






ضمن مبادرة ضمن مبادرة ""ساعة مع الوزيرةساعة مع الوزيرة"".. .. 
وزيرة اهلجرة: وزارة اهلجرة دائام ستكون عىل وزيرة اهلجرة: وزارة اهلجرة دائام ستكون عىل 
باخلارج ودائام سند هلم يف  باخلارج ودائام سند هلم يف تواصل مع املرصيني  تواصل مع املرصيني 

كافة املواقف.كافة املواقف.
- وزيرة اهلجرة تطالب بإعداد قائمة بكافة اخلرباء - وزيرة اهلجرة تطالب بإعداد قائمة بكافة اخلرباء 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  املرصيني  األمريكية والعلامء  املتحدة  بالواليات  املرصيني  والعلامء 

لالستفادة من خرباهتم يف عملية التنمية بمرص.لالستفادة من خرباهتم يف عملية التنمية بمرص.

- السفري حسام القاويش مثمًنا مبادرة - السفري حسام القاويش مثمًنا مبادرة ""ساعة مع ساعة مع 
الوزيرةالوزيرة"": هلا عظيم األثر لدى اجلالية املرصية وزيادة : هلا عظيم األثر لدى اجلالية املرصية وزيادة 

ربطهم بوطنهم األم.ربطهم بوطنهم األم.

- السفري سامح أبو العينني: تكوين بيانات عن اجلالية - السفري سامح أبو العينني: تكوين بيانات عن اجلالية 
املرصية مهم جًدا لتسهيل التواصل معهم.املرصية مهم جًدا لتسهيل التواصل معهم.

يف  املرصية  اجلالية  شاهني:  أمحد  السفري  يف -  املرصية  اجلالية  شاهني:  أمحد  السفري   -
كاليفورنيا مميزة جًدا وهبا العديد من اخلربات التي كاليفورنيا مميزة جًدا وهبا العديد من اخلربات التي 

من املمكن االستفادة هبا.من املمكن االستفادة هبا.

الدولة  وزيرة  جندي،  سها  السفرية  الدولة استكملت  وزيرة  جندي،  سها  السفرية  استكملت 
لقاءها  باخلارج،  املرصيني  وشئون  لقاءها للهجرة  باخلارج،  املرصيني  وشئون  للهجرة 
بواليات  املرصية   اجلالية  أبناء  من  بواليات   املرصية   اجلالية  أبناء  من   5050 نحو  نحو مع  مع 
املتحدة  الواليات  وجنوب  وغرب  املتحدة وسط  الواليات  وجنوب  وغرب  وسط 
مبادرة إطار  يف  مبادرة،  إطار  يف  ""زوومزووم""،  تطبيق  عرب  تطبيق األمريكية  عرب  األمريكية 
عمرو  السفري  بحضور  عمرو ،  السفري  بحضور  الوزيرة""،  مع  الوزيرةساعة  مع  ""ساعة 
والسفري  اجلاليات،  لشئون  الوزير  مساعد  والسفري عباس  اجلاليات،  لشئون  الوزير  مساعد  عباس 
يف  العام  مرص  قنصل  العينني  أبو  سامح  يف الدكتور  العام  مرص  قنصل  العينني  أبو  سامح  الدكتور 
مرص  قنصل  شاهني  أمحد  والسفري  مرص شيكاغو،  قنصل  شاهني  أمحد  والسفري  شيكاغو، 
العام يف لوس أنجلوس، والسفري حسام القاويش العام يف لوس أنجلوس، والسفري حسام القاويش 
سيد  واملستشار  هيوستن،  يف  مرص  عام  سيد قنصل  واملستشار  هيوستن،  يف  مرص  عام  قنصل 
واملستشار  هبيوستن،  املرصية  القنصلية  واملستشار نبيل،  هبيوستن،  املرصية  القنصلية  نبيل، 
بجانب  بشيكاغو،  املرصية  القنصلية  متام،  بجانب باسل  بشيكاغو،  املرصية  القنصلية  متام،  باسل 
مشاركة كل من اللواء إهياب احليني، ممثل قطاع مشاركة كل من اللواء إهياب احليني، ممثل قطاع 
دكتور  وعقيد  الداخلية،  بوزارة  املدنية  دكتور األحوال  وعقيد  الداخلية،  بوزارة  املدنية  األحوال 
القانونية  الشئون  إدارة  مدير  رشرش  القانونية حممد  الشئون  إدارة  مدير  رشرش  حممد 
واجلنسية واهلجرة  للجوازات  العامة  واجلنسيةباإلدارة  واهلجرة  للجوازات  العامة  باإلدارة 
والسيد/ أرشف عطية رئيس اإلدارة املركزية ملكتب والسيد/ أرشف عطية رئيس اإلدارة املركزية ملكتب 

رئيس اهليئة القومية للتأمني االجتامعيرئيس اهليئة القومية للتأمني االجتامعي
والدكتورة إهلام فتحي مدير إدارة أبناؤنا باخلارج والدكتورة إهلام فتحي مدير إدارة أبناؤنا باخلارج 
األستاذ  األعامل  ورجل  والتعليم،  الرتبية  األستاذ بوزارة  األعامل  ورجل  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 
ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  رئيس  صليب  ىف رأفت  للمرصيني  العام  اإلحتاد  رئيس  صليب  رأفت 
التأسيسية  اهليئة  من  وجمموعة  بأمريكا  التأسيسية اخلارج  اهليئة  من  وجمموعة  بأمريكا  اخلارج 
الوزيرة  حرص  إطار  يف  وذلك  بأمريكا،  الوزيرة لإلحتاد  حرص  إطار  يف  وذلك  بأمريكا،  لإلحتاد 
باخلارج املرصيني  مقرتحات  إىل  االستامع  باخلارجعىل  املرصيني  مقرتحات  إىل  االستامع  عىل 
ومناقشة استفساراهتم والرد عليها، بالتعاون مع ومناقشة استفساراهتم والرد عليها، بالتعاون مع 

اجلهات املختصة.اجلهات املختصة.
جندي  سها  السفرية  أعربت  ناحيتها،  جندي من  سها  السفرية  أعربت  ناحيتها،  من 
اجلالية  أفراد  مع  اللقاء  الستكامل  سعادهتا  اجلالية عن  أفراد  مع  اللقاء  الستكامل  سعادهتا  عن 
الواليات  وجنوب  وغرب  وسط  واليات  الواليات يف  وجنوب  وغرب  وسط  واليات  يف 
لكافة  واالستامع  للحديث  األمريكية،  لكافة املتحدة  واالستامع  للحديث  األمريكية،  املتحدة 
املرصية  باجلالية  اخلاصة  والطلبات  املرصية االحتياجات  باجلالية  اخلاصة  والطلبات  االحتياجات 
اللقاء  أن  إىل  األمريكية، الفتة  املتحدة  الواليات  اللقاء يف  أن  إىل  األمريكية، الفتة  املتحدة  الواليات  يف 
األول ناقش العديد من املزايا واملميزات املمنوحة األول ناقش العديد من املزايا واملميزات املمنوحة 
عىل  بالعمل  قامت  والتي  باخلارج،  عىل للمرصيني  بالعمل  قامت  والتي  باخلارج،  للمرصيني 
املسئولية. فيه  تولت  يوم  أول  منذ  املسئولية.تنفيذها  فيه  تولت  يوم  أول  منذ  تنفيذها 
حرصنا  اهلجرة  وزارة  يف  أننا  الوزيرة  حرصنا وأضافت  اهلجرة  وزارة  يف  أننا  الوزيرة  وأضافت 
عىل تنظيم جلسة خاصة باملرصيني باخلارج خالل عىل تنظيم جلسة خاصة باملرصيني باخلارج خالل 
استضافة مرص لقمة املناخ استضافة مرص لقمة املناخ COPCOP  2727، حيث تم دعوة ، حيث تم دعوة 
عدد من الشباب أعضاء مركز وزارة اهلجرة للحوار عدد من الشباب أعضاء مركز وزارة اهلجرة للحوار 
""ميديسميديس"" باخلارج  الدارسني  املرصيني  باخلارج لشباب  الدارسني  املرصيني  لشباب 
النظيفة  الطاقة  جماالت  يف  النظيفة واملتخصصني  الطاقة  جماالت  يف  واملتخصصني 
وهلم  األخرض  واهليدروجني  وهلم واملتجددة  األخرض  واهليدروجني  واملتجددة 
املجاالت. هذه  يف  متميزة  وشهادات  املجاالت.إسهامات  هذه  يف  متميزة  وشهادات  إسهامات 
وتابعت أنه تم تنظيم جلسة بحضور وتابعت أنه تم تنظيم جلسة بحضور 66 من الشباب  من الشباب 

متثيل للمرصيني باخلارج بمجلس الشيوخ أيًضا، متثيل للمرصيني باخلارج بمجلس الشيوخ أيًضا، 
أنه سيتم نقل هذا  الوزيرة  الصدد أكدت  أنه سيتم نقل هذا ويف هذا  الوزيرة  الصدد أكدت  ويف هذا 
املقرتح للجهات املعنية وللربملان املرصي لدراسته.املقرتح للجهات املعنية وللربملان املرصي لدراسته.

بشأن  االستفسارات  من  العديد  عىل  بشأن وردا  االستفسارات  من  العديد  عىل  وردا 
لسيارات  مجركي  بإعفاء  املطروحة  لسيارات املحفزات  مجركي  بإعفاء  املطروحة  املحفزات 
األوعية  من  العديد  وتوفري  باخلارج،  األوعية املرصيني  من  العديد  وتوفري  باخلارج،  املرصيني 
اإلدخارية، أوضحت وزيرة اهلجرة أن املرصيني اإلدخارية، أوضحت وزيرة اهلجرة أن املرصيني 
السيارات  مجارك  بخفض  يطالبون  السيارات باخلارج  مجارك  بخفض  يطالبون  باخلارج 
إىل  مشرية  عقود،  منذ  اخلارج،  من  إىل املجلوبة  مشرية  عقود،  منذ  اخلارج،  من  املجلوبة 
سيارات  إعفاء  عىل  وافق  النواب  جملس  سيارات أن  إعفاء  عىل  وافق  النواب  جملس  أن 
مجارك أو  رضائب  أي  من  باخلارج  مجاركاملرصيني  أو  رضائب  أي  من  باخلارج  املرصيني 
وفًقا للضوابط القانونية، وقد صدر القرار رسمًيا وفًقا للضوابط القانونية، وقد صدر القرار رسمًيا 
لدولة رئيس الوزراء، هذا باإلضافة إىل لقاءها السيد لدولة رئيس الوزراء، هذا باإلضافة إىل لقاءها السيد 
حسن عبداهلل حمافظ البنك املركزي والسيد حممد حسن عبداهلل حمافظ البنك املركزي والسيد حممد 
اإلتريب رئيس احتاد بنوك مرص ورئيس بنك مرص، اإلتريب رئيس احتاد بنوك مرص ورئيس بنك مرص، 
لتوفري أوعية ادخارية مميزة للمرصيني باخلارج، لتوفري أوعية ادخارية مميزة للمرصيني باخلارج، 
وهو ما تم مؤخرا من طرح شهادات ادخار دوالرية وهو ما تم مؤخرا من طرح شهادات ادخار دوالرية 

بفائدة تبلغ بفائدة تبلغ 5.3%5.3%..
أوضحت  البنكية  احلسابات  فتح  بخصوص  أوضحت أما  البنكية  احلسابات  فتح  بخصوص  أما 
التوقيع  إتاحة  عىل  العمل  يتم  أنه  اهلجرة  التوقيع وزيرة  إتاحة  عىل  العمل  يتم  أنه  اهلجرة  وزيرة 
يسهل  ما  باخلارج،  للمرصيني  يسهل اإلليكرتوين  ما  باخلارج،  للمرصيني  اإلليكرتوين 
الرقمية البنوك  وخدمات  املالية  الرقميةالتعامالت  البنوك  وخدمات  املالية  التعامالت 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
املميزات  كافة  أن  إىل  الوزيرة  املميزات وأشارت  كافة  أن  إىل  الوزيرة  وأشارت 
باخلارج للمرصيني  املخصصة  باخلارجواملحفزات  للمرصيني  املخصصة  واملحفزات 
لوزارة  الرسمية  الصفحات  عىل  نرشها  لوزارة يتم  الرسمية  الصفحات  عىل  نرشها  يتم 
كافة  يف  االجتامعي،  التواصل  بمواقع  كافة اهلجرة  يف  االجتامعي،  التواصل  بمواقع  اهلجرة 
الرتبية  أو  الطريان  أو  االسكان  سواء  الرتبية املجاالت  أو  الطريان  أو  االسكان  سواء  املجاالت 
والرياضة والشباب  العايل،  التعليم  أو  والرياضةوالتعليم  والشباب  العايل،  التعليم  أو  والتعليم 
خاص  تطبيق  إعداد  عىل  العمل  إىل  خاص باإلضافة  تطبيق  إعداد  عىل  العمل  إىل  باإلضافة 
وزارة  مع  بالتعاون  باخلارج  وزارة للمرصيني  مع  بالتعاون  باخلارج  للمرصيني 
واملميزات. اخلدمات  هذه  كافة  ليضم  واملميزات.االتصاالت  اخلدمات  هذه  كافة  ليضم  االتصاالت 

أبو  سامح  الدكتور  السفري  قدم  الشأن  هذا  أبو ويف  سامح  الدكتور  السفري  قدم  الشأن  هذا  ويف 
الشكر  بشيكاغو،  العام  مرص  قنصل  الشكر العينني  بشيكاغو،  العام  مرص  قنصل  العينني 
أن  حيث  اللقاءات  هذه  عىل  اهلجرة  أن لوزيرة  حيث  اللقاءات  هذه  عىل  اهلجرة  لوزيرة 
اجلالية املرصية متحمسة جدا ملثل هذه اللقاءاتاجلالية املرصية متحمسة جدا ملثل هذه اللقاءات
مشرًيا إىل أن تكوين بيانات ومعلومات عن اجلالية مشرًيا إىل أن تكوين بيانات ومعلومات عن اجلالية 
بشكل  الدولة  يف  أو  القنصلية  نطاق  يف  بشكل املرصية  الدولة  يف  أو  القنصلية  نطاق  يف  املرصية 
التواصل مع أفراد اجلالية  التواصل مع أفراد اجلالية عام له أمهية كبرية يف  عام له أمهية كبرية يف 
وأيًضا  تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات  يف  وأيًضا ملشاركتهم  تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات  يف  ملشاركتهم 
باخلارج املرصيني  خربات  من  االستفادة  باخلارجتسهل  املرصيني  خربات  من  االستفادة  تسهل 
ملجموعات  تقسيمهم  يتم  أن  املمكن  من  ملجموعات وأيضا  تقسيمهم  يتم  أن  املمكن  من  وأيضا 
كل  للفعاليات،  دعوهتم  ليتم  ختصصاهتم  كل حسب  للفعاليات،  دعوهتم  ليتم  ختصصاهتم  حسب 
حسب ختصصه وأيضا االستفادة من خرباهتم.حسب ختصصه وأيضا االستفادة من خرباهتم.

أساتذة  من  املشاركون  طرح  اللقاء،  أساتذة وخالل  من  املشاركون  طرح  اللقاء،  وخالل 
دورات  لتوفري  استعدادهم  واألطباء  دورات اجلامعات  لتوفري  استعدادهم  واألطباء  اجلامعات 
تدريبية والتدريس حتى ولو عن بعد يف اجلامعات تدريبية والتدريس حتى ولو عن بعد يف اجلامعات 
مقرتح  تقديم  عن  فضاًل  مقابل،  بدون  مقرتح األهلية  تقديم  عن  فضاًل  مقابل،  بدون  األهلية 
لتدريب  للربح  هادفة  غري  مجعية  لتدريب النشاء  للربح  هادفة  غري  مجعية  النشاء 
وبدورها  الرسطان،  عالج  جماالت  يف  وبدورها األطباء  الرسطان،  عالج  جماالت  يف  األطباء 
املقرتح  هذا  عىل  جندي  سها  السفرية  املقرتح أثنت  هذا  عىل  جندي  سها  السفرية  أثنت 
واملبادرة اجليدة مشرية إىل أنه سيتم عرض األمر واملبادرة اجليدة مشرية إىل أنه سيتم عرض األمر 
العلمي. والبحث  العايل  التعليم  وزير  السيد  العلمي.عىل  والبحث  العايل  التعليم  وزير  السيد  عىل 

واالستفادة  اخلربات  بنقل  االهتامم  واالستفادة وحول  اخلربات  بنقل  االهتامم  وحول 
من  عدد  أبدى  اخلارج،  يف  املرصية  العقول  من من  عدد  أبدى  اخلارج،  يف  املرصية  العقول  من 
املرصية  الدولة  خلدمة  استعدادهم  املرصية املشاركني  الدولة  خلدمة  استعدادهم  املشاركني 
وختصصاهتم عملهم  جماالت  يف  وختصصاهتمبخرباهتم  عملهم  جماالت  يف  بخرباهتم 
لنقل  باقرتاحاهتم  الوزيرة  رحبت  لنقل فيام  باقرتاحاهتم  الوزيرة  رحبت  فيام 
الوطن أرض  إىل  واملعرفة  اخلربات  الوطنهذه  أرض  إىل  واملعرفة  اخلربات  هذه 
ملا  املقبلة،  الفرتة  يف  أوسع  لتعاون  ملا والتنسيق  املقبلة،  الفرتة  يف  أوسع  لتعاون  والتنسيق 

مناقشات  تضمنت  والتي  باخلارج  مناقشات املرصيني  تضمنت  والتي  باخلارج  املرصيني 
جماالت  يف  مرص  مستقبل  حول  جًدا  جماالت ثرية  يف  مرص  مستقبل  حول  جًدا  ثرية 
التي  والتوصيات  والرسائل  املناخية  التي التغريات  والتوصيات  والرسائل  املناخية  التغريات 
الفتة  الوزراء،  رئيس  معايل  لدولة  رفعها  الفتة تم  الوزراء،  رئيس  معايل  لدولة  رفعها  تم 
من  كبرية  بمشاركة  حظيت  اجللسة  أن  من إىل  كبرية  بمشاركة  حظيت  اجللسة  أن  إىل 
اجللسة  بمحاور  املهتمني  من  للقمة،  اجللسة احلارضين  بمحاور  املهتمني  من  للقمة،  احلارضين 
واالستفادة   انبعاثات،  صفر  إىل  الوصول  واالستفادة  وهي  انبعاثات،  صفر  إىل  الوصول  وهي 
الصناعة. يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  الصناعة.من  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  من 

النضامم  املشاركني  جندي  سها  السفرية  النضامم ودعت  املشاركني  جندي  سها  السفرية  ودعت 
""ميديسميديس" "  اهلجرة  وزارة  مركز  إىل  اهلجرة أبنائهم  وزارة  مركز  إىل  أبنائهم 
تقوم  التي  واألنشطة  الفعاليات  عىل  تقوم للتعرف  التي  واألنشطة  الفعاليات  عىل  للتعرف 
الفعاليات  كل  يف  واملشاركة  بشأهنم  الوزارة  الفعاليات هبا  كل  يف  واملشاركة  بشأهنم  الوزارة  هبا 
من  االستفادة  وأيًضا  الوطنية  من واملؤمترات  االستفادة  وأيًضا  الوطنية  واملؤمترات 
مضيفة  اخلارج،  يف  دراستهم  وجماالت  مضيفة خرباهتم  اخلارج،  يف  دراستهم  وجماالت  خرباهتم 
واملشاركة  الوطن،  خلدمة  التعاون  علينا  واملشاركة أن  الوطن،  خلدمة  التعاون  علينا  أن 
والنقاش حول أفضل السبل املتاحة لتحقيق ذلك.والنقاش حول أفضل السبل املتاحة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه، َثّمن السفري حسام القاويش قنصل ومن جانبه، َثّمن السفري حسام القاويش قنصل 
عام مرص يف والية هيوستني، مبادرةعام مرص يف والية هيوستني، مبادرة " "ساعة مع ساعة مع 
اجلاليات  مع  التواصل  تستهدف  التي  اجلاليات   مع  التواصل  تستهدف  التي  الوزيرةالوزيرة"" 
له  يكون  مما  العامل،  دول  بكافة  باخلارج  له املرصية  يكون  مما  العامل،  دول  بكافة  باخلارج  املرصية 
األم. بوطنهم  ربطهم  وزيادة  لدهيم  األثر  األم.عظيم  بوطنهم  ربطهم  وزيادة  لدهيم  األثر  عظيم 
من  العديد  حول  النقاش  دار  اللقاء،  من وخالل  العديد  حول  النقاش  دار  اللقاء،  وخالل 
املوضوعات، حيث سأل أحد املشاركني واملهتمني املوضوعات، حيث سأل أحد املشاركني واملهتمني 
بشأن  اخلاصة  القدرات  بذوي  اخلاصة  بشأن باألنشطة  اخلاصة  القدرات  بذوي  اخلاصة  باألنشطة 
كافة املعلومات حول املؤسسات واملنظامت التي كافة املعلومات حول املؤسسات واملنظامت التي 
القدرات  بذوي  خاصة  أنشطة  تنظيم  عىل  القدرات تعمل  بذوي  خاصة  أنشطة  تنظيم  عىل  تعمل 
اخلاصة بمرص، حيث أكدت الوزيرة أن االهتامم اخلاصة بمرص، حيث أكدت الوزيرة أن االهتامم 
ورعاية ذوي القدرات اخلاصة من ضمن أولويات ورعاية ذوي القدرات اخلاصة من ضمن أولويات 
القيادة السياسية، مشرية إىل أنه سيتم التواصل مع القيادة السياسية، مشرية إىل أنه سيتم التواصل مع 
وزارة التضامن للحصول عىل كافة املعلومات حول وزارة التضامن للحصول عىل كافة املعلومات حول 
املؤسسات املتخصصة يف تنظيم مثل تلك الفعاليات املؤسسات املتخصصة يف تنظيم مثل تلك الفعاليات 
كام سيتم موافاة اجلاليات املرصية بأرقام احلسابات كام سيتم موافاة اجلاليات املرصية بأرقام احلسابات 
البنكية هلا ملن يرغب يف التربع نقًدا، ، كام أنه بمرص البنكية هلا ملن يرغب يف التربع نقًدا، ، كام أنه بمرص 
عىل  احلصول  هلم  يسهل  هبم  خاص  كارت  عىل هناك  احلصول  هلم  يسهل  هبم  خاص  كارت  هناك 
هناك  أن  عن  فضاًل  خاصة،  بمميزات  هناك اخلدمات  أن  عن  فضاًل  خاصة،  بمميزات  اخلدمات 
مؤسسة مؤسسة ""أوالدناأوالدنا"" التي تقوم بتنظيم فاعلية سنوية  التي تقوم بتنظيم فاعلية سنوية 
بمشاركة كافة اجلهات والوزارات املعنية وأيًضا عىل بمشاركة كافة اجلهات والوزارات املعنية وأيًضا عىل 

مستوى دويل.مستوى دويل.
الرقم  وبطاقات  الثبوتية  األوراق  إصدار  الرقم وبشأن  وبطاقات  الثبوتية  األوراق  إصدار  وبشأن 
إلصدار  بعثة  بوجود  املشاركون  طالب  إلصدار القومي،  بعثة  بوجود  املشاركون  طالب  القومي، 
األوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي يف الواليات األوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي يف الواليات 
بالواليات  املرصية  القنصليات  عن  تبعد  بالواليات التي  املرصية  القنصليات  عن  تبعد  التي 
الوزيرة  الوزيرة املتحدة األمريكية، ويف هذا اإلطار أكدت  املتحدة األمريكية، ويف هذا اإلطار أكدت 
من  العديد  إطالق  بصدد  املرصية  احلكومة  من أن  العديد  إطالق  بصدد  املرصية  احلكومة  أن 
الرقمية  مرص  منصة  عىل  اجلديدة  الرقمية اخلدمات  مرص  منصة  عىل  اجلديدة  اخلدمات 
حصول  سيسهل  اإللكرتوين  التوقيع  حصول وبتفعيل  سيسهل  اإللكرتوين  التوقيع  وبتفعيل 
املنصة تلك  عرب  اخلدمات  عىل  باخلارج  املنصةاملرصيني  تلك  عرب  اخلدمات  عىل  باخلارج  املرصيني 
اخلارجية  وزاريت  مع  التنسيق  تم  أنه  إىل  اخلارجية الفتة  وزاريت  مع  التنسيق  تم  أنه  إىل  الفتة 
اكتامل  فور  بعثات  إيفاد  سيتم  حيث  اكتامل والداخلية  فور  بعثات  إيفاد  سيتم  حيث  والداخلية 
تسجيل عدد تسجيل عدد ٥٠٠٥٠٠ شخص عىل األقل يف السفارة أو  شخص عىل األقل يف السفارة أو 
القنصلية وحتديد موعد زيارات مهامت األوراق القنصلية وحتديد موعد زيارات مهامت األوراق 
حتدد  من  هي  القنصلية  أن  إىل  الفتة  حتدد الثبوتية،  من  هي  القنصلية  أن  إىل  الفتة  الثبوتية، 
األماكن التي من املمكن أن تستضيف املهمة خارج األماكن التي من املمكن أن تستضيف املهمة خارج 
باخلارج. املرصيني  بيانات  لتأمني  نظًرا  باخلارج.القنصلية  املرصيني  بيانات  لتأمني  نظًرا  القنصلية 

وبدوره أكد السفري حسام القاويش أنه سيتم جتميع وبدوره أكد السفري حسام القاويش أنه سيتم جتميع 
كافة الطلبات وخماطبة وزارة اخلارجية والداخلية كافة الطلبات وخماطبة وزارة اخلارجية والداخلية 

والعمل عىل ذلك عىل الفور.والعمل عىل ذلك عىل الفور.
الربملان،  يف  باخلارج  املرصيني  متثيل  الربملان، وبشأن  يف  باخلارج  املرصيني  متثيل  وبشأن 
ممثيل  األعضاء  عدد  بزيادة  املشاركون  ممثيل طالب  األعضاء  عدد  بزيادة  املشاركون  طالب 
هناك  يكون  وأن  أعضاء  هناك   يكون  وأن  أعضاء   88 عن  باخلارج  عن املرصيني  باخلارج  املرصيني 
وجود  إىل  باإلضافة  أمريكا،  عن  ممثلني  وجود أعضاء  إىل  باإلضافة  أمريكا،  عن  ممثلني  أعضاء 

املتحدة  الواليات  يف  املرصية  اجلالية  املتحدة تضمه  الواليات  يف  املرصية  اجلالية  تضمه 
متنوعة. جماالت  يف  خربات  من  متنوعة.األمريكية  جماالت  يف  خربات  من  األمريكية 

قنصل  شاهني  أمحد  السفري  أكد  جانبه،  قنصل ومن  شاهني  أمحد  السفري  أكد  جانبه،  ومن 
مرص العام يف لوس أنجلوس، أن اللقاءات الدورية مرص العام يف لوس أنجلوس، أن اللقاءات الدورية 
املرصية  باجلاليات  اهلجرة  وزيرة  هبا  تقوم  املرصية التي  باجلاليات  اهلجرة  وزيرة  هبا  تقوم  التي 
الفرتة  هذه  خالل  جًدا  مهم  انجازا  الفرتة حققت  هذه  خالل  جًدا  مهم  انجازا  حققت 
القصرية منذ توليها املسئولية، مشرًيا إىل اهتامم القصرية منذ توليها املسئولية، مشرًيا إىل اهتامم 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  املرصية  األمريكية اجلالية  املتحدة  بالواليات  املرصية  اجلالية 
اللقاءات هذه  يف  املشاركة  عىل  جًدا  اللقاءاتحريصة  هذه  يف  املشاركة  عىل  جًدا  حريصة 
كاليفورنيا وهبا  املرصية يف  اجلالية  إىل متيز   كاليفورنيا وهبا الفًتا  املرصية يف  اجلالية  إىل متيز   الفًتا 
االستفادة  املمكن  من  التي  اخلربات  من  االستفادة العديد  املمكن  من  التي  اخلربات  من  العديد 
وزيرة  طالبت  الشأن  هذا  ويف  خرباهتم،  وزيرة من  طالبت  الشأن  هذا  ويف  خرباهتم،  من 
والعلامء  اخلرباء  بأسامء  قائمة  بإرسال  والعلامء اهلجرة  اخلرباء  بأسامء  قائمة  بإرسال  اهلجرة 
عام  بشكل  أمريكا  ويف  بكاليفورنيا  عام املتواجدين  بشكل  أمريكا  ويف  بكاليفورنيا  املتواجدين 
من  واالستفادة  الفور  عىل  معهم  التواصل  من ليتم  واالستفادة  الفور  عىل  معهم  التواصل  ليتم 
باخلارج. ملرص  جًدا  كبرية  ثروة  فهم  باخلارج.خرباهتم،  ملرص  جًدا  كبرية  ثروة  فهم  خرباهتم، 

هناك  يكون  بان  املشاركون  طالب  اللقاء  هناك وخالل  يكون  بان  املشاركون  طالب  اللقاء  وخالل 
لوالية  للطريان  مرص  لرشكة  مبارشة  لوالية رحالت   للطريان  مرص  لرشكة  مبارشة  رحالت  
الكبري  العدد  من  لالستفادة   ، انجلوس  الكبري لوس   العدد  من  لالستفادة   ، انجلوس  لوس  
مرص  استقالل  يف  الراغبني  املرصية  مرص للجالية  استقالل  يف  الراغبني  املرصية  للجالية 
عربية  سواء  اجلاليات  خمتلف  وكذلك  عربية للطريان،  سواء  اجلاليات  خمتلف  وكذلك  للطريان، 
مرص زيارة  يف  الراغبني  أخرى  جنسيات  مرصأو  زيارة  يف  الراغبني  أخرى  جنسيات  أو 
للسيد  أرسلت  قد  أهنا  الوزيرة  أكدت  للسيد وبدروها  أرسلت  قد  أهنا  الوزيرة  أكدت  وبدروها 
هبا  يتواجد  التي  بالدول  قائمة  الطريان  هبا وزير  يتواجد  التي  بالدول  قائمة  الطريان  وزير 
رحالت  هناك  ليكون  املرصية  اجلالية  من  رحالت كثافة  هناك  ليكون  املرصية  اجلالية  من  كثافة 
يتم  أنه  إىل  مشرية  هلا،  للطريان  ملرص  يتم ثابتة  أنه  إىل  مشرية  هلا،  للطريان  ملرص  ثابتة 
باإلضافة  هذا  احلايل،  الوقت  يف  األمر  باإلضافة دراسة  هذا  احلايل،  الوقت  يف  األمر  دراسة 
باخلارج  للمرصيني  خاصة  عروض  توفري  باخلارج إىل  للمرصيني  خاصة  عروض  توفري  إىل 
منها. االستفادة  عليهم  للطريان  مرص  منها.عرب  االستفادة  عليهم  للطريان  مرص  عرب 

وخالل اللقاء قدمت الدكتورة إرساء نوار الشكر وخالل اللقاء قدمت الدكتورة إرساء نوار الشكر 
""صالون صالون  برنامج  ورعاية  لدعم  اهلجرة  برنامج لوزيرة  ورعاية  لدعم  اهلجرة  لوزيرة 
موجه  برنامج  أول  موجه ،  برنامج  أول  نوار""،  إرساء  مع  سات  نواريس  إرساء  مع  سات  يس 
حلقات  حلقات    77 تسجيل  تم  حيث  باخلارج،  تسجيل للمرصيني  تم  حيث  باخلارج،  للمرصيني 
الدولة املرصية الدولة املرصيةحتى اآلن، والربنامج يناقش دعم  حتى اآلن، والربنامج يناقش دعم 
عن  جندي  سها  السفرية  أعربت  عن وبدورها  جندي  سها  السفرية  أعربت  وبدورها 
من  العديد  يتضمن  حيث  بالربنامج  من سعادهتا  العديد  يتضمن  حيث  بالربنامج  سعادهتا 
واحلفاظ  باخلارج  للمرصيني  املوجهة  واحلفاظ الرسائل  باخلارج  للمرصيني  املوجهة  الرسائل 
املرصي املهاجر  لدى  املرصية  اهلوية  املرصيعىل  املهاجر  لدى  املرصية  اهلوية  عىل 
اآلخر. وقبول  التعايش  قيمة  ترسيخ  عن  اآلخر.فضاًل  وقبول  التعايش  قيمة  ترسيخ  عن  فضاًل 

يف  اإلسالمية  املراكز  احتياجات  يف وبخصوص  اإلسالمية  املراكز  احتياجات  وبخصوص 
الواليات املتحدة األمريكية إىل التواصل مع األزهر الواليات املتحدة األمريكية إىل التواصل مع األزهر 
األكرب  اإلمام  فضيلة  أن  الوزيرة  أكدت  األكرب الرشيف،  اإلمام  فضيلة  أن  الوزيرة  أكدت  الرشيف، 
الرشيف األزهر  شيخ  الطيب  أمحد  الرشيفالدكتور  األزهر  شيخ  الطيب  أمحد  الدكتور 
خالل لقاءها معه، أبدى استعداده التام عىل تقديم خالل لقاءها معه، أبدى استعداده التام عىل تقديم 
االحتياجات  بتحديد  مطالبة  الدعم،  أشكال  االحتياجات كل  بتحديد  مطالبة  الدعم،  أشكال  كل 
مثلام  الرشيف  لألزهر  نقلها  يف  يرغبون  مثلام التي  الرشيف  لألزهر  نقلها  يف  يرغبون  التي 
آيرلندا. يف  اجلالية  مع  تنسيق  من  آيرلندا.حدث  يف  اجلالية  مع  تنسيق  من  حدث 

بالتأكيد  اللقاء  جندي  سها  السفرية  بالتأكيد واختتمت  اللقاء  جندي  سها  السفرية  واختتمت 
البناءة املقرتحات  بكافة  الوزارة  ترحيب  البناءةعىل  املقرتحات  بكافة  الوزارة  ترحيب  عىل 
ووزارات  مؤسسات  بني  تعاونا  هناك  أن  ووزارات مؤكدة  مؤسسات  بني  تعاونا  هناك  أن  مؤكدة 
املرصيني  واحتياجات  طلبات  لتلبية  املرصيني الدولة،  واحتياجات  طلبات  لتلبية  الدولة، 
السياسية القيادة  لتوجيهات  وفًقا  السياسيةباخلارج،  القيادة  لتوجيهات  وفًقا  باخلارج، 
مقدمة الشكر للسفراء والسادة ممثيل الوزارات مقدمة الشكر للسفراء والسادة ممثيل الوزارات 
أن وزارة اهلجرة  إىل  اللقاء مشرية  أن وزارة اهلجرة املشاركون يف  إىل  اللقاء مشرية  املشاركون يف 
باخلارج  املرصيني  مع  تواصل  عىل  ستكون  باخلارج دائام  املرصيني  مع  تواصل  عىل  ستكون  دائام 
مضيفة  املواقف،  كافة  يف  هلم  سند  مضيفة ودائام  املواقف،  كافة  يف  هلم  سند  ودائام 
والعمل  الوطن  خلدمة  مجيًعا  نتعاون  والعمل أننا  الوطن  خلدمة  مجيًعا  نتعاون  أننا 
املمكنة. الصور  بشتى  وتنميته،  رفعته  املمكنة.عىل  الصور  بشتى  وتنميته،  رفعته  عىل 



اإلنرتنت  برسعة  انبهارهم  اجلامهري  من  عدد  اإلنرتنت وّثق  برسعة  انبهارهم  اجلامهري  من  عدد  وّثق 
العامل 20222022   العامل والتقنيات املوجودة داخل مالعب كأس  والتقنيات املوجودة داخل مالعب كأس 
املالعب داخل  من  مقاطع  شاركوا  حيث  قطر،  املالعبيف  داخل  من  مقاطع  شاركوا  حيث  قطر،  يف 
للجميع. املتاحة  الفائقة  اإلنرتنت  رسعة  للجميع.ُتظهر  املتاحة  الفائقة  اإلنرتنت  رسعة  ُتظهر 
عرب  مرئيات  املحتوى  صناع  بعض  عرب وشارك  مرئيات  املحتوى  صناع  بعض  وشارك 
حساباهتم الشخصية ُيظهرون فيها القياس اللحظي حساباهتم الشخصية ُيظهرون فيها القياس اللحظي 
العالية الرسعة  بنّي  ما  وهو  اإلنرتنت،  العاليةلرسعة  الرسعة  بنّي  ما  وهو  اإلنرتنت،  لرسعة 
املدرجات. يف  املوجودة  الكبرية  األعداد  من  املدرجات.بالرغم  يف  املوجودة  الكبرية  األعداد  من  بالرغم 
استخدام  أثناء  املشجعني  ألحد  مقطع  حظي  استخدام كام  أثناء  املشجعني  ألحد  مقطع  حظي  كام 
اخلرائط  تستعرض  التي  اللحظي  التحليل  اخلرائط منصة  تستعرض  التي  اللحظي  التحليل  منصة 
املباريات إحدى  داخل  واإلحصاءات  املبارياتاحلرارية  إحدى  داخل  واإلحصاءات  احلرارية 
توفر  يمكن  ال  حيث  املنصات،  عرب  واسع  توفر باهتامم  يمكن  ال  حيث  املنصات،  عرب  واسع  باهتامم 
عالية. إنرتنت  رسعة  وجود  يف  إال  التقنيات  عالية.هذه  إنرتنت  رسعة  وجود  يف  إال  التقنيات  هذه 
يسمح  تطبيًقا  )فيفا+(  منصته  عرب  فيفا  يسمح ويتيح  تطبيًقا  )فيفا+(  منصته  عرب  فيفا  ويتيح 
للمشاهدين بمتابعة ما حيدث عىل أرض امللعب بشكل للمشاهدين بمتابعة ما حيدث عىل أرض امللعب بشكل 
فوري، باإلضافة إىل العديد من املزايا األخرى للمشجع فوري، باإلضافة إىل العديد من املزايا األخرى للمشجع 
امللعب، مل يسبق أن ُوجدت يف أي بطولة آخرى. امللعب، مل يسبق أن ُوجدت يف أي بطولة آخرى.يف  يف 
التقنية  واصًفا  الرسمي  موقعه  عىل  الفيفا  التقنية وقال  واصًفا  الرسمي  موقعه  عىل  الفيفا  وقال 
يف  ثورة  فيفا+  مع  املالعب  جتربة  يف سُتحدث  ثورة  فيفا+  مع  املالعب  جتربة  ""سُتحدث 
ستسمح  حيث  اللعبة،  مع  اجلامهري  ستسمح تفاعل  حيث  اللعبة،  مع  اجلامهري  تفاعل 
بطريقة  البطولة  إثارة  باختبار  املنصة  بطريقة ملستخدمي  البطولة  إثارة  باختبار  املنصة  ملستخدمي 
املعّزز الواقع  تقنية  خالل  من  مثيل،  هلا  يسبق  املعّززمل  الواقع  تقنية  خالل  من  مثيل،  هلا  يسبق  مل 
احلرارية  واخلرائط  اإلحصاءات  أحدث  احلرارية وعرض  واخلرائط  اإلحصاءات  أحدث  وعرض 
بيانات  من  وإضاءات  امللعب،  أرض  عىل  بيانات للتحركات  من  وإضاءات  امللعب،  أرض  عىل  للتحركات 
خمتلفة"".. بزوايا  كامريات  من  ولقطات  خمتلفةاملباراة،  بزوايا  كامريات  من  ولقطات  املباراة، 
وأسهم يف وجود تلك التقنيات أن بطولة كأس العامل يف وأسهم يف وجود تلك التقنيات أن بطولة كأس العامل يف 
قطر،  هي البطولة األوىل التي تشهد توفر تقنيات اجليل قطر،  هي البطولة األوىل التي تشهد توفر تقنيات اجليل 
اخلامس اخلامس ))5G5G(( يف املالعب، كام تتفرد قطر بامتالكها  يف املالعب، كام تتفرد قطر بامتالكها 
العامل. حول  اإلنرتنت  رسعات  أعىل  من  العامل.واحدة  حول  اإلنرتنت  رسعات  أعىل  من  واحدة 
وعّلق املختص بتقنية املالعب سيد فاروق يف تغريدة وعّلق املختص بتقنية املالعب سيد فاروق يف تغريدة 
له، قائاًل له، قائاًل ""ال يمكنك أن تشاهد هذه األشياء عىل هاتفك ال يمكنك أن تشاهد هذه األشياء عىل هاتفك 
دون بنية حتتية حمرتمة يف امللعب، من غري دون بنية حتتية حمرتمة يف امللعب، من غري 5G5G أو  أو 
امللعب"".. يف  خدمات  أي  تستقبل  لن  قوي  فاي  امللعبواي  يف  خدمات  أي  تستقبل  لن  قوي  فاي  واي 
تقنيات  املالعب  داخل  تتوافر  ذلك  عن  تقنيات وفضاًل  املالعب  داخل  تتوافر  ذلك  عن  وفضاًل 
التقنيات  رأسها  وعىل  املشاركة،  للفرق  التقنيات إضافية  رأسها  وعىل  املشاركة،  للفرق  إضافية 
والتي  األداء،  حمّليل  وجود  أماكن  يف  والتي املتاحة  األداء،  حمّليل  وجود  أماكن  يف  املتاحة 
خمتلف. بشكل  املباراة  ملشاهدة  فرصة  هلم  خمتلف.تتيح  بشكل  املباراة  ملشاهدة  فرصة  هلم  تتيح 

أداء منتخب مرص حممود سليم عرب  أداء منتخب مرص حممود سليم عرب وأشار حمّلل  وأشار حمّلل 
حسابه عىل تويرت إىل قوة هذه التقنيات التي استخدمها حسابه عىل تويرت إىل قوة هذه التقنيات التي استخدمها 
ويستخدمها  املايض،  العام  يف  العرب  كأس  ويستخدمها أثناء  املايض،  العام  يف  العرب  كأس  أثناء 
حالًيا. املونديال  يف  املشاركة  املنتخبات  حالًيا.حمّللو  املونديال  يف  املشاركة  املنتخبات  حمّللو 
وكتب سليم يف تدوينة وكتب سليم يف تدوينة ""توفر مجيع املالعب يف املكان توفر مجيع املالعب يف املكان 
للتصوير  للمحّللني شاشتني منهم واحدة  للتصوير املخصص  للمحّللني شاشتني منهم واحدة  املخصص 
العادي، والثانية األفضل حتتوى عىل العادي، والثانية األفضل حتتوى عىل 88 زوايا خمتلفة  زوايا خمتلفة 
امللعب، إحدامها واسعة واألخرى قريبة وهكذا،  امللعب، إحدامها واسعة واألخرى قريبة وهكذا، يف  يف 
نفسه  األمر  يتوافر  كام  بينهام،  االختيار  نفسه ويمكنك  األمر  يتوافر  كام  بينهام،  االختيار  ويمكنك 

للموجودين عىل دّكة البدالءللموجودين عىل دّكة البدالء""..
باحلواسيب  التوصيل  إمكانية  تتوافر  باحلواسيب كام  التوصيل  إمكانية  تتوافر  ""كام  وأضاف وأضاف 
التصوير  إىل  حتتاج  ال  كام  مبارشة،  التصوير الشخصية  إىل  حتتاج  ال  كام  مبارشة،  الشخصية 
املالعب كل  يف  حيدث  كام  خاصة  املالعببكامريا  كل  يف  حيدث  كام  خاصة  بكامريا 
والالعبني  للِفرق  الفيفا  تطبيق  يتيح  والالعبني حيث  للِفرق  الفيفا  تطبيق  يتيح  حيث 
خمتلفة زوايا  من  بتصوير  مباراة  أي  إىل  خمتلفةالوصول  زوايا  من  بتصوير  مباراة  أي  إىل  الوصول 
الالعبني"".. وإحصاءات  التتبع  بيانات  الالعبنيوكذلك  وإحصاءات  التتبع  بيانات  وكذلك 
تقّدم  منصة  توفري  أعلن  الفيفا  أن  إىل  تقّدم يشار  منصة  توفري  أعلن  الفيفا  أن  إىل  يشار 
والالعبني للمنتخبات  معمقة  والالعبنيحتليالت  للمنتخبات  معمقة  حتليالت 
البيانات التقاط  نقاط  آالف  عن  تنتج  البياناتحيث  التقاط  نقاط  آالف  عن  تنتج  حيث 
وباستخدام أنظمة الذكاء الصناعي ومتاحة للجميع وباستخدام أنظمة الذكاء الصناعي ومتاحة للجميع 

خالل املونديال اجلاري.خالل املونديال اجلاري.

منصة منصة ++FIFAFIFA توفر للجامهري حتليالت املونديال: توفر للجامهري حتليالت املونديال:
منذ انطالقها كمنصة رقمية رسمية لعشاق كرة القدم منذ انطالقها كمنصة رقمية رسمية لعشاق كرة القدم 
  FIFAFIFA++ وضعت  احلايل،  العام  من  سابق  وقت  وضعت يف  احلايل،  العام  من  سابق  وقت  يف 
نصب عينيها إحداث ثورة عىل مستوى تفاعل مجهور نصب عينيها إحداث ثورة عىل مستوى تفاعل مجهور 
املستديرة الساحرة مع كأس العامل املستديرة الساحرة مع كأس العامل FIFAFIFA من خالل  من خالل 
البطولة  حلة  ترتدي  وهي  املنصة  عن  الستار  البطولة إزاحة  حلة  ترتدي  وهي  املنصة  عن  الستار  إزاحة 
بـ بـ 1111 لغة عشية انطالق صافرة البداية يف  لغة عشية انطالق صافرة البداية يف 2020 نوفمرب.  نوفمرب. 
طوال البطولة، ستكون +طوال البطولة، ستكون +FIFAFIFA هي املنصة الرسمية  هي املنصة الرسمية 
  FIFAFIFA العامل  كأس  يف  وكبرية  صغرية  كل  العامل ملتابعة  كأس  يف  وكبرية  صغرية  كل  ملتابعة 
من  جديد  عاملي  إصدار  جانب  إىل  من ،  جديد  عاملي  إصدار  جانب  إىل   ،™™٢٠٢٢٢٠٢٢ قطر قطر 
تطبيق تطبيق FIFAFIFA واملوقع اإللكرتوين، وأجهزة خمتارة  واملوقع اإللكرتوين، وأجهزة خمتارة 
أخرى، وهو ما جيعل أخرى، وهو ما جيعل ++FIFAFIFA بمثابة الوجهة األوىل  بمثابة الوجهة األوىل 
واألخرية لكل عشاق العرس الكروي العاملي. تم تصميم واألخرية لكل عشاق العرس الكروي العاملي. تم تصميم 
++FIFAFIFA لتكون منصة توفر جتربة شاملة للبطولة لتكون منصة توفر جتربة شاملة للبطولة

وخدمة تستكمل املحتوى الذي تقدمه جهات البث، وخدمة تستكمل املحتوى الذي تقدمه جهات البث، 
التفاصيل  كل  إىل  الوصول  للجامهري  يمكن  التفاصيل بحيث  كل  إىل  الوصول  للجامهري  يمكن  بحيث 
املتعلقة باملباريات املبارشة ملنتخبها املفضل من خالل املتعلقة باملباريات املبارشة ملنتخبها املفضل من خالل 
ميزة ميزة ““أين أشاهدأين أشاهد””، باإلضافة إىل االستمتاع بمشاهد ، باإلضافة إىل االستمتاع بمشاهد 
امتداد  عىل  حرصي  وحمتوى  الكواليس،  وراء  امتداد من  عىل  حرصي  وحمتوى  الكواليس،  وراء  من 
أيام املنافسات.  وبعد إطالقها بسلسلة برامج وإنتاجات أيام املنافسات.  وبعد إطالقها بسلسلة برامج وإنتاجات 
حرصية وأرشيف زاخر باملحتوى وتغطيات مبارشة حرصية وأرشيف زاخر باملحتوى وتغطيات مبارشة 
جتدد  كامل  بشكل  املجانية  املنصة  هي  ها  جتدد مكثفة،  كامل  بشكل  املجانية  املنصة  هي  ها  مكثفة، 
حلتها لتقدم جمموعة من املزايا واخلدمات اجلديدة حلتها لتقدم جمموعة من املزايا واخلدمات اجلديدة 
التي سُتحدث قفزة نوعية عىل مستوى  التي سُتحدث قفزة نوعية عىل مستوى والتفاعلية  والتفاعلية 
جتربة مجاهري اللعبة حول العامل. ومن بني اخلدمات جتربة مجاهري اللعبة حول العامل. ومن بني اخلدمات 
ستغطي  حيث  للبطولة  كاملة  تغطية  ستغطي اجلديدة:  حيث  للبطولة  كاملة  تغطية  اجلديدة: 
البطولة عرب قنواهتا  البطولة عرب قنواهتا  كافة جوانب  ++FIFAFIFA كافة جوانب  منصة منصة 
املختلفة، وذلك من خالل مدونة مبارشة ورائدة يف املختلفة، وذلك من خالل مدونة مبارشة ورائدة يف 
احلدث  تفاصيل  ستنقل  إذ  الرياضية،  التغطيات  احلدث عامل  تفاصيل  ستنقل  إذ  الرياضية،  التغطيات  عامل 
الكروي األبرز يف العامل بالصوت والصورة. أما فريق الكروي األبرز يف العامل بالصوت والصورة. أما فريق 
أمجل  لكم  فسيقدم  أمجل   لكم  فسيقدم   FIFAFIFA++ منصة  يف  منصة التحرير  يف  التحرير 
الصور ومقاطع الفيديو من كل مباراة ومن مهرجان الصور ومقاطع الفيديو من كل مباراة ومن مهرجان 
املشجعني املشجعني FIFA Fan FestivalFIFA Fan Festival، سواء من ، سواء من 
قطر أو أرجاء العامل، بينام ستكونقطر أو أرجاء العامل، بينام ستكون + +FIFAFIFA وجهتكم  وجهتكم 
املباريات. حتليل  وبيانات  الرسمية  املباريات.لإلحصائيات  حتليل  وبيانات  الرسمية  لإلحصائيات 

مللخصات  الرسمي  املصدر  مللخصات   الرسمي  املصدر   FIFAFIFA++ وستكون وستكون 
صافرة  من  دقائق  خالل  ستصدر  التي  صافرة املباريات  من  دقائق  خالل  ستصدر  التي  املباريات 
يف  اللعبة  لعشاق  تغطي  بحيث  مواجهة،  كل  يف هناية  اللعبة  لعشاق  تغطي  بحيث  مواجهة،  كل  هناية 
إثارة وتشويق  املباريات من  العامل كل جوانب  إثارة وتشويق أرجاء  املباريات من  العامل كل جوانب  أرجاء 
يف  واحلضور  الالعبني  قلب  يف  تعمل  يف ومشاعر  واحلضور  الالعبني  قلب  يف  تعمل  ومشاعر 
جتربة  اإلشارة.  بلغة  متاحة  ستكون  كام  جتربة املالعب،  اإلشارة.  بلغة  متاحة  ستكون  كام  املالعب، 
املتواجدين  ألولئك  بالنسبة  املتواجدين   ألولئك  بالنسبة   FIFAFIFA++ مع  مع االستادات  االستادات 
  ””FIFAFIFA++ يف قطر، سُتحدث يف قطر، سُتحدث ““جتربة االستادات مع جتربة االستادات مع
اجلميلة. اللعبة  مع  اجلامهري  تفاعل  يف  اجلميلة.ثورة  اللعبة  مع  اجلامهري  تفاعل  يف  ثورة 

األعىل  األعىل    20222022 قطر  مونديال  قطر باألرقام:  مونديال  باألرقام: 
تكلفة يف تاريخ هنائيات كأس العامل:تكلفة يف تاريخ هنائيات كأس العامل:

إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العامل يف إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العامل يف 
تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أمواال تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أمواال 
جديدة،  مالعب  بعيد.  حد  إىل  احلدث  هذا  يف  جديدة، أكثر  مالعب  بعيد.  حد  إىل  احلدث  هذا  يف  أكثر 
ورحالت جوية يومية، وعائدات اقتصادية. نستعرض ورحالت جوية يومية، وعائدات اقتصادية. نستعرض 
العاملي: الكروي  العرس  تنظيم هذا  العاملي:عرشة نقاط عن  الكروي  العرس  تنظيم هذا  عرشة نقاط عن 

220220 مليار يورو: مليار يورو:
تنظيم  لتكلفة  باليورو،  اإلمجايل،  السعر  تنظيم هو  لتكلفة  باليورو،  اإلمجايل،  السعر  هو 
اإلعالم  وسيلة  أجرته  لتحقيق  وفقا  اإلعالم ،  وسيلة  أجرته  لتحقيق  وفقا   ،20222022 مونديال مونديال 
مخس  أي  مخس ،  أي  سبورت""،  أوفيس  سبورتفرونت  أوفيس  ""فرونت  املتخصصة املتخصصة 
السبع  املونديال  ميزانيات  جمموع  من  أكثر  السبع مرات  املونديال  ميزانيات  جمموع  من  أكثر  مرات 
بالرقم  الربازيل  احتفظت  ذلك،  قبل  بالرقم األخرية.  الربازيل  احتفظت  ذلك،  قبل  األخرية. 
  1515 قدرها  معلنة  بتكلفة  قدرها   معلنة  بتكلفة   20142014 عام  يف  عام القيايس  يف  القيايس 
يورو. مليار  يورو.  مليار   1111 بـ  بـ    20182018 عام  يف  روسيا  ثم  يورو،  عام مليار  يف  روسيا  ثم  يورو،  مليار 
قامت قطر ببناء ستة مالعب جديدة، مزودة بنظام قامت قطر ببناء ستة مالعب جديدة، مزودة بنظام 
تكييف هواء حديث للغاية. عىل سبيل املثال، سيكلف تكييف هواء حديث للغاية. عىل سبيل املثال، سيكلف 
ملعب البيت، الذي يتسع لـ ملعب البيت، الذي يتسع لـ 6060 ألف مقعد،  ألف مقعد، 33 مليارات  مليارات 
يورو، أي ثالثة أضعاف تكلفة ملعب فرنسا. باإلضافة يورو، أي ثالثة أضعاف تكلفة ملعب فرنسا. باإلضافة 
إىل امللعب، ضاعفت قطر أعامل التخطيط العمراين إىل امللعب، ضاعفت قطر أعامل التخطيط العمراين 
بإنشاء ثالثة خطوط مرتو، ومطار، ومدينة جديدة بإنشاء ثالثة خطوط مرتو، ومطار، ومدينة جديدة 
)لوسيل( فيها فنادق، ومالعب غولف، ومرفأ فاخر...)لوسيل( فيها فنادق، ومالعب غولف، ومرفأ فاخر...

5555 كلم: كلم:
الدوحة،  العاصمة  بالكيلومرتات، حول  الشعاع،  الدوحة، هو  العاصمة  بالكيلومرتات، حول  الشعاع،  هو 
حيث تقع مجيع املالعب التي ستستخدم للبطولة. حيث تقع مجيع املالعب التي ستستخدم للبطولة. 
باستضافة  لتحظى  قطر  قدمتها  التي  احلجج  باستضافة وأبرز  لتحظى  قطر  قدمتها  التي  احلجج  وأبرز 
حتتية  بنى  مع  متامسك،  حدث  تنظيم  العامل:  حتتية كأس  بنى  مع  متامسك،  حدث  تنظيم  العامل:  كأس 

املنظمني،  وبحسب  البعض.  بعضها  من  املنظمني، قريبة  وبحسب  البعض.  بعضها  من  قريبة 
كيلومرتات  كيلومرتات    55 هي  قطعها  يمكن  مسافة  أقرص  هي فإن  قطعها  يمكن  مسافة  أقرص  فإن 
التعليمية. املدينة  وملعب  الدويل  خليفة  ملعب  التعليمية.بني  املدينة  وملعب  الدويل  خليفة  ملعب  بني 

974974 حاوية: حاوية:
هو عدد احلاويات التي ُبني منها امللعب. هذا امللعب، هو عدد احلاويات التي ُبني منها امللعب. هذا امللعب، 
يعتزم  مقعد،  ألف  يعتزم   مقعد،  ألف   4040 بسعة  املناسبة  هلذه  بناؤه  بسعة تم  املناسبة  هلذه  بناؤه  تم 
البطوالت  يف  الستخدامه  العامل  كأس  بعد  البطوالت تفكيكه  يف  الستخدامه  العامل  كأس  بعد  تفكيكه 
الرياضية األخرى. مهمته املقبلة، ال تزال غري معروفة.الرياضية األخرى. مهمته املقبلة، ال تزال غري معروفة.

3,23,2 مليون تذكرة: مليون تذكرة:
هو عدد التذاكر املعروضة للبيع حلضور املونديال. وإن هو عدد التذاكر املعروضة للبيع حلضور املونديال. وإن 
كان ثلثها خمصص للرعاة وقنوات البث، فقد تم بيع كان ثلثها خمصص للرعاة وقنوات البث، فقد تم بيع 
2.892.89 مليون منها حتى  مليون منها حتى 1717 أكتوبر/ ترشين األول، وفقا  أكتوبر/ ترشين األول، وفقا 
لألرقام التي قدمتها الفيفا. والدول التي اشرتت أكرب لألرقام التي قدمتها الفيفا. والدول التي اشرتت أكرب 
عدد من التذاكر هي قطر والواليات املتحدة واململكة عدد من التذاكر هي قطر والواليات املتحدة واململكة 
واإلمارات  واملكسيك  وإنجلرتا  السعودية  واإلمارات العربية  واملكسيك  وإنجلرتا  السعودية  العربية 
والربازيل  وفرنسا  واألرجنتني  املتحدة  والربازيل العربية  وفرنسا  واألرجنتني  املتحدة  العربية 
آالف  عرشة  نحو  حيرض  أن  املفرتض  ومن  آالف وأملانيا.  عرشة  نحو  حيرض  أن  املفرتض  ومن  وأملانيا. 
..20222022 العامل  كأس  الفرنيس  الفريق  مشجعي  العامل من  كأس  الفرنيس  الفريق  مشجعي  من 

أكثر من أكثر من 1,51,5 مليون زائر: مليون زائر:
  1.51.5 ما بني  تقدم  األول،  أكتوبر/ ترشين  ما بني يف منتصف  تقدم  األول،  أكتوبر/ ترشين  يف منتصف 
بطاقة  عىل  للحصول  بطلب  شخص  مليون  بطاقة   عىل  للحصول  بطلب  شخص  مليون  وو1.71.7 
كأس  وحضور  قطر  دخول  مفتاح  وهي  كأس ،  وحضور  قطر  دخول  مفتاح  وهي  ""هّياهّيا""، 
العامل العامل 20222022، بحسب ترصيح مسؤول قطري لوكالة ، بحسب ترصيح مسؤول قطري لوكالة 
عليه  كان  مما  أقل  العدد  أن  ورغم  الفرنسية.  عليه األنباء  كان  مما  أقل  العدد  أن  ورغم  الفرنسية.  األنباء 
كبري  التحدي  فإن  متفرج،  ماليني  كبري   التحدي  فإن  متفرج،  ماليني   33 مع  روسيا  مع يف  روسيا  يف 
بالكاد يبلغ عدد سكانه 33 ماليني نسمة. ماليني نسمة. لبلد  بالكاد يبلغ عدد سكانه بالنسبة  لبلد  بالنسبة 

168168 رحلة مكوكية يومياً: رحلة مكوكية يومياً:
هلا  املخطط  اليومية  املكوكية  الرحالت  عدد  هلا هو  املخطط  اليومية  املكوكية  الرحالت  عدد  هو 
املجاورة  الدول  يف  سيقيمون  الذين  املشجعني  املجاورة لنقل  الدول  يف  سيقيمون  الذين  املشجعني  لنقل 
لقطر خالل املونديال. بالتفصيل، ستنطلق لقطر خالل املونديال. بالتفصيل، ستنطلق 6060 رحلة  رحلة 
من  من   و4848  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  ديب  من  ويوميا  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  ديب  من  يوميا 
)اململكة  وجدة  الرياض  من  )اململكة   وجدة  الرياض  من  و4040  )ُعامن(  ومسقط  )ُعامن(  مسقط 
العربية السعودية( والعربية السعودية( و2020 من مدينة الكويت )الكويت(.  من مدينة الكويت )الكويت(. 
الفرنسية  اجلوية  اخلطوط  ستعيد  جهتها،  الفرنسية من  اجلوية  اخلطوط  ستعيد  جهتها،  من 
ألول  والدوحة  باريس  بني  موقتا  رحالهتا  ألول إطالق  والدوحة  باريس  بني  موقتا  رحالهتا  إطالق 
أسبوعيا. رحالت  أسبوعيا.  رحالت   66 إىل  إىل    33 بمعدل  عاما،  بمعدل   عاما،   2727 منذ  منذ مرة  مرة 

اإلنفاق  ميزانية  معدل  يورو  آالف  اإلنفاق   ميزانية  معدل  يورو  آالف   66
للفرد الواحد:للفرد الواحد:

فرنيس  عىل  جيب  التي  باليورو،  امليزانية  فرنيس هي  عىل  جيب  التي  باليورو،  امليزانية  هي 
جمموع  حضور  من  ليتمكن  إنفاقها  جمموع واحد  حضور  من  ليتمكن  إنفاقها  واحد 
الرحالت  باحتساب  العامل،  كأس  هنائيات  الرحالت فعاليات  باحتساب  العامل،  كأس  هنائيات  فعاليات 
مشجعي  الحتاد  وفقا  فقط،  والتذاكر  مشجعي واإلقامة  الحتاد  وفقا  فقط،  والتذاكر  واإلقامة 
مرات  ثالث  إىل  مرتني  أي  أوروبا،  يف  القدم  مرات كرة  ثالث  إىل  مرتني  أي  أوروبا،  يف  القدم  كرة 
روسيا. مونديال  تطلبها  التي  امليزانية  من  روسيا.أكثر  مونديال  تطلبها  التي  امليزانية  من  أكثر 

99 مليارات دوالر من األرباح:  مليارات دوالر من األرباح: 
املونديال ما جمموعه 99 مليارات  مليارات  أن يدر  املتوقع  املونديال ما جمموعه من  أن يدر  املتوقع  من 
اللجنة  رئيس  بحسب  أرباح االستثامر،  اللجنة دوالر من  رئيس  بحسب  أرباح االستثامر،  دوالر من 
  2727 لقناة اجلزيرة يف  للبطولة، خالل ترصيح  لقناة اجلزيرة يف املنظمة  للبطولة، خالل ترصيح  املنظمة 
أيلول/ سبتمرب. عىل سبيل املقارنة، ووفقا للجنة املنظمة أيلول/ سبتمرب. عىل سبيل املقارنة، ووفقا للجنة املنظمة 
للمونديال يف روسيا، فإن البطولة سامهت يف ضخ للمونديال يف روسيا، فإن البطولة سامهت يف ضخ 12.512.5  
مليار يورو يف االقتصاد الرويس بني عامي مليار يورو يف االقتصاد الرويس بني عامي 20132013 و و20182018، ، 
للبالد. اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  للبالد.  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   1%1% يفوق  ما  يفوق وهو  ما  وهو 

أكسيد  ثانى  من  طن  مليون  أكسيد   ثانى  من  طن  مليون   3,63,6
الكربون:الكربون:

بطولة كأس العامل بطولة كأس العامل 20222022 ستتسبب يف إنتاج ما يصل إىل  ستتسبب يف إنتاج ما يصل إىل 3.63.6  
مليون طن من ثاين أكسيد الكربون، وفقا لتقرير صدر مليون طن من ثاين أكسيد الكربون، وفقا لتقرير صدر 
عن الفيفا يف يونيو/حزيران عن الفيفا يف يونيو/حزيران 20212021، مقارنة بـ ، مقارنة بـ 2.12.1 مليون  مليون 
طن يف كأس العامل طن يف كأس العامل 20182018. رقم يمكن التقليل من شأنه إىل . رقم يمكن التقليل من شأنه إىل 
حد كبري، وفقا للعديد من املنظامت غري احلكومية.حد كبري، وفقا للعديد من املنظامت غري احلكومية.

65006500 عامل فقدوا حياهتم: عامل فقدوا حياهتم:
وبنغالدش  ونيبال  وباكستان  اهلند  من  العامل  وبنغالدش عدد  ونيبال  وباكستان  اهلند  من  العامل  عدد 
ورسيالنكا الذين لقوا حتفهم يف قطر منذ فوز الدولة ورسيالنكا الذين لقوا حتفهم يف قطر منذ فوز الدولة 
أجرته  ملسح  وفقا  أجرته ،  ملسح  وفقا   ،20102010 عام  العامل  كأس  عام باستضافة  العامل  كأس  باستضافة 
صحيفةصحيفة " "ذي غارديانذي غارديان"" الربيطانية، استنادا عىل بيانات  الربيطانية، استنادا عىل بيانات 
حكومات الدول الرئيسية التي تقوم بتزويد قطر باليد حكومات الدول الرئيسية التي تقوم بتزويد قطر باليد 
العاملة.                                                                                 العاملة.                                                                                 وكاالت وكاالت 



■ أقول ملترضري "األحوال الشخصية":
. ق للطال سببًا  ليس  د  حلا إل ا و  . . ظلمكم أ لن 

■ أول مرة يتحدث عن عالقته اخلاصة بوالدته 
والبابا شنودة.

والضعيــف  يسـامح..  الذي  هو  القـوي   ■
ليست سلبية  فاملساحمة  يسامح،  أن  يستطيع  ال 
ولكنها "صناعة سالم".. والكتاب املقدس يقول: 

"طوبى لصانعي السالم".

أوالدي..  هبا  أخدم  وسائل  عن  أبحث  مازلت   ■
إلجياد  األساقفة  مع  واجتمع  الوصية،  أكرس  وال 
ودور  األزمة،  من  خترجنا  قوية  فعالة  حلول 
التائه  عن  البحث  وهو  املسيح  دور  مثل  الكنيسة 

والتعبان واحلزين.

وتوسيع  اسمه  تغيري  يتم  امليل  املجلس   ■
املجمع  لكن  بالعلامنيني  نستعني  صالحياته.. 

املقدس لرجال الدين فقط.

■ املسيحيون يف مرص غري مضطهدين لكن هناك 
تضييقًا يف بعض األمور.

ضــد  املســـيحيــيــن  من  الشــرق  تــفــريــغ   ■
إرادة اهلل وحركة التاريخ.

الكنيسة  يف  اإلدارى  النظام  لتحديث  أسعى   ■
مشكلة  حلل  نسعى  املؤسسى  للعمل  لتتحول 

الطالق بام ال خيالف وصية املسيح.

حتت  أشهر  سبعة  الزرقاء  باجلالبية  جلست   ■
سنتني  وبعد  سنتني  البيضاء  وباجلالبية  القبول، 
وادى  يف  ولكن  راهًبا،  أصبحت  أشهر  وسبعة 

الريان من أول يوم تلبس اجلالبية السوداء.

بدأت  واحلكاية  الشباب..  عىل  أثرت  امليديا   ■
حياة  يف  يتحكم  أصبح  واملحمول  بالتليفزيون.. 
اإلنسان وخيرتق خصوصياته يف أي حلظة.. وبال 

شك كل هذا شوه الطبيعة اإلنسانية.

وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  توارضوس،  البابا 
الكرازة املرقسية، ىف حوار صحفي يتحدث فيه 
عن مجيع القضايا الكنسية، وعالقته بالبابا الراحل 
املهمة. املسائل  من  وغريها  ووالدته،  شنودة، 
قال:  لألقباط،  الثانى  الزواج  أزمة  وبشأن 
وحسب  حدة  عىل  حالة  كل  ستدرس  »الكنيسة 
حالة  "يف  مضيًفا:  التعامل«،  سيتم  حالة  كل 
حيتكم  سوف  القضاء  أمام  مترضر  أي  مثول 
الزواج به  تم  الذي  العقد  رشيعة  إىل  القاضى 
وبذلك سيطبق الباب اخلاص بكل كنيسة" نافيا أن 

يكون اإلحلاد مدرجا يف أسباب الطالق.
األحوال  قانون  مناقشة  ستتم  أنه  إىل  وأشار 
قانون  بعد  الثانية  الربملانية  الدورة  يف  الشخصية 
لكن  الكنيسة،  اختيار  ليس  و"هذا  الكنائس  بناء 
للدولة". الدستورية  التوصيات  عليه  نصت  ما 
وحول قيام األنبا بيشوى، أسقف دمياط باالتفاق 
مع الكنيسة اللبنانية عىل وقف منح شهادات تغيري 
"كان هناك انحراف يف هذه اخلطوة أنه  امللة، أكد 
لكن مل يعد أحد يف حاجة إىل تغيري امللة، ألنه سيتم 

االحتكام إىل رشيعة العقد يف القانون اجلديد".
وانتقد البابا تقرير الربملان األورويب حول أوضاع 
"مرفوض متاما  اإلنسان يف مرص، وقال:  حقوق 

وده ضد مرص وواضح جدا أنه به انحياز كامل".
بتتعرض  عمرها  طول  "مرص  أن  عىل  وشدد 
حمفوظة  ولكنها  حمسودة  فمرص  للمؤامرات، 
اهلل". قلب  يف  حمفوظة  ولكنها  حمسودة  فهى 

وحول عالقته مع البابا شنودة، أوضح:
شخصية مقابالت  ثالث  شنودة  البابا  "قابلت 
جلست  أمريكا،  مقابلة  مرة  أفضل  وكانت 
كانت  ساعة..  من  أكثر  قداسته  مع 
خالهلا  تعرف  حيث  تعارف  شبه  جلسة 
يف  كأسقف  خدمتى  عىل  الراحل  البابا 
باخوميوس«.  األنبا  من  البحرية  إيبارشية 

■ يرى البعض أن التسامح ما هو إال ضعف 
قداستك؟ تعليق  هو  فام  حيلة  وقلة 
- القوى هو الذي يسامح والضعيف ال يستطيع أن 
يسامح، فاملساحمة ليست سلبية ولكنها »صناعة 
لصانعى  طوبى  يقول  املقدس  والكتاب  سالم«، 
السالم، فهناك صناعات بسيطة وصناعات كبرية 
من  السالم  فصناعة  صعبة،  وصناعات  معقدة 

الصناعات الصعبة.

أصبح البعض يتواكل ال يتكل عىل   ■
اهلل الغيًا عقله.. كيف ترى هذا؟

هلل  ا من  نعمة  هى  و ال  عقو نا  عطا أ هلل  ا  -
لعقل  ا ل  عام إ م  عد و  ، مها نســتخـــد لكـى 

. نية نسا إل ا عىل  ة  ر خطو يشكل 

■ هل هناك إضطهاد للكنيسة؟
وخارج  دقيقة  غري  كلمة  اضطهاد  كلمة   -
هناك  كان  الرومانى  العرص  ففى  السياق، 
يف  وخاصة  التاريخ  ففى  بالفعل،  اضطهاد 
اضطهاد  عرص  كان  الرومانية  اإلمرباطورية 
ليقول  الرومانى  اإلمرباطور  وقف  حيث 
بذلك  املسيحيني« وكان يصدر فرمانا  »اضطهدوا 
اليوم. حيدث  ال  وهذا  املسيحيني،  عىل  ليطبق 
ولكن ما نتعرض اليه اليوم هو »التضييق«، واملسيح 
قال »فالعامل سيكون لكم ضيًقا« وهى كلمة كبرية
فالضيق جيعل اإلنسان يلجأ إىل اهلل دائام ويعرف 
أن يد اهلل تستطيع أن حتل املشكالت، والضيق ال 
السامء. وينسى  باألرض  متشبثا  اإلنسان  جيعل 

■ ماذا عن مسيحيي الرشق وتفريغ 
املنطقة من املسيحيني؟

يقوده  الذي  وهو  التاريخ«  سيد  »اهلل  أواًل   -
إخوتنا  له  يتعرض  ما  وطبعا  البرش،  وليس 
أمر  البلدان  من  غريه  أو  العراق  يف  املسيحيون 
عىل  حيدث  يشء  ال  لكن  اإلنسان،  يقبله  ال 
اهلل  حيول  ودائام  اهلل،  من  بسامح  إال  األرض 
يعرف. أحد  ال  هذا  سيحدث  كيف  خلري،  الضيق 
من  األرض  وعىل  اإلنسانية  الناحية  من  ولكن 
املسيحيني من  الرشق  يفرغ  أن  الكبري  اخلطأ 
الديانات  مهد  هو  الرشق  أن  بسيط  لسبب 
دياناته من  األصل  يفرغ  أن  املعقول  من  فليس 
التاريخ حركة  وأمام  اهلل  ضد  يقفون  فهؤالء 
الرشق يف  املسيحية  أصل  يكون  أن  سمح  فاهلل 
هو  ما  بقدر  لبرش  موجه  غري  فاملوضوع 
نعرف. ال  اهلل  سيفعل  وماذا  اهلل،  إىل  موجه 

■ وماذا عمن أصبحوا بال وطن؟
التليفزيون  يف  أشاهدها  عندما  إنسانية،  أزمات   -
أبكي، فقد أوجعنى مشهد أم يف العراق متحرية ما 
بني إرضاع صغريها أو محل اآلخر حتى يستدفئ، 

فهى مأساة إنسانية بال شك.

األزمات؟  هذه  كل  من  اهلل  أين   ■
يراها؟ وكيف 

لتساعد  البرش قلوبا رحيمة  - اهلل موجود ويعطى 
فهناك  معهم،  يتعاطفون  بآخرين  فيسمح  هؤالء، 
بعمل  يقومون  ومهندسون  أدوية  يقدمون  أطباء 
خدمة  حياولون  كثريون  وهناك  رسيعة،  منشآت 

هؤالء الذين رشدهتم احلروب والنزاعات.

الكنيسـة  بـه  قــامــت  الذي  ما   ■
الالجئني؟ جتاه  األرثوذكسية 

مع  وجلس  للعراق،  اخلاص  السكرتري  أرسلت   -
ومازلنا  املساعدات  تقديم  وتم  أربيل  يف  كبري  وفد 
ملن  املساعدة  ونقدم  املعونات،  إرسال  يف  نشارك 
مرص. داخل  لالجئني  أبوابنا  ونفتح  إليهم،  نصل 

■ ما هو أكثر موقف أحزنك؟
أثناء   ٢٠١٣ إبريل  يف  الكاتدرائية  عىل  االعتداء  يوم   -
مسيحى  رمز  ألهنا  ليس  اإلخوان،  مجاعة  حكم 
فقط، ولكنها رمز مرصى فهى الكنيسة األم، فقد 

أوجعنى هذا جًدا.

■ متى شعرت أنك »زعالن من اهلل«؟
- مش زعالن لكن بارفع الصالة بثقة ويقني أن اهلل 

يتدخل.

لتعاتبه؟ اهلل  أمام  وقفت  متى   ■
كان   ٢٠١٤ أغسطس  يف  الكنائس  حرق  موقف   -
من  أكثر  فتدمري  اهلل،  عليها  عاتبت  شديدة  أزمة 
ليس  قاسيا  كان  التوقيت،  نفس  يف  منشأة  مائة 
وقتها وموقفى  مرص،  كل  عىل  بل  فقط  عىّل 
أهم كانت  الوطن  سالمة  أن  وجعي،  من  وبالرغم 
جزء  فالكنيسة  تفكري،  جمرد  أفكر  أن  يمكن  فال 

من املجتمع وأنا مرصى هيمنى املجتمع كله.

■ متى شعرت أن املسئولية ثقيلة؟
ثقيلة  مسئوليتى  أن  أشعر  حلظة،  وكل  يوم  كل   -
روحية  مسئولية  ألهنا  متنهًدا(،  )قاهلا  جًدا،  جًدا 
املرصيني،  خدمة  عن  ثانيا  املسيحيني،  كل  عن 
كل  كان   ١٩٥٢ فحتى  الكنيسة،  امتداد  جانب  إىل 
هجرهتم  بدأت  ذلك  بعد  مرص،  داخل  األقباط 
 ٦٠ يف  متواجدون  فهم  العامل،  حول  متفرقة  لدول 
هناك  يكون  أن  البد  بينهم  الربط  يتم  وحتى  بلدا، 
ولنا  أفريقيا،  جنوب  يف  دير  فلنا  مؤسسى  بناء 
والواليات  الالتينية،  أمريكا  يف  بوليفيا  يف  كنيسة 
الدومنيكان. يف  كنيسة  إنشاء  يف  ونفكر  املتحدة 

البابا بني حني  إليه  الذي حين  ■ ما 
املايض؟ وآخر من 

تعوض ال  أيام  الدير  فأيام  الدير  أيام  إىل  أحن   -
أسبوع كل  الدير  يف  يومني  أقضى  أن  فأحاول 
وأقضى وقتى ما بني الصالة والعمل يف لقاءات مع 

األساقفة والرهبان.

الراحل  البابا  مع  تقابلت  مرة  كم   ■
الثالث؟ شنودة 

شخصية مقابالت  ثالث  شنودة  البابا  قابلت   -
مع  جلست  أمريكا،  مقابلة  مرة  أفضل  وكانت 

قداسته أكثر من ساعة.

■ ماذا تعلمت من البابا شنودة خالل 
تلك اجللسة؟

حتى  به  أعمل  الذي  قوله  منه،  تعلمته  ما  أهم   -
اليوم، وهو »عندما تبدأ العمل يف مكان جديد ابحث 
الواحد نفس  تكرس  فالسلبيات  اإلجيابيات  عن 
األمام«. يف  وجتعلك  وتعمر  تبنى  واإلجيابيات 
عن  سألته  عندما  فاجأنى،  آخر  موقف  وهناك 
الكنيسة  تقدمها  مالية  أمر خيص خدمة مساعدة 
خصص  حيث  الزواج،  عىل  مقبلة  عروس  لكل 
الراحل منذ عرشين عاما مخسة آالف جنيه  البابا 
كان  إن  البابا  قداسة  فسألت  هلن،  تقدم  كمساعدة 
بنات  مخس  وأمامى  فقط  آالف  مخسة  معى 
فقط  واحدة  أعطى  فهل  الزواج،  عىل  مقبالت 
فكانت  جنيه.  ألف  واحدة  كل  أعطى  أم  مخسة، 
إجابته مفاجأة ىل حيث قال »أعط إحداهن مخسة 
آالف وأرسل األربعة األخريات ىل وأنا سأتكفل هبن«.

لرحيل  السنوية  الذكرى  بحلول   ■
فيها؟ إليه  تشتاق  الذي  ما  والدتك 

طيبة  سيدة  كانت  والدتى  وقال:  البابا  تنهد   -
وهى  ترملت  كتري،  احلياة  يف  وجاهدت  وصبورة 
يف الثالثينيات من عمرها، وقضت حياهتا من أجلنا 
فكانت مثاال عظيام تابعته كل أيام حياتى. وعندما 
علمت أنه تم ترشيح اسمى للكرس املرقيس، كانت 
تصىل إىل اهلل وتقول له »بالش« فكان قلبها البسيط 
يعلم أهنا مسئولية كبرية ومتعبة، فخافت عىّل كأم
ولكن بعد أن اختارنى اهلل فرحت جًدا وشكرت اهلل.

والدتك  حلضن  تذهب  كنت  هل   ■
بطريرك؟ أصبحت  أن  بعد  لتبكى 
يف  رحلت  فهى  معها  ألبكى  وقت  هناك  يكن  مل   -
مارس ٢٠١٤ وأنا كنت بطريرك يف ٢٠١٢ فلم نقض سوى 
سنة ونصف وكان معظمها والدتى باملستشفى، فلم 
أذهب يوما هلا ألبكى ولكن لنجرت ذكريات املاضى 
ونضحك معا. وآخر مرة زرهتا، وكانت ال تستطيع 
يف  النظر  بتحديق  وودعتنى  استقبلتنى  الكالم، 
خرب  واستقبلت  مجيلة.  ابتسامة  متبسمة  وجهى 
للرجوع، وآملنى اخلرب،  لبنان أستعد  نياحتها وأنا يف 

ولكن مرضها لفرتة طويلة كان قد مهد ىل.

مهه؟ البابا  يشكو  ملن   ■
- أشكو إىل اهلل، أدخل إىل قاليتى )مكان تعبد الراهب 
أفضل  فهى  الدير  أو  القاهرة  يف  سواء  وخلوته( 
األماكن بالنسبة يل، حيث السكينة واهلدوء، أجلس 
مع اهلل ومع نفيس، وأشتكى لربنا، »فاالنفراد مع 

ربنا قمة املتعة للواحد«.



إدارى  نظام  لتصميم  تسعى  هل  إدارى   نظام  لتصميم  تسعى  هل   ■■
الكنيسة؟ داخل  الكنيسة؟جديد  داخل  جديد 

- نعم، البد أن تعمل الكنيسة ضمن نظام مؤسسى - نعم، البد أن تعمل الكنيسة ضمن نظام مؤسسى 
حمكم، حتى يتم الربط بني الكنائس عىل مستوى حمكم، حتى يتم الربط بني الكنائس عىل مستوى 
قوي إدارى  بناء  إىل  حيتاج  كله  وهذا  قويالعامل،  إدارى  بناء  إىل  حيتاج  كله  وهذا  العامل، 
حيث لدينا حيث لدينا ٣٠٣٠ أسقفا مسئوال عن  أسقفا مسئوال عن ٣٠٣٠ إيبارشية، يتم  إيبارشية، يتم 
التنسيق معهم يف األمور املهمة، فاألسقف مسؤل التنسيق معهم يف األمور املهمة، فاألسقف مسؤل 
بأخذ القرارات داخل اإليبارشية، ويقوم بالتشاور بأخذ القرارات داخل اإليبارشية، ويقوم بالتشاور 

معى كبطريرك حول تلك القرارات باستمرار.معى كبطريرك حول تلك القرارات باستمرار.

■ ■ مـا الـــذي حققتـه من إنجـــازات مـا الـــذي حققتـه من إنجـــازات 
بالكنيسة، وما هو حلمك للمستقبل بالكنيسة، وما هو حلمك للمستقبل 

ملؤسسة الكنسية؟ملؤسسة الكنسية؟
أن  البد  بام  منشغل  ولكنى  تم  الذي  يف  أفكر  ال  أن -  البد  بام  منشغل  ولكنى  تم  الذي  يف  أفكر  ال   -
لرتسيخها  أسعى  التي  األشياء  أهم  ومن  لرتسيخها يتم،  أسعى  التي  األشياء  أهم  ومن  يتم، 
وتقوية  الالهويت،  التعليمى  العمل  وتقوية وتقويتها  الالهويت،  التعليمى  العمل  وتقويتها 
هناك  يكون  حتى  اإلكلرييكية  الكليات  يف  هناك التعليم  يكون  حتى  اإلكلرييكية  الكليات  يف  التعليم 
وكذلك  قوي،  تعليمى  نظام  عىل  متأصلون  وكذلك كهنة  قوي،  تعليمى  نظام  عىل  متأصلون  كهنة 
تقوية األديرة والتعليم الرهباين، والعمل الدراسى تقوية األديرة والتعليم الرهباين، والعمل الدراسى 
والطفل. األرسة  بخدمة  االهتامم  وكذلك  والطفل.هبا،  األرسة  بخدمة  االهتامم  وكذلك  هبا، 

■■ هـل أصبحـت األسـرة هـّمــاً ثقيـال  هـل أصبحـت األسـرة هـّمــاً ثقيـال 
بعد تفاقم أزمة األحوال الشخصيـة؟بعد تفاقم أزمة األحوال الشخصيـة؟

فمعظم  حاجة«،  أحىل  األرسة  هذا،  تقوىل  »ال  فمعظم -  حاجة«،  أحىل  األرسة  هذا،  تقوىل  »ال   -
األرس قوية وناجحة وربت أجياال ناجحة وصاحلةاألرس قوية وناجحة وربت أجياال ناجحة وصاحلة
%%٢٢ تتعدى  ال  املسيحية  األرس  يف  املشاكل  تتعدى فنسبة  ال  املسيحية  األرس  يف  املشاكل  فنسبة 

كل يوم الكنيسة تزوج املئات، ولكن اليشء الشاذ كل يوم الكنيسة تزوج املئات، ولكن اليشء الشاذ 
صوته عال.صوته عال.

ولو ولد مائة طفل يف قرية واحدة، وانتحر واحد ولو ولد مائة طفل يف قرية واحدة، وانتحر واحد 
هو  الصباح  حديث  فسيصبح  القرية،  نفس  هو يف  الصباح  حديث  فسيصبح  القرية،  نفس  يف 
حياة حالة  املائة  وليس  الوحيد  املوت  حياةحادث  حالة  املائة  وليس  الوحيد  املوت  حادث 
فحديثنا سلبى، وحتى وسائل اإلعالم ستنقل خرب فحديثنا سلبى، وحتى وسائل اإلعالم ستنقل خرب 
املوت ال احلياة، واحلياة هبا نامذج من أرس عظيمة.املوت ال احلياة، واحلياة هبا نامذج من أرس عظيمة.

■■ ماذا سيفعل البابا مع احلاالت التي  ماذا سيفعل البابا مع احلاالت التي 
تعانى من أزمة األحوال الشخصية؟تعانى من أزمة األحوال الشخصية؟

وال  أوالدى  هبا  أخدم  وسائل  عن  أبحث  مازلت  وال -  أوالدى  هبا  أخدم  وسائل  عن  أبحث  مازلت   -
أكرس الوصية، واجتمع مع األساقفة إلجياد حلول أكرس الوصية، واجتمع مع األساقفة إلجياد حلول 
الكنيسة  ودور  األزمة،  من  خترجنا  قوية  الكنيسة فعالة  ودور  األزمة،  من  خترجنا  قوية  فعالة 
والتعبان  التائه  عن  البحث  وهو  املسيح  دور  والتعبان مثل  التائه  عن  البحث  وهو  املسيح  دور  مثل 

واحلزين.واحلزين.
أقوهلا ومازالت  البابوية  حياتى  بداية  يف  أقوهلاوقلت  ومازالت  البابوية  حياتى  بداية  يف  وقلت 
الكنيسة  »إن  أحدهم  يقول  أن  أحتمل  الكنيسة لن  »إن  أحدهم  يقول  أن  أحتمل  لن 
أوالدنا  هبا  نخدم  وسائل  عن  فنبحث  أوالدنا ظلمتنى«،  هبا  نخدم  وسائل  عن  فنبحث  ظلمتنى«، 
وىف  الوصية،  عىل  نحافظ  التوقيت  نفس  وىف وىف  الوصية،  عىل  نحافظ  التوقيت  نفس  وىف 
احللول. إلجياد  جلسنا  املقدس  املجمع  احللول.سيمنار  إلجياد  جلسنا  املقدس  املجمع  سيمنار 
إلعداد  املشورة  مراكز  عمل  يف  بدأت  إلعداد والكنيسة  املشورة  مراكز  عمل  يف  بدأت  والكنيسة 
واملعلم  والدكتور  فاملهندس  للزواج،  واملعلم املخطوبني  والدكتور  فاملهندس  للزواج،  املخطوبني 
ليتأهلوا  والتعليم  اإلعداد  من  سنني  ليتأهلوا يأخذون  والتعليم  اإلعداد  من  سنني  يأخذون 
هناك  يكون  ال  فكيف  العمل،  ليبدأوا  هناك ويتخرجوا  يكون  ال  فكيف  العمل،  ليبدأوا  ويتخرجوا 

إعداد للزواج.إعداد للزواج.
شابة  ومائة  شاب  مائة  ضمت  دورة  شابة وهناك  ومائة  شاب  مائة  ضمت  دورة  وهناك 
خمطوبني، لتأهيلهم للزواج، وىف هناية الدورة أخذ خمطوبني، لتأهيلهم للزواج، وىف هناية الدورة أخذ 
بعضهم قرارا  بفك خطوبتهم فبعد أن درسوا اتضح بعضهم قرارا  بفك خطوبتهم فبعد أن درسوا اتضح 
هلم أهنم غري مناسبني لبعضهم البعض، ويعد هذا هلم أهنم غري مناسبني لبعضهم البعض، ويعد هذا 

مؤرشا إجيابيا، بدال من أن يتضح ذلك بعد الزواج.مؤرشا إجيابيا، بدال من أن يتضح ذلك بعد الزواج.

■■ ما الذي أقره سيمنار املجمع املقدس  ما الذي أقره سيمنار املجمع املقدس 
يف قانون األحوال الشخصية؟يف قانون األحوال الشخصية؟

»الفرقة« حالة  يف  الطالق  هو  السيمنار  أقره  ما  »الفرقة«-  حالة  يف  الطالق  هو  السيمنار  أقره  ما   -
حيث  أخرى،  مرة  هجر  مصطلح  نستخدم  حيث فلن  أخرى،  مرة  هجر  مصطلح  نستخدم  فلن 
وجود  عدم  حالة  يف  سنوات  ثالث  ملدة  وجود تكون  عدم  حالة  يف  سنوات  ثالث  ملدة  تكون 
أطفال. وجود  حالة  يف  سنوات  ومخس  أطفال.أطفال،  وجود  حالة  يف  سنوات  ومخس  أطفال، 

■■ هل الطالق بسبب الفرقة متوافق  هل الطالق بسبب الفرقة متوافق 
مع تعاليم املسيح والوصية؟مع تعاليم املسيح والوصية؟

املسيح مبنى عىل  الزواج بحسب قول  املسيح مبنى عىل - نعم، ألن  الزواج بحسب قول  - نعم، ألن 
عدد من اخلطوات أساسها يف آيات بالكتاب املقدس عدد من اخلطوات أساسها يف آيات بالكتاب املقدس 
بامرأته،  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  »يرتك  بامرأته، وهى  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  »يرتك  وهى 
ال  اهلل  مجعه  وما  واحًدا،  جسًدا  اإلثنني  ال ويكّون  اهلل  مجعه  وما  واحًدا،  جسًدا  اإلثنني  ويكّون 

يفرقه إنسان«.يفرقه إنسان«.
ورشح البابا كل خطوة عىل حدة فقال:ورشح البابا كل خطوة عىل حدة فقال:

أباه  الرجل  يرتك  ذلك  أجل  »من  أباه   الرجل  يرتك  ذلك  أجل  »من  األوىل:  األوىل:اخلطوة  اخلطوة 

وأمه« أي يرتك عائلته الكبرية، وهذا معناه أنه وصل وأمه« أي يرتك عائلته الكبرية، وهذا معناه أنه وصل 
لدرجة من النضوج كافية ليكّون عائلة جديدة.لدرجة من النضوج كافية ليكّون عائلة جديدة.

أن  معناه  وهذا  بامرأته«  »يلتصق  أن   معناه  وهذا  بامرأته«  »يلتصق  الثانية:  الثانية:اخلطوة  اخلطوة 
يكونا معا يف حياهتام، يعيشان مع بعضهام البعضيكونا معا يف حياهتام، يعيشان مع بعضهام البعض

أن  حالة  يف  ولكن  معا،  العيش  عىل  الزواج  أن فقام  حالة  يف  ولكن  معا،  العيش  عىل  الزواج  فقام 
حتدث مشكلة قد تستمر يوما يومني أو شهرا أو حتدث مشكلة قد تستمر يوما يومني أو شهرا أو 
حتى سنة وبعد هذا تنتهى فهذا طبيعي، ولكن أن حتى سنة وبعد هذا تنتهى فهذا طبيعي، ولكن أن 
يفرتقا بسبب املشكلة ملدة ثالث أو مخس سنوات يفرتقا بسبب املشكلة ملدة ثالث أو مخس سنوات 
فهنا يكونان قد كرسا عهد الزواج »بأن يكونا معا«.فهنا يكونان قد كرسا عهد الزواج »بأن يكونا معا«.

اخلطوة الثالثة:اخلطوة الثالثة: قال: »يصري اإلثنني جسدا واحدا«  قال: »يصري اإلثنني جسدا واحدا« 
وهذه هي الوحدة الزوجية أي ال يفرتق أي منهم وهذه هي الوحدة الزوجية أي ال يفرتق أي منهم 
إنسان«. يفرقه  ال  اهلل  مجعه  »وما  اآلخر،  إنسان«.عن  يفرقه  ال  اهلل  مجعه  »وما  اآلخر،  عن 

هلا  اآلية  إن  بقوله  البابا  وأوضح  هلا   اآلية  إن  بقوله  البابا  وأوضح  الرابعة:  الرابعة:اخلطوة  اخلطوة 
ترتيب فقد يرتضى الطرفان من البداية أن يعيشا ترتيب فقد يرتضى الطرفان من البداية أن يعيشا 
معا ويأخذان قرار زواجهام وعليه جيمعهام اهلل.معا ويأخذان قرار زواجهام وعليه جيمعهام اهلل.

■ ■ متسائالً كيف جيمعهام اهلل؟متسائالً كيف جيمعهام اهلل؟
جميبا أن اهلل متثله الكنيسة وهى التي هلا حق منح رس جميبا أن اهلل متثله الكنيسة وهى التي هلا حق منح رس 
الزجية، والذي يملك سلطة املنح يملك الفك، فتصىلالزجية، والذي يملك سلطة املنح يملك الفك، فتصىل

الكنيسة صالة اإلكليل وجيمع اهلل بني اإلثنني داخل الكنيسة صالة اإلكليل وجيمع اهلل بني اإلثنني داخل 
الكنيسة، وعليه ال بد أن حتل الكنيسة هذه الزجية الكنيسة، وعليه ال بد أن حتل الكنيسة هذه الزجية 

يف حالة تفاقم األزمة والفرقة.يف حالة تفاقم األزمة والفرقة.
املترضر  إن  بقوله  عليه  االتفاق  تم  ما  البابا  املترضر وخلص  إن  بقوله  عليه  االتفاق  تم  ما  البابا  وخلص 
يأيت الفرقة  من  سنني  بعد  الكنيسة  إىل  يأيتيلجأ  الفرقة  من  سنني  بعد  الكنيسة  إىل  يلجأ 

يف  كان  والذي  املحكمة  من  طالقا  يأخذ  أن  يف بعد  كان  والذي  املحكمة  من  طالقا  يأخذ  أن  بعد 
القاضى  ألن  السنوات  من  عددا  يأخذ  القاضى املاضى  ألن  السنوات  من  عددا  يأخذ  املاضى 
حيكم بالطالق يف حالة الزنا فقط، ولكن بعد إقرار حيكم بالطالق يف حالة الزنا فقط، ولكن بعد إقرار 
أن  يتضح  أن  بعد  بالطالق  القاضى  حيكم  أن القانون  يتضح  أن  بعد  بالطالق  القاضى  حيكم  القانون 
املترضر  عىل  األمر  تسهيل  تم  وهبذا  فرقة،  املترضر هناك  عىل  األمر  تسهيل  تم  وهبذا  فرقة،  هناك 
القاضى والكنيسة، ويعترب هذا فكا مدنيا. القاضى والكنيسة، ويعترب هذا فكا مدنيا.ثم عىل  ثم عىل 

إىل  يتوجه  املدنى  الطالق  عىل  احلصول  إىل وبعد  يتوجه  املدنى  الطالق  عىل  احلصول  وبعد 
الكنيسة، فقرار زواجهام جاء منفردا ولكن متمته الكنيسة، فقرار زواجهام جاء منفردا ولكن متمته 
مدنى  بشق  االنفصال  يكون  ال  ثم  ومن  مدنى الكنيسة،  بشق  االنفصال  يكون  ال  ثم  ومن  الكنيسة، 

فقط بل ال بد أن تتممه الكنيسة.فقط بل ال بد أن تتممه الكنيسة.

■■ هل ستسمح الكنيسة بالزواج الثاين؟  هل ستسمح الكنيسة بالزواج الثاين؟ 
وملن ستمنحه؟وملن ستمنحه؟

وحسب  حدة  عىل  حالة  كل  ستدرس  الكنيسة  وحسب -  حدة  عىل  حالة  كل  ستدرس  الكنيسة   -
سنعطى  من  وعن  التعامل،  سيتم  حالة  سنعطى كل  من  وعن  التعامل،  سيتم  حالة  كل 
ترصيح زواج ثانيا هذا أمر أيضا حيتاج إىل دراسة ترصيح زواج ثانيا هذا أمر أيضا حيتاج إىل دراسة 
احلاالت، فاملحكمة لن تبحث عن أسباب الفرقة.احلاالت، فاملحكمة لن تبحث عن أسباب الفرقة.
الزواج هو مجع بني طرفني، والفرقة قد تعرض الزواج هو مجع بني طرفني، والفرقة قد تعرض 
بالفعل حدث  وهذا  اخلطأ  إىل  الثانى  بالفعلالطرف  حدث  وهذا  اخلطأ  إىل  الثانى  الطرف 
إذا  وخاصة  القصص،  من  العديد  علينا  إذا وعرضت  وخاصة  القصص،  من  العديد  علينا  وعرضت 
عن  نبحث  أال  بد  ال  فهنا  لسنوات،  الفراق  عن استمر  نبحث  أال  بد  ال  فهنا  لسنوات،  الفراق  استمر 

أسباب الفرقة، ولكن عن مفهوم البعد.أسباب الفرقة، ولكن عن مفهوم البعد.

عنده موظفا  عّنف  »مدير  بقصة  عندهمستشهًدا  موظفا  عّنف  »مدير  بقصة  مستشهًدا 
واملوظف عنف زوجته، والزوجة عنفت طفلتهاواملوظف عنف زوجته، والزوجة عنفت طفلتها
هي الطفلة  النهاية  ففى  قطتها،  قتلت  هيوالطفلة  الطفلة  النهاية  ففى  قطتها،  قتلت  والطفلة 
القاتل املبارش ولكن احلقيقة أن اجلميع وراء جريمة القاتل املبارش ولكن احلقيقة أن اجلميع وراء جريمة 
بعده  بسبب  طرف  فهناك  املدير،  فيهم  بام  بعده القتل  بسبب  طرف  فهناك  املدير،  فيهم  بام  القتل 
يســتــوجب  هــذا  وكــل  خيطئ  الثانى  يســتــوجب الطرف  هــذا  وكــل  خيطئ  الثانى  الطرف 

فصــل الــزيــجــــة«.فصــل الــزيــجــــة«.

■■ هــل سـيطبق القـانــون عىل مجيـع  هــل سـيطبق القـانــون عىل مجيـع 
الكنائس؟الكنائس؟

- كل كنيسة سوف يكون هلا باب خاص هبا ولكن - كل كنيسة سوف يكون هلا باب خاص هبا ولكن 
٩٠٩٠٪ من القانون سوف يكون مبادئ عامة اتفق عليها ٪ من القانون سوف يكون مبادئ عامة اتفق عليها 
القضاء  أمام  مترضر  أي  مثول  حالة  وىف  القضاء اجلميع،  أمام  مترضر  أي  مثول  حالة  وىف  اجلميع، 
سوف حيتكم القاضى إىل رشيعة العقد الذي تم به سوف حيتكم القاضى إىل رشيعة العقد الذي تم به 
الزواج، وبذلك سيطبق الباب اخلاص بكل كنيسة.الزواج، وبذلك سيطبق الباب اخلاص بكل كنيسة.

■■ هل اإلحلاد سبب من أسباب الطالق؟ هل اإلحلاد سبب من أسباب الطالق؟
- اإلحلاد غري مدرج يف التعديل ولن يكــــون هنــــاك - اإلحلاد غري مدرج يف التعديل ولن يكــــون هنــــاك 

طـــــالق بســـبب اإلحلـــاد.طـــــالق بســـبب اإلحلـــاد.

■■ ملاذا قام املتنيح األنبا بيشوى أسقف  ملاذا قام املتنيح األنبا بيشوى أسقف 
اللبنانية  الكنيسة  مع  باالتفاق  اللبنانية دمياط  الكنيسة  مع  باالتفاق  دمياط 

عىل وقف منح شهادات تغيري امللة؟عىل وقف منح شهادات تغيري امللة؟
- كان هناك انحراف يف هذه اخلطوة، ولكن مل يعد - كان هناك انحراف يف هذه اخلطوة، ولكن مل يعد 
أحد يف حاجة إىل تغيري امللة ألنه سيكون االحتكام أحد يف حاجة إىل تغيري امللة ألنه سيكون االحتكام 

برشيعة العقد يف القانون اجلديد.برشيعة العقد يف القانون اجلديد.

■ ■ العديد من األديرة هبا العديد من األديرة هبا 
ضخمة  ضخمة مشـروعــات  مشـروعــات 

صـــرف  يتم  صـــرف فكيف  يتم  فكيف 
والتعامل  والتعامل األمـــوال  األمـــوال 

؟ معها؟معها
- كل دير به عدد من الرهبان، - كل دير به عدد من الرهبان، 

أن  بد  ال  الراهب  حياة  أن وثلث  بد  ال  الراهب  حياة  وثلث 
تكون عمال وثلث قراءة صالة، تكون عمال وثلث قراءة صالة، 

للعقل  ثلثا  هناك  أن  يعنى  للعقل وهذا  ثلثا  هناك  أن  يعنى  وهذا 
وهو القراءة، وثلثا للقلب وهو الصالةوهو القراءة، وثلثا للقلب وهو الصالة

اليد،  وهى  للعمل  اليد، وثلثا  وهى  للعمل  وثلثا 
الراهب يعمل  أن  بد  الراهبفال  يعمل  أن  بد  فال 
من  األعامل  كل  األديرة  من ففى  األعامل  كل  األديرة  ففى 

وزراعة  ومكتبات  وزراعة خمطوطات  ومكتبات  خمطوطات 
وصناعة.وصناعة.

بداية رهبنتى كنت مسئوال  بداية رهبنتى كنت مسئوال وأنا يف  وأنا يف 
وبعدها  الزوار،  استقبال  وبعدها عن  الزوار،  استقبال  عن 

وكنت  املطبخ  يف  بالعمل  وكنت قمت  املطبخ  يف  بالعمل  قمت 
الطبخ عن  شيئا  أعرف  الطبخال  عن  شيئا  أعرف  ال 

الطعام  أجهز  الطعام وكنت  أجهز  وكنت 
والضــيــوف والضــيــوفللرهبـــان  للرهبـــان 
ضــاحــكـــا ضــاحــكـــاوقـــــــــال  وقـــــــــال 

يف  عملتها  أكلة  يف »أول  عملتها  أكلة  »أول 
البصارة«،  كانت  البصارة«، الدير  كانت  الدير 
طلعت  متهكام  طلعت وقال  متهكام  وقال 

وىف  خالص،  وىف بصارة  خالص،  بصارة 
كنت  آخر  كنت وقت  آخر  وقت 

مســئوال عـــن مســئوال عـــن 
ليــة  لصيــد ليــة ا لصيــد ا

بحكم بحكم 
دراستى.دراستى.

واألعامل تتطور، فمع الزراعة جاء تصنيع زراعيواألعامل تتطور، فمع الزراعة جاء تصنيع زراعي
ختليله  يتم  ال  ملاذا  الزيتون  يزرع  أن  ختليله فبعد  يتم  ال  ملاذا  الزيتون  يزرع  أن  فبعد 
املريب عمل  أو  للمجتمع،  كمنتج  املريبوبيعه  عمل  أو  للمجتمع،  كمنتج  وبيعه 
فأصبحت األديرة هلا إنتاجات ختدم املجتمع الذي فأصبحت األديرة هلا إنتاجات ختدم املجتمع الذي 
فال  الراهب  ختدم  أخرى  ناحية  ومن  فيه،  فال نعيش  الراهب  ختدم  أخرى  ناحية  ومن  فيه،  نعيش 
فهذا  املجتمع،  عىل  عالة  الراهب  يكون  أن  فهذا يمكن  املجتمع،  عىل  عالة  الراهب  يكون  أن  يمكن 
دير  ولكل  الوطني،  االقتصاد  نمو  يف  يساهم  دير جيعله  ولكل  الوطني،  االقتصاد  نمو  يف  يساهم  جيعله 
وحدة مالية صغرية وهناك راهب مسئول عن تلك وحدة مالية صغرية وهناك راهب مسئول عن تلك 
اإلدارة املالية، والتي يصب فيها كل إيرادات الدير من اإلدارة املالية، والتي يصب فيها كل إيرادات الدير من 

صناعته.صناعته.
بتقديم  الراهب  يقوم  حيث  للرصف،  نظام  بتقديم وهناك  الراهب  يقوم  حيث  للرصف،  نظام  وهناك 
فيأخذ  خالفه  أو  معدات  أو  أسمدة  لرشاء  فيأخذ طلب  خالفه  أو  معدات  أو  أسمدة  لرشاء  طلب 
أموال عمله من الدير وهكذا، ويصنع ويقدم إنتاجــاأموال عمله من الدير وهكذا، ويصنع ويقدم إنتاجــا

وكل دير يوسع من مرشوعاته.وكل دير يوسع من مرشوعاته.
من  قريب  وألنه  األمحر،  البحر  يف  دير  من فهناك  قريب  وألنه  األمحر،  البحر  يف  دير  فهناك 
وهناك  مالبس،  بتفصيل  يقوم  السياحية  وهناك املناطق  مالبس،  بتفصيل  يقوم  السياحية  املناطق 
إحــداهــــن  ختصــص  وبحــكم  للراهبـــــات  إحــداهــــن دير  ختصــص  وبحــكم  للراهبـــــات  دير 
وبيعها  بتصنيعها  الدير  يقوم  العطـــور،  صناعة  وبيعها يف  بتصنيعها  الدير  يقوم  العطـــور،  صناعة  يف 

فالتنوع والعمل يشء أساسى يف حياة الراهب.فالتنوع والعمل يشء أساسى يف حياة الراهب.
وجزء من ناتج كل ديـــــر يتم رصفه ملســــــاعـــــدة وجزء من ناتج كل ديـــــر يتم رصفه ملســــــاعـــــدة 
الفـــقــــراء يف املنطقــة املحيطــــة به، فهناك دير قام الفـــقــــراء يف املنطقــة املحيطــــة به، فهناك دير قام 

بإنشاء مدرسة وما زال يرصف عليها.بإنشاء مدرسة وما زال يرصف عليها.

الكنيسـة  داخل  اجتاه  هناك  هل  الكنيسـة   داخل  اجتاه  هناك  هل   ■■
لتأسيس الرهبنة العاملة »مكرس خيدم لتأسيس الرهبنة العاملة »مكرس خيدم 
املجتمع« ال يريد أن يعيـش بني أسوار املجتمع« ال يريد أن يعيـش بني أسوار 

الدير؟الدير؟
الدير يعنى داخل  القبطية رهبنة صالة،  الرهبنة  الدير-  يعنى داخل  القبطية رهبنة صالة،  الرهبنة   -
للخدمة  ونرسلهم  كهنة  نرسمهم  بعضهم  للخدمة ولكن  ونرسلهم  كهنة  نرسمهم  بعضهم  ولكن 
ختدم  والتي  خارجها،  أو  مرص  بداخل  ختدم بالكنيسة  والتي  خارجها،  أو  مرص  بداخل  بالكنيسة 
ويصىل. بالدير  حياته  يبدأ  أن  بد  ال  ولكن  ويصىل.املجتمع،  بالدير  حياته  يبدأ  أن  بد  ال  ولكن  املجتمع، 
والراهبات أيضا للصالة داخل الدير، ولكن تم عمل والراهبات أيضا للصالة داخل الدير، ولكن تم عمل 
نظام مواز ليصبح هناك مكرسات تعملن يف املجتمع نظام مواز ليصبح هناك مكرسات تعملن يف املجتمع 
وهن مكرسات، وأصبح لدينا عدد كبري من املكرسات وهن مكرسات، وأصبح لدينا عدد كبري من املكرسات 
»عايزة تعيش احلياة الرهبانية ولكن ختدم املجتمع«»عايزة تعيش احلياة الرهبانية ولكن ختدم املجتمع«

واملكرسون األوالد ترسمهم الكنيسة شاممسة.واملكرسون األوالد ترسمهم الكنيسة شاممسة.

■■ هنـاك ظـاهـرة جديــدة وهى تقديم  هنـاك ظـاهـرة جديــدة وهى تقديم 
الكهنـة الستقاالهتم.. فام هو تفسريكم الكهنـة الستقاالهتم.. فام هو تفسريكم 

هلذه الظاهرة؟هلذه الظاهرة؟
»ولكن  قاطعته  إنسان،  لكل  حق  االستقالة  حرية  »ولكن -  قاطعته  إنسان،  لكل  حق  االستقالة  حرية   -
واألساقفة  الكهنة  فأجاب  كهنوتى«  عمل  واألساقفة هذا  الكهنة  فأجاب  كهنوتى«  عمل  هذا 
كاهنا  هناك  أن  فرضا  ولكن  العمر،  لنهاية  كاهنا عملهم  هناك  أن  فرضا  ولكن  العمر،  لنهاية  عملهم 
فهذا  يسرتيح  أن  طلب  ما  لظروف  أسقف  فهذا أو  يسرتيح  أن  طلب  ما  لظروف  أسقف  أو 
مرص  يف  يعيش  كاهنا  كان  ذلك  عىل  ومثال  مرص حقه،  يف  يعيش  كاهنا  كان  ذلك  عىل  ومثال  حقه، 
بأمريكا  مجيعهن  تزوجن  بنات  ثالث  له  بأمريكا وكان  مجيعهن  تزوجن  بنات  ثالث  له  وكان 
وحيدا كاهنا  فأصبح  زوجته  ورحلت  البالد  وحيداخارج  كاهنا  فأصبح  زوجته  ورحلت  البالد  خارج 
أبيهن  يستقيل  بأن  ىل  طلب  لتقديم  بناته  أبيهن وجاءت  يستقيل  بأن  ىل  طلب  لتقديم  بناته  وجاءت 

أستطيع  ال  هنا  وسطهن،  يف  عمره  هناية  أستطيع ليقضى  ال  هنا  وسطهن،  يف  عمره  هناية  ليقضى 
يعيش  وأصبح  استقالته  متت  وعليه  ال،  أقول  يعيش أن  وأصبح  استقالته  متت  وعليه  ال،  أقول  أن 
وسط بناته فالكنيسة مرنة مع الظروف اإلنسانية.وسط بناته فالكنيسة مرنة مع الظروف اإلنسانية.

الربملـان  تقريــر  عىل  تعليقك  ما  الربملـان   تقريــر  عىل  تعليقك  ما   ■■
صــادمــا  جــاء  والــذي  صــادمــا األورويب  جــاء  والــذي  األورويب 

؟ يني ؟للمرص يني للمرص
- مرفوض متاما، وده ضد مرص، وواضح جدا - مرفوض متاما، وده ضد مرص، وواضح جدا 

أن به انحيازا كامال.أن به انحيازا كامال.

■■ هل مرص تتعرض ملؤامرة؟ هل مرص تتعرض ملؤامرة؟
ت ا مر ا للمؤ ض  بتتعر ها  عمر ل  طو مرص  ت-  ا مر ا للمؤ ض  بتتعر ها  عمر ل  طو مرص   -

»فمرص حمسودة ولكنها حمفوظة يف قلب اهلل«.»فمرص حمسودة ولكنها حمفوظة يف قلب اهلل«.

■■ ما موقف الكنيسة جتاه موجة اإلحلاد؟ ما موقف الكنيسة جتاه موجة اإلحلاد؟
بدأت  واحلكاية  الشباب،  عىل  أثرت  امليديا  بدأت -  واحلكاية  الشباب،  عىل  أثرت  امليديا   -
يف  يتحكم  أصبح  اجلهاز  هذا  ألن  يف بالتليفزيون،  يتحكم  أصبح  اجلهاز  هذا  ألن  بالتليفزيون، 
حلظة أي  يف  خصوصياته  وخيرتق  اإلنسان  حلظةحياة  أي  يف  خصوصياته  وخيرتق  اإلنسان  حياة 
وبعد  اإلنسانية،  الطبيعة  شوه  هذا  كل  شك  وبعد وبال  اإلنسانية،  الطبيعة  شوه  هذا  كل  شك  وبال 
والشذوذ  املثىل  والزواج  اإلحلاد  يظهر  بدأ  والشذوذ هذا  املثىل  والزواج  اإلحلاد  يظهر  بدأ  هذا 
وجتارة  واألطفال  املرأة  وبيع  الشيطان  وجتارة وعبادة  واألطفال  املرأة  وبيع  الشيطان  وعبادة 
عن  والبحث  واملخدرات  والسالح  عن األعضاء  والبحث  واملخدرات  والسالح  األعضاء 
وهتدم. تفكك  اإلنسانية  جعل  كله  وهذا  وهتدم.املوضة،  تفكك  اإلنسانية  جعل  كله  وهذا  املوضة، 
حفظ  واإلعالمية  الدينية  املؤسسات  حفظ ودور  واإلعالمية  الدينية  املؤسسات  ودور 
إلنسانيتها اإلنسانية  وإعادة  واألخالق،  إلنسانيتهااملبادئ  اإلنسانية  وإعادة  واألخالق،  املبادئ 
وأن  الكنسية،  باملؤسسة  بالتمسك  الشباب  وأن وأنصح  الكنسية،  باملؤسسة  بالتمسك  الشباب  وأنصح 
وحيفظ  األرسى  الكيان  ويفهم  بالوصية،  وحيفظ يعيش  األرسى  الكيان  ويفهم  بالوصية،  يعيش 
نفسه داخل األرسة، فنحن تسلمنا املبادئ العظيمة نفسه داخل األرسة، فنحن تسلمنا املبادئ العظيمة 

من أرسنا، فاألرسة أساس املجتمع.من أرسنا، فاألرسة أساس املجتمع.

■■ استعنتم يف سينامر املجمع املقـدس  استعنتم يف سينامر املجمع املقـدس 
بعلمــانـيـني متخصصـني يف جماالت بعلمــانـيـني متخصصـني يف جماالت 
خمتلفة لألخذ بنصائحهـم.. فلامذا ال خمتلفة لألخذ بنصائحهـم.. فلامذا ال 

يضـم املجمع عـددا مـن العلامنيني؟يضـم املجمع عـددا مـن العلامنيني؟
األساقفة  جممع  هو  املجمع  ألن  طبعا،  ال  األساقفة -  جممع  هو  املجمع  ألن  طبعا،  ال   -
الكنيسة إدارة  عن  املسئولون  وهم  الكنيسةاألكلريوس،  إدارة  عن  املسئولون  وهم  األكلريوس، 
هلا  إيبارشية  كل  ولكن  الفكر،  هذا  لدينا  يوجد  هلا وال  إيبارشية  كل  ولكن  الفكر،  هذا  لدينا  يوجد  وال 
وهبا  األسقف،  هبم  معهم  يتعاون  أراخنة  وهبا جملس  األسقف،  هبم  معهم  يتعاون  أراخنة  جملس 
العلامنيني. من  وكلهم  خدمة  وأمناء  مىل  العلامنيني.جملس  من  وكلهم  خدمة  وأمناء  مىل  جملس 

املرقسى  الكرسى  البابا  اعتىل  أن  منذ  املرقسى   الكرسى  البابا  اعتىل  أن  منذ   ■■
اللوائح  من  عدد  إصدار  عىل  اللوائح حرص  من  عدد  إصدار  عىل  حرص 
هي  فام  الكنسى..  للعمل  هي املنظمة  فام  الكنسى..  للعمل  املنظمة 
اللوائح اجلديدة التي يسعى البابا لعملها؟اللوائح اجلديدة التي يسعى البابا لعملها؟
- أنوى عمل الئحة للشاممسة والئحة أخرى تنظم - أنوى عمل الئحة للشاممسة والئحة أخرى تنظم 
انطالق  بعد  خاصة  التليفزيونية  القنوات  يف  انطالق العمل  بعد  خاصة  التليفزيونية  القنوات  يف  العمل 

قناة »كوجى« لألطفال.قناة »كوجى« لألطفال.

)نقاًل عن البوابة(

البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ولقاء معالبابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ولقاء مع
وائل لطف اهلل رئيس حترير ورئيس جملس إدارة صحيفة كاريزما األمريكية املرصيةوائل لطف اهلل رئيس حترير ورئيس جملس إدارة صحيفة كاريزما األمريكية املرصية



نحن شعٌب كريم؛ ال ننسى اليَد التي امتّدت لنا 
بني ألسنة اللهيب لكن تنقذنا من الويل. نحن 
ر  وُنقدِّ األشياء  أصالَة  نعرُف  أصيل،  شعٌب 
أال  تعّلمنا  مثقٌف؛  شعٌب  نحن  الناس.  معادَن 
اإلحسان  جزاَء  وأن  أشياءهم،  الناَس  نبخَس 
ميالد  عيد  كان  هذا  لكل  اإلحسان.  إال  ليس 
السيد الرئيس "عبد الفتاح السييس" هذا العام 
غري كل عام. الفضائياُت وصفحاُت سوشيال 
ميديا استمرت أليام حتتفل بعيد ميالد القائد
وعرض  الزهور،  وباقات  املحبة  بربقيات 
هدايا  من  ملرَص  "السييس"  قّدم  مما  قطوف 
وتضحيات  وجهد عىل مدى ثامن سنوات منذ 
أهداه اهلُل لنا رئيًسا عام ٢٠١٤، والقادم أمجل بإذن 
اهلل. كتب الشعراُء قصائدهم ورسم الرسامون 
لوحاهتم يف حب القائد السييس. واليوَم أهدي 
الرئيَس قصيدًة كتبُتها يوَم ٦ يناير ٢٠١٥، حني 
واملسيحيني  البابا  لتهنئة  الكاتدرائية  دخل 
أعراٍف  عن  صفًحا  ضارًبا  املجيد،  امليالد  بعيد 
ظالمية رجعية و"غري دستورية" جعلت َمن 
هذا  تقديم  عن  حيجمون  رؤساء  من  سبقوه 
املسيحيني، وواضًعا  الطيب ألشقائنا  الواجب 
يسري  سوف  ودرًبا  راقية  وطنية  ُسّنًة  هبذا 
أرادوا  ما  إذا  القادمني  الرؤساء  مجيُع  عليه 
الطيب.  الوطن  هلذا  واالحتاد  والقوة  اخلري 
ومذبح"،  "حمراٌب  عنواهنا:  القصيدة 
امليالد  عيد  قداس  يف  وكواليس.  حكاية  وهلا 
ألشقائنا  التهنئة  لتقديم  كعادتنا  ذهبنا   ،٢٠١٥
الشخصيات  ضمن  الكاتدرائية  يف  املسيحيني 
بقداس  الرسمي  لالحتفال  املدعوة  العامة 
الرئيَس  “ليَت  لنفيس:  مهسُت  امليالد.  عيد 
تكّلفوه  )ال  جواري:  إىل  اجلالُس  فردَّ  يأيت!” 
من  أنقذنا  أن  يكفي  يستطيع!  ال  بام 
من  متنعه  سياسية  موانُع  هناك  اإلخوان! 
فأجبُته: أعيادنا.(،  يف  الكاتدرائية  دخول 
دستورية.  غري  رجعيٌة  عرفيٌة  موانُع  )بل 
الشعراء  وَحْدُس  جسوٌر؛  رجٌل  السييس 
خيرُبين بأنه سيأيت!( ومل أكمل كالمي حتى 
الكاتدرائية يف  واهلتافات  الزغاريُد  تعالت 
لنشاهد  املونيتور  لشاشات  عيوننا  رفعنا 
الرئيَس هيبط من سيارته ويدخل الكاتدرائية. 
عهًدا  أخرًيا  شهدُت  أن  الناس  أسعَد  كنُت 
أٍب  وبقائٍد  النبيلة،  بالعدالة  مرُص  فيها  تزهو 
للجميع دون متييز. وتكرر املشهُد اآلرس فيام 
تىل من أعوام. وعشيَة عيد امليالد ٢٠١٦، ارتقى 
ليعلن  الكاتدرائية  ِمنّصة  "السييس"  الرئيُس 
املسيحيني  لألقباط  الرسمّي   مرَص  اعتذاَر 
مل  ألهنم  وشكرهم  إرهاب،  من  طاهلم  ما  عىل 
يقابلوا محاقة املتطرفني إال باحلب لألم الطيبة 

"مرص" وألشقائهم املسلمني.
أثبَت الرئيس السييس بالفعل ال بالقول خالل 
أٌب  أنه  اهلل،  بإذن  والقادمة  السابقة،  األعوام 
وأغدق  عقدي،  متييز  دون  املرصيني  جلميع 

وجه  عىل  واملرصيون  العرب  التنويريون 
اخلصوص حمبطون من زيادة عدد الظالميني 
يكفي  وثقايف  فكري  تغيري  حدوث  وعدم 
إلحداث طفرة تصنع احلداثة، وهلم بعض احلق
لكن جزء كبري من هذا اإلحباط الذي يسكن 
أو  الفكري  التغيري  أو  للتنوير  كل من يتصدى 
الثقايف أو حماربة اخلرافة، يعود لعدم فهم أن 
طويل  تراكم  اىل  حتتاج  بطيئة  عملية  التنوير 
عمليات  غرفة  اىل  حتتاج  دقيقة  ،وجراحة 
عالماته  ومريض  مدرب  وطاقم  جمهزة 
حتتمل  والنفسية  اجلسدية  وحالته  احليوية 
مثقف  أو  تنويري  مفكر  كل  عىل  اجلراحة، 
والبدهييات  السائد  الفكر  خلخلة  حياول 
الراسخة واملغالطات املنطقية، عليه أن يقتحم 
منطق  عن  خمتلف  بمنطق  املعركة  تلك 
خناقات أنور وجدي يف أفالم األبيض واألسود 
منها  وخيرج  اخلناقة  يدخل  كان  الذي   ،
الفازلني  ،مازال  الشعر  منسق  امللبس،  مهندم 
سيدخل  الذي  املثقف  خصالته،  مكلاًل 
أن  قبل  من  خارس  هو  املنطق  هبذا  املعركة 
جيدًا  يعلم  أن  البد  هو   ، فيها  خطوة  خيطو 
وشتائم  ووقاحات  لسفاالت  سيتعرض  أنه 
حماوالت  وبالطبع  ومالحقات  وبالغات 
هتديد معنوي وجسدي ..الخ ، املعركة ليست 
،إنام  رفاهية  رحلة  ليست  بسيطة،  وال  سهلة 
السافانا  رحالت  مثل  مثلها  معاناة  رحلة  هي 
الوعرة  اجلبال  تسلق  أو  املوحشة  املتوحشة 
اخلطرة عليك أن تبذر البذرة وال تنتظر الثمرة 
أن  عليك  املعركة،  خوضك  أثناء  أو  حياتك  يف 

يف  واملنسية  املُهّمشة  الفئات  جلميع  ه  حبَّ
ذوي  الطفل،  املرأة،  الفقراء،  مثل:  املجتمع 
البناء واإلصالح  اهلمم، ومل يتوقف حلظة عن 
والعمران  والطاقة  والتعليم  الصحة  ملفات  يف 
األخرض والرصف الصحي، والنهوض الثقايف 
الرائدة املرصية  اهلوية  شأن  من  ُيعيل  الذي 
املتاحف  من  العديد  مرص  أرض  عىل  ودّشن 
واملستشفيات  واملدارس  الدولية  واجلامعات 
وحمطات  العشوائيات  ألبناء  اجلميلة  واملدن 
حتلية املاء وحقول البرتول واملطارات وطّور 
منظومة الزراعة والصوامع وإصلح منظومة 
املرور والسكك احلديد وشيد املونوريل وطّور 
مؤسسات  مجيع  يف  الرقمية  املنظومة 
األشقاء  ملاليني  مرَص  حضَن  وفتح  الدولة، 
وغريها  أوطاهنم،  يف  العيُش  هبم  ضاق  الذين 
من طيبات وهدايا تستلزم جملدات ال مقال. 
الفتاح  "عبد  الرئيس  فعله  ما  كل  ينكر  َمن 
منجزات من  قليلة  سنوات  يف  السييس" 
التنمية  بمعدل  عام  مائة  يف  لتحدث  كانت  ما 
املرصي الكسول الذي اعتدنا عليه منذ عقود، 
فهو إما أعمى متعامي، أو عدو يكره اخلري ملرص.

 
القصيدَة  "السييس"  للرئيس  أهدي  اليوم 
وهيديه   ،٢٠١٥ يناير   ٦ يوم  كتبُتها  التي 
بحب رسمها  لوحة  "عمر"  اجلميل  ابني 
العظيم. رئيسنا  عن  يسمع  ما  فرط  من 

 
"حمراٌب ومذبح"

حنَي  اليابسة/  األشجاِر  يف  أورقْت/  زهرٌة 
قرآَنه  حاماًل  حِمراِبه/  من  األمرُي  خرَج 
يقرُأ  امَلذبِح/  ْنَجليِة  ِمَ إىل  ليصعَد  وقلَبه/ 
ِمْزَوِد  يف  اجلميَل  الطفَل  ليباِرَك  مريم  سورَة 
حتَت  امليالِدِ  هدايا  يرّتُب  ينحني/  ثم  كة/  الربَّ
ا/  وُمرًّ وُلباًنا  ذهًبا  األقدس:/  الصغرِي  قدمْي 
َجبهِة  عىل  ومتسُح  البتوُل/  األمُّ  فتبتسُم 
أهّيا  الرجاْل/  بني  طوباك  هامسًة:/  األمرِي 
وامحْل  يميني/  عن  فاجلْس  الطيُب/  االبُن 
وارفْع  بيتي/  َعرِش  وارتِق  احُلكْم/  صوجلاَن 
كيف  َة/  عيَّ الرَّ عّلِم  النساْء/  بني  عاليًة/  رايتي 
حيتضُن املحراُب املذبَح/ وكيف تتناغُم املئذنُة 
حتى  ُخطاهم/  وارشْد  األجراْس/  رننِي  مع 
م عىل الطريْق/  َيُدهلُّ الَنجَم الذي سوف  يتبعوا 
إىل أرِض أجداِدهم الصاحلني/ ُبناِة اهلرم/ فإذا 
النيْل/ أوَقدوا الشموَع/ ما وصلوا إىل ضفاِف 
عند  العصافرُي  تدخَل  حتى  الصبِح/  وهِج  يف 
عرَي  والشَّ القمَح  تبذُر  بعدما  أعشاَشها/  املساْء 
يناُم  كلِّها/ فال  "ِطيبَة"  أرِض  والسوسَن/ عىل 
حمروًما/  يبقى  حمروٌم  وال  جائًعا/  جائٌع 
جِينُّ  حزيٌن  وال  ليلَته/  يناُم  برداًنا  برداٌن/  وال 
الفرُح. قلَبه  يدخُل  دونام  عينيه/  عىل  الليُل 
نقاًل عن املرصى اليوم

تنتظر احلصاد  به وفقط، وال  تقتنع  ما  تكتب 
الرسيع فجراحة زرع املخ أصعب اجلراحات 
نفيس  عرض  من  يعانون  اخلرافة  ومرضى 
أهنم  ينكرون  فهم  االنكار  وهو  خطري، 
وعدوانية  مرعبة  هسترييا  وتلبسهم  مرضى، 
رهيبة اذا أخربهم شخص بتفاصيل مرضهم، 
هم يفضلون اخلرافات واألكاذيب املرحية عن 
وبرشاسة  يقاومون  لذلك   ، املزعجة  احلقائق 
يشفى  وال  املنطق  حيلها  ال  فالضالالت 
لن  ثعبانًا  العصا  يرى  ،فمن  باإلقناع  أصحاهبا 
هؤالء  وانام  العقالين،  اهلادئ  املنطق  يقنعه 
يعاجلون بالصدمات ، عىل التنويري أن يقتنع 
الذي  والتاريخ  الزمن  عىل  رهان  قضيته  بأن 
الزمن  طال  ولو  واملصلحة  للمستقبل  ينحاز 
اخلصم وعنف  املقاومة  رشاسة  زادت  ولو 
األوهام  وجتار  اخلرافة  سامرسة  يستسلم  لن 
بيزنس  اىل  اخلرافة  حتولت  فلقد  بسهولة، 
كان  ،لذلك  رفاهية  وكنز  دخل  ومصدر 
من  املستفيدين  من  عصابة  تتكون  أن  والبد 
اىل  التنويري  املثقف  وجر  التنوير،  عرقلة 
وتلهيه  وتشغله  تستنزفه  جانبية  معارك 
مطرقتك  فلتكن  األسايس  مرشوعه  عن 
ال  هتدأ،  ال  الطرق  شديدة  اإليقاع  منتظمة 
وهامشية  تافهة  معارك  اىل  تقاد  وال  تنجر 
األخري  النفس  حتى  قيثارتك  عىل  اعزف 
بقي  ولو  ،حتى  عنها  بالدفاع  تنشغل  وال 
اجلميلة. بأغنيتك  ستشدو  حتاًم  وتر،  منها 
نقاًل عن الوطن

تلو األخري ونحتفل هبا  السنني سنه  بنا  متر 
يف  اخلاصه  طرقه  منا  فلكل  خمتلفه  باشكال 
التعبري عن أستقباله للعام اجلديد وتوديع عام 
ميض ولعل لكل منا أفراحه وأحزانه اخلاصه 
التي أحيانا منها املفرح والذي يتمني أن يعرب 
للعام اجلديد ومنها املحزن والذي يتمني  معه 
حزن  من  له  سببه  ملا  ذاكرته  من  يمسح  أن 
فقد  بقلبه  غائر  جرح  يف  وتسبب  وأيس 
تكون فقدت أحباء لسبب أو أخر وقد تكون 
أحداث  من  حولك  يدور  ما  تفهم  وال  حائرا 
وتبقي  متي  وايل  هذا  كل  حيدث  فلامذا 
وحيدا حائرا دون أجابه ترحيك أو عيل األقل 
أنتاهبم  فكثريون  القادمه  خطواتك  لك  ترسم 
واألبتسامه  الفرحه  فقدوا  وكثريون  املرض 
ومنهم من فقد احلب واأليامن واألمل ونراهم 
عابسني متمردين حاقدين ذا آلهنم ال يدركون 

أن ما حيدث من حوهلم أنام هو جرس أنظار 
ليفيقوا من غفلتهم ألن لكل أزمه هدف ووراء 
يكشف  النهايه  يف  ومجيعها  سبب  كارثه  كل 
جتاهلها  يمكن  ال  حقائق  بل  حقيقه،  عن  لنا 
اخلالق  ملواجهه  مستعدين  نكون  أن  علينا  أنه 
هلذه  جاهزين  نكون  أن  وجيب  وقت  باي 
املقابله أذ أنه بناء عليها سوف يتحدد مصرينا 
يعبأ  وال  وملذاته  لذاته  يعيش  من  فمنا  اآلبدي 
بيوم اللقاء الذي هو قريب وحتام سيأيت فلو 
بالذاكره قليال سندرك كم من اصدقاء  رجعنا 

وأحباء كانوا معنا لسنوات وسنوات شاركناهم 
بال  فارقونا  وفجأه  مرارا  وأتراحهم  أفراحهم 
سبق أنذار وبكيناهم مرارا كلام تذكرناهم وان 
كان هذا ال يعنيني كثريا وأنام ما يعنيني هناهو 
حسابه  يعمل  الذي  فالشخص  ذلك  بعد  ماذا 
جيدا هلذا اليوم بالطبع ستكون حياته خمتلفه 
هو  هنا  اليه  األشاره  أود  وما  غريه  عن  متاما 
من  كغريه  سيكون  هل  عاما  نودع  ونحن 

والرشاب  الطعام  هي  ليست  فاحلياة  األعوام. 
ما  هي  وليست  مهمني  كانوا  وأن  وامللبس 
وأنام  الثمن  كثريه  فارهه  سيارات  من  نركبه 
أثام  بكل  العام  أبحث عنه هل سنودع هذا  ما 
وخطايا شوهت حياتنا وصورتنا اجلميلة التي 
بعد  يف  نظل  سوف  متي  ايل  عليها  اهلل  خلقنا 
بل أبتعاد عن مصدر راحتنا احلقيقي، فكثريا 
فيام  هي  الراحه  وكل  بل  اآلمان  أن  نظن  ما 
أمانك  وأنام  اآلمان  لك  يصنع  لن  فهذا  نمتلك 
النهايه  معه  أن  وعدك  من  اهلك  يف  الوحيد 
يشء. ألي  ضامن  ال  عنه  وبعيدا  مضمونه 

وليكن  الوقت  فوات  قبل  حساباتنا  فلنراجع 
وأهم  يش  كل  يف  جديد  عام  هو  اجلديد  العام 

هذه األشياء هو أنت شخصيًا.



الفيسبوك  صفحات  عىل  ما  يوم  يف  قرأهتا  رسالة 
زوجني  لكل  أو  كابل  لكل  أعزب  من  نداء  وكانت 
يتبادلون البوستات واملعايدات و صورهم الشخصية 
مًعا كأهنم أسعد خلق اهلل يف األعياد املختلفة كمثل 

عيد احلب او األعياد  العامة واملناسبات اخلاصة.

وقد لفت نظري ذلك البوست ووقفت أمامه برهٍة 
عنده  البوست  ذلك  صاحب  هل  أفكر  الوقت  من 

حق أم ال ؟
احلقيقة وجدت نفيس مع و ضد يف نفس الوقت.

البوستات  هذه   مثل  ألن  رأيه  يف  معه  كنت  فقد 
قد تسبب بعض األمل للبعض منهم العزباء و منهم 
األرامل واملسنني الذين ليس لدهيم من يسأل عنهم  
وقد تكون التسلية الوحيدة هلم هى وسائل التواصل 
ومثل  غرباء  كانوا  ولو  األصدقاء  مع  اإلجتامعي 
أيًضا املطلقني أو املنفصلني وكذلك املراهقني الذين 
أن  قلب  أمنيات  وهلم  املناسب  الرفيق  جيدوا  مل 
هم عليه بام  الفخورين  الكابل  مثل هؤالء  يكون 
أو يكونوا يف وضٍع ما ولدهيم بعض املحاذير لتكوين 

عالقات و صداقات بشكل أو أخر  ...الخ،
 

بمثابة  ألنه  البوست  ضد  كنت  الوقت  نفس  ويف 
توقف الفرحة واألمل والرجاء للنفس وتفاؤل أنه 
األرض وجه  عىل  أحباء  و  ُحب  يوجد  مازال 
 ثم تأملت الكالم وفكرت بشكل خمتلف جدا وهو  
كيف ال نفرح لآلخرين ؟! وملاذا ال نشاركهم فرحتهم 

ونتمنى هلم مزيد من السعادة والفرح ؟
اليقني هو  بالفعل  عليه  نكون  أن  جيب  فام 

املقادير  بنفس  اجلميع  يعطي  اهلل  بأن  اليقني 
فلكل  احتامله  قدر  بحسب  شخص  كل  ولكن 
مع  متاًما  تتناسب  التي  به  اخلاصه  جتربتهم  منا 
شخصيته وقدراته وأيضا شعرت باالعرتاض عىل 
القناعة؟  أين  وهو   ، جدا  هام  لسبب  البوست  هذا 
سيأتى  الغد  إن  واألمل  التفاؤل  وأين  الرضا؟  وأين 

بكل اخلري بإذن اهلل؟ 
وملاذا ال نقول إنه سوف يأيت يوًما ما ونكون مكاهنم 

ومثلهم متاماً.
واحتامل أيضاً نجد من يعرتض ويتهمنا بالتباهي أو 

الالمباالة لظروف احلياة وشقاؤها ...الخ

بني  معدودة  دقائق  ملدة  داخيل  رصاع  صار 

معني  جانب  من  ما  صورٍة  إىل  يوماً  نظرَت  هل 
من  أخرى  رؤية  هلا  أن  واكتشفت  معينة،  برؤية 
فرتة  طوال  ما  شخًصا  عرفَت  أو  آخر؟  جانب 
املعاملة، واكتشفت أن  معينة من جانب معني يف 

له جانب آخر يف موقف آخر؟
معني جانب  من  ما  موضوع  استنتجت  أو 
معنى  له  كان  املوضوع  هذا  نفس  أن  وفوجئت 

آخر؟
الدروس  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  حياتنا 
التي نكتسبها من وقٍت آلخر. فكثرياً ما نكتشف 
نجد  ما  وكثرياً  الصحيح،  الدرب  عىل  نسري  أننا 
ُنضيع  أال  علينا  النهاية  يف  ولكن  خاطئني.  أنفسنا 
كاملني.  لسنا  النهاية  يف  ألننا  الندم،  يف  الوقت 
لصاحلنا  تسري  نجدها  األمور  من  الكثري 
متُر  وبعدما  حياتنا،  من  معينة  فرتة  يف 
لصاحلنا. تُعد  مل  أهنا  نكتشف  الفرتة  هذه 
معينة  مالبس  يرتدي  الذي  الطفل  مثل: 
معينا أكالً  ويأكل  عمره،  من  ما  مرحلٍة  يف 
هذه  كل  تصبح  فرتة  وبعد  معينة،  ألعاباً  ويلعب 
أخرى.  أشياء  إىل  حيتاج  ألنه  هلا  معنى  ال  األشياء 

وهذا هو اجلانب اآلخر. 
بحسب  ما  مكان  يف  يعمل  شخص  وكمثل 
ومهارات  وامكانيات  معينة،  ذهنية  قدرات 
املكان  هذا  يصبح  فرتة  وبعد  معينة،  شخصية 
ربام  ألنه  الشخص  هذا  لنفس  صاحلا  غري 
امكانياته  نمو  مع  يتناسب  آخر  عمالً  وجد 
آخر.  جانب  أيضا  وهذا  الوظيفية.  ومهاراته 
برؤية  حياته  ختص  ما  خٍطة  يف  السري  بدأ  أنه  أو 
حيسب  مل  آخر  جانب  هلا  أن  ووجد  معينة، 
عنها  تعرف  أكلة  وكمثل  قبل.  من  يراه  ومل  له 
هلا  ولكن  عالية،  حرارية  سعرات  ذو  أهنا 
اجلسم. عىل  تعود  عالية  فائدة  من  آخر  جانب 
بمعاملة  يعاملك  شخص  يف  جتده  اآلخر  اجلانب 
أو  أخرى.  بمعاملة  غريك  ويعامل  معينة، 
معينة بمعاملة  أمامك  يتعامل  شخص  يف  جتده 

من هو األعظم فينا ؟ 
حدثت "خناقة" بني أصابع اليد اخلمسة كل إصبع 

يريد أن يكون األعظم! 
قال اإلهبام لبقية األصابع: املسألة ىف غاية البساطة ال 
حتتاج إىل جدل، فأنا األعظم. أنا السيد أدعى األُصبع 
الكبري وأنا أقيم منفصالً عنكم. أنت الجترسون أن 
لعن  السيد. وعندئذ  أنا   ... أنتم عبيد  تقرتبوا منى. 

السبابة األيام املقلوبة وقال وهل الرئاسة باحلجم؟

 إذن ملاذا مل يتّسلط الفيل عىل اإلنسان واحليوان. أنا 
األعظم. ألست أنا أصبع األمر والنهى، وعندما يأمر 
الرئيس يشري بى. انه من املضحك أن يشري بك أهيا 

اإلهبام.
عىل  تتشاجران  وقال:  الوسطى  األصبع  وضحك 
من  وأنظروا  بجانبى  قفوا  موجود.  وأنا  السيادة 
أطول منى بل من ىف طوىل؟ أنتم بجانبى كاألقزام. 
بزعامتى. تسلموا  أن  لكم  اخلري  من  أنه  أرى  أنا 
وحتمس البنرص وقال: أين مكانى أنا أهيا السادة؟ 
ثم رفع نفسه وإذا بريق خاتم ذهبى يلمع فيه وقال 
أنا أعظمكم بدون جدال ألستم ترون اخلاتم الذهبى 
اجلميل خاتم اإلكليل أين يضعونه؟ هل يضعونه فيك 
أهيا اإلهبام أو ىف السبابة أو ىف الوسطى. أليس يضعونه 
أنه ملك األصابع وسيدها. البنرص إعرتافاً منهم  ىف 
وأمالت  اخلنرص.  قطعه  قصري  صمت  وحدث 
األصبع  سيقول  ماذا  لتسمع  آذاهنا  األصابع  بقية 
إخوتى.  يا  بحلمكم  اسمعونى  فقال   ... الصغري 
ومل  طويالً  ولست  ىل  سلطان  وال  كبرياً  لست  انا 
مجيعًا  أصغركم  أنا  الزواج.  خاتم  رشف  أمحل 
نافعة  خدمة  ىف  معاً  كلكم  اجتمعتم  إذا  ولكنكم 
مجيعاً. أمحلكم  اخلنرص  األصغر،  أنا  فإنى 
اخلنرص  عىل  تستند  وهى  األصابع  بقية  وأنحنت 
واملعلم  الكل  سيد  قال  فقد  صدقت  وقالت: 
 ... عظيامً  يكون  هو  فيكم  األصغر  أن  الصالح: 
خادماً.  لكم  فليكن  عظيامً  فيكم  يكون  أراد  ومن 
عبداً. لكم  فليكن  أوالً  فيكم  يكون  أن  أراد  ومن 
هى  هل  العظمة؟  جتدون  أين  أخوتى  يا  واآلن 
ىف  أم  األهبام،  يعيش  حيث  والرتفع  السمو  ىف 
أم  السبابه،  يقيم  حيث  والنهى  واألمر  السلطة 
ىف  أم  الوسطى،  يسكن  حيث  والشكل  الطول  ىف 
ىف  جتدوهنا  أم  البنرص؟  يفتخر  حيث  الذهب 
اخلنرص. خدمة  املتواضعة  اخلدمة  اخلدمة.... 

***
ماسح األحذية

)القمص  للمتنيح  كاهن  مذكرات  كتاب  )من 

التعاطف مع هؤالء الذين مل حيالفهم احلظ إيل اآلن 
يف وجود رشيك احلياة املناسب أو من هلم جتارب 
يل  ترى  كام   ، الشخصية  بالعالقات  ومؤملة  صعبة 
التى  احلساسة  الشخصيات  لبعض  بخيايل  صورة 
تتامل يف صمت ترى وتسمع وتبكي دون أن نرى هلا 
او نسمع له رصخة صوت  وال نشعر  دمعة عني 
األمل وذكريات  ملثل هؤالء بني  الصدور  بام حتمله 

املايض األليم.

حق  أنه  داخيل  الرصاع  ومازال  الوقت  ذات  ويف 
اآلخرين يف احلياة ومن احلياة وال جيب أن نحُجر 
أتعاب  أكيد حيملون  العلم أهنم  عىل أحد مع كامل 
ذلك  غري  أظن  وال  مجيعا،  مثلنا  آخرى  أو  بصورة 
بل بالعكس ممكن ما حتمله صدورهم من أمل تفوق 
وفيديوهات  صور  مشاهد  من  لنا  يصدرون  ما 
ولذلك نتعاطف معهم أهنم يف وسط مصاعب احلياة 
حبايبهم  ولكل  هلم  الصدور  يف  األمل  بث  حياولون 

الذين يتمنون هلم اخلري. 
حساب  بدون   بداخيل  الرصاع  توقف  وهنا 
للمعارضة أو املوافقة مع كامل القناعة يل" ليس كل 

سعيد هو سعيد بالفعل" وملا ال؟

أن تكون ذلك حماولة منهم للسعادة و التعايش رغم 
يقني  عىل  وأيضا  باحلياة،  شقاء  أو  أمل  أو  حزن  أي 

ليس كل حزين و متأمل سيظل كذلك لألبد ،

كام  الصعاب...  ستمر  واالحتامل  الصرب  مع  لكن 
متر احلياة كلها بشكل أو أخر ،

هناك حياة أفضل بكثري تنتظرنا مجيًعا برشط أن 
لبعض ا بعضنا  مع  قة  د صا حمبة  لنا  ن  يكو
بعبارة هامة جداً وهى  التفكري  وهنا توقفت عن 
جلميع  ا يسعد  بنا  ر و  ل  حا كل  عىل  هلل  حلمد ا
فام يتمناه املرء لآلخرون حيظى به أكيد ، وكأس 

احلياة يدور وال يكيل بمكيالني.

رفًقا  فقط  تكون  أن  جيب  رفًقا  نقول  وعندما 
ورفًقا  املؤمنة  غري  الضعيفة  النفوس  بأصحاب 
مع  بالتصالح  هلم  ولندعو  املُحبة   الغري  بالقلوب 

النفس قبل التصالح مع مْن حوهلم.

يتعامل  أنه  ما  موقف  يف  أو  فرتة  بعد  وتكتشف 
هبا  يتعامل  كان  عام  متاما  بعيدة  بطريقة  معك 
هبذه  يصطدم  َمن  أحيانا  جتد  وهنا  قبل.  من 
من  ألنه  األمر.  يتفهم  َمن  وجتد  املفاجئات، 
األفراد  كل  مع  الشخص  يتعامل  أن  املستحيل 
فحينام  تفرقة.  دون  واحدة  بطريقة  والفئات 
تتعامل  عام  خمتلفا  تكون  الطفل،  مع  تتعامل 
أرستك أو  أصدقائك،  أو  العمل،  يف  رؤسائك  مع 
أو بائع...إلخ. كام أن اإلنسان يتغري من وقٍت آلخر 

بحسب جتاربه وظروفه ونضجه.
لكٍل منا اجلانب اآلخر من شخصيته يكون خفياً أو 

معلوماً، ولكنه ليس غائًبا.
اجلانب اآلخر جتده أصالً يف مرآتك، فحينام ترى 
جسدك  اجتاهات  أن  جتد  معينة،  بزاوية  نفسك 
جتده  اآلخر  اجلانب  اآلخر.  اجلانب  عىل  ختتلف 
عندما تدخل يف حوار أو نقاش مع الطرف اآلخر، 
فتكشف أن هناك رأيا مل خيطر عىل بالك متاما سواء 
كان مفيدا أو ضارا. ويف كلتي احلالتني أنت املستفيد. 

يضع  حينام  حياتنا  يف  نكتشفه  اآلخر  اجلانب 
أموٍر  يف  بالسلوك  لنا  فيسمح  معينة،  خططا  اهلل 
عيشها يف  نرغب  مل  أو  أذهاننا  عىل  ختطر  مل 
صاحلنا. يف  كانت  أهنا  زمان  بعد  نكتشف  ولكننا 
يؤثر  ال  وقد  يؤذي  وقد  يفيد  قد  اآلخر  اجلانب 
مساعدا  يكون  قد  ولكنه  اإلجياب،  أو  بالسلب 
يمر  الذي  الطالب  مثل:  ما.  مرحلٍة  إىل  به  للمرور 
املرحلة  إىل  ينتقل  بفرتة دراسية مقررة عليه كي 
الدراسية التي بعدها. فقبل هذه الفرتة ال يستطيع 
هذه  بدون  أو  أخرى  مرحلة  إىل  بنفسه  ينتقل  أن 

الفرتة.
األشياء  وكل  مكان  كل  يف  موجود  اآلخر  اجلانب 
واالشخاص، فقط عىل املرء أن يتأنى كي يعرف ما 

وراء كل جانب آخر.

الرتدد  يكثر  كان  عاطل  شاب  إنه  جيد(  بطرس 
عىل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون يطلب صدقة. 
وهذا الشاب تبدو عليه سيمة العافية، وإن كان يبدو 

عليه الذل والفاقه ويلبس أسامال بالية. 
رش  عن  يغنيك  عمل  عن  ابحث  ابنى  يا  له:  قلت 
ياأبى  قال:  الكسل.  خبز  إىل  تركن  وال  السؤال، 
ال  اآلن  وأنا  جدوى،  دون  عمل  عن  كثرياً  بحثت 
ال  قال  تتقنه؟  أى عمل  يومى. فسألته:  اجد قوت 
حتى  فرصفته  مهنة.  أعرف  وال  عمل،  أى  أتقن 
أفكر له ىف عمل وظل الشاب يرتدد عىل الكنيسة. 
بحثت  هل  تقليدياً:  سؤاالً  يسألنى  مرة  كل  وىف 
الرب  أجيب  وأنا  منه؟  أعيش  عمل  عن  أبى  يا  ىل 
طارئة  فكرة  إىل  الرب  أرشدنى  يوم  وذات  يدبر. 
مرشوع كان فيه اإلنقاذ هلذا الشاب العاطل. قلت 
للشاب: وجدت لك عمالً مناسباً. ثم قدمت له: أول 
الشاب  اخذ  قروش(!  )مخسة  للمرشوع  أساس 
يديرها ىف يده ىف حرية. قلت له: اذهب إىل اقرب 
مقهى وأطلب طلباً )قهوة أو شاى( بقرشني. وادع 
 ... جيداً  وتأمله  احلذاء،  لك  يمسح  أحذية،  ماسح 
ىف  الثانية  اخلطوة  قروش.  اخلمسة  باقى  له  وقدم 
املرشوع اشرتينا له علبة فاخرة مطعمة بالزجاج، 
 .. كاملة  عدة  وبويات،  وفرشاً،  باأللوان  مزينة 
وكرسياً صغرياً مبطناً بجلد مزركش للجلوس ... 
اذهب  له  وقلت  جنيهات!  ستة  املرشوع  وتكلف 
ومل  أحد  عىل  عالة  تكن  وال  العذراء.  بربكة  يابنى، 
مطلقاً. اليوم  هذا  بعد  صدقة  يطلب  الشاب  يمر 
وملحته بني املصلني وهو يلبس ثوباً قشيباً، وحذاء 
يوم  وذات  الكنيسة.  صندوق  ىف  ويتربع  المعاً، 
هلل،  احلمد  أجاب  احلال؟  كيف  وسالته:  استوقفته 
خري حال .. كم دخلك اليومى من مسح األحذية. 
تزيد  قرشاً،  وسبعون  مخسة  املتوسط  ىف  أجاب: 
ىف  الشاب  دخل  أحسب  أخذت  وهنا  تقل.  وال 
جامعى!  موظف  عىل  يربو  فوجدته  الشهر، 
..! مرشوع رأس ماله ستة  وقلت ىف نفسى عجباً 
عرشين  عىل  يربو  شهرياً  دخالً  يدر  جنيهات 
جنيهاً..  ويغلق باب احلاجة .. ويفتح باب الرزق.
أهنا  احلديد.  حالة  العذراء  السيدة  بركة  أهنا 
عاملني  اىل  الفقراء  حتول  أن  الصائبة  الفكرة 
وهكذا  عاطلني.  متسولني  من  بدالً  منتجني، 
الوجه!. ماء  هلم  وحتفظ  السؤال،  مذلة  تقيهم 



الكنز املدفون ورس أرسار العصري!:الكنز املدفون ورس أرسار العصري!:
The Holy Grail Of Healthy FoodsThe Holy Grail Of Healthy Foods ? ?
حيتوي  طبعا  للحرص  وليس  املثال  سبيل  حيتوي وعىل  طبعا  للحرص  وليس  املثال  سبيل  وعىل 
السلفورافني مادة  عىل  مثال  السلفورافنيالربوكيل  مادة  عىل  مثال  الربوكيل 
منع  عىل  تساعد  هي  و  منع   عىل  تساعد  هي  و   SulforaphaneSulforaphane   
""بودرة بودرة  الكركم  ويتمتع  الرسطانات،  من  الكركم العديد  ويتمتع  الرسطانات،  من  العديد 
من  من    CurcuminCurcumin الكركمني  بامدة  الكركمني   بامدة  الدهبالدهب"" 
والرسطانات  االلتهابات  و  األكسدة  مضادات  والرسطانات اروع  االلتهابات  و  األكسدة  مضادات  اروع 
األبحاث  من  الكثري  أشارت  حيث  العامل  األبحاث يف  من  الكثري  أشارت  حيث  العامل  يف 
لتعزيز  عجيب  خلوي  مستوى  عىل  تعمل  لتعزيز أهنا  عجيب  خلوي  مستوى  عىل  تعمل  أهنا 
الرسطانيه اخلاليا  انتحار  إىل  تؤدي  التي  الرسطانيهالعمليات  اخلاليا  انتحار  إىل  تؤدي  التي  العمليات 
اجلسم  يف  اجلسم   يف   Cancer Cells ApoptosisCancer Cells Apoptosis
تستطيع  وال  تنترش  وال  تكرب  فال  تكوينها  تستطيع بعد  وال  تنترش  وال  تكرب  فال  تكوينها  بعد 
األوعية  تكوين  عىل  قدرهتا  لعدم  النمو  األوعية حتى  تكوين  عىل  قدرهتا  لعدم  النمو  حتى 
الوليدة  الرسطانات  إلمداد  الالزمة  الوليدة الدموية  الرسطانات  إلمداد  الالزمة  الدموية 
حيتاجها التي  بالطاقة  حيتاجها  التي  بالطاقة  رسطان""  رسطانالبيبي  ""البيبي 
مادة  عىل  العنب  وجلد  مادة   عىل  العنب  وجلد   Anti-AngiogenesisAnti-Angiogenesis
التوت  وحيتوي  التوت   وحيتوي   ResveratrolResveratrol الريسفرياترول الريسفرياترول 
مضادات  ختصص  مضادات   ختصص   AnthocyaninsAnthocyanins مادة  مادة عىل  عىل 
. الزهيمر  ومضادات  رسطانات  ومضادة  .التهابات  الزهيمر  ومضادات  رسطانات  ومضادة  التهابات 
األبيچينني مادة  الكرافس  أو  السيلريي  يف  األبيچيننيومثال  مادة  الكرافس  أو  السيلريي  يف  ومثال 
مضادة  أهنا  معروفة  هي  التي  مضادة   أهنا  معروفة  هي  التي   ApigeninApigenin   
والبكترييا  الفريوسات  و  ورسطانات  والبكترييا لاللتهابات  الفريوسات  و  ورسطانات  لاللتهابات 
جديدة  دموية  أوعية  تكوين  ضد  أخرة  جديدة ومرة  دموية  أوعية  تكوين  ضد  أخرة  ومرة 
نبات  قطع  حتتويه  ما  ومثال  البيبي،  نبات للرسطان  قطع  حتتويه  ما  ومثال  البيبي،  للرسطان 
والفينوالت األكسدة  مضادات  من  اخلام  والفينوالتالكاكاو  األكسدة  مضادات  من  اخلام  الكاكاو 
حتسن  رهيبة  بكميات  الشافية  حتسن   رهيبة  بكميات  الشافية   PolyphenolsPolyphenols   
فشلت  يش  وهذا  و  فشلت   يش  وهذا  و   HDLHDL اجليد  الكولسرتول  اجليد من  الكولسرتول  من 
فيه معظم العقاقري واألدوية وهو حامي جدا للقلب فيه معظم العقاقري واألدوية وهو حامي جدا للقلب 
السيئ  الكوليسرتول  من  للقلب  التاجية  السيئ والرشايني  الكوليسرتول  من  للقلب  التاجية  والرشايني 
ودوره قد يكون اهم من اللهاث وراء خفض أرقام ودوره قد يكون اهم من اللهاث وراء خفض أرقام 
الكولسرتول السيئ الكولسرتول السيئ LDLLDL الذي اصبح نجام يف سينام  الذي اصبح نجام يف سينام 
الدهون البائسة، يف الفليم املاسخ الغالية تذاكره جدا! الدهون البائسة، يف الفليم املاسخ الغالية تذاكره جدا! 
وليس عن استحقاق للدور يف الفيلم ال سمح اهلل! بل وليس عن استحقاق للدور يف الفيلم ال سمح اهلل! بل 
غالبا لعدم وجود نجم سينام آخر من صناعة املخرج غالبا لعدم وجود نجم سينام آخر من صناعة املخرج 
واملنتج يف عامل مرسح العقاقري وسينام الدهون قادر واملنتج يف عامل مرسح العقاقري وسينام الدهون قادر 
بطريقة  بطريقة    HDLHDL اجليد  الكولسرتول  أرقام  رفع  اجليد عىل  الكولسرتول  أرقام  رفع  عىل 
وعدم  والنوم  والرياضة  الصحي  األكل  مثل  وعدم صحية  والنوم  والرياضة  الصحي  األكل  مثل  صحية 
امللون  امللون   ربنا""  ربنااكل  ""اكل  هو  ما  كل  من  والنهل  هو التدخني  ما  كل  من  والنهل  التدخني 
سالم  ويا  منه!  سالم   ويا  منه!  ""احللواحللو""  وبالذات  اجلميل  وبالذات الطبيعي  اجلميل  الطبيعي 
تستطيع  حيث  عليه،  بنتكلم  اليل  العصري  كان  تستطيع لو  حيث  عليه،  بنتكلم  اليل  العصري  كان  لو 
يف  العب  وأنت  الكرة  مباراة  و  ماتش  يف  تدخل  يف أن  العب  وأنت  الكرة  مباراة  و  ماتش  يف  تدخل  أن 
فريق فريق ""اكل ربنااكل ربنا"" ضد فريق  ضد فريق ""أمراض العرصأمراض العرص"" و بدل  و بدل 
تسجيل تسجيل ٣٣--٤٤ أهداف   فقط، فقد حتقق  أهداف   فقط، فقد حتقق ٢٠٢٠--٣٠٣٠ هدفا  هدفا 
بكل سهولة و مهارة حلوة و مسكرة زي العصري! بكل سهولة و مهارة حلوة و مسكرة زي العصري! 

يا حالوة محار خدود يا حالوة محار خدود ""الاليكوبنيالاليكوبني":":
مضاد  مضاد    LycopeneLycopene الاليكوبني  عىل  سالم  الاليكوبني ويا  عىل  سالم  ويا 
واجلزر  الطامطم  يعطي  الذي  جدا  الشهري  واجلزر األكسدة  الطامطم  يعطي  الذي  جدا  الشهري  األكسدة 
والبطيخ هذا اللون اجلميل األمحر او الربتقايل وهو والبطيخ هذا اللون اجلميل األمحر او الربتقايل وهو 
أيضا مضاد لاللتهابات مضاد للعجز، حامي البرشة أيضا مضاد لاللتهابات مضاد للعجز، حامي البرشة 
رسطانات  من  للعديد  مضاد  و  الرسطانات،  رسطانات من  من  للعديد  مضاد  و  الرسطانات،  من 
و  اهلضمي  اجلهاز  وأمراض  أخري  و والتهابات  اهلضمي  اجلهاز  وأمراض  أخري  والتهابات 
ما  ما لوحده  ""لوحده  و  املناعية!  لألمراض  وحتى  و الزهايمر  املناعية!  لألمراض  وحتى  الزهايمر 
كبسولة  يف  االكل  بره  خرجوه  ملا   ! كبسولة   يف  االكل  بره  خرجوه  ملا   ! يعملها""  يعملهاقدرش  قدرش 
صالح  حممد  زي  طلع  صالح   حممد  زي  طلع  البيزنس""  البيزنسلزوم  ""لزوم  وقرص وقرص 
Mohamed SalahMohamed Salah ذكي قوي قوي ومستحيل  ذكي قوي قوي ومستحيل 
يرضى يلعب لوحده من غري باقي فرقة يرضى يلعب لوحده من غري باقي فرقة ""اكل ربنااكل ربنا""  

ألن روحه يف الفريق بتاعه!ألن روحه يف الفريق بتاعه!

وال يسعني هنا رسد مجيع أنواع مضادات األكسدة وال يسعني هنا رسد مجيع أنواع مضادات األكسدة 
آلالفات  وتنتمي  باملئات  القارئ  عزيزي  يا  آلالفات ألهنا  وتنتمي  باملئات  القارئ  عزيزي  يا  ألهنا 
اسمها اليل  الصغنونة-  -املنمنمة  النباتية  اسمهااملواد  اليل  الصغنونة-  -املنمنمة  النباتية  املواد 
حماولة  كانت  فقط  وهذه  حماولة   كانت  فقط  وهذه   PhytonutrientsPhytonutrients
مني يف هذه املقالة مني يف هذه املقالة ""احللوةاحللوة"" التي خصصتها  لسحر  التي خصصتها  لسحر 
وفعال  سكره  رغم  الصحي  العصري  شفاء  وفعال وقوة  سكره  رغم  الصحي  العصري  شفاء  وقوة 
واحنا واحنا  والدواء" "  والدواءالداء  ""الداء  الفاكهة  جوه  الفاكهة حقيقي  جوه  حقيقي 
بس!  األوالين  بناخد  وبقينا  علينا  مضحوك  بس! اليل  األوالين  بناخد  وبقينا  علينا  مضحوك  اليل 
السكر  موضوع  استوقفني  ولطاملا  السكر!،  السكر الداء!  موضوع  استوقفني  ولطاملا  السكر!،  الداء! 
السكر  و  األنسولني  مقاومة  مرضى  عند  السكر خصوصا  و  األنسولني  مقاومة  مرضى  عند  خصوصا 
انه  القارئ  عزيزي  شيئا  اوضح  دعني  ولكن  انه ،  القارئ  عزيزي  شيئا  اوضح  دعني  ولكن   ،٢٢

األنسولني  ومقاومة  الثاين  النوع  السكر  األنسولني مرض  ومقاومة  الثاين  النوع  السكر  مرض 
اخلرضوات  استعامل  لعدم  مبارشة  نتيجة  اخلرضوات كالمها  استعامل  لعدم  مبارشة  نتيجة  كالمها 
باملطبخ  سواء  الصحية  بصورها  والفاكهة  باملطبخ والبقول  سواء  الصحية  بصورها  والفاكهة  والبقول 
واألكل أو العرص مما ينجم عنه رسعة غري طبيعية واألكل أو العرص مما ينجم عنه رسعة غري طبيعية 
منه  أسوأ  طبعا  الطبيعي  السكر  امتصاص  منه يف  أسوأ  طبعا  الطبيعي  السكر  امتصاص  يف 
يكون  قد  وهذا  األنسولني  ارتفاع  وبالتايل  يكون املضاف  قد  وهذا  األنسولني  ارتفاع  وبالتايل  املضاف 
املشبعة الدهون  من  رهيبة  كميات  وجود  املشبعةبسبب  الدهون  من  رهيبة  كميات  وجود  بسبب 
املتحولة والدهون  املتحولة  والدهون   Saturated FatsSaturated Fats

Trans FatsTrans Fats يف اكلنا األكل الصناعي اليومني دول  يف اكلنا األكل الصناعي اليومني دول 
مما أدى لوباء مقاومة إنسولني غري مسبوق نامجا مما أدى لوباء مقاومة إنسولني غري مسبوق نامجا 
عند  وهلة  ألول  يبدو  وقد  األكل  سوء  عن  عند فقط  وهلة  ألول  يبدو  وقد  األكل  سوء  عن  فقط 
الصحي  العصري  أو  اخلليط  من  النوع  هذا  الصحي استعامل  العصري  أو  اخلليط  من  النوع  هذا  استعامل 
انه قد يرفع السكر ولكن هذا النه فعال حيتوي عىل انه قد يرفع السكر ولكن هذا النه فعال حيتوي عىل 
سكر ولكن يف خالل أسابيع وأن مل تكن ايام من منع سكر ولكن يف خالل أسابيع وأن مل تكن ايام من منع 
الصحي،  األكل  رحلة  بداية  و  متاما  الصناعي  الصحي، األكل  األكل  رحلة  بداية  و  متاما  الصناعي  األكل 
باخلالط  الصحي  العصري  هو  منها  جزء  باخلالط والذي  الصحي  العصري  هو  منها  جزء  والذي 
معادن و  فيتامينات  و  وإنزيامت  بألياف  معادناملليئة  و  فيتامينات  و  وإنزيامت  بألياف  املليئة 
ومضادات األكسدة، ستكون النتيجة شفاء تدرجيي ومضادات األكسدة، ستكون النتيجة شفاء تدرجيي 
عىل املستوى اخللوي من مقاومة األنسولني يف نسبة عىل املستوى اخللوي من مقاومة األنسولني يف نسبة 
سيتم  الدم  يف  السكر  ارتفاع  ورغم  الناس  من  سيتم كثرية  الدم  يف  السكر  ارتفاع  ورغم  الناس  من  كثرية 
وبكفاءة  رسيعة  بطريقة  السكر  هذا  مع  وبكفاءة التعامل  رسيعة  بطريقة  السكر  هذا  مع  التعامل 
التعامل  اخلالق  هبا  أراد  التي  طبيعية  بطريقة  التعامل عالية  اخلالق  هبا  أراد  التي  طبيعية  بطريقة  عالية 
يعني  عبقري  حمتاجه  مش  النه  الفواكه  سكر  يعني مع  عبقري  حمتاجه  مش  النه  الفواكه  سكر  مع 
علشان يعرف إن ربنا حط السكر يف الفاكهة والواهنا علشان يعرف إن ربنا حط السكر يف الفاكهة والواهنا 
األكسدة(  مضادات  هي  ألواهنا  أكثريتها  هي  األكسدة( )اليل  مضادات  هي  ألواهنا  أكثريتها  هي  )اليل 
ملرضنا!  مش  لصحتنا  فناكلها  نحبها  عايزنا  ملرضنا! علشان  مش  لصحتنا  فناكلها  نحبها  عايزنا  علشان 
وال  األنسولني  مقاومة  تسبب  ال  فقط  ليس  وال التي  األنسولني  مقاومة  تسبب  ال  فقط  ليس  التي 
مرض السكري الثاين بل عىل العكس و هذا بناء عىل مرض السكري الثاين بل عىل العكس و هذا بناء عىل 
الكثري من األبحاث أنه بعد سحب مجيع املأكوالت الكثري من األبحاث أنه بعد سحب مجيع املأكوالت 
األبيض  الدقيق  الثالث  البيضاء  والسموم  األبيض الصناعية  الدقيق  الثالث  البيضاء  والسموم  الصناعية 
السعرات الفاضيني  األبيض  والرز  األبيض  السعراتوالسكر  الفاضيني  األبيض  والرز  األبيض  والسكر 
اللحوم  من  الكثري  وأيضا  اللحوم   من  الكثري  وأيضا   Empty CaloriesEmpty Calories
املصنعة اهلوتدوج والربجر والسالمي والسوسيس املصنعة اهلوتدوج والربجر والسالمي والسوسيس 
املستوى  عىل  خلل  تسبب  املستوى   عىل  خلل  تسبب  ""األشياءاألشياء""  فهذه  فهذه واهلام  واهلام 
مقاومة  يف  رهيب  ارتفاع  إىل  يؤدي  مقاومة اخللوي  يف  رهيب  ارتفاع  إىل  يؤدي  اخللوي 
يكون  وقد  السكريات  وجود  دون  حتى  يكون األنسولني  وقد  السكريات  وجود  دون  حتى  األنسولني 
دايت اللوكارب  موضة  أن  رشح  الصعب  دايتمن  اللوكارب  موضة  أن  رشح  الصعب  من 
أرقام  هبوط  رغم  أرقام   هبوط  رغم   Low Carb Diet FadLow Carb Diet Fad
الرتاكمي  السكر  وهبوط  الدم  يف  فعليا  الرتاكمي السكر  السكر  وهبوط  الدم  يف  فعليا  السكر 
من  اخلاليا  شفاء  يتم  مل  اخللوي  املستوى  عىل  من لكن  اخلاليا  شفاء  يتم  مل  اخللوي  املستوى  عىل  لكن 
الكل  حماولة  أول  عند  وبالتايل  األنسولني  الكل املقاومة  حماولة  أول  عند  وبالتايل  األنسولني  املقاومة 
سكر  به  مثال  عصريها  رشب  أو  الصحية  سكر الفاكهة  به  مثال  عصريها  رشب  أو  الصحية  الفاكهة 
عالية  خرضوات  أو  مكرسات  أو  بقول  حتى  عالية أو  خرضوات  أو  مكرسات  أو  بقول  حتى  أو 
الكاربوهيدرات سيتعامل معها اجلسم بدرجة عالية الكاربوهيدرات سيتعامل معها اجلسم بدرجة عالية 
من  اخللوية  واخليابة  من   اخللوية  واخليابة  ""املقاومةاملقاومة""  و  الكفاءة  عدم  و من  الكفاءة  عدم  من 
التعامل مع  يتم  املستوى اخللوي مل  التعامل مع اآلخر!! ألن عىل  يتم  املستوى اخللوي مل  اآلخر!! ألن عىل 
مقاومة األنسولني التي كانت أصال بسبب التهابات مقاومة األنسولني التي كانت أصال بسبب التهابات 
ناجتة  التهابات  بسبب  ووظيفه  خلوي  ناجتة وخلل  التهابات  بسبب  ووظيفه  خلوي  وخلل 
األكسدة  مضادات  وجود  عدم  و  صناعي  أكل  األكسدة عن  مضادات  وجود  عدم  و  صناعي  أكل  عن 
وال  و  الصحية  املعادن  وفرة  وعدم  فيتامينات  وال و  و  الصحية  املعادن  وفرة  وعدم  فيتامينات  و 
الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت األفوكادو الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت األفوكادو 
عىل  وأسوأها  الصحية  غري  الزيوت  إىل  عىل واللجوء  وأسوأها  الصحية  غري  الزيوت  إىل  واللجوء 
املهدرجة  املهدرجة !!  البلدي""!!  البلديوال  ""وال  عليها  بيقولوا  ايل  عليها اإلطالق  بيقولوا  ايل  اإلطالق 
عزيزي  واملؤكسدة،  واملكررة  واملصنعه  املتحولة  عزيزي و  واملؤكسدة،  واملكررة  واملصنعه  املتحولة  و 
عدم  عن  الناتج  الدم  يف  السكر  ارتفاع  عدم  عدم القارئ  عن  الناتج  الدم  يف  السكر  ارتفاع  عدم  القارئ 
خفض  و  الفاكهة  وحتريم  وحتريمه  السكر  خفض أكل  و  الفاكهة  وحتريم  وحتريمه  السكر  أكل 
التي تبدو صحية و صحيحة  الطريقة  التي تبدو صحية و صحيحة السكر هبذه  الطريقة  السكر هبذه 
األنسولني  مقاومة  من  ختلصت  قد  أنك  يعني  األنسولني ال  مقاومة  من  ختلصت  قد  أنك  يعني  ال 
السكر فال  تتناول  إنك ال  الداء بل فقط يعني  السكر فال وأصل  تتناول  إنك ال  الداء بل فقط يعني  وأصل 
حينام  ولكن  مرتفعة  بأرقام  الدم  يف  السكر  حينام جتد  ولكن  مرتفعة  بأرقام  الدم  يف  السكر  جتد 
السكر حتى الصحي منه  انواع  السكر حتى الصحي منه تتناول أي نوع من  انواع  تتناول أي نوع من 
و  ألسابيع  التغيري  ودون  قصرية  فرتات  خالل  و يف  ألسابيع  التغيري  ودون  قصرية  فرتات  خالل  يف 
ستكتشف  صحي،  ونظام  صحي  أكل  من  ستكتشف شهور  صحي،  ونظام  صحي  أكل  من  شهور 
األنسولني  مقاومة  وهي  الكربى  والطامة  األنسولني املصيبة  مقاومة  وهي  الكربى  والطامة  املصيبة 
صحيت  و  صحيت   و   HibernatingHibernating شتوي  بيات  يف  شتوي كانت  بيات  يف  كانت 
والنوم  الرياضة  هو  احلقيقي  العالج  ألن  هي  والنوم كام  الرياضة  هو  احلقيقي  العالج  ألن  هي  كام 
والسكريات  املصنعة  العصائر  ومنع  والسكريات الصحي  املصنعة  العصائر  ومنع  الصحي 
عموما! الصناعي  األكل  ومنع  املضافة  و  عموما!الصناعية  الصناعي  األكل  ومنع  املضافة  و  الصناعية 

الرسطان و العصري؟!: الرسطان و العصري؟!: 
عن  الرسطان  من  التخلص  يمكن  فعال  عن هل  الرسطان  من  التخلص  يمكن  فعال  هل 

الصحي؟  العصري  منه  و  الصحي  األكل  الصحي؟ طريق  العصري  منه  و  الصحي  األكل  طريق 
يسأل يف هذا مريض رسطان شخص بالرسطان عند يسأل يف هذا مريض رسطان شخص بالرسطان عند 
سن سن 2626 اسمه كريس وارك اسمه كريس وارك  Chris WarkChris Wark رسطان  رسطان 
القولون املرحلة قبل االخرية ورغم قبوله للجراحية القولون املرحلة قبل االخرية ورغم قبوله للجراحية 
و إزالة الرسطان ولكن اكتشف انه قد انترش يف الغدد و إزالة الرسطان ولكن اكتشف انه قد انترش يف الغدد 
الليمفاوية وأنه دون العالج الكياموي فرصة نجاته الليمفاوية وأنه دون العالج الكياموي فرصة نجاته 
عميق  إيامن  عن  نابعة  بجرأة  ولكنه  عميق   إيامن  عن  نابعة  بجرأة  ولكنه   %50%50 من  من أقل  أقل 
الصحي  األكل  خالل  من  الشافية  ربنا  إيدين  الصحي بشغل  األكل  خالل  من  الشافية  ربنا  إيدين  بشغل 
البديل والتغذية  الكياموي وجلأ للطب  العالج  البديل والتغذية رفض  الكياموي وجلأ للطب  العالج  رفض 
أرجاء  كل  يف  يبرش  اآلن  إىل  و  السليمة،  أرجاء الصحية  كل  يف  يبرش  اآلن  إىل  و  السليمة،  الصحية 
املسكونة واألرض بقصة شفائه وهو اآلن قد إقرتب املسكونة واألرض بقصة شفائه وهو اآلن قد إقرتب 
عن  فقط  تام  شفاء  و  التشخيص  بعد  سنة  عن   فقط  تام  شفاء  و  التشخيص  بعد  سنة   2020 من من 
وصياماته  الصحي  والعصري  الصحي  األكل  وصياماته طريق  الصحي  والعصري  الصحي  األكل  طريق 
الصحية ولك أن تقرأ التفاصيل يف كتابه كريس غلب الصحية ولك أن تقرأ التفاصيل يف كتابه كريس غلب 
الرسطان   الرسطان   Chris Beat CancerChris Beat Cancer ، ومع هذا علميا  ، ومع هذا علميا 
األكل الصحي وأسلوب احلياة مع الصيامات وشغل األكل الصحي وأسلوب احلياة مع الصيامات وشغل 
االلتهام الذايت االلتهام الذايت AutophagyAutophagy عىل خاليا الرسطان  عىل خاليا الرسطان 
مع العالج الكياموي واإلشعاع قد يؤدي معا إىل نتائج مع العالج الكياموي واإلشعاع قد يؤدي معا إىل نتائج 
أفضل عموما! ولكن هذه قصته و هذا كان إختياره! أفضل عموما! ولكن هذه قصته و هذا كان إختياره! 

الفاكهة الفاكهة ""الرشيرةالرشيرة":":  
يرشرون  ملن  القارئ  عزيزي  فريسة  تقع  وال  يرشرون   ملن  القارئ  عزيزي  فريسة  تقع  وال   
لكي  لكي    Vilifying FruitsVilifying Fruits الطبيعية  الطبيعية الفاكهة  الفاكهة 
او كيس ألهنم  الفيتامينات واملعادن يف علبة  او كيس ألهنم تشرتي  الفيتامينات واملعادن يف علبة  تشرتي 
رشكات  من  رشكة  إدارة  جملس  رئيس  قال  رشكات كام  من  رشكة  إدارة  جملس  رئيس  قال  كام 
من  الكثري  هناك  من أنه  الكثري  هناك  أنه   “ “CEOCEO الغازية  الغازية املرشوبات  املرشوبات 
األكل عامل  يف  حصدها  أن  يمكن  التي  األكلاالموال  عامل  يف  حصدها  أن  يمكن  التي  االموال 
وباإلنجليزية وباإلنجليزية  األكل""  هذا  زرع  تنوي  كنت  لو  األكلإال  هذا  زرع  تنوي  كنت  لو  إال 
There is a lot of mon-There is a lot of mon-
ey to be GROWN from foodey to be GROWN from food
unless you wanna GROW itunless you wanna GROW it
املادي  الكسب  طريقة  أن  عىل  دليل  دليل  املادي وهذا  الكسب  طريقة  أن  عىل  دليل  دليل  وهذا 
واللحوم  والعصائر  الصناعي  األكل  رشكات  واللحوم و  والعصائر  الصناعي  األكل  رشكات  و 
األكل  األكل   ""زرعزرع""  وال  صحتك  هدفها  ليس  وال املصنعة  صحتك  هدفها  ليس  املصنعة 
بأي  فقط   $$$ املادي  الكسب  جمرد  بل  بأي احلقيقي،  فقط   $$$ املادي  الكسب  جمرد  بل  احلقيقي، 
املرض  سيكون  الوقت  ذات  يف  و  كانت،  املرض وسيلة  سيكون  الوقت  ذات  يف  و  كانت،  وسيلة 
ألنه  أنت  نصيبك  من  ألنه   أنت  نصيبك  من   HarvestHarvest ""احلصاداحلصاد" "  هو هو 
!! وإن كنت ال تصدق  األخر  األول و يف  !! وإن كنت ال تصدق اختيارك يف  األخر  األول و يف  اختيارك يف 
العرص  أمراض  املنطقية هي  النتيجة  العرص هذا فستكون  أمراض  املنطقية هي  النتيجة  هذا فستكون 
نادرا  مرضا  كان  الذي  السمنة  مرض  رأسها  نادرا وعىل  مرضا  كان  الذي  السمنة  مرض  رأسها  وعىل 
واحد  فقط  منه  عانى  حيث  سنة،  واحد   فقط  منه  عانى  حيث  سنة،   150150 حوايل  حوايل منذ  منذ 
مروع!  رقم  مروع! ،  رقم   ،42%42% اآلن  بينام  شخص  اآلن   بينام  شخص   7070 كل  كل من  من 
ناس!!!-  يا  الناس  اثنني! -نص  ناس!!!- تقريبا واحد من كل  يا  الناس  اثنني! -نص  تقريبا واحد من كل 
حمتاس؟! بقيت  بالتكوكاية  ليه  عرفته  حمتاس؟!دلوقتي  بقيت  بالتكوكاية  ليه  عرفته  دلوقتي 

نسينا يف الزمحة؟!: نسينا يف الزمحة؟!: 
وسط  يف  نسينا  اليل  الطبيعي  ربنا  أكل  طعم  وسط روعة  يف  نسينا  اليل  الطبيعي  ربنا  أكل  طعم  روعة 
الصناعي  األكل  إعالنات  اآلفات  وسط  الصناعي زمحة  األكل  إعالنات  اآلفات  وسط  زمحة 
فاقد  و  امليت!  احلياة  فاقد  املريع  الرسيع  فاقد اهلزيل  و  امليت!  احلياة  فاقد  املريع  الرسيع  اهلزيل 
اليشء ال يعطيه!! و نسينا أن أكل ربنا ممكن يبقى اليشء ال يعطيه!! و نسينا أن أكل ربنا ممكن يبقى 
طبق  العسل؟  من  أحىل  هناك  هل  جدا!!  جدا  طبق حلو  العسل؟  من  أحىل  هناك  هل  جدا!!  جدا  حلو 
بطريقة  مشوية  ضأن  حلمة  الزيتون؟  بزيت  بطريقة الفول  مشوية  ضأن  حلمة  الزيتون؟  بزيت  الفول 
شيا  وبذور  كركم  إليه  مضاف  عدس  طبق  شيا صحية؟  وبذور  كركم  إليه  مضاف  عدس  طبق  صحية؟ 
ليمون  وعرصة  مطحون  كتان  بذور  او  ليمون مطحونة  وعرصة  مطحون  كتان  بذور  او  مطحونة 
برغل  حميش  كوسة  طبق  زيتون؟  بزيت  برغل معمول  حميش  كوسة  طبق  زيتون؟  بزيت  معمول 
البهارات؟ نسينا األكل  البهارات؟ نسينا األكل او فريك أخرض بأحىل انواع  او فريك أخرض بأحىل انواع 
""منتجاتمنتجات"" أكل وليس غذاء  أكل وليس غذاء  ده واصبح اكلنا جمرد ده واصبح اكلنا جمرد 
زي ما ربنا خلق األكل علشان يبقى زي ما ربنا خلق األكل علشان يبقى ""غذاءغذاء"" و يبقى  و يبقى 
األكل  داخل  يف  وضع  ربنا  األكل !  داخل  يف  وضع  ربنا  دكتورك""!  دكتوركمطبخك  ""مطبخك 
رسالة صحية جدا مشفرة جدا حتتوي عىل اآلالف رسالة صحية جدا مشفرة جدا حتتوي عىل اآلالف 
""لغتهالغتها"  "   يتم قراءة  التي هي  الكلامت واحلروف  يتم قراءة من  التي هي  الكلامت واحلروف  من 
البرشية أفكارنا  فوق  بعملية  اجسامنا  داخل  البرشيةيف  أفكارنا  فوق  بعملية  اجسامنا  داخل  يف 
وابحاثنا العلمية اليل أحيانا بتودينا يف وابحاثنا العلمية اليل أحيانا بتودينا يف 6060 ألف داهية  ألف داهية 
أن  نسينا  لكن  العلمية-  األبحاث  معظم  روعة  أن رغم  نسينا  لكن  العلمية-  األبحاث  معظم  روعة  رغم 
وسيلة  جمرد  بل  املطلقة  احلقيقة  هو  مش  وسيلة العلم  جمرد  بل  املطلقة  احلقيقة  هو  مش  العلم 
أحيانا  تطبيقها  ولكن  احلقيقة!  ولفهم  أحيانا للوصول  تطبيقها  ولكن  احلقيقة!  ولفهم  للوصول 
يكون فقط هادف إىل الكسب املادي وهذا ليس من يكون فقط هادف إىل الكسب املادي وهذا ليس من 
شأنه صحتك أوال -من االخر- و كالم حيزن واهلل!!شأنه صحتك أوال -من االخر- و كالم حيزن واهلل!!

القصة مش بس سعرات يا حرضات!:القصة مش بس سعرات يا حرضات!:
وفريوسات  وفطريات  بكترييا  مضادات  أيضا  وفريوسات لكن  وفطريات  بكترييا  مضادات  أيضا  لكن 
والتهابات وموانع الزهايمر ورسطانات  ومعززات والتهابات وموانع الزهايمر ورسطانات  ومعززات 
وحمفزات  كىل  ومنظفات  كبد  ومنظفات  وحمفزات مناعة  كىل  ومنظفات  كبد  ومنظفات  مناعة 

إنسولني عىل املستوى اخللوي رغم ارتفاع طفيف يف إنسولني عىل املستوى اخللوي رغم ارتفاع طفيف يف 
السكر يف الدم يف بدايات املشوار مع االكل الصحيالسكر يف الدم يف بدايات املشوار مع االكل الصحي
كلثوم  أم  الست  أمنية  نحقق  نقدر  أخريا  كلثوم ويمكن  أم  الست  أمنية  نحقق  نقدر  أخريا  ويمكن 
زمان  زي  نرجع  زمان عايزنا  زي  نرجع  ""عايزنا  قالت  عندما  اهلل  قالت رمحها  عندما  اهلل  رمحها 
ما  يمكن  حقيقي  ما ،  يمكن  حقيقي  زمان""،  يا  ارجع  للزمان  زمانقول  يا  ارجع  للزمان  قول 
ما  زي  بس  لزمان  الساعة  عقارب  نرجع  ما نقدرش  زي  بس  لزمان  الساعة  عقارب  نرجع  نقدرش 
ملهوش  بتاعه  املايض  من  إتعلمش  ما  اليل  ملهوش بيقولوا  بتاعه  املايض  من  إتعلمش  ما  اليل  بيقولوا 
جهة  من  و  عفريت!  كف  عىل  مستقبله  و  جهة حارض  من  و  عفريت!  كف  عىل  مستقبله  و  حارض 
تقريبا  هلل  احلمد  حرج  ال  و  حدث  والتاريخ!  تقريبا املايض  هلل  احلمد  حرج  ال  و  حدث  والتاريخ!  املايض 
و  وصوالت  طويل  باع  قلنا   !! غريه  عندناش  و ما  وصوالت  طويل  باع  قلنا   !! غريه  عندناش  ما 
آالف  عن  -بنتكلم  املطبخية  اخلربة  عامل  يف  آالف جوالت  عن  -بنتكلم  املطبخية  اخلربة  عامل  يف  جوالت 
والوصفات  األكالت  من  سنة-  والوصفات   األكالت  من  سنة-   ١٠٠١٠٠ مش  مش السنني  السنني 
الصحية الرشق أوسطية وهندية وصينية و يونانية الصحية الرشق أوسطية وهندية وصينية و يونانية 
أتاحت  التي  املطبخية  املهارات  من  السنني  آالف  أتاحت و  التي  املطبخية  املهارات  من  السنني  آالف  و 
كل  نرفض  أن  يصح  وال  اجيال  ورا  أجيال  من  كل لنا  نرفض  أن  يصح  وال  اجيال  ورا  أجيال  من  لنا 
ونحول  الصحي  األكل  وصفات  من  السنني  ونحول هذه  الصحي  األكل  وصفات  من  السنني  هذه 
وال   كرتونه  وال  علبة  يف  السعرات  فايض  ألكل  وال  اكلنا  كرتونه  وال  علبة  يف  السعرات  فايض  ألكل  اكلنا 
  Pill ForPill For كوارث  النتايج  تكون  و  كبسولة  كوارث حتى  النتايج  تكون  و  كبسولة  حتى 
An Ill paradigmAn Ill paradigm منظومة كبسولة أبو قرص  منظومة كبسولة أبو قرص 
يبقى  ممكن  فعال  بكده  ألنه  الدنيا!  يف  مرض  يبقى لكل  ممكن  فعال  بكده  ألنه  الدنيا!  يف  مرض  لكل 
إيه  يا ريت ما ننساش يعني  إيه ، و  يا ريت ما ننساش يعني  ""مطبخك دكتوركمطبخك دكتورك""، و 
يف  دكتورك  يعلمك  ماذا  يف ؟  دكتورك  يعلمك  ماذا  ""معلممعلم""؟  بالالتيني  بالالتيني   ""دكتوردكتور"" 
و  العقاقري  إيه مع طب  الصحة  له؟ وأخبار  و زيارتك  العقاقري  إيه مع طب  الصحة  له؟ وأخبار  زيارتك 
تانية مش ضدها و باكتبها ألين طبيب  تانية مش ضدها و باكتبها ألين طبيب بس! و مرة  بس! و مرة 
يف  ختصصت  ما  قبل  األخر  يف  و  األول  يف  يف باطنة  ختصصت  ما  قبل  األخر  يف  و  األول  يف  باطنة 
وقتي  فراغ  جل  تكريس  قررت  و  السمنة  وقتي مرض  فراغ  جل  تكريس  قررت  و  السمنة  مرض 
ملحاربتها عىل مستوى العامل العريب و لكن العقاقري ملحاربتها عىل مستوى العامل العريب و لكن العقاقري 
أهم حاجة يف حكمة  ناقصنا  و  أهم حاجة يف حكمة لوحدها مش كفاية  ناقصنا  و  لوحدها مش كفاية 

""الوقاية خري من العالجالوقاية خري من العالج""!!

""العصري العصري  وصفة  ليست  املقالة  هذه  من  وصفة هديف  ليست  املقالة  هذه  من  هديف 
أدعوه  التي  لولبية  عصري  طريقة  أدعوه وال  التي  لولبية  عصري  طريقة  وال  الصحيالصحي" " 
انواع  مجيع  أدعو  ألين  انواع    مجيع  أدعو  ألين  حكاية""   حكايةتكتوكاية  ""تكتوكاية  عصري عصري 
العصري يف البيت هبذا االسم وهو عصري متغري ليس العصري يف البيت هبذا االسم وهو عصري متغري ليس 
عندي نوع وال وصفة وال طريقة عصري معينة ثابتة عندي نوع وال وصفة وال طريقة عصري معينة ثابتة 
ولكن أدعوك عزيزي القارىء إىل استعامل القليل من ولكن أدعوك عزيزي القارىء إىل استعامل القليل من 
خمتلفة  بكميات  والفاكهة  واخلرضوات  خمتلفة البهارات  بكميات  والفاكهة  واخلرضوات  البهارات 
بطرق خمتلفة يف أوقات خمتلفة كذا مرة أسبوعيا بطرق خمتلفة يف أوقات خمتلفة كذا مرة أسبوعيا 
وجتربة هذا كان فطار او غداء أو حتى حتلية بعد وجتربة هذا كان فطار او غداء أو حتى حتلية بعد 
األكل الرئيسية ويا ريت هذه األشياء تكون يف بيوتنا األكل الرئيسية ويا ريت هذه األشياء تكون يف بيوتنا 
والكنافة  والكعك  األيسكريم  حمل  وحتل  والكنافة ألوالدنا  والكعك  األيسكريم  حمل  وحتل  ألوالدنا 
أبو  وأم عيل، وال حتى  والكريم كرامل،  أبو والبسبوسة  وأم عيل، وال حتى  والكريم كرامل،  والبسبوسة 
ديه  احلاجات  معظم  ألن  باللبن  والرز  واملهلبية  ديه عيل  احلاجات  معظم  ألن  باللبن  والرز  واملهلبية  عيل 
األصول  النباتية  الصحي  االكل  مقومات  األصول مفهاش  النباتية  الصحي  االكل  مقومات  مفهاش 
والفيتامينات  اإلنزيامت  عديمة  وشبه  والفيتامينات كاأللياف  اإلنزيامت  عديمة  وشبه  كاأللياف 
رهيبة  كميات  عىل  حتتوي  و  األكسدة  رهيبة ومضادات  كميات  عىل  حتتوي  و  األكسدة  ومضادات 
التي  االمتصاص  رسيعة  االحادية  السكريات  التي من  االمتصاص  رسيعة  االحادية  السكريات  من 
دهون  إىل  مبارشة  وغري  مبارشة  بطريقة  دهون تؤدي  إىل  مبارشة  وغري  مبارشة  بطريقة  تؤدي 
املناعة  خفض  و  األنسولني  ومقاومة  الكبد  املناعة عىل  خفض  و  األنسولني  ومقاومة  الكبد  عىل 
وكوليسرتول  والزهايمر  الرسطانات  وكوليسرتول وزيادة  والزهايمر  الرسطانات  وزيادة 
القلب  وأمراض  الرشايني  تصلب  و  الضغط  القلب ورفع  وأمراض  الرشايني  تصلب  و  الضغط  ورفع 
اقل  لرسد  وهذا  قلبية  أزمات  و  دماغية  اقل وسكتات  لرسد  وهذا  قلبية  أزمات  و  دماغية  وسكتات 
تتسبب  التي  األمراض  مئات  من  امراض  تتسبب   التي  األمراض  مئات  من  امراض   1010 من من 
Processed FoodProcessed Food الصناعية  املأكوالت  الصناعية فيها  املأكوالت  فيها 

صانعها  اإلنسان  كان  لو  املأثورة  املقولة  تقول  صانعها وكام  اإلنسان  كان  لو  املأثورة  املقولة  تقول  وكام 
If Man Made It Don’t Eat itIf Man Made It Don’t Eat it تاكلها   تاكلها  ال  ال 
و لو أردت أن تعرف ماذا يمكن أن يزيد العصري حلياتك و لو أردت أن تعرف ماذا يمكن أن يزيد العصري حلياتك 
وصحتك يمكن أن تقرأ عام فعله الباحث األسرتايل وصحتك يمكن أن تقرأ عام فعله الباحث األسرتايل 
التسجييل فيلمه  يف  التسجييل  فيلمه  يف   Joe CrossJoe Cross كروس  كروس چو  چو 
  Fat Sick and Nearly DeadFat Sick and Nearly Dead حيث ختلص  حيث ختلص 
من أمراضه املزمنة التي فشل أطائه يف عالجه منها من أمراضه املزمنة التي فشل أطائه يف عالجه منها 
باستعامل  السمنة  و مرض  احلساسية  رأسها  باستعامل و علو  السمنة  و مرض  احلساسية  رأسها  و علو 
  100100 من  اكثر  وله  أسابيع  ملدة  الصحي  من العصري  اكثر  وله  أسابيع  ملدة  الصحي  العصري 
    Juice Diet CookbookJuice Diet Cookbook كتابه   يف  كتابه  وصفة  يف  وصفة 

اما  القارئ  عزيزي  احلكم  لك  سأترك  اما واآلن  القارئ  عزيزي  احلكم  لك  سأترك  واآلن 
لًوكنا  كام  حالوته  بسبب  العصري  عىل  لًوكنا باحلكم  كام  حالوته  بسبب  العصري  عىل  باحلكم 
مع  نفعله  ما  هذا  خدوده  حَلامر  التفاح  مع ندين  نفعله  ما  هذا  خدوده  حَلامر  التفاح  ندين 
التخلص عىل  يساعد  الذي  الصحي  التخلصالعصري  عىل  يساعد  الذي  الصحي  العصري 
املعمول  الصحي  العصري  يستحق  فعال  املعمول هل  الصحي  العصري  يستحق  فعال  هل 
احلياة؟ مدى  املؤبد  بالسجن  احلكم  البيت  احلياة؟يف  مدى  املؤبد  بالسجن  احلكم  البيت  يف 

دكتور باسم أيوب دكتور باسم أيوب 
الفاكهة واخلرضوات يف  املوكل عن عصري  الفاكهة واخلرضوات يف املحامي  املوكل عن عصري  املحامي 
هو  املحلفني  وهيئة  القايض  حيث  األكل  هو حمكمة  املحلفني  وهيئة  القايض  حيث  األكل  حمكمة 

حرضتك وسائر القراء.حرضتك وسائر القراء.











حياة  من  املرحة  املرحلة  تلك   ... الطفولة  حياة ذكريات  من  املرحة  املرحلة  تلك   ... الطفولة  ذكريات 
الفائقة  النقية  اإلبتسامة  تلك  إهنا  نعم  الفائقة اإلنسان...  النقية  اإلبتسامة  تلك  إهنا  نعم  اإلنسان... 
إبتسامة  اآلن،  وجهك  عىل  ترتسم  التي  إبتسامة اجلامل  اآلن،  وجهك  عىل  ترتسم  التي  اجلامل 
…… السنني  شوائب  من  متامًا  خالية  مصفاة  السنني خالصة  شوائب  من  متامًا  خالية  مصفاة  خالصة 
العام  الشعور  وذلك  النقية  املشاعر  تلك  العام إهنا  الشعور  وذلك  النقية  املشاعر  تلك  إهنا 
تذكرت. وكلام  اآلن  وجدانك  يمأل  الذي  تذكرت.باالرتياح  وكلام  اآلن  وجدانك  يمأل  الذي  باالرتياح 

ثم  اللعب  ثم  اللعب  والضمري،  البال  وراحة  الكاملة  ثم السعادة  اللعب  ثم  اللعب  والضمري،  البال  وراحة  الكاملة  السعادة 
اللعب كان هو اهلدف والغاية والوسيلة التي تتمحور حوهلا اللعب كان هو اهلدف والغاية والوسيلة التي تتمحور حوهلا 
املساء،  يف  النوم  موعد  وحتى  االستيقاظ  منذ  اليومية  املساء، احلياة  يف  النوم  موعد  وحتى  االستيقاظ  منذ  اليومية  احلياة 
وعندما حيني وقت النوم نتقهقر مدفوعني دفعًا من الكبار وعندما حيني وقت النوم نتقهقر مدفوعني دفعًا من الكبار 
تنا بعد أن اشبعنا يومهم إرهاقًا وصخبًا…… نستغرق  نستغرق  تنا بعد أن اشبعنا يومهم إرهاقًا وصخبًانحو َأرِسّ نحو َأرِسّ
يف نوم عميق بعد احلصول عىل الوعود واملواثيق بأن نستكمل يف نوم عميق بعد احلصول عىل الوعود واملواثيق بأن نستكمل 
اللعب غدًا، وكأن الغد حيمل يف طياته شيئًا آخر غري اللعب.اللعب غدًا، وكأن الغد حيمل يف طياته شيئًا آخر غري اللعب.

جاء  حتى  املتواصل  اللعب  من  سنوات  جاء بضع  حتى  املتواصل  اللعب  من  سنوات  بضع 
غري  آخر  شيئًا  الغد  فيه  محل  الذي  اليوم  غري ذلك  آخر  شيئًا  الغد  فيه  محل  الذي  اليوم  ذلك 
)املدرسة(. اسمه  جمهواًل  جديدًا  شيئًا  )املدرسة(.اللعب...  اسمه  جمهواًل  جديدًا  شيئًا  اللعب... 

املدرسة إىل  الذهاب  يعني  ماذا  متامًا  أدرك  أكن  املدرسةمل  إىل  الذهاب  يعني  ماذا  متامًا  أدرك  أكن  مل 
شتائًا  يذهب  األكرب  أخي  أن  هو  األمر  عن  اعلمه  ما  شتائًا فكل  يذهب  األكرب  أخي  أن  هو  األمر  عن  اعلمه  ما  فكل 
يكن  فلم  اللعوب  شخيص  خيص  وفيام  يكن   فلم  اللعوب  شخيص  خيص  وفيام  املدرسة……  املدرسةإىل  إىل 
السيئ باألمر  يوميًا  الوقت  لبعض  املدرسة  إىل  أخي  السيئذهاب  باألمر  يوميًا  الوقت  لبعض  املدرسة  إىل  أخي  ذهاب 
ذهابه  يف  أن  غري  صباح  كل  معه  اللعب  إىل  اشتياقي  ذهابه فربغم  يف  أن  غري  صباح  كل  معه  اللعب  إىل  اشتياقي  فربغم 
يف  ما  بكل  أنا  استأثر  بأن  مانحة  سانحة  فرصة  يف للمدرسة  ما  بكل  أنا  استأثر  بأن  مانحة  سانحة  فرصة  للمدرسة 
إىل  باإلضافة  هذا  منازع،  دون  وحلوى  العاب  من  إىل البيت  باإلضافة  هذا  منازع،  دون  وحلوى  العاب  من  البيت 
األبيض  التلفزيون  عىل  الكاملة  وسيطريت  يدي  األبيض وضع  التلفزيون  عىل  الكاملة  وسيطريت  يدي  وضع 
وأسود املرتبع يف منتصف الصالة ومتابعة برناجمي املفضلوأسود املرتبع يف منتصف الصالة ومتابعة برناجمي املفضل
)بقلظ وماما نجوى( ثم تتواىل من بعده الربامج و املسلسالت )بقلظ وماما نجوى( ثم تتواىل من بعده الربامج و املسلسالت 

من دون مقاطعة أو أية مطالبات بتغيري املحطة. من دون مقاطعة أو أية مطالبات بتغيري املحطة. 

واملشاهدة  اللعب  ثم  واللعب  املشاهدة  يف  واملشاهدة استمر  اللعب  ثم  واللعب  املشاهدة  يف  استمر 
الغداء  وجبة  وبعد  الغداء   وجبة  وبعد  املدرسة……  من  اخي  عودة  املدرسةحتى  من  اخي  عودة  حتى 
البيت  سلم  عىل  اجلريان  أطفال  مع  اللعب  إىل  انا  البيت أعود  سلم  عىل  اجلريان  أطفال  مع  اللعب  إىل  انا  أعود 
بجواره.  وامي  كتبه  عىل  اخي  ينكب  فيام  بجواره. العتيق  وامي  كتبه  عىل  اخي  ينكب  فيام  العتيق 

بنشاط  أمارسه  كنت  الذي  اليومي  أعاميل  جدول  هذا  بنشاط كان  أمارسه  كنت  الذي  اليومي  أعاميل  جدول  هذا  كان 
الذي طاملا  الطفويل  أعاميل  ينقصه شغف، جدول  ال  الذي طاملا وتكرار  الطفويل  أعاميل  ينقصه شغف، جدول  ال  وتكرار 
حلمت اآلن لو أنه يتكرر ولو ليوم واحد بكل ما فيه من مرح. حلمت اآلن لو أنه يتكرر ولو ليوم واحد بكل ما فيه من مرح. 

اليوم الذي علمت فيه من أمي وهي ترفع مقاسايت  اليوم الذي علمت فيه من أمي وهي ترفع مقاسايت وجاء  وجاء 
كمن هيم يف تشطيب شقة سوبر لوكس وهي منهمكة يف قياس كمن هيم يف تشطيب شقة سوبر لوكس وهي منهمكة يف قياس 
ذراعي الصغريان وصدري الضئيل ورقبتي املَِسلَوَعة )الرفيعة(ذراعي الصغريان وصدري الضئيل ورقبتي املَِسلَوَعة )الرفيعة(

إهنا سوف ختيط يل ما يسمى )باملريلة(. إهنا سوف ختيط يل ما يسمى )باملريلة(. 

عن  النظر  وبغض  )مريلة(  املدعوة  تلك  عن وأما  النظر  وبغض  )مريلة(  املدعوة  تلك  وأما 
الفعل من  هو  والذي  )مريلة(  العجيب  الفعلمسامها  من  هو  والذي  )مريلة(  العجيب  مسامها 
) َراَل أو َرّيَل - بمعنى سال لعابه ( كام جاء يف املعجم العريب ) َراَل أو َرّيَل - بمعنى سال لعابه ( كام جاء يف املعجم العريب 

اجلامع ،  قد كانت تلك املريلة هي الزي الرسمي للمدرسة. اجلامع ،  قد كانت تلك املريلة هي الزي الرسمي للمدرسة. 
أمي  أخذتني  حني  اليوم  ذلك  يف  سعاديت  كانت  أمي وكم  أخذتني  حني  اليوم  ذلك  يف  سعاديت  كانت  وكم 
واشرتينا  باجليزة  زغلول  سعد  شارع  يف  الكائن  واشرتينا للسوق  باجليزة  زغلول  سعد  شارع  يف  الكائن  للسوق 
اشرتينا  )باتا(  حمالت  ومن  المعًا،  أسودًا  جديدًا  اشرتينا حذاء  )باتا(  حمالت  ومن  المعًا،  أسودًا  جديدًا  حذاء 
ولكني  مالمح...  أية  له  ليس  سادة  ابيض  آخر  ولكني حذاء  مالمح...  أية  له  ليس  سادة  ابيض  آخر  حذاء 
أفندي  عمر  من  الرشابات  اشرتينا  ثم  جديدًا،  كونه  أفندي أحببته  عمر  من  الرشابات  اشرتينا  ثم  جديدًا،  كونه  أحببته 
املرصية املصنوعات  بيع  رشكة  من  كستور  املرصيةوبيجامة  املصنوعات  بيع  رشكة  من  كستور  وبيجامة 
كشاكيل  من  املكتبية  املستلزمات  لرشاء  نتجه  أن  كشاكيل وقبل  من  املكتبية  املستلزمات  لرشاء  نتجه  أن  وقبل 
يتسلل  بدأ  قد  العطش  كان  وخالفه  وأقالم  يتسلل وكراسات  بدأ  قد  العطش  كان  وخالفه  وأقالم  وكراسات 
لربهة  يكف  مل  الذي  لساين  جيفف  و  الصغري  حلقى  لربهة إىل  يكف  مل  الذي  لساين  جيفف  و  الصغري  حلقى  إىل 
اللحظة.  تلك  وحتى  املنزل  من  خروجنا  منذ  الكالم  اللحظة. عن  تلك  وحتى  املنزل  من  خروجنا  منذ  الكالم  عن 

هو  سادة  يا  الزن  هو   سادة  يا  الزن  فالزن……  الزن  ثم  الزن  يف  بدأت  ثم  فالزنومن  الزن  ثم  الزن  يف  بدأت  ثم  ومن 
سالح الطفل رقم واحدسالح الطفل رقم واحد…… السالح الذي إذا متكن الطفل من  السالح الذي إذا متكن الطفل من 
استخدامه وأتقن كيفية تطويره ليتوافق مع مراحل العمر استخدامه وأتقن كيفية تطويره ليتوافق مع مراحل العمر 

ألصبح يف املستقبل تلك الشخصية الزنانة التي ال تطاق. ألصبح يف املستقبل تلك الشخصية الزنانة التي ال تطاق. 

أخربها  وأنا  أناهتا  وطول  صربها  اذكر  كم  أمي  اهلل  أخربها ورحم  وأنا  أناهتا  وطول  صربها  اذكر  كم  أمي  اهلل  ورحم 
الوقت  ذلك  يف  بالطبع  و  عطشان،  بأنني  ثواين  عرش  الوقت كل  ذلك  يف  بالطبع  و  عطشان،  بأنني  ثواين  عرش  كل 
بل  اآلن،  احلال  هو  كام  منترشة  املعدنية  املياة  تكن  بل مل  اآلن،  احلال  هو  كام  منترشة  املعدنية  املياة  تكن  مل 
واملطاعم  الفنادق  عىل  قارصة  األهبة  املياة  تلك  واملطاعم كانت  الفنادق  عىل  قارصة  األهبة  املياة  تلك  كانت 
األحياء  تلك  يف  وأما  الشيك،  والكافيرتيات  األحياء الفخمة  تلك  يف  وأما  الشيك،  والكافيرتيات  الفخمة 
واحد.  رقم  العطش  مكافح  هو  الزير  فكان  واحد. الشعبية  رقم  العطش  مكافح  هو  الزير  فكان  الشعبية 

الزير  ذلك  من  أرشب  بأن  لرتضى  أمي  تكن  مل  الزير وبالطبع  ذلك  من  أرشب  بأن  لرتضى  أمي  تكن  مل  وبالطبع 
عىل  اخلشبي  غطائه  يف  املربوط  الكوز  ذلك  أضع  ان  عىل أو  اخلشبي  غطائه  يف  املربوط  الكوز  ذلك  أضع  ان  أو 
إنس  من  اهلل  خلق  منه  يرشب  الذي  الكوز  ذلك  إنس   من  اهلل  خلق  منه  يرشب  الذي  الكوز  ذلك  فميفمي…… 
رفض  وبني  رفض   وبني  أعظم……  كان  خفي  وما  وحرشات  أعظموطري  كان  خفي  وما  وحرشات  وطري 
أصبح  الذي  وعطيش  الزير  من  الرشب  ملغامرة  أصبح أمي  الذي  وعطيش  الزير  من  الرشب  ملغامرة  أمي 
املرحوم  لنا  قدمه  الذي  احلل  عن  ذهني  تفتق  يطاق  املرحوم ال  لنا  قدمه  الذي  احلل  عن  ذهني  تفتق  يطاق  ال 
شويبس  زجاجة  سلطنة  يف  يمزمز  وهو  عابدين  شويبس حسن  زجاجة  سلطنة  يف  يمزمز  وهو  عابدين  حسن 
شويبس.  رس  نرشب  بأن  امي  أطالب  وبدأت  شويبس.   رس  نرشب  بأن  امي  أطالب  وبدأت  الباردةالباردة…… 

و  واسباتس  شويبس  مثل  الغازية  املرشوبات  أن  و وحيث  واسباتس  شويبس  مثل  الغازية  املرشوبات  أن  وحيث 
املقاهي  إال يف  املقاهي اسبورت كوال وتيم ومرياندا مل تكن متوفرة   إال يف  اسبورت كوال وتيم ومرياندا مل تكن متوفرة  
الثالجات حيث  لندرة  الساقعة فقط وذلك  الثالجات حيث وأكشاك احلاجة  لندرة  الساقعة فقط وذلك  وأكشاك احلاجة 
أكثر  آخر  لسبب  وأيضًا  اآلن  مثل  اإلنتشار  هبذا  تكن  أكثر مل  آخر  لسبب  وأيضًا  اآلن  مثل  اإلنتشار  هبذا  تكن  مل 
التخصص…… حيرتمون  كانوا  التجار  أن  التخصص.وهو  حيرتمون  كانوا  التجار  أن  أمهيةأمهية…….وهو 
ليبيع  صاحبها  يكن  مل  املدمس  الفول  عربة  أن  جتد  ليبيع فمثاًل  صاحبها  يكن  مل  املدمس  الفول  عربة  أن  جتد  فمثاًل 
احلاجة  كشك  بجوار  يقف  كان  بل  للزبائن  الساقعة  احلاجة احلاجة  كشك  بجوار  يقف  كان  بل  للزبائن  الساقعة  احلاجة 
الكشك صاحب  مع  مشرتك  تعاون  اتفاقية  يف  الكشكالساقعة  صاحب  مع  مشرتك  تعاون  اتفاقية  يف  الساقعة 
الساقعة.  باحلاجة  احلبس  يتم  ثم  الفول  الناس  الساقعة. فيأكل  باحلاجة  احلبس  يتم  ثم  الفول  الناس  فيأكل 

للمرشوبات  امي  راحة  لعدم  وكذلك  ذكره  سلف  للمرشوبات ومما  امي  راحة  لعدم  وكذلك  ذكره  سلف  ومما 
املرشوبات  يقدس  الذي  اجليل  هذا  من  فهي  املرشوبات الغازية  يقدس  الذي  اجليل  هذا  من  فهي  الغازية 
والسوبيا  اهلندي  والتمر  العرقسوس  مثل  والسوبيا الطبيعية  اهلندي  والتمر  العرقسوس  مثل  الطبيعية 
حمل  عند  لدقائق  نتوقف  إن  أمي  قررت  حمل والقصب،  عند  لدقائق  نتوقف  إن  أمي  قررت  والقصب، 
عصري  من  نرتوي  حتى  النيل  ملكتبة  املقابل  عصري العصري  من  نرتوي  حتى  النيل  ملكتبة  املقابل  العصري 
املكوكية.  رحلتنا  نستكمل  ثم  ومن  املثلج  املكوكية. القصب  رحلتنا  نستكمل  ثم  ومن  املثلج  القصب 

بكوب  امسك  وانا  أنساها  أن  يمكن  ال  املتعة  من  بكوب حلظات  امسك  وانا  أنساها  أن  يمكن  ال  املتعة  من  حلظات 
وجهي  بكامل  فيه  واغوص  يداي  بكلتا  البارد  وجهي العصري  بكامل  فيه  واغوص  يداي  بكلتا  البارد  العصري 
املارة.  وتتفحصان  الطريق  تراقبان  خلفه  من  عيناي  املارة. فيام  وتتفحصان  الطريق  تراقبان  خلفه  من  عيناي  فيام 

استكملنا  القصب،  عصري  رشبنا  و  أنفاسنا  التقطنا  أن  استكملنا وبعد  القصب،  عصري  رشبنا  و  أنفاسنا  التقطنا  أن  وبعد 
لنشرتي  الصنادييل  شارع  إىل  متوجهني  السعيدة  لنشرتي الرحلة  الصنادييل  شارع  إىل  متوجهني  السعيدة  الرحلة 
شكلها  اتذكر  اآلن  حتى  أزال  ال  التي  املدرسة  شكلها شنطة  اتذكر  اآلن  حتى  أزال  ال  التي  املدرسة  شنطة 
األكتاف  وحزام  امللونة  واقفاهلا  البني  بلوهنا  اليوم  األكتاف حتى  وحزام  امللونة  واقفاهلا  البني  بلوهنا  اليوم  حتى 
أمي بني  لدقائق  دام  وفصال  جدال  أميوبعد  بني  لدقائق  دام  وفصال  جدال  وبعد  األمحراألمحر… … 
بنا  يلقي  أن  وشك  عىل  البائع  أن  خالهلا  شعرت  بنا والبائع  يلقي  أن  وشك  عىل  البائع  أن  خالهلا  شعرت  والبائع 

يف  يرصخ  وهو  عليه  مغشيًا  يسقط  أو  املحل  يف خارج  يرصخ  وهو  عليه  مغشيًا  يسقط  أو  املحل  خارج 
البكاء يريد  كمن  التأثر  عالمات  وجهه  وعىل  البكاءاستياء  يريد  كمن  التأثر  عالمات  وجهه  وعىل  استياء 

)واهلل ما ينفع يا ست الكل)واهلل ما ينفع يا ست الكل…… واهلل ما ينفع يا ست  واهلل ما ينفع يا ست 
املدرسة  شنطة  الكل  ست  اشرتت  وأخريًا  املدرسة الكل(  شنطة  الكل  ست  اشرتت  وأخريًا  الكل( 
البيع  دروس  اول  تعلم  الذي  الصغري  البيع للمفعوص  دروس  اول  تعلم  الذي  الصغري  للمفعوص 
والرشاء )كثرة القسم دليل عىل كذب املتحدث أو والرشاء )كثرة القسم دليل عىل كذب املتحدث أو 

عىل األقل ضعف حجته(. عىل األقل ضعف حجته(. 

خرجنا من املحل وانا امحل الغنيمة عىل ظهريخرجنا من املحل وانا امحل الغنيمة عىل ظهري
أمي  يل  اشرتت  العودة  طريق  ويف  املدرسة(،  أمي )شنطة  يل  اشرتت  العودة  طريق  ويف  املدرسة(،  )شنطة 
اثناء  هلا  طاعتي  عىل  يل  كمكافئة  بالشيكوالتة  اثناء بسكويت  هلا  طاعتي  عىل  يل  كمكافئة  بالشيكوالتة  بسكويت 

الرحلة. الرحلة. 
ال  قدماي  تكاد  و  بيدها  ممسكًا  أمي  بجوار  أسري  ال كنت  قدماي  تكاد  و  بيدها  ممسكًا  أمي  بجوار  أسري  كنت 
رسيعة  بخطى  اميش  الفرح،  شدة  من  األرض  رسيعة تالمسان  بخطى  اميش  الفرح،  شدة  من  األرض  تالمسان 
خاطري  يف  جيول  ما  وكل  اجلديدة  بمقتنيايت  خاطري سعيدًا  يف  جيول  ما  وكل  اجلديدة  بمقتنيايت  سعيدًا 
األستمتاع  يل  يتسنى  حتى  للمنزل  رسيعًا  العودة  األستمتاع هو  يل  يتسنى  حتى  للمنزل  رسيعًا  العودة  هو 
الذي  األبيض  احلذاء  وجتربة  شيكوالتة  ابو  الذي بالبسكوت  األبيض  احلذاء  وجتربة  شيكوالتة  ابو  بالبسكوت 
قبل  من  احذيتي  فكل  قبل،  من  مثله  رأيت  قد  أكن  قبل مل  من  احذيتي  فكل  قبل،  من  مثله  رأيت  قد  أكن  مل 
صيفًا.  مفتوحًا  صنداًل  او  شتائًا  بنية  أو  سوداء  إما  صيفًا. كانت  مفتوحًا  صنداًل  او  شتائًا  بنية  أو  سوداء  إما  كانت 

قلبي.  إىل  الرحالت  أمتع  من  السوق  رحلة  قلبي. كانت  إىل  الرحالت  أمتع  من  السوق  رحلة  كانت 

واحلذاء  الكاكي  املريلة  ارتديت  أن  وبعد  املنزل  يف  واحلذاء وأما  الكاكي  املريلة  ارتديت  أن  وبعد  املنزل  يف  وأما 
ظهري  عىل  املدرسة  شنطة  ووضعت  اجلديد  ظهري األسود  عىل  املدرسة  شنطة  ووضعت  اجلديد  األسود 
املدرسة أيام  ألول  إستعدادًا  أولية  آداء  املدرسةكتجربة  أيام  ألول  إستعدادًا  أولية  آداء  كتجربة 
خضعت برأيس إىل أمي لتصفف شعري بترسحية التلميذ خضعت برأيس إىل أمي لتصفف شعري بترسحية التلميذ 
البسكويت  البسكويت النجيب )أم فرق من عىل اجلنب(، ونسيت أمر  النجيب )أم فرق من عىل اجلنب(، ونسيت أمر 
ابو شيكوالته ووقفت اطالع نفيس يف املرآة وأنا أتعجب من ابو شيكوالته ووقفت اطالع نفيس يف املرآة وأنا أتعجب من 
الزي  املريلة السخيفة وأتساءل يف أعامقي ملاذا ال يكون  الزي تلك  املريلة السخيفة وأتساءل يف أعامقي ملاذا ال يكون  تلك 
ثم  املضحكة،  املريلة  تلك  من  بداًل  وبنطلون  قميص  ثم جمرد  املضحكة،  املريلة  تلك  من  بداًل  وبنطلون  قميص  جمرد 
الكستور  بيجامتي  داخل  واستقريت  عني  هذا  كل  الكستور خلعت  بيجامتي  داخل  واستقريت  عني  هذا  كل  خلعت 
فرحًا  البال  هانئ  أمي  حضن  يف  الليلة  تلك  ونمت  فرحًا اجلديدة  البال  هانئ  أمي  حضن  يف  الليلة  تلك  ونمت  اجلديدة 
تطري.  سوف  وكأهنا  الصغرية  بيدي  برقبتها  تطري. ممسكًا  سوف  وكأهنا  الصغرية  بيدي  برقبتها  ممسكًا 

نمت بعد أن ألقت امي عىل مسامعي مجلة جديدة لن أكن نمت بعد أن ألقت امي عىل مسامعي مجلة جديدة لن أكن 
اسمعها من قبلاسمعها من قبل… … 

الصبح(. بكرة  مدرسة  عندنا  عشان  بدري  ننام  الصبح(.)يال  بكرة  مدرسة  عندنا  عشان  بدري  ننام  )يال 

يتبع ىف العدد القادم...يتبع ىف العدد القادم...



اسامعيل  عمر  صديق  االبيارى  السعود  ابو  كان 
ياسني وكاتب أفالمه ومرسحياته الوحيد تقريبًا 
قد  أصيب أبو السعود اإلبيارى بالذبحة سنة 1965 
فذهب  باألسكندرية  الصيف  أجازة  يقضى  وهو 
الطفل   فتح  أن  وبمجرد  ياسني  إسامعيل  إليه 
إندفع  الباب  السعود  أبو  نجل  اإلبيارى  أمحد 
صوته  بأعىل  صائحًا  الشقة  ىف  ياسني  إسامعيل 
السعود  أبو  يا  فني  أنت  فني...  هو  فني...  هو   "
غرفته  إىل  ودخل  تؤمه  أو  أخوه  أو  إبنه  وكأنه   "
وجلسة بجواره عىل الرسير حيكى له آخر نكته.
املرسحى  املنتج  لنا  حكاها  السابقة  الواقعة 
قـــــائــــال: حديثــة   واصل  الذى  اإلبيارى  أمحد 
ياسني  إسامعيل  أرسة  كانت  إذا  أعرف  ال 
أم  الشخصية  ومقتنياته  أوراقه  عىل  حافظت 
مل  ياسني  إسامعيل  يكون  أن  ممكن  إنه  كام  ال، 
هتتم  مل  األرسة  أن  أو  كثرية،  أوراق  ورائه  يرتك 
هذا  عموما  النه  ومقتنياته،  أوراقه  عىل  باحلفاظ 
فمثال  الفنان،  وفاة  بعد  األرسة  إهتامم  إىل  يرجع 
يعترب  كان  والذى  اإلبيارى  السعود  أبو  وفاة  بعد 
للسينام  الكتابة  ىف  مدرسة  هذا  يومنا  وحتى 
خريى بديع  زمنيًا  يسبقه  عامًا   40 ملدة  واملرسح 
ونحافظ  نبحث  أن  كأرسته  علينا  الزم  فكان 
املناسب املكان  ىف  ونضعها  اوراقه  عىل 
للمرسح  الكتابة  وهو  اإلجتاة  نفس  ىف  ونسري 
أبو  إسم  الزال   2017 ىف  اهلل  واحلمد  والتليفزيون 
الن  الشباب،  بني  معروف  اإلبيارى  السعود 
عىل  باحلفاظ  إهتامم  يوجد  ال  مرص  ىف  عمومًا 
كثرية. جماالت  ىف  النجوم  ومقتنيات  أوراق 

ويكشف اإلبيارى عن وجود بعض الوثائق املحدودة  
منها  والده  أوراق  ىف  ياسني  إسامعيل  ختص 
خطابات متبادلة بينهم وعدد من الصور الشخيصة .
إلتقى فيها  مع  ويتذكر أمحد اإلبيارى آخر مرة 
ىف  وكانت  رحيله  قبل  ياسني  إسامعيل  الفنان 
والده  وفاة  بعد  بالزمالك  ياسني  إسامعيل  شقة 
اليه  ذهبت   1969 سنة  وحتديدًا  شهور   3 بــ 
النعى  عىل  وأشقائى  والدتى  عن  نيابة  أشكره 
والدى. وفاة  فيه  ينعى  األهرام  ىف  نرشه  الذى 
وملــــــاذ  ياسني  إسامعيل  كـان  كيــف  سائلتـــه: 
مـــؤملــــــة؟ الفـــنـــيـــة  نـــهــــــايـــتـــه  كـــانـــت 
للناس وصداقة  قال:كان  طيب وحيمل ود كبري 
تفلت  النجم  عليها  حيافظ  مل  إذا  النجومية  ولكن 
فن  تعرض   1965 وسنة  يشعر،  إن  دون  منه 
كوميدينات  من  قوية  هلجمة  ياسني  إسامعيل 
املهندس فؤاد  مثاًل  منهم  وقتها  بقوة  نجحوا 
وساعدهم  املرسح،  أضواء  ثالثى  عوض،  حممد 
تنسحب  السينام   فبدأت  التليفزيون  اإلنتشار  ىف 
 20 يقدم  كان  أن  وبعد  ياسني  إسامعيل  من  أواًل 
فيلم ىف السنة تراجع إىل فيلم واحد عام 1963، إىل 
أن ما وصل سنة 1965 و1966 مثال إنه مل يقدم أى 
فيلم ىف حني كان منافسيه اجلدد يصنعون 5 أفالم 
عىل  أثر  هلم  السينامئى  اإلنتشار  وهذا  السنه،  ىف 
مرسح إسامعيل ياسني، وكانت هذه هى املعادلة 
نفسه  يطور  مل  ياسني  إسامعيل  ألن  الصعبة، 
ويتواكب مع املوجود وقتها، كام أن املرض منعه 
وسفره  الرضائب  مع  ومشاكله  أيضًا،  فيه  وأثر 
الساحة. عن  خالهلا  إختفى  سنوات   4 للخارج 







الشك أن إقامة كأس العامل بدولة قطرالشقيق ىف الشك أن إقامة كأس العامل بدولة قطرالشقيق ىف 
الفرتة من الفرتة من 2020 نوفمرب حتى  نوفمرب حتى 1818 ديسمرب  ديسمرب 20222022 هو  هو 
فخرًا كبري لألمة العربية بوجه عام ولدولة قطر فخرًا كبري لألمة العربية بوجه عام ولدولة قطر 
األهم  الرياضى  احلدث  أنه  يبدو  خاص،  األهم بوجه  الرياضى  احلدث  أنه  يبدو  خاص،  بوجه 
واألمتع ىف تاريخ العرب وحيث حيظى فيها بلد واألمتع ىف تاريخ العرب وحيث حيظى فيها بلد 
عربى  برشف تنظيم هذا العرس املوندياىل الكبري عربى  برشف تنظيم هذا العرس املوندياىل الكبري 
القدم  كرة  وهى  العامل  ىف  شعبية  لعبة  القدم ألشهر  كرة  وهى  العامل  ىف  شعبية  لعبة  ألشهر 
..19301930 عام  باالورجواى  بطولة  اول  انطالق  عام منذ  باالورجواى  بطولة  اول  انطالق  منذ 

العامل ىف اقامة  العامل ىف اقامة وجاء نظام )التدوير( بني قارات  وجاء نظام )التدوير( بني قارات 
هذا احلدث عامال  هاما القامته ىف بلد عربى بقارة هذا احلدث عامال  هاما القامته ىف بلد عربى بقارة 
احلدوث... نادرة  واحداث  ظروف  وىف  احلدوث...اسيا  نادرة  واحداث  ظروف  وىف  اسيا 

فوز قطر بالتنظيم ماله وماعليه:فوز قطر بالتنظيم ماله وماعليه:

وقد جاء فوز قطر الغريب بإكتساح دولة بحجم وقد جاء فوز قطر الغريب بإكتساح دولة بحجم 
الواليات املتحدة األمريكية املرشح األقوى ليثري الواليات املتحدة األمريكية املرشح األقوى ليثري 
العديد من التساؤالت والشكوك حول هذا الفوز العديد من التساؤالت والشكوك حول هذا الفوز 
اإلسباين  والية  عهد  ىف  وذلك  للعامل  املتوقع  اإلسباين غري  والية  عهد  ىف  وذلك  للعامل  املتوقع  غري 
جوزيف بالتر والذى رحل عن منصبه بالعديد جوزيف بالتر والذى رحل عن منصبه بالعديد 
من االهتامات حول وجود رشوة لرتجيح كفة من االهتامات حول وجود رشوة لرتجيح كفة 
التى  الدولة  تلك  االمريكى  عىل  القطرى  التى امللف  الدولة  تلك  االمريكى  عىل  القطرى  امللف 
حظيت بتنظيم مونديال حظيت بتنظيم مونديال 19941994 بنجاح غري مسبق. بنجاح غري مسبق.

حول  التساؤالت  من  العديد  آثار  الذى  حول األمر  التساؤالت  من  العديد  آثار  الذى  األمر 
بحجم  بطولة  لتنظيم  قطر  بحجم  دولة  بحجم إمكانية  بطولة  لتنظيم  قطر  بحجم  دولة  إمكانية 
الف  الف    1111 قطر  مساحة  حجم  العامل!!  قطر كأس  مساحة  حجم  العامل!!  كأس 
سوهاج!!(  حمافظة  مساحة  )مايوازى  سوهاج!!(   حمافظة  مساحة  )مايوازى  كمكم22 
نسمة مليون  نسمة  مليون   33 يتجاوز  ال  سكانى  يتجاوز وتعداد  ال  سكانى  وتعداد 
قنا!!(  حمافظة  سكان  تعداد  يوازى  قنا!!( )ما  حمافظة  سكان  تعداد  يوازى  )ما 
فهل  بنعمة  قطر  اإلهلية  العناية  انعمت  فهل فقد  بنعمة  قطر  اإلهلية  العناية  انعمت  فقد 
ما  هذا  التنظيم؟  ىف  الكاملة  العالمة  قطر  ما تنال  هذا  التنظيم؟  ىف  الكاملة  العالمة  قطر  تنال 
احلاليني. ديسمرب  شهر  خالل  نعرفهه  احلاليني.سوف  ديسمرب  شهر  خالل  نعرفهه  سوف 

إجتاهات قطر السياسية املتطرفة!!:إجتاهات قطر السياسية املتطرفة!!:

مساعدة  ىف  قطر  ضلوع  عىل  اثنان  خيتلف  مساعدة ال  ىف  قطر  ضلوع  عىل  اثنان  خيتلف  ال 
حفيظة  آثار  والذى  املتطرف  االسالمى  حفيظة التيار  آثار  والذى  املتطرف  االسالمى  التيار 

الذين عملوا يف مشاريع  األجانب  العامل  الذين عملوا يف مشاريع كم عدد  األجانب  العامل  كم عدد 
كأس العامل؟كأس العامل؟

الستضافة  مالعب  سبعة  ببناء  قطر  الستضافة قامت  مالعب  سبعة  ببناء  قطر  قامت 
جديد  مطار  إىل  باإلضافة  العامل  كأس  جديد هنائيات  مطار  إىل  باإلضافة  العامل  كأس  هنائيات 
وحوايل  الطرق  من  وسلسلة  مرتو  وحوايل وشبكة  الطرق  من  وسلسلة  مرتو  وشبكة 
بجوار  كاملة  مدينة  بناء  وجرى  فندق.  بجوار   كاملة  مدينة  بناء  وجرى  فندق.   100100
النهائية. املباراة  أرضه  عىل  جيري  الذي  النهائية.امللعب  املباراة  أرضه  عىل  جيري  الذي  امللعب 
تقول احلكومة القطرية إنه تم التعاقد مع تقول احلكومة القطرية إنه تم التعاقد مع 3030 ألف  ألف 
من  ومعظمهم  املالعب  لبناء  فقط  أجنبي  من عامل  ومعظمهم  املالعب  لبناء  فقط  أجنبي  عامل 

بنغالديش واهلند ونيبال والفليبني.بنغالديش واهلند ونيبال والفليبني.

كم عدد العامل األجانب الذين لقوا حتفهم يف قطر؟كم عدد العامل األجانب الذين لقوا حتفهم يف قطر؟
الغارديان  صحيفة  قالت  الغارديان   صحيفة  قالت   20212021 شباط  فرباير/  شباط يف  فرباير/  يف 
وباكستان  اهلند  من  عامل  وباكستان   اهلند  من  عامل   65006500 إن  إن الربيطانية  الربيطانية 
حتفهم  لقوا  ورسيالنكا  وبنغالديش  حتفهم ونيبال  لقوا  ورسيالنكا  وبنغالديش  ونيبال 
العامل.  كأس  باستضافة  فوزها  منذ  قطر  العامل. يف  كأس  باستضافة  فوزها  منذ  قطر  يف 
البيانات  عىل  بناء  الرقم  هذا  إىل  التوصل  البيانات وتم  عىل  بناء  الرقم  هذا  إىل  التوصل  وتم 
قطر. يف  الدول  هذه  سفارات  قدمتها  قطر.التي  يف  الدول  هذه  سفارات  قدمتها  التي 
العدد  إن  تقول  القطرية  احلكومة  العدد لكن  إن  تقول  القطرية  احلكومة  لكن 
ليست  ألنه  الواقع  يعكس  وال  مضلل  ليست اإلمجايل  ألنه  الواقع  يعكس  وال  مضلل  اإلمجايل 
ألشخاص  كانت  املسجلة  الوفيات  ألشخاص مجيع  كانت  املسجلة  الوفيات  مجيع 
العامل. بكأس  عالقة  هلا  مشاريع  يف  العامل.عملوا  بكأس  عالقة  هلا  مشاريع  يف  عملوا 
يف  عملوا  هؤالء  من  العديد  إن  يف وقالت  عملوا  هؤالء  من  العديد  إن  وقالت 
بسبب  ماتوا  وربام  سنوات  لعدة  بسبب قطر  ماتوا  وربام  سنوات  لعدة  قطر 
أخرى. طبيعية  ألسباب  أو  أخرى.الشيخوخة  طبيعية  ألسباب  أو  الشيخوخة 
هبا  اخلاصة  احلوادث  سجالت  أن  هبا وأوضحت  اخلاصة  احلوادث  سجالت  أن  وأوضحت 
هناك  كانت   ، هناك   كانت   ،  20202020 و  و    20142014 عامي  بني  أنه  عامي تبني  بني  أنه  تبني 
مالعب  بناء  مواقع  يف  العامل  بني  وفاة  حالة  مالعب   بناء  مواقع  يف  العامل  بني  وفاة  حالة   3737
بالعمل. عالقة  هلا  فقط  منها  ثالثة  العامل،  بالعمل.كأس  عالقة  هلا  فقط  منها  ثالثة  العامل،  كأس 
وتقول منظمة العمل الدولية إن هذا الرقم ال يمثل وتقول منظمة العمل الدولية إن هذا الرقم ال يمثل 

العربية وعىل رأسها مرص ودول اخلليج  العربية وعىل رأسها مرص ودول اخلليج الدول  الدول 
العربى قبل الدول الغربية وعىل رأسها انجلرتا العربى قبل الدول الغربية وعىل رأسها انجلرتا 
العامل من  العامل من وأوروبا والتنديد بسحب ملف كأس  وأوروبا والتنديد بسحب ملف كأس 
ومقاطعة  واالرهابيني  اإلرهاب  راعية  ومقاطعة قطر  واالرهابيني  اإلرهاب  راعية  قطر 
دول اخلليج ومرص لقطر جراء افعاهلا املريبة!دول اخلليج ومرص لقطر جراء افعاهلا املريبة!
كان  املنطقة  ىف  مرص  دور  لثقل  كان وتقديرا  املنطقة  ىف  مرص  دور  لثقل  وتقديرا 
القطرى  السياسى  املسار  تصحيح  األمر  القطرى ولزم  السياسى  املسار  تصحيح  األمر  ولزم 
جديد من  القطرية  اإلدارة  ىف  الثقة  جديدوارجاع  من  القطرية  اإلدارة  ىف  الثقة  وارجاع 
ىف  بطولة  أى  لنجاح  السبيل  أن  قطر  ىف وتعلم  بطولة  أى  لنجاح  السبيل  أن  قطر  وتعلم 
ومصاحلة  هلا  مرص  مباركة  هو  العربى  ومصاحلة القطر  هلا  مرص  مباركة  هو  العربى  القطر 
املاء  بمثابة  القدم  كرة  تعترب  الذى  املاء شعبها  بمثابة  القدم  كرة  تعترب  الذى  شعبها 
األوضاع  تردى  بعد  خاصة  هلا!  األوضاع واهلواء  تردى  بعد  خاصة  هلا!  واهلواء 
املقاطعة  حلد  وصلت  والتى  البلدين  املقاطعة بني  حلد  وصلت  والتى  البلدين  بني 
العرب. األشقاء  بني  حيدث  ما  نادرا  العرب.وهذا  األشقاء  بني  حيدث  ما  نادرا  وهذا 

مصاحلة مرص ومبادرة زيارة السيسى مصاحلة مرص ومبادرة زيارة السيسى 
لقطر لرأب الصدع العربى:لقطر لرأب الصدع العربى:

باتت زيارة متيم األخرية للقاهرة اخلطوة األوىل باتت زيارة متيم األخرية للقاهرة اخلطوة األوىل 
كمبادرة أولية لتحسني ماء الوجه لقطروعودة كمبادرة أولية لتحسني ماء الوجه لقطروعودة 
املياه إىل جمارهيا! واعقبها زيارة الرئيس املرصى املياه إىل جمارهيا! واعقبها زيارة الرئيس املرصى 
ىف  حجر  كآخر  للدوحة  السيسى  الفتاح  ىف عبد  حجر  كآخر  للدوحة  السيسى  الفتاح  عبد 
تستضيف  التى  البطولة  ومباركة  إنجاح  تستضيف سبيل  التى  البطولة  ومباركة  إنجاح  سبيل 
املغرب  بمشاركة  قارات  مخس  من  فريقا  املغرب   بمشاركة  قارات  مخس  من  فريقا   3232
وخروج  والكامريون  وغانا  والسنغال  وخروج وتونس  والكامريون  وغانا  والسنغال  وتونس 
عىل  املؤهلة  املنتخبات  ضمن  مرص  عىل منتخب  املؤهلة  املنتخبات  ضمن  مرص  منتخب 
أفريقيا من  الشهرية  مباراهتام  ىف  السنغال  أفريقيايد  من  الشهرية  مباراهتام  ىف  السنغال  يد 
)الدولة  وقطر  السعودية  منتخبات  )الدولة وتأهل  وقطر  السعودية  منتخبات  وتأهل 
وكوريا  إيران  إىل  باإلضافة  وكوريا املضيفة(  إيران  إىل  باإلضافة  املضيفة( 
  1313 إىل  باالضافة  اسيا  من  واليابان  إىل اجلنوبية  باالضافة  اسيا  من  واليابان  اجلنوبية 
امريكا  من  منتخبات  امريكا   من  منتخبات   44 أوروبا  من  أوروبا دولة  من  دولة 
الشاملية. أمريكا  من  منتخبات  الشاملية.  أمريكا  من  منتخبات   33 اجلنوبية اجلنوبية 

يطبب  الذى  الطبيب  هى  القدم  كرة  يطبب ولتصبح  الذى  الطبيب  هى  القدم  كرة  ولتصبح 
السياسة  اخلالفات  رسطان  السياسة ويستأصل  اخلالفات  رسطان  ويستأصل 
البعض  بعضها  عن  الشعوب  تبعد  البعض التى  بعضها  عن  الشعوب  تبعد  التى 
فيه  وتلتحم  الشعوب  فيه  تأتلف  فيه وملتقى  وتلتحم  الشعوب  فيه  تأتلف  وملتقى 
اخرى. جتاه  شعوب  مافعلته  ونسيان  اخرى.األمم  جتاه  شعوب  مافعلته  ونسيان  األمم 

الوفيات  القطرية  احلكومة  تعترب  ال  الوفيات احلقيقة.  القطرية  احلكومة  تعترب  ال  احلقيقة. 
النامجة عن النوبات القلبية والتوقف عن التنفس النامجة عن النوبات القلبية والتوقف عن التنفس 
أهنا مرتبطة بالعمل رغم أن هذه أعراض شائعة أهنا مرتبطة بالعمل رغم أن هذه أعراض شائعة 
يف  الشاق  العمل  عن  الناجتة  الشمس  يف لرضبات  الشاق  العمل  عن  الناجتة  الشمس  لرضبات 

درجات حرارة عالية جداً.درجات حرارة عالية جداً.
وقد مجعت املنظمة أرقامها اخلاصة باحلوادث وقد مجعت املنظمة أرقامها اخلاصة باحلوادث 
بيانات  عىل  بناء  العامل  كأس  بمنشآت  بيانات املتعلقة  عىل  بناء  العامل  كأس  بمنشآت  املتعلقة 
املستشفيات احلكومية وخدمات اإلسعاف يف قطر.املستشفيات احلكومية وخدمات اإلسعاف يف قطر.
لقوا  أجنبياً  عامالً  لقوا   أجنبياً  عامالً   5050 أن  إىل  املنظمة  أن وأشارت  إىل  املنظمة  وأشارت 
بجروح  آخرين  بجروح   آخرين   500500 من  أكثر  وأصيب  من حتفهم  أكثر  وأصيب  حتفهم 
أصيب  بينام  وحده  أصيب   بينام  وحده   20212021 عام  يف  عام خطرية  يف  خطرية 
متوسطة. إىل  خفيفة  بجروح  آخرون  متوسطة.  إىل  خفيفة  بجروح  آخرون   3760037600
أدلة  عىل  العربية  يس  يب  يب  حصلت  أدلة كام  عىل  العربية  يس  يب  يب  حصلت  كام 
عدد  من  قللت  القطرية  احلكومة  أن  إىل  عدد تشري  من  قللت  القطرية  احلكومة  أن  إىل  تشري 
تقاريرها. يف  األجانب  العامل  بني  تقاريرها.الوفيات  يف  األجانب  العامل  بني  الوفيات 

كيف يتم التعامل مع العامل األجانب؟كيف يتم التعامل مع العامل األجانب؟
منذ أن فازت قطر باستضافة كأس العامل يف منذ أن فازت قطر باستضافة كأس العامل يف 20102010  
انتقدت مجاعات حقوق اإلنسان معاملتها للعامل انتقدت مجاعات حقوق اإلنسان معاملتها للعامل 

األجانب.األجانب.
يف عام يف عام 20162016 اهتمت منظمة العفو الدولية الرشكات  اهتمت منظمة العفو الدولية الرشكات 
القطرية باتباع نظام العاملة القرسية )السخرة(.القطرية باتباع نظام العاملة القرسية )السخرة(.
وقالت إن العديد من العامل يعيشون يف مساكن وقالت إن العديد من العامل يعيشون يف مساكن 
توظيف  رسوم  دفع  عىل  وجيربون  توظيف مزرية  رسوم  دفع  عىل  وجيربون  مزرية 
ومصادرة  أجورهم  حجب  وجرى  ومصادرة ضخمة  أجورهم  حجب  وجرى  ضخمة 

مونديال قطر وحتطيم األرقام حتطيام!!مونديال قطر وحتطيم األرقام حتطيام!!

إنفاقها  حيث  من  قياسيا  رقام  قطر  إنفاقها سجلت  حيث  من  قياسيا  رقام  قطر  سجلت 
رأس  عىل  وستبقى  وبقت  موندياهلا،  رأس عىل  عىل  وستبقى  وبقت  موندياهلا،  عىل 
قادمة  عقودا  تكون  قد  بل  سنينا  قادمة القائمة  عقودا  تكون  قد  بل  سنينا  القائمة 
  220220 وهو  املخيف  لرقمها  الوصول  وهو دون  املخيف  لرقمها  الوصول  دون 
عىل  روسيا  انفاق  ان  يذكر  دوالر  عىل مليار  روسيا  انفاق  ان  يذكر  دوالر  مليار 
مليار  مليار    11.611.6 كان   كان     20182018 املاضية  العامل  املاضية كأس  العامل  كأس 
دوالر. مليار  دوالر.  مليار   1515 الربازيل  قبلها  ومن  الربازيل دوالر  قبلها  ومن  دوالر 
التنفيذى  املدير  ترصحيات  ىف  جاء  التنفيذى وكام  املدير  ترصحيات  ىف  جاء  وكام 
استثمرت  قد  قطر  بأن  اخلاطر  نارص  استثمرت للبطولة  قد  قطر  بأن  اخلاطر  نارص  للبطولة 
من  صلبة  حتتية  بنية  تأسيس  ىف  األموال  من تلك  صلبة  حتتية  بنية  تأسيس  ىف  األموال  تلك 
البطولة  خلدمة  وفنادق  ومواصالت  البطولة طرق  خلدمة  وفنادق  ومواصالت  طرق 
مالعب  مالعب    88 انشاء  عىل  عالوة  البطولة،  بعد  انشاء وما  عىل  عالوة  البطولة،  بعد  وما 
مليارات  مليارات    77 تكلفت  العاملية  املستويات  أعىل  تكلفت عىل  العاملية  املستويات  أعىل  عىل 
دوالر وجيىء عىل رأسها ملعب املباراة النهائية دوالر وجيىء عىل رأسها ملعب املباراة النهائية 
الف  الف    8080 بسعة  لوسيل  ملعب  وهو  بسعة للبطولة  لوسيل  ملعب  وهو  للبطولة 
والعرب. لقطر  مفخرة  يعد  والذى  والعرب.متفرج  لقطر  مفخرة  يعد  والذى  متفرج 

قطر وأرباح املونديال:قطر وأرباح املونديال:
املتوقع  من  بأن  اخلاطر  لسان  عىل  جاء  املتوقع وكام  من  بأن  اخلاطر  لسان  عىل  جاء  وكام 
1717 مليار دوالر كعائد  مليار دوالر كعائد  يتعدى  ما  يتعدى ان جتنى قطر  ما  ان جتنى قطر 
من  انه  ويذكر  للبطولة،  تنظيمها  من  من مبارش  انه  ويذكر  للبطولة،  تنظيمها  من  مبارش 
مليار  إىل  مليار   إىل   44 البطولة  متابعى  وصول  البطولة املتوقع  متابعى  وصول  املتوقع 
تنتعش  ان  الطبيعى  ومن  العامل  حول  تنتعش نسمة  ان  الطبيعى  ومن  العامل  حول  نسمة 
للبالد والوصول ألوجها حيث  السياحية  للبالد والوصول ألوجها حيث احلالة  السياحية  احلالة 
درجة  إىل  الفندقى  األشغال  نسبة  درجة وصلت  إىل  الفندقى  األشغال  نسبة  وصلت 
استخدام  فكرة  استدعى  مما  الكامل  استخدام االمتالء  فكرة  استدعى  مما  الكامل  االمتالء 
وصلت  والتى  عائمة  كفنادق  السياحية  وصلت السفن  والتى  عائمة  كفنادق  السياحية  السفن 
إىل إىل 1616 فندق عائم مستغلة حدود قطر البحرية  فندق عائم مستغلة حدود قطر البحرية 
متميزة.  جديدة  وكفكرة  العربى  اخلليج  متميزة. عىل  جديدة  وكفكرة  العربى  اخلليج  عىل 

جوازات سفرهم.جوازات سفرهم.
منذ عام منذ عام 20172017 اختذت احلكومة القطرية جمموعة  اختذت احلكومة القطرية جمموعة 
من اإلجراءات حلامية العامل األجانب من العمل يف من اإلجراءات حلامية العامل األجانب من العمل يف 
ظروف احلرارة الشديدة واحلد من ساعات عملهم ظروف احلرارة الشديدة واحلد من ساعات عملهم 
العامل. معسكرات  يف  احلياة  ظروف  العامل.وحتسني  معسكرات  يف  احلياة  ظروف  وحتسني 
منظمة  قالت  منظمة   قالت   20212021 عام  يف  هلا  تقرير  يف  عام لكن  يف  هلا  تقرير  يف  لكن 
هيومن رايتس ووتش إن العامل األجانب ما زالوا هيومن رايتس ووتش إن العامل األجانب ما زالوا 
يعانون من يعانون من ""اقتطاعات عقابية وغري قانونية من اقتطاعات عقابية وغري قانونية من 
غري  األتعاب  من  غري شهوراً  األتعاب  من  ""شهوراً  ويواجهون  ويواجهون   أجورهمأجورهم"" 
املدفوعة عن ساعات طويلة من العمل الشاقاملدفوعة عن ساعات طويلة من العمل الشاق""..

اتباع نظام  القطرية عىل  اعتادت الرشكات  اتباع نظام وقد  القطرية عىل  اعتادت الرشكات  وقد 
ما يسمى بـ ما يسمى بـ ""الكفالةالكفالة"" حيث تكفل هذه الرشكات  حيث تكفل هذه الرشكات 
ثم  البالد  إىل  القادمني  األجانب  العامل  ثم بموجبه  البالد  إىل  القادمني  األجانب  العامل  بموجبه 

متنعهم من ترك وظائفهم.متنعهم من ترك وظائفهم.
منظمة  مثل  جمموعات  من  ضغط  منظمة وحتت  مثل  جمموعات  من  ضغط  وحتت 
نظام  القطرية  احلكومة  ألغت  الدولية،  نظام العمل  القطرية  احلكومة  ألغت  الدولية،  العمل 
إن  تقول  الدولية  العفو  منظمة  لكن  إن الكفالة  تقول  الدولية  العفو  منظمة  لكن  الكفالة 
ملنعهم  العامل  عىل  تضغط  تزال  ال  ملنعهم الرشكات  العامل  عىل  تضغط  تزال  ال  الرشكات 
لدهيم. يعملون  الذين  العمل  أرباب  تغيري  لدهيم.من  يعملون  الذين  العمل  أرباب  تغيري  من 
إصالحات  يف  التقدم  أن  من  املنظمة  إصالحات وحذرت  يف  التقدم  أن  من  املنظمة  وحذرت 
أن  بمجرد  يتوقف  أال  أن جيب  بمجرد  يتوقف  أال  ""جيب  العمل العمل 
الدوحة"".. يف  العامل  كأس  تصفيات  الدوحةختتتم  يف  العامل  كأس  تصفيات  ختتتم 

ماذا قالت احلكومة القطرية عن حقوق العامل ماذا قالت احلكومة القطرية عن حقوق العامل 

جمهزة  خيمة  ألف  انشاء  لفكرة  جمهزة وباالضافة  خيمة  ألف  انشاء  لفكرة  وباالضافة 
الساحرة  وحمبى  زائرى  ألستضافة  الساحرة كفنادق  وحمبى  زائرى  ألستضافة  كفنادق 
العربية. البيئة  من  نابعة  كفكرة  العربية.املستديرة  البيئة  من  نابعة  كفكرة  املستديرة 

  
العامل عىل موعد مع االثارة واملتعة:العامل عىل موعد مع االثارة واملتعة:

حني  ياسادة!  بعينها  املتعة  اهنا  حني بالشك  ياسادة!  بعينها  املتعة  اهنا  بالشك 
هى  بطولة  ىف  معا  واالغىل  االفضل  هى يتالقى  بطولة  ىف  معا  واالغىل  االفضل  يتالقى 
كل  وللتتوقف  واالقوى  االعظم  وابدا  كل دائام  وللتتوقف  واالقوى  االعظم  وابدا  دائام 
واحد  صوت  وليبقى  واخباره  العامل  واحد بطوالت  صوت  وليبقى  واخباره  العامل  بطوالت 
هل  البطل  سيكون  ومن  املونديال  صوت  هل هو  البطل  سيكون  ومن  املونديال  صوت  هو 
راقصوالسامبا الربازيليون ام االرجنتني راقصو راقصوالسامبا الربازيليون ام االرجنتني راقصو 
التانجو، هل فرنسا منتخب الديوك ام منتخب التانجو، هل فرنسا منتخب الديوك ام منتخب 
األسباين  املاتادور  يفعلها  هل  االملانية،  األسباين املاكينات  املاتادور  يفعلها  هل  االملانية،  املاكينات 
أوروبا. برازيل  الربتغاىل  نظريه  يوقفه  أوروبا.ام  برازيل  الربتغاىل  نظريه  يوقفه  ام 
قرطاج  نسور  او  األطليس  السود  يكون  هل  قرطاج   نسور  او  األطليس  السود  يكون  هل   
كالم آخرهذه املرة ويقرتبوا من حدود النهائى كالم آخرهذه املرة ويقرتبوا من حدود النهائى 
للمرة األوىل ىف تاريخ العرب )ال اعتقد!( ام يكون للمرة األوىل ىف تاريخ العرب )ال اعتقد!( ام يكون 
التريانجا  اسود  من  جامح  اسود  حصان  التريانجا هناك  اسود  من  جامح  اسود  حصان  هناك 
السنغالني مقصيوا منتخب الفراعنة من البطولة السنغالني مقصيوا منتخب الفراعنة من البطولة 
ام لالسود الكامريونية غري املروضة كالم اخر.ام لالسود الكامريونية غري املروضة كالم اخر.
متعة  من  االرضية  الكرة  تنتظره  ما  هذا  متعة   من  االرضية  الكرة  تنتظره  ما  هذا   
القدم.  املستديرة..كرة  الساحرة  القدم. املشاهدة عىل  املستديرة..كرة  الساحرة  املشاهدة عىل 
العامل ساعته عىل ساعة قطر وليلتف  العامل ساعته عىل ساعة قطر وليلتف وليضبط  وليضبط 
ولن  مل  العبني  ملتابعة  التلفاز  شاشة  ولن امام  مل  العبني  ملتابعة  التلفاز  شاشة  امام 
ليو  أمثال  ليو تنجبهم املالعب مرة اخرى بسهولة  أمثال  تنجبهم املالعب مرة اخرى بسهولة 
كريستيانو  والدون  االرجنتني  برغوت  كريستيانو مسى  والدون  االرجنتني  برغوت  مسى 
نيامر. الربازيىل  السامبا  عازف  و  نيامر.رونالدو  الربازيىل  السامبا  عازف  و  رونالدو 

األجانب؟األجانب؟
مع  بالتعاون  القطرية  احلكومة  مع أدخلت  بالتعاون  القطرية  احلكومة  أدخلت 
اإلصالحات. من  عدداً  الدولية  العمل  اإلصالحات.منظمة  من  عدداً  الدولية  العمل  منظمة 
وتشمل هذه اإلصالحات محاية األجور لضامن وتشمل هذه اإلصالحات محاية األجور لضامن 
دفع أرباب العمل أجور عامهلم يف الوقت املحدد.دفع أرباب العمل أجور عامهلم يف الوقت املحدد.
إن  يس  يب  لبي  احلكومة  باسم  متحدث  إن وقال  يس  يب  لبي  احلكومة  باسم  متحدث  وقال 
حتسني  إىل  أدت  طبقتها  التي  حتسني اإلصالحات  إىل  أدت  طبقتها  التي  اإلصالحات 
قطر. يف  األجانب  العامل  ملعظم  العمل  قطر.ظروف  يف  األجانب  العامل  ملعظم  العمل  ظروف 
لضامن  ملموس  تقدم  إحراز  لضامن تم  ملموس  تقدم  إحراز  ""تم  أنه  أنه وأوضح  وأوضح 
أن  إىل  وأشار  أن .  إىل  وأشار  فعال"".  بشكل  اإلصالحات  فعالتطبيق  بشكل  اإلصالحات  تطبيق 
""عدد الرشكات التي خترق القواعد سيستمر يف عدد الرشكات التي خترق القواعد سيستمر يف 
االنخفاض مع إحراز املزيد من التقدم يف فرض االنخفاض مع إحراز املزيد من التقدم يف فرض 

هذه القواعدهذه القواعد""..

العامل؟ كأس  يف  املشاركة  املنتخبات  قالت  العامل؟ماذا  كأس  يف  املشاركة  املنتخبات  قالت  ماذا 
من املرجح أن تظل هذه القضية يف دائرة الضوء من املرجح أن تظل هذه القضية يف دائرة الضوء 
فريقا  فريقا    3232 إىل  الفيفا  كتبت  النهائيات،  إىل خالل  الفيفا  كتبت  النهائيات،  خالل 
""الرتكيز اآلن الرتكيز اآلن  البطولة وطلبت منهم  البطولة وطلبت منهم متنافساً يف  متنافساً يف 
""جرجر""   ينبغي  ال  إنه  وقالت  ينبغي .  ال  إنه  وقالت  القدم"".  كرة  القدمعىل  كرة  عىل 
أو  سياسية  أو  أو عقائدية  سياسية  أو  عقائدية  ""معاركمعارك" "  إىل  إىل الرياضة  الرياضة 
ذلك  عىل  ورداً  ذلك .  عىل  ورداً  األخالق"".  يف  دروس  األخالقإعطاء  يف  دروس  ""إعطاء 
قالت عرشة احتادات أوروبية لكرة القدم بام يف قالت عرشة احتادات أوروبية لكرة القدم بام يف 
""مبادئ حقوق مبادئ حقوق  ذلك احتادات إنجلرتا وويلز إن ذلك احتادات إنجلرتا وويلز إن 
كام  كام .  مكان"".  كل  عىل  وتنطبق  عاملية  مكاناإلنسان  كل  عىل  وتنطبق  عاملية  اإلنسان 
القدم األسرتايل مقطع فيديو  القدم األسرتايل مقطع فيديو أصدر فريق كرة  أصدر فريق كرة 
املهاجرين.  العامل  املهاجرين. ينتقد قطر إلساءهتا معاملة  العامل  ينتقد قطر إلساءهتا معاملة 
أسود  زياً  الدنامركيون  الالعبون  أسود وسريتدي  زياً  الدنامركيون  الالعبون  وسريتدي 
بالكامل للتعبري عن احتجاجهم عىل سجل قطر بالكامل للتعبري عن احتجاجهم عىل سجل قطر 

يف جمال حقوق اإلنسان.يف جمال حقوق اإلنسان.  
BBC NewsBBC News نقالً عن نقالً عن                                                                                
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كيف تُعامل قطر العمالة الوافدة؟!!كيف تُعامل قطر العمالة الوافدة؟!!



قارهتا   يربط  الذي  املتميز  اجلغرايف  بموقعها  مرص  تنفرد 
صارت  ولذلك  واألوروبية،  األسيوية  بالقارتني  أفريقيا 
بداية  التاريخ  فجر  منذ  العظمى  لألمرباطوريات  مطمعا 
وصوال  والرومان  باليونانيني  مرورا  والفرس  باهلكسوس  
وفرنسا.  العظمى  بريطانيا  وأخريا  والعثامنيني  للامليك 
وموقعها  خرياهتا  يف  طمعا  مرص  احتل  من  فمنهم 
فانسحب. يستطع  مل  من  ومنهم  العاملية  للتجارة  كمركز 
واألديب  والثقايف  الفكري  اإلشعاع  منارة  مرص  ولكون 
عىل  أبنائها  من  أربعة  حصول  بدليل  منطقتها،   يف  والفني 
لألفكار  هدفا  صارت  خمتلفة،  فروع  يف  نوبل  جائزة 
بغية  جمتمعها  عىل  الغريبة  واأليدولوجيات  املتطرفة 
أعامق  يف  جذورها  ترضب  التي  الثقافية  هويتها  تغيري 
بسبب  املجاورة  البالد  إىل  األفكار  تلك  تنتقل  وبالتايل  التاريخ 
معها. يتواصل  من  عىل  الثقايف  مرص  تأثري  من  أسلفنا  ما 

كثري وهم  عباءهتم،  من  خرج  ومن  األخوان  ظهور  ومنذ 
بدوية  بيئة  من  مستنبطة  شاذة  أفكار  نرش  عىل  دأبوا 
الديني عىل  النفط واهلوس  أموال  وفتاوى وهابية ساعدت 

مؤخرا  هلا  انتبهت  والتي  اهلشيم  يف  النار  كانتشار  انتشارها 
تباعا. املعتدلة والواعية فبدأت يف نبذها  املنطقة  بعض دول 

ميليشيات  اجلهات  مجيع  من  مرص  حتارص  وحديثا 
وأفعال  أفكار  لتربير  ستارا  الدين  من  تتخذ  مسلحة 
من  وكل  اآلخر  ونبذ   والتكفري  الكراهية  عىل  حتض 
يتعاملون. وهكذا  يقولون  هكذا  عليهم،  فهو  معهم  ليس 

يأيت  والتي  محاس  حركة  توجد  غزة  ويف  مرص  شامل  يف 
عدوها  تقاوم  ال  وهي  إسالمية  مقاومة  حركة  من  إسمها 

طرف  عىل  هلا  تدوس  وال  هتادهنا  وإنام  إرسائيل  األول 
اجلوار  دول  عىل  املؤامرات  عىل  ينصب  محاسها  كل  بل 
سفك  وعىل  الدولية  املحافل  يف  وأيدهتا  ساعدهتا  طاملا  التي 
الدماء داخليا وخارجيا وممارسة جتارة غري مرشوعة من 
ما  كثريا  التي  مرص  وببن  بينها  حفرهتا  التي  األنفاق  خالل 
تتغاضى مرص عن بعض جتاوزاهتا رغم علم خمابراهتا هبا.

تناهض  التي  اإلخوان  فلول  ليبيا  يف  توجد  الغرب  إىل 
أصال. الدولة  وجود  وعدم  الفوضى  مستغلة  الليبية  الدولة 

جنوبا أضف عصابات اإلخوان املوجودة بكثافة والتي أيدها 
وموهلا الغري مأسوف عليه اإلخواين األصيل البشري بالشؤم.  

الفكر  مرص  تقاوم  أن  يف  الكثريين،  رأي  يف  احلل،  ويكمن 
املتطرف بالفكر املستنري وأن تقيم الندوات وتطلق املفكرين 
يف كل ربوعها لدحض األفكار الظالمية باإلضافة إىل توعية 
والتعايش  والتسامح  املحبة  بقيم  الطفولة  منذ  النشء 
السلمي بني مجيع أطراف املجتمع عىل إختالف أطيافهم.



برج احلمل )برج احلمل )2121 مارس -  مارس - 2020 أبريل(: أبريل(:
أنت  جديدة.  هلوايات  الوقت  هو  اآلن  مرتددا،  كنت  إن  جديدة.  أشياء  جتربة  اجليد  أنت من  جديدة.  هلوايات  الوقت  هو  اآلن  مرتددا،  كنت  إن  جديدة.  أشياء  جتربة  اجليد  من 
ان  تستطيع  وال  كسول  أنت  العملية.  حليتك  جدا  جيد  وهذا  الفرتة،  هذه  يف  جدا  ان مبدع  تستطيع  وال  كسول  أنت  العملية.  حليتك  جدا  جيد  وهذا  الفرتة،  هذه  يف  جدا  مبدع 
من  أحًدا  هتمل  أال  حريًصا  كن  التعب.  وسيناله  وشأنه،  دعه  فقط  غريمك.  مع  من تتنافس  أحًدا  هتمل  أال  حريًصا  كن  التعب.  وسيناله  وشأنه،  دعه  فقط  غريمك.  مع  تتنافس 
ا. جدًّ هبذا  سيسعدون  هلم.  الزمني  جدولك  يف  الوقت  بعض  خصص  إليك،  ا.املقربني  جدًّ هبذا  سيسعدون  هلم.  الزمني  جدولك  يف  الوقت  بعض  خصص  إليك،  املقربني 

 متثل الترصف العام يف أن تكون أكثر اجتامعًيا، واخلروج ، ومقابلة األصدقاء. متثل الترصف العام يف أن تكون أكثر اجتامعًيا، واخلروج ، ومقابلة األصدقاء.

برج الثور )برج الثور )2121 أبريل -  أبريل - 2121 مايو(: مايو(:
احتامالت احلصول عىل  تعظيم  أجل  ، من  املؤهالت  تغيري  أو  املهارات  إتقان  احتامالت احلصول عىل االستثامر يف  تعظيم  أجل  ، من  املؤهالت  تغيري  أو  املهارات  إتقان  االستثامر يف 

2121 ديسمرب ، يكــون  ديسمرب ، يكــون  وظيفة أو احلصول عىل راتب تقاعدي يف وظيفتك احلالية. اعتباًرا من وظيفة أو احلصول عىل راتب تقاعدي يف وظيفتك احلالية. اعتباًرا من 
االستقرار  بعدم  تشعر  لذلك.  وفًقا  بذلتها  التي  اجلهود  مكافأة  وسيتم   ، مقدًسا  االستقرار العمل  بعدم  تشعر  لذلك.  وفًقا  بذلتها  التي  اجلهود  مكافأة  وسيتم   ، مقدًسا  العمل 
الشهر  هناية  يف  عليه  ستحصل  و  املان  و  اهلدوء  عن  تبحث  و  باحلب  تتعذب  و  الشهر العاطفى  هناية  يف  عليه  ستحصل  و  املان  و  اهلدوء  عن  تبحث  و  باحلب  تتعذب  و  العاطفى 

وتكون يف طريق االرتباط.وتكون يف طريق االرتباط.

برج اجلوزاء )برج اجلوزاء )2222 مايو -  مايو - 2121 يونيو(: يونيو(:
ذكائك  بفضل  املعقدة  املالية  واألمور  السلبية،  املادية  الظروف  بعض  الشهر  هذا  ذكائك تتجاوز  بفضل  املعقدة  املالية  واألمور  السلبية،  املادية  الظروف  بعض  الشهر  هذا  تتجاوز 

وقوة إرادتك وتستطيع قلب املوازين ملصلحتك، وقد جتد أمامك يف منتصف الشهر صفقة وقوة إرادتك وتستطيع قلب املوازين ملصلحتك، وقد جتد أمامك يف منتصف الشهر صفقة 
مغرية وأرباحها كبرية، ادرسها بمساعدة اخلرباء فربام يكون فيها اخليـر لك ،أو ربمـا جتد مغرية وأرباحها كبرية، ادرسها بمساعدة اخلرباء فربام يكون فيها اخليـر لك ،أو ربمـا جتد 
أن وراءها عملية نصب واحتيال فاحلذر الشديد مطلوب يف هذه الفرتة كي تضع قدمـاك أن وراءها عملية نصب واحتيال فاحلذر الشديد مطلوب يف هذه الفرتة كي تضع قدمـاك 

عىل الطريق الصحيح متحديا كل من يقف بطريقك.عىل الطريق الصحيح متحديا كل من يقف بطريقك.

برج الرسطان )برج الرسطان )2222 يونيو -  يونيو - 2323 يوليو(:  يوليو(: 
لطيفا  جذابا  ستبدو  كبري  بشكل  حمظوظ  فرد  فعال  أنت  إلرضائك  يتحد  كله  لطيفا الكون  جذابا  ستبدو  كبري  بشكل  حمظوظ  فرد  فعال  أنت  إلرضائك  يتحد  كله  الكون 
حققته  ما  بكل  استمتع  رشيقا  لتبدو  الوزن  بعض  ستفقد  و  كلها  أمورك  يف  حققته حازما  ما  بكل  استمتع  رشيقا  لتبدو  الوزن  بعض  ستفقد  و  كلها  أمورك  يف  حازما 
العاطفية  األمور  ترتك  سوف  طويل.  عناء  أعقاب  يف  األحالم  تقيص  أمجل  العاطفية ما  األمور  ترتك  سوف  طويل.  عناء  أعقاب  يف  األحالم  تقيص  أمجل  ما 
تكون  قد  ولكن  بأحالمك  بعيدا  وتذهب  تركيز،  وبدون  عشوائي  بشكل  تكون تسري  قد  ولكن  بأحالمك  بعيدا  وتذهب  تركيز،  وبدون  عشوائي  بشكل  تسري 
وسوف  واخلداع،  الغش  من  خالية  جديدة  عاطفية  مرحلة  أمام  الشهر  هناية  وسوف يف  واخلداع،  الغش  من  خالية  جديدة  عاطفية  مرحلة  أمام  الشهر  هناية  يف 
اجلديد. احلب  الستقبال  زراعيك  وتفتح  السابقة  عالقتك  رواسب  من  اجلديد.تتخلص  احلب  الستقبال  زراعيك  وتفتح  السابقة  عالقتك  رواسب  من  تتخلص 

برج األسد )برج األسد )2424 يوليو -  يوليو - 2323 اغسطس(: اغسطس(:
يف  الوراء  إىل  لننظر  الوقت  أيضا  جتد  سوف  مرتني.  التفكري  وبدون  بالكامل  التمتع  يف يمكنك  الوراء  إىل  لننظر  الوقت  أيضا  جتد  سوف  مرتني.  التفكري  وبدون  بالكامل  التمتع  يمكنك 
األحداث السابقة ومراجعتها. ما هو جيد وما كنت ترغب يف حتسينه. سوف تنضج شخصيا األحداث السابقة ومراجعتها. ما هو جيد وما كنت ترغب يف حتسينه. سوف تنضج شخصيا 
خالل هذه الفرتة، وحتدد أولوياتك بشكل صحيح. سوف يتم نسيان اجلدل لذلك ال تدخر جهدا خالل هذه الفرتة، وحتدد أولوياتك بشكل صحيح. سوف يتم نسيان اجلدل لذلك ال تدخر جهدا 
من أجل حل مشكالتك وأعاملك غري املنجزة كام أنك ستستمتع بأعياد امليالد متطلعا إىل عام من أجل حل مشكالتك وأعاملك غري املنجزة كام أنك ستستمتع بأعياد امليالد متطلعا إىل عام 
جديد أفضل. ستسنح لك الفرصة أخرًيا ملقابلة شخص كثرًيا ما أهلمك. خذ فرصتك وكن مبدعا.جديد أفضل. ستسنح لك الفرصة أخرًيا ملقابلة شخص كثرًيا ما أهلمك. خذ فرصتك وكن مبدعا.

برج العذراء )برج العذراء )2424 اغسطس -  اغسطس - 2323 سبتمرب(: سبتمرب(:
الصعبة  املادية  الظروف  لتنهي  فرصة  من  أكثر  الشهر  هذا  يف  أمامك  جتد  الصعبة خطوات  املادية  الظروف  لتنهي  فرصة  من  أكثر  الشهر  هذا  يف  أمامك  جتد  خطوات 
األمور  ألن  املستقبل  يف  التفكري  وعليك   ، النجاح  طريق  يف  ولتسري  فيها  مررت  األمور التي  ألن  املستقبل  يف  التفكري  وعليك   ، النجاح  طريق  يف  ولتسري  فيها  مررت  التي 
الظروف  يف  آمنا  تكون  كي  طارئ  ألي  املال  بعض  وادخر  بنجاح  دائام  معك  تسري  الظروف لن  يف  آمنا  تكون  كي  طارئ  ألي  املال  بعض  وادخر  بنجاح  دائام  معك  تسري  لن 
يعاكسك  قد  الفرتة  هذه  يف  احلظ  ألن  ختطوها  خطوة  كل  يف  مطلوب  واحلذر   ، يعاكسك الصعبة  قد  الفرتة  هذه  يف  احلظ  ألن  ختطوها  خطوة  كل  يف  مطلوب  واحلذر   ، الصعبة 
وتصعد   ، العقل  طريق  عن  املادية  ألعاملك  السلبية  اآلثار  ختفيف  وتستطيع  أيام،  وتصعد لعدة   ، العقل  طريق  عن  املادية  ألعاملك  السلبية  اآلثار  ختفيف  وتستطيع  أيام،  لعدة 
وحتدي. ثقة  بكل  الصعوبات  كل  متخطيا  الشهر  من  الثالث  األسبوع  يف  النجاح  وحتدي.سلم  ثقة  بكل  الصعوبات  كل  متخطيا  الشهر  من  الثالث  األسبوع  يف  النجاح  سلم 

برج امليزان )برج امليزان )2424 سبتمرب -  سبتمرب - 2323 اكتوبر(: اكتوبر(:
تتبوأ مركزًا جديًدا وتكثر العالقات النافذة يف حياتك. فتلتقي بتوأم روحك وتصل اىل مرحلة تتبوأ مركزًا جديًدا وتكثر العالقات النافذة يف حياتك. فتلتقي بتوأم روحك وتصل اىل مرحلة 
استقرار وقناعة جتعلك تفكر يف االستقرار العاطفي يف املستقبل. أما إذا كنت يف عالقة سابقة استقرار وقناعة جتعلك تفكر يف االستقرار العاطفي يف املستقبل. أما إذا كنت يف عالقة سابقة 
غري ناجحة فسوف حتظى بعالقة جديدة رائعة. تشهد تغيريًا كبريًا يف حياتك يسجل نجاحًا غري ناجحة فسوف حتظى بعالقة جديدة رائعة. تشهد تغيريًا كبريًا يف حياتك يسجل نجاحًا 
هامًا. تنعم هذا الشهر باحلب والدفء مع الرشيك ، وهذا يساعدك عىل اإلبداع يف أمر ما وتعيش هامًا. تنعم هذا الشهر باحلب والدفء مع الرشيك ، وهذا يساعدك عىل اإلبداع يف أمر ما وتعيش 
وبني  بينها  وتوفق  العائلية  واجباتك  وتزداد  السعادة  قمة  يف  جتعلكام  سعيدة  أحداث  وبني معه  بينها  وتوفق  العائلية  واجباتك  وتزداد  السعادة  قمة  يف  جتعلكام  سعيدة  أحداث  معه 
حياتك املهنية ،ولكن حدث ما يف منتصف الشهر جيعلك تفكر بإجياد مصدر آخر للدخل املايل.حياتك املهنية ،ولكن حدث ما يف منتصف الشهر جيعلك تفكر بإجياد مصدر آخر للدخل املايل.

برج العقرب )برج العقرب )2424 أكتوبر -  أكتوبر - 2222 نوفمرب(: نوفمرب(:
طموحك  ولتحقيق  أمامك  من  احلواجز  إلزاحة  الكافية  القدرة  متلك  بأنك  طموحك تذكر  ولتحقيق  أمامك  من  احلواجز  إلزاحة  الكافية  القدرة  متلك  بأنك  تذكر 
وأعاملك  املادية  خططك  ضد  الوقوف  املقربني  بعض  حماولة  رغم  وأعاملك املادي  املادية  خططك  ضد  الوقوف  املقربني  بعض  حماولة  رغم  املادي 
املستجدات  مع  تعاملك  يف  الشهر  منتصف  يف  وخاصة  حذرا  كن  املستجدات االستثامرية،  مع  تعاملك  يف  الشهر  منتصف  يف  وخاصة  حذرا  كن  االستثامرية، 
يف  وابدأ  قراراتك  اختاذ  قبل  واملخلصني  املختصني  واسترش  تواجهك  التي  يف العملية  وابدأ  قراراتك  اختاذ  قبل  واملخلصني  املختصني  واسترش  تواجهك  التي  العملية 
جيدة. أمواال  عليك  وسيدر  طويال  له  خططت  الذي  مرشوعك  بتنفيذ  الشهر  من  جيدة.  أمواال  عليك  وسيدر  طويال  له  خططت  الذي  مرشوعك  بتنفيذ  الشهر  من   2727

برج القوس )برج القوس )2323 نوفمرب -  نوفمرب - 2222 ديسمرب(: ديسمرب(:
أو  صغري  بتحذير  االزمات  من  التخلص  ويمكنك  الشهر  هذا  املشكالت  أو انتهت  صغري  بتحذير  االزمات  من  التخلص  ويمكنك  الشهر  هذا  املشكالت  انتهت 
رشيك  مع  تقضيها  التي  باللحظات  تستمتع  وسوف   ، مالحظة  دون  متاما  رشيك حتى  مع  تقضيها  التي  باللحظات  تستمتع  وسوف   ، مالحظة  دون  متاما  حتى 
قد  تذكر   ، السعيدة  االوقات  تفسد  وال  متساحما  كن  املقربني.  وأحبائك  قد حياتك  تذكر   ، السعيدة  االوقات  تفسد  وال  متساحما  كن  املقربني.  وأحبائك  حياتك 
ممتع.  األمر  أن  ستجد  تقرأ.  أن  جرب  كتاًبا.  قرأت  أن  منذ  طويل  وقت  ممتع. مضى  األمر  أن  ستجد  تقرأ.  أن  جرب  كتاًبا.  قرأت  أن  منذ  طويل  وقت  مضى 
الشهر. هذا  يف  العشق  اىل  احلب  يتحول  و  صالبة  و  قوة  الرشيك  مع  عالقتك  الشهر.تزداد  هذا  يف  العشق  اىل  احلب  يتحول  و  صالبة  و  قوة  الرشيك  مع  عالقتك  تزداد 

برج اجلدي )برج اجلدي )2323 ديسمرب -  ديسمرب - 2020 يناير(: يناير(:
املهنى مستقبلك  منها  و  هامة  امور  عدة  مصري  لتقرير  ساحة  الشهر  هذا  املهنىيكون  مستقبلك  منها  و  هامة  امور  عدة  مصري  لتقرير  ساحة  الشهر  هذا  يكون 

سلام  وضع  قتك  و  نظم  و  قراراتك  يف  حكيام  فكن  االجتامعية  ارتباطاتك  و  سلام والعمىل  وضع  قتك  و  نظم  و  قراراتك  يف  حكيام  فكن  االجتامعية  ارتباطاتك  و  والعمىل 
الشهر  منتصف  يف  و  هلدافك  توصلك  عملية  و  مهنية  نجاحات  تبلغ  كى  عملك  الشهر لولويات  منتصف  يف  و  هلدافك  توصلك  عملية  و  مهنية  نجاحات  تبلغ  كى  عملك  لولويات 
يف  يستغلونك  ان  قبل  املزيفة  اقنعتهم  كشف  حاول  و  الصدقاء  بعض  من  حذرا  يف كن  يستغلونك  ان  قبل  املزيفة  اقنعتهم  كشف  حاول  و  الصدقاء  بعض  من  حذرا  كن 
تلتقي  أن  بعد  العاطفي  الفراغ  مرحلة  تنتهي  الربعاء،  الفضل  اليوم   . مصاحلهم  تلتقي حتقيق  أن  بعد  العاطفي  الفراغ  مرحلة  تنتهي  الربعاء،  الفضل  اليوم   . مصاحلهم  حتقيق 
ملشاعرك. العنان  فتطلق  للحب  تتطور  التي  الصداقة  معه  تعيش  وجدي  مميز  ملشاعرك.بشخص  العنان  فتطلق  للحب  تتطور  التي  الصداقة  معه  تعيش  وجدي  مميز  بشخص 

برج الدلو )برج الدلو )2121 يناير -  يناير - 1919 فرباير(: فرباير(:
تكون يف بداية الشهر أمام أحداث متتالية تؤكد أن استغالل اآلخرين لك وتقصري احلظ تكون يف بداية الشهر أمام أحداث متتالية تؤكد أن استغالل اآلخرين لك وتقصري احلظ 
معك يأيت من ضعفك أوال ، حتتاج إليقاظ مكامن قواك الذاتية التي طاملا متتعت هبا كي معك يأيت من ضعفك أوال ، حتتاج إليقاظ مكامن قواك الذاتية التي طاملا متتعت هبا كي 
تتحسن أمورك املادية. وقد ختطئ يف منتصف الشهر بتقدير نتائج مرشوع يدر عليك تتحسن أمورك املادية. وقد ختطئ يف منتصف الشهر بتقدير نتائج مرشوع يدر عليك 
أمواال مادية ، ال ترتبك ألن ما حصل قد حصل ، وهناك دائام جماال إلصالح أي خطأ أمواال مادية ، ال ترتبك ألن ما حصل قد حصل ، وهناك دائام جماال إلصالح أي خطأ 
أعد النظر يف أسباب انخفاض وضعف املردود املادي واختذ الرتتيبات الالزمة لزيادة أعد النظر يف أسباب انخفاض وضعف املردود املادي واختذ الرتتيبات الالزمة لزيادة 
دخلك املايل وستجد يف هناية الشهر فرصة هامة وغري متوقعة لتنهي كل األزمات املالية .دخلك املايل وستجد يف هناية الشهر فرصة هامة وغري متوقعة لتنهي كل األزمات املالية .

برج احلوت )برج احلوت )2020 فرباير -  فرباير - 2020 مارس(: مارس(:
السلبى  الطريق  عن  العودة  يف  خطوة  اول  تبدا  الشهر  بداية  السلبى يف  الطريق  عن  العودة  يف  خطوة  اول  تبدا  الشهر  بداية  يف 
املاضى جتارب  و  اخطاء  من  مستفيدا  فيه  تسري  كنت  املاضىالذى  جتارب  و  اخطاء  من  مستفيدا  فيه  تسري  كنت  الذى 

وقد جتربك الظروف عىل اختاذ قرارات خاطئة و غري مؤمن وقد جتربك الظروف عىل اختاذ قرارات خاطئة و غري مؤمن 
التي تقف عائقا  الشهر تتخطي كل احلواجز  التي تقف عائقا هبا و يف منتصف  الشهر تتخطي كل احلواجز  هبا و يف منتصف 
اجلة  من  كثريا  كافحت  عمل  تنفيذ  يف  تنجح  و  طموحك  اجلة امام  من  كثريا  كافحت  عمل  تنفيذ  يف  تنجح  و  طموحك  امام 
كثريا و تكون امام عدة خيارات لوضع اسس حديثة و متطورة كثريا و تكون امام عدة خيارات لوضع اسس حديثة و متطورة 
لكثرة  سعيدا  تكون  سوف  الثالثاء.  الفضل  اليوم   . لكثرة حلياتك  سعيدا  تكون  سوف  الثالثاء.  الفضل  اليوم   . حلياتك 
قديمة  جراح  عن  للتعويض  غرورك  وتريض  حولك  قديمة املعجبني  جراح  عن  للتعويض  غرورك  وتريض  حولك  املعجبني 
يف داخلك مع أن قلبك متجها الجتاه واحد فقط وهو االستقرار يف داخلك مع أن قلبك متجها الجتاه واحد فقط وهو االستقرار 
الشهر  الرومانيس يف هناية  ، وقد تعيش أجواء احلب  الشهر العاطفي  الرومانيس يف هناية  ، وقد تعيش أجواء احلب  العاطفي 
عقبات. أية  دون  االرتباط  متطلبات  تأمني  احلبيب  مع  عقبات.وتبدأ  أية  دون  االرتباط  متطلبات  تأمني  احلبيب  مع  وتبدأ 



أوالدنا  نحمى  كيف  اآلن  األباء  من  العديد  ويتسال  أوالدنا يسأل  نحمى  كيف  اآلن  األباء  من  العديد  ويتسال  يسأل 
التى تدور من حولنا ؟ كيف نحميهم  الغريبة  التى تدور من حولنا ؟ كيف نحميهم من األفكار  الغريبة  من األفكار 
من عامل باتت أفكاره غريبة عن أفكارنا ومبادئه خمالفة من عامل باتت أفكاره غريبة عن أفكارنا ومبادئه خمالفة 
وكيف  اجلنسى؟   التحرش  من  نحميهم  ،كيف  وكيف ملبادئنا؟  اجلنسى؟   التحرش  من  نحميهم  ،كيف  ملبادئنا؟ 
والتى  الزواج  عن  املنترشة  الغريبة  األفكار  من  والتى نحميهم  الزواج  عن  املنترشة  الغريبة  األفكار  من  نحميهم 
ونحن  وخصوصا  املقدس  الكتاب  فكر  مع  تتناسب  ونحن ال  وخصوصا  املقدس  الكتاب  فكر  مع  تتناسب  ال 
الضغوطات  هذه  ملثل  أبنائنا  يتعرض  املهجر  بالد  الضغوطات ىف  هذه  ملثل  أبنائنا  يتعرض  املهجر  بالد  ىف 
اجلنسية  املثلية  عن  عيوهنم  أمام  والواضحة  اجلنسية الغريبة  املثلية  عن  عيوهنم  أمام  والواضحة  الغريبة 
أولياء  من  العديد  حياول  ذلك  وألجل  اجلنسى  أولياء والشذوذ  من  العديد  حياول  ذلك  وألجل  اجلنسى  والشذوذ 
وقف  أجل  من  املعنية  اجلهات  مع  التواصل  وقف األمور  أجل  من  املعنية  اجلهات  مع  التواصل  األمور 
محاية  ىف  سعيا  املدراس  ىف  املناهج  هذه  مثل  محاية تدريس  ىف  سعيا  املدراس  ىف  املناهج  هذه  مثل  تدريس 
اآلن: السؤال  يبقى  ولكن  اخلاطئة-  األفكار  من  اآلن:األبناء  السؤال  يبقى  ولكن  اخلاطئة-  األفكار  من  األبناء 

وعلمناهم  أبنائنا  نحو  بدورنا  قمنا  كأباء  نحن  وعلمناهم هل  أبنائنا  نحو  بدورنا  قمنا  كأباء  نحن  هل 
فقط؟ اخلطأ  بمنع  نطالب  هل  أم   - الصحيح  فقط؟التعليم  اخلطأ  بمنع  نطالب  هل  أم   - الصحيح  التعليم 

احلديث عن اجلنس مع األبناء ىف وقتنا احلاىل ال يعترب  من احلديث عن اجلنس مع األبناء ىف وقتنا احلاىل ال يعترب  من 
اساس  عىل  جتنبها  علينا  جيب  التى  االحاديث  اساس نوعية  عىل  جتنبها  علينا  جيب  التى  االحاديث  نوعية 
واذهاهنم  عيوهنم  يفتح  املواضيع  هذه  مثل  ىف  الكالم  واذهاهنم ان  عيوهنم  يفتح  املواضيع  هذه  مثل  ىف  الكالم  ان 
االحاديث  هذه  أن  او  تليق  وال  مناسبة  غري  أمور  االحاديث عىل  هذه  أن  او  تليق  وال  مناسبة  غري  أمور  عىل 
أباء  يعتقد  كان  كام  الفساد  عىل  وتشجعهم  تقودهم  أباء قد  يعتقد  كان  كام  الفساد  عىل  وتشجعهم  تقودهم  قد 
ألن  وذلك  منه،  البد  أمر  أصبح  ولكنه  سابقا  ألن كثريون  وذلك  منه،  البد  أمر  أصبح  ولكنه  سابقا  كثريون 
جانب  هو  أبنائنا  مع  اجلنسية  واألمور  اجلنس  عن  جانب الكالم  هو  أبنائنا  مع  اجلنسية  واألمور  اجلنس  عن  الكالم 
من تربيتهم  تربية صحيحة ومساعدهتم لتكوين مفاهيم من تربيتهم  تربية صحيحة ومساعدهتم لتكوين مفاهيم 
اجلنسية  الرتبية  أن  ندرك  وياليتنا   - صحيحة  اجلنسية وأجتاهات  الرتبية  أن  ندرك  وياليتنا   - صحيحة  وأجتاهات 
ألن  وذلك  عام  بشكل  الرتبية  عن  يتجزأ  ال  جزء  ألن هى  وذلك  عام  بشكل  الرتبية  عن  يتجزأ  ال  جزء  هى 
شخصية  من  جانب  تكوين  عىل  تساعد  اجلنسية  شخصية الرتبية  من  جانب  تكوين  عىل  تساعد  اجلنسية  الرتبية 
كباقى  ووجدانيا  نفسيا  وناضجا  صحيحا  ليكون  كباقى األنسان  ووجدانيا  نفسيا  وناضجا  صحيحا  ليكون  األنسان 
هويته  تكوين  عىل  تساعده  وأيضا  العادية  الرتبية  هويته أمور  تكوين  عىل  تساعده  وأيضا  العادية  الرتبية  أمور 
اجلنسى  األنجذاب  أو  امليل  من  وتقيه  فتحميه  اجلنسى اجلنسية  األنجذاب  أو  امليل  من  وتقيه  فتحميه  اجلنسية 
اجلنسية؟ الرتبية  هى  ما  تعريف  لنا  املهم  من  لذا  اجلنسية؟املثىل،  الرتبية  هى  ما  تعريف  لنا  املهم  من  لذا  املثىل، 
وملاذا؟! عمره؟  حسب  كل  لألبناء  تقديمها  وملاذا؟!وكيفية  عمره؟  حسب  كل  لألبناء  تقديمها  وكيفية 

لألبناء  اجلنسية  املعلومات  تقديم  هى  اجلنسية:  لألبناء *الرتبية  اجلنسية  املعلومات  تقديم  هى  اجلنسية:  *الرتبية 
أخالقى  إطار  ىف  العمرية  املرحلة  مع  يتناسب  أخالقى بام  إطار  ىف  العمرية  املرحلة  مع  يتناسب  بام 
فقط  بيولوجية  معلومات  ليست  وهى  فقط إجتامعى،  بيولوجية  معلومات  ليست  وهى  إجتامعى، 
السن مع  يتناسب  بسيط  رشح  مع  ولكن  السنجوفاء  مع  يتناسب  بسيط  رشح  مع  ولكن  جوفاء 
يستوعبها  ال  سوف  ميعادها  قبل  املعلومة  قدمت  يستوعبها فأن  ال  سوف  ميعادها  قبل  املعلومة  قدمت  فأن 
أو  له  بالنسبة  أمهية  بدون  وتكون  هيملها  وربام  أو الطفل  له  بالنسبة  أمهية  بدون  وتكون  هيملها  وربام  الطفل 
قدمت  وأن  اآلتى،  من  وختيفه  وتقلقه  تشغله  قد  قدمت ربام  وأن  اآلتى،  من  وختيفه  وتقلقه  تشغله  قد  ربام 
اقل  أمهيتها  فتكون  املناسب  السن  بعد  أو  الوقت  اقل بعد  أمهيتها  فتكون  املناسب  السن  بعد  أو  الوقت  بعد 
من  للمعرفة  يسعى  جعله  فضوله  يكون  قد  الطفل  من ألن  للمعرفة  يسعى  جعله  فضوله  يكون  قد  الطفل  ألن 
مصادر أخرى أو يكون مر هبذه املرحلة وعانى وصارع مصادر أخرى أو يكون مر هبذه املرحلة وعانى وصارع 
الرصاع  هذا  بعد  وفائدهتا  للمعلومات  جمال  فال  الرصاع فيها  هذا  بعد  وفائدهتا  للمعلومات  جمال  فال  فيها 
نفسى  جنسى  أجتاه  تكوين  هو  منها  اهلدف  نفسى ويعد  جنسى  أجتاه  تكوين  هو  منها  اهلدف  ويعد 
جنسه  يقبل  أى  جنسه  نحو  من  الشخص  لدى  جنسه صحيح  يقبل  أى  جنسه  نحو  من  الشخص  لدى  صحيح 
ويعرف  ويقدره  ناحية،  من  وحيرتمه  ويعرف وجسده  ويقدره  ناحية،  من  وحيرتمه  وجسده 
ويعرف  اآلخر  اجلنس  يقبل  وأيضا  اجلسدية  ويعرف حدوده  اآلخر  اجلنس  يقبل  وأيضا  اجلسدية  حدوده 
هذه  تكون  وبذلك  اجلسدية  اآلخر  حدود  حيرتم  هذه أن  تكون  وبذلك  اجلسدية  اآلخر  حدود  حيرتم  أن 
بان  اجلنسى  للتحرش  التعرض  من  هلم  محاية  بان بداية  اجلنسى  للتحرش  التعرض  من  هلم  محاية  بداية 
اجلسدية حدوده  وحيرتم  وجنسه  جسده  اجلسديةيعرف  حدوده  وحيرتم  وجنسه  جسده  يعرف 
صحيحة  مفاهيم  تقديم  أيضا  اجلنسية  الرتبية  صحيحة وتتضمن  مفاهيم  تقديم  أيضا  اجلنسية  الرتبية  وتتضمن 
عن الزواج وعن العطاء داخل الزواج وعن أحرتام اآلخر عن الزواج وعن العطاء داخل الزواج وعن أحرتام اآلخر 

الزواج واألنجاب  العائىل، مثال عند احلديث عن  الزواج واألنجاب وااللتزام  العائىل، مثال عند احلديث عن  وااللتزام 
البد أن يكون مصحوبا بالكالم عن النمو اجلسدى )البلوغ(البد أن يكون مصحوبا بالكالم عن النمو اجلسدى )البلوغ(
قبل  واملرأة  للرجل  )النضوج(  والوجدانى  قبل والنفسى  واملرأة  للرجل  )النضوج(  والوجدانى  والنفسى 
الصالة  خالل  من  اال  يتم  ال  الزواج  هذا  أن  وأيضا  الصالة الزواج  خالل  من  اال  يتم  ال  الزواج  هذا  أن  وأيضا  الزواج 
وهنا  واحد  لرجل  واحدة  زوجة  وتكون  الكنيسة  وهنا ىف  واحد  لرجل  واحدة  زوجة  وتكون  الكنيسة  ىف 
اجتامعى  اخالقى  طابع  هلا  اجلنسية  الرتبية  اجتامعى تكون  اخالقى  طابع  هلا  اجلنسية  الرتبية  تكون 
بتلقني  فقط  تتم  ال  اجلنسية  والرتبية  أيضا،  بتلقني ودينى  فقط  تتم  ال  اجلنسية  والرتبية  أيضا،  ودينى 
بسهولة  األبناء  اىل  ايضا  تنتقل  ولكنها  لألبناء  بسهولة املعلومات  األبناء  اىل  ايضا  تنتقل  ولكنها  لألبناء  املعلومات 
الوالدين بني  التعامل  ألساليب  مشاهدهتم  خالل  الوالدينمن  بني  التعامل  ألساليب  مشاهدهتم  خالل  من 
""الزوج والزوجةالزوج والزوجة"" فإن كان كل منهام حيرتم اآلخر وكل  فإن كان كل منهام حيرتم اآلخر وكل 
الذى يقوم به كرجل أو أمراءة ينتقل اىل االبناء  الذى يقوم به كرجل أو أمراءة ينتقل اىل االبناء له دوره  له دوره 
اجلنس  وعن  العائلة  وعن  الزواج  عن  صحيحة  اجلنس صورة  وعن  العائلة  وعن  الزواج  عن  صحيحة  صورة 
هناك  أن  الطفل  تعليم  إىل   اجلنسية  الرتبية  ايضا  هناك هتدف  أن  الطفل  تعليم  إىل   اجلنسية  الرتبية  ايضا  هتدف 
األسرتخاء  عىل  تساعده  جسده  ىف  احلواس  من  األسرتخاء الكثري  عىل  تساعده  جسده  ىف  احلواس  من  الكثري 
واإلستامع  بالنظر  بالطبيعة  كاإلستمتاع  واإلستامع واألستمتاع  بالنظر  بالطبيعة  كاإلستمتاع  واألستمتاع 
يستخدموا  كيف  فيتعلموا  باألذن،  موسيقى  يستخدموا اىل  كيف  فيتعلموا  باألذن،  موسيقى  اىل 
بالطاقة  للتسامى  خمتلفة  بطرق  وحواسهم  بالطاقة اجسادهم  للتسامى  خمتلفة  بطرق  وحواسهم  اجسادهم 
والسباحة  الرياضة  ممارسة  خالل  من  وذلك  والسباحة اجلنسية  الرياضة  ممارسة  خالل  من  وذلك  اجلنسية 
خالل  من  وأيضا  بجامهلا  والتمتع  الطبيعة  خالل ورؤية  من  وأيضا  بجامهلا  والتمتع  الطبيعة  ورؤية 
األجتامعية  األنشطة  ىف  واملشاركة  األخرين  األجتامعية خدمة  األنشطة  ىف  واملشاركة  األخرين  خدمة 
اجلنس  ألدمان  فريسة  الوقوع  من  حيميهم  بدوره  اجلنس هذا  ألدمان  فريسة  الوقوع  من  حيميهم  بدوره  هذا 
حتت  يكون  أن  أو  الضغوط  من  للخروج  حتت كوسيلة  يكون  أن  أو  الضغوط  من  للخروج  كوسيلة 
واملتعة. باالسرتخاء  للشعور  الرسية  العادة  واملتعة.وطأة  باالسرتخاء  للشعور  الرسية  العادة  وطأة 

وقتها: ىف  مرحلة  بكل  اخلاصة  املعلومات  تقديم  وقتها:أمهية  ىف  مرحلة  بكل  اخلاصة  املعلومات  تقديم  أمهية 
كل  ىف  األطفال  وأستيعاب  فهم  مع  تتناسب  حتى  كل -   ىف  األطفال  وأستيعاب  فهم  مع  تتناسب  حتى    -١١

مرحلة. مرحلة. 
واجلنسية  اجلسمية  التغريات  مع  تتناسب  حتى  واجلنسية -  اجلسمية  التغريات  مع  تتناسب  حتى   -٢٢

والعاطفية التى يمر هبا الطفل.والعاطفية التى يمر هبا الطفل.
املناسب  الوقت  ىف  اجلنسية  اهلوية  لديه  تتكون  حتى  املناسب -  الوقت  ىف  اجلنسية  اهلوية  لديه  تتكون  حتى   -٣٣

دون أن يفوت االوان. دون أن يفوت االوان. 
واال  املناسب  الوقت  ىف  ال  يقولوا  أن  تعلمهم  لكى  واال -  املناسب  الوقت  ىف  ال  يقولوا  أن  تعلمهم  لكى   -٤٤

خيضعوا ألحد أو يتعرضوا للتحرش.  خيضعوا ألحد أو يتعرضوا للتحرش.  
٥٥- لكى يتعلم ىف الوقت املناسب عن كيفية أختيار رشيك - لكى يتعلم ىف الوقت املناسب عن كيفية أختيار رشيك 

احلياة فيكون ارسة سعيدة ناجحة. احلياة فيكون ارسة سعيدة ناجحة. 
بالطاقة اجلنسية فال يكونوا  التسامى  األبناء  يتعلم  لكى  بالطاقة اجلنسية فال يكونوا -  التسامى  األبناء  يتعلم  لكى   -٦٦

حتت عبودية اجلنس ىف وقت أندافعهم اجلنسى. حتت عبودية اجلنس ىف وقت أندافعهم اجلنسى. 
ملعرفة  الثقافة  من  النوع  هذا  اىل  أيضا  األبناء  حيتاج  ملعرفة -  الثقافة  من  النوع  هذا  اىل  أيضا  األبناء  حيتاج   -٧٧

خماطر اجلنس خارج الزواج.خماطر اجلنس خارج الزواج.

وأمهية  سبق  ما  أمهية  من  بالرغم  أنه  بالذكر  وأمهية وجديرا  سبق  ما  أمهية  من  بالرغم  أنه  بالذكر  وجديرا 
وبالرغم  هذا  يومنا  حتى  لألسف  أنه  إال  اجلنسية  وبالرغم الرتبية  هذا  يومنا  حتى  لألسف  أنه  إال  اجلنسية  الرتبية 
أختالفها  بوضوح  نرى  التى  احلياة  ىف  اهلائل  التقدم  أختالفها من  بوضوح  نرى  التى  احلياة  ىف  اهلائل  التقدم  من 
األباء  من  الكثري  مازال  انه  اال  وأبائنا  أجدادنا  أيام  األباء عن  من  الكثري  مازال  انه  اال  وأبائنا  أجدادنا  أيام  عن 
أو  األحاديث  هذه  مثل  تفتح  أن  ختشى  تظل  أو واألمهات  األحاديث  هذه  مثل  تفتح  أن  ختشى  تظل  واألمهات 
أبنائهم خوفا عىل  تلميح ألى موضوع عن اجلنس مع  أبنائهم خوفا عىل اى  تلميح ألى موضوع عن اجلنس مع  اى 
أن  األقل  عىل  أو  يسمعوا  ما  لتجربتة  يسعوا  لئال  أن ابنائهم  األقل  عىل  أو  يسمعوا  ما  لتجربتة  يسعوا  لئال  ابنائهم 
مدعى  حديثهم  يكون  فسوف  ذلك  فعل  عىل  جيرءوا  مدعى مل  حديثهم  يكون  فسوف  ذلك  فعل  عىل  جيرءوا  مل 
باهلم  ويشغل  اجلنس   عن  والبنات  األبناء  أفكار  باهلم إلثارة  ويشغل  اجلنس   عن  والبنات  األبناء  أفكار  إلثارة 
ويزيد من أسئلتهم ومعرفتهم  وجيعلهم يسألوا أكثر وأكثر ويزيد من أسئلتهم ومعرفتهم  وجيعلهم يسألوا أكثر وأكثر 
هنايتها يعلموا  ال  التى  املواضيع  هذه  ىف  أحاديثهم  هنايتهاوتزداد  يعلموا  ال  التى  املواضيع  هذه  ىف  أحاديثهم  وتزداد 
اصبح  حيث  واالزمنة  العصور  أختالف  من  اصبح وبالرغم  حيث  واالزمنة  العصور  أختالف  من  وبالرغم 
اى  يعرفه  أن  يريد  ما  وكل  صغرية  قرية  االن  اى العامل  يعرفه  أن  يريد  ما  وكل  صغرية  قرية  االن  العامل 
عىل  زر  كبسة  خالل  من  عليه  احلصول  يستطيع  عىل شخص  زر  كبسة  خالل  من  عليه  احلصول  يستطيع  شخص 
اليزال  األباء  بعض  ان  األ  يديه  بني  الذى  اليزال جهازاملوبايل  األباء  بعض  ان  األ  يديه  بني  الذى  جهازاملوبايل 
متمسك بمعتقداتة اىل األن كام ذكرت ىف البداية مع العلم متمسك بمعتقداتة اىل األن كام ذكرت ىف البداية مع العلم 
ان نفس هؤالء األباء تسمح ألطفاهلم  بأن يكون لكل طفل ان نفس هؤالء األباء تسمح ألطفاهلم  بأن يكون لكل طفل 
تابلت ( مع وجود   - باد  تابلت ( مع وجود  اى   - باد  –– اى  الكرتونى )موبايل  الكرتونى )موبايل جهازه  جهازه 
أنرتنت وبذلك أن ما يريد أن يعرفه اوالدنا ومل جيدوا الرد أنرتنت وبذلك أن ما يريد أن يعرفه اوالدنا ومل جيدوا الرد 

من األب اوأألم سوف جيد أجابته بطريقتهم اخلاصة التى من األب اوأألم سوف جيد أجابته بطريقتهم اخلاصة التى 
قد تكون صحيحة أم خاطئة عن طريق األنرتنت وامليدياقد تكون صحيحة أم خاطئة عن طريق األنرتنت وامليديا
الكالم  هذا  مثل  أن  يعتقد  األباء  من  البعض  هناك  الكالم وألن  هذا  مثل  أن  يعتقد  األباء  من  البعض  هناك  وألن 
وطرق  تربيتهم  لطبيعة  خمالف  وهو  وطرق   تربيتهم  لطبيعة  خمالف  وهو   –– عيب  عيب    –– يليق  يليق ال  ال 
للخجل  يدعوهم  وهذا  أفكار  من  ذلك  إىل  وما  للخجل نشأهتم   يدعوهم  وهذا  أفكار  من  ذلك  إىل  وما  نشأهتم  
من  خمجلة  األمور  هذه  الن  صواب  عىل  اهنم  من أعتقاد  خمجلة  األمور  هذه  الن  صواب  عىل  اهنم  أعتقاد 
ربام  ربام    –– احلديث  من  النوع  هذا  فيتجنبوا  نظرهم  احلديث وجهة  من  النوع  هذا  فيتجنبوا  نظرهم  وجهة 
مرات بالتهرب من احلوار أو الرصاخ والغضب عىل األوالد مرات بالتهرب من احلوار أو الرصاخ والغضب عىل األوالد 
مؤدبني غري  بأهنم  نعتهم  أو  املواضيع  هذه  مثل  اثاروا  مؤدبنيان  غري  بأهنم  نعتهم  أو  املواضيع  هذه  مثل  اثاروا  ان 
فيام يىل طرق تساعد األباء للتدريب للتحدث مع أبنائهم :فيام يىل طرق تساعد األباء للتدريب للتحدث مع أبنائهم :

التوعية اجلنسية  األباء عىل كيفية ممارسة  تدريب  التوعية اجلنسية يمكن  األباء عىل كيفية ممارسة  تدريب  يمكن 
ألبنائهم من خالل:ألبنائهم من خالل:

• • تقديم السمينارات التى تساعدهم عىل فهم أمهية هذه تقديم السمينارات التى تساعدهم عىل فهم أمهية هذه 
املوضوعات. املوضوعات. 

• • عمل جمموعات صغرية من أجل تدريبهم عىل كيفية عمل جمموعات صغرية من أجل تدريبهم عىل كيفية 
القيام بمشاركة املعلومات مع أوالدهم.القيام بمشاركة املعلومات مع أوالدهم.

الفيديوهات  بعض  وتقديم  ميديا  السوشيال  استخدام  الفيديوهات   بعض  وتقديم  ميديا  السوشيال  استخدام   ••
فهمها  يمكن  وسهلة  بسيطة  معلومة  لتقديم  هبا  فهمها املوثوق  يمكن  وسهلة  بسيطة  معلومة  لتقديم  هبا  املوثوق 

بسهولة وبالتاىل يسهل مشاركتها مع أبنائهم.بسهولة وبالتاىل يسهل مشاركتها مع أبنائهم.
• • ترشيح أسامء بعض الكتب املناسبة من أجل قراءاهتا ترشيح أسامء بعض الكتب املناسبة من أجل قراءاهتا 

ىف هذا املوضوع.ىف هذا املوضوع.
املناسبة  الكلامت  اختيار  لتعلم  التدريبات  ببعض  املناسبة القيام  الكلامت  اختيار  لتعلم  التدريبات  ببعض  القيام   • •
األجتاه  نقل  كيفية  عىل  يؤثر  هذا  ألن  اخلجل  األجتاه وجتنب  نقل  كيفية  عىل  يؤثر  هذا  ألن  اخلجل  وجتنب 

الصحيح.  الصحيح. اجلنسى  اجلنسى 
مناخ  ىف  الزوجني  حييا  أن  أجل  من  مشورة  جلسات  مناخ   ىف  الزوجني  حييا  أن  أجل  من  مشورة  جلسات   ••
والألحرتام  احلب  الزوجني  فيه  يقدم  مناسب  والألحرتام أرسى  احلب  الزوجني  فيه  يقدم  مناسب  أرسى 
أمهية  عن  الوالدمها  مقروءة  صورة  فيكونا  أمهية لبعضهام  عن  الوالدمها  مقروءة  صورة  فيكونا  لبعضهام 

أحرتام الزواج وأحرتام اآلخر.أحرتام الزواج وأحرتام اآلخر.
  

كيف يقدم  األباء ألبنائهم الرتبية اجلنسية )طرق مشاركة كيف يقدم  األباء ألبنائهم الرتبية اجلنسية )طرق مشاركة 
األباء ألبنائهم(:األباء ألبنائهم(:

١١- عىل األباء واألمهات مالحظة مواقفهم وردود أفعاهلم - عىل األباء واألمهات مالحظة مواقفهم وردود أفعاهلم 
عند التحدث مع أبنائهم فاالبناء يتشبعون بام يرون أكثر عند التحدث مع أبنائهم فاالبناء يتشبعون بام يرون أكثر 

مما يسمعون. مما يسمعون. 
٢٢- قراءة الكتاب املصورة هلم التى حتتوى عىل معلومات - قراءة الكتاب املصورة هلم التى حتتوى عىل معلومات 

مع صور .مع صور .
ىف  جنسية  مواقف  من  االبناء  يشاهده  ما  مناقشة  ىف -  جنسية  مواقف  من  االبناء  يشاهده  ما  مناقشة   -٣٣
بني  يفرقوا  ان  وتعليمهم  ميديا  السوشيال  او  بني التلفزيون  يفرقوا  ان  وتعليمهم  ميديا  السوشيال  او  التلفزيون 

الصواب واخلطأ.الصواب واخلطأ.
مراحل  كل  ىف  املسؤلية  وحتمل  بتعلم  لألوالد  السامح  مراحل -  كل  ىف  املسؤلية  وحتمل  بتعلم  لألوالد  السامح   -٤٤
عمرهم وهذا بدوره يساعدهم عىل حتمل املسؤلية وقول عمرهم وهذا بدوره يساعدهم عىل حتمل املسؤلية وقول 

ال ألى حترش او أى عالقة مؤذية. ال ألى حترش او أى عالقة مؤذية. 
االحاديث  هذه  ىف  للمشاركة  املناسب  الوقت  اختيار  االحاديث -  هذه  ىف  للمشاركة  املناسب  الوقت  اختيار   -٥٥
تكون  قد  ولكنها  حمارضة  بتقديم  األبناء  يشعر  تكون فال  قد  ولكنها  حمارضة  بتقديم  األبناء  يشعر  فال 
يتأملوا  فيها  نزهة  وسط  أو  عادى  يومى  حديث  يتأملوا وسط  فيها  نزهة  وسط  أو  عادى  يومى  حديث  وسط 

خملوقات اهلل وكيف انه خلق ذكر وانثى وهكذا.خملوقات اهلل وكيف انه خلق ذكر وانثى وهكذا.
٦٦- األهتامم بل االنصات  لكلامت الطفل واملراهق واسئلته - األهتامم بل االنصات  لكلامت الطفل واملراهق واسئلته 
أحتقار  وعدم  ومناقشته  سنه  حسب  كل  عليه  أحتقار والرد  وعدم  ومناقشته  سنه  حسب  كل  عليه  والرد 

الكالم او اخلجل منه.الكالم او اخلجل منه.
ألن  شىء  وكل  شىء  أى  ىف  معهم  احلوار  عىل  داوم  ألن -  شىء  وكل  شىء  أى  ىف  معهم  احلوار  عىل  داوم   -٧٧
عن  الكالم  جيعل  واألباء  األوالد  بني  دئاًم  املفتوح  عن احلوار  الكالم  جيعل  واألباء  األوالد  بني  دئاًم  املفتوح  احلوار 
األمور اجلنسية أسهل األمور اجلنسية أسهل –– وأن كان األبناء من النوع الصامت  وأن كان األبناء من النوع الصامت 
معه  احلديث  تفتح  أن  دورك  اذن  يسأل  ال  الذى  معه اخلجول  احلديث  تفتح  أن  دورك  اذن  يسأل  ال  الذى  اخلجول 

وتعطيه املعلومات املناسبة لكل مرحلة عمرية.وتعطيه املعلومات املناسبة لكل مرحلة عمرية.
  

شكرا لكم .. وحلديثنا  ىف هذا املوضوع بقية شكرا لكم .. وحلديثنا  ىف هذا املوضوع بقية 






