أرسلهم  اليوم. 
الشكوى  أو  مظهرهم  عىل  الرتكيز  من  بداًل  بأنفسهم  لالعتناء 
الرسيعة. للوجبات  رشائهم  بعد  بالذنب  شعورك  من 

أعطهم أسامء مقاومة للتحيز:
اسمك  أن  وجدت  التي  األبحاث  من  واسعة  جمموعة  هناك 
يؤثر عىل نجاحك  عىل سبيل املثال، يميل األشخاص الذين لدهيم 
أسامء يسهل نطقها إىل أن يكونوا حمبوبني بشكل أفضل. إذا 
للتوظيف. أفضل  فرصة  لديك  فستكون  شائًعا،  اسمك  كان 

تشجيع روح املبادرة:
عىل  تشجيعهم  تم  الناجحني  األعامل  رواد  غالبية  أن 
خالل: من  مبكرة  سن  يف  األعامل  رواد  مثل  الترصف 
نشأته. أثناء  أعامل  رائد  شخصية  مراقبة   •
التجاري  عملهم  بدء  عىل  تشجيعهم  يتم   •
العشب. جز  جمرد  كان  لو  حتى  كطفل  اخلاص 
علمهم  املال.  مجع  كيفية  تعلم   •
بأنفسهم. للعمالء  فاتورة  إصدار  كيفية 
 ، الرضورة  بسبب  متحمًسا  تكون  أن   •
انتكاسة. من  تعاين  أو  فقرًيا  تكون  أن  مثل 
املال. لكسب  إبداعية  طرق  يف  للتفكري  والدهيم  حتدي   •



من  يتكون  أنه  نجد  جمتمع  كل  يف  هناك  
أهنا  نجد  أرسة  ولكل  األرس  من  جمموعة 
أي  األم  األرسة  فهناك  افراد  من  تتكون 
األرسة الكبرية وهي العائلة ويف ماهو األرسة 
واألوالد  واألم  األب  من  املكونة  الصغرية 
ثالثية  او  ثنائية  كثرية  عالقات  وهناك 
منهم  كال  فينتمي  هؤالء  كل  بني  أكثر  أو 
العالقات  طقوس  ويامرس  لألخر 
..الخ. والرمحة  املودة  بني  الطيبة 

نجد  والواجب  الواقع  عن  نتكلم  أننا  وبام 
العرصية  باملتغريات  ملئ  واقع  يف  أننا 
يوم  بعد  يوم  واملتجددة  املختلفة  احلياتية 
والتكنولوجيا  العوملة  ظل  يف 
..الخ  االجتامعي  التواصل  ووسائل 
عىل  ملحة  رضورة  فهناك  الواجب  وبني 
بمثابة  تكون  املجتمع  ثم  االرسة  ثم  الفرد 
الساموية  األديان  عليها  حتث  ثوابت 
اإلنسانية  بواقع  تكون  املجتمعية  والقوانني 
واجبات. من  عليك  وما  حقوق  من  لك  وما 
واجب  أحيانا  تكون  الواجبات  هذه 
اآلخر  بمعاملة  نفسه  عىل  اإلنسان  يفرضه 
يفرضه  وواجب  الدين  يفرضه  وواجب 
حق. يدعى  مقابل  منهم  ولكل  القانون 

والرعاية  واالهتامم  املحبة  نتبادل  وهكذا 
...الخ  الطيبة  والكلمة  والوفاء  واإلخالص 
ما  منها  واألصول  املعاين  هذه  كل 
احلياة من  تعلمناه  ما  ومنها  عليها  تربينا 
أفراد  باقي  عىل  ثنائية  عالقة  لكل  أثر  فهام 
وعىل  املجتمع  أفراد  عىل  أثر  ومنها  األرسة 
جمتمعات  من  حوله  وما  نفسه  املجتمع 
أحيانا  املبادىء  فيها  خيتلف  خمتلفة  
خيتلف  وال  والنشاطات  واألصول  والقوانني 
يرهبه  أو  يرغبه  بام  إال  اإلنسانية  معنى  فيها 
البرش من وسائل للرتهيب أو التعذيب بمعنى 
التي  الصفات  بعض  تواجد  احتامل  هنا 
املصالح  واتفاق  الذات  وحب  األنانية  حتمل 
وهنا  مصلحته  وضد  اآلخر  حقوق  ضد 
واملنازعات  واخلالفات  الفجوة  أحيانا  تنشأ 
....الخ. اإلقليمية  ومنها  الدولية  منها 

وهنا يايت السؤال اهلام بني الواقع وبني الواجب 
ما نحن عليه وما نحن نطوق إليه سواء باخليال أو 
بالعمل عىل حتقيق ذلك اخليال والوصول إليه. 
نفسه  جتاه  مسؤولية  فرد  لكل  فنجد 
نفس  هلا  األرسة  ونجد  اآلخر،   جتاه  ثم 
..الخ املجتمع  وجتاه  نفسها  جتاه  املسؤولية 
بوجود  الراهن  الوضع  ظل  يف  فنجد 
التواصل  وسائل  هيمنة  من  احلياة  حتديات 
بمختلف  التكنولوجيا  ظل  ويف  االجتامعي 
عرص  يف  أننا  نجد  وأنواعها  أوضاعها 
من  متاح  هو  ما  كل  به  جديد  نوع  من 
وعلينا  يشء  كل  يف  وسلبيات  إجيابيات 
ذكرنا. كام  والواجب  الواقع  بني  االختيار 
اآلخر؟.  دون  بأنفسنا  هنتم  سوف  فهل 

أصبحنا يف مواجهة سلبيات كثرية وحتديات 
وسائل  هيمنة  ظل  يف  ولكن  وأكثر  أكثر 
التواصل االجتامعي هناك رشوط وحماذير 

بين الواقع والواجب

جيب توافرها لتصبح هلذه الوسائل إجيابياهتا 
املجتمع. وبناء  اإلنسان  بناء  يف  الفعالة 
األمانة  منها  واجبات  عليه  منا  فلكل 
القنوات  هذه  عىل  يبث  ما  كل  يف  والصدق 
أصبحت  وأال  االجتامعي  للتواصل  الرشعية 
البدع  بمثابة  التواصل  من  الوسائل  تلك 
واخلرافات وبث األكاذيب والشائعات...الخ .

لكل  فعال  ودور  واجب  هناك  جيعل  وذلك 
السليمة  املباديء  عىل  أوال  أرستنا  لبناء  منا 
هبا  عنارص   من   ، ..الخ   احلميدة  واألخالق 
نقدمه  ما  خالل  ومن    . البعض  بيننا  الثقة 
وتنوير  وعلم  ثقافة  من  وللمجتمع  لآلخر 
للمحاكاة  الرشعية  القنوات  هذه  خالل  من 
بأثره.  العامل  وبني  البعض   بيننا  وللتواصل 

االجتامعي  التواصل  وسائل  اصبحت  وأال 
الغش  منها  تنفجر  موقوتة  قنبلة  بمثابة 
التنمية  وعىل  االقتصاد  عىل  وتؤثر  واخلداع 
اإلنسان  صحة  عىل  حتى  يشء  كل  وعىل 
يف ظل كل تلك التحديات تظهر دور األرسة وهو 
اجلانب األهم باحلياة لتحقيق التوازن وللنهوض 
وحضارة  وإنتامء  هاوية  ببناء  باملجتمع 
االرسة  أفراد  من  فرد  فلكل 
وواجبات.  حقوق  له  الواحدة 
يف  لنا  وما  علينا  ما  نقول  ان  نستطيع 
ومواكبة  الوسائل  هذه  استخدام  سلوكيات 
الثقة  روح  بث  من  احلديث  العرص 
الرأي  واحرتام  واملساواة  والعدل  واألمان 
األخالقي  التوازن  ولتحقيق  اآلخر  والرأي 
ذات  نفس  يف  والقانوين  واالجتامعي 
انتهاكات حقوق  الوقت واال أصبح لكل ذلك 
بأثرها. كاملة  جمتمعات  اهنيار  إيل  تؤدي 
الواقع  بني  ما  نقول  أن  نستطيع  هناك 
الضمري وهو  فاصل  خط  والواجب 
الضمري  ومعه  اإلنساين   الضمري 
التعليمي...الخ. والضمري  املهني 

 
االهتامم  زاد  كورونا  حتديات  ظل  ويف 
التواصل  لوسائل  أيضا  واالحتياج 
شدة  وظهر  االجتامعي 
بعد  عن  التعلم  لوسائل  االحتياج 
حتقيقة  يمكن  مل  ما  لتحقيق 
التكنولوجيا  تلك  بدون 
ومناصات  زووم  مناصات  استخدام  فبدأ  
مواقع   من  وكثري   Meeting room

كله  العامل  جعلت  التي  التواصل  وسائل 
االنرتنت  بوتقة  وهي  واحدة  بوتقة  يف 
ذلك  ولوال  للتواصل،  املتاحة  الوسائل  بكافة 
حتديات  ورشوط  العامل  بأخبار  عرف  ما 
من  بدال  العامل  وأصبح  التعلم  ومنهج  كورونا 
كافة  لرتاجعت  لألعىل  والنمو  احلضارة 
اإلنسان  كمثل  اإلنسان  وتراجع  اخلطوط 
وحييا  فقط  بالفطرة  يعيش  كان  الذي  األول 
إال  له  ليس  شخص  كل  وكأن  الوحدة  حياة 
فقط. الصغرية  األرسة  وهو  املحدود  عامله 
الفعالة  واملشاركة  التواصل  عنرص  وفقد 
باالهتامم  توصيات  هناك  ولذلك  اآلخر  مع 
ودون  باحلريات  املساس  دون  بذلك 
والواجبات. احلقوق  عن  النظر  غض 

بقلم األديبة الشاعرة واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-  مـصـــر

مناسبه كل  ىف  نقول 
وُنشيع ونّدعى  نؤكد 

الدين هلل بأن 
للجميع والوطن 

هلل الدين  تركنا  فال 
للجميع الوطن  عاد  وال 
اإلله عمل  ىف  وتدخلنا 

هواه عىل  الكون  املسرّي 
يستطيع ال  حاشاه  كأنه 

الواحد ال سواه الرب 
فاه يفتح  ان  القادر 

سواه الذى  الكون  ويبيد 
وال مساعدة  مناّ  يطلب  مل 

ونبيع الناس  أن نشرتى ىف 
ونطيع له  نمتثل  أن  بل 

أعداء كانوا  من  ساملنا 
التطبيع معهم  ومارسنا 
األقرباء نعادى  والتفتنا 
األشقاء وطننا  رشكاء 

بناء أو  منصب  عن  نمنعهم 
سيضيع حقنا  وكأن 

أو رضيع وال نشفق عل كهٍل 

بالسالم نتشدق  بالنا  ما 
كالم جمرد  فقط  ويبقى 

الوئام بيننا  يسود  وال 
ال ىف شتاء وال ىف ربيع

بالتسامح ننادى  نجول 
بالتصالح الكل  ونطالب 
نتصارح ال  أنفسنا  ومع 

املنيع السد  أننا  ونحسب 
اإلله املدافع عن دين 

كأنه عاجز جّل ىف عاله
ارتضاه لو  دينًا  أن حيفظ 
رفيع نتجنى  ما  عن  إنه 

رباه إنى أدعوك يا اهلل
سميع للدعاء  أنك  وأعلم 
اجلميع بنورك  ترشد  أن 
ونضيع غضبك  نرث  فال 
وحدك لك  الدين  ويكون 
للجميع مرص  تتسع  وأن 

لك  ابكي  عارفه  مش 
اغني لك  وإال 

وغربتي   البعد  وجع  عن  واال 
شكيلك أ

 
عيني  لضحكه  كتري  مشتاقه 

نيلك بجامل  ماتتمال  يوم 
للنفس  سارحه  لنغمة 

عىل ماتنادي  قبل  شارحه 
لك  تنادي 

يومايت  أدندن وأغني  أين 
بمواويلك حبي  حلن  واكمل 
ينادي  وقلبي  بعيني  تطيل 

خضارك  غيطانك 
بوشوش  اخلري  وضحكه 

حينًك فال

ورحيه  القديمة  مبانيكي 
للدنيا  فاح  اييل  التاريخ 

وجنوبك  البلد  وسط  من  
لك لشام

جناحك  حتت  الدنيا  مليتي 
طيبه  يا

ويف  القلب  ساكنه  ياييل 
الروح 

قريبه  بس  مش  عايشه  
والف  ابعد عنك  ملا  كل 

وأرجعلك  الدنيا 
أمي مانتي  بقلبي  أحضنك 

الوجع وبعدك ورحيه آه من 
برتابك  املطر 

بدعوه باخلري  ارضك  يمال  ملا 
امهاتًك قلب  من  حلوه   

ابعد ملا  اول 
وأفضل   باتوه  عنك 

لك انادي  جوايا 
لكي حبي و  يابالدي  عامر 

فؤادي
بقلبي  عايش  حيفضل 

. نشيدك 

وطـن للجميـع مصــر يـا  وحـشــانى 
القــزاز أمـيــره  الشاعرة/  األديبة  بقلم 

بقلم/ م. جمدى عزيز -  أمريكا



تأمني  وثيقه  وجود  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  احلياة  رضوريات  من 
الرئييس  املصدر  او  والزوجه  الزوج  سواء  أرسة  عائل  لكل  احلياة  عيل 
الوفاه. حاله  يف  عائلها  دخل  فقدان  عند  االرسة  حلاميه  وذلك  االرسة   لدخل 
ثمن  سداد  اقساط  لدهيا  العائالت  فاغلب  نقدا  االرسه   مسكن  رشاء  قيمه  يدفع  منا  فمن 
احلياة  عيل  تأمني  وثيقه  االرسة  عائل  يشرتي  لذلك  االحيان  اغلب  يف  سنه   ٣٠ عيل  البيت 
تغطية  االرسه  هبا  تستطيع  نقديه  سيوله  ترك  وكذلك  وفاته  حاله  يف  البيت  اقساط  لسداد  
احلياة عيل  تأمني  رشاء  عند  البعض  فيها  يقع  التي  األخطاء  سنتناول  لذا  املختلفه.  مصاريفها 

 
1- اإلعتامد فقط عىل التأمني اجلامعي عىل احلياة:

يعد التأمني اجلامعي عىل احلياة ميزة جيدة للموظفني، ولكن املبالغ التي يقدمها أصحاب العمل 
عادًة ما تكون مرة إىل ضعف الراتب السنوي - ال تكفي عادًة لألشخاص الذين حيتاجون إىل تأمني 
عىل احلياة ويف كثري من احلاالت، تنتهي التغطية عندما تغادر الرشكة، تاركة عائلتك بدون األمان املايل.

2- التأجيل:
تكلفه   تزداد  آجاًل.  وليس  عاجاًل  الرشاء  األفضل  فمن  احلياة،  عىل  تأمني  إىل  بحاجة  كنت  إذا 
الدم ضغط  ارتفاع  مثل  الصحية،  ظروفك  وتطور  العمر  يف  تقدمك  مع  احلياة  عىل  التأمني 
الصحيه احلاله  الوزن،  العمر،  مثل  احلياة  عيل  التأمني  تكلفه  يف  تؤثر  عوامل  عده  هناك  الن 
حوادث. أو  مروريه  خمالفات  يوجد  كان  اذا  السيارة  قيادة  تقارير  ايل  باالضافه  والتدخني 

3- رشاء وثيقة تأمني عيل احلياة  دون التسوق: 
الرشكة.  باختالف  واسع  نطاق  عىل  التغطية  لنفس  احلياة  عىل  التأمني  أسعار  ختتلف 
لرجل  دوالر  ألف   500 تبلغ  والتي  عاًما،   20 ملدة  احلياة  سياسة  سعر  يرتاوح  أن  يمكن 
سنوًيا. دوالًرا   655 إىل  دوالًرا   244 من  عاًما،   30 العمر  من  يبلغ  مدخن  غري  سليم 
تفكر  رشكة  ألي  املالية  القوة  تصنيف  من  التحقق  أيًضا  املهم  من  األسعار،  مقارنة  جانب  إىل 
مطالبة  دفع  عىل  قادرة  ستكون  رشكتك  أن  من  للتأكد  ممكنة  تصنيفات  أقوى  تريد  أنت  فيها. 
املالية. القوة  تصنيفات  تقديم     A.M. Best مثل   التصنيف  وكاالت  املطاف.  هناية  يف  الوفاة 

 
4- إختيار نوع خاطئ من وثيقة التأمني عىل احلياة: 

التأمني عىل احلياة ملدة حمددة، والذي يغطيك لعدد معني من السنوات، كاٍف ملعظم األشخاص الذين 
حيتاجون إىل تأمني عىل احلياة، وهو رخيص. يمكن لغري املدخن البالغ من العمر 30 عاًما أن حيصل 
األسبوع. 5 دوالرات يف  أقل من  عاًما مقابل   20 ملدة  احلياة  التغطية مدى  500000 دوالر من  عىل 
مدى  الشاملة،  أو  الشاملة  احلياة  عىل  التأمني  مثل  احلياة،  عىل  الدائم  التأمني  يغطي 
ترتاكم  النقدية  القيمة  النقدية.  القيمة  يسمى  إستثامري  بمكون  ويتميز  بالكامل  حياتك 
املال.  مقابل  البوليصة  عن  التنازل  أو  النقدية  القيمة  من  االقرتاض  يمكنك  تدرجييا. 
احلياة  عىل  الدائم  التأمني  يكلف  النقدية،  والقيمة  احلياة  مدى  التغطية  بسبب 
قيمتها  تبلغ  التي  الكاملة  احلياة  لسياسة  يمكن  احلياة.  مدى  من  أكثر  مرات  عدة 
للمرأة. دوالر  و4400  للرجل  السنة  يف  دوالر   5000 إىل  تصل  أن  دوالر   500000
الذين  أولئك  مثل  املستهلكني،  لبعض  مهمة  مالية  أداة  احلياة  عىل  الدائم  التأمني  يعد 
لدفع  للورثة  املال  توفري  يف  يرغبون  الذين  واألثرياء  احلياة  مدى  ماليون  معالون  لدهيم 
موثوق. مايل  مستشار  من  مساعدة  إىل  ستحتاج  لذا  معقدة،  السياسات  العقارية.  الرضائب 

5- رشاء مبلغ تغطية تأمينية خاطئة:
للوصول إىل الرقم الصحيح ملقدار التأمني عىل احلياة الذي حتتاجه، امجع التزاماتك املالية طويلة 
مثل  السائلة  واألصول  منها،  أي  لديك  كان  إذا  احلياة،  عىل  احلالية  التأمني  تغطية  اطرح  ثم  األجل 
املدخرات. قد تشمل االلتزامات الرسوم الدراسية اجلامعية واملرصوفات األخرى املتعلقة باألطفال 
والرهن العقاري والديون األخرى ودخلك السنوي مرضوًبا يف عدد السنوات التي تريد استبداهلا.

6- اختيار  القارص كمستفيد:
يمكنك رشاء البوليصة لصالح أطفالك، ولكن تسميتهم كمستفيدين يف وثيقه تأمني احلياة  عندما ال 

يزالون قارصين فكرة سيئة. إذا ماتت قبل أن يبلغوا سن الرشد القانوين، ال يمكن لرشكة التأمني عىل 
احلياة دفع املزايا حتى تعني املحكمة وصًيا. يستغرق ذلك وقًتا ومااًل ألتعاب املحاماة وتكاليف املحكمة.
قم  أو  املستفيد.  باعتباره  به  موثوق  بالغ  شخص  أو  زوجتك  بتسمية  قم  ذلك،  من  بداًل 
املستفيد  باعتباره  والويص  الثقة  بتسمية  وقم  ألطفالك،  احلياة  عىل  للتأمني  ائتامن  بإنشاء 
األموال. استخدام  كيفية  حتديد  يمكنك  بك.  اخلاصة  احلياة  عىل  التأمني  بوليصة  يف 

 
7- اختيار الرتكة اخلاصة بك عىل أهنا املستفيد:

تريدهم  الذين  األشخاص  أو  منظمة  أو  ائتامنية  مؤسسة  اختيار   األفضل  من  عام،  بشكل 
من  املستفيدون  حيصل  فلن  عقارك،  باختيار  قمت  إذا  كمستفيدين.  العائدات  لتلقي 
تستغرق  قد  والتي  القانونية،  الوصية  إثبات  عملية  تنتهي  حتى  املزايا  عىل  تركتك 
التأمني  أموال  ختضع  أن  أيًضا  يمكن  معقدة.  الرتكة  كانت  إذا  سنوات  حتى  أو  شهوًرا 
املستفيد. أنه  عىل  بك  اخلاص  العقار  باختيار  قمت  إذا  الدائنني  من  ملطالبات  احلياة  عىل 
عادًة ما تكون مزايا التأمني عىل احلياة حممية من الدائنني عندما تعني مستفيًدا بخالف عقارك.

 
8- إمتالك بوليصة التأمني عىل حياتك إذا كان لديك عقار كبري:

لديك  كان  إذا  جتنبه  جيب  يشء  هو  بك  اخلاص  احلياة  عىل  التأمني  يف  البوليصة  مالك  تكون  أن 
عقار كبري بام يكفي للخضوع للرضائب العقارية الفيدرالية. يف عام 2015، كانت هذه ملكية تزيد 
للزوجني. أمريكي  أو 10.86 مليون دوالر  أمريكي لشخص واحد  قيمتها عن 5.43 مليون دوالر 
عىل  التأمني  عائدات  إدراج  فيمكن  هذا،  اإلعفاء  مبلغ  من  أكثر  تساوي  ممتلكاتك  كانت  إذا 
وثيقة  عىل  احلصول  يمكنك  املشكلة،  عىل  للتغلب  للرضيبة.  اخلاضع  العقار  من  كجزء  احلياة 
ثمنها.  ودفع  المتالكها  بالغ  مستفيد  إىل  التأمني  ألقساط  املال  منح  يمكنك  أو  ثقة،  رشاء 
الفيدرالية. الرضائب  من  معفى  فرد  ألي  سنوًيا  دوالر   14000 إىل  يصل  ما  منح  يمكنك 

9- احلفاظ عىل رسية وثيقة التأمني عىل احلياة:
بعض الناس ال حيبون التحدث عن مواردهم املالية الشخصية، حتى مع أفراد األرسة املقربني. لكن 
شخًصا ما حيتاج إىل معرفة بوليصة التأمني عىل احلياة، حتى يتمكن املستفيد من تقديم مطالبة. إىل جانب 
الزوج أو األبناء البالغني، يوجد هنا أشخاص لدهيم سبب وجيه للتعرف عىل وثائق تامينك : مستشار 
مايل وحمامي ختطيط عقاري وأي شخص تعّينه يف وصيتك كممثل شخيص أو منفذ ملمتلكاتك.

10- نسيان حتديث تسميات املستفيدين:
أهنا  من  للتأكد  سنوات  بضع  احلياه  كل  تامني  وثائق  بمراجعة  املاليون  املستشارون  ينصح 
التغطية  مراجعة  من  تأكد  األمر.  لزم  إذا  املستفيدين  بتحديث  تقوم  وأنك  كافية،  محاية  توفر 
طفل. وإنجاب  أخرى  مرة  والزواج  والطالق  الزواج  مثل  الكربى،  احلياة  أحداث  بعد 

11- رشاء أرخص بوليصة التأمني:
املهم  فمن  معقولة،  أسعار  ذات  بوليصة  عىل  للحصول  التسوق  املهم  من  أنه  حني  يف 
وثائق  تكون  أن  يمكن  التغطية.  حيث  من  املقابل،  يف  عليه  ستحصل  فيام  تفكر  أن 
وفوائدها. ميزاهتا  عىل  التعرف  اجليد  من  لذا  اليشء،  بعض  معقدة  احلياة  عىل  التأمني 
احلياة.  عىل  الدائم  التأمني  من  أرخص  يكون  أن  إىل  احلياة  عىل  التأمني  يميل  املثال،  سبيل  عىل 
يمكن  بينام  حمددة  زمنية  لفرتة  إال  احلياة  عىل  التأمني  يغطيك  ال  حتذير:  هناك  ولكن 
بك.  اخلاصة  التأمني  أقساط  دفع  يتم  طاملا  الوفاة،  حتى  يغطيك  أن  احلياة  عىل  الدائم  للتأمني 
تغطية  تريد  أنك  الحًقا  قررت  ثم  احلياة  مدى  تأمني  بوليصة  اشرتيت  إذا  نصيحة: 
احلياة. عىل  دائم  تأمني  إىل  احلالية  وثيقتك  حتويل  من  تتمكن  فقد  احلياة،  مدى 

12- السامح بإنتهاء األقساط:
عند رشاء تأمني عىل احلياة، من املتوقع أن تدفع قسًطا مقابل التغطية. مرة أخرى، يمكن أن تستند 
هذه األقساط إىل فئة خماطر التأمني اخلاصة بك ، والتي ترتبط بعمرك وصحتك وعوامل أخرى. إذا 
كنت تفكر يف رشاء بوليصة تأمني شاملة عىل احلياة بضامنات ثانوية - مزايا الوفاة املضمونة منخفضة 
األقساط مدى احلياة أو لفرتة حمددة من الوقت - فقد يؤثر السداد املتأخر عىل مزايا البوليصة.
أهنا  عىل  تسويقها  تم  التي  الدائمة  البوليصة  من  خاص  نوع  هي  الشاملة  احلياة  تامني  وثيقه 
التأمني  عن  متاًما  خمتلفة  وهي   - تكلفه  ممكنه  بأقل  األجل  طويلة  مضمونة  بحامية  تتمتع 
احلياة  فإن  النقدي،  االسرتداد  قيمة  الوثائق  هلا  من  األنواع  هذه  من  العديد  أن  حني  يف  ألجل. 
التأمني. املتاح لكل دوالر من قسط  التأمني  الثانوية تركز عىل تعظيم مبلغ  الشاملة مع الضامنات 

إذا  املثال،  األقساط. عىل سبيل  لتوقيت مدفوعات  التامني  حساسة  الوثائق  قد تكون بعض هذه 
الشيك - فقد ال تكون بوليصة ضامنك  أكثر من شهر يف إرسال  أو تأخرت   - فاتتك دفعة شهرية 
 92 لعمر  فقط  احلامية   100 سن  حتى  مضمونة  بتغطية  رشاؤها  تم  بوليصة  توفر  قد  مضمونة. 
أطول. لفرتة  تعيش  كنت  إذا  مشكلة  يمثل  قد  مما  فاتتك،  أو  واحدة  دفعة  تأخرت  إذا  عاًما 
نصيحة: حتقق مع رشكتك إذا كنت تعتقد أنك ستتأخر عن السداد؛ سيسمح الكثريون من 30 إىل 

60 يوًما دون تغيري ضامن البوليصة.

13- اإلقرتاض من وثيقتك:
يمكن أن تكون وثائق التأمني عىل احلياة الدائمة التي ترتاكم القيمة النقدية مصدًرا لألموال عندما 
حتتاج إىل اقرتاض املال. يمكن استخدام القيمة النقدية لوثيقه تامني دائمة عموًما ألي سبب تراه 
مناسًبا، بام يف ذلك عمليات السحب والقروض املعفاة من الرضائب، إذا تم القيام هبا بشكل صحيح.
احلياه  تامني  وثيقه  من  املال  من  الكثري  أخذت  إذا  بعناية.  إدارهتا  جيب  لكن  كبرية،  فائدة  هذه 
خاضعة  ستصبح  جنيتها  التي  املكاسب  مجيع  فإن  أموالك،  نفدت  أو   ، تامينك  وثيقه  وانتهت 
للرضيبة. ناهيك عن أنك قد تقلل بشكل كبري من خمصصات الوفاة املتاحة للمستفيدين عند وفاتك.
فقد  تنتهي،  أن  وشك  عىل  بك  اخلاصه  التامني  وثيقه  وكانت  املال  من  الكثري  أخذت  قد  كنت  إذا 
تستطيع  أنك  بافرتاض  إضافية،  أقساط  دفع  طريق  تامينك  عن  وثيقه  عىل  احلفاظ  من  تتمكن 
من  تأكد  بك،  اخلاصة  احلياة  عىل  التأمني  لبوليصة  النقدية  القيمة  إىل  الوصول  عند  حتملها. 
التزام رضيبي غري مرغوب فيه. أي  لتجنب  الرضيبي  مراقبتها عن كثب واستشارة مستشارك 

نرحب بجميع أسئلتكم املتعلقه بكافه أنواع التأمني عيل اإليميل التاىل
samy@goldenwayins.com

وزيـارة موقعنـا 
www.goldenwayinsurance.com






