




املجيدة  "2013 يونيو   30" ثورة  بذكرى  اإلحتفال  تصدر 
باخلارج املرصية  الدولة  رجال  كبار  إهتاممات 
أنجلوس  بلوس  لعام  ا مرص  قنصل  رأسهم  عىل  وكان 

والساحل الغربى سعادة السفري أمحد شاهني.
اإلعالميني  وأبرز  الرأى  لقادة  رسميه  بدعوة  سعادته  قام 
هبذه  لإلحتفال  بكاليفورنيا  أنجلوس  بلوس  والصحفيني 
العديد  أصحاب  من  كاًل  اإلحتفال  حرض  املجيدة،  املناسبة 
الفضائية األشهر عىل اإلطالق بأمريكا والرشق  القنوات  من 
قناة  مؤسس  عزيز  بيشوى  القمص  وأوروبا  األوسط 
لوجوس تى ىف واألستاذ صموئيل أسطفانوس مؤسس قناة 
الكرمة والدكتور رأفت وليم مؤسس قناة احلرية واإلعالمية 
واإلعالمية   C Sat قناة  مؤسسة  سعد  هايدى  األستاذة 
رأفت  واألستاذ  فيكتور  مريا  واإلعالمية  خليل  شريين 
برنامج  ومقدم  املجال  هذا  ىف  البارز  األعامل  رجل  صليب 
حمفوظ  والدكتور  ىف  تى  لوجوس  قناة  عىل  مرص  صوت 
القناة نفس  عىل  واملجتمع  املسيحى  برنامج  مقدم  جريس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  ىف  املميزه  الصحف  وأصحاب 
نيوز  أرثوذكس  صحيفة  مؤسس  حنا  عزمى  األستاذ 
الصالح  السامرى  صحيفة  مؤسسة  مليكة  جمدى  واألستاذ 
وتطبيق  وموقع  صحيفة  مؤسس  اهلل  لطف  وائل  واألستاذ 
اإلنتشار  صحيفة  صاحبة  بخيت  فاطمة  واألستاذة  كاريزما 
وإبنتها واألستاذ حممد الكحكاتى صاحب صحيفة العرب. 
املرصية  اجلاليه  لصالح  ومفيدة  مثمره  أمسية  كانت 
للساحة واإلستثامرات ىف مرص  أجندة عمل  بأمريكا بوضع 

لتسهيل  واملقرؤه  املرئية  اإلعالم  من خالل وسائل  والتنسيق 
للمرصيني  خدمة  أفضل  لتقديم  وخدماهتا  القنصلية  مهام 
ممكن. وقت  أرسع  وىف  مستوى  أعىل  وعىل  باخلارج 

فشل  ضد  شعبية  إنتفاضة  جمرد  يونيو   30 ثورة  تكن  مل 
الزمن من  غفلة  يف  احلكم  إختطفت  التي  احلاكمة  السلطة 
أهدافها  وحددت  وحترير  وتعمري  بناء  ثورة  كانت  بل 
وحني  بمسئولية..  وتعهداهتا  بشفافية،  وتطلعاهتا  بوضوح 
البالد  ليقود  السييس  الرئيس  بإختيار  الشعب  قرار  جاء 
القرار  هذا  كان  مسبوقة  غري  ديمقراطية  إنتخابات  عرب 
يونيو..  30 يف  أجلها  من  ثار  الذي  الشعب  لتكليفات  حاماًل 
وتصون  والعمل  اإلنتاج  قيم  تعيل  حديثة  مدنية  دولة  بناء 
وتعظم  الكريمة  واحلياة  واملواطنة  واحلريات  احلقوق 
اجلميع. عىل  القانون  وتقيم  التنمية  يف  العدالة  مبادئ 

التي  يونيو   30 ثورة  من  سنوات   7 مسرية  كانت  وهكذا 
اقتلعت الرش وزرعت اخلري إذ إنه بحسابات األرقام وبمعايري 
التجارب الدولية وبشهادات املؤسسات العاملية، فإن ما حتقق 
ىف مناحي احلياة بمرص يعد بكل هذه املقاييس ثورة تنموية 
مكتملة األركان، طفرة يف النمو اإلقتصادي يشهدها اإلقتصاد 
إقتصادات  كافة  خطرية هددت  عاملية  أزمة  رغم  املرصي 
العامل جراء تفشيفريوس كورونا، حيث جاءت ترصحيات 
عن  لتكشف  املايض  أبريل  يف  معيط،  حممد  املالية  وزير 
يف   2.8% املرصي  اإلقتصاد  نمو  يبلغ  بأن  الوزارة  توقعات 

.2021-2022 يف   5.4% بنحو   2020-2021 اجلارية  املالية  السنة 
ال بديل أمامنا سوى طريق العمل واإلنتاج، وكام قال الرئيس 
السييس يف خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو "إن مستقبل 
الرنانة". والشعارات  الرباقة  األماين  تصنعه  ال  األوطان 
أمحد  السفري  سعادة  بقيادة  املرصية  القنصلية  طموحات 
لصالح  وأيضًا  اخلارج  ىف  الوطن  ألبناء  وكثرية  كبرية  شاهني 
ورياضية  ثقافية  مشاريع  إلقامة  مرص  داخل  هم  من 
واجتامعية واإلشرتاك ىف متاحف ومعارض تضم أبناء الوطن 
ىف  وناجح  مميز  هو  من  كل  ومكافئة  اخلارج،  ىف  مرص  األم 
التميز ىف  جمالة بشكل يليق بالقنصلية املرصية وإبتكار درع 
الشباب  لتجميع  القدم  لكرة  فريق  وتكوين  املجاالت  كافة 
ليتعرف  املرصية  وجذوره  اجلديد  الوطن  هذا  ىف  املولود 
االجتامعى  املناخ  من  حاله  وخلق  املرصية  هبويته  ويلتصق 
فاخرة  أصيلة  مرصية  عشاء  مأدبة  كانت  العظيم،  اإلجيايب 
إىل  بنا  ترجع  دافئه  وأجواء  بعيد  زمن  من  نفتقدها  كنا 
تناول  ىف  البدء  وقبل  بأوالدها،  العظيمة  مرص  األم  الوطن 
الطعام كان البد من وقفة حداد عيل روح كل شهيد فقدناه.
أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل  السفري  سعادة  شكرًا 
لقاء  كان  شاهني  أمحد  السفري  سعادة  الغربى  والساحل 
مفرح وإجيابى، القادم أفضل بإذن اهلل حتية خالصة من أبناء 
لتصحيح  جاءت  يونيو   30 ثورة  أن  البار،  مرص  إلبن  مرص 
املسار، وإعادة اإلستقرار واإلنطالق يف مسرية البناء والتنمية 
الشاملة داخليًا وخارجيًا، فنتعلم من ثورة 30 يونيو أن الوحدة 
ُقوا.  يًعا َواَل َتَفرَّ ِ َجِ هى مصدر القوة.. َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللَّ



بودولسكي يضحي باملال
إلهناء مسريته يف بولندا

السابق  األملاين  املنتخب  العب  بودولسكي  لوكاس  كشف 
مسريته  إهناء  أجل  من  كبري  بشكل  راتبه  خفض  أنه 

القدم. لكرة  البولندي  زابجه  جورنيك  فريق  صفوف  ضمن 
جملة  نرشهتا  ترصحيات  يف  عاما(   36( بودولسكي  وقال 
الكثري  عن  تنازلت  أنني  أخفي  ال  "أنا  بيلد":  "شبورت 
زابجه." مع  مسرييت  إهناء  حلم  أجل  من  األموال  من 
قبل  زابجه  جورنيك  صفوف  إىل  بودولسكي  وانضم 
واحد. عام  ملدة  معه  تعاقد  النادي  أن  وتردد  أيام، 
مع  بودولسكي  مسرية  يف  سابقة  حمطة  آخر  وكانت 
واحد،  ملوسم  له  ولعب  الرتكي،  سبور  أنطاليا  فريق 
العقد. هناية  مع  متوز/يوليو  أول  منذ  حرا  العبا  وبات 

وسيظل بودولسكي من الالعبني أصحاب الدخل العايل يف بولندا، لكنه 
السابقة." األندية  يف  عليه  الوضع  كان  بام  املقارنة  يمكن  ال  :"لكن  قال 
 2014 العامل  كأس  بلقب  األملاين  املنتخب  مع  املتوج  بودولسكي،  وكان 
واهلند. وقطر  واملكسيك  أمريكا  من  عروضا  تلقى  قد  بالربازيل، 

األمريكي كوكراك ينضم
لقائمة سفراء جولف السعودية

األمريكي  النجم  انضامم  عن  السعودية  جولف  أعلنت 
بطولة  ضمن  بلقبني  املتوج  كوكراك،  جيسون 
الدوليني. سفرائها  قائمة  إىل  األمريكية  اجلولة 
القائمة  إىل  ينضم  دويل  العب  ثاين  بذلك  كوكراك  وسيكون 
اللعبة  أيقونة  انضامم  بعد   ،2021 اجلاري  العام  خالل 
املايض. أبريل/نيسان  يف  بالير  جاري  إفريقي  اجلنوب 
متيز  عرب  املاضية،  الـ12  األشهر  خالل  األنظار  كوكراك  ولفت 
اجلديد  السفري  يدعم  أن  وينتظر  املنافسات،  كافة  يف  حضوره 
نطاق  توسيع  إىل  الرامية  أهدافها  لتحقيق  السعودية،  جولف 
وحمليا. عامليا  جديدة  جاهري  كسب  عرب  اللعبة  انتشار 
سفراء  قائمة  إىل  كوكراك  انضامم  عن  اإلعالن  وجاء 
رضبته  موعد  من  ساعة   24 قبل  السعودية،  جولف 
عىل  فعالياهتا  تقام  والتي  املفتوحة   149 بطولة  يف  األوىل 
الربيطانية. كنت  بمقاطة  جورج  سانت  نادي  ملعب 

اكتشاف حاالت كورونا
يف فندق الوفد األوملبي الربازييل

  
املصابني  من  جمموعة  اكتشاف  تم  إنه  مسؤولون  قال   
أعضاء  من  العرشات  فيه  يقيم  ياباين  فندق  يف  كورونا  بفريوس 
عدوى  انتشار  من  خماوف  أثار  مما  الربازييل،  األوملبي  الفريق 
والرياضيني. األوملبية  واألطقم  املحليني  السكان  بني  كوفيد19- 

بمدينة  فندق  يف  العاملني  من  سبعة  إن  املدينة  يف  مسؤول  وقال 
أعضاء  لكن  بالفريوس،  إصابتهم  ثبت  اليابان  غرب  بجنوب  هاماماتسو 
اجلودو،  فريق  بينهم  ومن   ،31 عددهم  البالغ  الربازييل  األوملبي  الوفد 
يصابوا. ومل  اآلخرين  النزالء  عن  منفصلة  الفندق  داخل  "فقاعة"  يف 

احلاالت  اكتشاف  تم  أنه  ساوادا  يوشينوبو  باملدينة  املسؤول  وأضاف 
إن  قائال  العمل،  املوظفون  يبدأ  أن  قبل  روتينية  فحص  عملية  خالل 
كوفيد19-. مواقع  أحد  اآلن  يعترب  اسمه  عن  يكشف  مل  الذي  الفندق 

التي  األوملبية،  "الفقاعات"  أن  من  بالقلق  الطبيون  اخلرباء  ويشعر 
إقامة  لضامن  حماولة  يف   2020 طوكيو  أوملبياد  مسؤولو  فرضها 
حركة  ألن  متاما  حمكمة  تكون  ال  قد  كوفيد19-،  من  خالية  ألعاب 
للعدوى. فرصا  تصنع  أن  يمكن  األلعاب  خيدمون  الذين  العاملني 
انطالقها  واملقرر  اجلائحة،  رضبتها  التي  األوملبية  األلعاب  وفقدت 
بشأن  مستمرة  خماوف  وسط  العام  الدعم  أيام،  تسعة  غضون  يف 
الرغم  عىل  طوكيو،  يف  طوارئ  حالة  إعالن  وتم  العدوى  خماطر 
كورونا. فريوس  بشأن  صارمة  تدابري  باختاذ  املنظمني  تعهد  من 

 كليربز: ليونارد أجرى جراحة ناجحة
يف الركبة

أعلن لوس أنجليس كليربز، املشارك يف دوري كرة السلة األمريكي 
جلراحة  خضع  ليونارد  كواي  البارز  العبه  أن  للمحرتفني، 
اليمنى. لركبته  الصليبي  الرباط  يف  جزئي  قطع  لعالج  ناجحة 
املالعب. إىل  ليونارد  لعودة  متوقعا  موعدا  كليربز  حيدد  ومل 

هنائي  قبل  سلسلة  من  الرابعة  املباراة  يف  ليونارد  وأصيب 
يعاين  أنه  البداية  يف  واعتقد  جاز،  يوتا  أمام  الغريب  القسم 
أكرب. إصابة  وجود  من  يتأكد  أن  قبل  الركبة،  يف  التواء  من 

وأمهها  املوسم،  يف  كليربز  مباريات  باقي  عن  ليونارد  وغاب 
صنز. فينكس  أمام  فريقه  خرس  حيث  الغريب  القسم  هنائي 

النهائي  الدور  بلوغ  يف  الغرب،  يف  الرابع  املصنف  كليربز،  وأخفق 
جورج. وبول  ليونارد  مع  التعاقد  منذ  التوايل  عىل  الثاين  للموسم 

الدور  خالل  الواحدة  املباراة  يف  ليونارد  متوسط  وبلغ 
نقطة   24.8 تسجيل  مباراة،   52 من  املكون  التمهيدي 
حاسمة. كرة   5.2 ومترير  مرتدة،  كرة   6.5 عىل  واالستحواذ 

بول: سنبني حائطا 
إليقاف أنتيتوكومبو

فينكس  العب  بول  كريس  املخرضم  قال 
صنز إن فريقه سيحاول "بناء حائط" أمام 
يانيس أنتيتوكومبو عمالق ميلووكي باكس 
كرة  دوري  لقب  إحراز  نحو  حماولة  يف 
مرة. ألول  للمحرتفني  األمريكي  السلة 

الدور  سلسلة  يف   1-2 فينكس  ويتقدم 
األفضل يف  أساس  التي حتسم عىل  النهائي 
سبع مباريات، لكن بدا أنه يمكن أن حيدث 
املباراة  يف  ميلووكي  خسارة  بعد  يشء  أي 
أنتيتوكومبو  بعدها  تألق  حيث  األوىل، 
بشكل مذهل وأثبت أنه من الصعب إيقافه.

البـدري أول طلـب من       
املونديال تصفيات  قبل       

توفري  الكرة،  احتاد  من  األول،  املرصي  املنتخب  مسؤولو  طلب 
خلوض  اجلابون  إىل  للسفر  استعدادا  الفراعنة  لبعثة  خاصة  طائرة 
.2022 قطر  يف  إقامتها  املقرر  العامل  كأس  تصفيات  من  الثانية  اجلولة 
أنجوال  أمام  قطر  مونديال  تصفيات  جوالت  أوىل  املنتخب  وخيوض   
الثانية. باجلولة  األخرية  ملواجهة  اجلابون  إىل  يسافر  ثم  القاهرة  يف 
الدويل  التوقف  خالل  التصفيات  يف  املنتخب  مواجهتي  وتقام 
املقبل. أيلول  سبتمرب/   8 إىل  أب  أغسطس/   30 من  الفرتة  له  املقرر 
استقر  البدري  حسام  بقيادة  مرص  ملنتخب  الفني  اجلهاز  وكان 
أنجوال. ملواجهة  موعدا  املقبل  أيلول  سبتمرب/   4 يوم  حتديد  عىل 
إقامتهام  املفرتض  من  كان  واجلابون  أنجوال  مواجهتي  أن  بالذكر  اجلدير 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  يقرر  أن  قبل  املايض  حزيران  يونيو/  يف 
كورونا. فريوس  انتشار  لظروف  املونديال  تصفيات  مباريات  تأجيل 

طويل غياب  بعد  روسيا  يف   2018 ملونديال  تأهلوا  قد  لفراعنة  ا وكان 
العامل. لكأس  جمددا  التأهل  يف  ويأملون 

كني: سوف نتأمل لفرتة طويلة
أعرب النجم اإلنجليزي هاري كني، قائد منتخب إنجلرتا
األوروبية. األمم  كأس  خسارة  بعد  الكبري  حزنه  عن 
إيطاليا  أمام  اليورو  لقب  إنجلرتا  وخرست 
عقب   ،3-2 بنتيجة  الرتجيح،  بركالت 
.1-1 بالتعادل  واإلضايف  األصيل  الوقت  انتهاء 

"إنستجرام":  عىل  حسابه  عرب  كني  وكتب 
لفرتة  تتأمل  سوف  أمس،  ليلة  منذ  كبري  بأمل  "نشعر 
العديد  وكرسنا  بعيًدا  شوًطا  قطعنا  لكننا  طويلة، 
النهاية". ليست  هذه  أن  لدرجة  احلواجز  من 

جتميع  وسنعيد  مًعا  ونخرس  سوًيا  "نفوز  وأضاف: 
صفوفنا يف كأس العامل، شكرا لكل دعمكم هذا الصيف".

إلنجلرتا  األول  هو  النهائي  هذا  أن  بالذكر  جدير 
يف  هلا  واألول  التاريخ،  عرب  اليورو  بطولة  يف 
.1966 العامل  كأس  منذ  كربى،  بطولة  أي  هنائي 

مفاجأة جلامهري برشلونة بشأن مييس

كشف تقرير صحفي إسباين، عن مفاجأة 
سارة جلامهري برشلونة، بشأن األرجنتيني ليونيل 

مييس، قائد الفريق.

يونيو/حزيران  بنهاية  برشلونة  مع  مييس  عقد  وانتهى 
النادي، وأصبح العًبا حًرا. املايض، حيث مل يعد عىل ذمة 
فإن  اإلسباين،  "الشرينجيتو"  برنامج  وبحسب 
عقد  جتديد  عن  اإلعالن  يف  يرغب  برشلونة 
أقصى. حد  عىل  املقبل،  األسبوع  بنهاية  مييس، 

عىل  التوقيع  حول  حالًيا  مييس  مع  برشلونة  ويتفاوض 
الربغوث  بأن  علاًم   ،2023 صيف  يف  ينتهي  جديد،  عقٍد 
التاريخ. هذا  بعد  أمريكا،  يف  للعب  نية  لديه  األرجنتيني 

وأضاف التقرير، أن جتديد عقد مييس يتوقف حالًيا 
الرواتب. وتقليص  الراحلني  الالعبني  عىل  فقط 

لقيمة  حًدا  وضعت  قد  الليجا،  رابطة  وكانت 
الرواتب يف كل ناٍد، وهو ما سيجرب برشلونة عىل  
التخلص من بعض العبيه للنزول بفاتورة الرواتب.

واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  الستضافة فازت  قطر  استعدادات  عن  ورشكة املسؤولة  القدم،  لكرة   2022 العامل  "كيوفيجن" بـ7 كأس  الفعاليات.الذي حيتفي باملؤسسات واهليئات املتميزة ميداليات يف حفل جوائز "إيفنتكس 2021" قطر فيجن لإلنتاج الفني  وتنظيم  التسويق  جمال  عىل يف  موقعها  عرب  العليا  اللجنة  جاء وذكرت  اجلوائز  هبذه  الفوز  أن  يف اإلنرتنت،  املؤسستني  بني  املثمر  التعاون  استادي بعد  تدشني  هي  فعاليات   3 عن تنظيم  واإلعالن  عيل،  بن  وأمحد  والذي اجلنوب   ،2022 العامل  كأس  بطولة  و3 شعار  ذهبيتني،  بميداليتني  الفوز  عن  برونزيتني.أسفر  وميداليتني  فضية،  التنفيذي ميداليات  الرئيس  اخلاطر  نارص  "نفخر وقال   :2022 العامل  كأس  ثالث لبطولة  وحصول  اإلنجاز  هذا  ملونديال بتحقيق  استضافتنا  حمطات  أبرز  املرموقة".من  اجلوائز  هذه  عىل  "إيفنتكس" انطالقته 2022  االحتفاء وشهد حفل جوائز  إىل  وهيدف   ،2009 عام  واالبتكار األوىل  اإلبداع  جوانب  كالتسويق بمختلف  الفعاليات،  استضافة  وتكنولوجيا يف  البرصية  االفرتاضية واهلوية  واألحداث  عىل الفعاليات  احلصول  بات  وقد  الراهن وغريها.  الوقت  يف  "إيفنتكس"  عىل جوائز  واالبتكار  التميز  عىل  والفعاليات.داللة  األحداث  تنظيم  صعيد 

فخور بجوائز حفـل إيفنتكـسالرئيس التنفيذي ملونديال قطر 



           "قنبلة" ترسيبات برييز بالتفاصيل.. 
             وصف رونالدو بـ"املريض"

"قنبلة" فجرها رئيس ريال مدريد اإلسباين، فلورنتينو برييز، قبل أيام
عندما نرشت له ترسيبات صوتية، هياجم فيها أساطري النادي العمالق

بكلامت غري الئقة.

علمه بغري  تسجيلها  تم  لبرييز،  عديدة  صوتية  ترسيبات  وانترشت 
النادي، وعىل رأسهم  2006 و2012، هاجم فيها أساطري  الفرتة بني  يف 

إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس، وحتى الربتغايل كريستيانو رونالدو.
هنا أبرز ما قاله برييز يف الترسيبات الصوتية الصادمة له، والتي نرشهتا 

"أخذت خارج سياق  "إل كونفيدنسيال"، والتي قال عنها إهنا  صحيفة 
احلديث الكامل".

وقال برييز يف الترسيبات: "كاسياس ليس حارس مرمى بمستوى ريال 
مدريد، ماذا يمكنني أن أقول؟ مل يكن أبدا بمستوى ريال مدريد ولن 

يكون بمستوى ريال مدريد أبدا".
وأضاف مهاجا كاسياس: "لقد كان كاسياس فشال كبريا لنا. املشكلة هي 

أن الناس يعشقونه وحيبونه ويدافعون عنه كثري".

بسبب صورة.. اآلالف يطالبون
بإعادة هنائي اليورو

بإعادة  إنجلرتا  منتخب  مشجعي  من  اآلالف  طالب 
األخرية  بفوز  انتهى  الذي  إيطاليا،  أمام   2020 يورو  هنائي 
األصيل. الوقت  يف   1-1 التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت 

 "change.org" موقع  عىل  التامسات  مشجعون  وأجرى 
بلندن،  الشهري  "ويمبيل"  ملعب  يف  أقيمت  التي  املباراة  إلعادة 
إيطاليا. منتخب  العبي  جانب  من  قذرا"  "لعبا  اعتربوه  بعدما 
إلطالق  اإلنجليزية  اجلامهري  دفعت  التي  الصورة  وكانت 
وهو  إيطاليا  قائد  كيليني  التي جعت جورجيو  تلك  االلتامسات، 
بعنف. قميصه  من  إنجلرتا  وسط  العب  ساكو  بوكايو  يسحب 
البطاقة  يستحق  كان  كيليني  إن  متابعون  وقال 
فقط. بإنذاره  اكتفى  اللقاء  حكم  أن  إال  احلمراء، 
"تعرض ساكا ملعاملة سيئة خالل املباراة ويقول أحد االلتامسات: 
بطاقة  احلكم  وأعطاه  كيليني  قبل  من  قميصه  من  جره  تم  حيث 
محراء.  بطاقة  يستحق  أنه  الواضح  من  كان  بينام  صفراء، 
إيطاليا". لصالح  منحازا  كان  احلكم  أن  راسخا  اعتقادا  أعتقد 
يف  طفرة  ستشهد  ليبيا  يف  النسائية  القدم  كرة  أن  وأكدت 
بشكل  ستتم  والتي  املسابقات  تنظيم  عن  فضال  املالعب، 
املقبلة. الفرتة  خالل  باللعبة  للنهوض  ومنتظم  دوري 

                       ما تأثري رشكة األهيل اجلديدة 
                        عىل الرياضة املرصية؟

       
األهيل  النادي  إعالن  بعد  جديدا،  حتركا  املرصية  الرياضة  شهدت 
عن إنشاء رشكة كرة قدم، ليكون أول ناد حكومي مرصي يسعى 
مرص. يف  شعبية  األكثر  اللعبة  شكل  تغري  ربام  التي  اخلطوة،  لتلك 
البداية كانت مع إعالن جملس إدارة القلعة احلمراء برئاسة حممود 
اخلطيب، أوىل خطوات تدشني رشكة النادي لكرة القدم، التي كان 
.2050 لرؤية  املجلس  دراسة  خالل  سابق  وقت  يف  عنها  كشف  قد 
القدم  كرة  رشكة  رئاسة  إسناد  األهيل  إدارة  جملس  وقرر 
مراد  مصطفى  وتعيني  منصور،  ياسني  الشهري  األعامل  لرجل 
جلنة  ورئيس  سابقا،  اإلفريقي  االحتاد  عام  سكرتري  فهمي 
عضو  غايل  بحسام  االستعانة  بجانب  نائبا،  سابقا  "فيفا"  مسابقات 
الرشكة. إدارة  عضوية  يف  السابق  الفريق  وقائد  النواب  جملس 
ليبقى السؤال األهم، ما هي فائدة رشكة كرة القدم اخلاصـة باألهلـي 

املرصي؟
إن  معطي،  أمحد  االقتصادي،  اخلبري  يقول  جديدة:  جتربة 
االستثامر  سوق  ستحرك  القدم  لكرة  األهيل  رشكة  جتربة 
رشكة  لتأسيس  يسعى  حكومي  ناد  أول  "هو  بمرص،  الريايض 
يف  التجربة،  نجاح  حالة  يف  لذا  اخلارج،  يف  حيدث  كام  القدم،  كرة 
لتلك  املتوقع  تأثري  عىل  دليل  وأكرب  أخرى،  أندية  ستتحرك  األغلب 
املاضية  القليلة  الساعات  خالل  الزمالك  نادي  إعالن  هو  التجربة 
الفشل". حالة  يف  صحيح  والعكس  القدم،  لكرة  رشكة  إنشاء  عن 

لكنها  املرصية،  القدم  كرة  عىل  جديدة  "التجربة  معطي:  ويضيف 
األهيل  ملسؤويل  يمكن  النامذج  من  عديد  هناك  لذا  عامليا،  متواجدة 
النظر إليها لالستفادة منها وتطبيق املناسب منها خالل تلك التجربة".

عيل  املرصي،  املحلة"  "غزل  نادي  رئيس  كشف 
الغاين  الفريق  العب  باعتداء  تتعلق  تفاصيل  العبايس، 
تدريبية. حصة  أثناء  الصحفيني  أحد  عىل  أفريي،  فرانسيس 
السور  فوق  قفز  أفريي  فرانسيس  فإن  العبايس،  عيل  ووفق 
اجلامعية  التدريبات  يف  مشاركته  خالل  امللعب،  مدرجات  إىل  املؤدي 
بالقتل. وهدده  الصحفيني  أحد  عىل  االعتداء  وحاول  للفريق، 
فوريا  حتقيقا  "فتحنا  قوله:  العبايس  عن  سبورت"  "الوطن  ونقلت 
استجوابه  وبعد  فعله.  ما  وأسباب  األزمة  كواليس  ملعرفة  الالعب  مع 
أخبار  بنرش  النادي  من  )تطفيشه(  حياول  الصحفي  ذلك  أن  أكد 
غانا". يف  مطرب  وأنه  القدم  لكرة  العبا  ليس  أنه  وآخرها  ضده،  سلبية 
الالعب  إحالة  متت  فقد  املحلة،  غزل  نادي  رئيس  وبحسب 
املوسم. هناية  برحيله  قرار  اختاذ  إىل  مشريا  التحقيق،  إىل 

وأوضح العبايس أن "فرانسيس العب كرة قدم حمرتف وليس مطربا 
كام يردد البعض".

وأكدت  مرة  من  أكثر  فرانسيس  مع  "حتدثت  وأضاف: 
مواقع  عىل  خالهلا  يغني  فيديوهات  يف  ظهوره  أن  له 
كبرية". أزمة  يف  له  يتسبب  قد  االجتامعي  التواصل 
يذكر أن احتاد الكرة املرصي كان قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل 

إىل  املمتاز،  الدوري  بطولة  من  والعرشين  الثامنة  اجلولة  يف  املحلة 
الثالث من أغسطس.

"مكافأة سخية".. هذا املبلغ لكل 
العب بمنتخب إيطاليا

"السخية"  املكافأة  أوروبية،  مصادر  كشفت 
التي حصل عليها كل العب يف منتخب إيطاليا، 
أوروبا. كأس  ببطولة  بالفوز  الكبري  اإلنجاز  بعد 
حصل  فقد  "ماركا"،  لصحيفة  ووفقا 
مثلوا  الذين  العبا  الـ26  بني  من  العب  كل 
مبلغ  عىل   ،"2020 "يورو  خالل  إيطاليا 
الكبري. لإلنجاز  مكافأة  يورو،  ألف   250
كأس  بطولة  بتحقيق  إيطاليا  ونجحت 
بركالت  إنجلرتا،  حساب  عىل  أوروبا، 
لندن. يف  ويمبيل  استاد  عىل  الرتجيح، 
منتخب  نجوم  حصل  أخرى،  ناحية  ومن 
ألف   200 عىل  البطولة،  وصيف  إنجلرتا، 
االحتاد  من  كمكافأة  العب،  لكل  يورو 
املباراة  إىل  الوصول  عىل  للكرة،  اإلنجليزي 
.1966 مونديال  منذ  مرة  ألول  النهائية، 

رياضة  يف  كبرية  إنجازات  احلمصاين  زين  املرصي  الطفل  يصنع 
العامل  لبطولة  تأهله  بعد  خاصة  سنه  صغر  رغم  السيارات  سباق 
البحرين. بدولة  املقبل  ديسمرب  يف  ستقام  التي  الكارتينج  لعربات 
وهنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املرصيني باخلارج، زين عىل فوزه باملركز 
األول بسباق سيارات الكارتينج باإلمارات املؤهلة لبطولة العامل مؤكدة عىل سعادهتا 
بالتواصل مع جيع األبطال لتحفيزهم من أجل حتقيق نجاحات وبطوالت خاصة.
بام  فخرها  عن  املرصي  بالطفل  اتصاهلا  خالل  مكرم  نبيلة  السفرية  وأعربت 
املرصيني  وشؤون  اهلجرة  لوزارة  رسمي  لبيان  وفقا  إنجازات،  من  حققه 
األجيال  بني  حقيقة  ربط  أداة  متثل  اخلطوة  تلك  أن  عىل  مشددة  باخلارج، 
أجله. من  والتضحية  العمل  وقيمة  الوطنية  معاين  وغرس  ووطنهم  الناشئة 

“قلب األسد”
املـصــــري..

بـطــل صــاعــــد
يف ســـبـــاقــــات
السيارات العاملية

تعرف عىل أغىل 10 العبني
بـ"أوملبياد طوكيو"

إقامتها  املقرر  طوكيو"،  "أوملبياد  منافسات  انطالق 
املقبلني،  أغسطس   8 إىل  يوليو   23 من  الفرتة  خالل 
ألكرب  بالدها  ممثيل  بتحقيق  اجلامهري  آمال  وسط 
الرياضية. األلعاب  خمتلف  يف  امليداليات  من  عدد 
التي  األلعاب  أبرز  من  واحدة  القدم"  "كرة  وتعد 
حيرص اجلمهور عىل متابعة منافساهتا خالل احلدث 
فهنا  املستقبل"  "نجوم  إىل  للتعرف  العاملي،  الريايض 
أغىل عرش العبني سيشاركون يف منافسات كرة القدم 
خالل الدورة األوملبية املقبلة، علاًم بأن تلك القائمة ختلو 
عىل  القدرة  منتخب  كل  يملك  إذ  الكبار،  الالعبني  من 
الفريق. لتدعيم صفوف  السن،  ضم ثالثة عنارص فوق 
أويارزابال، ميكيل   )2 غونزاليس،  بيدري   )1
دوجالس   )5 أوملو،  داين   )4 توريس،  باو   )3
جيل بريان   )7 كوهنا،  ماتيوس   )6 لويز، 
سيمون. أوناي   )10 مارتينييل،  غابرييل   )9 أنتوين،   )8

أندية مرص اجلامهريية أمام مصري 
جمهول بعد "غزو الرشكات"

مصريا  مرص  يف  اجلامهريية  األندية  تواجه 
ثالثة  ارتقت  بعدما  اجلديد  باملوسم  جمهوال 
الدوري  بطولة  إىل  لرشكات  ممثلة  أندية 
األدنى. الدرجة  من  قادمني  العام 
كوكاكوال  و  فاركو  أندية  وصعدت 
دوري  إىل  رسميا  للدخان  والرشقية 
األضواء والشهرة يف مرص، بعدما تصدرت 
دوري  يف  الثالثة  جمموعاهتا  األندية  تلك 
القسم الثاين، لتنضم إىل أندية إنبي، برياميدز، مرص 
العرب  واملقاولون  كليوباترا  سرياميكا  املقاصة، 
اهلبوط. اجلنوب  ممثل  أسوان  نادي  يصارع  فيام 

األهيل والزمالك يغردان يف املقدمة:
ويعتيل الزمالك قمة ترتيب بطولة الدوري املرصي 
يف  األهيل  ويأيت   "2020-2021" اجلارية  للنسخة 
ملشاركات  مؤجلة  مباريات  وله  الثاين  الرتتيب 
ودع  بينام  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  يف  األمحر 
املجموعات. دور  من  البطولة  األبيض  الفارس 

األهيل زعيم الدوري العام:
ويعد األهيل أكثر األندية اجلامهريية يف مرص حصًدا 

للقب بطولة الدوري املرصي منذ انطالق النسخة 
األوىل موسم "1949-1948" والتي توج هبا املارد 
األمحر الذي حصد اللقب األهم يف مرص يف 42 

مناسبة، بينام أحرز الزمالك ألقاب 12 نسخة 
مقابل ثالثة للنادي اإلسامعييل، ثم أندية غزل 

املحلة والرتسانة واألوليمبي واملقاولون العرب 
بلقب وحيد.

جوكوفيتش  نوفاك  الرصيب  رضب 

بحجر  عصفورين  عامليا  األول  املصنف 

بطولة  يف  السادس  بلقبه  توج  حيث  واحد، 

القيايس  الرقم  وعادل  للتنس،  ويمبلدون 

.)20( الكربى  البطوالت  يف  األلقاب  لعدد 

برييتيني  ماتيو  اإليطايل  عىل  "جوكو"  وفاز 

بمجموعة  تأخره  عوض  أن  بعد  التاسع، 

.6-3  ،6-4  ،6-4  ،)4/7(  6-7 مثري  فوز  إىل 

عادل  ويمبلدون،  يف  تواليا  ثالث  وبلقب 

الـ"غراند  القاب  لعدد  القيايس  الرقم  الرصيب 

السويرسي  غريميه  باسم  املسجل  سالم" 

نادال. رافايل  واإلسباين  فيدرير  روجيه 

ثالث  أن يصبح  وحرم جوكوفيتش منافسه من 

التاريخ يتوج ببطولة كربى، بعد  إيطايل فقط يف 

 1959( غاروس  روالن  يف  بييرتانجييل  نيكوال 

.1976 باريس عام  أيضا يف  باناتا  و1960( وأدريانو 

وكان برييتيني خيوض أول هنائي بطولة كربى 

أول العب من بالده يصل  أنه  يف مسريته، علام 

هنائي  وإىل  التاريخ  يف  ويمبلدون  هنائي  إىل 

الرجال  لدى  الفردي  فئة  يف  سالم"  "غراند 

لقبه  جوكوفيتش  حقق  فيام  عاما،   45 منذ 

العرشين يف النهائي الكبري الثالثني يف مسريته.

املفتوحة،  اسرتاليا  ألقاب  حقق  أن  وبعد 

جيد   ،2021 يف  وويمبلدون  غاروس  روالن 

يف  واحد  لقب  بعد  عىل  نفسه  الرصيب 

ثالث  يصبح  أن  من  ميدوز"  "فالشينغ 

عام  يف  الكربى  األلقاب  بجميع  يفوز  العب 

 1962( اليفر  رود  األسرتاليني  بعد  واحد، 

.)1938( بادج  دون  واألمريكي  و1969( 

عىل  عاما(   34( الرصيب  يزال  ال  كام 

بالغراند  للتويج  الصحيح  الطريق 

امليدالية  إىل  إضافة  الذهبي،  سالم 

طوكيو. يف  األوملبية  األلعاب  يف  الذهبية 



)Frankenstein( أكل وال فرانكنشتاين
لعبة سعرات وال مغالطة دهون رشيرة؟! من هو فرانكنشتاين)Frankenstein(؟! 

شخصية خيالية ألفتها املؤلفة الشهرية ماري شيليل Mary Shelley يف عام ١٨٢٨ وهي تـروي عن عـامل 
إسمه فكتور فرانكنشتاين الذي بطرق غري سوية خلق و صنع مسًخا آدميا ووحشًا قبيح الصـورة فاقـدا 
الروح اآلدمية! وهذا عزيزي القاريء هو ما أختيله كل مره أرى فيها مأكوالت ومرشوبات منزوعة الدسم

أو قليلة الدسم أو حتى أي أكل صناعي فاقد نفخة احلياة من خالقه!
منزوع الدسم وقليل الدسم وخايل الدسم - مرشوب غازي بدون دهون مشبعة و0% دهون مشـبعـة و %2

دهون فقط. 

ماذا حدث للدنيا؟!
صحتنا! وهو  باهظًا  الثمن  ألن  عدله  نحاول  أن  وليتنا  الثامنينيات  منذ  إنقلب  كله  العامل  يف  األكل  هرم  فعاًل 

حيتوى  ما  غالبا  وهو  احلليب  زبدة  منه  املنزوع  احلليب  ببساطه  هو   : الدسم  خاىل  احلليب  هو  ما 
سنعرف  كام  وهي   %4-3 دهون  نسبة  معناه  الدسم  وكامل  الدهون!  من   %  0.1 اىل   %  0 عىل 
ثبت  رشيرة  الدهون  أن  بحجة  الدسم  وتقليل  وبنزع  والفائده!  واإلشباع  للطعم  أساسية  الحقا 
الزمن"! عليه  عفى  قديم  "كالم  بالعامية  وأصبح  منا  الكثريين  بصحة  وأودى  علميًا  خطأه 

"اخلالية من الصحة واملعنى واألمانة العلمية"  اعتقد انك عزيزي القاريء عىل علم جيد بكل هذه العبارات 
نظرية!  جمرد  كانت  التي  النظرية!  عكس  أثبتت  التي  اجلديدة  األبحاث  وبعد  األخرية  اآلونة  يف  خصوصا 
رسيعا الفضائية  مركبتك  إىل  ترجع  وسوف  واحد  ألسبوع  زائرا  فقط  األرض  كوكب  عىل  كنت  حتى  لو 
مفزوعا لتأخذك إىل عامل آخر يتواجد فقط يف خميلتي وهو عامل ليس فيه أمراض سمنة وال سكر وال إرتفاع 
ضغط وال رسطان وال أمراض قلب وأوعية دموية وعجز جنيس مبكر وال حتى اكتئاب! عامل شبيه بذاك الذي 
غنانا عنه املغني الشهري چون لينون John Lennon يف أغنية )ختيل Imagine(، لكن هذه املره عن الصحة 
اجلسدية والنفسية! ستتعجب ككائن فضائي وقد تقطع إجازتك عىل األرض هاربًا مرسعًا إىل عاملك املثايل 
والطبيعي عىل األقل يف الطعام والرشاب، ومن أكثر من ٤ عقود من الزمان كان عاملنا الغذائي مثاليا بدون شخصية 
فرانكنشتاين املرتبصة لنا يف كل ركن سوبر ماركت ومطعم أكل! أصبح عندي شعور أننا نعيش يف فيلم رعب!

ولنخرج من فيلم الرعب هذا ينبغي علينا فهم احلقائق املتعلقة بموضوع الدهون الرشيرة والتي تذكرين 
أيضا بشخصية حممود املليجي يف أفالمنا املرصية القديمة اجلميلة!

وبام أن مشوار الـــ 1000 ميل يبدأ بخطوه... البد أن تعرف عزيزي القارئ أن هذه اخلطوة قد تكون تغيري 
ونراه  نسمعه  الذي  والكالم  املزيف  والعلم  اإلشاعات  كل  من  الرغم  عىل  الصحي  األكل  ماهية  عن  الفكر 
الذي  األخص  وعىل  واملجالت  اجلرائد  امليديا  ويف  السوشيال  ويف  اإلعالنات  ويف  التلفزيون  يف  يوميا  ونقرأه 
السمعة"  "عاملية  وبأختام  صحية  أهنا  مغرض  كاذب  بإدعاء  يوميًا  نأكلها  التي  املنتجات  ظهور  عىل  نقرأه 
للبيع ملن يدفع أكثر! وأشعر بغصة شديدة بحلقي عند ختييل   World Renowned & Reputable
عدة  أسباب  ولدي  بيوهتم!  يف  املأكوالت  هذه  يأكلون  ال  والرشكات  اهليئات  هذه  أدارة  جمالس  رؤساء  أن 
لعدم الثقة يف كثري من هذه اهليئات العاملية التي هي من املفروض أهنا منوطة بتعليمنا وإرشادنا اىل كل ما 
الثقة فيها بأي هيئة علمية بدون  التي ال جيب  لنا ولكن ليس من الصعب يف هذه األيام الصعبه  هو صحي 
ما  كل  أخذ  هو  كاملعتاد  الرشكات  هذه  فهدف  موضوعية،  ودراسة  جيدة  قراءة  وبدون  احلقائق  تقيص 
الناجته عنه!، وأنا  العالج من األمراض  اآلن، والحقًا يف  األكل اليسء  أموالك يف الرصف عىل  هو متاح من 
أعرف أنك عزيزي القارئ تعرف جيدا ما اتكلم عنه وهو أنك قد جتد هذه األختام عىل علبة "فيها صحتك"
و"جيدة ألمراض القلب" و"جيدة للعظام" و"غني بالكالسيوم" بغض النظر عن النتيجة الفعلية يف أجسامنا!

ال تنخدع عزيزي القاريء ملجرد أن أكاًل أو رشبًا معينًا حيتوي عىل مادة أو مركب قد يكون جيدًا للصحة 
حينام كان يف سياق األكل الطبيعي عىل سبيل املثال فيتامني يس Vitamin C الذي يتمتع بفوائد كثرية إذا 
 Scurvy اكلناه يف سياقة الرباين وهو الربتقال أو الليمون أو الكيوي إلخ أو لو كان ناقصا يف مرض األسقربوط
الذى كان يعاين منه البحارة بعد سفرهم لشهور عديده إال اإلنجليز منهم ألهنم يأكلون الليمون يف السفن ملنع 
هذا املرض القاتل الذي ينتج عنه النزيف ولذلك لقب العامل بحارة اإلنجليز ب “اليميز Limeys” لرشهبم 
وأكلهم الليمون! ولكن إذا تم إضافته إىل أكل غري صحي هذا ال جيعل هذا األكل صحيًا بل قد يكون مؤذيا أيضًا!

وقليل  الدسم  وقليل  الدسم  خايل  موضة  وهو  اليوم  فيه  معكم  اتكلم  أن  أريد  ما  عن  ببعيد  ليس  وهذا 
السعرات وكأن هذا دليال عىل أنه هذا األكل صحيًا ولكن لألسف هذا أبعد ما يكون عن الصحة ويف خالل 
واملرشوبات  املأكوالت  هذه  أن  اجلديدة  العلمية  األبحاث  أثبتت  االخرية  صحيًا  التعيسة  الثالثة  العقود 
الدهون نسبة  تقلل  أن  الرشكات  أرادت  وعندما  متامًا  صحية  غري  الدسم  قليلة  أو  الدسم  منزوعة 
النتيجة  أن  املتوقع  اليومية كان من  السعرات  اليومي كنسبة دهون عمومًا من  األكل  % يف   30 %إىل   40 من 
تتحسن!  أن  البد  الرشايني  تصلب  و  والقلب  والسكر  والكولسرتول  الضغط  أمراض  كل  ان  هي  املبارشة 
السمنة  تضاعفت  بل  زادت  فقد  اخلط،  طول  عىل  هذا  وعكس  مذهال  كان   حدث  ما  لألسف  ولكن 

ثالثة  كل  من  وواحد  السمنة،  مرض  من  تعاين  األمريكية  وبالذات  الغربية  املجتمعات  من   %40 واصبح 
السنني يقتل فريسته يف هدوء  لكنه قد  الكبد، مرض صامت  الدهون عىل  يعاين من  أمريكيني  مواطنني 
وقد تتعجب وجيب أن تتعجب كيف يكون هذا! كيف لنا أن نقلل وننزع الدسم من األكل فرتتفع نسبة مرض 
دهون الكبد إىل ما يقرتب من ١٠٠ مليون مواطن أمريكي! ويف معظم الدول التي أصبح أكلها لألسف أمريكيًا صناعيًا 
.Their Own Old Healthy Cuisine وختلت عن مطبخها الصحي الذي قد يناهز عمره آالف السنني

وما هي مشكلة نزع الدسم او تقليله يف األكل؟!
املشكلة بسيطة جدًا وأنا أتعجب انه اخذنا 30 او 40 سنة حتى نعرف أن املشكلة هي أن األكل يفقد جزءا 
كبريًا من طعمه وبالتايل بيعه وبرتوجيه أصبح مستحيال فكان البد من التحايل عىل هذا املشكلة العويصة! 
بأن هذه الرشكات التي تصنع هذه املأكوالت! ولقد حتايلت هذه الرشكات بصلف وكربياء معميل منقطع 
عىل  منها  املحتوى  وبالذات  الكاربوهيدرات  انواع  أسوأ  وهي   Refined carbs بإضافة  هذا  النظري  عىل 
سم  إال  هو  ما  ربنا!  بتوع  والفاكهة"  الطبيعي  "األكل  سياقه  خارج  يف  كان  إن  الذي   Fructose الفروكتوز 
هيئة  يف  رسيعا  فيخزنه  متاما!  اجللوكوز  غري  به،  يفعل  ما  يعرف  ال  األخري  وهذا  الكبد  إىل  يذهب  زعاف 
الضوء  ويسلط  أسف  بكل  يعرفنا  ياحرضات  وهذا  الكبد  عىل  الدهون  مرض  إىل  يؤدي  مما  "دهون" 
العرص  بمرض  بالذات  منها  الصناعية  والكاربوهيدرات  السكريات  بني  ما  الوطيدة  العالقة  ظالم  عىل 
إىل يؤدي  قد  األخري  وهذا  الكبد  تليف  إىل   %  6 حوايل  بنسبة  يؤدي  والذي  الدهني"  الكبد  "مرض  وهو 
NASH/NAFLD/Cirrhosis مما قد يؤدي لفشل الكبد والوفاة بسبب هذا أو الرسطان الناتج أحيانـًا 

عن تليف الكبد!

:From the Lips To The Hips من الفم للخرص 
او  املشبع  اهلند  جوز  وزيت  الزبدة  يف  توجد  التي  الصحية  األكل  دهون  من  وغريها  املشبعة  الدهون  عن 
الدهون غري املشبعة بالذات األحادي عدم التشبع منها التي نعرفها اآلن أهنا صحية مثل زيت الزيتون وزيت 
ودهون  اجلسم  دهون  إىل  مبارشة  تذهب  بأهنا  املغرضة  الكاذبة  اإلدعاءات  رغم  الدهون  هذه  األفوكادو! 
وتبديلها  الصحية  الدهون  هذه  عن  والبعد  حيدث  مل  هذا  ولكن  بيئي!،  كتلوث  منها  التخلص  والبد  الكبد 
بالكاربوهيدرات املصنعة هو ماأدى بطريقة مبارشة إىل معظم هذه األمراض وبالذات ختزين الدهون املريض!
الطبيعة لنا  أرادهتا  التي  النسبة   من  بكثري  اكثر  هيدرات  الكاربو  عىل  املحتويات  صناعي  األكل  اعتامد 
وخالقها ونزع الدهون او تقليلها لعلم مغرض أو جهل قاتل أدى إىل وباء السمنة يف عرصنا احلـايل مـرض 
البعـض يقـول  كام  السمنـة  تكون  وقد  آخر  مرض   236 بــ  اآلن  حتى  وطيدة  عالقة  هلا  أن  معروف 

The mother of all diseases أو أم جيع االمراض!  
أطباء وعلامء  أناس كثريين ومنهم  أن  20 سنة  النبيلة ألكثر من  الطب  و أأسف جدًا كطبيب ممارس ملهنة 
الدماغية  والسكتات  القلب  وأمراض  الرشايني  وتصلب  االربعينات  يف  املبكر  اجلنيس  العجز  يقبلون 
يعرفها  مل  كثرية  برسطانات  املبكر  األطفال!واملوت  يف   ٢ النوع  والسكر  اخلمسينات  يف  وألزهايمر 
عن  يكون  ما  أبعد  وهذا  السن  كرب  من  يتجزأ  ال  جزءًا  أصبحت  وكأهنا  فرانكنشتاين  أكل  قبل  من  العامل 
Baskin Rob� روبنز باسكن  سلسلة  مالك  )ابن  روبنز  جون  الشهري  الكاتب  كتاب  يف  وقرأت   احلقيقة 
Healthy at 100  ولقد استمتعت  الــ ١٠٠ عاما  الذي يدعى صحة جيدة عند    bins John Robbins
يف  ملسنني  العامل  من  خمتلفة  بقاع  يف  كثرية  بالد  من  كثرية  بأمثلة  فيه  شاركنا  الذي  الكتاب  هذا  بقراءة 
بل   100 و   90 سن  فوق  "املسنني"  أولئك  ان  باكستان!  يف   Hunza وهونزا  اليابان  يف   Okinawa أوكيناوا 
اكثر قد يتمتعون بصحة وافرة  حيسدهم عليها أولئك منا الذين يف عقدهم اخلامس او السادس! لدرجة أن 
100 سنة كرجل  بعد  أطفال حتى يف سن  إنجاب  100 وقادر عىل  بعد سن  كان نشيطا جنسيا  الكثري منهم 
التاريخ! كتب  أو  الدينية  الكتب  يف  فقط  عنه  نقرأ  شيئا  واعتربناه  الكثريون  يصدقه  ال  قد  يشء   وهو 

وما احلل؟! ياعزيزى القارئ؟!
احلل يف أيدينا وهو عدم الثقة بادعاءات أي مأكوالت صناعية فال تدخل بيوتنا إال املأكوالت الطبيعية ومنها 
"كاملة" الدسم! سأترك لك عزيزي القاريء هذا القرار احلاسم الذي قد أختذه املاليني قبلك وأصبحت صحتهم 
أحسن كثريا بدون أي أمراض وأيضا ختلصوا متاما من شبح "السمنة"! ولنتذكر دائام أن األكل الطبيعي ليس 
الدسم  وال  نزع  حتى  وال  طعم  مكسبات  وال  إضافات  حيتاج  فال  كامل  النه  نواقص!  ل"مكمالت"  حمتاجا 
إضافة  فيتامينات وال إضافة مضادات أكسدة وال إنزيامت وال ختصيب! األكل "املنزوع الضمري" قبل الدهون!

عزيزي القارئ كيف اقنعونا أن نثق يف يد البني آدم التي فشلت أن ختلق  أصبعا برشيا واحدا  للبني آدم أو قلبا 
أو كبدا أو كلية و إىل يومنا هذا نضطر اىل التربع و"زرع" وليس "تصنيع" هذه األعضاء من أقاربنا واملتربعني 
هبا لنضعها يف أجسام مرضانا املحتاجني إليها عندما تفشل هذه األعضاء وإن كنا نعرف فشلنا ونعرتف به 
يف أن نخلق هذه األعضاء "احلية" فلامذا سلمنا تسليام كامال ملصانع األكل وكأهنا قادرة أن ختلق اكال "حيًا"   
حينام جتد نفسك تلجأ إىل الفيتامينات واإلنزيامت ومضادات األكسدة ومكمالت األكل يف أقراص وكبسوالت 
والذي هو يف خارج سياق األكل وهو املعروف بمبدأ اإلختزالية Reductionism !حينها حتقق يقينا أنك تاكل 
أكال فقريا ميتا! وهذا جمرد إعرتاف رصيح منك أن فقر أكلك املنزوع الدهون والصحة واحلياة والروح والعافية! 
حيتاج طبعا إىل مكمالت غذائية  وأشياء كثرية أخرى منزوعة منها "ضمري اإلنسان" وليتنا "ندع اخللق للخالق"!

د. باسم أيوب .. طبيب كامل الدسم وقاتل فرانكنشتاين



من  العديد  املتقطع  الصيام  حلمية 
أن  كام  للجسم،  الصحية  الفوائد 
املختلفة  األساليب  من  العديد  هلا 
يناسبك  ما  اختيار  تستطيع  والتي 
املقال. هذا  يف  عليها  تعرف   ، منها
فوائد  الدراسات  من  العديد  أظهرت 
املتعارف  الديني  بمفهومه  الصيام 
خرباء  بعض  جعل  ما  وهذا  عليه، 
جديدة  محية  يستلهمون  لتغذية  ا
تعتمد  املتقطع،  الصيام  بحمية  تعرف 
خمتلف  بشكل  ولكن  الصيام  مبدأ  عىل 
االيت: باملقال  عليها  فلنتعرف  قلياًل، 

 
ما هي محية الصيام املتقطع؟
محية  هي  املتقطع  الصيام  محية 
االمتناع  عىل  رئيس  بشكل  تعتمد 
معينة  لساعات  الطعام  تناول  عن 
يف  معينة  أليام  أو  الواحد  ليوم  ا خالل 
وأساليب. أشكال  عدة  وهلا  األسبوع، 
الصيام  حلمية  شيوًعا  األكثر  اهليئة  إن 
 8 املتقطع هي تناول الطعام خالل فرتة 
عنه  واالمتناع  ليوم،  ا من  فقط  ساعات 
باقي  من  لية  لتا ا ساعة   16 فرتة  خالل 
.16:8 بحمية  يعرف  ما  وهو  ليوم،  ا
من  املتقطع  بالصيام  لقيام  ا املمكن  من 
يوم بعد  يوًما  أو   ، يومًيا إما   16:8 نوع 
األسبوع. يف  فقط  معينة  يام  أ خالل  أو 
أحد  هو  املتقطع  والصيام 
اإلتباع  سهلة  الغذائية  األنظمة 
تتضمن  ال  أهنا  خاصة  والفعالة، 
الصارمة  القواعد  من  الكثري 
الغذائية. املواد  من  احلرمان  أو 

أساليب الصيام املتقطع
املتقطع  بالصيام  لقيام  ا املمكن  من 
وهذه  أسلوب،  من  أكثر  تباع  ا عرب 
الشائعة: املتقطع  الصيام  أساليب  أهم 

1. الصيام ملدة 12 ساعة يف اليوم
األساليب  أحد  األسلوب  هذا  يعد 
خاص بشكل  للمبتدئني  ا  جًد املناسبة 
الصيام  من  األسلوب  هذا  يعتمد  حيث 
الصلب  الطعام  تناول  عن  االمتناع  عىل 
اختيار  من  متواصلة  ساعة   12 ملدة 
الصحي  الطعام  وتناول  الشخص، 
املتبقية. ساعة   12 فرتة  خالل 
حتويل  عىل  هنا  املتقطع  الصيام  يساعد 
طاقة إىل  اجلسم  يف  املخزنة  الدهون 
الوزن. يسبب خسارة  الذي  األمر 

2. الصيام ليوم كامل أسبوعًيا
عىل  الصيام  من  النوع  هذا  يرتكز 
تام  بشكل  الطعام  تناول  عن  اإلمتناع 
24ساعة  أي   ، أسبوعًيا يوم   1-2 ملدة 
متواصلة يف كل مرة، مع السامح بتناول 
مثل:  الصيام،  فرتة  يف  فقط  السوائل 
سكر. بدون  والشاي  والقهوة،  املاء، 

. ا جًد حمدودة  الصيام  من  النوع  هذا 

6. تفويت الوجبات
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا  يف 
بعض  بتفويت  لقيام  ا جيب  فقط 
اليوم خالل  الرئيسة  الوجبات 
وجبتني  أو  وجبة  تفوت  فيمكن 
تكون  أن  عىل  هنا  احلرص  مع 
وكافية. صحية  املتناولة  الوجبات 
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
الفئات من  العديد  يناسب  قد 
فقط  الوجبات  تناول  يتم  حيث 
وتركها  باجلوع  الشعور  عند 
باجلوع. الشخص  يشعر  ال  عندما 

7. األسلوب العسكري
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
ضمن  وقسوة  حدة  األكثر  هو 
أعاله. املذكورة  األساليب 
كميات  بتناول  لقيام  ا عىل  يعتمد 
تتكون  ما  لًبا  غا الطعام  من  ا  جًد قليلة 
فقط  والفواكه  اخلرضوات  من 
الصيام من  ساعة   20 فرتة  خالل 
لياًل  كبرية  رئيسة  وجبة  تناول  مقابل 
يسمح  التي  ساعات   4 فرتة  خالل 
طبيعي. بشكل  الطعام  بتناول  فيها 
الرئيسية  الوجبة  حتتوي  أن  جيب 
ومتوازنة  كافية  كميات  عىل  لليلية  ا
والربوتينات الكربوهيدرات،  من 
األخرى. اهلامة  الغذائية  والعنارص 
خماطر  أن  إىل  هنا  لتنويه  ا بنا  جيدر 
املتقطع  الصيام  من  النوع  هذا 
اجلسم  حيصل  ال  فقد  عديدة، 
الغذائية  األلياف  من  كفايته  عىل 
يؤدي  مما  اهلامة،  العنارص  وبعض 
بالرسطان اإلصابة  فرص  لرفع 
اجلسم. مناعة  من  ويقلل 

فوائد الصيام املتقطع
من  خاصة  املتقطع،  الصيام  أن  تبني 
الفوائد  من  بالعديد  يرتبط   16:8 نوع 
أمهها: وهذه  واجلاملية،  الصحية 

- إبطاء الشيخوخة:
يساعد  قد  املتقطع  الصيام  أن  وجد 
شيخوخة  تأخري  عىل  كبري  بشكل 
العمر. تقدم  ومظاهر  اجلسم 

- املساعدة يف الوقاية من مرض 
السكري:

يقلل  املتقطع  الصيام  أن  وجد  قد 
 6%  3- بنسبة  الدم  يف  الغلوكوز 
السكري بمقدمات  املصابني  لدى 
يف  تغري  أي  حيدث  ال  بينام 
األصحاء. لدى  الغلوكوز  نسبة 
األنسولني  أن  وجد  أخرى  جهة  من 
بعد   57%  11- بنسبة  اجلسم  يف  أيًضا  يقل 
املتقطع. الصيام  من  أسابيع   3 مرور 

هذه  أن  إىل  لتنويه  ا جيب  ولكن 
املتقطع  الصيام  من  الطريقة 
املخاطر  بعض  عىل  تنطوي  قد 
التعب مثل:  املزعجة،  واألعراض 
األوىل  الفرتات  يف  خاصًة  والصداع، 
تصبح  قد  أعراض  وهي  اتباعه،  من 
عىل  اجلسم  اعتياد  مع  حدة  أقل 
املتقطع. الصيام  من  النمط  هذا 
املبتدئني إىل صيام عدد  كام يفضل جلوء 
24 ساعة  الوصول حلد  ساعات أقل قبل 
تدرجيي. بشكٍل  اجلسم  لتعويد  كاملة 

3. الصيام يوم بعد يوم
يف  الصيام  عىل  األسلوب  هذا  يعتمد 
يف  طبيعي  بشكل  الطعام  وتناول  يوم 
خيتار  قد  وهنا  وهكذا،  لتايل  ا ليوم  ا
لية: لتا ا األساليب  أحد  الشخص 
أطعمة  أي  تناول  -  جتنب 
الصيام. يوم  يف  صلبة 
تزيد  أطعمة  تناول  -  جتنب 
 500 عن  احلرارية  سعراهتا 
الصيام. يوم  يف  حرارية  سعرة 
هبذا  املتقطع  الصيام  أن  تبني  قد 
عىل  كبري  بشكل  يساعد  قد  األسلوب 
صحة  حتسني  وعىل  الوزن،  خسارة 
خاصة  الدوران،  وجهاز  القلب، 
بالسمنة. املصابني  األشخاص  عند 
من  النوع  هذا  اتباع  يفضل  ال 
املبتدئني  قبل  من  املتقطع  الصيام 
معينة. مرضية  بحاالت  املصابني  أو 

4. الصيام ملدة 16 ساعة
األكثر  املتقطع  الصيام  مبدأ  هو  هذا 
تفاصيله  رشحنا  والذي  شيوًعا 
يسمى  ما  وهو  املقال،  مقدمة  يف 
الصيام  من  النوع  وهذا   ،16:8 بحمية 
للذين  خاص  بشكل  مناسب  املتقطع 
.12 ملدة  الصيام  أسلوب  معهم  ينفع  مل 
الصيام  من  النوع  هذا  يساعد  قد 
مكافحة  عىل  خاص  بشكل  املتقطع 
مثل:  األمراض،  من  العديد 
وأمراض  والسكري،  السمنة، 
املختلفة. وااللتهابات  الكبد، 

5. الصيام ملدة يومني يف األسبوع
 5:2 نوع  من  املتقطع  الصيام  يساعد 
السعرات  كمية  من  لتقليل  ا عىل 
أسبوعًيا  تناوهلا  يتم  لتي  ا احلرارية 
ما: وعادة  الصيام،  يام  أ خالل  خاصة 
من  النوع  هذا  يف  الرجال  حيصل   -
 600 عىل  فقط  املتقطع  الصيام 
الصيام. يوم  خالل  حرارية  سعرة 
سعرة   500 عىل  النساء  حتصل   -
الصيام. يوم  خالل  حرارية 
بالصيام  لقيام  ا يتم  ال  أن  يفضل 
يام  أ تضمني  بل  متتاليني  ليومني 
عادي  بشكل  الطعام  تناول  فيها  يتم 
ولكن  املحددين،  الصيام  يومي  بني 
بفوائد  املتعلقة  الدراسات  زالت  ال 

- خسارة الوزن الزائد
عىل  تساعد  املتقطع  الصيام  محية  إن 
االيت: عىل  تعمل  كوهنا  الوزن  خسارة 

املتناولة  الطعام  كميات  من  تقلل   -
تنخفض  لتايل  وبا لنهار،  ا خالل 
للجسم. الداخلة  احلرارية  السعرات 

عمليات  حتسني  عىل  تساعد   -
حرق  إىل  يؤدي  مما  األيض، 
اجلسم. يف  الدهون  من  املزيد 

خماطر الصيام املتقطع
املتقطع  الصيام  فوائد  أن  مع 
عدة  مع  تأيت  أهنا  إال  وكثرية  عديدة 
إدراكها  جيب  حمتملة  خماطر 
االيت: وأمهها  ا،  جيًد ومعرفتها 
هضمية  ت  با ا ضطر ا و ت  مشكال  -

. عة متنو
يف  اإلفراط  عن  لناجتة  ا الوزن  زيادة   -
الصيام. ساعات  خارج  الطعام  تناول 
عند  تنشأ  قد  نبية  جا أعراض   -
وتتالشى  املتقطع،  بالصيام  لبدء  ا
ذلك عىل  اجلسم  اعتياد  مع  تدرجيًيا 
لعام. ا والضعف  التعب،   : ومنها

سلًبا  املتقطع  الصيام  تأثري   -
النساء. عند  اخلصوبة  عىل 

نصائح عامة لنجاح الصيام املتقطع

املرجوة  لنتائج  ا عىل  للحصول 
الصــــــيـــــــام  مــــن  والصحـــيـــــة 
القواعد  تباع  إ يفضل  املتقطع 
االتيــــــــة: اهلامـــــــة  واإلرشادات 

احتاج  كلام  الراحة  من  قسط  أخذ   -
األنشطة  وجتنب  لذلك،  اجلسم 
الصيام. فرتة  خالل  القاسية 

يف  املحبب  الطعام  تضمني   -
ساعات  خارج  املقررة  احلصص 
قليلة  بكميات  ولو  الصيام 
حرمان. أو  إفراط  أي  لتجنب 

الطعام  منكهات  بعض  استخدام   -
عىل  تساعد  إلهنا  بوفرة،  الصحية 
الشعور  من  وتزيد  الشهية،  كبح 
لثوم ا خاصًة  أطول،  لفرتات  بالشبع 
املختلفة. الصحية  واألعشاب  واخلل، 

التي  الصحية  األطعمة  اختيار   -
وحجمها  جًدا  قليلة  سعرات  تتضمن 
والبطيخ. الفشار،  مثل:  كبري، 

كافية  كميات  عىل  احلصول   -
وتناول  الوقت،  طوال  املاء  من 
لية  خا ساخنة  عشبية  مرشوبات 
الصيام. فرتة  خالل  السكر  من 



الفشُل  ناجحون.  أو  ناجحون،  إّما  )نحن 
مرَص  عىل  احلفاظ  مسألة  ىف  مطروًحا  ليس 
احلاسمة الواثقُة  العبارُة  تلك  هبا(..  والنهوض 
الرئيُس  لنا  قاهلا   Failure is Not an Option
لقاءاتنا  أول  ىف  السيسى  عبدالفتاح  العظيم/ 
سنوات. سبع  قبل  البالد  حكَم  توىّل  منذ  به 
وأثبتِت األياُم ِصدَق قوله. َصَدَق الرئيُس السيسى 
عهَده الذى قطعه عىل نفسه ملرَص. بعدما أنقذها 
فوره  من  رشع  اإلرهابيني،  اإلخوان  أنياب  من 
اإلرهاب  ملفات  ىف  املستدامة  التنمية  مرحلة  ىف 
وعجز املوازنة والصحة والتعليم واالستثامر ودعم 
العشوائيات  عىل  والقضاء  املعيلة  واملرأة  الفقراء 
وبناء  هيكلة  وإعادة  املرصى  الطفل  وجودة 
والرقمية  واآلثار  والطاقة  والتعمري  التحتية  البنية 
واملرور  احليوية  واملزارع  والزراعة  والطرق 
ىف  حدثت  التى  املعجزات  املنجزات/  وعرشات 
ىف عرشين  أن حتدث  ُحلُمنا  سبع سنوات، وكان 
اخلارجية  امللفات  عىل  عطًفا  سبق  ما  كلُّ  عاًما. 
أدارها  التى  املعادية،  والدول  الصديقة  الدول  مع 
التى  مكانتها  ىف  مرَص  جعلت  مشهودة  بحكمة 
عىل  ساعات  بنا  امتد  طويل  حديٌث  هبا.  تليُق 
خرجنا  االحتادية،  قرص  ىف  املستديرة  املائدة 
حكيم  قائد  حرضة  ىف  أننا  موقنون  ونحن  منه 
أن احلفاظ عىل مرص والنهوض هبا فرٌض  يوقن 
أزمة  أن  ىف  ثقة  كىّل  هلذا  منه.  مهرَب  ال  حاسم 
أدار  التى  ذاهتا  باحلكمة  تدار  سوف  إثيوبيا  سد 
اخليار  إىل  اللجوء  دون  سبًعا،  سنواٍت  البلد  هبا 
العسكرى الذى سوف ُيعّطل مشوار التنمية الذى 
قطعنا فيه شوًطا كبرًيا ومازال الكثرُي ىف انتظارنا.

ىف لقائنا به، وفد املثقفني واألدباء، يوم ٢٠ ديسمرب 
من  قلقه  عن  السيسى  الرئيس  أعرب   ،٢٠١٤
الصورة املغلوطة التى قدمها اإلخواُن واإلرهابيون 
والدماء  العنف  تنرش  التى  بأفعاهلم  اإلسالم  عن 
ومتنى  الناس.  قلوب  ىف  الرعَب  وتبثُّ  والتدمري، 
الرئيس أن تعوَد صورُة الدين السمحة كام أرادها 
اهلل للعاملني. قال الرئيس: »أنا رجل ُمتدّين. أغاُر عىل 
صورة  يشّوهون  الذين  الدين  جّتار  من  عقيدتى 
اإلسالم أمام العامل. بل أخشى أن أقول إهنم يشّوهون 
كبرًيا.  ا  علوًّ وعال  وجلَّ  تعاىل  نفسه،  اهلل  صورَة 
وحني التقيُت بخادم احلرمني الرشيفني أرسرُت 
القيامة  يوم  تعاىل  اهلل  مساءلة  أخشى  بأننى  له 

الشاغل  الشغل  وبراجمها  القضائيات  أصبحت 
لياًل وهنارًا، فمنها يتعلمون وعنها  للناس ىف مرص 
طلع  فإذا  يسمعون.  وما  يشاهدون  ما  ينقلون 
السابق  الربملانى  والنائب  الشهري  املحامى  علينا 
األندية املرصية  أكرب  لواحد من  السابق   والرئيس 
املشاهري  ليسب  القنوات  بني  يتجول  وأخذ 
بألفاظ ال تليق، ثم تبعه املذيع الفاشل نجل اإلذاعى 
سوقية بكلامت  قطر  خمنث  ليسب  النابغة 
اقتحموا  الذين  املعتزلون  الكرة  العبو  وكذلك 
رخصة  وبدون  دراسة  بال  الرياضية  الربامج 
وينطقون  إسفاف  من  ختلوا  ال  وأحاديثهم 
عليها  يعاقب  بألفاظ  مبارشة  اهلواء  عىل 
كل  كان  إذا  حسيب،  أو  رقيب  دون  القانون 
أحد من  اعرتاض  وبال  بسالسة  جيرى  ذلك 
مرص  ىف  األخالق  اهنيار  عىل  نتباكى  فلامذا 
ذهبت  مهو  فإن  بقيت  ما  األخالق  األمم  إنام 
أخالقهم ذهبوا وصالح أمرك لألخالق مرجعه… 
فقّوم النفس باألخالق تستقم )أمحد شوقى بك(.

قرأت لك
الــــدوســــــــــــة:

من  كان  حيث  "الدوسة"،  تسمى  حفلة  أو  عادة 
الصوفية  الطرق  من  العديد  انتشار  املعروف 
"الشاذلية:  مثل  العثامنى  العرص  وقت  بمرص 
الربهانية االمحدية،  القادرية،  الرفاعية، 
وارتبط  السعدية"،  البكرية،  الوفائية،  املولوية، 
وغريبة  شاذة  واحتفاالت  عادات  ببعضها 
وكان  احلنيف،  بديينا  عالقة  أو  أصل  هلا  ليس 
"الدوسة". حفلة  االحتفاالت  تلك  بني  من 
منسق  فوزى،  رشيف  واألثرى   الباحث  الــــ 

هدوئي  من  املُقربني  أصدقائي  يتعجب  ما  دائام 
يل  أظهرت  أو  مصيبة  جاءت  كلام  الشديد 
ألسنتهم  تتعاىل  ما…  يوًما  القبيح  وجهها  الدنيا 
قليل( الدنيا  يف  نصيبك   / احتسدت  )أكيد  بـــ 
ملواجهة  النفيس  استعدادى  من  ويتعجبون 
أسطورة  قصة  لك  أحكي  دعني  ولكن  املصائب، 
عمري. من  العارشة  يف  وأنا  قرأهتا  هندية، 
بعضهم تعجب  ال  قد  ألهنا  لك  سأخترصها 
خُتلق  اإلنسان..  ميالد  عند  إنه  األسطورة،  تقول 
مثل  زجاجة  حبة..  مائة  هبا  زجاجة  معه 
وُضعت  الزجاجة  هذه  ويف    ... الدواء  علبة 
أجزاء  ايل  احلبات  ُقسمت  كلها..  اإلنسان  حياة 
املعنوية..  لألشياء  وأجزاء  املادية  لألشياء 
للصحة،  حبة   20 للامل،  حبة   20 مثال 
البال لراحة  حبوب   10 للجامل،  حبة   15
9حبات  السعيد،  للزواج  حبات   8
وهكذا…  للعائلة..  حبة   18 لألطفال، 
أبًدا. ُتفتح  وال  بإحكام  الزجاجة  ُأْغلقت  وبعدها 
حبات  عدد  سيتغري  اإلنسان  حياة  وعرب 
.100 عن  تنقص  أو  تزيد  ال  ولكنها  جزء  كل 
معها  تنقص  قد  املال،  حبات  زادت  إذا 
األطفال. أو  الصحة  أو  البال  راحة  حبات 
معها  تزيد  اجلامل،  حبات  نقصت  وإذا 
يقول  أن  البعض  اعتاد  لذا  احلظ..  حبات 
للوحشني. رايح  ياحظ؟..  فني  املثل)عىل 
حالوهتم(..  عليهم  كفايه  واحللوين؟..  َطيب 
يف  أبًدا  األسطورة  هذه  تفشل  مل  حيايت..  يف 

تفسري ألغاز احلياة.. 
اهلل العادل املتحكم يساوي بني جيع البرش فيام 

يأخذون… 
اهلل الكريم املعطاء يعرف أن أبن آدم يفسد عندما 

ُيُكثر له العطايا يف الدنيا.. 
ذهنك  اجعل  الناس..  حمبة  لك  زادت  إذا  لذا 
البال..  راحة  حبات  بعض  لفقدان  ا  مستعدًّ
النوم( قليل  األصحاب  )كثري  يقول  فاملثل 
فاستعد  األموال،  حبات  زادت  وإذا 
العائلة. أو  الصحة  و  البال  راحة  لنقصان 
كثريون  يعرفها  ال  قصة  هنا  وأذكر 

الرئيسني  لقاء  بني  أسبوعني  سوى  ينقض  مل 
وبني  يونيو   16 جنيف  يف  والرويس  األمريكي 
حزهبا  عىل  عام  بمئة  يوليو   1 الصني  احتفال 
أن  ومع  كامل.  قرن  امتداد  عىل  البالد  قاد  الذي 
بايدن  لقاء  سبقت  متبادلة  عدائية  شبه  محلة 
وبوتني يف جنيف، أدرجت روسيا خالهلا أمريكا 
الصديقة" غري   " للدول  الرسمية  قائمتها  يف 
"يف  بأهنا  بينهام  العالقات  اجلانبان  ووصف 
الدبلومايس  التمثيل  توقف  حتى  احلضيض" 
جنيف  قمة  أن  إال  السفراء،  مستوى  عىل 
قليلة،  غري  اتفاق  نقاط  عىل  العثور  عن  أسفرت 
أنه: وأضاف  كانت"بناءة"،  بأهنا  بوتني  ووصفها 

" مل يكن هناك أي نوع من العداء، عىل العكس من 
مواقفنا". لتقريب  حماولة  اجلانبان  أظهر  ذلك، 
وقد كان ذلك متوقعا إىل حد ما بعد انضامم روسيا 
العاملية الرأساملية  اقتصاديا وسياسيا إىل منظومة 
القديم إىل  العدائي  وحتول اخلالفات من طابعها 

خالفات األقارب.

ليست  واشنطن  تواجه  التي  احلقيقية  املشكلة 
ونموه  بدوره  الصيني  التنني  بل  الرويس،  الدب 
االقتصادي املتضخم. ويشري تقرير صندوق النقد 
تراجع  اىل   "2035 لعام  االقتصادية  اآلفاق   " الدويل 
الصيني االقتصاد  وصعود  األمريكي  االقتصاد 
قد   2035 عام  بحلول  أنه  التقرير  ويتوقع 
يف  األوىل  االقتصادية  القوة   " الصني  تصبح 
نسمة  ملياري  من  يقرتب  الذي  بشعبها  العامل" 
فرد،  مليون  مئة  عضويته  بلغت  الذي  وحزهبا 
ومن  املرتقبة،  بقوهتا  تشعر  بكني  أن  ويبدو 
بينج"  جني  يش   " الصيني  الرئيس  قال  هنا 
احلزب: عىل  عام  بمئة  االحتفال  خطاب  يف 

االستقواء  عىل  جيرؤ  من  كل  رأس  ستسحق   "
فوالذي  سور  عىل  بالدماء  وختضب  الصني  عىل 
تتحدث  صيني"!  مليار   1.4 عن   يزيد  ما  صنعه 
التي  الصني  عىل  عينها  لكن  روسيا  عن  واشنطن 

سمحنا  كيف  مسلمة:  لشعوب  ُحّكاًما  بوصفنا 
بأن ُيتاَجَر بالدين وأن ُترَسم هلل صورة خاطئة؟!«.

منحنا من وقته ساعاٍت غنية ُمنصًتا باساًم. يستمع 
لكى  بنا  اجتمع  إنه  وقال  مّنا.  واحٍد  لكلِّ  برتكيز 
واملفكرين واألدباء  املثقفني  يَده عىل مهوم  يضَع 

ألهنم عقُل مرَص وضمرُيها. حتدثنا إليه عن غياب 
احلراك الثقاىف التفاعىل الذى يليُق باسم مرص، رغم 
وجود مثقفني ال حرص هلم. وهو ما أدى إىل انتشار 
خصًبا  مرتًعا  مرَص  جعلت  التغييب  من  سحابة 
مفاصَلها  قّوضوا  الذين  والتكفرييني  لإلخوان 
والتغييب؛  الظالم  جماهل  إىل  خيطفوهنا  وكادوا 
الرشيفة  وثورتنا  األبّى  مرص  شعب  إرادة  لوال 
ىف  العظيم  اجليش  ووقوف   ،٢٠١٣ يونيو   ٣٠ يوم 
نبيل  قوى  فارس  بقيادة  ثورتنا  حيمى  ظهورنا 
هو املشري/ عبدالفتاح السييس؛ الذى أهداه اهلل لنا 
ا أحب مرص واملرصيني. ا وطنيًّ بعدئذ رئيًسا مدنيًّ

تكلمنا معه عن أزمة العقل املرصى الراهن، وأعربنا 
عن حزننا عىل مستوى التعليم املرصى عىل مدى 
املتدنى  التعليم  ذلك  نوعية  وأّن  املاضية،  العقود 
األميني.  أنصاف  من  ماليني  عام  كلَّ  لنا  ُتفّرخ 
فقال الرئيُس إن خّطة النهوض بالتعليم عىل نحو 
ا  شامل آتيٌة ىف تزامن مع النهوض بمرص اقتصاديًّ
ا، لكن األهمَّ اآلن )آنذاك( هو  ا وجمتمعيًّ واستثامريًّ
تستهدفه  الذى  السقوط  من  مرص  عىل  احلفاظ 
منظامٌت ودوٌل حتقد عىل مرص وترفض سقوط 
اإلخوان؛ الذى كان معرَب تلك الدول للسيطرة عىل 
مرص بكامل ثقلها التارخيى ومركزيتها السياسية.

باملحن  مثقلًة  سنوات  سبع  قبل  مرُص  كانت 
اخلمول  من  وعقوٍد  كاهَلها  أجهدتا  ثورتني  بعد 
وأكدت  يومها،  شعرنا  لكننا  االقتصادى.  والرتهل 
وطنى  قائد  يد  ىف  مرص  بأن  شعورنا،  صدَق  األياُم 
منذ  واحدة  ساعًة  العمل  عن  يتوقف  مل  حكيم 
سبع سنوات حتى ينهُض بمرص. وسوف يستمُر 
عىل  نحن  اهلل.  بإذن  العامَل  تتصّدَر  حتى  هنوُضها 
ىف  الطيبة  مرَص  يَد  يضع  أن  َر  قدَّ الذى  اهلل  ىف  ثقة 
وُيقّدر  يفعل،  ماذا  يعرُف  ذكى  قوى  رجل  يِد 
الرئيس  قال  وكام  موضَعها.  اخلطو  قبل  لقدمه 
ر ِوْردى«، بإذن اهلل تعاىل. السيسى: »ال واهلل لن ُيكدَّ
الوطن«. ِوْرَد  حيمى  ملن  والوطُن  هلل..  »الديُن 
عن املرصى اليوم

ارتبطت  التى  الدوسة  حلفة  أن  املعز،  شارع  عام 
الشامى  الشيخ  ملؤسسها  السعدية  بالطريقة 
والتى  1335م،  عام  املتوىف  اجليباوى  الدين  سعد 
وصف  وقد  الرفاعية،  من  فرع  األصل  ىف  كانت 
لني وليم  إدوار  الشهري  اإلنجليزى  الرحالة 

عاداهتم  املحدثون  املرصيون  الشهري  كتابه  ىف 
تلك  1835م،  وإىل  1833م  عامى  بني  وشامئلهم 
األوربيني. حالة  الر  من  العديد  وكذلك  احلفلة 

ىف  العادة  أو  احلفلة  تبدأ  فوزى،  رشيف  وأوضح 
البكرى  الشيخ  منزل  من  بالقرب  األزبكية  ميدان 
الرشيف النبوى  املولد  بمناسبة  األرشاف  نقيب 
وذلك  اخللق،  باب  ميدان  إىل  بعد  فيام  نقلت  ثم 
عىل  الساحة  إىل  السعدية  الطريقة  شيخ  بقدوم 
ثم  الفاحتة  الطريقة  دراويش  فيقرأ  حصانة 
وجوههم  عىل  الطريقة  أتباع  أو  املريدون  ينبطح 
الصورة  ىف  موضح  هو  كام  طويل  صف  ىف 
يدوس  ثم  لني،  اإلنجليزى  الرحالة  رسمها  التى 
من  اثنان  يقوده  فوقهم  بحصانة  الطريقة  شيخ 
واالبتهاالت  األدعية  اجلميع  يردد  بينام  أتباعه 
والتهليل. والصياح  واألعالم  الطبول  وتدوى 
أن  يقال  فوزى،  رشيف  الباحث  وأضاف 
قادرين  جتعلهم  أدعية  يرددون  كانوا  املنبطحني 
ويتعجب  لظهورهم  احلصان  دهس  حتمل  عىل 
بل  أذى  ألى  يصابوا  مل  املنبطحني  أن  من  "لني" 
املنبطحني  أحد  فوق  احلصان  يمر  كان  كلام 
أبطل  وقد  هذا  الشيخ،  يتبع  واقًفا  انتصب 
الدوسة". "حفلة  احلفلة  هذه  توفيق  اخلديو 

وجدي.  أنور  األول  الشاشة  فتى  عن 
عائلته  طردته  بعدما  حياته  بداية  يف  وجدى  أنور 
لشهور  الشوارع  يف  عاش  لفشله..  املنزل  من 
يف  اكسسوار  كعامل  يعمل  أن  قبل  طويلة.. 
يبيت  بأن  له  سمحوا  و  رمسيس.  فرقة  مرسح 
ا  حرفيًّ الشارع  يف  يعيش  كان  ألنه  املرسح،  يف 
صدقي  زينب  املمثلة  كانت  ما  يوم  ويف 
عندها  الصحة"  احلياة  يف  يشء  تقول:"أهم 
أهم وجدي:"النقود  أنور  الكومبارس  قال 
مليون  نصف  معي  لو  باملهمة  ليست  الصحة 
غدا   .. :"جمنون  فيه  رصخت  عندها   .. جنيه" 
 .. كالمك"  عىل  ستندم  و  نقود  معك  سيكون 
ليكون  "الكومبارس"  نجومية  صعدت  بعدها 
أنه  الِغني  وبلغ من   .. أوىل  أدوار  .. فممثل  ممثاًل 
َكتب  أنه  النجاح  بنفسه، ومن  أفالمه  ينتج  أصبح 
وتزوج  املرصية..  السينام  أفالم  أجل  وأخرج 
فوزي… وليىل  مراد  ليىل  عرصه،  بجميالت 
ما  أقصى  حيقق  أن  استطاع  كرجل  هو 
الكوكب..  هذا  عىل  إنسان  أي  به  حيلم 
إنه  حتى  ُكَلوي..  فشل   .. باملرض  أصيب  لكنه  و 
ومعديت  الشارع  يف  "كنت  الشهرية  كلمته  قال 
ا يف البيت و ال أستطيع أن أرشب  تأكل الزلط، وحاليًّ
حتى املاء"، قبل أن يموت وحيدا يف الغربة، عريًسا 
مل يمض عىل زواجه من ليىل فوزي بضعة أشهر.

عزيزي القارئ ..
ا  عندما تكون يف حلظات املجد.. جهز نفسك نفسيًّ
لن  زجاجتك…عندها  يف  احلبات  نقصان  لتقبل 
يرضبك الكربياء عندما تكون فوق قمة اهلرم… 
يف  زيادٍة  كل  أن  تعلم  فأنت  بالدنيا..  تغرت  ولن 
أخرى… حبًة  ُمقابلها  سَتنقص  املجد..  حبات 
وصدقني صدقني.. ستجد نفسك مرتاًحا عندما 
تنقلب عليك الدنيا ألنك تعلم أن ما نقص منك قد أزداد 
يف حبات أخرى وستجد كلامت الشكر عىل لسانك 
الغضب...  كلامت  من  بداًل  حاليا  املوجودة  للنعم 
تنقص  ال  حبات  عن  أخربك  دعني  ولكن 
واآلخرة… الدنيا  يف  وتَنجيك  بل  أبدًا 

 )ما نقص مال من صدقة(

املنافسة  عامل  يف  حقيقيا  خطرا  نموها  يشكل 
االقتصادية. وقد حققت الصني ما  احلرة والقوة 
حقققته بفضل سياسة" السوق االشرتاكية" التي 
بدأها سكرتري احلزب" دينج شياو بينج" عام 1982 
وأفسح فيها للقطاع اخلاص دورا رئيسيا مع وضع 
وتوجهاهتا،  الدولة  خطط  خيدم  ما  يف  نشاطه 
السوق  أن  الصني  يف  االقتصاديون  كتب  ذلك  ويف 
باملرشوعات  تنهض  التي  الدولة  حمل  حتل  لن 
وغريها واملياه  واملرافق  الكهرباء  مثل  الكربى 
وأضاف  أخرى،  جماالت  يف  ستعمل  السوق  لكن 
البعض منهم أن "السوق االشرتاكية" ابداع فكري 
صيني، لكن ذلك غري صحيح ، فقد توصل الزعيم 
عندما  الفكرة  تلك  إىل  لينني  فالديمري  الرويس 
اجلديدة"  االقتصادية  "السياسة   1921 عام  طرح 

والعام اخلاص  القطاع  جتاور  عىل  اشتملت  التي 
وتشجيع  البالد  داخل  التجارة  حرية  واطالق 
داخل  العمل  عىل  األجنبية  األموال  رؤوس 
اخلاصة  بامللكية  واالعرتاف  السوفيتي،  االحتاد 
األمر  وبلغ  عليها،  شطبت  أن  للدولة  سبق  التي 
ملنح   " قوله  حد  عىل  مستعدا  كان  لينني  أن  حد 
أكثر  األجنبية  البرتول  عن  التنقيب  رشكات 
النفط".  استخراج  مقابل  باملئة  مخسني  من 
اخلطة  تلك  وأد  الالحق  الزعيم  ستالني  لكن 
االقتصاد. يف  املفرطة  املركزية  إىل  بالبالد  ورجع 

جديرة  الصينية  التجربة  تبقى  األحوال  كل  يف 
حزب  عن  تتحدث  ألهنا  األقل  عىل  بالدراسة 
ذاهتا  بحد  وهذه  عام  مئة  االستمرار  استطاع 
معجزة يف ظل انحسار الفكر االشرتاكي وأحزابه
جماالت  يف  الصني  حققته  ما  أن  كام 
يف  وحتى  الفقر  عىل  والقضاء  التعليم 
باملالحظة. جدير  كورونا  وباء  مكافحة 

عينها  تضع  قد  واشنطن  فإن  األسباب  تلك  لكل 
بكني.    من  قلبها  عىل  يدها  لكن  موسكو  عىل 
عن جريدة الدستور املرصية 



إهنا  اجلميلة،  الذكريات  عن  قيل  ما  أجل 
قادر  جتعله  اإلنسان  حياة  ىف  إجيابية  طاقة 
تواجهه! التى  التحديات  مواجهة  عىل 
واحداث  التجارب  هى  اجلميلة  الذكريات 
حفظت  التى  اإلنسان  حياة  ىف  سابقة 
حدث  بسبب  اسرتجعت  ثم  الذاكرة  ىف 
اإلنسان  فيتذكر  اإلنسان  مع  حيدث  معني 
باإلجياب!  عليه  وتؤثر  هبا  ويستمتع  ذكرياته 
للحظات  احلقيقية  القيمة  نعرف  ال  قد  اننا 
اإلنسان  ذكريات  ذكريات.  تبقى  أن  إىل  حياتنا 
يتذكره  ما  اختيار  يستطيع  ال  ولكن  كثرية 
تشاء كام  نفسها  تفرض  التى  هى  فالذكريات 
إذا اسرتجعت فهى  الذكريات مدرسة لإلنسان 
رفيقة دربه، الذكريات اجلميلة أحيانا تأتى باألمل 
ىف الوقت الذى ال جيد اإلنسان ما يشبه ذكرياته
الذكريات هلا رائحة تلتصق باألماكن وباآلخرين 

فال نسيان جيدى معها.

واالهل  فيها  يتنزه  أو  يعيش  كان  التى  فاالماكن 
يراهم  مل  اللذين  واألحباء  والزمالء  واألصدقاء 
عندما  الروائح  حتى  لذلك  مثال  يعد  اإلنسان 
وذكرياتنا. زماننا  معها  نسرتجع  نستنشقها 
مرتبطة  ألهنا  جدا  جيلة  الروحية  الذكريات 
احلياة  هى  الروحية  واحلياة  الروحية  باحلياة 
الروحية  اجلميلة  الذكريات  فكل  هلل  املالزمة 
حياة  ىف  بستان  وصارت  نبتت  التى  اجلذور  هى 
فوائد  هلا  الروحية  اجلميلة  والذكريات  اإلنسان. 
حزينة  أو  مؤملة  حسبناها  ولو  حتى  جدا  كثريا 
حزينة  أو  مؤملة  ليست  هى  احلقيقة  ىف  ألن 
عىل  منها  فأتذكر  حزن،  أو  أمل  ىف  حدثت  ولكنها 
املؤملة  الروحية  بالذكريات  مانسميها  املثال  سبيل 
سواء  اإلعرتاف  جلسة  ىف  اإلنسان  ذكريات  وهى 
من  املنهمرة  بالدموع  لربنا  لالعتذار  الصالة  ىف 
اهلل  حلرضة  والسجود  القلب  بانسحاق  العينني 
اهلل  ألن  صدق  ىف  النفس  مع  مواجهة  أهنا  حيث 
من  هروب  بال  أخطاء  من  اإلنسان  فعله  ما  يعلم 
حقيقة األخطاء ومن أحىل أوقات هذه الذكريات 
أن خاصة بوجود اهلل ىف حياة اإلنسان ولكنها قبل 
أن تعد ذكريات هى أعرتاف حقيقى لكل ما أخطأ 
اإلنسان  كرسة  ألن  صعبة  تبدو  وهى  اإلنسان  فيه 
املتناسى. أو  بالكربياء  يعرف  ألنه  سهلة  ليست 

ويكفى  الروحية  الذكريات  أقدس  من  ولكنها 
هذا  ويفرح  وهيتم  ويقوى  يقود  الذى  هو  اهلل  أن 
باالعرتاف بأخطائه حتى  الذى خضع هلل  اإلنسان 
احلقيقية. التوبة  حياة  ويعطيه  اهلل  له  يغفرها 
لالعرتاف  التوبة  حلياة  أوىل  خطوة  هذه  ولكن 
بالتفاصيل أمام اهلل بكل راحته فريتاح اإلنسان كثريا 

لكنه حيمل مضمون كبري  سؤال بسيط ىف شكله 
بني  نفرق  ان  جيب  السؤال  هذا  عىل  ولالجابة 
جدًا. وكبري  جوهرى  بينهام  االختالف  امرين 
عىل  احلصول  بمجرد  تنتهى  املهاجر  فاحالم 
اجلنسية واالستقرار ىف بلده اجلديد وعدم التفكري 
لالستقرار  اخرى  جنسية  عىل  احلصول  ىف 
حياول  من  هناك  ولكن  اخر  بلد  ىف  والعمل 
جنسيته  اىل  باالضافة  جنسيات  ثالث  اقتناء 
االصىل  املوطن  او  املولد  بلد  جنسية  اى  االصلية 
عن  او  باملال  اجلنسية  رشاء  حياول  من  وهناك 
مرشوع  اقامة  او  ما  بلد  ىف  عقار  رشاء  طريق 
الربح. منها  الغرض  اقتصادية  مشاريع  او 
متنح  النامية  او  الفقرية  الدول  بعض  فهناك 
اقامة  او  معني  ماىل  مبلغ  مقابل  اجلنسية 
رشاء  او  اراضيها  عىل  اقتصادى  رصح 
ىف  واستجدت  جديدة  االمور  وهذه  عقار 
اجلنسية(.  )قانون  اخلاص  الدوىل  القانون 
ولكنها  املال  اىل  حتتاج  ال  اخرى  دول  وهناك 
قليل  سكاهنا  عدد  الن  السكانى  النمو  اىل  حتتاج 
تستطيع  ومهارات  وخربات  عاملة  اىل  وحتتاج 
بناء الدولة برسعة فائقة عن طريق هؤالء البرش 
عن  التخىل  دون  اخرى  دول  من  تقتنيهم  التى 
االصىل  املوطن  جنسية  اى  االصلية  جنسيتهم 
وهذه  عليها  حصلوا  قد  اخرى  جنسيات  اى  او 
التى  الدول  بعض  ىف  فريدة  حالة  هى  احلالة 
تشجع عىل هذا املفهوم اجلديد وهو منح اجلنسية 
او  عاملية  شهرة  او  خربات  او  مهارات  مقابل 
املثال. سبيل  عىل  خمرتعني  او  فنانني  او  علامء 
مبلغ  مقابل  اجلنسية  متنح  بلدان  فهناك 
مقابل  او  تركيا  مثل  عقار  اورشاء  ماىل 
االمارات مثل  معينة  مهارة  او  خربة 
مبلغ  مقابل  اجلنسية  متنح  اخرى  دول  وهناك 
واملحيط  الكايبى  جزر  بعض  مثل  زهيد  ماىل 
وهى  الالتينية  امريكا  دول  وبعض  اهلادى 

كأن  األيام  من  يوم  يف  تسمعها  قد  كلمة  هي 
كاريزمية   شخصية  بأنه  شخص  عن  يقال 
 !!! كاريزما  معنى  ما  غريب  بشكل  فلتفت 

اليونانية  األصول  اىل  ترجع  الكلمة  هذه 
وتتصف  اإلهلي  التفضيل  أو  اهلدية  ومعناها 
القدرات  من  بالكثري  الشخصية  هذه  أيضًا 
وأرس  واإلقناع  القيادة  يف  طبيعية  الغري 
عىل  وحيتوون  ملحوظ  غري  بشكل  اآلخرين 
املعتاد.  من  أكثر  واجلذب  اإلنتباه  من  الكثري 

من  الكثري  حيتوي  شخص  عن  تقال  كلمة  هي 
اجلاذبّية واحلضور الطاغي والذي يتمتع به الكثري 
مع  التواصل  عىل  يقدرون  الذي  األشخاص  من 
اآلخرين بالفعل والقول والعاطفة والتأثري اإلجيايب 
عليهم وهذه الشخصية حتتوي عىل السلطة فوق 
القوى  التأثري  فيها  يكون  شخصية  فهي  العادة 
إعجاهبم  إثارة  خالهلا  من  فيستطيع  واحلاميس 
القائد  نظرة  إليه  ينظرون  فيجدهم  واهتاممهم 
بشكل  الناس  بعض  هبا  يتصف  صفة  والكاريزما 
طريق  عن  اكتساهبا  املمكن  من  ولكن  طبيعي 
التفاؤل والروح االجيابية واحليوية والثقة بالنفس.

هذا الشعب يكرمنى بشفتيه
كنيسته  ىف  الشعب  أن  الوعاظ  احد  قال 
تقول:  التى  الرتنيمة  بحرارة  يرنمون  كانوا 
اهدى  انا  ربى  لك   .... لربى  ماعندى  )كل 
طبق  عليهم  مّر  عندما  ولكن   ) ماعندى  كل 
واملالليم! القروش  سوى  فيه  جيد  مل  العطاء 

***
أهيام أكرب ...

الكنائس؟  ايراد  أم  الرقص  ايراد 
تقول احصائية حول الرقص ىف أمريكا أن عرشة 
دوالر  مليون   150 ينفقون  األمريكان  من  ماليني 
واحدة  مدرسة  وهناك  الرقص.  لتعليم  سنويًا 
املختلفة  املدن  ىف  فرعًا   452 هلا  الرقص  لتعليم 
دوالر! مليون  مخسني  السنوى  ايرادها  ويبلغ 

***
رأى البابا ىف الرقص 

سئل قداسة البابا شنوده عن رأيه ىف الرقص فأجاب: 
احلكمة"،  "رأس  غري  نعرف  ال  كمسيحيني  نحن 
)رأسه(! رقصه  سنقطع  يرقص  من  أن  وأضاف 

***
لغتك تظهرك !

ال  ملاذا  النصاّب:  الشحاذ  الرجل  سأل 
عاهة؟ فيك  هل  بصحتك،  مادمت  تشتغل 
- أجاب الشحاذ: نعم - وما هى؟ - انى أخرس يا 

سيدى!
***

من يمتلك من؟
لنجاته  العوم  حاول  رجل  قصة  رسكن  روى 
ونظرًا  البحر.  عرض  ىف  حتّطمت  سفينة  من 
السفينة  ىف  ماله  يرتك  أن  يستطيع  مل  ألنه 
حزامًا  وسطه  حول  برسعة  ربط  فقد  الغارقة، 
الذهب.  من  رطل  )مائتى(   200 عىل  حيتوى 
وملا مل يتمكن من الوصول اىل الشاطئ بسبب زيادة 
وغرق  القاع  اىل  هوى  فقد  حيمله،  الذى  الوزن 
امتلك  أهيام  رسكن  وتساءل  معه!  ذهبه  وذهب 
اآلخر؟ هل حقًا كان الرجل يمتلك الذهب؟ أم الذهب 
هو الذى كان يمتلك الرجل وذهب به اىل حتفه؟

***
سهولة التنقل بني الطوائف 

بني  تنقلت  لقد  لصاحبه:  أحدهم  قال 
آلخرى،  واحده  من  الربوتستانتيه  الطوائف 
اسرتح  مل  ولكنى  االرثوذكس  اىل  انضممت  ثم 
الكاثوليك. اىل  االنضامم  ىف  افكر  واآلن  أيضًا، 
من  البأس  "حسنًا.  صاحبه:  فأجابه 
فارغة! زجاجة  عىل  العنوان  تغيري 

***
شوية مبالغة ! 

والثانى  فرنسى  أحدهم  رجال  ثالثة  تقابل 
واحد  كل  وظل  أمريكى  والثالث  إنجليزى 
بالده. ىف  القطارات  رسعة  عن  حيكى  منهم 
فرنسا  ىف  القطارات  رسعة  من  الفرنسى:  فقال 
احلديقة. سور  مثل  التليفون  أعمدة  تظهر 
شدة  فمن  بسيط،  هذا  االنجليزى:  وقال 
السائق  يضطر  انجلرتا  ىف  القطارات  رسعة 
ويصب  القطار  يوقف  ان  آلخر  حني  من 
احلرارة.  من  تذوب  لئال  القضبان  عىل  ماء 
من  النه  شيئ.  ال  أيضًا  وهذا  األمريكى:  قال  وهنا 
ابنتى  كانت  امريكا  ىف  القطارات  رسعة  شدة 
حديد  سكة  حمطة  رصيف  عىل  مرة  تودعنى 
بتحرك  مؤذنًا  املحطة  جرس  ودق  شيكاغو، 
ألقّبل  القطار  شباك  من  رأسى  فمددت  القطار 
حترك  قد  القطار  كان  اللحظة،  هذه  وىف  ابنتى، 
حقل  ىف  تقف  بقرة  فم  عىل  القبلة  فوقعت 

بعد هذه الصالة الطويلة التي هى عبارة عن إعرتاف.
كاهن  أبونا  أمام  االعرتاف  وهى  الثانية  اخلطوة 
الكنيسة وليست بالتفاصيل الكثرية ويكتفى برسد 
اخلطايا ولكنها أيضا حمرجة لإلنسان أحيانًا ولكن 
ألن  حقيقة  فيعرتفون  روحيًا  األقوياء  يوجد 
االعرتاف هو رس ىف كنائسنا والبد أن يامرس ولكن 
من  حيث  جدا  جيلة  روحية  ذكريات  أيضا  له 
املمكن أن يكون هذه أول مقابلة مع األب الكاهن 
أيضا  فلهذا  له  أنه أب حنون  اإلنسان يشعر  ولكن 
هذه اخلطوة هلا ذكرياهتا اجلميلة - ثانيًا: ذكريات 
القدس وكم  املقدسة مثل  لألماكن  روحية جيلة 
يسمى  لذا  احلياتى  بالتجديد  اإلنسان  بتطبع  هى 
اإلنسان الذى سافر إىل األراضى املقدسة )القدس(
املقدسة  األماكن  زيارات  أيضا  باملقدس.. 
اجلميلة  الذكريات  هذه  ففى  كاالديرة 
يكون  أن  أجل  من  اإلنسان  يصىل  الروحية 
بقلب  هلل  عبادته  ولتكون  حقيقيا  روحيا  انسان 
يقف  أن  أجل  من  يصىل  انسان  ويوجد  نقى، 
آخره. إىل  زواج  أو  مرشوع  بداية  ىف  معه  اهلل 
ىف  أوالدهم  يعمدون  الناس  من  كثري 
جدا. جيلة  ذكريات  فتكون  االديرة 
مرتبطة  وهى  روحية  جيلة  ذكريات  ثالثًا: 
أنواعها  بكل  األصوام  مثل  السنة  بأيام 
العذراء  السيدة  وتذكار  بأعياد  وايضا 
والقديسني. والشهداء  واملالئكة  مريم 
اخلطوبات  مثل  روحية  جيلة  ذكريات  رابعًا: 
واالكاليل يف الكنيسة وكم من االحباء االباء الكهنة 

واألصدقاء  األقارب  االحباء  من  وكم  املوقرين 
احلارضين، كل ذلك ذكريات.

البلسم  بمثابة  هى  الروحية  اجلميلة  فالذكريات 
مع  حياته  يف  انسان  عرج  فإن  الروحية  حلياتنا 
بالصالة  قلبه  رفع  حينام  قويا  كان  كم  وتذكر  اهلل 
الطويل  الرؤوف  العظيم  هلل  واالسرتحام  والدعاء 
الصديقني واخلطاة  الرمحة وحيب  الكثري  الروح 
اهلل  والغفران،  والصفح  للتوبة  يطلبونه  اللذين 
حتى  معه  الروحية  ذكرياتنا  نتذكر  أن  يعطينا 
التى  باألحداث  امللئ  الزمان  هذا  يف  نتوه  ال 
احلب  ونبادله  له  احلقيقية  عبادته  عن  تبعدنا 
عمرنا. أيام  طوال  به  علينا  جيود  دائام  الذى 
األميال،  مئات  بعد  عىل  يقطنون  أحياء  أحباء 
إنتقلوا إىل السامء فكيف لإلنسان أن يكون  أحباء 
االحباء،  املسكن عىل فراق  فالذكريات هى  معهم 
أن  يمكن  ال  ولكنها  ورونق  سحر  للذكريات 
أمهية  للذكريات  أخريًا  لإلنسان،  مرضية  تكون 
أيضا  اهلموم،  حماربة  ىف  قويًا  اإلنسان  جتعل 
للقلب هبجة وسعادة ورسور. الذكريات تضيف 

مايعرف  اما  انتقاء  دون  شخص  الى  تعطيها 
اخلربة  اساس  عىل  تقوم  وهى  االنتقائية  باهلجرة 
كندا مثل  البرشية  مواردها  لتنمية  او  املهارة  او 
اجلديدة  واخليارات  املستجدات  هذه  وبني 
تسهل  سوف  متاحة  اصبحت  والتى 
العامل حول  والتنقل  واهلجرة  السفر  حركة 
الرغبة  مدى  عن  مطروحا  السؤال  يبقى  ولكن 
السفر بغرض اهلجرة  ام  السفر  السفر ملجرد  ىف 
تنتهى  املهاجر  فاحالم  اخر  بلد  ىف  واالستقرار 
عند نقطة معينة اما احالم املسافر التنتهى مادام 
واملعرفة  االضطالع  شهوة  يشبع  السفر  الن  حيًا 
الذى  لالنسان  العامة  الثقافة  من  جزء  وهو 
يمكن  التى  واملغامرات  االخرى  الثقافات  يعشق 
واىل  احيانا  جمهول  عامل  اىل  االنسان  تاخذ  ان 
العمر  وفقدان  االموال  كفقدان  خطرية  امور 
فحب  معنوى  او  مادى  استقرار  دون  والسنني 
الرحل  كالبدو  االنسان  جيعل  واملعرفة  السفر 
ابرز  ولعل  االستقرار  عدم  من  حالة  ىف  احيانًا 
الدبلوماسى  السلك  ىف  يعملون  من  احلاالت  هذه 
ىف  فروع  هلا  او  اجلنسيات  متعددة  رشكات  ىف  او 
يعملون  من  او  الدوليني  اخلرباء  او  كثرية  دول 
هلا. التابعة  الدولية  املنظامت  او  املتحدة  االمم  ىف 
هذه  ىف  يعملون  ال  عاديني  اشخاص  وهناك 
والتنقل  السفر  فكرة  تستهوهيم  االشياء 
االشتياق  من  حالة  ىف  الخر  مكان  من  والرتحال 
كل  ىف  املفقود  اجلامل  عن  والبحث  املعرىف 
وكتاب  فنانني  او  االرض  وجه  عىل  مكان 
جورج  الراحل  الفنان  ابرزهم  ولعل  صحفيني 
منصور انيس  الكبري  الصحفى  والكاتب  سيدهم 
السؤال هذا  نفسك  تسال  ان  جيب  النهاية  وىف 

هل انت مهاجر ام مسافر؟!.

أشخاص  هم  الكاريزما  أصحاب  األشخاص 
ولدهيم  للحياة  حمبون  بأهنم  يتميزون 
أن  يستطيع  خالله  من  الذي  الكايف  الشغف 
ألهنم  حوهلم  من  مشاعر  بتحريك  يقوموا 
اآلخرين. مع  مشاعرهم  بمشاركة  هيتمون 

أنفسهم  يف  كبرية  ثقة  الكاريزما  أصحاب  يمتلك 
شأن  من  ينتقصوا  أو  يقللوا  أن  دون  ولكن 
وذاتية  قوية  شخصية  يمتلكون  فهم  اآلخرين 
الكاريزما  من  اإلنسان  يزيد  أن  أراد  وإذا  عالية 
اآلخرين  األشخاص  يتقبل  أن  فالبد  به  اخلاصة 
وأن يقوم بإظهار ثقته بمن حوله األمر فيشعرهم 
املكان. نفس  يف  معهم  جيتمع  عندما  بالقّوة 

بحاجة  فأنت  بالفطرة  كاريزماتيًا  كنت  إذا 
بالدراسة  عندك  احلالة  هذه  تنمية  إىل  أيضًا 
خيصك  مل  اهلل  أن  تشعر  كنت  وإذا  واملامرسة 
تتعامل  أن  فيمكنك  الكاريزما  من  عالية  بجرعة 
من  أكثر  مزايا  هبا  أن  املؤكد  فمن  بشخصيتك 
أكتشافها عىل  أبحث  خفية  وقوة  الكاريزما 
وىف النهاية عليك اآلن أن تكون أنت ... أنت وفقط.

ابنتى!!! من  بداًل  املحطة  من  ميل  مائة  بعد  عىل 
***

ماذا نتعلم من الببغاء ؟
قال أحد القديسني: "تعلمت الصمت من الببغاء"!
باحتياجه  دائاًم  يشعر  املتضع  املؤمن  االنسان  إن 
شئ.  كل  من  يوم  كل  يتعلم  وهو  للتعليم 
وضجيجه  الببغاء  ثرثرة  القديس  ذلك  رأى  لقد 
بدون  عشوائيًا  يسمعه  ملا  وترديده  وتقليده 
والفهم  واهلدوء  الصمت  وأحب  فاتعظ  فهم 
باطاًل. وتكراره  الكالم  نقل  وعدم  والتأمل 

***
عىِل مغص

عليه  تنغّص  مغص  /عىل  السيد  زوجة  كانت 
اسمه  تغيري  برضورة  وتطالبه  يوم  كل  عيشته 
الذى يوجع البطن والذى ختجل ان تنتسب اليه. 
به  يعتز  الذى  اسمه  عن  يدافع  فكان  هو  أما 
هكذا،  أسامه  الذى  والده  املرحوم  غالوة  بسبب 
اآلباء واألجداد!  وانه جيب أن حيافظ عىل تراث 
"مدام  من  والنوح  االحلاح  كثرة  بسبب  ولكن 
مغص" عاد اليها يومًا متهلاًل وقال هلا: "أفرحى يا 
ستى اهو أنا أخريًا غريت اسمى علشان خاطرك". 
مربوك.  "الف  له:  وقالت  فرحًا  زوجته  وطارت 
مغص!  "ابراهيم  فأجاب  أيه؟"  نفسك  وسميت 
"فالنة مغص"  السيدة/  او  السيد/ عىل مغص  أن 
ىف  حتى  مكان  كل  ىف  متوفرين  ورشكائهم 
يتعامل  او  يسمعهم  او  يقابلهم  من  كل  كنائسنا! 
بسبب  اما  وغثيان،  مفاجئ  بمغص  يصاب  معهم 
القسوة  او  السام،  اللسان  او  املستمر  الظن  سوء 
االنقسام  او  املشاكسة واخلصام،  او  االنتقام،  وروح 
والفوضى! والكربياء  والطياشة  العناد  او  اهلدام، 
مغص"  "السيدة  او  مغص"  "السيد  ان  والعجيب 
الكنيسة  اىل  يذهب  انه  ملجرد  متدين  انه  يظن 
او   – الكنيسة  من  الناس  يطفش  ان  هيمه  وال 
حلوم  بأكل  البقر  حلوم  اكل  ويغري  يصوم  ألنه 
منها(  )او  منه  املطلوب  كل  ان  ُوسمعتهم!  البرش 
تغيري  واملهم  الثانى،  بل  األول  االسم  تغيري  ليس 
اآلخرى. األسامء  باقى  تتساوى  وعندئذ  املغص 

***
حديقة حيوان ىف قلب االنسان !

وىف  النسان  كبريًا  قلبًا  املؤمنني  الفنانني  أحد  رسم 
داخله حديقة حيوانات كاملة! وكتب بجانب كل 
املّكر  مثل  االنسان  ىف  موجودة  له  صفة  حيوان 
الطاووس،  ىف  أو  والزهو  والكربياء  الثعلب،  ىف 
الثعبان، والرشاسة  القرد، وااللتواء ىف  والتقليد ىف 
احلامر،  ىف  والغباوة  والبالدة  والكسل  النمر،  ىف 
ىف  والقذارة  والطمع  والرشاهة  البغل،  ىف  والعناد 
والضالل  التمساح،  ىف  القلب  وقساوة  اخلنزير، 
والرضاوة  الكلب،  ىف  والشهوة  اخلروف،  ىف 
كالثور  واألندفاع  األسد،  ىف  األضعف  وافرتاس 
!!! ألخ   .... الفأر  ىف  واجلبن  احلصان،  ىف  واجلموح 
جع  عندما  احلقيقة  الفنان  ذلك  أصاب  لقد 
اخلاطئ  االنسان  ىف  احليوانات  هذه  كل  صفات 
"يا بنى  البعيد عن نعمة املسيح. ولذلك قال الرب 
منه  يطرد  فسوف  أطعته  فاذا  قلبك"  أعطنى 
ويطهره  والزواحف  احليوانات  من  اجليش  هذا 
هو  فيه  يسكن  جديدًا  نقيًا  قلبًا  فيه  خيلق  بل 
وعده  حسب  كاماًل  القدوس  الثالوث  بل  نفسه 
.)23  : )يو14  منزاًل"  نصنع  وعنده  نأتى  "اليه 



ما هو قانون حوادث السيارات يف كاليفورنيا؟

وقوع  حالة  يف  تنطبق  قد  التي  القوانني  من  متنوعة  جمموعة  كاليفورنيا  والية  يف  يوجد 
واألرضار  التأمني،  مطالبات  مع  التعامل  كيفية  القوانني  هذه  حتدد  سيارة.  حادث 
املتورطون  األشخاص  يفهم  أن  املهم  من  األمر.  لزم  إذا  الدعوى،  رفع  جيب  ومتى  املتاحة 
مطالبهم. عىل  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  القوانني  هذه  كاليفورنيا  والية   يف  سيارة  حادث  يف 
السيارات  مالكو  يكون  أن  كاليفورنيا  والية  قانون  يتطلب  التأمني:  متطلبات  من  األدنى  احلد 
تغطية  الوالية  يف  التأمني  قانون  يتطلب  فيها.  يتورطون  حوادث  أي  عن  مالًيا  مسؤولني 
:  ... لـــ  قصوى  تغطية  يوفر  أنه  يعني  مما  أدنى،  كحد   15/30/5 بتأمني  السيارات  جيع 

حد ا و شخص  ة  فا و و  أ بة  صا إ عن  ر  ال و د  1 5 0 0 0  •

 • 30.000 دوالر أمريكي لإلصابة أو الوفاة ألكثر من شخص

ت ملمتلكا با تلحق  لتي  ا ر  ا رض لأل ر  ال و د  5 0 0 0  •

حالة  يف  احلال  يف  متوفر  التأمني  عىل  دليل  السيارات  سائقي  لدى  يكون  أن  جيب 
سيارة حادث  يف  التورط  عند  هذا  التأمني  دليل  إظهار  عليهم  جيب  حلادث.  تعرضهم 
قد  السيارة.  تسجيل  عىل  احلصول  أو  جتديد  عند  أو  رؤيته  القانون  تطبيق  يطلب  عندما 
القيادة. امتيازات  فقدان  حتى  أو  غرامات  إصدار  إىل  التأمني  إثبات  تقديم  عدم  يؤدي 

تغطية السائقني غري املؤمن عليهم:
لسائقي  اجلسدية  لإلصابات  تغطية  تقدم  أن  التأمني  رشكات  من  كاليفورنيا  والية  قانون  يتطلب 
السيارات غري املؤمن عليهم وغري املؤمن عليهم. تغطي هذه األنواع من التغطية اإلصابات واألرضار 
التي تلحق باملمتلكات التي تسبب هبا سائق السيارة الذي مل يكن لديه تأمني أو مل يكن لديه تأمني 
املؤمن  مسؤولية  تغطية  مبلغ  عليهم  املؤمن  غري  للسائقني  اجلسدية  اإلصابات  تغطية  توفر  كاٍف 
عليه. يمكن أن تعوض تغطية السائق غري املؤمن عليه الفرق بني املبلغ املغطى بتأمني السائق غري 
املؤمن عليه واألرضار الفعلية. إذا رفضت هذه األنواع من التأمني، فيجب عليك القيام بذلك كتابًة.

السيارات: لتأمني  أخرى  أشكال 
التأمني املذكور أعاله هو ببساطة احلد األدنى الذي تطلبه الدولة. يمكنك رشاء تأمني إضايف. نظًرا ألن 
كاليفورنيا نظام تأمني قائم عىل املسؤولية التقصريية، إذا تسببت يف وقوع حادث، فيمكن للطرف 
املترضر رفع دعوى قضائية ضدك وطلب تعويض عن األرضار التي تكبدها مقابل أي مبالغ تزيد عن تلك 
التي يغطيها التأمني اخلاص بك. هلذا السبب، يشرتي العديد من األشخاص التأمني التكمييل، بام يف ذلك:

تغطية االصطدام تغطية شاملة•  الطبية•  تغطية املدفوعات  • زيادة تأمني املسؤولية• 
• تغطية الرسقة

متطلبات اإلبالغ عن احلوادث يف والية كاليفورنيا:
يتطلب قانون الوالية من سائقي السيارات املتورطني يف حادث التوقف عند مكان احلادث، والتحقق مما 
إذا كان أي شخص قد أصيب، وتقديم املساعدة ألي شخص أصيب، وتبادل املعلومات مع السائق اآلخر.

يتطلب قانون كاليفورنيا للمركبات 20008 $ من سائق املركبة املتورطة يف حادث سيارة أو من ينوب 
عنه تقديم تقرير مكتوب بشأن احلادث إىل دورية الطرق الرسيعة يف كاليفورنيا أو إىل قسم الرشطة 
حيث وقع احلادث إذا نتج عنه إصابة أو وفاة خالل 24 ساعة من وقوع احلادث. إذا استجاب ضابط 
إنفاذ القانون ملوقع احلادث، فسيقوم بإعداد تقرير مكتوب ولن ُيطلب منك تقديم تقرير منفصل.

يقوم  أن  سيارة  حادث  يف  متورط  شخص  أي  من   $16000 للمركبة  كاليفورنيا  قانون  يتطلب 
ييل: مما  أي  عىل  ينطوي  كان  إذا  حدوثه  من  أيام   10 غضون  يف   DMV إىل  حادث  عن  باإلبالغ 
• موت شخص • إصابة اإلنسان • أرضار يف املمتلكات تزيد عن 750 دوالر يتضمن تقرير 

احلادث املعلومات التالية:
احلادث ومكان  وتاريخ  وقت  احلادث•  يف  أصيب  من  وكل  السائقني  وعناوين  أسامء   •

لسائقني ا عن  املعلومات  من  وغريها  لقيادة  ا رخصة  ومعلومات  مليالد،  ا تاريخ   •

• معلومات التأمني•  رشح أرضار املمتلكات واإلصابات.

ماذا تفعل يف حالة وقوع حادث بوالية كاليفورنيا؟
فعله.  عليهم  جيب  ما  يفهموا  أن  كاليفورنيا  يف  سيارة  حادث  يف  املتورطني  لألشخاص  املهم  من 
إذا  فورية.  طبية  مساعدة  إىل  وحتتاج  إصابات  وجود  حالة  يف   911 برقم  االتصال  هو  يشء  أهم 
إبالغ  جيب  إصابات.  وجود  من  للتحقق  اآلخرين  والركاب  السائق  من  حتقق  قادًرا،  كنت 
أقسام  بعض  تستجيب  السيارات.  حوادث  مع  تتعامل  التي  املحلية  السلطة  أو  للرشطة  احلادث 
وموقعه. احلادث  شدة  عىل  بناًء  فقط  اآلخر  البعض  يستجيب  قد  بينام  حادث  لكل  الرشطة 

جيب عىل السائقني تبادل املعلومات مع بعضهم البعض، بام يف ذلك ما ييل:
VINو الرتخيص  لوحة   • القيادة  رخصة  رقم   • اهلاتف  أرقام   • عناوين   • األسامء   •
• معلومات التأمني، بام يف ذلك اسم رشكة التأمني ورقم الوثيقة إذا كان هناك أي شهود، فيجب عليك 
احلصول عىل أسامئهم ومعلومات االتصال هبم يف حال احتجت إىل االتصال هبم بعد وقوع احلادث.
جيب عىل األفراد املتورطني يف احلادث بذل قصارى جهدهم لتوثيق مكان احلــادث. جيب أن 

يلتقطوا صوًرا ملا ييل:ـ
• مكان احلادث • الرضر الذي يلحق بكل مركبة • ضوابط حركة املرور • عوائق برصية  
• أي رضر يف املمتلكات عىل الطريق • أي عالمات قريبة قد تكون ذات صلة يفضل أن تكـون 

هذه الصور من زوايا خمتلفة.
أنـك  الطبيـة  العالج الطبي وأن ترشح ملقدمي اخلدمـات  إذا تعرضت لإلصابة، جيب أن تطلب 

تعرضت حلادث سيارة.
جيب عليك أيًضا إخطار رشكة التأمني اخلاصة بك باحلادث أو بدء مطالبة بمطالبة التأمني اخلاصة 

بالطرف املخطئ.

األرضار املتورطة يف حوادث السيارات يف والية كاليفورنيا:
األرضار  اسرتداد  يف  احلق  هلم  الشخصية  اإلصابة  ضحايا  أن  عىل  كاليفورنيا  والية  قانون  ينص 
األرضار  األخرى  الواليات  من  والعديد  كاليفورنيا  تقسم  اآلخرين.  إمهال  بسبب  هبم  حلقت  التي 
االقتصادية.  غري  واألرضار  االقتصادية  األرضار  هي  شيوًعا  األكثر  الفئات  خمتلفة.  فئات  إىل 
تشمل األرضار االقتصادية تلك اخلسائر املرتبطة بخسارة اقتصادية معينة. تشمل األرضار، مثل:
واملســتقبلية بقة  لسا ا لطبية  ا املصاريف   • رة  لسيا ا استبدال  و  أ إصالح  ليف  تكا  •

• الدخل املفقود • فقدان العمل أو فرص العمل • القـدرة عىل الكسب املفقـودة •  فقـدان 

االنتفاع باملمتلكات • مصاريف الدفن.
األرضار غري االقتصادية هي تلك التي يصعب حساهبا، بام يف ذلك:

• امل ومعاناة • االضطراب العاطفي • عجز • غري مريح • الكرب العقيل • االضطراب العاطفي
•  التشويه •  فقدان االحتاد أو املودة أو الرفقة يف حني أن العديد من الواليات تفرض قيوًدا 
من  حد  لدهيا  ليس  كاليفورنيا  فإن  االقتصادية،  غري  األرضار  مثل  األرضار،  من  معينة  أنواع  عىل 
هذا النوع. ومع ذلك، يوجد يف والية كاليفورنيا قانون فريد حيظر عىل الشخص الذي ليس لديه 
تأمني عىل السيارات اسرتداد األرضار غري االقتصادية مثل األمل واملعاناة أو الضيق العاطفي، بغض 
تلف  عىل  بناًء  مطالبة  تقديم  الفرد  هذا  بإمكان  يزال  ال  احلادث.  يف  خمطئ  أنه  ثبت  عمن  النظر 
املمتلكات واألجور املفقودة والنفقات الطبية واألرضار االقتصادية األخرى ضد الطرف املخطئ.
األطراف أحد  إمهال  مدى  حتديد  يف  املسؤولية  حتديد  ينحرص  ما  غالًبا  املسؤولية  حتديد 
معقول.  حد  إىل  احلكيم  الشخص  يقودها  ال  بطريقة  السيارة  قاد  ما  شخًصا  أن  يعني  مما 
احلذر. من  معقولة  درجة  ويظهر  املرور  بقوانني  يلتزم  معقول  بشكل  احلكيم  الشخص 

 
من أمثلة اإلمهال ما ييل:

أو  املرور  قوانني  خمالفة   • الكحول  أو  املخدرات  تأثري  حتت  القيادة   • املشتتة  القيادة   •
الرسعه   • امامه  التي  والسياره  سيارته  بني  املناسبه  باملسافه  االحتفاظ  عدم   • اإلشارات 
الســـيارات.  يتبعها أحد سائقي  الطريق يف بعض احلاالت، توجد قاعدة قيادة معينة مل  قواعد 

تتضمن بعض القواعد التي قد تكون متضمنة ما ييل:

• حدود الرسعة - جيب عىل السائقني االلتزام بجميع حدود الرسعة املعلنة. تم تصميم هذه 

احلدود لساعات النهار وظروف القيادة املثىل. جيب عىل السائقني تقليل رسعتهم عندما تكون 
ظروف القيادة غري مثالية.

• االحتياط - جيب عىل السائق الذي يدخل الطريق أن خيضع حلركة املرور القادمة وأن يتخذ 
احليطة املناسبة. ينطبق هذا عىل ترك ممر أو زقاق أو طريق آخر للدخول إىل طريق أو طريق رسيع 
التأكد من وجود وقت كاٍف لدخول الطريق دون تعطيل حركة املرور. آخر. جيب عىل السائق 
• مسافة املتابعة - يتم دائاًم العثور عىل السائقني الذين اصطدموا باملركبات التي أمامهم عىل خطأ بسبب 
وقوع احلادث ألهنم مل حيتفظوا بمسافة كافية بني سيارهتم والسيارة التي أمامهم. إذا توقفت السيارة 
التي أمامك فجأة، جيب أن يكون لديك الوقت الكايف للتوقف أيًضا حتى ال تتسبب يف وقوع حادث.
• القيادة املشتتة - جيب عىل السائقني جتنب استخدام األجهزة اإللكرتونية أو االنخراط يف أشكال 
أخرى من القيادة املشتتة التي تشغل أعينهم أو تفكريهم عن الطريق أو رفع أيدهيم عن عجلة القيادة.
اإلصابة  ملحامي  يمكن  صلة.  ذات  تكون  أن  حيتمل  التي  الطريق  لقواعد  قليلة  أمثلة  جمرد  هذه 
قد  التي  القواعد  لتحديد  بحادثتك  املحيطة  املحددة  الظروف  مراجعة  اخلربة  ذو  الشخصية 
إذا  ما  يقرروا  أن  املحلفني  هيئة  أو  القايض  عىل  يتعني  قد  من.  قبل  ومن  انتهكت  قد  تكون 
حادث. لضحية  تعويض  منح  سيتم  كان  إذا  ما  حتديد  عند  انتهكت  قد  القواعد  هذه  كانت 
حتقيق التأمني يف العديد من حاالت حوادث السيارات، تقوم رشكة التأمني بتعيني مسؤول تسوية 
املطالبات إلجراء حتقيق يف احلادث. قد حيصل هذا الضابط عىل حسابات شفهية أو مكتوبة بشأن 
احلادث من املؤمن له والسائق اآلخر. يمكن أيًضا االتصال بالشهود لرشح ما رأوه. قد يطلب مسؤول 
املفقودة. األجور  ووثائق  الطبية  والتقارير  الطبية  الفواتري  مثل  األرضار،  إثبات  املطالبات  تسوية 

نظام اإلمهال املقارن اخلالص:
أكثر  مسؤولية  تكون  عندما  املسؤولية  لتحديد  خالص  مقارن  إمهال  نظام  كاليفورنيا  تستخدم 
يكون  النظام،  هذا  بموجب  شخصية.  إصابة  مطالبة  يف  متورًطا  واحد  كيان  أو  شخص  من 
ضحايا  أن  النظام  هذا  يضمن  اخلطأ.  من  جزءه  عن  مسؤواًل  حادث  يف  خمطًئا  شخص  كل 
هلا.  يتعرضون  التي  األرضار  من  األقل  عىل  جزء  تغطية  عىل  قادرين  سيكونون  احلوادث 
املترضر من احلصول عىل تعويض بسبب مسامهته يف احلادث. الطرف  باإلضافة إىل ذلك، يمنع 

تشغيل  السائقني  ألحد  فيمكن  احلادث،  يف  متورطان  سائقان  هناك  كان  إذا  املثال:  سبيل  عىل 
املائة  يف   70 بنسبة  خمطًئا  األول  السائق  يكون  قد  مرسًعا.  اآلخر  السائق  يكون  قد  توقف.  الفتة 
بلغ  ألرضار  املصاب  السائق  تعرض  إذا  املائة.  يف   30 بنسبة  خمطئ  الثاين  السائق  أن  وجد  بينام 
ألف   70 إىل  املائة  يف   30 بنسبة  تلقاها  التي  األرضار  ختفيض  فسيتم  دوالر،   100000 جمموعها 
األول. السائق  خسائر  من  باملائة   30 عن  مسؤواًل  الثاين  السائق  سيكون  ذلك،  إىل  باإلضافة  دوالر. 

قانون  يسمح  متعددة.  أطراف  من  خطأ  هناك  يكون  قد  السيارات،  حوادث  بعض  يف 
عن  الناجة  األرضار  عن  املالية  املسؤولية  شخص  من  أكثر  يتحمل  بأن  كاليفورنيا  والية 
يرتكبه. الذي  اخلطأ  درجة  إىل  املالية  املسؤولية  طرف  كل  يتحمل  احلوادث.  من  النوع  هذا 

حتى إذا ساهم الضحية يف وقوع حادث، فال يتم منعه من اسرتداد تعويض من األطراف األخرى 
املخطئة عن احلادث.

تعويضات،  عىل  احلصول  احلادث  لضحية  يمكن  أنه  القانون  هلذا  "اخلالص"  اجلانب  ويعني 
بنسبة  مسؤواًل  السائق  كان  إذا  املثال،  سبيل  عىل  الضحية.  خطأ  درجة  عن  النظر  بغض 
 10 مقابل  اآلخر  الطرف  ضد  دعوى  رفع  بإمكانه  يزال  ال  فإنه  احلادث،  عن  املائة  يف   90
لضحية  ُيسمح  األخرى،  الواليات  من  العديد  يف  األرضار.  إجايل  من  املتبقية  املائة  يف 
عن  أقل  أو  املائة  يف   50 بنسبة  خمطئ  هي  أو  هو  كان  إذا  التعويض  باسرتداد  فقط  احلادث 
املدعي. إمهال  درجة  تتجاوز  األخرى  لألطراف  املشرتكة  املسؤولية  كانت  إذا  أو  احلادث 

أو هيئة املحلفني مسؤولية األطراف. ومع  القضاة  التي حيدد فيها  النظام يف احلاالت  ينطبق هذا 
ذلك، فإنه ينطبق أيًضا عندما يقوم مسؤول تسوية مطالبات التأمني عىل السيارات بتقييم مطالبة. 
القرار. هذا  عىل  بناًء  تسوية  عرض  يقدم  ثم  معني  طرف  كل  خطأ  درجة  بشأن  قراًرا  يتخذ  قد 

رافقتك السالمة أثناء قيادة سيارتك مع أطيب األمنيات 
وارحب بجميع اسئلتكم املتعلقه بكافه انواع التامني عيل االيميل التايل

samy@goldenwayins.com
وزيـارة موقعنـا 

www.goldenwayinsurance.com











- رس مقولته قبل وفاته بأيام »السنة دى لن متر عىل وأنا ىف الدنيا«
الوفاة سبب  ويسكى«  »كأس  ىف  مورفني  صربى:  حياة   -
- حفيده: حياة صربى كاذبة وسيد درويش مات بـ »الزرنيخ«

- رئيس قسم الطب الرشعى والسموم: ال وجود ألفيون أو كوكايني ىف وفاته!
الزعل« قلبية »من  بأزمة  د. فؤاد رشيد: سيد درويش مات   -

- ملاذا البد من استخراج جثته اآلن؟
وفاته ليلة  ومالبسه  سفره  وجواز  بطاقته  اختفاء  لغز   -

- د. شريين غالب: هلذا السبب »السم والسقوط من مكان مرتفع« أشهر جرائم القتل ىف العامل...

مقاهى  بأحد  جيلس  درويش  سيد  الشيخ  كان   1922 لياىل  إحدى  ىف 
فإذا  يناديه،  صوت  عىل  وراءه  التفت  وفجأة  الدين..  عامد  شارع 
وكانت  السكر،  مرض  توابع  من  الوجه  مشوهة  عجوز  سيدة  هبا 
الشيخ  فنهض  سيد..  ياشيخ   .. سيد  شيخ  كاالشباح:  بصوت  تصيح 
سأهلا:  ثم  ثوان  عدة  فيها  يتفرس  ووقف  املرأة  نحو  وتوجه  سيد 
فرد  عارفني؟  مش  سيد  ياشيخ  انت  حتى  فقالت:  مني؟  انت 
فقالت: واهلل!  منك  باىل  واخد  مش  ساحميني..  ياست  معلش   :
ثم  يقبلها..  سيد  الشيخ  فانحنى  القبطية،  شفيقة  شفيقة..  أنا 
شفيقة: فقالت  املال،  من  مبلغا  منحها  حماوال  جانبا  هبا  انتحى 
أنا مش عايزة فلوس.. أنا نفسى أدوق السمك! أهنمرت دموع الشيخ 
صبى  بعث  ثم  العشاء،  معها  وتناول  مطعم،  ألقرب  هبا  وذهب  سيد 
السيدة. هلذه  الليلة  تلك  ىف  يغنى  وظل  العود..  هلا  ليحرض  املقهى 
ىف أوائل شهر سبتمرب سنة 1923 ذهب سيد درويش إىل مسقط رأسه 
باإلسكندرية لرتتيب استقبال عودة الزعيم سعد باشا زغلول من املنفى، 
إال أنه بحلول يوم 9 سبتمرب رحل سيد درويش عن عمر يناهز الـ32 عاما 
بشكل غامض ومفاجىء قبل 98 عاما من اآلن، إذ مر يومان كامالن قبل 
أن تنرش جريدة السياسة يوم 17 سبتمرب عام 1923 خرب الوفاة، بعدما 
محل جثامنه برسعة إىل مثواه األخري قبل أن يشعر أحد بموته، حيث 
دفن سيد درويش ىف مقابر املنارة باإلسكندرية، وكتب عىل شاهد قربه:

صاحلة دعوة  من  تنسنى  ال  زائرى  يا 
وارفع يدك إىل السام واقرأ لروحى الفاحتة

ليظل لغز مقتل سيد درويش غامضا، وراقدا معه ىف قبـره منــذ يــوم 
السؤال  ويظـل  السطـور  هذه  كتابة  وقت  وحتى   1923 سبتمرب   9

مستمرًا دون إجابة منذ 98 سنة: من قتل سيد درويش؟ 

»حياة صربى« أشهر رواية عن مقتله:
الشهادة األوىل وبطلتها املطربة القديمة »حياة صربى«...

وفاته قبل  عرفيا  تزوجها  إنه  وقيل  درويش،  سيد  ملهمة  كانت  التى 
حيث روت للصحفى الراحل يوسف الرشيف كيف مات سيد درويش 
قائلة: »كان فيه عيلة من حبايبه املرتيشني ىف اإلسكندرية اسمها عيلة 
ثالثة  درجة  فالصو  مطربة  عشق  دى  العيلة  من  وواحد  اجلريتىل، 
جاهبا للشيخ سيد يمرهنا عىل الطرب.. سمعها واتكسف يقول له ال، 
وبعدين البنت راحت قالت لعشيقها إن الشيخ سيد بيغازهلا .. خدته 
الغرية.. راح عازم الشيخ سيد عىل العشاء.. وحط له مورفني ىف كأس 
كوكايني..  تذكرة  بالصدفة  شامم  له  يروح  ما  قبل  وكان  الويسكى.. 
الشيخ  جه  تسمم..  يعملوا  الكحول  مع  املورفني  مع  الكوكايني  أتارى 
يا  دكتور  نجيب  له  قلت  قتلونى..  سمونى..  وقال  الرسير  عىل  نام 
العوض ومنه  العوض  عليه  غريه،  وال  دكتور  ال  قال:  سيد؟،  شيخ 
العزول«. ظلم  بقى  وليه  وانتهيت  هويت  »أنا  يغنى:  وراح 
»كان  درويش  سيد  فإن  أيضا  صربى  حياة  رواية  وبحسب 
يكون  ملا  السهر  يستطيع  لكى  لكن  كوكايني..  بيشم  ساعات 
طلقة  الكوكايني  من  قرف  وملا  املسخرة،  عشان  مش  شغل  عنده 
الكوكايني خــالنى مسكني«. يغنى مونولوج »شم  بالثالثة وكان دايام 

حفيده: حياة صربى كاذبة ومات بسم الزرنيخ...
وينفى حممد حسن درويش، حفيد سيد درويش متاما رواية »حياة 
وقال  الرسير  عىل  نام  منني  كاذبة..  »روايات  قائال:  السابقة،  صربى« 
أن  كام  ووالدته(،  )اخته  أرسته  وسط  توىف  إنه  العلم  مع  سمونى 
التعتيم  تم  ولكن  رسا  يدفن  ومل  صربى،  حياة  يتزوج  مل  درويش  سيد 
تلتهب مشاعر اجلامهري  ال  عىل وفاته من احلكومة واالستعامر حتى 
وجريانه. أقاربه  إال  جنازته  ىف  يمش  ومل  الشعب،  ثورة  وتزداد 
سمع  ولو  حد  بيهموش  ما  كان  درويش  سيد  »للعلم  ويضيف: 
انه  بدليل  تاين«  تغنيش  »ما  له:  بيقول  كان  عاجبه  مش  حد 
ىف  غلط  قدامه  غنت  ملا  بالعود  املطربات  إحدى  رضب  مره 
أو  مرتني  إال  الكوكايني  يتناول  مل  درويش  سيد  أحلانه..  من  حلن 
التجربة. سبيل  وعىل  أصدقائه  من  وبإحلاح  األكثر  عىل  ثالث 
ويستكمل: »وملا ما عجبوش الوضع امتنع ىف احلال وكان يقوم بنصح 
هذا  بمحاربة  وقام  العقل،  تلف  عن  والتوقف  باالمتناع  أصدقائه 
املخدرات  حماربة  عىل  حتث  كانت  التى  أحلانه  من  ثالثة  ىف  األمر 
ترابه«. يعشق  كان  الذى  البلد  ملصلحة  والوعى  وانتباه  والفوقان 

قلت له: من قتل إذن سيد درويش؟ وكيف؟
لســيد  الصديقة  األرس  إحدى  طريق  عن  اإلنجليزى  االستعامر 
باملال إغراؤها  تم  والتى  درويش،  وسيد  للوطن  واخلائنة  درويش 
استقبـال  حلن  من  االنتهاء  بمناسبة  عشاء  له  أحرضوا  أعدوا  حيث 
إىل  عودتـه  وبمجرد  الطعام،  ىف  له  السم  دس  وتم  باشا  سعد 
الفور. عىل  إسعافه  من  األرسة  تتمكن  ومل  املنية  وافته  املنـزل 
اجلثامن  بإخراج  طالبوا  واملحيطني  األرسة  لشكوك  »ونظرا  ويضيف: 
وإعادة ترشحيه ملعرفة سبب الوفاة، فامتنعت السلطات ورفضت تنفيذ 
هذا الطلب لتأكدهم من دس السم له وخافوا من افتضاح األمر.. هذه هى 
النهاية املؤكدة لوفاة سيد درويش أى حتريف نحن ال نقبله عىل اإلطالق«.

وماذا عن إدمانه املخدرات؟
بخط  خطاب  ذلك  عىل  والدليل  مدمنا،  درويش  سيد  يكن  مل 
عىل  )حممد  الصحفى  للكاتب  ونغم(  )حياة  بكتاب  مصور  يده 
عن  الكثري  وكتب  درويش  لسيد  املعارصين  من  كان  الذى  محاد(، 
علينا  )حيرم  تقول  أحلانه  من  جلة  وأيضا  درويش،  سيد  حياة 
مرص  دى  عوزة..  مالكيش  طالقة  وانتى  روحى  جوزة..  يا  رشبك 
فكيف  املخدرات  تعاطى  هبا  حيارب  كان  فايقني(  جاعة  عاوزه 
القضايا  من  قضية  ويعتربها  حيارهبا  وهو  يدمنها  أو  يتعاطاها 
جمتمعنا. إىل  رسائله  من  كرسالة  يقدمها  كان  التى  الكثرية  السلبية 

مات بأزمة قلبية من احلزن لألسف.
1958 كتب الدكتور فؤاد رشيد رواية  2 ابريل  ىف جريدة الشعب عدد 
خمتلفة متاما عن وفاة سيد درويش، مشريا إىل أن سيد درويش توىف 
وهو مل يتجاوز العقد الرابع من عمره، بعدما تعاقد مع فرقة عكاشة 
عىل تلحني ثالث روايات هى )هدى- عبد الرمحن النارص- الدرة( مقابل 
األوساط  االتفاق صدى قوى ىف كل  600 جنيه، وكان هلذا  أجر قدره 
الفنية، حيث اعترب ذلك األجر قياسيا ألبعد حد، وأتم الشيخ سيد تلحني 
لرواية هدى  النارص( ووضع  الرمحن  - وعبد  االفتتاح )هدى  روايتى 
سحاب-  يا  هدى-  )عذارى  حلن  منها  واجلامل،  الروعة  ىف  غاية  أحلانا 
الوصف يفوق  نجاحا  نجحت  أحلان  وكلها  اخلريية(  القناطر  الورد- 
درويش  سيد  بني  كبري  خالف  حدث  الثالثة  الرواية  تلحني  جاء  فلام 
الرواية كانت قد كتبت ملنرية  الشيخ سيد أن  وآل عكاشة، حيث رأى 
أحلان  وال  ثنائية  أحلان  فال  فردية  أحلاهنا  كانت  فقد  هذا  وعىل  املهدية 
خصيصا  وضعها  تم  حيث  تنجح  أن  يمكن  ال  رواية  وإهنا  للمجموعة 
لشخص املطربة منرية املهدية ورفض تلحني الرواية وأبدى استعداده 
رفضت  الفرقة  إدارة  ولكن  منها،  بدال  أخرى  رواية  أى  يلحن  ألن 
فشال  وفشلت  الرواية  وظهرت  نظره،  وجهة  عىل  منهام  كل  وأرص 
التعاون معه  الفرقة سيد درويش عدم  أبلغت  اليوم نفسه  ذريعا، وىف 
عرقا  جسمه  وتصبب  كبرية  بصدمة  درويش  أصيب  وهنا  مطلقا، 
وأغمى عليه ومحله أحد أصدقائه إىل داره، حيث تم إسعافه بالعالج
اإلسكندرية رأسه  مسقط  قصد  التاىل  اليوم  صباح  ىف  أفاق  فلام 
فجأة. مات  فقد  النعاة،  نعاه  حتى  معدودات  ايام  إال  هى  وما 

زين نصار: ملاذا رفضت احلكومة ترشيح جثته؟
أستاذ  نصار  زين  الدكتور  املوسيقى  املؤرخ  لنا  ويروى 
قائال:  درويش  سيد  وفاة  عىل  شهادته  املوسيقى،  النقد 
اهلل  رمحهام  درويش  سيد  الفنان  نجل  درويش  »حسن 
درويش سيد  وفاة  ىف  جنائية  شبهة  هناك  كانت  إنه  ىل  قال 
وطلبنا وقتها ترشيح اجلثة، لكن احلكومة رفضت، ومل تفرس هلم حكومة 
اإلنجليز وقتها سبب الرفض، خاصة أن سيد درويش وقتها كان مسببا 
قلقا كبريا لإلنجليز ىف مرص بأغانيه وموسيقاة التى حترك التظاهرات.
سنة  31 وعمره  توىف  درويش  »سيد  نصار  د.  ويضيف 

 14 من  سن  ىف  وهو  عمرة  فرتة  خالل  كان  كله  املوسيقى  وإنتاجه 
املقاييس  وبكل  درويش  سيد  ألن  فقط،  سنوات   9 وهى  سنة   23 إىل 
أن  كام  سنوات،   6 ىف  مرسحية   30 حلن  فقد  حلنى،  تدفق  لديه  كان 
»إعادة  التطريب  بعنرص  هتتم  كانت  درويش  سيد  قبل  املوسيقى 
الكلامت أكثر من مرة« حتى يضيع املعنى، وأيضا القدرة عىل االرجتال

املساحات  ستستعرض  ألهنا  قوية  موسيقية  قدرة  وهذه 
ميكروفونات. هناك  يكن  مل  وقتها  ألنه  للمطرب  الصوتية 
ذلك كل  من  درويش  سيد  استفاد  »لذلك  ويضيف: 
اللحن خالل  الكلامت  معانى  عن  التعبري  عىل  قائمة  أحلانه  وجعل 

إىل  حيتاج  وانتهيت«  هويت  »أنا  حلن  فمثال  التطريب،  من  شىء  مع 
يغنيها حد  أى  ممكن  سالمة«  يا  »سلمى  أن  حني  ىف  ليغنيه،  مطرب 

ده  بالشكل  الىل  والناس  موهوبا،  شخصا  درويش  سيد  كان  فقد 
أخرى«. مرة  عليها  تعيد  أن  إىل  حتتاج  وال  طول  عىل  خربة  بتاخد 
شيىء  ذلك  أن  إىل  نصار  د.  فيشري  الكوكايني  تعاطيه  عن  أما 
شـــغـله  لدى  املهم  ألن  االعتبار  ىف  وضعه  أو  لالهتامم  يدعو  ال 

املوسيقى الذى أدخله التاريخ.

الطب الرشعى يكشف احلقيقة ولغز الوفاة:
شريين  الدكتورة  عىل  السابقة  الشهادات  كل  عرضت 
القاهرة  بجامعة  والسموم  الرشعى  الطب  أستاذة  غالب، 
سويف بنى  طب  بكلية  الرشعى  الطب  قسم  ورئيسة 

طبيا  دقيق  غري  كالم  الويسكى  كأس  ىف  مورفني  »وضع  فقالت: 
إال  اجلسم  يمتصه  وال  الفم  طريق  عن  يؤخذ  ال  املورفني  ألن  وعلميا، 
األعصاب،  هتدئة  وهو  منه  الغرض  ليؤدى  احلقن  طريق  عن  أخذ  إذا 
وتسكني اآلالم، وىف حالة اجلرعة الزائدة تؤدى إىل توقف التنفس عن 
ويسكى  كأس  أن  ذلك  إىل  أضف  املخ،  ىف  التنفس  مركز  تدمري  طريق 
للوفاة؟ تؤدى  فكيف  مسكرة،  وال  قاتلة  غري  جرعة  هى  واحدة 

سيد  حالة  ىف  قائلة:  »األهرام«  لـ  شهادهتا  شريين  د.  وتستكمل 
عن  يمتص  ال  فإنه  له،  مخر  كأس  ىف  وضع  لو  املورفني  فإن  درويش 
من  فهو  كوكايني  شامم  درويش  سيد  كان  وإن  حتى  املعدة  طريق 
مع  الويسكى  فإن  وبالتاىل  التنفسى،  للجهاز  املثبطات  وليس  املنبهات 
شهادة  حسب  وعىل  اآلخر،  مفعول  منهام  كل  يوقف  الكوكايني 
إذا  إال  درويش،  سيد  وفاة  من  برىء  الكوكايني  فإن  صربى  حياة 
كانت املادة التى وضعت بالكأس لسيد درويش نوعا آخر من السموم.

وشهادة  درويش  سيد  حفيد  »شهادة  قائلة:  وتستكمل 
األمر  وفاته،  ىف  جنائية  شبهة  وجود  تؤكد  نصار  زين  دكتور 
من  عينة  عىل  واحلصول  رفاته  استخراج  إىل  حيتاج  الذى 
واألسنان والعظام،  األظافر،  مثل  تتحلل  مل  التى  األجزاء 

من  السقوط  أو  بالتسمم  املوت  أن  املعروف  من  إنه  حيث 
الوطنية  أو  السياسية  اجلريمة  عامل  ىف  شيوعا  األكثر  مها  علو 
ىف  السموم  عن  والكشف  بالترشيح،  إال  اكتشافها  لصعوبة 
اآلن. متاح  حديثة  بأجهزة  اجلسم  أجهزة  وباقى  والدم  البول 

درويش  سيد  مثل  لعبقرى  يمكن  كان  هل  سألتها: 
أن يكون مدمن كوكايني؟

الروائع  هذه  كل  ويلحن  يؤلف  أن  طبعا  مستحيل  قالت: 
الشكل  ىف  خاصة  مواصفات  له  املدمن  ألن  مدمن،  وهو 
واهلذيان واهلالوس  بمظهره،  االهتامم  وعدم  والطباع، 

سيد  مثل  أعامل  ىف  الرتكيز  يستطيع  أن  ملدمن  فكيف  الوعى،  وعدم 
أو  عمل  دون  لكن  بالفعل  للسهر  يؤدى  الكوكايني  أن  كام  درويش، 
تأليف، ىف حني أن إبداع سيد درويش كان ىف حاجة إىل مخ واع وحارض.

قلت هلا: وماذا عن تسمم سيد درويش بالزرنيخ؟
التسمم  عن  متاما  خمتلفة  أعراض  له  بالزرنيخ  التسمم  أجابت: 
وقيئا وغيثانا،  البطن،  ىف  شديدا  أملا  يسبب  فهو  باملخدرات، 
وإسهاال شديدا ويؤدى إىل فشل حاد ىف الكبد، وهو من السموم املشهورة 
لقتل السياسيني، حيث قتل نابليون بونابرت عىل يد اإلنجليز بعد نفيه 
جلزيرة سانت هيالنة عقب هزيمته ىف معركة )واترلو( بسم الزرنيخ، 
الذى ال تظهر أعراضه عىل املريض إال بعد مرور 4 ساعات، وبعد مئات 
السنني من وفاة نابليون تم حتليل عظامه واكتشفت وفاته بسم الزرنيخ .

وماذا عن وفاة سيد درويش بأزمة قلبية؟
ذلك حتديد  يمكن  ال  وبالتاىل  متاما  اآلن  حتللت  اجلثة   -
البد  وبالتاىل  بسهولة،  كشفه  ويمكن  موجود  السم  ولكن 
ألن  والشعر،  العظم  لتحليل  أخرى  مرة  اجلثة  استخراج  من 
من  جثته  أهنا  من  ونتأكد  تتحلل،  وال  العظام  ىف  تظل  السموم 
البحر  إيامن  الفنان  ومنهم  الحفاده  ايه«  إن  »دى  حتليل  خالل 
سنة.  100 عليها  مر  لو  حتى  اجلثة  معرفة  يمكن  وبه  درويش، 

أنه  درويش  سيد  عن  ويروى  بوهيمى،  درويش  سيد  مفاجأة.. 
كان  فمثال  مثيــل  هلــا  ليــس  فوضى  يعيــش  حيــث  بوهيميا،  كان 
وال  يأكل  فال  أيامًا  يصــوم  وكــان  مكــان،  أى  وىف  يشء.  أى  يأكــل 
خيتفى  ثم  مكان،  كل  ىف  تــراه  وكنت  الرمق،  يســد  ما  إال  يشــرب 
بنفسه  خمتليا  كان  أنه  عنه  روى  وقــد  مستقرًا،  أحد  له  يعرف  فال 
بيته  كان  بينام  أحلانه  من  حلن  تأليف  ليتم  النيــل  ضفة  عىل  قهوة  ىف 
الزفاف!. ليلة  تنتظره  عروسه  وكانت  ومعارفه  بأصدقائــه  غاصا 
فال  ويسهر  ويسهر  يسهر  ثم  وينام،  وينام  ينام  كان  انه  كام 
ال  فوضى  كانت  فقد  مالبسه  اما  سهره،  او  لنومه  ضابط 
كان الذى  الفن  رقة  رباط  اال  منها  ينتظم  يكن  ومل  هلا،  حد 
متقطعة  فرتات  ىف  أحلانه  ثمن  يتقاضى  وكان  حلظة،  رقبته  يفارق  ال 
الرحيانى  نجيب  مع  اشتغاله  عند  اال  اللهم  ثابت  مرتب  له  يكن  مل  إذ 
الباقى  النقود إىل عائلته ىف االسكندرية، وينفق  فكان يرسل جانبا من 
كانوا  أكثر من عرشة من اصدقائه  اجلنيهات عىل  يتجاوز مئات  وقد 
يصاحبونه ىف سهراته البوهيمية ولياليه الليالء- او املالح كام كان يسميها.

لغز اختفاء بطاقته وجواز سفره ومالبسه
أعود لسؤال احلفيد حممد حسن درويش: أين مقتنيات وأوراق سيد 

درويش الشخصية؟
جترى  كانت  درويش  سيد  توىف  حني  طبعا  مالبسه،  أو  فيجيب: 
عادات هذه األوقات توزيع مالبس املتوىف بعد اربعني يوما من الوفاة
وعدم  للجهل  وذلك  متوىف  بمالبس  لالحتفاظ  الوعى  يوجد  يكن  ومل 
جيب  وكان  الفنانني  مشاهري  من  وأنه  درويش،  سيد  ملكانة  اكرتاث 
أنه ممكن االحتفاظ  الشخصية ماكانوش فاكرين  االحتفاظ بمالبسه 
بمكتبة  منها  فيوجد  النوت  أصول  أما  ذلك،  غري  أو  متحف  ىف  هبا 
عبد  جليلة  األخرية  بالزجية  اخلاصة  الزواج  قسيمة  مع  اإلسكندرية 
عليها  للحفاظ  االسكندرية  ملكتبة  أهديناها  وقد  )جديت(  الرحيم 
والنوت  الصور  به  باملكتبة  ركن  يوجد  حيث  للجمهور،  وعرضها 
الشخصية  البطاقة  بخصوص  أما  درويش.  بسيد  اخلاص  والعود 
وجواز السفر فلم يستدل عليهام متاما، ىف حني أن منزل سيد درويش 
باإلسكندرية هدم ومل يتبق منه غري حطام، أما منزله بالقاهرة فنحن 
نحافظ عليه ونرممه وهو بحى روض الفرج جزيرة بدران حارة عىل 
عبد النارص متفرع من شارع ابن الرشيد وجزيرة بدران، مع العلم أنه 
يوجد ثالثة أعواد لسيد درويش، واحد بمنزل سيد درويش بجزيرة 
العم. أوالد  مع  والثالث  منا،  إهداء  اإلسكندرية  بمكتبة  والثانى  بدران، 

» السنة دى مش حاتتم عىل وأنا ىف الدنيا«.
خريى  بديع  صديقه  روى  قليلة  بأيام  درويش  سيد  وفاة  بعد 
أية  ىف  املوت  يتوقع  كان  درويش  سيد  أن  إىل  مشريا  الواقعة،  هذه 
عليها: كتب  له  صورة  يوم  ذات  إليه  »أهدى  قال:  حيث  حلظة، 

صديقى ان عفا رسمي
وهــــد املــوت بنيـــانــي
فنــاج الــروح واذكرين
نــزيــل العــالــم الثــانــي

إىل  أهدى  كلام  بالتشاؤم  املفعمني  البيتني  هذين  أمثال  يكتب  وكان 
لونه  اصفر  وقد  يوم  ذات  صديقه  عىل  له..ودخل  صورة  صديقه 
وظهر عليه التأثر الشديد وقال: »اسمع.. أنا النهارده الصبح كنت قاعد 
صورتى  لقيت  غفلة  عىل  بصيت  اهلل،  أمان  ىف  أوضتى  جوه  باشتغل 
الىل حمطوطة قدامى جنب زهرية ورد قلبت عىل األرض لوحدها 
ساعتها  ذهنى  عىل  مر  احلق  لك  وأقول  يمسها،  ما  يشء  أى  بدون 
الدنيا«. ىف  وأنا  عىل  حاتتم  مش  دى  السنة  بأن  أهلمنى  حمزن  خاطر 
احلادثة  هذه  بعد  مات  درويش  سيد  أن  العجيبة  املصادفات  ومن 

ببضعة أشهر!!

سيد  قتل  من  عامًا،   ٩٨ عىل  يزيد  ما  منذ  حائرا  السؤال  ويبقى 
الكوكايني؟ إدمان  به  وألصق  سمعته  دمر  ومن  درويش؟، 
يكشف  من  انتظار  ىف  بقربه  جثامنه  مع  رقدت  حائرة  اسئلة  كلها 

احلقيقة.



اخلوف  إشتد  وقد  هذه  وستني  إحدى  سنة  )فأهلت 
بمرص وكثر التشليح يف الطرقات هنارًا واخلطف والقتل، 
فاجلنود املوكل هبم محاية البلد أصبحوا هم من ينهب البلد، 
وتبعهم جمرمون يتخطفون الناس ىف الشوارع بال رادع(

تقي الدين املقريزى. 
ُتذكر يف كتب  قصة مستوحاة عن أحداث حقيقية... 

التاريخ بعنوان الشدة املستنرصية. 

ليلة قارسة الربودة والريح تعصف بأتربة احلواري الضيقة 
يف دوامات صغرية هنا وهناك ، وأما هو فقد مضى يتلمس 
يده. كف  يرى  أن  حتى  يكاد  ال  وهو  بصعوبة  طريقه 
كان يمشى مثقل اخلطى هزيل البنيان، فقد هنش اجلوع 
جسده وأهنك قواه، ولكن مل يثنيه اجلوع واإلعياء واخلطر 
وأن  حمبوبته  نداء  يلبي  أن  عن  الليل  أستار  بني  الرابض 
نيام.  اجلميع  بينام  احلالكة  الليلة  تلك  يف  لرؤياها  يذهب 
وجهها  إىل  واحدة  نظرة  أن  أعامقه  يف  يؤمن  كان 
العيش  وشح  اجلوع  أمل  تنسيه  سوف  اجلميل  املالئكي 
ومعشوقة  طفولته  صديقة  فهي  املعيشة،  وكرب 
مستقبله.  ورشيكة  شبابه  خطيبة  مراهقته... 
بعد  رؤياها  فمحاولة  مرتددًا،  للحظات  باهبا  أمام  وقف 
جنوين  أمر  هو  إستئذان  أو  إذن  بدون  الليل  منتصف 
العشق  حسم  ما  رسعان  ولكن  باملخاطر،  حمفوف 
حرج  العاشق  عىل  وليس  جنون  فالعشق  األمر، 
بلطف  سبابته  بطرف  الباب  عىل  دق 
وكأهنا  برسعة  الباب  فانفتح  شديد، 
متلهفة.  خلفه  من  تنتظره  كانت 
إرتسمت  حتى  عليها  عيناه  وقعت  أن  وما 
وفاض  شفتيه  عىل  العاشق  إبتسامة 
ِعبارات.  من  أبلغ  كَعرَبات  عينيه  من  احلب 
كانت جيلة كعادهتا حتى ولو برزت عظام وجهها من 
شدة اجلوع وغاصت عيناها إىل الداخل من فرط اإلعياء 
ترجتف  وهي  الباب  خلف  تقف  كانت  الوهن،  وشدة 
والدموع متأل عيناها، وما أن إقرتب منها ليمسح دموعها 
هو  وأما  الدار،  داخل  إىل  خطوات  عدة  إبتعدت  حتى 
فركض خلفها ... مل يكن ليتحمل رؤياها تبكي ... دخل 
يشغله  ما  كل   ... تفكري  بدون  الدار  صحن  إىل  وراءها 
واألسى.  الدموع  من  بحر  يف  الغارقتان  حبيبته  عينا  هو 

تفيضان  عيناه  بكلمة...  ينطق  أن  عاجزًا  أمامها  وقف 
حبًا  اخلافق  وقلبه  البكاء،  عن  الكف  تتوسالهنا  عشقًا 
ليمسح  منها  إقرتب  حزينة،  رؤياها  من  مكسورًا 
دموعها، مد يده إليها... وفجأة ُاغلِق باب الدار برسعة. 
وقبل أن يلتفت إنقض عليه من اخللف أخاها الرضغام و 
الغرفة املجاورة ويف  أباها من  َّ فمه بقوة بينام خرج  َكم 
كان  وثاقه،  يشد  حتى  برسعة  نحوه  وتقدم  احلبال  يده 
العاشق يقاوم بشدة حماواًل فتح فمه، أراد فقط لو أعطوه 
الفرصة ليتكلم... فقط فرصة خيربهم فيها أنه ما جاء إال 
لرؤياها، وأن حبه هلا لعفيف وأن عرض إبنتهم  ملصون. 
يقاومهم ان  حياول  وهو  حركته  شل  حياولون  كانوا 

قد  كشيوخ  شديدة  بصعوبة  يتقاتلون  ثالثتهم  كان 
اهلزال  متكن  فقد  عام...  املائة  أعامرهم  جتاوزت 
شدة  من  بظهورهم  بطوهنم  والتصقت  أوصاهلم  من 
قلة  من  جلودهم  حتت  من  عظامهم  برزت  اجلوع... 
بينهم  يعد  مل  العظمية...  اهلياكل  مثل  فصاروا  الطعام 
شديد جهد  بدون  ذراعه  رفع  عىل  حتى  ولو  يقدر  من 
البدرية  بينام سقطت  يتقاتلون منهكني بال رمحة  كانوا 
احلركة.  عىل  تقوى  ال  تنتحب  وهي  ارضًا  املحبوبة  تلك 
دماغها  وتوقف  قدماها  ُشلت  كمن  البدرية  سقطت 

وضغط  احليلة  ِقلة  من  سقطت  والتفكري،  اإلدراك  عن 
أباها احلنون  الفؤاد، فها هو  املتصارع مع  احلرية والعقل 
ختافه  الذي  الصلب  وأخاها  لرضاه  وتسعى  حتبه  الذي 
سواه.  حتب  مل  الذي  حبيبها  مع  يتقاتالن  وختشاه 
عىل  من  الرضغام  أم  نزلت  معدودة  دقائق  وبعد 
توجه  وهي  القتال  يف  مبارشة  لتشرتك  الدار  سطح 
أحد(.  يراه  مل  )احلمدهلل  قائلة  للرضغام  حديثها 
حركته،  فشّلت  العاشق  بقدمي  تتعلق  وهي  هذا  قالت 
بإحكام،  وساقيه  يديه  وثاق  شد  من  الوالد  متكن  وهنا 
ليسقط  بحجر  رأسه  عىل  برسعة  الرضغام  ورضبه 
هم  وأدركوا  وعيه  فقد  أن  وما  عليه،  مغشيًا  العاشق 
بالطرحة  فمه  بتكميم  الرضغام  أم  قامت  حتى  ذلك 
وهم  جيعًا  ومحلوه  رأسها،  تغطي  التي  السوداء 
احلائط  بجوار  الفم  مكموم  مقيدًا  به  والقوا  منهكني 
الدار.  زاوية  يف  كانت  التي  اجلافة  الذرة  أعواد  بني 
يف  هلا  وقالت  املنهارة  إبنتها  من  الوالدة  تقدمت 
وإال  حااًل  النحيب  هذا  عن  )كفي  شديد  غضب 
الشؤم(.  أيتها  بيدي  انفاسك  ألكتمن  بجوعي  قساًم 

وضعت البدرية املسكينة يداها املرتعشتان عىل فمها وهي 
تنظر إىل أمها يف هلع، ولكن رسعان ما عاد برصها ليتعلق 
بحبيبها امللقى يف زاوية الدار... أخذت تراقبه وهي تبكي 
وهيبط  يصعد  وهو  وصدره  أنفاسه  تراقب  مرتعبة... 
بصعوبة... ينزف دمًا وقد غاب متامًا عن الوعي، ترصخ 
املوت.  إىل  يستسلم  وال  يقاوم  أن  أياه  راجية  داخلها  يف 
الكامن  والعشق  فؤادها،  يعترصان  واحلرسه  الندم  كان 
بداخلها يتأمل صارخًا )ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ليتني قتلت 
نفيس ومل أوافقهم عىل هذا... ليتني هربت إىل الصحراء 
وهنشتني الذئاب ومل أطلب منه املجئ لتنهشه أيادهيم(. 
عىل  إبنته  بجوار  وإرمتى  القوى  منهك  وهو  الوالد  تقدم 
ليمسح  يده  مد  وحنان...  عطف  يف  إليها  ونظر  األرض 
عىل شعر إبنته القصري، فتذكر برسعة ذلك اليوم القايس 
نوح  زوجة  إىل  أمها  مع  املسكينة  تلك  فيه  ذهبت  الذي 
أربعة سمكات.  يبيعا ضفائرمها يف مقابل  الَساّمك حتى 
الذي  النحيل  جسدها  يرى  وهو  عيناه  دمعت 
وقد  الفزع  من  يرجتف  وهو  اجلوع  به  فتك 
حترك  ال  مرتعشة،  بذراعيها  ركبتيها  إحتضنت 
الدار.  زاوية  يف  امللقى  حبيبها  عن  الباكيتان  عيناها 

إبنتي...  يا  بيدي  )ليس  حزين  بصوت  الوالد  هلا  قال 
بعنا  فقد  آخر،  خيار  لدي  يعد  مل  بيدي،  ليس  صدقيني 
وذرة،  قمحًا  بثمنها  وأشرتيت  دكاين  بعت  شئ...  كل 
بثمنها حلاًم وأكلناه وكأننا  للجزار واشرتيت  بغلتي  بعت 
الدباغ، بعت سيف  ال نعلم ان ما نأكله هو محار مسعود 
دجاجة  دجاجة...  بثمنه  واشرتيت  وأجدادي  أيب 
بعت  اخلالص،  الذهب  من  يده  صنعت  لسيف  ثمنًا 
جوعنا  به  نسد  ما  لنجد  فقط  أملك  ما  وكل  الدار  أثاث 
التي  األربعة  اجلدران  تلك  إال  اآلن  لدينا  يعد  مل   ، هنلك  وال 
ومل  ابنتي  يا  أفعل  ماذا  اخلالئق،  بطش  من  هبا  نحتمي 
لقد  املال،  توفر  ولو  حتى  يؤكل  ما  املدينة  كل  يف  يعد 
يأكلون  الناس  صار  حتى  واملحرمات  اجليفة  الناس  أكل 
... املرض  أو  اجلوع  شدة  من  ماتوا  اللذين  موتاهم 

 جيب أن نعيش يا ابنتي ... جيب أن نعيش وبأي ثمن(. 
شفقة...  يف  إبنته  وجه  يف  يتطلع  الوالد  كان  وفيام 
عىل  رأسًا  الدار  قلبت  أن  بعد  الرضغام  أم  عادت 
لتقف  عادت  ما...  شيئ  عن  تبحث  وهي  عقب 
)أين  وجهه  يف  ترصخ  وهي  غاضبة  الرضغام  أمام 
السكني؟(.  أجد  ومل  الدار  كل  يف  بحثت  لقد  السكني؟ 

أنفاسه  يلتقط  أن  حياول  كان  الذي  الرضغام  إليها  تطلع 
وهو مفرتشًا األرض ومستندًا بظهره عىل احلائط وقال يف 
ال مباالة )لقد ضاعت منى وأنا أحاول صيد ذئب من عىل 
أطراف املدينة... حاولت صيده ومل أكن أعلم أن باقي القطيع 
يلحقه... سقطت مني السكني فيام كانوا يطاردونني(. 
عيناه  وقعت  حتى  حوله  من  يتطلع  الرضغام  أخذ 
والتقط  يده  مد  العاشق...  به  رضب  الذي  احلجر  عىل 
كسكني...  يستخدمه  حتى  صقله  يف  وبدأ  احلجر 
نظرته  من  فهمت  التي  أمه  عيني  يف  مبارشة  نظر 
 . احلل  وجد  قد  انه  املريضة  إبتسامته  و  الرشسة 
إىل  تتطلع  وأخذت  األرض  فافرتشت  الوالدة  وأما 
العاشق امللقى يف زاوية الدار... كان تنظر إليه بعني ميتة 
أية مشاعر، حتملق فيه وتتسع عيناها ثم تعود  ال حتمل 
إليه...  النظر  ترفض  وكأهنا  وجهها  عىل  يدها  لتضع 
ثم  مفرتس  غاضب  بوجه  جديد  من  إليه  لتنظر  تعود 
والتي  وجهها  عىل  حزينة  شاحبة  إبتسامة  ترتسم  فجأة 
احلادة  النظرة  تلك  إليه  وتنظر  لتعود  ختتفي  ما  رسعان 
عرقًا  يتصبب  وجبينها  يرجتف  وجهها  و  الرشسة 
وفجأة تطلعت أم الرضغام نحو زوجها ورصخت فيه 

آمرة ... 
احلجر  هذا  إبنك  من  وخذ  تعاىل  احلنون...  أهيا  )أنت 
واقيض عىل هذا الولد... هيا حتى ننتهي من تلك الليلة(. 
غيبته من  العاشق  أيقظت  رصخًة  البدرية  رصخت 
من  يرى  يكاد  ال  وهو  متأملًا  بصعوبة  عيناه  ففتح 
نحو  تطلع  وعينيه،  وجهه  تغطي  كانت  التي  الدماء 
قائلة قلبه  يشق  املكسور  وصوهتا  تبكي  وهي  البدرية 
نزعت  هل  رمحة؟  قلوبكم  يف  أليس  تقتلوه...  لن   ... )ال 
النار؟(  عذاب  تتذكرون  وال  اهلل  خمافة  قلوبكم  من 
بقوة  وصفعتها  البدرية  ابنتها  نحو  بغضب  األم  تقدمت 
غضبًا  عيناها  جحظت  وقد  هلا  وقالت  وجهها  عىل 
الرمحة؟  عن  تتحدثني  اآلن  العاهرة...  أيتها  إخريس   (
اآلن تتحدثني عن اهلل و تتذكرين النار؟ ... َمن التي كانت 
لعبيده  جسدها  وتعرض  نعامن  السيد  لبيت  تذهب 
َمن  الفول؟  بعض  او  األسود  العسل  من  طبق  أجل  من 
يتجاوز  مل  الذي  سعدية  إبن  محدان  يدا  أوثقت  التي 
الرضغام وأكلت من حلمه؟  يذبحه  العرش سنوات حتى 

هذا  نحرض  بأن  الرضغام  علينا  أشار  عندما  التي  من 
هيا،   [ موافقة  وهي  قالت  به  لنحيا  هنا  إىل  العاشق 
أكون  لن   ...  ] العاشق  مذاق  يكون  كيف  نعرف  ودعونا 
الطيب(.  القلب  ذات  يا  أباك  رشيفة  يا  وحدي  النار  يف 
وأما عيناه فكانتا  العاشق  الدموع قد غمرت قلب  كانت 
كاحلجر اجلاف متامًا مثل حلقه من هول ما يسمع، أراد 
لو أستطاع أن يسد أذنيه ولكنه كان مكتوف األيدي بينام 
الكلامت متزق كيانه اهلزيل وهتتك بقلبه النابض بالعشق، 
جسده  كان  ان  تعرف  فال  بدمه  ختتلط  دموعه  كانت 
املختلطة  الدموع  ً، كانت  تنزف دمعا  أم عيناه  يبكي دمًا 
هلا  فكان  شفتيه  إىل  وتتسلل  وجهه  عىل  تنساب  بالدماء 
حبيبته  يف  يرصخ  أن  يريد  العاشق  جعل  غريب  مذاق 
]تعايل و تذوقي دمي ودموعي فها هو مذاق العاشق... 
العاشق[  مذاق  إنه   ... ودماء  ودموع  بأمل  خملوط  عشق 

مثل  كانت  فقد   ... ُمر  وندم  بكاء  يف  البدرية  إهنارت 
وسيطرت  هبم  واخلوف  اجلوع  فتك  اللذين  الناس  باقي 
الغريزة عليهم حني أقدمت عىل تلك األفعال، لقد جعال 
ما  كل  اإلرادة  مسلوبة  شخصية  منها  واجلوع  اخلوف 
من  اخلوف  احلياة،  قيد  عىل  البقاء  فقط  هو  اليه  تسعى 
بطش الرضغام وحتريض األم جعال إحضار الطعام هلام 
اليوم ذلك  ابدًا  تنسى  مل  موت،  أو  حياة  مسألة  ثمن  بأي 



الرضغام عليها ورصخ فيها عىل مرأى  إنقض فيه  الذي 
وسوسة  من  مشاعرها  ماتت  التي  أمها  من  ومسمع 
رجولته  اجلوع  إفرتس  الذي  وأباها  وقسوته،  الرضغام 
وشهامته بل وحتى أبوته وقال هلا مهددًا )إن مل تشرتكي 
معنا يف إحضار ما يؤكل أيتها التعسة فسوف تكونني أنت 
عىل رأس القائمة... صياد أو فريسة؟ عليك اإلختيار حااًل
احرضي الطعام بأية وسيلة، وهذا الكالم موجه لكل من 
 . إىل اجلميع برشاسة وحتد  يتطلع  بالدار( قال هذا وهو 
فيام  بالبكاء  جتهش  وهي  وجهها  عىل  البدرية  سقطت 
الرضغام يف خزي، وتطلع كالمها نحو  الوالد نحو  نظر 
دائاًم  كانت  فاحلقيقة  ولوم،  وإشمئزاز  إستياء  يف  الوالدة 
أيقنها  ولو  حتى  اآلذان  تسمعها  أن  من  وأقبح  أقسى 
فيجمح  وتنترص  اإلنسان  عىل  الغريزة  تتسلط  العقل، 
الضمري وينهزم  العقل  يغيب  بينام  شهوته  لسد  اجلسد 
عن  احلقيقة  تلك  يصدق  أن  اإلنسان  يرفض  النهاية  ويف 
معها.  تصالح  و  صدقها  أنه  لو  الويل  كل  والويل  نفسه، 

وقفت األم تتطلع نحو اجلميع بغضب قائلة )ملاذا تنظرون 
مشاعره  أو  أخالقه  أو  إيامنه  كان  منكم  من  هكذا؟  إيل 
لقد فضح اجلوع مكنون كل اخلالئق  أسمى من جوعه؟ 
حتى الطري واحليوان، مل يعد هناك طري لطيف او حيوان 
اهلل لطف  وأعوزهم  وفسدوا  توحشوا  جيعهم  أليف... 
ظهر البرش عىل حقيقتهم عند إشتداد الكرب وأصبحت 
جيعكم  إخرتتم  لقد  اإلنسانية،  أو  البقاء  بني  املفاضلة 
أدنى  نعم  غريزته،  يف  احليوان  من  أدنى  فاصبحتم  البقاء 
يوقن  مل  السامء،  إىل  يومًا  يتطلع  مل  فهو  احليوان...  من 
حقيقة املوت واخللود واجلنة والنار، مل ُيسّبح مل يستغفر 
مل يُتب، مل يقرأ يف كتاب اهلل أو سعى يومًا ملرضاته... هو 
من  أقل  لتكونوا  بالغريزة  إنحدرتم  وأنتم  حيوان  بقى 
احليوان يف الكرامة، ال يوجد بيننا برئ... نحن بني شيطان 
ساكن(.  حيرك  ال  مستسلم  وآخر  ذليل  وتابع  جمنون 
وفيام هي تتحدث إليهم باكية، إذ بضوضاء تأيت من اخلارج 
حيدث  وشغب  وجلبة  رصاخ  صوت  اجلميع  سمع 
عىل  تطرق  ثقيلة  أيادي  وكانت  حلظات  الدار،  خارج 
بشدة  يرصخ  األتراك  العسكر  وصوت  بعنف  الباب 
العاشق  جتاه  ذعر  يف  اجلميع  نظر  حااًل(،  بوابات  )إفتح 
برسعة  الرضغام  هرول  األمر...  يفتضح  أن  من  خوفًا 
اجلافة.  الذرة  أعواد  عليه  فأهال  العاشق  إخفاء  حماواًل 
وفجأة كرس العسكر األتراك الباب ودخلوا الدار منترشين 
فيها يفتشون عن أي شئ يصلح لألكل أو أية مقتنيات ثمينة 
حتى يسلبوها كام هي عادهتم، حلظات وجتمع العسكر 
الدار خاوية... وقبل أن  الدار بعد أن تأكدوا أن  يف ساحة 
يفتح أحد فمه بكلمة، ملح أحد العسكر أثر الدماء بالقرب 
من أعواد الذرة... كان هناك ما يتحرك خلف تلك األعواد 
فتقدم شاهرًا سيفه وكشف عن العاشق وانفضح األمر . 
تطلع رئيسهم يف العاشق الغارق يف دمـه وقال بلغة عربيـة 
مكتوف  حقري  ولد  تفسريات  أسباب  )معرفة  ركيكة 

مرضوب؟(. 
ال  األتراك  أن  الناس  كل  مثل  جيدًا  يعرف  الرضغام  كان 
وأرزاقهم  اخلالئق  حياة  وإنام  املرصيني،  ألمر  هيتمون 
معيشتهم.  لكسب  األتراك  يستخدمها  وسيلة  إال  هي  ما 
هذا  له  فأشار  العسكر  رئيس  من  الرضغام  تقدم 
راكع وهو  بعيد  من  يتحدث  أن  بالسيف  األخري 
ودهاء  خنوع  وقال  ركبتيه  عىل  الرضغام  فركع 
مسعور(.  أفندم  مسعور  مسعور...  جمنون...  )هو 

آمان...  ريب  )آمان  إشمئزاز  و  توتر  يف  العسكر  ضج 
جمنون مسعور( 

وسأل  العاشق  عن  نظره  رئيسهم  ول  حَّ ما  ورسعان 
وتوعدهم  وهددهم  أطعمة،  أية  خيفون  كانوا  إن  بحزم 
تأكد  وهنا  الطعام،  عنهم  خيفون  إهنم  علم  لو  بالويالت 
الرضغام وإطمئن أن رئيس العسكر كان يسأل فقط من 
مسعور  رجل  وثاق  يفك  لن  بالطبع  وأنه  الفضول  باب 
البعض.  بعضهم  حلوم  يأكلون  فيه  الناس  كان  وقت  يف 
وبرسعة فكر الرضغام للحظات ثم ملعت عيناه وهو يشري 
يأكل  جمنون  )ولد  قائاًل  حديثه  وأكمل  البدرية  أخته  إىل 
جيلة  بنت  مسعور...  ولد  نربط  نحن  جيلة...  بنت 
تكون يف أمان( تطلع اجلند ورئيسهم نحو البدرية وحدثت 
مههمة بني العسكر، فتقدم رئيسهم هبدوء جتاه البدرية 
التي كانت ملقاة عىل األرض... إنحنى ليتطلع يف وجهها 
الذي غمرته الدموع... تأمل يف وجهها للحظات ثم هتف 
صعلوك  ولد  متام  جوزيل،  ُشك   ... جوزيل  ُشك   ( قائاًل 
فمن  العسكر  رئيس  فعل  رد  من  الرضغام  إبتسم  متام( 
أن يعرف  فالرضغام  أعجبته...  البدرية  أن  الواضح 
) ُشك جوزيل( تعني جيل جدًا، وكثريًا ما سمع األتراك 
يقولوهنا وهم يستمتعون بأكل الطعام الذي يرسقونه من 
الناس، أو عندما يتحرشون بالنساء يف األسوق واحلارات. 
وقف الرضغام بحذر وتقدم نحو رئيس العسكر وطلب 
الدار  خارج  كالمها  خرجا  إنفراد،  عىل  إليه  يتحدث  أن 
وبعد دقائق عاد رئيس العسكر وتكلم بالرتكية مع جنوده
للقتال متأهبني  ووقفوا  سيوفهم  العسكر  إستل  وفجأة 

وتوجه كل اثنني منهم ليقفوا شاهرين سيوفهم يف وجه كل 
من بالدار، فيام توجه رئيس اجلند إىل البدرية ورفعها من 
عىل األرض، فتقدم برسعة أحد العسكر ليحملها بعنف 
وخيرج هبا خارج الدار كمن حيمل متاعًا أو غنيمة حرب. 
حبيبته  عن  والدفاع  الوقوف  جهد  بكل  العاشق  حاول 
فوق  بقوة  قدمه  اجلنود  أحد  وضع  ما  رسعان  ولكن 
احلركة عن  املكتوف  املسكني  فمنع  العاشق  صدر 
فكانت  كاممته  خلف  من  يرصخ  العاشق  أخذ 
محاية  عن  عاجز  وهو  داخله  يف  تدوي  رصخاته 
جمهول.  مصري  إىل  حيملوهنا  يراهم  وهو  حبيبته 
الرمحة...  العسكر  رئيس  يتوسالن  واألم  األب  رصخ 
يبكي  وهو  الرئيس  ثوب  بطرف  وأمسك  األب  ركع 
ضعيفة  فهي  ترتكها،  أن  موالنا  يا  باهلل  )أستحلفك  قائاًل 
جتلب  وال  عنا  اعفوا  أرجوك  ترضيكم...  ولن  ومسكينة 
علينا العار واملذلة يا موالنا العايل... الناس من وراء األبواب 
ولن  ويسمعون،  ينظرون  املرشبيات  خلف  من  واحلريم 
أخذمتوها(.  إن  مرفوعة  رأسًا  أو  بينهم  كرامة  لنا  تكون 
كان رئيس العسكر ينظر إىل األب الذليل بكربياء وال مباالة، 
وبقسوة رفسه بقدمه ليطرحه عىل األرض معفرًا وجهه 
يف الرتاب، فحمى غضب الوالد وحاول اهلجوم عىل رئيس 
العسكر وإذ بأحد العسكر يعاجله بطعنة قوية من سيفه 
إخرتقت أحشائه وأما اجلندي فنظر إليه يف كربياء وقال 
جريان  كل  عار!!!  من  خوف  يوك...  عقل  )جمنون... 
يف  جريان  كل  يوك...  وكالم  خايف  شايف  سامع 
عار(.  يف  جبان  كل  جمنون...  عجوز  بس  مش  عار 

أم  خلفهم  تاركني  برسعة  الدار  من  العسكر  خرج 
تعلق  وقد  مصدومة  األرض  تفرتش  وهي  الرضغام 
وهو  الدماء  من  بركة  يف  الغارق  زوجها  عىل  برصها 
الدموع  كانت  فقد  العاشق  وأما  األخرية،  أنفاسه  يلفظ 
تنزف من عينيه يف صمت وهو عاجز حتى عن الرصاخ. 
وما هي إال دقائق حتى عاد الرضغام إىل الدار وهو حيمل 
شيطان  إبتسامة  وجهه  وعىل  نحيفة  عنزة  ذراعيه  بني 
العاشق بجوار  هبا  والقى  برسعة  العنزة  ربط  جمنون، 
 ... األرض  عىل  دمائه  يف  املدرج  والده  نحو  توجه  ثم 
إنحنى واضعًا يده أمام أنف الوالد للحظات ثم تطلع نحو 
مصدومة  صامتة  زوجها  يف  حتملق  كانت  التي  والدته 
غري مصدقة ملا حيدث، فقد فعلت كل فعلت من فظائع 
حتى حتتفظ بأرسهتا عىل قيد احلياة، وها هي قد فقدت 
قررت  التي  الليلة  ذات  واحدة...  ليلة  يف  وابنتها  زوجها 
الذي  هذا  ابنتها،  وخطيب  أختها  بابن  التضحية  فيها 
سوف  الليلة  كانت  بيدها،  وأطعمته  حجرها  عىل  تربى 
واآلن  أحياء،  لتبقيهم  وأوالدها  لزوجها  طعامًا  تقدمه 
التي  احلرسة  واحلرسة...  والعار  اخلراب  تبقى؟؟؟  ماذا 
ال تقل يف وحشيتها عن اجلوع فكالمها يقتل بال رمحة. 

توجه الرضغام إىل والدته وإقرتب منها وقال هلا بصوت 
كشيطان )ماذا بك؟ هيا... هيا قفي وأنظري ملا قد أصبح 
مقابل  يف  العنزة  تلك  أعطاين  العسكر  رئيس  أيدينا،  بني 
لدينا  أصبح  قد  وها  الفائدة،  العديمة  الغبية  الفتاة  تلك 
اآلن جثة أخرى بخالف هذا العاشق، جيب أن تطمئني 
باإلضافة  لشهور،  يكفينا  طعام  لدينا  أصبح  فقد  اآلن 
أن...(  لنا  البد  لبنها،  نرشب  سوف  التي  العنزة  لتلك 
ورصخت  وجهه  عىل  قوية  بلطمة  كالمه  األم  قطعت 
فيه وهي تبكي قائلة )كفى ... ال أطيق سامع صوتك وال 
إستمعت  لقد  فمك...  تفتح  وال  إخرس  حيايت...  أطيق 
املوت  ونواجه  سويًا  لنبقى  فعلناه  ما  كل  وفعلنا  إليك 
اآلن...سوف  انت  إسمع  شئ،  كل  إنتهى  قد  واآلن  معًا، 
كل  يكفى  أمه...  أحضان  إىل  ليعود  املسكني  هذا  نطلق 
ما خرسناه، يكفي كل ما فقدناه... إسمع... إن كان اهلل 
قد سمح بالتجربة فقد فعل هذا لنسمو هبا إليه و تكون 
وسقوطًا  إنحدارًا  كفى  عليائه،  إىل  به  نصعد  َدرجًا  لنا 
جوعًا(.  مت  ولو  حتى  أكمل  لن  هذا  يف  أكمل  لن  كفى، 
توجهت األم إىل العاشق لتفك وثاقه، فام كان من الرضغام 
خارج  هبا  القى  حتى  بقوة  ودفعها  عليها  إنقض  أن  إال 
الدار ووقف خلف الباب يسده بظهره وأما عيناه فكانتا 
وهو  العنزة  و  والعاشق  أبيه  جثة  بني  بإفرتاس  جتوالن 
يرصخ )إبقي أنت إذًا يف عليائك باخلارج مع الوحوش... 
أن  بك... وال تنيس  يفتك  يأيت من  اخلارج حتى  إبقى يف 
تقويل هلم عندما هيمون يف ذبحك ان اهلل سمح بالتجربة 
حتى نسمو... أما أنا فلن اسمح ألحد أن يمس صيدي... 
وأنت  وأسمعك  الباب  هذا  خلف  هنا  أقف  سوف 
حلمك(.  يأكلون  حتى  بعيدًا  حيملونك  وهم  ترصخني 
كان العاشق ينظر املشهد وكأنه يف كابوس مرعب، مل تعد 
لديه القدرة عىل الرصاخ وشلت الصدمات حركته، بينام 
سقطت األم أمام باب الدار تبكي يف حرسه بعد أن خرست 
كل شئ، بينام وقف الرضغام خلف الباب املتهالك يدفعه 
إنسانيته.  وإفرتس  عقله  من  اجلوع  متلك  وقد  بجسده 
وقع  الرضغام  سمع  أن  إىل  الصمت  من  دقائق  مرت 
إرجتف  اخلارج،  يف  ومههامت  وأصوات  كثرية  أقدام 

أمه  أمام عينيه  بعنف وسال عرقه... رأى فجأة  جسده 
يف  وتطعمه  ِحجرها  يف  وجتلسه  طفاًل  حتمله  وهي 
الباب وينقذها... حولته  ليفتح هلا  فمه... ولكنه مل يكن 
األرض  عىل  سقط  رعديد...  جبان  إىل  الغريزة 
رصخات  يسمع  لئال  بقوة  أذنيه  وسد  عينيه  وأغمض 
يصبح  أو  هلم  يرتكها  أن  إما  واآلن  وتوسالهتا...  أمه 
الذي  للجوع  فرائس  الدار  يف  ما  وكل  وهي  هو 
يبتلعه.  من  ملتمسًا  زائر  كأسد  الشوارع  جيوب 
وفجأة بدأ من باخلارج يطرقون الباب بقوة ويرصخون 
بجنون الرضغام  رصخ  هلم،  يفتح  أن  مطالبني 
آكلكم  سوف  أبدًا،  مني  تنالون  ولن  لكم  افتح  )لن 
وفجأة  سوف...(  أبنائكم،  وآكل  آكلكم  سوف  جيعًا... 
من  لتخرج  املتهالك  الدار  باب  قوية  حربة  إخرتقت 
احشائه.  ومزقت  الرضغام  قتلت  وقد  األخرى  اجلهة 
وتقدم  الدار  إىل  باخلارج  كانوا  اللذين  الرجال  دخل 
معتداًل وأجلسوه  العاشق  وثاق  وفكوا  برسعة  بعضهم 
وقار  يف  الوالد  جثة  فوق  عبائته  ووضع  كبريهم  تقدم  ثم 
يف  ونظر  ركبتيه  عىل  وإنحنى  العاشق  نحو  توجه  ثم 
جاد  هادئ  بصوت  له  وقال  الدموع  يف  الغارقتني  عينيه 
وهو يرفع كاممته ويفك وثاقه )إهدأ... ال ختف... لقد 
أخربتنا البدرية عن كل ما جرى وعن أمر الرضغام و ...(. 
وما أن سمع العاشق إسم البدرية حتى إتسعت عيناه وأضاء 
وجهه من جديد وكانت األسئلة تتطاير من عينيه، وقبل أن 
ينطق بكلمة استأنف كبريهم حديثه وهو يبتسم قائاًل )نعم 
... هي بخري ... أنا ورجايل كنا كامنني يف الطريق هلؤالء 
وهزمناهم  هلم  ظهرنا  السبيل  وقرب  األتراك  العسكر 
وأسرتجعنا منهم كل ما سلبوه من احلي، وخلصنا البدرية 
وأخربتنا  الدار  إىل  أرشدتنا  التي  وهي  خمالبهم  بني  من 
الرضغام من  خوفها  وعن  ومعها  معك  دار  ما  كل  عن 
نادمة  وهي  إلينا  إنضمت  قد  البدرية  أم  خالتك  وكذلك 
 . باخلارج مع رجايل(  تنتظر  عىل كل ما جرى، وها هي 
عىل  وانسكبت  الدار  إىل  البدرية  دخلت  يتكلم  هو  وفيام 
يساحمها أن  وترجوه  تقبلهام  ويديه  العاشق  قدمي 
الغفران. راجية  نادمة  تبكي  األم  وقفت  خلفها  ومن 

 
تطلع الرجل نحو العاشق والبدرية وإبتسم إىل األم التائبة 
يف عطف يبث هلا األمان، ثم توجه إىل باب الدار ورصخ 
الناس إسمعوا...  )أهيا  احلارة  أهل  بأعىل صوته مناديًا يف 
ولن  العباد...  عقول  وأفسد  البالد  اجلوع  رضب  لقد 

الكرب  ينتهي  ولن  اهلمة...  بإحتاد  إال  الغمة  تنقشع 
وتستباح  أخيه  حلم  يأكل  منكم  وكل  احلال  وينصلح 

من  وأصحوا  إستفيقوا  واألموال...  األعراض 
مل  فإن  شهوتكم،  جاح  وأكبحوا  غفلتكم 
تقوم  لن  فواهلل  طريقه  عن  آثم  كل  يرجع 
أنفسنا  محاية  علينا  وجب  قد  قائمة،  لنا 
الغمة تنقشع  حتى  لدينا  وما  وأعراضنا 

لذلك قد قررنا السفر يف جاعة كبرية إىل الصعيد 
فقد سمعنا أن األحوال هناك ليست بالسوء الذي 

حل بنا هنا... لقد توكلنا عىل اهلل وسوف نغادر غدًا 
واحد...  كرجل  طريقنا  يف  ونسري  كبرية  جاعة  يف 

بقلب  واجهناه  سوء  إعرتضنا  او  خطر  علينا  ظهر  فإن 
ونحن  أحد  علينا  يقدر  ولن  اهلل...  بعون  ونجونا  واحد 
والكرب  بالشدة  اهلل  سمح  لقد  جيدًا...  إفهموا  معًا... 
حتى يقف كل منا بجوار أخيه وتظهر فينا نفحات اهلل 
اهلل  أمام  سنقف  ما  ويومًا  وإخالص،  حمبة  و  إيامن  من 
 .) شاخمني  الشدة  أمام  صمدنا  كيف  التاريخ  وسيشهد 
كانت البدرية وأمها تبكيان نادمتان بمرارة... تنظران يف 
عيني العاشق يف توسل وترتجيانه الغفران، كانتا تعلامن 
ومع  يمحوه،  أن  للزمن  حتى  يمكن  ال  حدث  ما  أن 
عاملة  بالرجاء...  داخلها  يف  البدرية  إحتفظت  فقد  ذلك 
تشتيت  عىل  قادرًا  بينهام  جع  الذي  احلب  أن  ومتيقنة 
الفعال  ونوره  عليهم،  حطت  التي  وظالله  املوت  ظالم 
الغفران... معجزة  عىل  القادر  هو  اخلالئق  قلوب  يف 
رجاء  يف  العاشق  بذراع  متمسكة  البدرية  يدا  ظلت 
رجاء.  يف  غفرانه  وتنتظر  حب  يف  إليه  تنظر  قوي... 
أمسك  وشفقة...  بحب  عينيها  يف  فنظر  العاشق  أما 
حبه  فرط  من  له  حمبتها  من  يقني  عىل  وهو  بيدها 
وأن  أمرها  عىل  ومغلوبة  نقية  أهنا  أعامقه  يف  يعلم  هلا... 
كل ما صار كان سقطة قوية غلبتها فيها طبيعة رشسة 
داخلها.  يف  فاسدة  طبيعة  بسبب  وليس  هبا  أحاطت 
النادمتان...  عيناها  يف  ينظر  وهو  املعتاد  حنانه  يف  إبتسم 
باب  نحو  هبا  وتوجه  بيدها  ممسكًا  وأقامها  قام 
اهلل  تناشد  وهي  الراكعة  أمها  إىل  يتطلع  أخذ  الدار... 
والنساء  الرجال  نحو  بفرح  وينظر  الغفران  وترجوه 
شهور  منذ  مرة  ألول  باألمان  شعروا  اللذين  األطفال  و 
الرجل.  نداء  سمعوا  ان  بعد  الدار  أمام  وجتمعوا 
الرجل  هذا  قال  )لقد  حب  يف  هلا  وقال  إليه  حبيبته  ضم 
ولكن  العباد...  عقول  اجلوع  رضب  لقد  نعم  احلق،  كل 
عقوهلم  فأصبحت  قلوهبم  العشق  رضب  من  هناك 
العباد  وذاق  الظلم  طعم  طغى  ولو  حتى  عشقًا،  تتفكر 
مرارة الكرب والكراهية سيظل يف الدنيا مذاق العاشق( .



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 

امريكا بشكل دائم.



ومتطلباهتا.. رشوطها  أمريكا  إىل  اهلجرة 
لطريقة  طريقة  من  الرشوط  ختتلف 
واألوراق  املتطلبات  ختتلف  كام  أخرى، 
أخرى لطريقة  طريق  من  الالزمة 
للهجرة جمانية  طرق  هناك  أيضًا 
المريكا  اهلجرة  طرق  أسهل  وبالطبع 
“اللوتري”. العشوائية  القرعة  هى  جمانا 

طرق اهلجرة إىل أمريكا

يكا مر أ ىل  إ ئية  ا لعشو ا ة  هلجـر ا  -
-  اهلجرة اىل امريكا عن طريق عقد عمل
الدراسة طريق  عن  المريكا  اهلجرة   -
- اهلجرة عن طريق مل الشمل يف امريكا

طريق   عن  املتحدة  للواليات  اهلجرة   -
الزواج

- اهلجرة اىل الواليات املتحدة عن طريق 
التبني

- هجرة املستثمرين اىل الواليات املتحدة 
“برنامج املهاجر املستثمر”

اإلنساين اللجوء  طريق  عن  اهلجرة   -
السيايس اللجوء  طريق  عن  اهلجرة   -
- اهلجرة اىل امريكا عن طريق الوالدة

املتحدة  للواليات  اهلجرة  طرق  أشهر 
للهجرة  طريق  أسهل  تعد  كام  االمريكية، 
غري  الوقت  نفس  يف  لكنها  امريكا،  اىل 
هبذه  اهلجرة  نظام  يعتمد  اذ  مضمونة، 
اختيار  ويتم  القرعة،  نظام  عىل  الطريقة 
عشوائي. بشكل  القرعة  يف  املسجلني 
التسجيل  لألشخاص  يتيح  القرعة  نظام 
يتطلب  ال  اذ  جمانا،  امريكا  اىل  واهلجرة 
مسبقة،  رسوم  أي  دفع  التسجيل 
األمريكية  القرعة  يف  الفوز  نسبة  أما 
قرابة  القرعة  يف  يسجل  اذ  ضعيفة، 
عام كل  شخص  مليون   50 من  أكثر 
فقط. شخص  ألف   50 القرعة  يف  ويفوز 
يمكن التسجيل يف القرعة عن طريق موقع 
القرعة األمريكي الرسمي والوحيد من هنا

https://dvprogram.state.gov

قرعة  يف  التسجيل  باب  فتح  يتم  أنه  علاًم 
يوم   2021 امريكا  اىل  العشوائية  اهلجرة 
التسجيل  وسيستمر   ،2021 أكتوبر   3
نوفمرب   7 يوم  حتى   2021 قرعة  يف 
عام. كل  من  الشهر  هذه  ىف  القادم 

اهلجرة إىل أمريكا عن طريق عقد 
عمل:

التي  الطرق  تعترب من أرسع  الطريقة  هذه 
يف  العاملة  واملؤسسات  الرشكات  تتبعها 
متخصصة  ماهرة  عاملة  الجياد  أمريكا 
رشوط  ومن  طويلة،  لفرتة  لدهيا  للعمل 
أن  امريكا  يف  عمل  عقد  عىل  احلصول 
التالية: الرشوط  أحد  الشخص  يف  تتوفر 
يف  يرغب  الذي  الشخص  يكون  أن   _  1
شهادة  عىل  حاصاًل  امريكا  يف  العمل 
أي  عىل  حاصاًل  أو  البكالوريوس 
الشهادة. هذه  تعادل  أخرى  شهادة 
تعرضها  التي  الوظيفة  تكون  أن   _  2
امريكا يف  العاملة  املؤسسة  أو  الرشكة 

وظيفة ال يمكن لشخص متواجد يف امريكا 
يمكنه  الذي  العدد  يكون  أن  أو  يشغلها،  أن 
تبدي  وأن  قليل،  الوظيفة  هذه  يشغل  أن 
الشخص. هذا  بقدرات  قناعتها  الرشكة 

إجراءات احلصول عىل عقـد عمـل يف 
امريكا:

العمل  صاحب  أو  الرشكة  عىل  جيب 
بعرض  يتقدم  أن  امريكا  يف  املتواجد 
امريكا خارج  املتواجد  للشخص  عمل 
ما  يقدم  أن  الشخص  عىل  ذلك،  قبل  لكن 
العملية. وقدرته  املهنية،  قدرته  يثبت 

كيفية احلصول عىل عمل بأمريكا:
يف  متواجد  قريب  أو  لصديق  يمكن 
لدى  للعمل  صديقه  يرشح  أن  امريكا 
أو  امريكا،  يف  عمل  صاحب  أو  مؤسسة 
املؤسسات  مع  التواصل  للشخص  يمكن 
واالطالع  االنرتنت،  طريق  عن  األمريكية 
اجلهات هذه  تقدمها  التي  الوظائف  عىل 
الذاتية عىل الرشكة. ومن ثم عرض سريته 

يف  للعمل  فرص  عن  البحث  يمكن  أيضًا 
عن  البحث  مواقع  طريق  عن  امريكا 
العمل، لكن للحقيقة احلصول عىل عمل عن 
اذ تفضل  املواقع ضعيف جدًا،  طريق هذه 
من  امريكا  يف  العمل  وأصحاب  املؤسسات 
يمكنهم شغل هذه الوظائف من املتواجدين 
فعليًا يف الواليات املتحدة، فقد جيد الشخص 
ضمن  أيضًا  جيد  قد  لكن  مطلوبة  وظيفته 
امريكا داخل  التواجد  الوظيفة  رشوط 
ثمني  كنز  املواقع  هذه  النهاية،  يف  لكن 
وظائف  عن  وللبحث  فيه،  التنقيب  يمكن 
: املواقع  هلذه  الدخول  يمكن  امريكا،  يف 
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طـريــق  عن  امريكــا  إىل  اهلجــرة 
الدراسة:

أشهر من  للدراسة  امريكا  اىل  السفر 
فيمكن  ألمريكا،  اهلجرة  خيارات  وأرسع 
يستقر  أن  امريكا،  يف  الدراسة  امتام  بعد 
امتام  بعد  يمكن  أيضًا  هناك،  الشخص 
لبلده  والعودة  امريكا  يف  دراسته  الشخص 
للعمل أخرى  مرة  امريكا  اىل  يعود  أن 
ستكون  امريكا  يف  دراسته  أتم  من  وبالطبع 
بأمريكا  عمل  عىل  احلصول  يف  حظوظه 
الدراسة. أثناء  عالقاته  نتيجه  أكرب 
يف  دراسته  فرتة  أثناء  للشخص  يمكن 
أصحاب  مع  عالقات  تكوين  امريكا 
كان  اذا  خصوصًا  امريكا،  يف  العمل 
بشكل  الدراسة  أثناء  يعمل  الشخص 
بلده إىل  الشخص  عودة  وبعد  جزئي، 
للعمل. امريكا  اىل  العودة  ذلك  بعد  يمكنه 

االوراق املطلوبة للفيزا الدراسية يف 
أمريكا:

االمريكية  الدراسية  الفيزا  متطلبات  أول 
من  جامعي  قبول  عىل  احلصول  هو 
من  والغرض  امريكا،  يف  معهد  أو  جامعة 
درايس  مقعد  حجز  هو  القبول،  هذا 

امريكا. يف  معهد  أو  جامعة  يف  للطالب 
جيب  اجلامعي،  القبول  عىل  احلصول  قبل 
الشهادات  بتوثيق  الشخص  يقوم  أن 
بلده،  خارجية  يف  به  اخلاصة  الدراسية 
مع  بالتواصل  الشخص  يقوم  ثم  ومن 
يقوم  أو  جامعية،  خدمات  مكتب 
جامعة  أي  مع  بنفسه  بالتواصل  الشخص 
لدهيا. درايس  مقعد  عىل  للحصول 

مل  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
: لشمل ا

هذا النوع من اهلجرة خمصص لألشخاص 
الواليات  يف  فعليًا  ذوهيم  يتواجد  الذين 
االمريكية اجلنسية  وحيملون  املتحدة، 
أن  عىل  المريكا  الشمل  مل  هجرة  وتعتمد 
امريكا يف  املتواجد  الشخص  عالقة  تكون 
ويرغب يف مل شمله مع ذويه أن تكون عالقة 
وأبنائه  زوجته  مثل  األوىل،  الدرجة  من 
الدرجة  من  قريب  لك  كان  اذا  وأخوته. 
أنت  بالتأكيد  فـ  امريكا،  يف  ومقيم  األوىل 
عىل دراية بـ اجراءات مل الشمل يف امريكا.

عن  املتحــدة  الـواليات  اىل  اهلجـرة 
الزواج: طريق 

اهلجرة  طرق  أسهل  من  الزواج  يعترب 
اجلنسية  عىل  احلصول  ثم  ومن  امريكا  اىل 
خارج  الزواج  يتم  أن  ويمكن  االمريكية، 
غالبًا  ولكن  امريكا،  داخل  أو  امريكا، 
شك حمل  امريكا  داخل  الزواج  يكون 
خصوصًا اذا كان الشخص الذي يتزوج من 
امريكا. يف  مقياًم  ليس  امريكية  مواطنه 
مؤمتر  حلضور  الشخص  ذهب  اذا  مثاًل 
امريكا  الشخص بزيارة  أو قام  ملدة اسبوع، 
لغرض السياحية يف امريكا ملدة 10 أيام ومن 
ثم تزوج، فإن األمور تصبح حمل شك، ألن 
والزواج. للتعارف  قصرية  تعترب  املدة  هذه 

احلصول  فقط  الزواج  من  اهلدف  كان  اذا 
عىل االقامة يف امريكا ومن بعدها اجلنسية، 
فإن هذا األمر غري قانوين، ويف حال اكتشاف 
االمريكية اهلجرة  دائرة  قبل  من  األمر 
واثبات دائرة اهلجرة أن الزواج زواج مصلحة 
فقط، فإن دائرة اهلجرة قد تقوم برتحيل 
الشخص من امريكا، و تغريم الشخص الذي 
التالعب. بتهمة  االمريكية  اجلنسية  حيمل 

عن  املتحدة  الواليات  إىل  اهلجرة 
طريق التبني:

اهلجرة اىل امريكا عن طريق التبني تعد من 
كارد اجلرين  عىل  للحصول  الطرق  اسهل 
قيام  عىل  الطريقة  هذه  وتعتمد 
طفل  بتبني  امريكا  مواطني 
املتحدة. الواليات  خارج  من 
خارج  الطفل  تنبي  اجراءات  امتام  بعد 
الطفل  هلذا  يمكن  املتحدة،  الواليات 
احلصول  ثم  ومن  امريكا،  اىل  السفر 
بالتنبي. االمريكية  اجلنسية  عىل 

لواليات  ا اىل  املستثمرين  هجرة 
: ة ملتحد ا

االستثامر  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
اىل  للهجرة  والرائعة  الرسيعة  اخليارات  من 

الطريقة  هبذه  اهلجرة  خيار  لكن  امريكا، 
ليس متاحًا للجميع، و لكنه خيار متاح لفئة 
معينة من الناس، و هى الفئة صاحبة األموال .
رشوط االستثامر االجنبي يف امريكا:

ضمن  امريكا  يف  االستثامر  رشوط 
املبلغ  حيث  من  املستثمر  املهاجر  برنامج 
من  تبدأ  امريكا  يف  لالستثامر  املطلوب 
أدين بحد  دوالر  ألف   500 مبلغ  استثامر 
دوالر. مليون   1000.000 مبلغ  استثامر  أو 
يف  االستثامر  اجراءات  اهناء  بعد 
بطاقة  عىل  الشخص  حيصل  امريكا، 
ومن  كارد،  اجلرين  الدائمة  االقامة 
بعد  امريكا  جنسية  عىل  احلصول  ثم 
امريكا. يف  االقامة  من  سنوات   5 امتام 
رشط أن يكون لديه رشكة حقيقية  بمعنى 
كيان حقيقي ىف أمريكا وموظفني وتأمينات 
ورضائب مدفوعه لكل سنة مالية وخالفه.

املتحدة عن طريق  للواليات  اهلجرة 
اللجوء االنساين أو اإلضطهاد الدينى:

عن  امريكا  يف  واالستقرار  السفر  يمكن 
أحد  كنت  اذا  االنساين.  اللجوء  طريق 
فقد  املفوضية،  يف  املسجلني  األشخاص 
الجراء  وقت  أي  يف  املفوضية  بك  تتصل 
املقابلة  وبعد  امريكا،  يف  التوطني  مقابل 
اهلجرة  يمكنه  من  السفارة  وفد  يقرر 
رفضه. يتم  ومن  الجئ  كـ  امريكا  اىل 
اذا تم قبول توطينك يف امريكا، يمكنك حينها 
اهلجرة اىل امريكا و االستفادة بالدعم الذي 
أيضًا  لالجئني،  االمريكية  احلكومة  تقدمه 
يمكن التقدم بطلب جلوء انساين اىل امريكا 
طريق  عن  امريكا  أرض  اىل  الوصول  بعد 
سياحية. فيزا  طريقة  عن  أو  دراسية  فيزا 

اللجوء  طريق  عن  المريكا  اهلجرة 
السيايس:

السياسيني النشطاء  أحد  كنت  اذا 
أحد  أو  املعروفيني،  القادة  أحد  أو 
ماشابه أو  حكوماهتم  عن  املنشقني 
الالجئ  بوضع  التمتع  حينها  يمكنك 
للمشاهري. إال  يمنح  ال  فهو  السيايس، 

اهلجرة اىل أمريكا عن طريق الوالدة:

واجلنسية  اهلجرة  قانون  ينص 
االمريكية  اجلنسية  منح  عىل  االمريكي، 
فإذا  امريكا،  أرض  عىل  ولد  من  لكل 
عىل  طفلك  حصول  يف  ترغب  كنت 
ألن  الرتتيب  يمكنك  األمريكية،  اجلنسية 
امريكا. داخل  مولودها  زوجتك  تضع 
واهلجرة  بطفلك  شملك  مل  ذلك  بعد  يمكن 
ال  من  املقابل  ويف  املتحدة،  للواليات 
حيتاجون اهلجرة أمثال الفنانني واملشاهري 
أبنائهم  ليحصل  للوالدة  زوجاهتم  يرسلون 
الوالدة. طريق  عن  األمريكية  اجلنسية  عىل 

و  امريكا  اىل  اهلجرة  طرق  أشهر  هذه 
مثل  أخرى،  هجرة  أنواع  هناك  بالطبع 
هجرة رجال الدين مثل الشيوخ والقساوسة
لكن هذا النوع مقترص عىل فئة قليلة جدًا 

من الناس.



من  نعمة  بيت  كل  يف  األطفال  وجود  ُيعد 
آثارها  و  ملميزاهتا  حرص  ال  التي  اهلل  نعم 
األم. لذلك البد من  اإلجيابية يف حياة األب و 
اإلعتناء بأوالدنا يف مراحل أعامرهم املختلفة 
كثريًا و عىل أفضل طرق الرعاية واإلهتامم.

طرق تنمية مهارات الطفل و خاصة 
المهارات اإلجتماعية:

1- احلديث مع الطفل:
التواصل  و  الطفل  مع  احلديث  يعترب 
عىل  تساعد  التي  الطرق  أهم  من  معه 
للكالم تشجعه  خالل  من  قدراته  تنمية 
بحرية  التحدث  تعليمه  و  جيدُا  واإلستامع 
املشاركة  تعليمه  أيضًا  مهذبه.  وبطريقه 
اإلشرتاك  أو  آخرين  أطفال  مع  اللعب  يف 
كرة  لعب  مثل  جاعية  نشاطات  يف 
املشاركة.  أمهية  و  قيمة  ليعرف  القدم 
األشياء  طلب  طفلك  تعليم  يمكنك  كام 
عليها اآلخرين  شكر  و  مهذبة  بطريقة 
توترًا. أقل  بشكل  اآلخرين  مع  والترصف 

2- اللعب:
ينجذب الطفل يف كثري من األحيان إىل اللعب 
لذلك يمكن عمل لعبة تعلمه بعض القدرات، 
اللعبة  هذه   Puzzle البازل  لعبة  مثل: 
للطفل اإلدراكية  و  البرصية  القدرات  تنمي 
الرتكيز. عىل  قدرته  زيادة  عىل  وتساعده 

3- الرياضة:
العقل  أن  املُؤكد  و  عليه  املُتعارف  من 
تعويد  من  البد  لذلك  السليم  اجلسم  يف  السليم 
عىل  واحدة  رياضة  ممارسة  عىل  األطفال 
تنشيط  عىل  تعمل  فالرياضة  يوميًا.  األقل 
الدم وصول  بالتايل  و  الدموية  الدورة 
واألوكسجني والغذاء الكايف للمخ مما يؤدي 
تساعد  أيضًا  ُمتعايف.  بشكل  صحيح  نمو  إىل 
كام  الطفل.  جسم  تقوية  عىل  الرياضة 
يفرض  الرياضة  ممارسة  عىل  التعود  أن 
الصحية  بالعادات  اإللتزام  الطفل  عىل 
العقل. صح  البدن  صح  فكلام  السليمة 

4- الكتب والقراءة:
اإلهتامم  صدارة  مكان  القراءة  حتتل 
من  التي  الوسيلة  بإعتبارها  لإلنسان 
الكثري الطفل  يستكشف  خالهلا 
به. املحيطة  البيئة  وعن  العامل  عن  والكثري 
الدراسية مواده  فهم  عىل  وتساعده 
لديه.  الذاتية  اإلبداعية  القدرة  وتعزيز 
للطفل  القراءة  أمهية  رشح  من  فالبد 
القراءة واإلطالع وينتج  ومساعدته يف حب 
عن ذلك فتح أبواب اإلستطالع ومدارك الطفل
إنشغال  حالة  يف  بالوحدة  الشعور  من  يقلل 
األب واألم عنه و تغيري أسلوب حياة الطفل. 
أطفالنا  جعل  هو  القراءة  من  واهلدف 
ويساعدهم  ومثقفني  وباحثني  مفكرين 
بإستمرار. اإلبتكارية  قدراهتم  تنمية  عىل 

5- اإلبداع:
يف  الرغبة  مع  االستكشاف  من  خليط  هو 
الوصول و اإلنجاز و حل املشكالت، فاألطفال 
األشياء  عن  السؤال  دائموا  احلال  بطبيعة 
حل  وحياولون  هلم  بالنسبة  املعروفة  غري 
املشكالت لذلك جيب أن نعطيهم الوقت الكايف
املشكالت. هلذه  املناسبة  واألدوات 

مرحلة الطفولة:
 متتّد َمرحلة الطفولة منذ امليالد وحتى بداية 

عرش الثانية  سن  حتى  أي  املُراهقة  َمرحلة 
الطفل  عند  النامئية  العملّية  فيها  تتسارع 
حّساسة  مرحلة  فهي  جماالهتا،  جيع  يف 
إّن  ومهاراته.  الطفل  شخصية  فيها  تتبلور 
لألرسة الدور األكرب يف التكوين السليم للطفل، 
اءة مع التوجيه املُناسب،  وتقديم املثريات البنَّ
التي  التعليمّية  األلعاب  توفري  إىل  باإلضافة 
ُتنّمي كافة جوانب الطفل اجلسمية والعقلية، 
عاٍل  بقدٍر  للخروج  الطفل  هَتيئة  وبالتايل 
العمرّية  املراحل  إىل  واملهارات  الُقدرات  من 
وسوّيًا.    ُمنتجًا  فردًا  بذلك  ليكوَن  املُتقّدمة 

مراحل الطفولة وتطوير مهاراهتا:
مراحل أربع  إىل  الطفولة  مرحلة  مت  ُقسِّ
معرفة  التقسيم  هذا  من  الغرض  وكان 
واملُشكالت  مرحلة  لكل  النامئية  اخلصائص 
رضورة  إىل  باإلضافة  حدوثها،  املتوّقع 
املتدّرجة  والتعليم  الرتبية  بطرق  اإلملام 
مهارات  تنمية  عىل  ُتساعد  التي  واملناسبة، 
جماالهتا  خُمتلف  يف  وقدراته  الطفل 
احلركية  واجلسمية  واالنفعالية  العقلّية 
كاآليت: التقسيم  هذا  وكان  واالجتامعّية، 

مرحلة الرضاعة: منذ الوالدة وحّتى عمر 
السنتني.

- مرحلة الرضاعة
- مرحلة الطفولة املبكرة:

من سن السنتني وحتى سّت سنوات.
- مرحلة الطفولة املتوسطة: من ست 

سنوات وحتى تسع سنوات.
- مرحلة الطفولة املتأخرة: من سن تسع 

سنوات وحتى سن الثانية عرش. 

مرحلة الرضاعة:
رسيع،  بشكل  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ينمو 
احلركّية  املَهارات  من  الكثري  ويكتسب 
واجللوس والوقوف،  واحلبو،  كامليش، 
توفري  الوالدين  عىل  فيجب  لذلك  وتبعًا 
وذات  األصوات  ُتصدر  التي  األلعاب  بعض 
الطفل  فُيطّور  واملُختلفة،  الزاهية  األلون 
وحتريكها  األشياء  إمساك  عىل  قدرته 
الكتب  إىل  باإلضافة  يديه،  بني  وتقليبها 
املقوى الكرتون  أو  الفّلني  من  املصنوعة 
ومن املُمكن أن تروي األم القصص بطريقة 
التلوين الصويت مع اختالف نربات الصوت؛ 
ويستدعي  الطفل  انتباه  جيذب  ذلك  فكّل 
أّمه يساعده  الطفل لصوت  انتباهه، فسامع 
كام  والتعبريّية،  املَنطوقة  اللغة  تعّلم  عىل 
ُيمكن  التي  األنشطة  من  الكثري  هناك  توجد 
وتطويرها. َمهاراته  لتقوية  للطفل  تقديمها 

مرحلة الطفولة املبكرة:
تظهر يف هذه املرحلة أمهّية َتنمية املَهارات 
احلركي  البرصي  التآزر  ومهارات  احلركّية 
واإلدراكية،  اللغوّية  املهارات  إىل  باإلضافة 
طرق  بعّدة  املهارات  هذه  تنمية  وتتّم 
املعّلمة  أو  املَنزل  يف  األم  مُتارسها  وأنشطة 
وَتدريب  املهارة  بعرض  وذلك  املدرسة؛  يف 
أّما  إتقاهنا،  مرحلة  إىل  لَيصل  عليها  الّطفل 
باملشابك  باللعب  إّما  فتكون  األنشطة  هذه 
اللمس  حاسة  وتطوير  ألواهنا،  وَتصنيف 
أو  األقمشة  خامات  من  عدد  بعرض 
الناعمة  بني  والتفريق  املُختلفة  األسطح 
من  أكثر  بني  والربط  وغريها،  واخلشنة 
الطفل  ُيمّيز  كأن  النشاط؛  نفس  يف  مهارة 
والكرت  امللمس  خشن  األصفر  الكرت  بأن 
تطوير  يف  للمساعدة  امللمس  ناعم  األمحر 
أّن  كام  األشياء،  بني  التفريق  عىل  القدرة 

احلركة  عىل  حتتوي  التي  األلعاب  تقديم 
الستعامل  بالطفل  تدفع  بالرمل  اللعب  أو 
التخيلّية.  وقدراته  االبتكارّية  إمكانّياته 

مرحلة الطفولة الوسطى:
الفعيل  اخلروج  املرحلة  هذه  يف  حيدث 
ومسؤولياهتا  املدرسة  إىل  للطفل 
االجتامعية البيئة  واّتساع  وواجباهتا، 
الوالدين عن  االستقالل  دائرة  واتساع 
الالزمة  احلركّية  املهارات  الطفل  يتعّلم  كام 
واأللعاب  العامة  باألنشطة  للمشاركة 
اجلامعية، باإلضافة إىل بداية اكتساب الطفل 
اخلارجية  واملعايري  الِقيم  املرحلة  هذه  يف 
االجتامعية،  شخصّيته  بنية  ُتشّكل  التي 
بإرشاكه  الطفل  مهارات  تنمية  وتتّم 
قدراته  ُتناسب  التي  املنزلية  األعامل  ببعض 
والرتكيب  الفك  مكّعبات  وتوفري  اجلسمية، 
وصلصال اللعب والبازل املناسب، كام جيب 
االستقاللية  بمهاراته  القيام  الطفل  عىل 
بمفرده كارتداء مالبسه ووضعها يف مكاهنا
واالستحامم وحده،  طعامه  وتناول 
الطفل  تعليم  أيضًا  جيب  احلذاء.  وربط 
وحتسني  الكتابة  عىل  املرحلة  هذه  يف 
له  الفرصة  إتاحة  وحماولة  خطه، 
أحد. تدّخل  دون  من  مشكالته  حلّل 

مرحلة الطفولة املتأخرة:
املتأخرة  الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  يسعى 
وتكّيفه  الستقاللّيته  توكيده  زيادة  إىل 
االجتامعي، كام ُيكّون الصداقات والعالقات 
مع  الطفل  وَيتآلف  األرسة،  نطاق  خارج 
اجلامعات، وُيمكنه االنطواء حتت ظّلها، كام 
واكتامل  والضمري،  األخالق  مفهوم  يرتّسخ 
واجلامعة،  الذات  نحو  الذايت  التوجه 
من  الكثري  الطفل  مُمارسة  إىل  باإلضافة 
األنشطة اجلسمية عىل نطاق أوسع وبنشاط 
أكرب من املَراحل السابقة، فيجب تعليم الفرد 
قوانني  حسب  َيسري  الذي  املحَكم  اللعب 
العمل  وتشجيع  احلكم،  يضبطها  ُمعّينة 
األقران،  مع  التوافق  وحتقيق  اجلامعي 
املنطوقة  اللغة  توظيف  يف  الطفل  وتشجيع 
يف األداء التمثييل وانتحال األدوار، ومساعدة 
الطفل عىل إتقان األلعاب الشائعة بني أقرانه 
هبا.  واالستمتاع  مُمارستها  عىل  وتشجيعه 

إرشادات عامة في تعليم المهارات 
لألطفال:

عىل الـوالـديـن القيام بالعديد مـن األمور التي 
فالطفل  طفلهام،  قدرات  تنميـة  عىل  تعمل 
تلبية  يف  املتمّثلــة  للعـنـــايــــة  فقط  حيتاج  ال 
ومسكن،  ورشاب،  طعام،  من  حاجّياته 
وتعليمه  تربيته،  جيب  وإنام  ودواء، 
وهبذا  املستقبل،  ويف  اآلن،  يفيده  ما  كل 
النصائح: بعض  للوالدين  نقّدم  اخلصوص 

للطفل املستمر  والتحفيز  التشجيع 
اللفظي  التعزيز  إىل  باإلضافة 
نجاحه عند  الطفل  عىل  والثناء 
له الفاشلة  التجارب  وجتاهل 
النجاح. حتى  االستمرار  عىل  وحّثه 

اءة؛ فالطفل ُيراقب من  القدوة احلسنة والبنَّ
حوله من املُعّلمني واألهل األقران مّمن ُيتقنون 
مهارة ُمعّينة، فهو يتعّلم باملاُلحظة والتقليد.

الطفل  لعمر  املناسبة  املهارة  تقديم 
وتقديم  والعقلية،  اجلسمّية  وقدراته 

تعّرض  لتجّنب  املُناسب  النشاط  أو  اللعبة 
واإلحساس  املستمر  للفشل  الطفل 
الفردية. الفروقات  ومراعاة  باإلحباط، 

يف  املُشاركة  عىل  الطفل  إجبار  عدم 
بذلك. َيرغب  ال  كان  إذا  ُمعنّي  نشاٍط 
مع  أو  وحده  لعبه  أثناء  الطفل  ُمراقبة 
وحَتديد  اجلامعية،  األلعاب  يف  أقرانه 
السلوكّيات  أو  تنقصه،  التي  السلوكّيات 
آخر.  وقٍت  يف  تعديلها  وحُماولة  السلبية 

الصغر منذ  القراءة  عىل  الطفل  تدريب 
حينام  الفوائد  من  بالعديد  عليه  تعود  ملا 
واالجتامعي املهني  الصعيد  عىل  يكرب 
يكرب  طفلهام  جعل  هو  هنا  األهل  فدور 
أبسط  ومن  واملطالعة،  القراءة،  حب  عىل 
قبل  حكايات  هي  للطفل  وأحبها  الطرق 
تنمية  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  فإهنا  النوم، 
والتحليلية. واللفظية  اللغوية  مهاراته 

الفروق  إجياد  كيفية  الطفل  تعليم 
الشكل،  حيث  من  األشياء  بني 
وغريها. وامللمس  واحلجم،  واللون، 
املناسبة  احللول  إجياد  عىل  الطفل  تدريب 
كسؤاله  عليه،  األسئلة  طرح  خالل  من 
ومل  املنزل  إىل  عاد  إذا  ترصفه  كيفّية  عن 
أحد  من  لرضب  تعّرض  أو  والديه،  جيد 
عىل  الطفل  سيعتاد  وبذلك  وهكذا،  زمالئه، 
الوالدين  أّن  كام  مشكالته،  حلّل  التفكري 
إليها. اللجوء  يمكنه  حلواًل  سيعطيانه 

خالل  من  للمدرسة،  لدخول  الطفل  تأهيل 
كيفية  عىل  وتدريبه  التلوين،  كتب  إحضار 
إمساك القلم، والتلوين دون اخلروج عن اإلطار 
املدرسة يف  النظام  طبيعة  له  ورشح  املحدد، 
كوجود صّف حيتوي طالب، ومعّلم يرشح 
يف  املعلم  مراجعة  باسطاعته  وأنه  الدروس، 
للدراسة أي مشكلة تواجهه، ووجود وقت 
هبا. االلتزام  ووجوب  لالسرتاحة،  وآخر 

االستعانة بألعاب الرتكيب فهي تنّمي مهارة 
األجزاء  وتركيب  للطفل،  والربط  االنتباه 
وبلغة  مستمّر  بشكل  له  التحّدث  ببعضها. 
صحيح. بشكل  التحّدث  يعتاد  كي  سليمة، 

تشجيع الطفل عىل ممارسة الرياضة، وذلك 
صّحته  وحتسني  جسمه،  عضالت  لتقوية 
بشكل عام، وحتسني قدراته العقلّية. تكليف 
مثل  البسيطة،  املهام  ببعض  بالقيام  الطفل 
قيامه  عند  عليه  والثناء  ما،  يشء  إحضار 
الطفل  تعويد  الصحيح.  النحو  عىل  بالعمل 
تناول  وكذلك  بنفسه،  مالبسه  ارتداء  عىل 
وتقديم  الطفل،  بتغذية  االهتامم  الطعام. 
العنارص  جيع  عىل  حيتوي  صحي  طعام 
لينمو  املناسبة،  وبالكمّيات  حيتاجها  التي 
السليم. النحو  عىل  عقله  ويتطور  جسده، 

وتنميتها.  الطفل  مواهب  اكتشاف  حماولة 

اإلجابة عىل جيع تساؤالت الطفل بأسلوب 
للمعرفة حلبه  عليه  والثناء  وجيل،  مبّسط 
وتشجيعه عىل السؤال عن كل ما يدور يف ذهنه.

حيب ماذا  وعن  نفسه،  عن  الطفل  سؤال 
عن  التعبري  عىل  قدرته  لتمنية  يكره  وماذا 
ال  ما  برفض  شخصيته  وتكوين  نفسه، 
يريد، وقبول ما يريد، وليس اّتباع اآلخرين. 



من  وحالة  تربوّية  مشكلة  هي  األطفال  عند  العناد 
التعليامِت  جتاَه  الّطفل  ُيبدهيا  واالحتجاِج  االمتناع 
واإلرصارعىل  التشّبث  مع  إليه  املُوّجهة  واإلرشاداِت 
مقنع. ُمسّوٍغ  أو  ُمرّبٍر  أّي  إبداء  دون  الرفض، 

مظاهر العناد عند األطفال:
- رفض األوامر وِعصياهنا. 

ّخر  لتـأ ا و  ، رش ُمبا بشكٍل  ت  ملهاّم ا ء  ا د أ م  عد  -
االستجابة باإلضافة إىل التسويف.  يف 

الالئقة.  املَنبوذة وغري  السلوكّيات  - اإلرصار عىل مُمارسة 
- االستجابات املُبالغ فيها، والغضب ألتفه األسباب.

- اإلرصار عىل سلوك االستبداد واالستيالء يف سبيِل احلصول 
عىل أهدافه. 

ملُصيب  ا ضع  مو يف  ئاًم  ا د نفسه  لطفل  ا ى  ير  -
آرائه. عن  والتنازل  االنصياع  ويرفض  احلق،  وصاحب 

أنواع العناد عند األطفال:
1- العناد العريض:

نتيجًة  آنّيًا وحلظّيًا، وحيدُث بشكٍل طبيعّي  العناد  يكون هذا 
للتقّلباِت النفسّية وتغرّيات املزاج، وهو عارٌض َيزول بـزوال 

ُمسّببه.

2- العناد املُتكّرر:
وهو  وتربوّيًا،  اجتامعّيًا  واملَرفوض  املَذموم  العناد  هو 
بشكٍل  واألوامر  التعليامت  وجتاهل  ورفض  ُمقاومة 
املُقنعة. وغري  املنطقّية  غري  املرّبرات  إبداء  مع  ُمستمر 

3- العناد املريض:
النفسية  األمراض  ُيرافق  جدًا  نادٌر  العناد  من  الّنوع  هذا 

والُعصابية، وهو حَيتاج عادًة لالختصاصيني النفسيني 
لِعالجه.

أسباب العناد عند األطفال:
احلركّية  الطفل  مهارات  عىل  ُتفرض  التي  القيود   -
سواًء  الطفل  حركة  عىل  املحدودّية  ففرض  واملعنوية؛ 
قد  التي  واألشياء  التحف  كثرة  أو  املكان  ضيق  بسبب 
واللعب  للحركة  حاجاته  إمهال  إىل  باإلضافة  ُتؤذيه، 
معه والتواصل  حماورته  ضعف  مع  البدين  والنشاط 
ُأمهلت. التي  ذاته  استعادة  ملُحاولة  للعناد  َيدفعه  هذا  كّل 

من  األشخاص  قبل  من  والقهر  بالظلم  الشعور   -
التعجيزية  والطلبات  املثالّية  األوامر  وتلّقي  حوله، 
للطفل التوتر  مستوى  يرفع  مّما  الوالدين؛  قبل  من 
الشديد. العنادي  بالسلوك  بداخله  عاّم  فُينّفس 

الرئيسّية الطفل  حاجات  وإشباع  تلبية  عدم   -
مما  التعب،  أو  النعاس،  أو  الشديد،  باجلوع  كشعوره 
مستوى  وارتفاع  لديه  النفيس  التوازن  عىل  ُيؤّثر 
وُمعاند مستقر  غري  بشكٍل  حيوم  ذلك  فيجعله  التوتر 
بأّنه  الطفل  حول  ملن  مؤرّشًا  العناد  هذا  يكون  أن  فيجب 
ُمعنّي. يشٍء  عىل  احلصول  أو  ما  حاجٍة  لتلبية  حيتاج 

فالنمذجة  الكبار؛  من  حوله  ملن  الطفل  تقليد   -
األطفال مع  فعاليًة  التعليمّية  األساليِب  أكثر  هي 
َطلبات  َيرفض  وهو  الكبري  أخاه  الطفل  َيرى  كأن 
الئق. السلوك  هذا  بأّن  يظّن  فهو  ويتجاهلها،  والديه 

التي  النفسّية  األزمات  عىل  مؤرّشًا  أحيانًا  الِعناد  ُيعّد   -
األصغر األخ  من  بالغرية  كشعوره  الطفل؛  هبا  يمّر 
بالعجز  الشعور  أو  الشديدة،  للُمنافسة  تعّرضه  أو 
وُمعارض. سلبيٍّ  بشكٍل  فعله  رّدات  فتظهر  وامللل، 

عالج العناد عند األطفال:
اءة والتنشئة  البنَّ - أثر البيئة املُحيطة بالطفل؛ فالبيئة الرتبوّية 
حوله  من  مع  متصاحلًا  سوّيًا  ِطفاًل  ختلق  السليمة  األرسّية 
ومع ذاته، خاليًا من املشاكل النفسية واالضطرابات السلوكية
واللني والعطف،  احلّب،  من  بجوٍّ  الطفل  إحاطة  فيجب 
الوّدي التواصل  عىل  املبني  الدافئ  والنقاش  اللطيف،  والكالم 
حاجاته  تلبية  إىل  باإلضافة  األسباب،  ورشح  واإلقناع 
واملنطقّية. العادلة  لَطلباته  واالستجابة  وإشباعها، 

من  وحرمانه  العناد  هنج  سلوكه  حال  يف  الطفل  جتاهل   -
وُمقابلة  األعامل  ببعض  القيام  رفضه  حال  ففي  استثامره؛ 
سيجنيه  وما  العناد  هذا  قيمة  يفقد  فهو  بالتجاهل  سلوكه 
غرضه. حتقيقه  لعدم  عناده  عن  سيرتاجع  وبالتايل  عليه، 

- مكافئة الطفل وتعزيزه يف حال استجابته للتوجيهات واألوامر 
بشكل سليم وهادئ؛ فاملُعّززات املادّية واللفظية وغريها ترتك 
لديه انطباعًا عن فوائد الطاعة واالنصياع لألوامر واالستجابة هلا
للطفل  اإلجيابّية  االستجابات  عىل  الرتكيز  جيب  كام 
املكافآت  من  باملزيد  ووعده  عليه  والثناء  وتعزيزها، 
التكيفية. اإلجيابية  بالسلوكّيات  استمراره  عند 

للعناد مُمارسته  عند  مبارٍش  بشكٍل  الّطفل  عقاُب   -
واملكافآت التعزيَز  جتلُب  الطاعة  فإّن  ُذكر  فكام 
مرصوفه  من  الطفل  كحرمان  العقاب،  جيلب  فالعناد 
املُحدد. املوعد  يف  النوم  إىل  يذهب  مل  إذا  التايل  اليوم  يف 

منه مسمع  عىل  عنيد  طفل  بأنه  الطفل  وصف  عدم   -
هذا  فإّن  املُطيعني؛  األطفال  من  حوله  بمن  ُمقارنته  أو 
وطريقة  الطفل  نفسية  يف  أكثر  بشكٍل  العناَد  ُيؤّصل 
النفي  بصيغة  األوامر  إلقاء  عدم  إىل  باإلضافة  استجاباته، 
للُمعارضة. الباب  له  ويفتح  بالعناد  له  يوحي  فهذا  والرفض 

طرق التعامل مع الطفل العنيد:
- مشاركة الطفل يف األفعال املختلفة:

جيب أن يعلم اآلباء واألمهات جيدًا أن األطفال حساسني جدًا 
للكلامت واألفعال من اآلخرين، لذا جيب أن يعمل الوالدين عىل 
تغيري أسلوب التعامل مع الطفل وحماولة مشاركته يف أفعاله

متسكه  عن  الطفل  يتخىل  أن  السهل  من  ليس  إنه  حيث 
يف  الدخول  جتنب  حماولة  جيب  كام  املختلفة،  بمواقفه 
الوقت والطاقة ولتجنب اإلحباط. لتوفري  الطفل  معارك مع 

- التفاوض:
تفاوض  عملية  إجراء  حماولة  واألب  األم  عىل  يتوجب 
للحل  معه  والوصول  فهمه  حماولة  هبدف  الطفل  مع 
عليه: اآلتية  األسئلة  طرح  يمكن  املثال  سبيل  عىل  املناسب، 

. ) ؟ ك عد سا أ ن  أ يمكن  كيف  (
. ؟ معك حيصل  ي  لذ ا ما  (

- إهلام الطفل:
الشخصيات  عن  القصص  بعض  استخدام  يمكن 
الطفل  إهلام  هبدف  العامل  يف  واهلادفة  الناجحة 

املختلفة. بواجباته  يقوم  أن  عىل  وحتفيزه 
- احرتام الطفل:

الطفل احرتام  الطفل  منح  اآلباء  عىل  جيب 
لقراراته  والتقدير  االحرتام  الطفل  منح  اآلباء  عىل  جيب 
لرفض  غالبًا  الطفل  يميل  إذ  وتقّبلها،  اخلاّصة  واختياراته 
األحيان  من  كثري  يف  يدفعه  ما  وهو  عليه،  املفروضة  السلطة 
يستمعوا  أن  األهل  ُينصح  وهلذا  االستجابة،  وعدم  للعناد 
هبدوء  نقاشهم  وحماولة  يريدون،  ما  وفهم  أبنائهم  آلراء 
واحلّب  واملوّدة  التعاطف  وتقديم  معهم،  والتعاون  إلقناعهم، 
الثقة  وزرع  وأفكارهم،  مشاعرهم  جتاهل  وعدم  هلم، 
حيّبون  فاألطفال  إجبارهم،  حماولة  دون  نفوسهم،  يف 
اآلباء. قبل  من  باالهتامم  وخياراهتم  آراؤهم  حتظى  أن 

- إعادة توجيه انتباه الطفل:
مرغوب  غري  سلوك  نحو  طفلهم  اجّتاه  اآلباء  يرى  قد 
السلوك  ذلك  عن  انتباهه  تشتيت  فعليهم  وعندها  فيه، 
معّينة بلعبة  الّلعب  أراد  ما  إذا  وسؤاله  مناداته  طريق  عن 
عىل  جيب  الغرض  وهلذا  املفّضل،  برناجمه  مشاهدة  أو 
حيّبها  التي  امللهيات  من  بمجموعة  االحتفاظ  دومًا  اآلباء 
وألعابه  بكتبه  كاالحتفاظ  احلاجة،  عند  واستخدمها  الطفل، 
يساعد  مّما  تناوهلا،  حيّب  التي  وجبته  حتضري  أو  املفّضلة، 
منه. مرغوب  غري  سلوك  أّي  وجتّنب  انتباهه،  تشتيت  يف 

- تقسيم مهام الطفل:
ُيمكن أن يكون ِعناد الطفل ورفضه لتنفيذ طلبات والديه ناجتًا 
عن عدم ُقدرته عىل إمتام املهام والواجبات املُراد منه فعلها، ويف 
هذه احلالة جيب تقسيم املهّمة إىل أجزاٍء أصغر هبدف إمتامها 
عىل عّدة مراحل، مع أخذ فرتات قصريٍة لالسرتاحة، إذ إّن 
اّتباع هذا األسلوب ُيمكن أن حيّد من عناد الطفل، ويدفعه إلهناء 
املهّمة بشكٍل أفضل من حماولة إهنائها خالل جلسة واحدة.

- خلق الروتني يف حياة الطفل:
وأدائه  سلوكه  من  الطفل  حياة  يف  روتني  وجود  حيّسن 
واألحداث  األمور  جمرى  توّقع  بإمكانه  يصبح  إذ  الدرايس، 
يف يومه دون اضطراب، فعىل سبيل املثال حيتاج الطفل يوميًا 
تقّل عن ذلك  بمّدة  النوم  يؤّثر  12-10 ساعة نوم، يف حني  من 
التخريبية والترّصفات  العناد  إىل  فيلجًا  سلوكه،  عىل  سلبًا 
اليومية. الطفل  حياة  يف  معنّي  روتني  اّتباع  ُيفّضل  لذا 

- احلزم يف التعامل مع الطفل:
واّتباع  احلزم  إىل  الّلجوء  أحيانًا  الوالدين  عىل  جيب   
بترّصفات  الطفل  قيام  فعند  طفلهم،  مع  التحذير  أسلوب 
ذلك  عن  للتوّقف  إنذاره  اآلباء  عىل  جيب  فإّنه  خاطئة 
ال  أن  من  التأّكد  مراعاة  مع  للعقاب،  سيتعّرض  فإّنه  وإاّل 
اهلدف  إّن  إذ  الطفل،  عىل  سلبية  بآثار  األسلوب  هذا  يعود 
بالطفل. الرضر  إحلاق  ال  املوقف  تصحيح  هو  اّتباعه  من 

- عدم التعامل مع عناد الطفل عىل أّنه مشكلة:
أهّنا  عىل  األطفال  عناد  مع  التعامل  اآلباء  عىل  جيب  ال 
لألطفال  مفيدًا  العناد  يكون  األحيان  من  كثري  ففي  مشكلة، 
حّل  عن  البحث  يف  اإلرصار  يمنحهم  قد  فمثاًل  حياهتم،  يف 
بقناعاهتم  ملتزمني  جيعلهم  كام  تواجههم،  رياضيات  ملشكلة 
مستقباًل. املنحرفة  السلوكيات  بعض  جتّنبهم  التي  اخلاّصة 

حّب  كان  فكّلام  ووالديه،  الطفل  بني  العالقة  توطيد   -
ملطالبهام. واستجابته  هلام  تقّبله  زاد  كبريًا،  لوالديه  الطفل 

يف  رأيه  عن  وُيعرّب  قلياًل،  يتذّمر  لكي  للطفل  مساحة  ترك   -
به، فإّن  أمر ال يرغب  تنفيذ  الطفل عىل  ُيقدم  موضوٍع ما، فعندما 
خُيفيها. التي  الداخلية  مشاعره  عن  للتنفيس  فرصًة  ُيعطيه  ذلك 



ساكن يف حضن الصرب 
ساكن وصامت ملدى الدهر 
هييُم قلبي كالطفل بالشوق 

وأهيُم بحبك وأحيا ملدى الدهر
أنا يف البستان أُغرد كالعصفور 

أُنشد تراتيل الصباح باحلب املنشود
ويستشعر قلبي احلنني واخلوف 

أين أهرب؟ ...أين أهرب من املكتوب؟
وسأظل بالصرب أحيا و أستظل بالشعور

شعور ُحبك يف طيات القلب واجلور 
ال مهرب منك وال أسعى يف يوم للهروب

فأنا أحيا بحبك و ألتمس الصرب 
و أترنم ترانيم احلب وأستقى من العشق 

هيدأ القلب ونبضاته أبدا ما هتدأ !
فتعلو وتعلو وتتنغم بحروف املشاعر 

وترتجم لقصائد وأشعار تلقى باملسامع 
تتالمس مع القلب والروح 

والدموع بالعني ختور وختور
أين أهرب ؟

حـضـن الـصـبـر 

واهلروب ليس باحلل املضمون
ألتمس وأتالمس مع الصرب مدى الدهور
وسكنات القلب وهن يداعب فتاة احلور 
كيف ال يسمع قلبك آنات القلب املفتور 

وكيف ال يدرك حسك نبضات القلب املذعور
أليس من الظلم أن أحيا بالصمت مدى الدهور 
أليس من الظلم أن أحيا بحضن الصرب املغمور 

وأتنفس عبري الشوق بريح الرشق العابر 
أعرب التاريخ والزمن وأجتاوز كل احلدود 

أعلن احلداد عىل غياب حبيب بالقلب مدفون 
وتتساقط الدموع عىل جر اخلدود 

تتهاوى القوى وينفذ الصرب الساكن الصدور
وأعيش باحلب ساكن يف حضن الصرب 

بالصرب أحيا ...
وأنتظر حبيب بقلب ملهوف

نـظـرة عينيكى احللوين
قالت كالم هنا
قالت كالم عننا

قالت غنا
قالت قصايد ىف الغرام 

ليا أنا

نظرة عينيكى بحبها
حاضنه هنانا ف حبنا
مشاعرنا هربت مننا

ملا لقيت إننا
متشوقني متلهفني

 عىل حلظه جتمعنا ببعضنا

عينيكى الحلوين

بقلم األديبة الشاعرة واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-  مـصـــربقلم/ م. جمدى عزيز -  أمريكا

؟ اغتصــاب  أم  غصــب  هــو  أ 

االغتصاب  أم  االغتصاب  من  الغصب  هل 
نفسه  يطرح  هام  سؤال  الغصب،  من 
الواعية العقول  إال  عنه  جتيب  وال 
من  ليس  حًقا  املرء  يغتصب  عندما  فهل 
حقوقه مدعًيا أنه جاء بالغصب عنه، هل 
وعذرًا  واهًيا   تربيًرا  أم  عذًرا،  ذلك  يعترب 
فكيف  صاحبه،  اقرتفه  ذنب  من  أقبح 
لإلنسان أن حيلل لنفسه ما ليس من حقه
وكيف تقتني ما ليس لك؟ ، وكأنه حق من 
حقوقك بقصد وعن عمد وترصخ لتقول 
ملن يلومك أن ذلك األمر كان " غصب عنى " .

ملاذا  ونسأل  أنفسنا  نراجع  أن  جيب  هنا 
واستحالل  االغتصاب  إىل  املرء  يلجأ 
بنّي" واحلرام  بنّي  "فاحلالل  احلرام، 
فعل  بأي  نقوم  بأن  ألنفسنا  نسمح  فكيف 
شيًئا  نفعل  مل  وكأننا  االغتصاب  أفعال  من 
نستند  وما  أسبابنا  ولدينا  اإلطالق،  عىل 
أخذناه  ما  وكأن  وبراهني  حجج  من  إليه 
حقوقنا. من  وحق  لنا  حالل  حق  بغري 

ظل  يف  تعيش  جمتمعاتنا  تزال  ال  هل 
باملكر منا  ُسلب  ما  وهل  الغابة،  قانون 
أيًضا والنهب  بالسلب  إال  يرد  ال  واخلداع 
"جمرًما  هكذا  نعيش  نظل  سوف  وهل 
أعتدى  أخوك  كان  فإن  جمرًما"،  يرسق 
وتأيت  مثله،  تفعل  ال  حقك  وسلب 
ما  وتعوض  األفعال  نفس  إرتكاب  عىل 
بنفس  واالغتصاب  بالغصب  منك  ُأخذ 
املنطق. نفس  وذات  والوسيلة،  الطريقة 
هي  جديدة،  لغة  جيًعا  نعرف  أن  جيب 
أخ   أن  نجد  فعندما  القانون،  سيادة  لغة 
عىل  أرض  قطعة  ىف  أخيه  حق  يغتصب 
وكانت  حقه  من  أهنا  بحجة  املثال،  سبيل 
قد رُسقت منه من  قبل، بحيلة أو أخرى 
فأصبحت حق مغتصب، و باحليله واملكر 
واخلداع أعادها وبنفس الطريقة التي كان 
يعاين منها، ونجد أنه يربر لنفسه ما اقرتف 
الضمري. عذاب  خيمد  حتى  ذنب  من 
فهناك الكثري من املغتصبني الذين يستحلون 

املال العام وكذلك أموال ليست من حقهم.
يستحل  من  هناك  عديدة،  ذلك  وأشكال 
لنفسه  ويربر  عمله  خالل  من  احلرام  املال 
ذلك باالحتياج، ويسوق لنفسه من احلجج 
أن  يستحق  بأنه  يقتنع  جيعله  ما  الواهية 
حيصل عىل أكثر مما يتحصل عليه بكثري
أنه سبٌب يف نجاح هذا  وُينّصب نفسه  بل 
عن  الناتج  اخلري  ذلك  كل  ومصدر  العمل 
حوله  ومن  لنفسه  خمادع  العمل،   هذا 
من  ذلك  وأن  النتاج  ذلك  صاحب  بأنه 
وجود  دون  فقط  الشخيص  جمهوده 
والعمل،  النجاح  رشكاء  لباقى  فضل  أى 
األشخاص  هؤالء  من  الكثري  جيد  هكذا 
املربرات التي يقنعون هبا أنفسهم ليخمدوا 
وضامئرهم نفوسهم  داخل  احلق  أصوات 
خداع  يف  نجحوا  قد  بأهنم  يظنون  وهم 
بذلك  أصبحوا  ولكنهم  الضامئر،  تلك 
الثأر أخذ  بحجة  القتل  يستبيح  قاتاًل  مثااًل 
القانون  حيكمه  ال  جمتمع  يف  نحيا  وكأننا 
واألعراف واألصول  القواعد  حتكمه  وال 
املرجعية  بوجود  يعرتف  ال  جمتمع 
تلك  كل  حترم  التى  الدينية  أو  القانونية 
تعاليم  عن  اخلارجة  والترصفات  األفعال 
تأمرنا  والتى  الساموية،  األديان  جيع 
باملحبة والسالم جتاه اآلخر، وتعلمنا حمبة 
سلب  وجترم  وحترم  جرياننا،  و  أخواتنا 
احلرام عشق  وغواية  اآلخرين  حقوق 
الذهب  أو  املال  باغتصاب  يقوم  فمن 
قواه  بكامل  وهو  اآلخرين  مقتنيات  أو 
العقلية، هو كمن يقوم باغتصاب الفتيات.

فعندما ننظر إىل تعريف االغتصاب يف علم 
اللغات، وتعريف مصطلح "غصب عني"
أم  احلياة  قاموس  مع  ذلك  يتوافق  وهل 
نجد  سوف  الفهلوة،  قاموس  مع  يتوافق 
أن جيع القواميس واحدة وحتمل نفس 
املعنى والفهم وذلك حتت مسامع وإدراك 
اجلميع فال خيتلف قانون العلم عن قانون 
اإلنسان  ووعي  إدراك  فإن  وبذلك  املنطق، 
أصل  عن  والبحث  باألشياء  ومعرفته 

عينيكى تروى العاشقني
 العطشانني لنظرة حب منها

بتكتب قصايد من حنني
 ومن شوق الوهلانني
 والكل بيخطب ودها

نظرة عينيكى 
ماقدرش أهرب منها

من غري ما أقوهلا
أنا أد إيه بحبها

بتوه ىف سحرها
عاوز اعرف رسها
بتقول كالم كثري

 بتقول هافضل أسري
كل ما أقرب منها

طريق  خالل  من  يكون  وأن  البد  معانيها، 
من  نابًعا  يكون  أن  جيب  وال  والتعلم،  العلم 
أن  باب مبدأ  والفهلوة، ومن  البلطجة  علم 
من  آخره  إىل  وشطارة  حرفة  احلق  أخذ 
تستخدم  التي  والتربيرات  األلفاظ  آالف 
وهو  حق  عىل  أنه  لنفسه  املرء  يؤكد  لكي 
املطاف  هناية  ىف  ذلك  ويأخذه  باطل،  عىل 
للسقوط إىل اهلاوية وما أبشع تلك النهاية.

الصواب  إىل  تأخذنا  وفروعه  فالعلم 
وكيفية  الصحيح،  والطريق  دائاًم 
الفرق  أيضًا  لنا  ويبني  العقاب  إنزال 
حالل  من  علينا  ملتبس  هو  ما  كل  بني 
ولكن  األمان،  بر  إىل  بنا  ويصل  وحرام 
االغتصاب عمليات  ذلك  كل  مع  تبقى 
حتت  واقعة  اإلنسان  أى  هلا  يتعرض  التى 
طائلة القانون، حتى وإن أدعى أنه ارتكب 
يقدم  كام  إرادته  ودون  عنه  غصًبا  ذلك 
جريمته إلرتكابه  مربرات  جانى  أى 
القاعدة  ويعتمد  املجرم  يربئ  فالقانون 
"املتهم  إن  تقول  التى  الشهرية  القانونية 
السري  إدانته"، وذلك مع  تثبت  برئ حتى 
الكشف  يتم  األمر  لزم  التحقيقات، فإذا  ىف 
لتقرير  اجلريمة  مرتكب  عىل  الطبي 
قواه  سالمة  ومدى  املتهم  أهلية  مدى 
كافة  ويدرك  يعي  املتهم   وهل  العقلية، 
شخص  بالفعل  أنه  أم  وترصفاته،  أفعاله 
هذه  وارتكاب  عن ترصفاته  مسؤول  غري 
األهلية  أنه فاقد  األفعال غصًبا عنه، حيث 
ارتكبه  ما  وكل  والوعي،  واإلدراك  واحلس 
ال يندرج حتت صفات االنحالل األخالقي 
وسوء الرتبية والنشأة الغري صحيحة، وأن 
نتاج ظروف نشأ هبا  يقدم عليه  ما  جيع 
جعلته جمرًما ويقبل ما ال حيل له، ويظل 
منه  جيعل  اإلنسان  احتياج  هل  هام  سؤال 
" فهناك  ال   " بـــ  بالفعل، واإلجابة  جمرما 
أكثر البرش فقًرا  هم أكثرهم رشًفا و أغناهم 
خلًقا، لذا هنا جيب أن يقال له ما قيل من 
وكان  لك"،  حيل  "ال  امللك  هلريودس  قبل 
سبب قطع رأس "يوحنا املعمدان " عندما 

أعرتض قرار امللك ومل يوافق بزواجه من 
امرأة أخيه، وقال له "ال حتل لك"، وبالفعل 
فكيف  متاما  األخت  منزلة  يف  األخ  زوجة 
أو من  لك  ليس  ما هو  ولذلك كل  له،  حتل 
حقك فهو اغتصاب ويعاقب عليه القانون
وهنا  بالفعل،  األهلية  فاقد  حالة  يف  إال 
بمستشفيات  األشخاص  هؤالء  يوضع 
حيث  عليهم،  للتحفظ  العقليه  األمراض 
وعىل  أنفسهم  عىل  خطًرا  أصبحوا  أهنم 
ويتحقق  جيًدا،  متابعتهم  وجيب  املجتمع 
الطبي  للكشف  بخضوعهم  طبًيا  ذلك  من 
اآلن  مهرب  فال  الكاملة،  والفحوصات 
كمثل  القانون،  بسيادة  األرض  عدالة  من 
خلق  ملْن  اإلهلية،  بسيادة  السامء  عدالة 
يف  به  يتمثل  لكي  صورته  عىل  اإلنسان 
هو  فاهلل  باخلري،  األرض  وتعمري  املحبة 
صانع السالم، وكيف تكون املحبة مع فعل 
كيف  املربرات،  كانت  مهام  االغتصاب 
يتذوق اإلنسان معنى الراحة وهو يمتلك ما 
ال حيل له، كيف يعتدى عىل فتاة باإلكراه
وحتكمنا  فينا  وتتحكم  وحوش  نحن  هل 
تطلب  إنسان؟!،  يا  إنسانّيتك  أين  غرائزنا 
طفلة  عن  تعفو  مل  وأنت  والسامح  العفو 
يف  حقها  وتغتصب  الزهور  عمر  يف  بريئة 
احلياة بشكل أو أخر، وال تدعها حتيا بسالم 
وبراءة  الطفولة  براءة  باغتصاب  وأمان، 
لعلك  احلسنة،  النوايا  وبراءة  الضحكة 
النفس  ويدمر  الرباءة  يقتل  من  أن  تدرك 
واخلوف  الرعب  بحياة  عليها  وحيكم 
واألخرية األوىل  ونظرهتا  يشء  كل  من 
يصبح هو حامل شعار أننا يف غابه واجلميع 
عني"  "غصب  فكلمة  برش،  ولسنا  ذئاب 
سادة.  يا  اإلعراب  من  حمل  هلا  ليس 
وأترك لكم اإلجابة عىل السؤال؟ هل الغصب 
الغصب؟   االغتصاب من  أم  االغتصاب  من 
واإلدراك والفهم  الوعي  هلم  ملْن  سؤال 
أنقذوا الرباءة بأحكام رادعة ملثل هـؤالء 
بـال  الغري  حقوق  استحلوا  الذين  الذئاب 
خوفًا، من رب وال قانون وال رادع هلم 

يوقف غصب واغتصاب حق العباد.

بقلم األديبة الشاعرة واإلعالمية/ عـبـيـر  حـلـمـى-  مـصـــر



العزيـز  وقارئى  صديقى  معى  أصطحبك 
املتابع لصحيفة وموقع وتطبيق كـاريـزمـا ىف 

رحلة من رحالت الغربة.

ينتابك إحساس  أصعب  الوطن  عن  الغربة 
إحساس  فيصبح  الذات  عن  بالغربة  بالك  فام 
مؤمل وجمهد يمكن أن يشعر به اإلنسان حينام 
نعيش غرباء عن أنفسنا وليس فقط عن بالدنا.

نفتقد السالم الداخيل والطمأنينة التي متنحنا 
احلياة  وتشغلنا  والفرح،  واحلكمة  األمان 
املغرية  بأرقامها  وتلهينا  الرسيع  بإيقاعها 
كم  أننا  األوىل  للوهلة  ونعتقد  أحيانًا  واملخيفة 
نستطيع أن نحقق فيها.. وليس كيف نعيشها؟!

واملعادلة  ناقصه  لدينا  الصورة  وتصبح 
ىف  األحوال  جيع  ىف  فنصبح  مكتملة  غري 
فيها نبقى  أو  بالدنا  نغادر  عندما  غربة.. 
أو حتى عندما نغادر دنـيـانـا فنكتشف إننا كنــا 

غرباء بأى حال من األحوال.

لذلك نحن بأمس احلاجة أن نجدد عالقاتنا مع 
اهلل وذواتنا واآلخرين، التي أمهلناها منذ زمن 
بعيد، وسنجد يف حياتنا حمطات جيب الوقوف 
والتأمل فيها وأيضًا  النفس  للتحاور مع  عندها 
مع رشكائنا ىف هذه احلياة بشكل إجيابى وعمىل.

واآلخرين  ذواتنا  إىل  ننظَر  أن  هبنا  رّبى، 
بعينيك، ونحّب ذواتنا وجيع اآلخرين بقلبك.

بعض األمور إذا إستطعت التخيل عنها سوف 
جتعل حياتك أسهل كثريًا وأكثر سعادة وحكمة 
الغربة. ىف  وأنت  وخصوصًا  بكثري  قبل  من 

من  بالكثري  نتمسك  ندري  أن  بدون  أحيانًا 
التوتر  من  كبريًا  قدرًا  لنا  تسبب  التي  األمور 
هلذه  السامح  من  وبداًل  واملعاناة،  واألمل 
السامح  من  وبداًل  جيعًا  بالذهاب  األشياء 
عىل  اإلجهاد،  من  خاليني  نكون  بأن  ألنفسنا 
بقوة. األشياء  هبذه  نتشبث  نحن  العكس 

بالتخيل  نقوم  سوف  اليوم  من  إعتبارًا 
ختدم  تعد  مل  التي  األشياء  تلك  معظم  عن 
التغيري.. نقبل  وسوف  غرض  أي  لنا 

التغيري  أنت  أن تكون  يا صديقى مستعد  فهل 
الذى تريد أن تراه ىف هذا العامل وىف نفسك أواًل؟!

الغربـة  يا صديقى نكتشف ذواتنا ىف  بنا  فهيا 
عندما أصتحبك معى ىف تلك املحطات.

عىل  دائاًم  لتكون  حاجتك  عن  التخيل   -1
حق:

هناك الكثريين منا الذين ال يستطيعـون حتمـل 
بآراءهـم  ويتمسكون  خيطئون،  أهنم  فكرة 
كانـت  ولو  وحتي  خطأ  كانت  ولو  حتي 
النتيجة خسارة أعز األصدقاء أو إهناء لعالقـة 

وطيدة مع اآلخرين. 

قدرا  حيدث  برأينا  التمسك  كان  لو  وحتى 
وبالنسبة  لنا  بالنسبة  واألمل  التوتر  من  كبريًا 
العناء. هذا  كل  تستحق  ال  املسألة  لآلخرين 

رضورة  عليك  "تلح"  بنفسك  شعرت  كلام 
حق  عىل  هو  من  حول  معركة  إىل  القفز 
السؤال: هذا  نفسك  إسأل  خطأ  عىل  هو  ومن 

"هل أرص أن أكون عىل حق، أو من األفضل أن 
أكون عطوفًا ومتساحمًا؟!

يقول واين داير: ما هو الفرق حقًا إذا كنت 
عىل خطأ أو صواب هل األنا أم غرورك كبري 

هلذه الدرجة؟!

2- التخيل عن حاجتك للسيطرة:

كن عىل إستعداد للتخيل عن حاجتك للسيطرة 

دائاًم عىل كل ما حيدث لك وحولك واألحداث 
واألشخاص املوجودين سواء كانوا من املقربني 
تلتقي هبم يف  العمل أو جمرد غرباء  أو زمالء 
الشارع، أسمح هلم أن يكونوا أنفسهم وال تفرض 
عليهم طريقتك يف احلديث أو السلوك أو احلياة.
أسمح لكل يشء وكل شخص ليكون كام هو 
وسوف ترى كيف أن ذلك سيجعلك مرتاحًا 

وستشعر بشعور أفضل بكثري.

أترك العامل كام هو إن من يمتلكون العامل هم 
تكرر  عندما  ولكن  وشأنه،  العامل  تركوا  من 
بالتأكيد فستفشل  بالدنيا..  اللحاق  حماولة 

)احلكيم - الو تزو(.

3- التخيل عن إلقاء اللوم:

اآلخرين  عىل  اللوم  إللقاء  حاجتك  عن  التخيل 
بام  أو  متتلكها  ال  أو  األشياء  متتلك  ألنك  سوى 
لآلخرين  اللوم  إلقاء  عن  توقف  به،  تشعر 
حياتك. عن  املسؤولية  إختاذ  يف  والبدء 

لذاتك  اهلادمة  األفكار  عن  التخيل   -4
والنابعة من عقلك:

كم من الناس يرضون أنفسهم بسبب عقليتهم 
وامللوثة  السلبية  الذاتية  واألفكار  اإلهنزامية 
ما  كل  تصدق  ال  واملتكررة،  أنفسهم  عن 
الكالم سلبيًا  إذا كان  يقوله عقلك عنك ال سيام 
تعتقد  مما  أفضل  أنت  ذاتك،  شأن  من  ويقلل 
ظهرك. وراء  وأرمها  السلبية  اآلراء  أترك 

العقل هو أداة رائعة إذا ما أستخدمت بحكمة 
ولكن نفس األداة تصبح أداة للدمار والفوضى 
إذا أستخدمت بشكل خاطئ. والقلق  واحلزن 

5- التخيل عن احلدود الضيقة التي رسمتها 
عن نفسك:

ما  حول  الضيقة  فكرتك  عن  ختىل  نعم 
أو  ممكن  هو  ما  حول  ال،  أم  به  القيام  يمكنك 
مستحيل، من اآلن فصاعدًا أنت لن تعد تسمح 
من  احلد  مقدراتك  عن  الضيقة  ملعتقداتك 
قوتك وإبقاءك عالقًا دائاًم يف املكان اخلطأ إفرد 
حيملها  فكرة  ليس  اإلعتقاد  وحلِّق،  جناحيك 
العقل. حتمل  التي  هي  الفكرة  بل  العقل 

6- التخيل عن الشكوى:

التخيل عن حاجتك املستمرة للشكوى من تلك 
العديد من األشياء، الناس املجتمع، واحلـاالت 
واألحداث التي جتعلك غري سعيدًا، حزينًا أو 

مكتئبًا.
ألي  يمكن  وال  سعيدًا  جيعلك  أن  يمكن  أحد  ال 
حالة أن جتعلك حزينا أو بائسًا إال إذا كنت أنت 
التي  هي  احلاالت  ليست  إهنا  هلا،  تسمح  الذي 
تطلق تلك املشاعر التي تشعر هبا، ولكن كيف 
بإجيابية؟! احلاالت  تلك  إىل  تنظر  أن  اخرتت 

التفكيـر  قوة  إىل  مشاعرك  يطلق  الذي  فهذا 
اإلجيايب.

7- التخيل عن اإلنتقادات:

األشياء واألحداث  إلنتقاد  التخيل عن حاجتك 
أو  سلوكهم  يف  إختالفهم  ملجرد  التي  والناس 
طريقة نظرهتم لألمور.. نحن جيعا خمتلفون 
ولكن نحن جيعًا ال نختلف يف اجلوهر كثريًا.

ونحن  سعداء  نكون  أن  نريد  جيعا  نحن 
جيعا  ونحن  وُنَحب  نحب  أن  نريد  جيعا 
اآلخرين.. من  مفهومني  يكون  أن  نريد 

نيا  لد ا ه  هذ يف  ء  شيا أ يد  نر جيعا  نحن 
ونحلم.. ونتمنى.. 

8 - التخيل عن حاجتك إلرضاء اآلخرين:

شخصًا  لتصبح  املستميتة  حماولتك  عن  ختيل 

اآلخرين عنك  يرضى  كي  آخر 

ولن  سالكة  غري  الطريقة  هذه 
تؤدي سوى إلرهاقك وضياع 

نفسك. 

تتوقف  التي  اللحظة  يف 
املضنية  املحاولة  عن 

آخر..  شخص  تكون  لكي  جدًا  والصعبة 
ويف  األقنعة،  كل  ختلع  التي  اللحظة  يف 
هي  كام  نفسك  تقبل  التي  اللحظة 
واحلب الرضا  بكل  احلقيقية  ذاتك  وحتضن 

لك  ينجذبون  تلقائيًا  الناس  جتد  سوف 
عليه. أنت  وما  أنت  كام  وسيحبونك 

9- التخيل عن مقاومة التغيري:

ىف  وطبيعى  وإجيايب  جيد  أمر  التغيري 
عىل  التغيري  يساعدك  سوف  احلياة،  هذه 
أخرى. مرحلة  إىل  مرحلة  من  اإلنتقال 

التحسينات  التغيري سوف يساعدك عىل عمل 
من  حياة  وكذلك  وشخصيتك،  حياتك  يف 
حولك إتبع اإلسلوب خاص بك وتقبل التغيري 
ال مقاومته وال تقلد شخص بعينه، كن نفسك.

10- التخيل عن التصنيفات:

األشياء  لتصنيف  الدائمة  حاجتك  عن  التخيل 
واألشخاص أو األحداث التي ال تفهمها عىل أهنا 
غريبة أو خمتلفة وحاول فتح عقلك شيئا فشيئا..

مفتوحًا..  يكون  عندما  فقط  يعمل  العقل 
ع  ا نو أ و جلميع  ا عب  ستو أ و عقلك  فتح  أ

الشخصيات من حولك.

رفض  عند  هو  اجلهل  أشكال  من  شكل  أعىل 
داير( )واين  يشء  أي  عنه  تعرف  ال  يشء 

11- التخيل عن خماوفك اخلاصة:

أنت  له  وجود  ال  فإنه  وهم  جمرد  هو  اخلوف 
أنشأته بنفسك.. اخلوف ال يوجد إال يف عقلك.. 
وإزالة اخلوف من عقلك يعني إزالته من حياتك..

12- التخيل عن األعذار:

قوتنا  من  نحد  نحن  األوقات  من  الكثري  يف 
التي  األعذار  من  العديد  بسبب  ومهاراتنا 
عىل  والعمل  النمو  من  بداًل  نستخدمها، 
ونكذب  نتعثر  نحن  وحياتنا  أنفسنا  حتسني 
أنوع  كل  بإستخدام  وذلك  أنفسنا  عىل 
حقيقيــة. ليست  الواقـع  يف  والتــي  األعــذار 

13- التخيل عن املايض:

أعرف أن ترك املايض وراءك صعب وخصوصًا 
عندما يبدو املايض أفضل بكثري من احلارض أو 
أسوء، واملستقبل يبدو خميفًا جدًا ولكن عليك 
أن تأخذ يف اإلعتبار حقيقة أن اللحظة الراهنة 
هي كل ما متلك واملايض لن يعود مهام فعلت.

أي  من  لديك  ما  جيع  هي  الراهنة  اللحظة 
إليه تشتاق  الذي  املايض  اآلن،  مضى..  وقت 
ماضى  أصبح  اآلن  به..  حتلم  الذي  املايض 
إنتهى. بالفعل  يزعجك  الذي  املايض  أو 

حارضًا كان  عندما  تتجاهله  كنت  أنك  تذكر 
يف  موجود  وكونه  نفسك  إهيام  عن  فتوقف 
عىل  اآلن،  باحلياة  واستمتع  اآلن  تفعله  ما  كل 
رحلة  هي  احلياة  كل  األحوال  من  حال  أي 
تؤجل. وال  اآلن  تفاصيلها  بكل  فإستمتع 

وجهز للمستقبل  واضحة  رؤية  لديك  ن  َكوِّ
الوقت  يف  موجود  دائاًم  كن  ولكن  نفسك 
متتع  احلارض،  تنسى  وال  الراهن 
بإجيابية. الشغف  وعيش  جتربه  بكل 

14- التخيل عن التعلق:

ملعظمنا  بالنسبة  فهمه  صعب  املفهوم  هذا 
باملامرسة  مستحياًل،  شيئا  ليس  ولكنه 
أن  نستطيع  فقط  الوقت  مرور  ومع 
كاماًل. نعم  كاماًل..  املفهوم  هذا  نستوعب 

التخيل عن التعلق هو فصل نفسك من كل يشء 
وهذا ال يعني إنك تتخىل عن حبك هلم ألن احلب 
البعض بعضهام  مع  عالقة  هلام  ليس  والتعلق 
احلب  حسنا  اخلوف،  مكان  من  يأيت  التعلق 
احلقيقي صايف وخايل من اخلوف وغري أناين ..

 
حيث يوجد احلب ال يمكن أن يكون هناك خوف
واحلب  التعلق  ذلك  وبسبب 
معًا. يتعايشًا  أن  يمكن  ال 

يف احلب تصبح يف حالة من اهلدوء والطمأنينة 
سوف  الذي  للمكان  ترتقي  سوف  والسالم، 
تكون قادرًا منه عىل فهم كل يشء دون أن 

حتاول حتى حالة أبعد من الكلامت..

تك  حيا تعيش  ن  أ عن  لتخيل  ا  - 1 5
اآلخرين: لتوقعات  وفقًا 

ليست  حياة  يعيشون  الناس  من  الكثري 
حياهتم  يعيشون  للعيش،  طريقة  وال  هلم 
هلم. األفضل  هو  اآلخرين  يرى  ملا  وفقًا 
يعيشون حياهتم وفقًا ملا يظن آبائهم أو حمبيهم 
هو أفضل هلم، ملا يعتقد أصدقائهم أفضل هلم.

ووسائل  وحكومتهم  ومعلميهم  أعدائهم  حتي 
اإلعالم اخلاصة هبم يعتقدون هؤالء األفضل هلم
الداخيل والنداء  الداخيل  صوهتم  ويتجاهلون 
إهنم مشغولون جدًا إلرضاء اآلخرين وحماولة 
اآلخرين. توقعات  مستوى  إىل  اإلرتقاء 

عىل  السيطرة  يفقدون  الزمن  وبمرور 
حقًا  سعداء  جيعلهم  ما  وينسون  حياهتم 
إليه. ينسون ما يريدون، ينسون ما حيتاجون 

هى  وما  أنفسهم  ينسون  املطاف  هناية  ويف 
رسالتهم ىف احلياة املخلوقني ىف األصل من أجلها.

أخريًا وليس آخرًا ، نصيحتي لك عزيزى القارئ:

اآلن..  احليـاة  هـذه  واحدة  حياة  لديك 
يف هذه اللحظة الراهنة اآلن.. نعم اآلن..

جيب أن تعيش فيها ومتتلكها بكل ما فيها من 
تفاصيل وحب وفرح وحياة وأمل وقدره عىل 
حولك. وملن  لك  واحلياة  البهجه  ونرش  العطاء 

اآلخرين  الناس  آراء  تدع  ال  أن  وخاصة: 
فمن  حياتك،  يف  تريده  الذي  املسار  يف  تؤثر 
بشكل  ولكن  وحتليلها  منها  اإلستفاده  املمكن 
سلبية. أو  مبالغة  وبدون  وواقعى  موضوعى 

فكن أنت.. بكل ما حتملة الكلمة من معانى.. 
هذا  ىف  تراه  أن  تريد  الذى  التغيري  أنت  فكن 
غربة. ىف  جيعًا  فنحن  أواًل  نفسك  وىف  العامل 

يشء.. ألى  إمتالكك  تّدعي  ال  الغربة  ففي 
حلمك  إال  متلك  ال  الغربة  هذه  يف 
جتسيدهم  فحاول  فقط،  وطموحاتك 
املعاش. وواقعك  أحالمك  أرض  عىل 

جديـدة  رحلة  ىف  القارئ  عزيزي  اللقاء  إىل 
من رحــالت الغــربــــة..




