




يوم  مساء  يف  املرصي،  املركزي  البنك  يوم أعلن  مساء  يف  املرصي،  املركزي  البنك  أعلن 
أسعار  رفع  األول،  ديسمرب/كانون  أسعار   رفع  األول،  ديسمرب/كانون   2222 اخلميس، اخلميس، 
الكبرية  الزيادة  وهبذه  مئوية.  نقاط  الكبرية   الزيادة  وهبذه  مئوية.  نقاط   33 الفائدة الفائدة 
املركزي  البنك  يكون  اجلميع،  فاجأت  املركزي التي  البنك  يكون  اجلميع،  فاجأت  التي 
  88 الفائدة  أسعار  رفع  قد  الفائدة   أسعار  رفع  قد   20222022 خالل  خالل املرصي  املرصي 
اآلخذ  التضخم  عىل  القضاء  هبدف  مئوية  اآلخذ نقاط  التضخم  عىل  القضاء  هبدف  مئوية  نقاط 
استثامرات  جذب  أجل  ومن  االرتفاع،  استثامرات يف  جذب  أجل  ومن  االرتفاع،  يف 
احلكومية،  اخلزانة  وأذون  الدين  ألدوات  احلكومية، أجنبية  اخلزانة  وأذون  الدين  ألدوات  أجنبية 
االقتصاد  من  دوالر  مليار  االقتصاد   من  دوالر  مليار   2020 نحو  خروج   نحو بعد  خروج   بعد 
األوكرانية. الروسية  األزمة  عقب  األوكرانية.املرصي،  الروسية  األزمة  عقب  املرصي، 
كان  كان ،   ،20222022 األول  ديسمرب/كانون  األول   ديسمرب/كانون   1717  ويف  ويف 
قد  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي  قد املجلس  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس 
دوالر  مليارات  دوالر   مليارات   33 مرص  منح  عىل  أخريًا  مرص وافق   منح  عىل  أخريًا  وافق  
فورية  دفعة  ُترصف  أن  عىل  شهرًا،  فورية   دفعة  ُترصف  أن  عىل  شهرًا،   4646 خالل خالل 
للمساعدة  أمريكي،  دوالر  مليون  للمساعدة   أمريكي،  دوالر  مليون   347347 تعادل تعادل 
العملة  من  العاجلة  مرص  احتياجات  تلبية  العملة يف  من  العاجلة  مرص  احتياجات  تلبية  يف 
هذا  يشجع  أن  الصندوق  ويتوقع  هذا الصعبة.  يشجع  أن  الصندوق  ويتوقع  الصعبة. 
إتاحة  عىل  واإلقليميني  الدوليني  الرشكاء  إتاحة االتفاق   عىل  واإلقليميني  الدوليني  الرشكاء  االتفاق  
دوالر. مليار  دوالر.  مليار   1414 بقيمة  مرص  لصالح  إضايف  بقيمة متويل  مرص  لصالح  إضايف  متويل 
املرصية  احلكومة  آلمال  خميبًا  كان  الذي  النبأ  املرصية وهو  احلكومة  آلمال  خميبًا  كان  الذي  النبأ  وهو 
التي انتظرت هذا االتفاق طوياًل عىل مدار التي انتظرت هذا االتفاق طوياًل عىل مدار 77 أشهر  أشهر 
  750750 رصف  وتوقعت  واملباحثات،  املفاوضات  رصف من  وتوقعت  واملباحثات،  املفاوضات  من 
مليون دوالر كرشحية أوىل، ولكن الصندوق منحها مليون دوالر كرشحية أوىل، ولكن الصندوق منحها 
ما يقارب نصف املبلغ، ووضع رشوط صارمة من ما يقارب نصف املبلغ، ووضع رشوط صارمة من 
االقتصادي. اإلصالح  لربنامج  مرص  تنفيذ  االقتصادي.أجل  اإلصالح  لربنامج  مرص  تنفيذ  أجل 
التي  القيود  فك  الدويل  النقد  صندوق  التي  واشرتط  القيود  فك  الدويل  النقد  صندوق   واشرتط 
وإلغاء  األجنبية،  العملة  سوق  عىل  مرص  وإلغاء تضعها  األجنبية،  العملة  سوق  عىل  مرص  تضعها 
يف  تسببت  التي  املستندية،  االعتامد  يف رشوط  تسببت  التي  املستندية،  االعتامد  رشوط 
حوار  ويف  املوانئ.  يف  والبضائع  الواردات  حوار تكدس  ويف  املوانئ.  يف  والبضائع  الواردات  تكدس 
النقد  صندوق  بعثة  رئيسة  مع  النقد   صندوق  بعثة  رئيسة  مع  ""رويرتزرويرتز""  وكالة وكالة 
سرياقب الصندوق  إن  تقول:  مرص،  يف  سرياقبالدويل  الصندوق  إن  تقول:  مرص،  يف  الدويل 
بعد  مرن  رصف  سعر  إىل  مرص  حتول  كثب،  بعد عن  مرن  رصف  سعر  إىل  مرص  حتول  كثب،  عن 
اجلاري. الشهر  هناية  املستندية  االعتامد  اجلاري.إلغاء  الشهر  هناية  املستندية  االعتامد  إلغاء 

املنتَظر:  املنتَظر: التعويم  التعويم 
سعر  اعتامد  أقرت  قد  املرصية  احلكومة  سعر كانت  اعتامد  أقرت  قد  املرصية  احلكومة  كانت 
األجنبية  العمالت  مقابل  للجنيه  مرن  األجنبية رصف  العمالت  مقابل  للجنيه  مرن  رصف 
مارس/آذار  خالل  العام  هذا  خالل  األوىل  مارس/آذار للمرة  خالل  العام  هذا  خالل  األوىل  للمرة 
ويف  حينها،  ويف   حينها،   20%20% بنحو  املرصي  اجلنيه  بنحو وانخفض  املرصي  اجلنيه  وانخفض 
امتثااًل  اإلجراء  نفس  باختاذ  الكرة  أعادت  امتثااًل أكتوبر  اإلجراء  نفس  باختاذ  الكرة  أعادت  أكتوبر 
العملة  رصف  سعر  وتركت  الصندوق،  العملة لرشوط  رصف  سعر  وتركت  الصندوق،  لرشوط 
ما  وهو  السوق،  يف  والطلب  العرض  آللية  ما استنادًا  وهو  السوق،  يف  والطلب  العرض  آللية  استنادًا 
جنيه  جنيه    24.624.6 إىل  شهر  خالل  للصعود  الدوالر  إىل دفع  شهر  خالل  للصعود  الدوالر  دفع 
فقدت  قد  بذلك  املرصية  العملة  لتكون  فقدت حينها،  قد  بذلك  املرصية  العملة  لتكون  حينها، 

%57%57 من قيمتها منذ مارس/آذار املايض. من قيمتها منذ مارس/آذار املايض. نحو نحو 
يف  أداء  األسوأ  هي  املرصية  العملة  جعل  ما  يف وهو  أداء  األسوأ  هي  املرصية  العملة  جعل  ما  وهو 
أدنى  إىل  املرصية  العملة  تراجعت  حيث  أدنى العامل،  إىل  املرصية  العملة  تراجعت  حيث  العامل، 
األول  ديسمرب/كانون  يف  وتتداول  األول مستوياهتا  ديسمرب/كانون  يف  وتتداول  مستوياهتا 
أن  من  الرغم  وعىل  الدوالر.  مقابل  أن   من  الرغم  وعىل  الدوالر.  مقابل   24.624.6 عند عند 
بإجراء  الصندوق  بقرار  التزمت  قد  نظريًا  بإجراء مرص  الصندوق  بقرار  التزمت  قد  نظريًا  مرص 
الرصف  أسعار  مرونة  العملة  لسعر  الرصف حترير  أسعار  مرونة  العملة  لسعر  حترير 
والطلب العرض  آلليات  املرصية  العملة  والطلبوتركت  العرض  آلليات  املرصية  العملة  وتركت 
السابق من خالل ضخ احتياطات  السابق من خالل ضخ احتياطات ومل تتدخل مثل  ومل تتدخل مثل 
حتكمت  فإهنا  اجلنيه،  لدعم  األجنبية  العملة  حتكمت من  فإهنا  اجلنيه،  لدعم  األجنبية  العملة  من 
وسيلة  طريق  عن  الرصف  سعر  تثبيت  وسيلة يف  طريق  عن  الرصف  سعر  تثبيت  يف 
ووضع  العملة  عىل  الطلب  حتجيم  وهي  ووضع أخرى  العملة  عىل  الطلب  حتجيم  وهي  أخرى 
طلبات  وتعطيل  األفراد  تعامالت  عىل  طلبات قيود  وتعطيل  األفراد  تعامالت  عىل  قيود 
العملة  يرى  اجلميع  جعل  ما  وهو  العملة املستوردين.  يرى  اجلميع  جعل  ما  وهو  املستوردين. 
السوق  ومنح  قيمتها،  من  بأعىل  مقيمة  السوق املرصية  ومنح  قيمتها،  من  بأعىل  مقيمة  املرصية 
خارج  العملة  لتداول  املناسبة  البيئة  خارج السوداء  العملة  لتداول  املناسبة  البيئة  السوداء 
األجنبية. للعملة  جنونية  بأسعار  املرصيف  األجنبية.النظام  للعملة  جنونية  بأسعار  املرصيف  النظام 
يكتفي  يعد  مل  الصندوق  فإن  يكتفي   يعد  مل  الصندوق  فإن  ""رويرتزرويرتز""   وبحسب  وبحسب 
عىل  اشرتط  وأنام  فقط،  الرصف  سعر  عىل بتحرير  اشرتط  وأنام  فقط،  الرصف  سعر  بتحرير 
بحرية يعمل  األجنبية  العملة  سوق  ترك  بحريةمرص  يعمل  األجنبية  العملة  سوق  ترك  مرص 
يف  احلكومة  أداء  ملتابعة  القاهرة  إىل  بعثة  يف وأرسل  احلكومة  أداء  ملتابعة  القاهرة  إىل  بعثة  وأرسل 
سنوات،  سنوات،    44 يستمر  الذي  الصندوق  برنامج  يستمر تنفيذ  الذي  الصندوق  برنامج  تنفيذ 
احلكومة  بتنفيذ  القرض  رشائح  بقية  منح  احلكومة وربط  بتنفيذ  القرض  رشائح  بقية  منح  وربط 
إلجراءات الربنامج. وتتوقع رئيسة بعثة صندوق إلجراءات الربنامج. وتتوقع رئيسة بعثة صندوق 
النقد الدويل يف مرص أن احلكومة املرصية بدأت يف النقد الدويل يف مرص أن احلكومة املرصية بدأت يف 
هناية  ىف  املوانئ  يف  املكدسة  الواردات  عن  هناية اإلفراج  ىف  املوانئ  يف  املكدسة  الواردات  عن  اإلفراج 
مبارشة  يعقبها  ثم  املاضى.  األول  مبارشة ديسمرب/كانون  يعقبها  ثم  املاضى.  األول  ديسمرب/كانون 
سعر  لتحرير  احلاىل،  الثاين  يناير/كانون  أول  سعر يف  لتحرير  احلاىل،  الثاين  يناير/كانون  أول  يف 

عام.  من  أقل  خالل  الثالثة  للمرة  عام. العملة  من  أقل  خالل  الثالثة  للمرة  العملة 
هذه  الدويل  النقد  صندوق  أن  هذه ويبدو  الدويل  النقد  صندوق  أن  ويبدو 

يف  ورصامة  حدة  أكثر  يف املرة  ورصامة  حدة  أكثر  املرة 
العملة مرونة  مسألة  مع  العملةتعامله  مرونة  مسألة  مع  تعامله 

 وال يريد تكرار ما حدث يف القروض  وال يريد تكرار ما حدث يف القروض 
بيان  يف  بوضوح  يظهر  ما  وهو  بيان السابقة،  يف  بوضوح  يظهر  ما  وهو  السابقة، 

ويف  القرض،  عىل  املوافقة  بشأن  ويف الصندوق  القرض،  عىل  املوافقة  بشأن  الصندوق 
عن  عن   ""رويرتزرويرتز""  وكالة  نقلتها  التي  وكالة الترصحيات  نقلتها  التي  الترصحيات 
التي  الصندوق  بعثة  رئيسة  التي ،  الصندوق  بعثة  رئيسة  فالديكوفا""،  فالديكوفاإيفانا  ""إيفانا 

القاهرة. القاهرة.تتابع وتراقب أداء احلكومة املرصية يف  تتابع وتراقب أداء احلكومة املرصية يف 
سعر  بتحرير  املنتظر  احلكومة  قرار  يأيت  سعر كام  بتحرير  املنتظر  احلكومة  قرار  يأيت  كام 
يف  والطلب  العرض  آللية  وتركه  اجلنيه  يف رصف  والطلب  العرض  آللية  وتركه  اجلنيه  رصف 
القائلة  املالية  املؤسسات  رؤية  مع  متاشيًا  القائلة السوق،  املالية  املؤسسات  رؤية  مع  متاشيًا  السوق، 
قيمتها  من  بأعىل  ُمقيمة  املرصية  العملة  قيمتها إن  من  بأعىل  ُمقيمة  املرصية  العملة  إن 
حيث  هلا،  الفعيل  الرصف  لسعر  وفقًا  حيث احلقيقية،  هلا،  الفعيل  الرصف  لسعر  وفقًا  احلقيقية، 
حيتاج  اجلنيه  أن  املؤسسات  هذه  معظم  حيتاج ترى  اجلنيه  أن  املؤسسات  هذه  معظم  ترى 
عىل  االقتصاد  ملساعدة  الدوالر  أمام  الرتاجع  عىل إىل  االقتصاد  ملساعدة  الدوالر  أمام  الرتاجع  إىل 
وتعويض  األجنبية  االستثامرات  وجذب  وتعويض التكيف  األجنبية  االستثامرات  وجذب  التكيف 
العام  خالل  اقتصادها  من  دوالر  مليار  العام   خالل  اقتصادها  من  دوالر  مليار   2020 خروج خروج 
حيث  التمويل.  فجوة  تقليص  أجل  من  حيث احلايل.  التمويل.  فجوة  تقليص  أجل  من  احلايل. 
من  من    20232023 هناية  حتى  دوالر  مليار  هناية   حتى  دوالر  مليار   2828 إىل  إىل حتتاج  حتتاج 
ومستحقات  فوائد  سداد  إعادة  عملية  ومستحقات أجل  فوائد  سداد  إعادة  عملية  أجل 
اجلاري.  احلساب  عجز  ومتويل  اجلاري. الديون،  احلساب  عجز  ومتويل  الديون، 
خلفض  أخرى  مرة  مرص  جلوء  فإن  خلفض لذلك،  أخرى  مرة  مرص  جلوء  فإن  لذلك، 
فرض  وإنام  أمامها،  خيارًا  ليس  العملة  فرض قيمة  وإنام  أمامها،  خيارًا  ليس  العملة  قيمة 
لالقتصاد  الضاغط  املوقف  بسبب  لالقتصاد عليها،  الضاغط  املوقف  بسبب  عليها، 
من   العديد  عن  النامجة  والضغوط  من  املرصي  العديد  عن  النامجة  والضغوط  املرصي 
كانت  والتي  املرتاكمة،  اهليكلية  كانت األزمات  والتي  املرتاكمة،  اهليكلية  األزمات 
العام  بداية  مع  تفاقمت  ولكنها  العام موجودة  بداية  مع  تفاقمت  ولكنها  موجودة 
ألوكرانيا.  الرويس  الغزو  تأثري  بسبب  ألوكرانيا. اجلاري  الرويس  الغزو  تأثري  بسبب  اجلاري 

إىل أي مدى سينخفض اجلنيه؟إىل أي مدى سينخفض اجلنيه؟
أمام  اجلنيه  سعر  متابعة  أصبحت  أن  أمام وبعد  اجلنيه  سعر  متابعة  أصبحت  أن  وبعد 
الروتينية  األمور  من  األجنبية  والعمالت  الروتينية الدوالر  األمور  من  األجنبية  والعمالت  الدوالر 
منذ  املرصيون  املواطنون  عليها  يداوم  منذ التي  املرصيون  املواطنون  عليها  يداوم  التي 
االجتامعية  طبقاهتم  باختالف  االجتامعية ،  طبقاهتم  باختالف   ،20222022 بداية بداية 
األمر  يعد  مل  بحيث  هلا،  ينتمون  التي  األمر والرشائح  يعد  مل  بحيث  هلا،  ينتمون  التي  والرشائح 
األعامل.  وأصحاب  املستثمرين  عىل  األعامل. مقترصًا  وأصحاب  املستثمرين  عىل  مقترصًا 
مرونة  بشأن  املنتظر  احلكومة  قرار  ُيثري  مرونة لذا  بشأن  املنتظر  احلكومة  قرار  ُيثري  لذا 
املُلحة  والرغبة  التساؤالت،  من  الكثري  املُلحة العملة  والرغبة  التساؤالت،  من  الكثري  العملة 
مدى  أي  إىل  معرفة  يف  املواطنني  غالبية  مدى لدى  أي  إىل  معرفة  يف  املواطنني  غالبية  لدى 
أن  بعد  املرة،  هذه  املرصي  اجلنيه  أن سينخفض  بعد  املرة،  هذه  املرصي  اجلنيه  سينخفض 
مسبوق؟ غري  مستويات  إىل  هوى  أن  مسبوق؟سبق  غري  مستويات  إىل  هوى  أن  سبق 
يقينًا  أحدًا  يعرف  ال  سابقتها  كام  املرة  هذه  يقينًا يف  أحدًا  يعرف  ال  سابقتها  كام  املرة  هذه  يف 
ظل  يف  اجلنيه،  عليه  سيستقر  الذي  ظل السعر  يف  اجلنيه،  عليه  سيستقر  الذي  السعر 
احلكومة  سياسات  عىل  يغلب  الذي  احلكومة الغموض  سياسات  عىل  يغلب  الذي  الغموض 
سيواصل  اجلنيه  أن  اخلرباء  ويتوقع  سيواصل املرصية.  اجلنيه  أن  اخلرباء  ويتوقع  املرصية. 
الدوالر خالل الفرتة املقبلة، نظرًا  الدوالر خالل الفرتة املقبلة، نظرًا االنخفاض أمام  االنخفاض أمام 
القيود  بسبب  الدوالر  عىل  املرتاكم  الطلب  القيود حلجم  بسبب  الدوالر  عىل  املرتاكم  الطلب  حلجم 
والتي  االسترياد،  عىل  املركزي  البنك  يضعها  والتي التي  االسترياد،  عىل  املركزي  البنك  يضعها  التي 
الرشكات  من  دوالر  مليارات  الرشكات   من  دوالر  مليارات   55 من  بأكثر  من ُتقدر  بأكثر  ُتقدر 
الصعبة العملة  عىل  للحصول  الصعبةواملستوردين  العملة  عىل  للحصول  واملستوردين 
اجلنيه. عىل  متزايدة  ضغوطًا  يضع  ما  اجلنيه.وهو  عىل  متزايدة  ضغوطًا  يضع  ما  وهو 

""وكالة وكالة  معهم  حتدثت  الذين  للخرباء  معهم ووفقًا  حتدثت  الذين  للخرباء  ووفقًا 
أن  املتوقع  من  املرصية  العملة  فإن  أن ،  املتوقع  من  املرصية  العملة  فإن  بلومبريغبلومبريغ""، 
ديسمرب/كانون  شهر  خالل  ديسمرب/كانون   شهر  خالل   6%6% بنسبة  بنسبة تنخفض  تنخفض 
الدوالر. فيام جُُيري  الدوالر. فيام جُُيري  مقابل  26.526.5 مقابل  إىل  لتصل  إىل األول،  لتصل  األول، 
املستثمرون وجتار املشتقات مضارباهتم عىل العملة املستثمرون وجتار املشتقات مضارباهتم عىل العملة 
املرصي  اجلنيه  تراجع  عىل  ويراهنون  املرصي املرصية،  اجلنيه  تراجع  عىل  ويراهنون  املرصية، 
املقبلة.  املقبلة.   الـ1212  األشهر  خالل  الـ  األشهر  خالل   20%20% إىل  تصل  إىل بنسبة  تصل  بنسبة 
الدوالر. مقابل  جنيه  الدوالر.  مقابل  جنيه   30.930.9 نحو  إىل  يصل  نحو حتى  إىل  يصل  حتى 
القاهرة،  يف  الصندوق  بعثة  رئيسة  إيفانا،  القاهرة، وتتوقع  يف  الصندوق  بعثة  رئيسة  إيفانا،  وتتوقع 
يناير/كانون  بداية  يف  التعويم  بدء  بمجرد  يناير/كانون إنه  بداية  يف  التعويم  بدء  بمجرد  إنه 
تقلبات  هناك  سيكون  اجلديد،  العام  من  تقلبات الثاين  هناك  سيكون  اجلديد،  العام  من  الثاين 
مستمر  وبشكل  العملة  رصف  سعر  يف  مستمر كبرية  وبشكل  العملة  رصف  سعر  يف  كبرية 
يف  التأرجح  هذا  يستمر  أن  املتوقع  ومن  يف ويومي.  التأرجح  هذا  يستمر  أن  املتوقع  ومن  ويومي. 
سعر الرصف خالل األشهر األوىل من العام، إىل أن سعر الرصف خالل األشهر األوىل من العام، إىل أن 

يعود لالستقرار من جديد.يعود لالستقرار من جديد.

السوداء: السوق  السوداء:اجتاه  السوق  اجتاه 
التي  القيمة  بمعرفة  املتعلقة  األسئلة  كانت  التي وإذا  القيمة  بمعرفة  املتعلقة  األسئلة  كانت  وإذا 
لدى  املرصية  العملة  رصف  سعر  إليها  لدى سيصل  املرصية  العملة  رصف  سعر  إليها  سيصل 

إحلاحًا األكثر  هي  املركزي  إحلاحًاالبنك  األكثر  هي  املركزي  البنك 
بالقيمة  تتعلق  التي  األسئلة  بالقيمة فإن  تتعلق  التي  األسئلة  فإن 
السوداء  السوق  يف  اجلنيه  عليها  سيكون  السوداء التي  السوق  يف  اجلنيه  عليها  سيكون  التي 
إىل  جنبًا  وتسري  األوىل،  عن  أمهية  تقل  إىل ال  جنبًا  وتسري  األوىل،  عن  أمهية  تقل  ال 
بعضهم  عن  ينفصال  مل  بحيث  معها،  بعضهم جنب  عن  ينفصال  مل  بحيث  معها،  جنب 
أن  ربام  بل  املرصي،  الشارع  داخل  أن البعض  ربام  بل  املرصي،  الشارع  داخل  البعض 
كبرية  لقطاعات  بالنسبة  أمهية  يفوق  كبرية األخري  لقطاعات  بالنسبة  أمهية  يفوق  األخري 
عىل  احلصول  يستطيعون  ال  الذين  املواطنني  عىل من  احلصول  يستطيعون  ال  الذين  املواطنني  من 
عليها. املفروضة  القيود  بسبب  الصعبة  عليها.العملة  املفروضة  القيود  بسبب  الصعبة  العملة 
املركزي  البنك  كان  املايض  فرباير/شباط  املركزي ويف  البنك  كان  املايض  فرباير/شباط  ويف 
املستندية االعتامدات  قانون  أقر  قد  املستنديةاملرصي  االعتامدات  قانون  أقر  قد  املرصي 
توفر  عدم  بسبب  االسترياد  عىل  قيودًا  توفر ووضع  عدم  بسبب  االسترياد  عىل  قيودًا  ووضع 
عملة أجنبية لتلبية طلبات االسترياد، واخلوف من عملة أجنبية لتلبية طلبات االسترياد، واخلوف من 
البنك  لدى  األجنبي  النقدي  االحتياطي  البنك استنزاف  لدى  األجنبي  النقدي  االحتياطي  استنزاف 
املوانئ املرصية  املوانئ املرصية املركزي، وهو ما أدى إىل ازدحام  املركزي، وهو ما أدى إىل ازدحام 
من  دوالرية  اعتامدات  إىل  حتتاج  التي  من بالبضائع  دوالرية  اعتامدات  إىل  حتتاج  التي  بالبضائع 
البنوك.  يف  يتوفر  ال  ما  وهو  عنها،  اإلفراج  البنوك. أجل  يف  يتوفر  ال  ما  وهو  عنها،  اإلفراج  أجل 
األعامل  وأصحاب  والتجار  املستوردون  جلأ  األعامل لذلك  وأصحاب  والتجار  املستوردون  جلأ  لذلك 
إىل السوق املوازي لتوفري عملة أجنبية، يمكنهم هبا إىل السوق املوازي لتوفري عملة أجنبية، يمكنهم هبا 
املوانئ. يف  املكدسة  ومنتجاهتم  بضائعهم  املوانئ.ختليص  يف  املكدسة  ومنتجاهتم  بضائعهم  ختليص 
رائجًا املوازي  السوق  نشاط  جعل  ما  رائجًا وهو  املوازي  السوق  نشاط  جعل  ما   وهو 
ارتفاع  يف  دورًا  هبا  العملة  تداول  سعر  ارتفاع ويلعب  يف  دورًا  هبا  العملة  تداول  سعر  ويلعب 
انه بسبب شح  انه بسبب شح   ""غولدمان ساكسغولدمان ساكس""  األسعار، ويرى األسعار، ويرى 
الدوالر  سعر  أصبح  املرصية،  البنوك  يف  الدوالر الدوالر  سعر  أصبح  املرصية،  البنوك  يف  الدوالر 
فيها  جُيري  حيث  فيه،  مبالغًا  املوازي  السوق  فيها يف  جُيري  حيث  فيه،  مبالغًا  املوازي  السوق  يف 
إن  أي  جنيهًا،  إن   أي  جنيهًا،   3636 إىل  يصل  بام  الدوالر  إىل تداول  يصل  بام  الدوالر  تداول 
 . .33%33% بنحو  الرسمي  سعره  من  أقل  اجلنيه  بنحو قيمة  الرسمي  سعره  من  أقل  اجلنيه  قيمة 
النحاس  وائل  الدكتور  يقدر  النحاس   وائل  الدكتور  يقدر   BBCBBCلـ حديثه  لـويف  حديثه  ويف 
السوق  تعامالت  حجم  أن  االقتصادي  السوق املستشار  تعامالت  حجم  أن  االقتصادي  املستشار 
دوالر. مليارات  دوالر.  مليارات   88 إىل  تصل  مرص  داخل  إىل السوداء  تصل  مرص  داخل  السوداء 

توفر  عدم  استمرار  أن  األمريكي  البنك  توفر ويرى  عدم  استمرار  أن  األمريكي  البنك  ويرى 
الرسمية  واملعامالت  البنوك  يف  األجنبية  الرسمية العمالت  واملعامالت  البنوك  يف  األجنبية  العمالت 
باالقتصاد املرصي، ألن  باالقتصاد املرصي، ألن قد يؤدي إىل إحلاق الرضر  قد يؤدي إىل إحلاق الرضر 
بأقل  مقومًا  املرصي  اجلنيه  جُيعل  املوازي  بأقل السوق  مقومًا  املرصي  اجلنيه  جُيعل  املوازي  السوق 
يف  للدخول  يؤدي  ما  وهو  احلقيقية،  قيمته  يف من  للدخول  يؤدي  ما  وهو  احلقيقية،  قيمته  من 
دوامة من ختفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم. دوامة من ختفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم. 
يؤدي  الرصف  سوق  استقرار  يف  الفشل  أن  يؤدي كام  الرصف  سوق  استقرار  يف  الفشل  أن  كام 
باالستثامر  يتعلق  فيام  اليقني،  عدم  من  حالة  باالستثامر إىل  يتعلق  فيام  اليقني،  عدم  من  حالة  إىل 
الواردات. عىل  احلصول  صعوبة  بسبب  الواردات.املحيل  عىل  احلصول  صعوبة  بسبب  املحيل 
السوق  يف  الصعبة  العملة  تداول  قيمة  إن  السوق أي  يف  الصعبة  العملة  تداول  قيمة  إن  أي 
املرصيف،  النظام  داخل  بتوفرها  تتعلق  املرصيف، السوداء  النظام  داخل  بتوفرها  تتعلق  السوداء 
وإذا  الرصف،  سعر  حتديد  عىل  فقط  تقترص  وإذا وال  الرصف،  سعر  حتديد  عىل  فقط  تقترص  وال 
الدوالر،  ومنها  العملة،  توفري  الدولة  الدوالر، استطاعت  ومنها  العملة،  توفري  الدولة  استطاعت 
املوازي  السوق  داخل  تنخفض  أسعارها  املوازي فإن  السوق  داخل  تنخفض  أسعارها  فإن 
الرسمي. الرصف  سعر  مستويات  من  الرسمي.وتقرتب  الرصف  سعر  مستويات  من  وتقرتب 
لقرار  األوىل  األيام  خالل  ما  نوعًا  حدث  ما  لقرار وهو  األوىل  األيام  خالل  ما  نوعًا  حدث  ما  وهو 
سعر  بتحرير  املايض  أكتوبر  يف  املركزي  سعر البنك  بتحرير  املايض  أكتوبر  يف  املركزي  البنك 
تدرجُييًا،  املستندية  االعتامدات  وإلغاء  تدرجُييًا، الرصف  املستندية  االعتامدات  وإلغاء  الرصف 
الرغم  وعىل  ديسمرب،   يف  بالكامل  إلغائها  الرغم حتى  وعىل  ديسمرب،   يف  بالكامل  إلغائها  حتى 
  20%20% بنسبة  اجلنيه  رصف  سعر  انخفاض  بنسبة من  اجلنيه  رصف  سعر  انخفاض  من 
إال  الدوالر.  مقابل  إال   الدوالر.  مقابل   24.624.6 عند  ووصله  عند حينها  ووصله  حينها 
املرصيف  النظام  داخل  الصعبة  العملة  توفر  املرصيف أن  النظام  داخل  الصعبة  العملة  توفر  أن 
سعر  تداول  جعل  فقد  استحياء،  عىل  كان  سعر ولو  تداول  جعل  فقد  استحياء،  عىل  كان  ولو 
سعر  من  يقرتب  املوازي  السوق  يف  سعر الرصف  من  يقرتب  املوازي  السوق  يف  الرصف 
جنيه  جنيه    2525 نحو  إىل  وصل  حيث  الرسمي،  نحو التداول  إىل  وصل  حيث  الرسمي،  التداول 
حتى  قليلة  أيام  إال  هي  ما  ولكن  الدوالر.  حتى مقابل  قليلة  أيام  إال  هي  ما  ولكن  الدوالر.  مقابل 
جديد،  من  نفسها  فرض  إىل  الدوالر  أزمة  جديد، عادت  من  نفسها  فرض  إىل  الدوالر  أزمة  عادت 
للمواطنني،  العملة  توفري  عن  البنوك  للمواطنني، وتوقفت  العملة  توفري  عن  البنوك  وتوقفت 
مستندات  أو  مستندية  اعتامدات  فتح  مستندات وعطلت  أو  مستندية  اعتامدات  فتح  وعطلت 
سعر  جعل  ما  وهو  للمستوردين،  سعر حتصيل  جعل  ما  وهو  للمستوردين،  حتصيل 
السوق  يف  بقوة  لالرتفاع  يعود  الدوالر  السوق تداول  يف  بقوة  لالرتفاع  يعود  الدوالر  تداول 
القياسية.  مستويات  تلك  إىل  ويصل  القياسية. السوداء،  مستويات  تلك  إىل  ويصل  السوداء، 

أزمات ضاغطة تعصف بالعملة أزمات ضاغطة تعصف بالعملة 
املرصية:املرصية:

األزمات  من  العديد  من  املرصي  االقتصاد  األزمات ُيعاين  من  العديد  من  املرصي  االقتصاد  ُيعاين 
غري  التحديات  من  العديد  ويواجه  غري الضاغطة،  التحديات  من  العديد  ويواجه  الضاغطة، 
التحديات: هذه  رأس  عىل  وتأيت  التحديات:املسبوقة،  هذه  رأس  عىل  وتأيت  املسبوقة، 
بيان  آخر  ويف  األجنبية:  االحتياطات  تراجع  بيان أواًل  آخر  ويف  األجنبية:  االحتياطات  تراجع  أواًل 
املركزي  البنك  قال  الدولية،  االحتياطيات  املركزي حول  البنك  قال  الدولية،  االحتياطيات  حول 
املرصي إن صايف ما متلكه مرص من االحتياطيات املرصي إن صايف ما متلكه مرص من االحتياطيات 

هناية  خالل  دوالر  مليار  هناية   خالل  دوالر  مليار   33.5333.53 إىل  وصل  إىل األجنبية  وصل  األجنبية 
خالل  تراجع  قد  ليكون  خالل ،  تراجع  قد  ليكون   ،20222022 سبتمرب  سبتمرب شهر  شهر 
دوالر مليار  دوالر  مليار   7.87.8 بواقع  مستوى  ألدنى  احلايل  بواقع العام  مستوى  ألدنى  احلايل  العام 
..20172017 ليصل إىل أدنى مستوى له منذ يوليو/متوز ليصل إىل أدنى مستوى له منذ يوليو/متوز 
واإلمارات  السعودية  اخلليجية  الدول  واإلمارات  ولدى  السعودية  اخلليجية  الدول   ولدى 
تقدر  املركزي   البنك  يف  ودائع  وقطر،  تقدر والكويت  املركزي   البنك  يف  ودائع  وقطر،  والكويت 
من  من    84%84% يقارب  ما  أي  دوالر،  مليار  يقارب   ما  أي  دوالر،  مليار   2828 بنحو بنحو 
االحتياطي  من  املركزي  البنك  يملكه  ما  االحتياطي إمجايل  من  املركزي  البنك  يملكه  ما  إمجايل 
كانت  الودائع  هذه  وبعض  األجنبي.  كانت النقدي  الودائع  هذه  وبعض  األجنبي.  النقدي 
ومتت  املقبلة  األشهر  خالل  السداد  ومتت مستحقة  املقبلة  األشهر  خالل  السداد  مستحقة 
القلق  تستدعي  قد  الرقم  هذا  وداللة  القلق جدولتها.  تستدعي  قد  الرقم  هذا  وداللة  جدولتها. 
قدرة  عدم  بمخاوف  يتعلق  فيام  فقط  قدرة ليس  عدم  بمخاوف  يتعلق  فيام  فقط  ليس 
ولكن  الودائع،  مستحقات  سداد  عىل  ولكن مرص  الودائع،  مستحقات  سداد  عىل  مرص 
تتعارض  قد  سيادية  دول  بامتالك  أكثر  تتعارض تتعلق  قد  سيادية  دول  بامتالك  أكثر  تتعلق 
امللفات  بعض  يف  معها  املرصية  الدولة  امللفات مصالح  بعض  يف  معها  املرصية  الدولة  مصالح 
النقدي  االحتياطي  من  الضخمة  النسبة  النقدي هذه  االحتياطي  من  الضخمة  النسبة  هذه 
املرصي. املركزي  البنك  يف  املوجود  املرصي.األجنبي  املركزي  البنك  يف  املوجود  األجنبي 
بيانات  وبحسب  اخلارجية،  الديون  ارتفاع  بيانات ثانيًا  وبحسب  اخلارجية،  الديون  ارتفاع  ثانيًا 
الدين  إمجايل  فإن  املرصي،  املركزي  الدين البنك  إمجايل  فإن  املرصي،  املركزي  البنك 
ُمسجاًل  مرتفعة  مستويات  إىل  وصل  ُمسجاًل اخلارجي  مرتفعة  مستويات  إىل  وصل  اخلارجي 
مرص  وتلتزم  دوالر.  مليار  مرص   وتلتزم  دوالر.  مليار   155.708155.708 حوايل حوايل 
  3333 بقيمة  خارجية  ديون  مستحقات  بقيمة بدفع  خارجية  ديون  مستحقات  بدفع 
املايض  مارس  من  واحد  عام  يف  دوالر  املايض مليار  مارس  من  واحد  عام  يف  دوالر  مليار 
تقريبًا  يعادل  ما  وهو  القادم،  مارس  تقريبًا حتى  يعادل  ما  وهو  القادم،  مارس  حتى 
متلكه  الذي  األجنبي  النقدي  االحتياطي  متلكه كل  الذي  األجنبي  النقدي  االحتياطي  كل 
دوالر. مليار  دوالر.  مليار   33.19733.197 اآلن  ُيقدر  والذي  اآلن الدولة،  ُيقدر  والذي  الدولة، 
املركزي  للبنك  اخلارجي  الوضع  تقرير  املركزي ويظهر  للبنك  اخلارجي  الوضع  تقرير  ويظهر 
األجل قصرية  الديون  إمجايل  إن  األجلاملرصي  قصرية  الديون  إمجايل  إن  املرصي 
دوالر.  مليار  دوالر.   مليار   42.142.1 املايض  مارس  حتى  املايض بلغ  مارس  حتى  بلغ 
متثل  األجل  قصرية  الديون  أن  يعني  ما  متثل وهو  األجل  قصرية  الديون  أن  يعني  ما  وهو 
األجنبي. النقد  احتياطي  من  األجنبي.  النقد  احتياطي  من   114%114% نحو نحو 
أن  ُيفرتض  أن ،  ُيفرتض  ""رويرتزرويرتز""،  وكالة  لتقرير  وكالة ووفقًا  لتقرير  ووفقًا 
  100100 حوايل  اخلارجي  الدين  من  مرص  حوايل تسدد  اخلارجي  الدين  من  مرص  تسدد 
القادمة اخلمس  السنوات  خالل  دوالر  القادمةمليار  اخلمس  السنوات  خالل  دوالر  مليار 
..20232023 القادم  العام  خالل  مليارًا   القادم   العام  خالل  مليارًا    1818 منها منها 
عن  الصادر  اخلارجي  الوضع  تقرير  عن  وُيظهر  الصادر  اخلارجي  الوضع  تقرير   وُيظهر 
جُيب  جُيب    20232023 عام  يف  أنه  املرصي،  املركزي  عام البنك  يف  أنه  املرصي،  املركزي  البنك 
مليار  مليار    17.717.7 نحو  دفع  املرصية  احلكومة  نحو عىل  دفع  املرصية  احلكومة  عىل 
حجم  يرتفع  حجم   يرتفع   20242024 يليه  الذي  العام  ويف  يليه دوالر.  الذي  العام  ويف  دوالر. 
دوالر.  مليار  دوالر.   مليار   24.224.2 إىل  والفوائد  الدين  إىل أقساط  والفوائد  الدين  أقساط 
  15.115.1 دفع  احلكومة  عىل  جُيب  دفع   احلكومة  عىل  جُيب   20252025 عام  عام ويف  ويف 
  20262026 عام  للزيادة  الرقم  يعود  ثم  دوالر.  عام مليار  للزيادة  الرقم  يعود  ثم  دوالر.  مليار 
التقرير  ويكشف  دوالر.  مليار  التقرير   ويكشف  دوالر.  مليار   16.816.8 مرص  مرص لتسدد  لتسدد 
بدفع  ملتزمة  احلكومة  تظل  أن  املتوقع  من  بدفع أنه  ملتزمة  احلكومة  تظل  أن  املتوقع  من  أنه 
..20712071 عام  حتى  احلالية  الديون  وأقساط  عام فوائد  حتى  احلالية  الديون  وأقساط  فوائد 

الفجوة  هذه  وكانت  التمويلية،  الفجوة  الفجوة ثالثًا  هذه  وكانت  التمويلية،  الفجوة  ثالثًا 
األسباب  أكثر  من  املرصي  االقتصاد  يعانيها  األسباب الذي  أكثر  من  املرصي  االقتصاد  يعانيها  الذي 
مع  االتفاق  لعقد  املرصية  احلكومة  دفعت  مع التي  االتفاق  لعقد  املرصية  احلكومة  دفعت  التي 
التمويلية  الفجوة  قيمة  تقدر  حيث  التمويلية الصندوق،  الفجوة  قيمة  تقدر  حيث  الصندوق، 
بنحو بنحو 1616 مليار دوالر، بحسب صندوق النقد الدويل. مليار دوالر، بحسب صندوق النقد الدويل.

الدوالرية  النفقات  التمويلية حجم  الفجوة  الدوالرية  ومتثل  النفقات  التمويلية حجم  الفجوة   ومتثل 
التي حتتاجها البالد خالل عام وال جتد لدهيا موارد التي حتتاجها البالد خالل عام وال جتد لدهيا موارد 
الفجوة  ازدياد  عىل  ساعد  وما  لتمويلها.  الفجوة مالية  ازدياد  عىل  ساعد  وما  لتمويلها.  مالية 
امليزان  يف  العجز  هو  أوهلام  سببني،  امليزان التمويلية  يف  العجز  هو  أوهلام  سببني،  التمويلية 
حصيلة  تراجع  بسبب  حيدث  الذي  حصيلة التجاري  تراجع  بسبب  حيدث  الذي  التجاري 
وانخفاض  املوارد،  وباقي  السياحة  من  وانخفاض مرص  املوارد،  وباقي  السياحة  من  مرص 
الواردات. يف  الضخم  االرتفاع  مقابل  الواردات.الصادرات  يف  الضخم  االرتفاع  مقابل  الصادرات 

العملة بتحرير سعر  املرصية  احلكومة  قيام  العملةوبعد  بتحرير سعر  املرصية  احلكومة  قيام  وبعد 
الربنامج  يف  واالستمرار  العرض  آللية  الربنامج وتركها  يف  واالستمرار  العرض  آللية  وتركها 
قرارات  اختاذ  املتوقع  من  للصندوق،  قرارات اإلصالحي  اختاذ  املتوقع  من  للصندوق،  اإلصالحي 
الفرتة  خالل  للمواطنني  وإيالمًا  صدمة  الفرتة أكثر  خالل  للمواطنني  وإيالمًا  صدمة  أكثر 
والكهرباء  البنزين  أسعار  زيادة  والكهرباء القادمة، من قبيل  البنزين  أسعار  زيادة  القادمة، من قبيل 
منها  األساسية  السلع  من  العديد  عن  الدعم  منها ورفع  األساسية  السلع  من  العديد  عن  الدعم  ورفع 
خماوف  وسط  الصندوق.  ملرشوطية  امتثااًل  خماوف اخلبز  وسط  الصندوق.  ملرشوطية  امتثااًل  اخلبز 
ضخمة  بفئات  اإلجراءات  هذه  تدفع  أن  ضخمة من  بفئات  اإلجراءات  هذه  تدفع  أن  من 
املعيشة  تكلفة  ارتفاع  بسبب  الفقر  هوة  املعيشة إىل  تكلفة  ارتفاع  بسبب  الفقر  هوة  إىل 
ودوليًا،  حمليًا   للعملة  الرشائية  القوة  ودوليًا، وانخفاض  حمليًا   للعملة  الرشائية  القوة  وانخفاض 
يصبح  ربام  القادم  العام  أن  من  اخلرباء  يصبح وحيذر  ربام  القادم  العام  أن  من  اخلرباء  وحيذر 
أصعب من سابقه عىل غالبية الشعب املرصي من أصعب من سابقه عىل غالبية الشعب املرصي من 

واملهمشة. والفقرية  الوسطى  واملهمشة.الطبقات  والفقرية  الوسطى  الطبقات 

عن موقع - عربى بوست



قد يصاب املرء ببالء أو وباء وقد يصاب قد يصاب املرء ببالء أو وباء وقد يصاب 
ىف حادث أو يولد بعيب خلقى ىف مقتبل ىف حادث أو يولد بعيب خلقى ىف مقتبل 
التسليم  عليه  األحوال  كل  وىف  التسليم عمره  عليه  األحوال  كل  وىف  عمره 
والتعامل  وقدره  القدير  اهلل  والتعامل لقضاء  وقدره  القدير  اهلل  لقضاء 
رحب،  وبصدر  واقعية  بكل  حالته  رحب، مع  وبصدر  واقعية  بكل  حالته  مع 
من  العديد  وبعد  صحفية  خربة  من وعن  العديد  وبعد  صحفية  خربة  وعن 
تصدر  الصحفية  واملقابالت  تصدر اللقاءات  الصحفية  واملقابالت  اللقاءات 
مجيعها لقائي األخري مع دكتورة شابة مجيعها لقائي األخري مع دكتورة شابة 
ورغم  دجُيو  سان  ىف  وتعمل  ورغم تدرس  دجُيو  سان  ىف  وتعمل  تدرس 
أن  إال  الكاملة  النصفية  وإعاقتها  أن حالتها  إال  الكاملة  النصفية  وإعاقتها  حالتها 
ملشيئة  وتقبلها  تفارقها  مل  ملشيئة إبتسامتها  وتقبلها  تفارقها  مل  إبتسامتها 
بطلة  جعلتها  وجل  عز  اخلالق  بطلة وإرادة  جعلتها  وجل  عز  اخلالق  وإرادة 
كاريزما  جلريدة  كان  الكلمة.  كاريزما بمعنى  جلريدة  كان  الكلمة.  بمعنى 
الفرصة لرشف لقاء مارينا نخلة وسامع الفرصة لرشف لقاء مارينا نخلة وسامع 
""حكاية بطلةحكاية بطلة"".. ولدت .. ولدت  الفريدة،  الفريدة، قصتها  قصتها 
يف  ساقيها  برت  وتم  ومفاصل  عظام  يف دون  ساقيها  برت  وتم  ومفاصل  عظام  دون 
وكرست  الظروف  حتدت  وكرست الطفولة..  الظروف  حتدت  الطفولة.. 
متحدى  حقوق  عن  للدفاع  متحدى حياهتا  حقوق  عن  للدفاع  حياهتا 
أصبحت  األمريكى..  باملجتمع  أصبحت اإلعاقة  األمريكى..  باملجتمع  اإلعاقة 
ومنظامت  بجمعيات  فاعاًل  ومنظامت عضوًا  بجمعيات  فاعاًل  عضوًا 

رعاية مبتورى األطراف..رعاية مبتورى األطراف..

قوية  أكون  اإلعاقة  علمتني  نخلة:  قوية مارينا  أكون  اإلعاقة  علمتني  نخلة:  مارينا 
وجمتهدة ومثابرة.وجمتهدة ومثابرة.

يف  لنجاحي  األسايس  العامل  أرسيت  دعم  يف -  لنجاحي  األسايس  العامل  أرسيت  دعم   -
ختطى اإلعاقة.ختطى اإلعاقة.

ألى  السهل  باألمر  ليس  التكمييل  اجلهاز  ألى -  السهل  باألمر  ليس  التكمييل  اجلهاز   -
ليس  التعويضية  األرجل  فلبس  معاق  ليس شخص  التعويضية  األرجل  فلبس  معاق  شخص 

باألمر اهلني.باألمر اهلني.
إلىل  الناس  مع  ركز  اإلعاقة:  لذوى  رسالتى  إلىل -  الناس  مع  ركز  اإلعاقة:  لذوى  رسالتى   -
كالم  ومتخليش  وتشجعك  وبتقويك  كالم بتدعمك  ومتخليش  وتشجعك  وبتقويك  بتدعمك 

الناس السلبى يؤثر عليك.الناس السلبى يؤثر عليك.
واحلياة  الوجود  أساس  هو  اخلالق  اهلل  واحلياة -  الوجود  أساس  هو  اخلالق  اهلل   -
أؤمن  معيني،  آخر  وليس  املعني  أؤمن هو  معيني،  آخر  وليس  املعني  هو 
احلياة.  ىف  وجودى  وىف  وإرادته  احلياة. بمشيئته  ىف  وجودى  وىف  وإرادته  بمشيئته 
الصرب  قلبها  يف  ووضع  مميزة  اهلل  الصرب جعلها  قلبها  يف  ووضع  مميزة  اهلل  جعلها 
أهم  من  لتصبح  العزيمة  شخصيتها  أهم ويف  من  لتصبح  العزيمة  شخصيتها  ويف 
والعامل  األمريكي  املجتمع  يف  والعامل املؤثرين  األمريكي  املجتمع  يف  املؤثرين 

ومعاملتى  األستمرار  عىل  املستمر  ومعاملتى وتشجيعى  األستمرار  عىل  املستمر  وتشجيعى 
كإنسانة عادية دون إختالف او تفريق، أنا مدينا كإنسانة عادية دون إختالف او تفريق، أنا مدينا 
اآلن. فيه  أنا  فيام  الفضل  وهلا  يشء  بكل  اآلن.هلا  فيه  أنا  فيام  الفضل  وهلا  يشء  بكل  هلا 

● ● حــدثـيـنــى عن حيــاتــك اليـومـيــةحــدثـيـنــى عن حيــاتــك اليـومـيــة
مارينا  حياة  ىف  يوم  عملك.  مارينا دراستك،  حياة  ىف  يوم  عملك.  دراستك، 

نخلة!؟نخلة!؟
شخص  كأى  جدًا  عادى  يومى  مارينا:  د.  شخص   كأى  جدًا  عادى  يومى  مارينا:  د.   ●●
مرشوبى  القهوة  وتناول  اإلستيقاظ  مرشوبى عادى،  القهوة  وتناول  اإلستيقاظ  عادى، 
الذهاب  قبل  يومى  أولويات  من  الذهاب املفضل  قبل  يومى  أولويات  من  املفضل 
النفس  علم  ىف  دكتوراة  أدرس  حيث  النفس للجامعة  علم  ىف  دكتوراة  أدرس  حيث  للجامعة 
))Clinical PsychologyClinical Psychology( )االكلينيكى  االكلينيكى 
األعصاب طب  علم  ىف  األعصابوختصصت  طب  علم  ىف  وختصصت 
ويتبقى  اخلامسة  السنة  ويتبقى   اخلامسة  السنة   NeuropsychologyNeuropsychology
دجُيو.  سان  جامعة  من  دجُيو.   سان  جامعة  من   20242024 التخرج  التخرج سنة  سنة 
مبارش  بشكل  أعمل  فأنا  عمىل  ملجال  مبارش وبالنسبة  بشكل  أعمل  فأنا  عمىل  ملجال  وبالنسبة 
املنزل  من  أو  دجُيو  بسان  العام  املنزل باملستشفى  من  أو  دجُيو  بسان  العام  باملستشفى 
املرضى  مع  مقابالت  بعمل  أقوم  حيث  املرضى أحيانًا  مع  مقابالت  بعمل  أقوم  حيث  أحيانًا 
أبحاث ميدانية فكل يوم خمتلف عن  أبحاث ميدانية فكل يوم خمتلف عن أو عمل  أو عمل 
بمجال  متامًا  ومقتنعة  جدا  سعيدة  أنا  بمجال اآلخر،  متامًا  ومقتنعة  جدا  سعيدة  أنا  اآلخر، 
النفسيني. املرضى  ومعاجلة  خلدمة  النفسيني.دراستى  املرضى  ومعاجلة  خلدمة  دراستى 

لق اخلا اهلل  عن:  مفاهيمك  اخلالقماهى  اهلل  عن:  مفاهيمك  ماهى   ● ●
احلب؟ الكامل،  ة،  املساوا احلب؟األرسة،  الكامل،  ة،  املساوا األرسة، 

●● د.مارينا :من املؤكد اهنا مفاهيم أساسية جدًا  د.مارينا :من املؤكد اهنا مفاهيم أساسية جدًا 
حلياتى وال أعتقد أننى مل ولن أكون مارينا نخلة حلياتى وال أعتقد أننى مل ولن أكون مارينا نخلة 
فاهلل  حياتى  ىف  وراسخة  موجودة  تكن  مل  فاهلل إن  حياتى  ىف  وراسخة  موجودة  تكن  مل  إن 
املعني  هو  واحلياة  الوجود  أساس  هو  املعني اخلالق  هو  واحلياة  الوجود  أساس  هو  اخلالق 
وإرادته  بمشيئته  أؤمن  معيني،  آخر  وإرادته وليس  بمشيئته  أؤمن  معيني،  آخر  وليس 
ووجودى  عام  بشكل  احلياة  ىف  وجودى  ووجودى وىف  عام  بشكل  احلياة  ىف  وجودى  وىف 
احلياة  ىف  وجودى  خاص،  بشكل  احلياة بأمرييكا  ىف  وجودى  خاص،  بشكل  بأمرييكا 
لسبب، حالتى اخلاصة وكيانى لسبب، وجوده لسبب، حالتى اخلاصة وكيانى لسبب، وجوده 
كمعيني ألهىل أبى )اهلل يرمحه( وأمي وأختى كمعيني ألهىل أبى )اهلل يرمحه( وأمي وأختى 
ومع  معى  التعامل  ىف  هلم  احلكمة  ومع وإعطاء  معى  التعامل  ىف  هلم  احلكمة  وإعطاء 
حالتى هو نعمة عظيمة جدأ ىل. وانا ال اشك ىف حالتى هو نعمة عظيمة جدأ ىل. وانا ال اشك ىف 
وحمبة  بيننا،  متبادل  حب  وهو  ىل  ربنا  وحمبة حمبة  بيننا،  متبادل  حب  وهو  ىل  ربنا  حمبة 
حدود  وبال  متواصل  حب  هو  ىل  حدود ارستى  وبال  متواصل  حب  هو  ىل  ارستى 
أثر  وهذا  معاقة  كونى  تتغري  مل  ىل  أثر فمعاملتهم  وهذا  معاقة  كونى  تتغري  مل  ىل  فمعاملتهم 
عىل حياتى اآلن واعتامدى عىل نفسى وحتمىل عىل حياتى اآلن واعتامدى عىل نفسى وحتمىل 

وموضوعًا  شكاًل  تنطبق  كلامت  وموضوعًا أمجع..  شكاًل  تنطبق  كلامت  أمجع.. 
التي  نخلة،  مارينا  املرصية  الشابة  التي عن  نخلة،  مارينا  املرصية  الشابة  عن 
ذهب  من  بحروف  إسمها  كتابة  ذهب إستطاعت  من  بحروف  إسمها  كتابة  إستطاعت 
اخلاصة. اإلحتياجات  ذوي  خدمة  تاريخ  اخلاصة.يف  اإلحتياجات  ذوي  خدمة  تاريخ  يف 

●● د.مارينا، سعيد جدًا للقاءك وأتشوق  د.مارينا، سعيد جدًا للقاءك وأتشوق 
ملعرفة  كاريزما  جريدة  قراء  ملعرفة مع  كاريزما  جريدة  قراء  مع 

قصتك اجلميلة!!قصتك اجلميلة!!
ولدت  نخلة  زاهر  مارينا  إسمى  د.مارينا:  ولدت   نخلة  زاهر  مارينا  إسمى  د.مارينا:   ●●
من من  كاليفورنيا  أنجلوس  لوس  ىف  كاليفورنيا ونشأت  أنجلوس  لوس  ىف  ونشأت 
دجُيو  بسان  اآلن  وأعيش  دجُيو   بسان  اآلن  وأعيش  مرصيني،  مرصيني،أبوين  أبوين 
عىل  صغرى  من  إعتدت  بكاليفورنيا،  عىل مدينة  صغرى  من  إعتدت  بكاليفورنيا،  مدينة 
أنجلوس  بلوس  مرقس  ما  لكنيسة  أنجلوس الذهاب  بلوس  مرقس  ما  لكنيسة  الذهاب 
الساقيني عضم  بدون  مولودة  أنا  الساقينيللصالة،  عضم  بدون  مولودة  أنا  للصالة، 
كبرية  أهىل  دهشة  وكانت  كبرية (  أهىل  دهشة  وكانت   )Tibia BoneTibia Bone((
جدًا عىل حالتي ولكنهم ىف النهاية سلموا ألرادة جدًا عىل حالتي ولكنهم ىف النهاية سلموا ألرادة 
قرارا  ذاك  وقت  عليهم  وكان  ربنا،  قرارا ومشيئة  ذاك  وقت  عليهم  وكان  ربنا،  ومشيئة 
برت  قرار  وهو  إختاذه  أم  أو  أب  أى  عىل  برت صعبا  قرار  وهو  إختاذه  أم  أو  أب  أى  عىل  صعبا 
أطباء  من  العديد  بإستشارة  االثنتني  أطباء قدماى  من  العديد  بإستشارة  االثنتني  قدماى 
املجال وكان هذا يصب ىف مصلحتى املستقبلية املجال وكان هذا يصب ىف مصلحتى املستقبلية 
صناعية أطراف  برتكيب  وذلك  صناعية-اآلن-   أطراف  برتكيب  وذلك  -اآلن-  
عىل  ملساعدتى  عىل (  ملساعدتى   )Prosthetic LegsProsthetic Legs((
وجودى  من  بكثري  أفضل  والتحرك  وجودى املشى  من  بكثري  أفضل  والتحرك  املشى 
متحرك. كرسى  عىل  حياتى  متحرك.طول  كرسى  عىل  حياتى  طول 

ال أتذكر أى شىء من هذا حيث كان لدى وقتها ال أتذكر أى شىء من هذا حيث كان لدى وقتها 
املعاناة  كم  أختيل  ولكنى  شهرا.  عرش  املعاناة أربعة  كم  أختيل  ولكنى  شهرا.  عرش  أربعة 
القرار  هذا  واختاذ  ذاك  وقت  ألهىل  القرار النفسية  هذا  واختاذ  ذاك  وقت  ألهىل  النفسية 
أمهية  متاما  وأقدر  احرتم  ولكنى  أمهية القاسى  متاما  وأقدر  احرتم  ولكنى  القاسى 
القرار ىف سهولة حياتى األن والتحرك من مكان القرار ىف سهولة حياتى األن والتحرك من مكان 
املتحرك. الكرسى  استخدام  عناء  دون  املتحرك.آلخر  الكرسى  استخدام  عناء  دون  آلخر 

● ● كلمة خاصة تقوليها لوالدتك؟كلمة خاصة تقوليها لوالدتك؟
بتحملها  احلقيقي  البطل  هى  والدتى  بتحملها مارينا:  احلقيقي  البطل  هى  والدتى  ●●مارينا: 
عادى،  إنسان  اليتحملها  جدًا  قاصية  عادى، أشياء  إنسان  اليتحملها  جدًا  قاصية  أشياء 
بداية  من  عاتقها  عىل  مسؤولية  بداية حتملت  من  عاتقها  عىل  مسؤولية  حتملت 
متاسك  بكل  حالتى  مع  وتعاملت  متاسك مولدى  بكل  حالتى  مع  وتعاملت  مولدى 
وإحتامل كبري جدأ، من رؤية بنتها ال تستطيع وإحتامل كبري جدأ، من رؤية بنتها ال تستطيع 
والتسليم  عيوبى  رغم  قبلتنى  اللعب،  و  والتسليم املشى  عيوبى  رغم  قبلتنى  اللعب،  و  املشى 
معى  وتعبهم  أرستى  متاسك  الواقع،  معى لألمر  وتعبهم  أرستى  متاسك  الواقع،  لألمر 

والبذل  العطاء  هو  كاملة..واحلب  والبذل املسؤلية  العطاء  هو  كاملة..واحلب  املسؤلية 
باألخص  أرستى  ىف  ذلك  وملست  باألخص والتضحية  أرستى  ىف  ذلك  وملست  والتضحية 
وتتذكر  عينيها  مارينا  تغمض  ىل،  وحبها  وتتذكر أمى  عينيها  مارينا  تغمض  ىل،  وحبها  أمى 
فتقول  والدهتا  ساعدهتا  وكيف  طفولتها  فتقول أيام  والدهتا  ساعدهتا  وكيف  طفولتها  أيام 
عمرها،  طوال  قوهتا  مصدر  كانت  والدهتا  عمرها، إن  طوال  قوهتا  مصدر  كانت  والدهتا  إن 
أو  زمالئها  من  أحد  كان  عندما  أهنا  أو مؤكدة  زمالئها  من  أحد  كان  عندما  أهنا  مؤكدة 
عىل  شفقة  نظرة  إليها  ينظر  شارع  يف  عىل املارة  شفقة  نظرة  إليها  ينظر  شارع  يف  املارة 
مارينا  بأن  عليه  ترد  الفور  عىل  كانت  مارينا حالتها  بأن  عليه  ترد  الفور  عىل  كانت  حالتها 
ولكنها  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  ولكنها ليست  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  ليست 
يشء. كل  فعل  وتستطيع  غريها  عن  يشء.مميزة  كل  فعل  وتستطيع  غريها  عن  مميزة 

●● ماهى الصعوبات التى تواجهيها ىف  ماهى الصعوبات التى تواجهيها ىف 
يومك وتكيفك معها؟يومك وتكيفك معها؟

●● د.مارينا: اجلهاز التكمييل ليس باألمر السهل  د.مارينا: اجلهاز التكمييل ليس باألمر السهل 
التعويضية  األرجل  فلبس  معاق  شخص  التعويضية ألى  األرجل  فلبس  معاق  شخص  ألى 
اجلهد  من  املزيد  يتطلب  اهلني،  باألمر  اجلهد ليس  من  املزيد  يتطلب  اهلني،  باألمر  ليس 
أثناء  ىل  مضايقتها  وعدم  متاسكها  من  أثناء للتأكد  ىل  مضايقتها  وعدم  متاسكها  من  للتأكد 
اجلرى  حتى  أو  املشى  أثناء  املبذول  اجلرى املجهود  حتى  أو  املشى  أثناء  املبذول  املجهود 
قطع  وحتى  التهابات  تسبب  وقد  أحيانآ  قطع هبا  وحتى  التهابات  تسبب  وقد  أحيانآ  هبا 
ومعاجلة  عليها  تعودت  ولكنى  أحيانآ  ومعاجلة جلدى  عليها  تعودت  ولكنى  أحيانآ  جلدى 
األمور  وتقبل  املضاعفات  أو  األمور اإللتهابات  وتقبل  املضاعفات  أو  اإللتهابات 
كل  عىل  ربنا  أشكر  النهاية  وىف  رحب.  كل بصدر  عىل  ربنا  أشكر  النهاية  وىف  رحب.  بصدر 
املتميز  الصحى  التأمني  عىل  اشكره  املتميز حال.  الصحى  التأمني  عىل  اشكره  حال. 
بأمريكا. متخصصة  مستشفيات  أفضل  بأمريكا.مع  متخصصة  مستشفيات  أفضل  مع 

مرة  أول  وتتذكر  حديثها  مارينا  مرة وتسكمل  أول  وتتذكر  حديثها  مارينا  وتسكمل 
االحتياجات  ذوي  حقوق  عن  االحتياجات تتدافع  ذوي  حقوق  عن  تتدافع 
ذوي  ملعاجلة  مركز  إىل  ذهبت  عندما  ذوي اخلاصة  ملعاجلة  مركز  إىل  ذهبت  عندما  اخلاصة 
يف  األكرب  يعد  والذي  اخلاصة  يف االحتياجات  األكرب  يعد  والذي  اخلاصة  االحتياجات 
يف  ساعدها  املركز  هذا  أن  موضحة  يف نيويورك،  ساعدها  املركز  هذا  أن  موضحة  نيويورك، 
األشخاص  من  بالكثري  وعرفها  كثريا  األشخاص حياهتا  من  بالكثري  وعرفها  كثريا  حياهتا 
بعض. بعضهام  يشجعون  مجيعًا  فكانا  بعض.مثلها  بعضهام  يشجعون  مجيعًا  فكانا  مثلها 
ذوي  إىل  رسالة  نخلة  مارينا  ذوي ووجهت  إىل  رسالة  نخلة  مارينا  ووجهت 
االحتياجات اخلاصة بأهنم يستطيعون فعل كل االحتياجات اخلاصة بأهنم يستطيعون فعل كل 
ولكن  طبيعي  شخص  أي  مثل  مثلهام  ولكن يشء  طبيعي  شخص  أي  مثل  مثلهام  يشء 
احلكومات  مجيع  مطالبة  خمتلفة،  احلكومات بطريقة  مجيع  مطالبة  خمتلفة،  بطريقة 
الصحي  التأمني  بتوفري  العامل  مستوى  الصحي عىل  التأمني  بتوفري  العامل  مستوى  عىل 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لكافة  اخلاصة الكامل  االحتياجات  ذوي  لكافة  الكامل 
ملساعدهتم. التكنولوجية  األجهزة  ملساعدهتم.وتوفري  التكنولوجية  األجهزة  وتوفري 



أرستك  وتبسط  تسعدك  أشياء  أرستك   وتبسط  تسعدك  أشياء   ●●
وتفرحك داخليا؟وتفرحك داخليا؟

ماما  أرستى  مع  أوقاتى  قضاء  ماما د.مارينا:   أرستى  مع  أوقاتى  قضاء  ●●د.مارينا:  
فلهم  لقلبى  جدأ  املحببة  األشياء  من  فلهم وأختى  لقلبى  جدأ  املحببة  األشياء  من  وأختى 
والدى. رحيل  بعد  داخىل  خاصة  والدى.معزة  رحيل  بعد  داخىل  خاصة  معزة 
نفس  هلم  حياتى  ىف  أصدقاء  وجود  نفس كذلك  هلم  حياتى  ىف  أصدقاء  وجود  كذلك 
نحن  اخلاصة  األحتياجات  ونفس  نحن األنشطة  اخلاصة  األحتياجات  ونفس  األنشطة 
املتشاهبة  وإحتياجاتنا  جيدًا  بعضنا  املتشاهبة نفهم  وإحتياجاتنا  جيدًا  بعضنا  نفهم 
خارجية  وأنشطة  رحالت  بعمل  نقوم  خارجية جدًا،  وأنشطة  رحالت  بعمل  نقوم  جدًا، 
اهلادفة  الصداقة  إهنا  كثريا،  اهلادفة تسعدين  الصداقة  إهنا  كثريا،  تسعدين 
ومواصلة  اإلنجاز  حلد  بى  تصل  ومواصلة والتى  اإلنجاز  حلد  بى  تصل  والتى 
إجُيابى. بوجه  حلياتى  والنظر  إجُيابى.العمل،  بوجه  حلياتى  والنظر  العمل، 
أيضا يسعدين جدأ تواجدى ىف السوشيال ميديا أيضا يسعدين جدأ تواجدى ىف السوشيال ميديا 
ىف  وظهورى  والصحفية  األعالمية  ىف ومقابالتى  وظهورى  والصحفية  األعالمية  ومقابالتى 
العديد من اللقاءات التلفزيونية اهلادفة خلدمة العديد من اللقاءات التلفزيونية اهلادفة خلدمة 
ذوى اإلحتياجات اخلاصة بمرص وأمريكا وأيضا ذوى اإلحتياجات اخلاصة بمرص وأمريكا وأيضا 
بالقاهرة. اهلجرة  وزيرة  بمقابلة  بالقاهرة.ترشفت  اهلجرة  وزيرة  بمقابلة  ترشفت 

وزيرة  مع  مقابالتك  ثامر  ماهى  وزيرة   مع  مقابالتك  ثامر  ماهى   ●●
بلوس  مرص  وقنصل  بلوس اهلجرة  مرص  وقنصل  اهلجرة 

أنجلوس؟أنجلوس؟
رشف  معهم  مقابلتى  كانت  رشف د.مارينا:  معهم  مقابلتى  كانت  ●●د.مارينا: 
وشؤون  اهلجرة   وزيرة  خاصة  ىل  وشؤون كبري  اهلجرة   وزيرة  خاصة  ىل  كبري 
بلوس  مرص  وقنصل  باخلارج  بلوس املرصيني  مرص  وقنصل  باخلارج  املرصيني 
سعادة  بأمريكا  الغريب  والساحل  سعادة أنجلوس  بأمريكا  الغريب  والساحل  أنجلوس 
للغاية  مثمرة  شاهني  السيد.أمحد  للغاية السفري  مثمرة  شاهني  السيد.أمحد  السفري 
من  كثري  وتناولت  لتكريمى  أوال  من كانت  كثري  وتناولت  لتكريمى  أوال  كانت 
ذوى  مع  التعامل  أمهية  عن  اهلامة  ذوى النقاط  مع  التعامل  أمهية  عن  اهلامة  النقاط 
الواجب  وحقوقهم  اخلاصة  الواجب القدرات  وحقوقهم  اخلاصة  القدرات 
ملساعدهتم. اإلمكانيات  كل  وتوفري  ملساعدهتم.إحرتامها  اإلمكانيات  كل  وتوفري  إحرتامها 

مرص  مساعدة  ىف  إمكانياتك  مرص ماهى  مساعدة  ىف  إمكانياتك  ●●ماهى 
جتاه متحدى اإلعاقة املرصيني؟جتاه متحدى اإلعاقة املرصيني؟

املساعدات  عىل  األمر  يتوقف  ال  املساعدات د.مارينا:  عىل  األمر  يتوقف  ال  ●●د.مارينا: 
ملساعدة  ملرص  وإرساهلا  أموال  ومجع  ملساعدة املادية  ملرص  وإرساهلا  أموال  ومجع  املادية 
ولكن  فحسب  اخلاصة  االحتياجات  ولكن ذوى  فحسب  اخلاصة  االحتياجات  ذوى 
ومستشاريني  متخصصني  إرسال  ومستشاريني أيضا  متخصصني  إرسال  أيضا 
والتعامل  حالة  كل  مطالب  عىل  والتعامل للوقوف  حالة  كل  مطالب  عىل  للوقوف 
باألجهزة  وتعريفهم  حدى،  عىل  باألجهزة معها  وتعريفهم  حدى،  عىل  معها 

السفينة  إجتاه  ىف  يسبحون  إناس  السفينة فهناك  إجتاه  ىف  يسبحون  إناس  فهناك 
إنتظارها. ىف  وقتهم  يضيعون  أخرون  إنتظارها.وهناك  ىف  وقتهم  يضيعون  أخرون  وهناك 
اخلاصة  القدرات  بذو  املتغنى  الشاعر  اخلاصة وصدق  القدرات  بذو  املتغنى  الشاعر  وصدق 

قائال:قائال:
َلْسَت امْلَُعاَق َوُنوُر َدْرَبَك َزاِهيَلْسَت امْلَُعاَق َوُنوُر َدْرَبَك َزاِهي

***                       ***                       
اِه َدى َواجْلَ اِهَواْلَقْلُب َيْنِبُض ِبالنَّ َدى َواجْلَ َواْلَقْلُب َيْنِبُض ِبالنَّ

َطا َت َعْن اخْلُ َطاَلْسَت امْلَُعاَق َو إِْن َقرُصْ َت َعْن اخْلُ َلْسَت امْلَُعاَق َو إِْن َقرُصْ
***                       ***                       

.. ِ ُح يِف َفَضاِء اهللَّ ..َفاْلِفْكُر ُيَسبِّ ِ ُح يِف َفَضاِء اهللَّ َفاْلِفْكُر ُيَسبِّ

العناية  وكيفية  حالة  لكل  املناسبة  العناية التعويضية  وكيفية  حالة  لكل  املناسبة  التعويضية 
املتعامل معها نفسه، وأنا شخصيًا  املتعامل معها نفسه، وأنا شخصيًا هبا وباجلسم  هبا وباجلسم 
الصحة  ونصائح  اإلستشارات  عمل  الصحة أستطيع  ونصائح  اإلستشارات  عمل  أستطيع 
اجلسمية  عن  أمهية  تقل  ال  والتى  اجلسمية النفسية  عن  أمهية  تقل  ال  والتى  النفسية 
والتكميلية. التعويضية  األجهزة  حتى  والتكميلية.أو  التعويضية  األجهزة  حتى  أو 

●●كلميني عن زيارتك األخرية ملرص.كلميني عن زيارتك األخرية ملرص.
●●د.مارينا: كانت زيارة ممتعة وغنية باألحداث د.مارينا: كانت زيارة ممتعة وغنية باألحداث 
الدنيا  أم  مرص  ىف  كثريا  أماكن  زرت  الدنيا الكثرية،  أم  مرص  ىف  كثريا  أماكن  زرت  الكثرية، 
واألماكن  األقرص  مدينة  خاصة  يقال،  واألماكن كام  األقرص  مدينة  خاصة  يقال،  كام 
كذلك  اجلميلة،  القاهرة  واكيد  العظيمة  كذلك األثرية  اجلميلة،  القاهرة  واكيد  العظيمة  األثرية 
وترشفت  املامثلة  احلاالت  من  بكثري  وترشفت التقيت  املامثلة  احلاالت  من  بكثري  التقيت 
العديد  فقدمت  هلم  أعىل  مثل  أكون  العديد أن  فقدمت  هلم  أعىل  مثل  أكون  أن 
اإلرادة  وتقوية  واإلرشادات  النصائح  اإلرادة من  وتقوية  واإلرشادات  النصائح  من 
تكرارها. أمتنى  للغاية  مفيدة  رحلة  تكرارها.فكانت  أمتنى  للغاية  مفيدة  رحلة  فكانت 

●●هل تابعتى كأس العامل األخري بقطر هل تابعتى كأس العامل األخري بقطر 
وماهو فريقك املفضل؟وماهو فريقك املفضل؟

بالرياضة  عالقتى  لألسف  بالرياضة د.مارينا:  عالقتى  لألسف  د.مارينا: 
أقيمت  العامل  كأس  أن  أعرف  أقيمت حمدودة،  العامل  كأس  أن  أعرف  حمدودة، 
غري  ولكن  هبا  األرجنتني  وفوز  قطر  غري ىف  ولكن  هبا  األرجنتني  وفوز  قطر  ىف 
والالعبني. باملباريات  كثريًا  والالعبني.مهتمة  باملباريات  كثريًا  مهتمة 
مع  مجاعية  رياضات  ألعب  مع ولكنى  مجاعية  رياضات  ألعب  ولكنى 
اخلاصة. القدرات  أصحاب  من  اخلاصة.أصدقائي  القدرات  أصحاب  من  أصدقائي 
عن  الدفاع  يف  كناشطة  حاليًا  تعمل  عن مارينا  الدفاع  يف  كناشطة  حاليًا  تعمل  مارينا 
حياهتا  طول  وعملت  اإلعاقة  متحدي  حياهتا حقوق  طول  وعملت  اإلعاقة  متحدي  حقوق 
منصات  تستغل  كام  وتشجيعهم،  منصات لدعمهم  تستغل  كام  وتشجيعهم،  لدعمهم 
رسالتها،  توصيل  يف  االجتامعي  رسالتها، التواصل  توصيل  يف  االجتامعي  التواصل 
اجلمعيات  من  كثري  يف  فاعل  عضو  اجلمعيات وهي  من  كثري  يف  فاعل  عضو  وهي 
االطراف،  مبتوري  لرعاية  االطراف، واملنظامت  مبتوري  لرعاية  واملنظامت 
واألنشطة. الفاعليات  من  الكثري  يف  واألنشطة.وتشارك  الفاعليات  من  الكثري  يف  وتشارك 
قد  أننى   وجدت  مارينا  مع  لقائي  هناية  قد وىف  أننى   وجدت  مارينا  مع  لقائي  هناية  وىف 
استفدت شخصيًا قبل أى شخص آخر، قد أبدو استفدت شخصيًا قبل أى شخص آخر، قد أبدو 
ذلك! عكس  واحلقيقة  املعاقة  وهى  السليم  ذلك!أنا  عكس  واحلقيقة  املعاقة  وهى  السليم  أنا 
يبدون  كثريون  وحده،  هلل  الكامل  أن  يبدون وجدت  كثريون  وحده،  هلل  الكامل  أن  وجدت 
ولكن  هبذا  ويقنعون  ويقتنعون  ولكن كاملني  هبذا  ويقنعون  ويقتنعون  كاملني 
وكثريون  الواقع،  أرض  عىل  خمتلفة  وكثريون احلقيقة  الواقع،  أرض  عىل  خمتلفة  احلقيقة 
األمر  واقع  ىف  ولكنهم  جسديأ  ناقصني  األمر يبدون  واقع  ىف  ولكنهم  جسديأ  ناقصني  يبدون 
عمليًا،  وأيضًا  وفكريًا  نفسيًا  الكاملني  عمليًا، هم  وأيضًا  وفكريًا  نفسيًا  الكاملني  هم 



مميز خاص  طابع  ذات  ملكة  مع  اليوم  مميزالتقينا  خاص  طابع  ذات  ملكة  مع  اليوم  التقينا 
إهنا التاريخ  ملكات  أعظم  من  إهناواحدة  التاريخ  ملكات  أعظم  من  واحدة 
القديمة مرص  ملكات  ملكة  القديمة  مرص  ملكات  ملكة  حتشبسوت((  حتشبسوتامللكة  ))امللكة 

تعترب  حيث  الفرعونية،  مرص  تاج  تعترب ودرة  حيث  الفرعونية،  مرص  تاج  ودرة 
مر  عيل  مرص  حكام  أقوى  من  مر حتشبسوت  عيل  مرص  حكام  أقوى  من  حتشبسوت 

العصور.العصور.
املفضلة إيل قلب آمون  املفضلة إيل قلب آمون  غنمت آمون، أي  املحاور:املحاور: غنمت آمون، أي 
دواعي  من  حتشبسوت،  امللكة  جاللة  دواعي مواليت  من  حتشبسوت،  امللكة  جاللة  مواليت 
فخرنا أن نجري معك حوارنا الصحفي هذا عيل فخرنا أن نجري معك حوارنا الصحفي هذا عيل 
مع  بجاللتك  ومرحبا  ،فأهالً  اجلريدة  مع صفحات  بجاللتك  ومرحبا  ،فأهالً  اجلريدة  صفحات 

أحفادك قراء جريدة كاريزما.أحفادك قراء جريدة كاريزما.
مع  أحتاور  أن  أيضاً  رسوري  دواعي  من  مع   أحتاور  أن  أيضاً  رسوري  دواعي  من  امللكة:امللكة: 
توالت  مهام  بيننا  التواصل  يستمر  وأن  توالت أحفادي،  مهام  بيننا  التواصل  يستمر  وأن  أحفادي، 
األجيال وتتابعت القرون أهال بك وبالقراء األعزاء األجيال وتتابعت القرون أهال بك وبالقراء األعزاء 

وباجلريدة.وباجلريدة.
إيل  يصل  عندما  حتشبسوت...  امللكة  إيل   يصل  عندما  حتشبسوت...  امللكة  املحاور:املحاور: 
امللكات  أبرز  الذهن  إيل  يتبادر  اإلسم،  هذا  امللكات السمع  أبرز  الذهن  إيل  يتبادر  اإلسم،  هذا  السمع 
أمحس  العظيم  امللك  حفيدة  مرص،  حكمن  أمحس االيت  العظيم  امللك  حفيدة  مرص،  حكمن  االيت 
الثامنة  األرسة  ومؤسس  اهلكسوس  طارد  الثامنة األول  األرسة  ومؤسس  اهلكسوس  طارد  األول 
عرش، دعيني اسألك يا مواليت ما هي الظروف عرش، دعيني اسألك يا مواليت ما هي الظروف 

التي أحاطت بنشأة امللكة حتشبسوت؟ التي أحاطت بنشأة امللكة حتشبسوت؟ 
حتشبسوت:حتشبسوت: ولدت عام  ولدت عام ١٥٠٨١٥٠٨ قبل امليالد،  قبل امليالد، 
تلقيت  األول  حتتمس  امللك  هو  تلقيت أيب  األول  حتتمس  امللك  هو  أيب 
األخالق  علوم  عن  متميزاً  األخالق تعليامً  علوم  عن  متميزاً  تعليامً 
إيل  باالضافة  املتحرض،  إيل والسلوك  باالضافة  املتحرض،  والسلوك 
قراءة وكتابة اللغة املرصية كام تعلمت قراءة وكتابة اللغة املرصية كام تعلمت 
الفلك  وبعض  والفلسفة  احلساب  الفلك علوم  وبعض  والفلسفة  احلساب  علوم 

والطقوس الدينية. والطقوس الدينية. 
التي  السائده  البصمة  هي  ما  مواليت  التي   السائده  البصمة  هي  ما  مواليت  املحاور:املحاور: 
ميزت فرتة حكمك والتي أرخ هلا املؤرخ مانيتون ميزت فرتة حكمك والتي أرخ هلا املؤرخ مانيتون 
بأهنا إستمرت أكثر من عرشين سنة وبضعة أشهر بأهنا إستمرت أكثر من عرشين سنة وبضعة أشهر 

عيل عرش كيمت العظيمة؟عيل عرش كيمت العظيمة؟
حيث  والرفاهية،  بالسالم  متيزت  حيث   والرفاهية،  بالسالم  متيزت  حتشبسوت:حتشبسوت: 
اجلوار، كان ملرص  التجارة مع دول  اجلوار، كان ملرص إنتعشت فيها  التجارة مع دول  إنتعشت فيها 

أسطول جتاري كبري، تم فتح املحاجر واملناجمأسطول جتاري كبري، تم فتح املحاجر واملناجم
كام أعدنا استخدام القناة التي تربط النيل من الدلتا كام أعدنا استخدام القناة التي تربط النيل من الدلتا 
ايل البحر األمحر، القناة التي حفرها املرصيون يف ايل البحر األمحر، القناة التي حفرها املرصيون يف 

الدولة الوسطي ،،،،.الدولة الوسطي ،،،،.
املحاور:املحاور: بالطبع جاللتك تفخرين هبذه اإلنجازات  بالطبع جاللتك تفخرين هبذه اإلنجازات 

العظيمة التي تم انجازها يف عرصك الذهبي؟ العظيمة التي تم انجازها يف عرصك الذهبي؟ 
امللكة امللكة ٤٤ : ليس من حق احلاكم أن يفخر بأي إنجاز  : ليس من حق احلاكم أن يفخر بأي إنجاز 
به،  املنوط  واجبه  وهذا  عليه  الوطن  حق  به، فهذا  املنوط  واجبه  وهذا  عليه  الوطن  حق  فهذا 
وإال يرتك احلكم ملن هو اكفأ. املحاور: لقد ابتلينا يف وإال يرتك احلكم ملن هو اكفأ. املحاور: لقد ابتلينا يف 
العرص احلديث ببعض احلكام الذين جائوا ورحلوا العرص احلديث ببعض احلكام الذين جائوا ورحلوا 

بعد أن جلسوا عيل الكريس طويالً دون أن بعد أن جلسوا عيل الكريس طويالً دون أن 
كريس  عيل  املقعدة  بصمة  غري  بصمة،  كريس يرتكوا  عيل  املقعدة  بصمة  غري  بصمة،  يرتكوا 

احلكم ومل يقدموا للبلد أي منفعه تذكر.احلكم ومل يقدموا للبلد أي منفعه تذكر.
بفقر  ومريض  فكر  كسايل  هؤالء  بفقر حتشبسوت:  ومريض  فكر  كسايل  هؤالء  حتشبسوت: 

اإلبداع إهنم وأمثاهلم وصمة عار لكريس احلكم .اإلبداع إهنم وأمثاهلم وصمة عار لكريس احلكم .
باللغة  يدعي  ما  أو  االفريقية  املركزية  باللغة   يدعي  ما  أو  االفريقية  املركزية  املحاور:املحاور: 
عاملية  منظمة  عاملية   منظمة   AfrocentrismAfrocentrism االنجليزية االنجليزية 
للمؤامرات  امتداد  هي  عنرصية،  ايدلوچيا  للمؤامرات هلا  امتداد  هي  عنرصية،  ايدلوچيا  هلا 
صور  احد  العصور،  مر  عيل  مرص  ضد  صور املتوالية  احد  العصور،  مر  عيل  مرص  ضد  املتوالية 
الرابع واخلامس، تقوم بنرش صور  الرابع واخلامس، تقوم بنرش صور حروب اجليل  حروب اجليل 
احلضاره  رسقة  ايل  تسعي  تارخیية  احلضاره ومغالطات  رسقة  ايل  تسعي  تارخیية  ومغالطات 
املرصية من أصحاهبا، وتنسبها لألفارقة اصحاب املرصية من أصحاهبا، وتنسبها لألفارقة اصحاب 
هذا  مواليت  علم  إيل  وصل  هل  الداكنة،  هذا البرشة  مواليت  علم  إيل  وصل  هل  الداكنة،  البرشة 

اخلرب؟ وما تعليقك عيل هذا األمر ؟اخلرب؟ وما تعليقك عيل هذا األمر ؟
تواصل  عيل  فنحن  أعلم  بالطبع  تواصل   عيل  فنحن  أعلم  بالطبع  حتشبسوت:حتشبسوت: 
كيمت  أبناء  احفادنا  مع  ووجداين  كيمت روحي  أبناء  احفادنا  مع  ووجداين  روحي 
جتاوز  وقح  لص  املنظمة  هذه  أن  أري  جتاوز العظمي،  وقح  لص  املنظمة  هذه  أن  أري  العظمي، 
املعقول إيل الالمعقول، ومن املستحيل أن متنطق أال املعقول إيل الالمعقول، ومن املستحيل أن متنطق أال 
منطق، األرض مرصية واهلها مرصيون چيناهتم منطق، األرض مرصية واهلها مرصيون چيناهتم 
واوراق  االحجار  واحده،  اجدادهم  واوراق وچينات  االحجار  واحده،  اجدادهم  وچينات 
الربدي ومياة النيل يشهدون للهوية املرصية، أمام الربدي ومياة النيل يشهدون للهوية املرصية، أمام 

يف  الذنب  امحلكم  دعني  .لكن  املوتورون  يف هؤالء  الذنب  امحلكم  دعني  .لكن  املوتورون  هؤالء 
تبجح هؤالء اللصوص عليكم النكم هتاونتم كثرياً يف تبجح هؤالء اللصوص عليكم النكم هتاونتم كثرياً يف 

حق هويتكم وقوميتكم املرصية.حق هويتكم وقوميتكم املرصية.
ينجزه  عمل  أول  إن  مواليت،  يا  كيف  ينجزه   عمل  أول  إن  مواليت،  يا  كيف  املحاور:املحاور: 
الوطني  النشيد  ينشد  أن  هو  املدرسة  يف  الوطني التلميذ  النشيد  ينشد  أن  هو  املدرسة  يف  التلميذ 

وحيي العلم املرصي. وحيي العلم املرصي. 
اناشيد  جمرد  ليست  الوطنية  اناشيد   جمرد  ليست  الوطنية  حتشبسوت:حتشبسوت: 
وشكليات، حفيدي انتم من أعطي هؤالء اللصوص وشكليات، حفيدي انتم من أعطي هؤالء اللصوص 
يا الفرصة أن يتجرأو عيل هويتكم بتلك الوقاحة، يا  الفرصة أن يتجرأو عيل هويتكم بتلك الوقاحة، 
حتني  مل  إن  يتطيك  أن  أحد  يستطيع  لن  حتني حفيدي  مل  إن  يتطيك  أن  أحد  يستطيع  لن  حفيدي 

ظهرك أوالً. ظهرك أوالً. 
املغيبني يعيشون عيل  لدينا بعض  بالفعل  املغيبني يعيشون عيل   لدينا بعض  بالفعل  املحاور:املحاور: 
ارض مرص وحيملون اجلنسية املرصية، يرون ان ارض مرص وحيملون اجلنسية املرصية، يرون ان 

حضارتنا حضارة أصنام وآثارنا مقابر مويتحضارتنا حضارة أصنام وآثارنا مقابر مويت
ينسبون انفسم هلويات اخري غري مرصية. ينسبون انفسم هلويات اخري غري مرصية. 

باإلنتساب  جديرين  غري  هؤالء  باإلنتساب   جديرين  غري  هؤالء  حتشبسوت:حتشبسوت: 
لكمت جيد أن جتردوهم من اجلنسية املرصية.لكمت جيد أن جتردوهم من اجلنسية املرصية.

حمطة  ايل  نعود  أن  مواليت  يل  إسمحي  حمطة   ايل  نعود  أن  مواليت  يل  إسمحي  املحاور:املحاور: 
كيفية  وهي  أال  حوارنا،  يف  جتاوزناها  قد  كيفية مهمة  وهي  أال  حوارنا،  يف  جتاوزناها  قد  مهمة 
قبضت  وكيف  مرص،  عرش  ايل  األمريه  قبضت صعود  وكيف  مرص،  عرش  ايل  األمريه  صعود 

عيل صوجلان احلكم ؟عيل صوجلان احلكم ؟
حفيدي  يا  شجون  ذو  حديث  هذا  حفيدي   يا  شجون  ذو  حديث  هذا  حتشبسوت:حتشبسوت: 

يطول رشحه.يطول رشحه.
املحاور:املحاور: وهل كان األمر سهالً لتحصيل عيل لقب  وهل كان األمر سهالً لتحصيل عيل لقب 

امللكة حتشبسوت ملكة مرص؟ امللكة حتشبسوت ملكة مرص؟ 
امللك  والدي  رحيل  عند  الواقع  يف  امللك   والدي  رحيل  عند  الواقع  يف  حتشبسوت:حتشبسوت: 
حتتمس األول رابع ملوك االرسة حتتمس األول رابع ملوك االرسة ١٨١٨ ، وقع صدام  ، وقع صدام 

حاد بيني وبني رجال الدين.حاد بيني وبني رجال الدين.
املحاور :املحاور : ملاذا؟ ملاذا؟

حتشبسوت:حتشبسوت: ألهنم دسوا أنوفهم يف السياسة. ألهنم دسوا أنوفهم يف السياسة.
املحاور:املحاور: كيف وملاذا ؟ كيف وملاذا ؟

ايل  صعودي  جواز  بعدم  أفتوا  ايل   صعودي  جواز  بعدم  أفتوا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
العرش. العرش. 

املحاور:املحاور: بأي حق افتوا هبذا؟ بأي حق افتوا هبذا؟
الدم  أملك  أين  رغم  امرأة،  لكوين  الدم   أملك  أين  رغم  امرأة،  لكوين  حتشبسوت:حتشبسوت: 

امللكي واإلبنه الكربي للملك الراحل.امللكي واإلبنه الكربي للملك الراحل.
املحاوراملحاور: وما شأهنم يف ذلك ؟: وما شأهنم يف ذلك ؟

طوال  سنوات  مدي  عيل  إستطاعوا  طوال   سنوات  مدي  عيل  إستطاعوا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
رشعية  أن  ويقنعوهنم  البسطاء  عقول  يغسلوا  رشعية أن  أن  ويقنعوهنم  البسطاء  عقول  يغسلوا  أن 
احلاكم البد أن متر من املعابد ألهنم وحدهم من يملك احلاكم البد أن متر من املعابد ألهنم وحدهم من يملك 

هذا الصك، وهم وكالء اإلله عيل االرض؟هذا الصك، وهم وكالء اإلله عيل االرض؟
املحاور:املحاور: وماذا كانت تعني الرشعيه يف منطقهم؟ وماذا كانت تعني الرشعيه يف منطقهم؟

الدينيه يف عرفهم أن والية  الدينيه يف عرفهم أن والية  الرشعية  حتشبسوت:حتشبسوت: الرشعية 
املرأة وحكمها ال جُيوز، البد أن يكون احلاكم ذكراً. املرأة وحكمها ال جُيوز، البد أن يكون احلاكم ذكراً. 

الفتوي  هلذه  املنطقي  التربير  هو  وما  الفتوي   هلذه  املنطقي  التربير  هو  وما  املحاور:املحاور: 
الغريبة، بعض النساء أكثر كفاءة وحنكة من كثري الغريبة، بعض النساء أكثر كفاءة وحنكة من كثري 

من الرجال. التاريخ حافل هبذه األمثلة.من الرجال. التاريخ حافل هبذه األمثلة.
حتشبسوت:حتشبسوت: حجتهم أن السامء لن ترض أن يكون  حجتهم أن السامء لن ترض أن يكون 
احلاكم إال ذكراً، ممثالً للمعبود حورس أما كفاءته احلاكم إال ذكراً، ممثالً للمعبود حورس أما كفاءته 

فال تعنيهم، الرشع هو األهم يف عرفهم.فال تعنيهم، الرشع هو األهم يف عرفهم.
املحاور:املحاور: ومل هذا التعنت!! أليس غريباً عندما نخلط  ومل هذا التعنت!! أليس غريباً عندما نخلط 

الدين بالسياسة؟الدين بالسياسة؟
دين،  جتار  إهنم  العزيز،  ياحفيدي  دين،   جتار  إهنم  العزيز،  ياحفيدي  حتشبسوت:حتشبسوت: 

وهذه هي بضاعتهم يف كل العصور . وهذه هي بضاعتهم يف كل العصور . 
املحاور:املحاور: كيف كان اخلروج من هذا املأزق العنرصي  كيف كان اخلروج من هذا املأزق العنرصي 

الغري منطقي؟الغري منطقي؟
تويل  عيل  الدين  رجال  ذهن  تفتق  تويل   عيل  الدين  رجال  ذهن  تفتق  حتشبسوت:حتشبسوت: 
الرشعي  غري  واإلبن  الشقيق  غري  الطفل  الرشعي أخي  غري  واإلبن  الشقيق  غري  الطفل  أخي 
حتتمس الثاين احلكم، ونظراً لعدم كفائته عرضوا حتتمس الثاين احلكم، ونظراً لعدم كفائته عرضوا 
وبعد  فوافقت،  عجزه  ألغطي  منه  الزواج  وبعد عليا  فوافقت،  عجزه  ألغطي  منه  الزواج  عليا 
عيل  وصية  نفيس  أعلنت  الثاين  حتتمس  عيل وفاة  وصية  نفيس  أعلنت  الثاين  حتتمس  وفاة 

عرش ابني منه حتتمس الثالث.عرش ابني منه حتتمس الثالث.
املحاور:املحاور: وكم استمرت فرتة الوصاية هذه؟ وكم استمرت فرتة الوصاية هذه؟

ثم  عامني  ملده  الوصايه  استمرت  ثم   عامني  ملده  الوصايه  استمرت  حتشبسوت:حتشبسوت: 
طالبت بالعرش بعد وفاته وقد كان . طالبت بالعرش بعد وفاته وقد كان . 

املحاور:املحاور: هل يعني هذا أن الثقافة الذكوريه يف مرص  هل يعني هذا أن الثقافة الذكوريه يف مرص 

القديمة مل تعطي املرأة حق قدرها وجارت عليها؟القديمة مل تعطي املرأة حق قدرها وجارت عليها؟
املرأة كانت دائامً متوجه عيل  املرأة كانت دائامً متوجه عيل  إطالقاً  حتشبسوت:حتشبسوت: إطالقاً 

عرش قلب الرجل يف مرص.عرش قلب الرجل يف مرص.
املحاور:املحاور: إسمحي يل يا مواليت هذا كالم بال برهان  إسمحي يل يا مواليت هذا كالم بال برهان 

ونحن تعودنا منكم أن توثقوا كل دقائق حياتكم.ونحن تعودنا منكم أن توثقوا كل دقائق حياتكم.
راجع  إذاً  بالفعل هذا ما عهدنا عليه،  راجع   إذاً  بالفعل هذا ما عهدنا عليه،  حتشبسوت:حتشبسوت: 
اآلثار التي تركناها لكم، األحجار تنطق بمكانة املرأة اآلثار التي تركناها لكم، األحجار تنطق بمكانة املرأة 

واإلحرتام الذي تناله.واإلحرتام الذي تناله.
املحاور:املحاور: قد تكون جمرد إبدعات للفنان املرصي ال  قد تكون جمرد إبدعات للفنان املرصي ال 

اكثر يا مواليت، هي شئ والواقع شئ آخر ال يمت اكثر يا مواليت، هي شئ والواقع شئ آخر ال يمت 
له بصله.له بصله.

رمسيس  جدك  أن  عزيزي  يا  تنس  ال  رمسيس   جدك  أن  عزيزي  يا  تنس  ال  حتشبسوت:حتشبسوت: 
الثاين له مقوله حفرها عيل جدران معبد ابو سنبل الثاين له مقوله حفرها عيل جدران معبد ابو سنبل 
يقول فيها عن امرأته )هي التي ترشق الشمس من يقول فيها عن امرأته )هي التي ترشق الشمس من 

أجلها(. أجلها(. 
للدهشة  املثري  من  لكن  حقيقي  هذا  نعم،  للدهشة   املثري  من  لكن  حقيقي  هذا  نعم،  املحاور:املحاور: 
وللضحك معاً أن علامء اآلثار إكتشفوا أن جدي هذا وللضحك معاً أن علامء اآلثار إكتشفوا أن جدي هذا 
الشمس من  التي ترشق  أمرأة غريها  الشمس من   التي ترشق  أمرأة غريها  لديه ٥٥٥٥  لديه كان  كان 

أجلها.أجلها.
حتشبسوت :حتشبسوت :هذا الرقم مبالغ فيه جداً ! هذا الرقم مبالغ فيه جداً ! 

املحاوراملحاور:: وما هو الرقم الصحيح يف رأيك، هل يفرق  وما هو الرقم الصحيح يف رأيك، هل يفرق 
كثريا؟كثريا؟

حتشبسوت:حتشبسوت: يف الواقع إن عددهم مل يتجاوز الــــ يف الواقع إن عددهم مل يتجاوز الــــ٥٣٥٣  
امرأة.امرأة.

املعلومة  وتصحيح  اإليضاح  عيل  شكرًا  املعلومة   وتصحيح  اإليضاح  عيل  شكرًا  املحاوراملحاور:: 
يا مواليت، بالفعل يبدو انه كان يف األمر مبالغة ما.يا مواليت، بالفعل يبدو انه كان يف األمر مبالغة ما.

حتشبسوت:حتشبسوت: ليكن معلوماً لديك يا حفيدي أن الرجل  ليكن معلوماً لديك يا حفيدي أن الرجل 
امللك  حقاً،  املرأة  ويقدر  يعرف  كان  القديم  امللك املرصي  حقاً،  املرأة  ويقدر  يعرف  كان  القديم  املرصي 
فليحب  احلكمة  أراد  من  قائالً:  أوالدة  أويص  فليحب بتاح  احلكمة  أراد  من  قائالً:  أوالدة  أويص  بتاح 

رشيكة حياتة كي ترعي بيته وشئونه . رشيكة حياتة كي ترعي بيته وشئونه . 
امرأة واحده؟ وله  بعل  بتاح  امللك  امرأة واحده؟ وله  هل كان  بعل  بتاح  امللك  املحاور:املحاور: هل كان 
ال  حياة  رشكاء  لديه  كان  ام  واحده؟  حياة  ال رشيكة  حياة  رشكاء  لديه  كان  ام  واحده؟  حياة  رشيكة 

نعرفهم؟نعرفهم؟
اإلجابه  لتجد  تارخیك  تقرأ  أن  حاول  اإلجابه   لتجد  تارخیك  تقرأ  أن  حاول  حتشبسوت:حتشبسوت: 
ليحكوا  الغرباء  ايل  تركن  وال  بنفسك  اسئلتك  ليحكوا عيل  الغرباء  ايل  تركن  وال  بنفسك  اسئلتك  عيل 
نظرهم  وجهة  ومن   ، هلم  حيلوا  كام  تارخیك  نظرهم لك  وجهة  ومن   ، هلم  حيلوا  كام  تارخیك  لك 
يف  وتعمق  هويتك  يف  ودقق  أبحث  هم،  يف وقناعاهتم  وتعمق  هويتك  يف  ودقق  أبحث  هم،  وقناعاهتم 

جذورك.جذورك.
متام  أقدرها  مواليت  يا  غالية  نصيحة  متام   أقدرها  مواليت  يا  غالية  نصيحة  املحاور:املحاور: 

التقدير.التقدير.
حتشبسوت:حتشبسوت: أرجو ذلك أرجو ذلك

الصحفي  حوارنا  نجري  أن  نستطيع  ال  الصحفي   حوارنا  نجري  أن  نستطيع  ال  املحاور:املحاور: 
هذا مع جاللة امللكة حتشبسوت دون أن نقف أمام هذا مع جاللة امللكة حتشبسوت دون أن نقف أمام 

معبدها املبهر يف الدير البحري.معبدها املبهر يف الدير البحري.
حتشبسوت:حتشبسوت: بالفعل هذا املعبد الذي يبدو يف حضن  بالفعل هذا املعبد الذي يبدو يف حضن 
املقاييس  بكل  معامرية  معجزه  بل  حتفه  املقاييس اجلبل  بكل  معامرية  معجزه  بل  حتفه  اجلبل 

أبدعها املهندس العبقري سننموت.أبدعها املهندس العبقري سننموت.
العبقري املهندس  هذا  ذكر  بمناسبة  العبقري  املهندس  هذا  ذكر  بمناسبة  املحاور:املحاور: 
امللكة  قلب  وربام  عقل  ايل  جداً  قريباً  كان  امللكة الذي  قلب  وربام  عقل  ايل  جداً  قريباً  كان  الذي 
تأذن يل مواليت بسؤال شخيص  تأذن يل مواليت بسؤال شخيص حتشبسوت، هل  حتشبسوت، هل 

ايل حد ما.ايل حد ما.
أن  وقبل  مقدماً  سؤالك  أعرف  أن   وقبل  مقدماً  سؤالك  أعرف  حتشبسوت:حتشبسوت: 

تطرحة.تطرحة.
مقدار  يعلم  الكل  مواليت!  يا  احلد  هذا  إيل  مقدار   يعلم  الكل  مواليت!  يا  احلد  هذا  إيل  املحاور:املحاور: 
امللكة  جاللة  به  تتمتع  الذي  والذكاء  امللكة الفطنة  جاللة  به  تتمتع  الذي  والذكاء  الفطنة 

حتشبسوت، لكني مل أكمل سؤايل بعد!حتشبسوت، لكني مل أكمل سؤايل بعد!
طرح  يف  احلرج  عليك  أوفر  أن  أردت  طرح   يف  احلرج  عليك  أوفر  أن  أردت  حتشبسوت:حتشبسوت: 
السؤال وعناء البحث عن أوراق السوليفان التي تود السؤال وعناء البحث عن أوراق السوليفان التي تود 

أن تغلف هبا سؤالك.أن تغلف هبا سؤالك.
املحاور:املحاور: مواليت األمر ال يعدو أن يكون ...  مواليت األمر ال يعدو أن يكون ... 

حتشبسوت:حتشبسوت: أن يكون فضوالً يغذي شهوة النميمة  أن يكون فضوالً يغذي شهوة النميمة 
سريهتم  ترض  وقد  الناس،  حرية  عيل  تعتدي  سريهتم التي  ترض  وقد  الناس،  حرية  عيل  تعتدي  التي 

الذاتيه.الذاتيه.
املحاور:املحاور: سؤايل هو ... سؤايل هو ...

الذي  السؤال  أطرح  دعني  عليك،  ال  الذي   السؤال  أطرح  دعني  عليك،  ال  حتشبسوت:حتشبسوت: 
يدور بخلدك ... يدور بخلدك ... 

مواليت مانوع العالقة التي كانت تربطك باملهندس مواليت مانوع العالقة التي كانت تربطك باملهندس 
البحري  الدير  يف  معبدك  لك  بني  الذي  البحري العبقري  الدير  يف  معبدك  لك  بني  الذي  العبقري 

سننموت ؟ أهذا سؤالك احلائر؟سننموت ؟ أهذا سؤالك احلائر؟
املحاور:املحاور: بالفعل، هناك شائعات عن ...  بالفعل، هناك شائعات عن ... 

حتشبسوت:حتشبسوت: عن وجود عالقة عاطفية بيني وبني  عن وجود عالقة عاطفية بيني وبني 
سننموت؟ أليس كذلك؟سننموت؟ أليس كذلك؟

املحاور:املحاور: معذرة يا مواليت أنا صحفي، األمانة املهنية  معذرة يا مواليت أنا صحفي، األمانة املهنية 
تقتيض مني تقيص احلقائق فاغفري يل جرأيت يف تقتيض مني تقيص احلقائق فاغفري يل جرأيت يف 

طرح السؤال. طرح السؤال. 
تعتذر  أو  تربر  أن  يستدعي  ال  األمر  تعتذر   أو  تربر  أن  يستدعي  ال  األمر  حتشبسوت:حتشبسوت: 
كلها إشاعات ال أساس هلا من الصحة، سننموت كان كلها إشاعات ال أساس هلا من الصحة، سننموت كان 
رجالً فذاً وخملصاً، كانت سياستي أن أحيط بالط رجالً فذاً وخملصاً، كانت سياستي أن أحيط بالط 
موضع  كان  الرجل  وهذا  الكفآت،  بأصحاب  موضع امللك  كان  الرجل  وهذا  الكفآت،  بأصحاب  امللك 

ثقتي، هذا كل ما يف األمر. ثقتي، هذا كل ما يف األمر. 
هذا  يف  يشككون  املؤرخني  بعض  لكن  هذا   يف  يشككون  املؤرخني  بعض  لكن  املحاور:املحاور: 

ويرون أن األمر تعدي هذه احلدود.ويرون أن األمر تعدي هذه احلدود.
حتشبسوت:حتشبسوت: هذا كالمي وليس تكهنات املؤرخني،  هذا كالمي وليس تكهنات املؤرخني، 
ولك أن تركن إيل ما يرتاح اليه عقلك وإحساسك. هل ولك أن تركن إيل ما يرتاح اليه عقلك وإحساسك. هل 

تعرف ما هو دلييل عيل صدق كالمي؟ تعرف ما هو دلييل عيل صدق كالمي؟ 
املحاور:املحاور: ما هو ؟ ما هو ؟

حتشبسوت:حتشبسوت: ودلييل عيل صدق روايتي أننا تعودنا أن  ودلييل عيل صدق روايتي أننا تعودنا أن 
نوثق كل أحداث حياتنا بكل دقائق األمور، من امليالد نوثق كل أحداث حياتنا بكل دقائق األمور، من امليالد 
النهار، تفاصيل حياتنا، عيل جدران  ايل  النهار، تفاصيل حياتنا، عيل جدران ايل اخلروج  ايل  ايل اخلروج 
معابدنا ومسالتنا وأوراق الربدي، فهل عثرت عيل معابدنا ومسالتنا وأوراق الربدي، فهل عثرت عيل 

أي ملمح يدعم نميمتكم هذه؟أي ملمح يدعم نميمتكم هذه؟
املحاور:املحاور: يف الواقع ال يوجد ما يوثق هلذه القصة يف الواقع ال يوجد ما يوثق هلذه القصة

حتشبسوت:حتشبسوت: اذاً امللكة عيل حق. ضع نقطة وأبدأ من  اذاً امللكة عيل حق. ضع نقطة وأبدأ من 
أول سطر جديد.أول سطر جديد.

دعينا  اآلن  مواليت،  يا  القبعة  ترفع  لك  دعينا   اآلن  مواليت،  يا  القبعة  ترفع  لك  املحاور:املحاور: 
الدين يف  الدين يف نخلص من إستعراض معاناتك مع رجال  نخلص من إستعراض معاناتك مع رجال 
ونخرج  مرص،  وعرش  احلكم  بصوجلان  ونخرج اإلمساك  مرص،  وعرش  احلكم  بصوجلان  اإلمساك 
حني  بحكمتك  لنستذيد  التاريخ،  عباءة  من  حني معك  بحكمتك  لنستذيد  التاريخ،  عباءة  من  معك 

نعرج إيل حارضنا.نعرج إيل حارضنا.
حتشبسوت:حتشبسوت: تفضل، بكل رسور، هات ما عندك .  تفضل، بكل رسور، هات ما عندك . 

عرصنا  يف  األلسنة  تلوكها  مقولة  هناك  عرصنا   يف  األلسنة  تلوكها  مقولة  هناك  املحاور:املحاور: 
املوجه،  وغري  املوجه،  اإلعالم  هلا  ويروج  املوجه، احلديث  وغري  املوجه،  اإلعالم  هلا  ويروج  احلديث 
وهي  أال  الكون،  ثوابت  أحد  كأهنا  أصبحت  وهي حتي  أال  الكون،  ثوابت  أحد  كأهنا  أصبحت  حتي 
أن الشعب املرصي شعب متدين بطبعه. ما رأيك يف أن الشعب املرصي شعب متدين بطبعه. ما رأيك يف 

هذه املقوله؟ هذه املقوله؟ 
املرصي  الشعب  أن  مقولة  عزيزي  املرصي   الشعب  أن  مقولة  عزيزي  حتشبسوت:حتشبسوت: 
متدين بطبعه ، هذه املقوله حق يراد هبا باطل وهي متدين بطبعه ، هذه املقوله حق يراد هبا باطل وهي 
السم يف العسل، من األجدر بكم أن يقال إن الشعب السم يف العسل، من األجدر بكم أن يقال إن الشعب 
املرصي شعب متحرض بطبعه، ألن التحرض حيمل املرصي شعب متحرض بطبعه، ألن التحرض حيمل 
هو  وهذا  الراقي  اإلنساين  السلوك  خصائصه  هو يف  وهذا  الراقي  اإلنساين  السلوك  خصائصه  يف 

األساس والرسالة ألي دين حق.األساس والرسالة ألي دين حق.
الشخصية  وجتربتك  يقول  الواقع  لكن  الشخصية   وجتربتك  يقول  الواقع  لكن  املحاور:املحاور: 
قبولك  بعد  إال  احلكم  زمام  متلكي  مل  أنك  قبولك تقول،  بعد  إال  احلكم  زمام  متلكي  مل  أنك  تقول، 

لرشوط رجال الدين.لرشوط رجال الدين.
الدين،  بني  ختلط  ال  حفيدي،  الدين،   بني  ختلط  ال  حفيدي،  حتشبسوت:حتشبسوت: 
منزه  مكان  يف  الدين  بالدين.  والتجارة  منزه والدروشة،  مكان  يف  الدين  بالدين.  والتجارة  والدروشة، 
وخبث  وجشع  ونفاقهم  الدراويش  لغط  عن  وخبث متاماً  وجشع  ونفاقهم  الدراويش  لغط  عن  متاماً 

جتار الدين.جتار الدين.
املحاور:املحاور: مواليت لقد مرت مرص بتجربة أليمة حني  مواليت لقد مرت مرص بتجربة أليمة حني 
والتدخل  واإلرهاب  التزوير  طريق  عن  حكمنا  والتدخل تم  واإلرهاب  التزوير  طريق  عن  حكمنا  تم 

األجنبي وجهل القطيع، تم حكمنا بدولة األجنبي وجهل القطيع، تم حكمنا بدولة 
تنظيم  تنظيم دينية خالصة ملدة عام كامل هي فرتة حكم  دينية خالصة ملدة عام كامل هي فرتة حكم 

االخوان.االخوان.
حتشبسوت:حتشبسوت: أعلم هذا كانت من أسوأ أيامكم، تغربت  أعلم هذا كانت من أسوأ أيامكم، تغربت 

فيها كيمت عنكم وتغربتوا عنها، ياللعار.فيها كيمت عنكم وتغربتوا عنها، ياللعار.
من  نعاين  مازلنا  سقطة  نعتربها  نحن  من   نعاين  مازلنا  سقطة  نعتربها  نحن  املحاور:املحاور: 

تداعياهتا. تداعياهتا. 
احلكم  أنواع  وأغبي  أسوأ  هو  الديني  احلكم  احلكم   أنواع  وأغبي  أسوأ  هو  الديني  احلكم  امللكة:امللكة: 
بالفطرة  متحرض  شعب  نحن  التاريخ،  مر  بالفطرة عيل  متحرض  شعب  نحن  التاريخ،  مر  عيل 
أول صفحة يف  أن  الربدي تؤكد  أول صفحة يف واألحجار وأوراق  أن  الربدي تؤكد  واألحجار وأوراق 

كتاب التاريخ ممهورة باسم كيمت.كتاب التاريخ ممهورة باسم كيمت.



املحاور:املحاور: بالفعل هذا ما قاله العامل بريستيد يف كتابه  بالفعل هذا ما قاله العامل بريستيد يف كتابه 
العبقري مرص فجر الضمري، وكام قال جوجل علم العبقري مرص فجر الضمري، وكام قال جوجل علم 
السييس يف كتابه )يف  أيضاً دكتور وسيم  السييس يف كتابه )يف املرصيات  أيضاً دكتور وسيم  املرصيات 
البدء كانت مرص( لكن سؤايل هنا: هل أعترب رأي البدء كانت مرص( لكن سؤايل هنا: هل أعترب رأي 
عن  الدين  لفصل  رصحية  دعوة  هو  هذا  عن جاللتك  الدين  لفصل  رصحية  دعوة  هو  هذا  جاللتك 

السياسه؟ السياسه؟ 
هكذا  األمور..  طبائع  هذه  ياعزيزي  هكذا   األمور..  طبائع  هذه  ياعزيزي  حتشبسوت:حتشبسوت: 

يقول املنطق، السياسة شئ والدين شئ آخر.يقول املنطق، السياسة شئ والدين شئ آخر.
املحاور:املحاور: اذًا جاللتك مع الدولة املدنية والعلامنية؟ اذًا جاللتك مع الدولة املدنية والعلامنية؟
امللكة:امللكة: أنا مع التحرض واإلنسانية، السلوك املتحرض  أنا مع التحرض واإلنسانية، السلوك املتحرض 

وحرية املواطن مها حجر وحرية املواطن مها حجر 
الزاوية، أنا مع اإلنسانية بشكل عام، هذه التعبريات الزاوية، أنا مع اإلنسانية بشكل عام، هذه التعبريات 

املستحدثه ال تعنيني.املستحدثه ال تعنيني.
املحاور:املحاور: لكن اإلشتباك بني الدين والسياسة أمر واقع  لكن اإلشتباك بني الدين والسياسة أمر واقع 

وقديم . وقديم . 
عيل  لك  أبرهن  دعني  حفيدي  يا  عيل   لك  أبرهن  دعني  حفيدي  يا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
كالمي بشكل عميل من واقع التاريخ كالمي بشكل عميل من واقع التاريخ ١١.اليونان أسس .اليونان أسس 
حضارة عظيمة عندما كانوا عبدة أوثان حضارة عظيمة عندما كانوا عبدة أوثان ٢٢.الفرس .الفرس 
أسسوا حضارة قوية وكانوا يعبدون النار أسسوا حضارة قوية وكانوا يعبدون النار ٣٣. الغرب . الغرب 

خرج من الكهوف وصنعوا حضارهتم وأسسوا خرج من الكهوف وصنعوا حضارهتم وأسسوا 
 . .٤٤ الدولة  عن  الدين  فصلوا  أن  بعد  النهضه  الدولة عرص  عن  الدين  فصلوا  أن  بعد  النهضه  عرص 
بال  األرض  كوكب  سكان  أرقي  هم  اليابان  بال كوكب  األرض  كوكب  سكان  أرقي  هم  اليابان  كوكب 

جدال، الضمري لدهيم هو الوازع الديني الصادق .جدال، الضمري لدهيم هو الوازع الديني الصادق .
بأن اإلحلاد هو احلل  بأن اإلحلاد هو احلل  هل يعني هذا تلميحاً  املحاور:املحاور: هل يعني هذا تلميحاً 

نحو التحرض؟ نحو التحرض؟ 
هبذه  النتائج  ايل  تقفز  ال  عزيزي  يا  هبذه   النتائج  ايل  تقفز  ال  عزيزي  يا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
إيل  بحاجة  لست  مرص،  ملكة  أنا  إيل السطحيه،  بحاجة  لست  مرص،  ملكة  أنا  السطحيه، 
حمدد  معك  احلوار  بدأ  منذ  كالمي  حمدد تلميحات،  معك  احلوار  بدأ  منذ  كالمي  تلميحات، 
ورصيح، يا حفيدي جيد أن تؤمن بإله خالق، وأن ورصيح، يا حفيدي جيد أن تؤمن بإله خالق، وأن 
تعبده، لكن عبادتك هذه إن كانت صادقه ال حتتاج تعبده، لكن عبادتك هذه إن كانت صادقه ال حتتاج 
ال  والدراويش،  كاألدعياء  عنها،  لتعلن  أبواق  ال إيل  والدراويش،  كاألدعياء  عنها،  لتعلن  أبواق  إيل 
حتتاج أن تتخيل عن ثقافتك وفلكلورك وأزيائكحتتاج أن تتخيل عن ثقافتك وفلكلورك وأزيائك
اآلخرين لرييض  جلده  خیلع  ال  احلق  اآلخريناملؤمن  لرييض  جلده  خیلع  ال  احلق  املؤمن 

املخلوق  بني  جداً  خاصة  عالقة  الصادق  املخلوق اإليامن  بني  جداً  خاصة  عالقة  الصادق  اإليامن 
واخلالق، ال ختلطوا األوراق . واخلالق، ال ختلطوا األوراق . 

املحاور:املحاور: أال يصلح التدين كطريق إيل التحرض أيضاً؟ أال يصلح التدين كطريق إيل التحرض أيضاً؟
لن  العباده  بيوت  بناء  إن  إفصل،،  لن   العباده  بيوت  بناء  إن  إفصل،،  حتشبسوت:حتشبسوت: 
يغنيك عن بناء املستشفيات لعالج اإلنسان والرفق يغنيك عن بناء املستشفيات لعالج اإلنسان والرفق 
باحليوان األعجم أيضاً. إنشاء املدارس ودور االيتام، باحليوان األعجم أيضاً. إنشاء املدارس ودور االيتام، 

دور كبار السن، وأصحاب اإلحتياجات دور كبار السن، وأصحاب اإلحتياجات 
عن  تغنيك  لن  املعابد  انسانيه،  رضورة  عن اخلاصة  تغنيك  لن  املعابد  انسانيه،  رضورة  اخلاصة 
بناء  عن  تغنيك  لن  اهنا  واألهم  واملسارح،  بناء املكتبات  عن  تغنيك  لن  اهنا  واألهم  واملسارح،  املكتبات 
غد  عن  تبحث  كنت  إن  العلمي،  البحث  غد مراكز  عن  تبحث  كنت  إن  العلمي،  البحث  مراكز 

أفضل.أفضل.
املحاور:املحاور: هل تعني مواليت أن صناعة التحرض عمل  هل تعني مواليت أن صناعة التحرض عمل 

ال يتوافق مع التدين؟ ال يتوافق مع التدين؟ 
حتشبسوت:حتشبسوت: ياعزيزي صناعة احلضارة عمل فكري  ياعزيزي صناعة احلضارة عمل فكري 
األمثلة  تستوعب  أمل  البعد؟  كل  الدروشة  عن  األمثلة بعيد  تستوعب  أمل  البعد؟  كل  الدروشة  عن  بعيد 
اليابان  اليابان التي طرحتها عليك؟ إلق نظرة عيل كوكب  التي طرحتها عليك؟ إلق نظرة عيل كوكب 

وتدبر األمر قليالً.وتدبر األمر قليالً.
املحاور:املحاور: مواليت ترصحياتك هذه ستعطي الفرصه  مواليت ترصحياتك هذه ستعطي الفرصه 

لبعض حماميني لبعض حماميني 
السبوبه، لرفع قضية عيل جاللتك وإهتامك باذدراء السبوبه، لرفع قضية عيل جاللتك وإهتامك باذدراء 

االديان والدعوه للكفر واالحلاد والزندقة.االديان والدعوه للكفر واالحلاد والزندقة.
حتشبسوت:حتشبسوت: من هؤالء اللذين تتكلم عنهم؟ من هؤالء اللذين تتكلم عنهم؟

مثل  من  يقتاتون  الشهرة  جماذيب  إهنم  مثل   من  يقتاتون  الشهرة  جماذيب  إهنم  املحاور:املحاور: 
هذه األفكار، ويتسولون عليها. هذه األفكار، ويتسولون عليها. 

حتشبسوت:حتشبسوت: وماذا عساهم أن يفعلوا؟ وماذا عساهم أن يفعلوا؟
املحاور:املحاور: سيطالبون بحرق موميائك العظيمة علنا يف  سيطالبون بحرق موميائك العظيمة علنا يف 

ميدان التحرير.ميدان التحرير.
أنا أحتمي يف بلدي بامعت، أحتمي  أنا أحتمي يف بلدي بامعت، أحتمي   حتشبسوت:حتشبسوت: 

بالقانون وهذا حقي الدستوري . بالقانون وهذا حقي الدستوري . 
املحاور:املحاور: نعم لدينا قانون وقضاة وقاعات حماكم. نعم لدينا قانون وقضاة وقاعات حماكم.

هل  لديكم،  مازالت  ماعت  كانت  إن  هل   لديكم،  مازالت  ماعت  كانت  إن  حتشبسوت:حتشبسوت: 
تسمح ألصحاب العقول الضيقه بمجرد الوقوف تسمح ألصحاب العقول الضيقه بمجرد الوقوف 

أمامها يف ساحة العدالة؟أمامها يف ساحة العدالة؟
بخري،  ومازالت  كانت  لدينا  التي  ماعت  بخري،   ومازالت  كانت  لدينا  التي  ماعت  املحاور:املحاور: 
لكن لألسف من اوائل السبعينات وما يدعي عرص لكن لألسف من اوائل السبعينات وما يدعي عرص 
فريوسات  علينا  هب  حني  مداح  سداح  فريوسات اإلنفتاح  علينا  هب  حني  مداح  سداح  اإلنفتاح 
الوهابيه وجحافل السوس متكنت من نخر عظامنا الوهابيه وجحافل السوس متكنت من نخر عظامنا 

وعششت يف مفاصل الدولة، إهنم يقاومون القضاء وعششت يف مفاصل الدولة، إهنم يقاومون القضاء 
وكل مؤسسات الدولة. وكل مؤسسات الدولة. 

عيل  هم  أين  والتنويريون،  اإلعالم  عيل   هم  أين  والتنويريون،  اإلعالم  حتشبسوت:حتشبسوت: 
خريطتكم؟ أين احلكامء؟ وما هو دورهم يف املجتمع؟خريطتكم؟ أين احلكامء؟ وما هو دورهم يف املجتمع؟
املحاور:املحاور: احلكامء والتنويريون عندنا فرادي ليسوا يف  احلكامء والتنويريون عندنا فرادي ليسوا يف 

مجاعات، اصواهتم ضائعة. مجاعات، اصواهتم ضائعة. 
حتشبسوت:حتشبسوت: أليس هلم حزباً جُيمعهم أال يشكلون  أليس هلم حزباً جُيمعهم أال يشكلون 

لويب قوي يف الدولة، هذا دورهم . لويب قوي يف الدولة، هذا دورهم . 
املحاور:املحاور: بعضهم يف أبراج عالية، لغتهم مقعرة، الناس  بعضهم يف أبراج عالية، لغتهم مقعرة، الناس 
اآلخر  والبعض  أيضاً  تسمعهم  وال  تفهمهم  ال  اآلخر غالباً  والبعض  أيضاً  تسمعهم  وال  تفهمهم  ال  غالباً 

يغردون فرادي أصواهتم تضيع مع أدراج الرياح . يغردون فرادي أصواهتم تضيع مع أدراج الرياح . 
حتشبسوت:حتشبسوت: وماذا عن اإلعالم لديكم ؟  وماذا عن اإلعالم لديكم ؟ 

املحاور:املحاور: اإلعالم؟ أتوقع بعد نرش هذه احلوار عيل  اإلعالم؟ أتوقع بعد نرش هذه احلوار عيل 
مانشيتات  نري  أن  كاريزما  جريدة  مانشيتات صفحات  نري  أن  كاريزما  جريدة  صفحات 
عريضة  يرفع  سبانخ  املستشار  العريض  عريضة بالبنط  يرفع  سبانخ  املستشار  العريض  بالبنط 
حتشبسوت  امللكة  بمثول  فيها  يطالب  حتشبسوت دعوي  امللكة  بمثول  فيها  يطالب  دعوي 
أمام القضاء بتهمة إزدراء األديان والدعوه للكفر أمام القضاء بتهمة إزدراء األديان والدعوه للكفر 
جريدة  يف  به  رصحت  ملا  والذندقه  جريدة واإلحلاد  يف  به  رصحت  ملا  والذندقه  واإلحلاد 
كاريزما التي تصدر يف املهجر مع املحاور چو متي. كاريزما التي تصدر يف املهجر مع املحاور چو متي. 
املانشيتات  هبذه  توقعك  يعني  ماذا  املانشيتات   هبذه  توقعك  يعني  ماذا  حتشبسوت:حتشبسوت: 

بالبنط العريض كام تدعي؟بالبنط العريض كام تدعي؟
يا  سوياً  نبصم  سوف  يبدو  فيم  أننا  تعني  يا   سوياً  نبصم  سوف  يبدو  فيم  أننا  تعني  املحاور:املحاور: 

مواليت.مواليت.
حتشبسوت:حتشبسوت: ماذا تعني هبذه العبارة، نبصم سوياً؟ ماذا تعني هبذه العبارة، نبصم سوياً؟

املحاور :املحاور : يعني  حانفيش بالعرشه. يعني  حانفيش بالعرشه.
سمعي،  عيل  غريب  التعبري  هذا  سمعي،   عيل  غريب  التعبري  هذا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
املرصية  اللغة  من  )حانفيش(  الكلمة  هذه  املرصية هل  اللغة  من  )حانفيش(  الكلمة  هذه  هل 
أم  الديموطيقي  اهلرياطيقيه،  أم اهلريوغليفية،  الديموطيقي  اهلرياطيقيه،  اهلريوغليفية، 

القبطية آخر مراحل اللغة املرصية لديكم؟القبطية آخر مراحل اللغة املرصية لديكم؟
املحاور:املحاور: باال عليك يا مواليت، كل ما أعنية انك  باال عليك يا مواليت، كل ما أعنية انك 

بل  املرصي،  التاريخ  يف  عبقرية  بصمة  بل تركت  املرصي،  التاريخ  يف  عبقرية  بصمة  تركت 
واإلنساين كله.واإلنساين كله.

سنرتك  أننا  بالبصمة  تعني  كنت  إن  سنرتك   أننا  بالبصمة  تعني  كنت  إن  حتشبسوت:حتشبسوت: 
يا  يسعدين  فهذا  احلوار،  هذا  بعد  بصمة  يا للقارئ  يسعدين  فهذا  احلوار،  هذا  بعد  بصمة  للقارئ 
حفيدي، أرجو أن تكون بصمة بلون النور لعقل حفيدي، أرجو أن تكون بصمة بلون النور لعقل 

القارئ، وبسمه بطعم الفرح لقلبه.القارئ، وبسمه بطعم الفرح لقلبه.
غنمنا  حتشبسوت،  امللكة  جاللة  مواليت  غنمنا   حتشبسوت،  امللكة  جاللة  مواليت  املحاور:املحاور: 
احلب  كل  منا  لك  آمون،  لدي  املفضلة  أي  احلب آمون،  كل  منا  لك  آمون،  لدي  املفضلة  أي  آمون، 
والتقدير، نحن نفخر بك أيقونة مضيئة يف تارخینا والتقدير، نحن نفخر بك أيقونة مضيئة يف تارخینا 
احلافل باألجماد، سعدنا هبذا احلوار الصحفي معك احلافل باألجماد، سعدنا هبذا احلوار الصحفي معك 
تارخیك  عيل  تعرفنا  كاريزما،  جريدة  خالل  تارخیك من  عيل  تعرفنا  كاريزما،  جريدة  خالل  من 
لك  شكراً  حكمتك،  فيض  من  وهنلنا  لك املرشف،  شكراً  حكمتك،  فيض  من  وهنلنا  املرشف، 
كيمت  حب  يف  مجيعاً  جتمعنا  التي  كيمت وللچينات  حب  يف  مجيعاً  جتمعنا  التي  وللچينات 

العظمي.العظمي.
مواليت سؤايل األخري ماهي نصيحتك ألحفادك يف مواليت سؤايل األخري ماهي نصيحتك ألحفادك يف 
هناية حوارنا الصحفي هذا عيل صفحات جريدة هناية حوارنا الصحفي هذا عيل صفحات جريدة 

كاريزما؟كاريزما؟
متسكوا  جيداً،  تارخیكم  إعرفوا  متسكوا   جيداً،  تارخیكم  إعرفوا  حتشبسوت:حتشبسوت: 
ابنائكم لغتهم  ابنائكم لغتهم هبويتكم، إهنا غالية ومتفردة، علموا  هبويتكم، إهنا غالية ومتفردة، علموا 
املرصية لغتهم األم، ارتدوا املالبس املرصية وتزينوا املرصية لغتهم األم، ارتدوا املالبس املرصية وتزينوا 
باحليل املرصي، وختلوا عن االزياء الغريبة عنكمباحليل املرصي، وختلوا عن االزياء الغريبة عنكم

ابنوا بيوتكم بطراز العامرة املرصية، اطلقوا اسامء ابنوا بيوتكم بطراز العامرة املرصية، اطلقوا اسامء 
ضعوا  وميادينكم،  وشوارعكم  مدنكم  عيل  ضعوا مرصية  وميادينكم،  وشوارعكم  مدنكم  عيل  مرصية 
اللوتس، عيل عملتكم وعيل  اللوتس، عيل عملتكم وعيل عني حورس أو زهرة  عني حورس أو زهرة 

علم بالدكم.. كونوا مرصيني أكثر. علم بالدكم.. كونوا مرصيني أكثر. 
متحرض  شعب  املرصي  )الشعب  شعار  متحرض إرفعوا  شعب  املرصي  )الشعب  شعار  إرفعوا 

بطبعه(.بطبعه(.
أوچاي املحاور: أوچاي !أوچاي املحاور: أوچاي !

ماذا تعني هذه الكلمة يا مواليت؟!ماذا تعني هذه الكلمة يا مواليت؟!
حتشبسوت:حتشبسوت: هذه تعني حتية اإلنرصاف بلغتك التي  هذه تعني حتية اإلنرصاف بلغتك التي 

جتهلها اهيا املرصي الباحث عن هويته . جتهلها اهيا املرصي الباحث عن هويته . 
املحاور :املحاور : أوچاي يامواليت. أوچاي يامواليت.

نقطة نقطة  حتشبسوت(   حتشبسوت(امللكة  ))امللكة  حكم  فرتة  اعتربت  حكم -  فرتة  اعتربت   -
حتول حموري يف التاريخ املرصي القديم، وتشهد هلا حتول حموري يف التاريخ املرصي القديم، وتشهد هلا 
آثارها املعامريه الفريده بعظمة حكمها، واهتاممها آثارها املعامريه الفريده بعظمة حكمها، واهتاممها 
التي  الرخاء  حالة  عن  فضالً  والفنون،  التي بالثقافة  الرخاء  حالة  عن  فضالً  والفنون،  بالثقافة 

متيزت هبا سنوات حكمها ملرص.متيزت هبا سنوات حكمها ملرص.
كام كانت كليوباترا آخر ملكة وصلت حلكم مرص كام كانت كليوباترا آخر ملكة وصلت حلكم مرص 
كذلك كانت حتشبسوت السيدة األوىل التي وصلت كذلك كانت حتشبسوت السيدة األوىل التي وصلت 

إىل السلطة الكاملة يف هذا املنصب.إىل السلطة الكاملة يف هذا املنصب.
ولكن كانت حتشبسوت عىل عكس كليوباترا ، مل تكن ولكن كانت حتشبسوت عىل عكس كليوباترا ، مل تكن 
حتشبسوت رمًزا للجامل أو األناقة.  يف عام حتشبسوت رمًزا للجامل أو األناقة.  يف عام 20072007 أعلن  أعلن 
زاهي حواس ، أنه تم العثور عىل مومياء سيدة مسنة زاهي حواس ، أنه تم العثور عىل مومياء سيدة مسنة 
وتأكد أهنا مومياء حتشبسوت.  أول مومياء ملكية وتأكد أهنا مومياء حتشبسوت.  أول مومياء ملكية 

منذ إكتشاف قرب توت عنخ آمون عام منذ إكتشاف قرب توت عنخ آمون عام 19221922..
- ولدت يف قرص فرعوين أمرية سميت حتشبسوت - ولدت يف قرص فرعوين أمرية سميت حتشبسوت 
وكانت  االول،  حتتمس  للملك  الكربى  االبنة  وكانت وهي  االول،  حتتمس  للملك  الكربى  االبنة  وهي 
اخلامسة ضمن تسلسل ملوك األرسة الثامنة عرشةاخلامسة ضمن تسلسل ملوك األرسة الثامنة عرشة

ويعترب امللك أمحس األول هو اجلد األكرب حلتشبسوت ويعترب امللك أمحس األول هو اجلد األكرب حلتشبسوت 
ومؤسس األرسة الثامنة عرشة.ومؤسس األرسة الثامنة عرشة.

““خنمت-خنمت- اهلريوغليفية  باللغة  حتشبسوت  اسم  اهلريوغليفية -  باللغة  حتشبسوت  اسم   -
عيل  املقدمة  آمون  خليلة  اي  عيل   املقدمة  آمون  خليلة  اي  امن-حات-شپسوتامن-حات-شپسوت”” 

االمريات.االمريات.
- امللكة حتشبسوت هي أول ملكة فرعونيه حكمت - امللكة حتشبسوت هي أول ملكة فرعونيه حكمت 
مرص، وخالل فرتة زواجها من حتتمس الثانى كانت مرص، وخالل فرتة زواجها من حتتمس الثانى كانت 
متارس احلكم من وراء الستار فقد كان امللك حتتمس متارس احلكم من وراء الستار فقد كان امللك حتتمس 
الثانى شخصاً ضعيفاً، وربام مريضاً ىف الوقت نفسه، الثانى شخصاً ضعيفاً، وربام مريضاً ىف الوقت نفسه، 
وبعد وقت قصري أصبح واضحاً أنه سائر يف طريق وبعد وقت قصري أصبح واضحاً أنه سائر يف طريق 
بإسمه  البالد  حتكم  حتشبسوت  وبدأت  بإسمه املوت،  البالد  حتكم  حتشبسوت  وبدأت  املوت، 
كفرعون، إال أن إبنه مل يكن كذلك، فقد أبرم الكثري من كفرعون، إال أن إبنه مل يكن كذلك، فقد أبرم الكثري من 
امللكة  للحيلولة دون توىل  امللكة املؤامرات مع كهنة آمون  للحيلولة دون توىل  املؤامرات مع كهنة آمون 

احلكم، إال أهنا استطاعت حتقيق ذلك.احلكم، إال أهنا استطاعت حتقيق ذلك.
- وتم إعالن حتشبسوت ف عام - وتم إعالن حتشبسوت ف عام 14041404ق.م ملكاً عىل ق.م ملكاً عىل 
رضى  عيل  يعتمد  كان  مرص  حكم  أن  ورغم  رضى مرص،  عيل  يعتمد  كان  مرص  حكم  أن  ورغم  مرص، 
الكهنة بالدرجة األوىل إال أن الشعب مل يتقبل ببساطة أن الكهنة بالدرجة األوىل إال أن الشعب مل يتقبل ببساطة أن 
تتويل احلكم امرأة، ولكن قدرهتا عيل احلكم، وحنكتها تتويل احلكم امرأة، ولكن قدرهتا عيل احلكم، وحنكتها 
يف التدبري كان هلا أكرب األثر يف تقبل املرصيني حلكمها يف التدبري كان هلا أكرب األثر يف تقبل املرصيني حلكمها 
بل ورضاهم عن ذلك فيام بعد، وال شك يف أن نشأهتا بل ورضاهم عن ذلك فيام بعد، وال شك يف أن نشأهتا 
األكرب  االبنة  كانت  فقد  ذلك،  يف  األكرب  األثر  هلا  األكرب كان  االبنة  كانت  فقد  ذلك،  يف  األكرب  األثر  هلا  كان 
لوالدها امللك حتتمس األول، وكانت تشاركه احلكم يف لوالدها امللك حتتمس األول، وكانت تشاركه احلكم يف 

أواخر ايامه.أواخر ايامه.
- حاولت امللكة حتشبسوت أن متثل نفسها كرجل يف - حاولت امللكة حتشبسوت أن متثل نفسها كرجل يف 
التامثيل، وتلبس الذقن واملالبس الرجالية، إذ كان امللك التامثيل، وتلبس الذقن واملالبس الرجالية، إذ كان امللك 
طبقاً للعرف ممثالً لإلله حورس احلاكم عىل االرض، طبقاً للعرف ممثالً لإلله حورس احلاكم عىل االرض، 
الرجال،  بمالبس  وتتزين  تلبس  دائامً  كانت  الرجال، لذلك  بمالبس  وتتزين  تلبس  دائامً  كانت  لذلك 
املستعار،  الذقن  واستخدمت  شعرها،  قصت  املستعار، كام  الذقن  واستخدمت  شعرها،  قصت  كام 
وحاولت دائامً أن تنسى أهنا امرأه بل كانت تشري إىل وحاولت دائامً أن تنسى أهنا امرأه بل كانت تشري إىل 
نفسها بضمري املذكر يف حماولة منها الظهار قوهتا نفسها بضمري املذكر يف حماولة منها الظهار قوهتا 

أمام الشعب.أمام الشعب.

تتويج امللكة حتشبسوت:تتويج امللكة حتشبسوت:
ال توجد سجالت تصف اليوم الذي تم فيه تتويجال توجد سجالت تصف اليوم الذي تم فيه تتويج
بقية فرتة حكمها  بقية فرتة حكمها حتشبسوت( وهذا ألهنا طوال  ))حتشبسوت( وهذا ألهنا طوال 
كانت أحيانا تفّضل أن تتظاهر بأهنا جاءت إيل العرش كانت أحيانا تفّضل أن تتظاهر بأهنا جاءت إيل العرش 
ة رش مبا  ) ل و أل ا ةحتتمس  رش مبا  ) ل و أل ا ))حتتمس  بيها  أ ة  فا و بيها عقب  أ ة  فا و عقب 

ويف أوقات أخري، كانت حتسب حكمها من وقت ويف أوقات أخري، كانت حتسب حكمها من وقت 
فإن  ذلك،  عىل  وبناء  الثاين(  فإن حتتمس  ذلك،  عىل  وبناء  الثاين(  ))حتتمس  زوجها  زوجها وفاة  وفاة 
بعمل  تأمر  أن  حًقا  مهتمة  تكن  مل  بعمل حتشبسوت(  تأمر  أن  حًقا  مهتمة  تكن  مل  ))حتشبسوت( 
إيل  بالتحديد  وصلت  متي  تصف  خاصة  إيل نقوش  بالتحديد  وصلت  متي  تصف  خاصة  نقوش 

العرش.العرش.
ومن األجزاء اهلامة يف حفل تتويج  ومن األجزاء اهلامة يف حفل تتويج  ))حتشبسوت(حتشبسوت(
األسامء تستخدم  تلك  امللكية. كانت  األسامء تستخدم اختيار أسامئها  تلك  امللكية. كانت  اختيار أسامئها 
بالعرش  حقه  لتأكيد  رموزاً  فرعون  كل  قبل  بالعرش من  حقه  لتأكيد  رموزاً  فرعون  كل  قبل  من 
وأيضًا  مرص،  بآهلة  عالقته  األسامء  هذه  وأيضًا وحتدد  مرص،  بآهلة  عالقته  األسامء  هذه  وحتدد 

باألرض نفسها.باألرض نفسها.
خاصة بصفة  املهم  من  كان  أنه  الواضح  خاصةومن  بصفة  املهم  من  كان  أنه  الواضح  ومن 
لــ  لــ  ))حتشبسوت(  أن تؤكد ادعاءها بحقها يف العرش حتشبسوت(  أن تؤكد ادعاءها بحقها يف العرش 
))رع( ، صار رع( ، صار  باختيار أسامئها اخلاصة. فبصفتها ابنة باختيار أسامئها اخلاصة. فبصفتها ابنة 
اسم اسم )) حتشبسوت(  هو  حتشبسوت(  هو ))ختوم ختوم – – آمون حتشبسوت آمون حتشبسوت ((..

أسامء و القاب امللكة حتشبسوت:أسامء و القاب امللكة حتشبسوت:
* هناك نقش أخري عيل جدار معبد * هناك نقش أخري عيل جدار معبد ”” حتشبسوت  حتشبسوت ” ” 
يف الدير البحري، يصف مشهدا خيالياً يعلن يف سياقه يف الدير البحري، يصف مشهدا خيالياً يعلن يف سياقه 
والدها والدها ”” حتتمس األول حتتمس األول”” وإله الشمس  وإله الشمس ))رعرع(( أسامئها  أسامئها 

امللكية األخري.امللكية األخري.
يقول هذا النقش :يقول هذا النقش :

لقد أمر جاللته الكهنة املرتلني أن يأتوا لكي ينقشوا لقد أمر جاللته الكهنة املرتلني أن يأتوا لكي ينقشوا 
أسامئها امللكية العظيمة حلظة تسلمها شارة السلطة أسامئها امللكية العظيمة حلظة تسلمها شارة السلطة 
قاموا  ذلك  وبعد   … والسفىل  العليا  مرص  عيل  قاموا كملك  ذلك  وبعد   … والسفىل  العليا  مرص  عيل  كملك 

والسفىل.  العليا  مرص  عيل  كملك  أسامئها  والسفىل. بنقش  العليا  مرص  عيل  كملك  أسامئها  بنقش 
اإلله عقوهلم لكي يكتبوا أسامئها  اإلله عقوهلم لكي يكتبوا أسامئها وبالفعل فقد أهلم  وبالفعل فقد أهلم 

بالضبط كام ألفها هو أوالً؛بالضبط كام ألفها هو أوالً؛
١١/ اسمها العظيم: / اسمها العظيم: ))حورسحورس(( الــ  الــ ))كالقوي(.كالقوي(.

٢٢/ اسمها العظيم: / اسمها العظيم: ))صاحبة السيدتني املزدهرة سنينًاصاحبة السيدتني املزدهرة سنيناً((..

٣٣/ العظيم: حورس الذهبي/ العظيم: حورس الذهبي-- صاحبة اإلرشاق اإلهلي . صاحبة اإلرشاق اإلهلي .
العليا  مرص  عيل  حاكمة  بصفتها  اسمها  وأخرياً  العليا /  مرص  عيل  حاكمة  بصفتها  اسمها  وأخرياً   /٤٤

والسفيل والسفيل ))ماعت كا رعماعت كا رع(( ، فلتحيي إيل األبد. ، فلتحيي إيل األبد.

أهم أعامل امللكة حتشبسوت يف فرتة أهم أعامل امللكة حتشبسوت يف فرتة 
حكمها:حكمها:

1-1- بنت جيشاً قوياً ونشيطاً يف رحالته البحرية مع  بنت جيشاً قوياً ونشيطاً يف رحالته البحرية مع 
املناطق املجاورة.املناطق املجاورة.

التي كانت  املناجم، واملحاجر  العديد من  التي كانت  فتحت  املناجم، واملحاجر  العديد من  2-2- فتحت 
مهملة قبل فرتة توليها احلكم، وخاصة مناجم النحاس مهملة قبل فرتة توليها احلكم، وخاصة مناجم النحاس 

يف منطقة شبه جزيرة سيناء.يف منطقة شبه جزيرة سيناء.
3-3- نشطت حركة التجارة مع جرياهنا، حيث أعادت  نشطت حركة التجارة مع جرياهنا، حيث أعادت 

األمحر البحر  بني  الرابطة  القناة  األمحراستخدام  البحر  بني  الرابطة  القناة  استخدام 
وهنر النيل، ونظفتها، وسهلت طريق األسطول وهنر النيل، ونظفتها، وسهلت طريق األسطول 

املرصي اجتاه خليج السويس، ثم اجتاه البحر املرصي اجتاه خليج السويس، ثم اجتاه البحر 
األمحر.األمحر.

معبد  يف  املباين  من  عدد  ببناء  أمرت  معبد   يف  املباين  من  عدد  ببناء  أمرت   -4-4
يف  هبا  خاصاً  معبداً  بنت  كام  يف الكرنك،  هبا  خاصاً  معبداً  بنت  كام  الكرنك، 

األقرص. مدينة  يف  البحري  األقرص.الدير  مدينة  يف  البحري  الدير 
5-5- أمرت بإنشاء سفن بحرية كبرية  أمرت بإنشاء سفن بحرية كبرية 

التجاري  األسطول  حركة  التجاري لتنشيط  األسطول  حركة  لتنشيط 
التي  املسالت  لنقل  التي املرصي، واستغلتها  املسالت  لنقل  املرصي، واستغلتها 

الكرنك  معبد  جانب  إيل  بإضافتها  الكرنك أمرت  معبد  جانب  إيل  بإضافتها  أمرت 
لتمجيد اإلله آمون.لتمجيد اإلله آمون.

6-6- أمرت بإرسال بعثة إيل مدينة أسوان جللب  أمرت بإرسال بعثة إيل مدينة أسوان جللب 
كام  املنشآت،  لبناء  الضخمة  األحجار  من  كام العديد  املنشآت،  لبناء  الضخمة  األحجار  من  العديد 

أجل  من  اجلرانيت  من  عظيمتني  مسلتني  أجل أنشأت  من  اجلرانيت  من  عظيمتني  مسلتني  أنشأت 
حتي  النيل  هنر  عرب  نقلهام  ثم  آمون،  اإلله  حتي متجيد  النيل  هنر  عرب  نقلهام  ثم  آمون،  اإلله  متجيد 

طيبة.طيبة.
7-7- سامهت يف ازدهار التجارة نتيجة استرياد بعض  سامهت يف ازدهار التجارة نتيجة استرياد بعض 
أنواع األسامك، وذلك عن طريق إرسال أسطول كبري أنواع األسامك، وذلك عن طريق إرسال أسطول كبري 

إيل املحيط األطليس.إيل املحيط األطليس.
8-8- أرسلت بعثات جتارية عيل متن العديد من السفن  أرسلت بعثات جتارية عيل متن العديد من السفن 
التي تقوم باملالحة يف البحر األمحر، واملحملة باهلدايا التي تقوم باملالحة يف البحر األمحر، واملحملة باهلدايا 
والبضائع مثل: ) الربدي، وبذور الكتان( إيل بالد بونت والبضائع مثل: ) الربدي، وبذور الكتان( إيل بالد بونت 
)الصومال( وجنوب اليمن، حيث استقبل امللك البعثة )الصومال( وجنوب اليمن، حيث استقبل امللك البعثة 
استقباالً جيداً، وأعادها حمملة بكميات وفرية من استقباالً جيداً، وأعادها حمملة بكميات وفرية من 
األخشاب، والبخور، واحليوانات املفرتسة، واألحجار األخشاب، والبخور، واحليوانات املفرتسة، واألحجار 

الكريمة، والعاج، واجللود.الكريمة، والعاج، واجللود.

وفاة امللكة حتشبسوت:وفاة امللكة حتشبسوت:
الثانى  الشهر  من  الثانى   الشهر  من   1010 الــ   ىف  حتشبسوت  الــ  توفيت  ىف  حتشبسوت  توفيت   - -
لفصل اخلريف عام لفصل اخلريف عام 14571457ق.م، بعد أن ظلت ىف احلكم ق.م، بعد أن ظلت ىف احلكم 
لــ   لــ   2222 عام، وبعد أن ماتت حتشبسوت حاول حتتمس  عام، وبعد أن ماتت حتشبسوت حاول حتتمس 
ويشوهه  أبيه  لزوجة  متثال  كل  يدمر  أن  ويشوهه الثالث  أبيه  لزوجة  متثال  كل  يدمر  أن  الثالث 
ويمسح إسمها وخیفي مالمح حكمها من احلضارة ويمسح إسمها وخیفي مالمح حكمها من احلضارة 

الفرعونية كاملة.الفرعونية كاملة.
-  دون الكثري جداً من آثار امللكة حتشبسوت أبرزها -  دون الكثري جداً من آثار امللكة حتشبسوت أبرزها 
معبد الدير البحري، معبد حتشبسوت الذي طمث معبد الدير البحري، معبد حتشبسوت الذي طمث 
وجه أغلب متاثيلها به، وتم حمو العديد من النصوص وجه أغلب متاثيلها به، وتم حمو العديد من النصوص 
به التي تتحدث عن فرتة حكمها، وحتي اآلن ال نعلم به التي تتحدث عن فرتة حكمها، وحتي اآلن ال نعلم 
كيف انتهت حياة امللكة، وعام إذا كانت قد ماتت ميتة كيف انتهت حياة امللكة، وعام إذا كانت قد ماتت ميتة 

طبيعية، أو أهنا قتلت عيل يد حتتمس الثالث.طبيعية، أو أهنا قتلت عيل يد حتتمس الثالث.
- حقاً فعلتها امللكة حتشبسوت، ونجحت يف جعل - حقاً فعلتها امللكة حتشبسوت، ونجحت يف جعل 
مرص دولة قوية ذات جيش حامى بدون خوض أى مرص دولة قوية ذات جيش حامى بدون خوض أى 
معركة حربية، وجعلت من عالقاهتا يف ذلك الوقت معركة حربية، وجعلت من عالقاهتا يف ذلك الوقت 
احلياة  ىف  عرفناها  التى  الدبلوماسية  يف  األويل  احلياة اللبنة  ىف  عرفناها  التى  الدبلوماسية  يف  األويل  اللبنة 
االتفاقيات  من  الكثري  وأقامت  احلديثة،  االتفاقيات السياسية  من  الكثري  وأقامت  احلديثة،  السياسية 
الثنائية مع  الصداقه  الثنائية مع السياسية والتجارية، وعالقات  الصداقه  السياسية والتجارية، وعالقات 

دول اجلوار.دول اجلوار.
باملستوى  تشهد  آثاراً  حتشبسوت  امللكة  تركت  باملستوى -  تشهد  آثاراً  حتشبسوت  امللكة  تركت   -
ىف  مرص  شهدته  الذى  واإلجتامعى  ىف اإلقتصادى  مرص  شهدته  الذى  واإلجتامعى  اإلقتصادى 
عهدها، والتى ال تزال مزاراً سياحياً يأيت إليها السياح عهدها، والتى ال تزال مزاراً سياحياً يأيت إليها السياح 

من مجيع أنحاء العامل.من مجيع أنحاء العامل.



ما أشقَّ هذا الكتاَب، وما أصعَبه! 
صديقتي  لطلب  تفكرٍي  دون  رضخُت  كيف 
مصطفى"  “نوال  األستاذة:  اجلميلة  األديبة 
املتوّحد  ابني  مع  رحلتي  عن  كتاًبا  أكتب  بأن 
"عمر"؟! منذ دخوله رشنقَة الُعزلة واالنطواء 
من  وطريانه  ره  حترُّ وحتى  العامل،  ورفض 
احلياة.  براح  نحو  الضيقة  الرشنقة  عتمة 
عن  نكتُب  حني  ليس  للغاية؛  شاّقٌة  الكتابُة 
أنفسنا، بل حني نكتُب عن قلوِبنا التي ختفُق 
األرض!  عىل  أمامنا  وتسرُي  أجسادنا  خارج 
و"عمر" هو قلبي الذي خیفُق خارج جسدي 
الوقت  طواَل  أرقُبه  وأظلُّ  أمامي  وينبُض 
ُيدّثرين  برهًة،  عني  ابتعد  فإن  أحيا.  حتى 
نبُضه  يتناغَم  حتى  عنه  باحثًة  وأهرُع  القلُق 
هكذا  وأتنفس.  عيني  فتقرُّ  نبيض،  مع 
أحشاء  داخل  خیفُق  صغرٌي  قلٌب  األمومُة. 
امليالد  وبعد  الطبيعي،  قلبها  جوار  إىل  األّم 
إىل  الوليُد  وخروج اجلسِد من اجلسد، يتحوُل 
جسدها.  خارج  خیفق  لكنه  لألم،  ثان  قلٍب 
ا،  ويظلُّ هذا القلُب يكرُب مع األيام ليصري صبيًّ
هبذا  مشغولًة  األمُّ  وتظلُّ  رجال،  ثم  ا،  شابًّ ثم 
بقلبها  انشغاهلا  من  أكثر  اخلارجي،  القلب 
الطبيعي الذي يؤّمن هلا احلياَة داخل جسدها. 
باملقّص  ي"  الرُّسُّ "احلبل  َقطَع  أن  تصّدقوا  ال 
املشيمة،  امليالد وفصَد دم اخلالص من  حلظة 
املولود  جسد  فانفصال  "اخلالص".  حيقق 
عن جسد األم ظاهرة خمادعة، ألن األم تظلُّ 
حوهلا  بوجودهم  مرهونة  بأبنائها  مربوطة 
عبقريُة  وتلك  العامل.  عن  رحيلها  حلظة  حتى 
خارج  خیفقان  قلبان  يل  العظيم.  خلقه  يف  اهلل 
قلبي  و"عمر"  األكرب،  قلبي  “مازن"  جسدي: 
أحًدا  رأيتم  هل  عنه؟   أكتُب  فكيف  األصغر. 
سهل؟  العمل  هذا  وهل  قلبه؟  عن  يكتب 
السابقة،  كتبي  من  ا  أيًّ يشبه  ال  الكتاُب  هذا   
ا من القادمة. هذا الكتاُب ال يكتُبه  ولن يشبه أيًّ
قصائدي  مجيع  مثل  األديبة،  قلُم  قلمي، 
. أمٍّ وفقط.   أمٍّ ومقااليت وكتبي، بل يكتُبه قلُم 
الكتاب، أخلُع مجيَع عباءايت:  َعَتبِة هذا  عىل 
الدروع واألوسمة، حتى  األلقاب،  الشهادات، 
ُحلٌم،  راوَدها   : أمٍّ جسُد  إال  أمامكم  يتبقى  ال 
وباغتها  رجاٌء،  وصافَحها  ٌل،  مَحْ وعانَقها 
كّوة  من  أرشق  ثم  ميالٌد،  وأوجعها  َطلٌق، 
الكتاب  هذا  بطُل  “ُعَمر"،  وجُه:  الرمحة 
يشء:  كل  يف  ا  استثنائيًّ طفال  كان  الصعب. 
يف  األطفاُل  يقطُعها  مراحَل  رسيًعا  أحرق 
أعوام، قطعها "عمر" يف أيام وأسابيع وشهور
وتلك هي اخلدعُة التي جعلتني أظنُّ أنه طفٌل 
جُيعُل  الذي  املاكر  "التوّحد"  كان  لكّنه  سهٌل! 
كلَّ  فيتعّلم  العامل؛  عن  بذاته  ا  مكتفيًّ الطفل 
يشء بمفرده عىل نحو سليم وسهل ورسيع. 

مسلسل  أو  رعب  فيلم  عنوان  ليس  هذا 
كوميديا  عنوان  هذا  ولكن  خياىل، 
قرى  إحدى  ىف  حدثت  واقعية  سوداء 
نطرح  جتعلنا  القصة  أحداث  الرشقية!! 
املرصى؟ للعقل  جرى  ماذا  ملحًا:  تساؤاًل 
شاب مريض نفسيًا عرضته أرسته عىل دجال 
ىف الرشقية، فأخربهم بأنه قد قتل ملك اجلان 
منه  ُيشفى  ولن  النفسى  املرض  أصابه  وهلذا 
وما  الطريقة  تلك  هى  ما  واحدة،  بطريقة  إال 
يعتربونه  الذى  الدجال  أخربهم  احلل؟  هو 
بعد  ثم  ملدة  حيًا  دفنه  عليهم  أن  بركة«  »رجل 
إخراجه سيكون معاىف بعد أن يعفو عنه اجلن.
وطريقة  الدجال  وصية  األرسة  نفذت 
نعش  ىف  ووضعوه  الشاب  وكفنوا  عالجه، 
خرج  اجلنازة  وأثناء  صورية،  جنازة  ونظموا 
الشاب من النعش مما أثار الرعب ىف املعزين!
البعض  عليها  يضحك  أن  املمكن  من  قصة 
صار  ملاذا  مأساوية،  كارثية  احلقيقة  ىف  لكنها 
املمكن  من  اهلشاشة  هبذه  املرصى  العقل 
خداعه من مسرتيح توظيف أموال أو دجال 

..فالحظ  امليالد  عيد  ىف  كنيسته  إىل  كاهن  دخل 
مثلام  مالبسهام  أن  عن  يتحدثان  شابني  وجود 
يلبس ذاك املمثل الشهري، ويتفاخران أهنام يقلدانه 
ىف كل شئ.. كأنا يتحدثان ىف تعاٍل واضٍح .لذا وقف 

حيكي هلم:
الرشكة  مؤسس  فورد  هنري   أن  يومًا  قيل 
أغنى  من  وواحد  فورد،  لسيارات  العمالقة 
يومًا  أراد  العامل…  يف  السيارات  صناعة  رجال 
العشاء  عىل  لقاء  فأقام  جدد،  مهندسني  تعيني 
مع إثنني من املهندسني.. كان اإلثنان  قد خترجا  
نفس  ولدهيام  التقدير،  بنفس  اجلامعه  نفس  من 
املتتالية…  االختبارات  أثبتتها  التي  العبقرية 
تم  لقد  ألحدمها  فورد:  قال  العشاء  هناية  ويف 

تعيينك.. ولآلخر نعتذر منك.. 
أسألك  أن  يل  إسمح  سيدي  له:  قال  اآلخر  ولكن 
اهلندسة عن  تتحدث  مل  العشاء  طوال  سؤاال؟ 
تتحدث عن حتى  السيارات ومل  تتحدث عن  ومل 
عامة أمور  يف  حتدثت  بل  فيها،  كنا  التي  الكلية 

فلامذا اخرتته هو؟ 
عندما  األول  لسببني؛  اخرتته  قائال:  فورد  أجابه 
ثم  أوال  اللحم  من  صديقك  تذوق  العشاء..  جاء 
أن  قبل  أواًل  امللح  أضفت  أنت  بينام  امللح..  أضاف 
امللح  اللحم إعتامدًا عىل أن صديقك أضاف  تتذوق 
وأنا أرغب بشخص يتذوق اليشء أواًل قبل أن يغرّي 
اآلخرين..  آراء  رأيه وليس عىل  إعتامدًا عىل  فيه، 

دراجته  وقاد  رسيًعا  وتكّلم  رسيًعا  ميش 
رسيعًا الكمبيوتر  واستخدم  رسيعًا،  وحده 
املعقدة  األحجيات  قطع  مجيع  ورّكب 
والرُّسعة.  السهولة  بمنتهى   PUZZLES
مع  عنه  أحكي  سوف  ا،  جيدًّ أذكره  يوم  ويف 
فجأة  هذا  كلُّ  انسحب  الكتاب،  صفحات 
إغالق  وأحكم  الرشنقة  ودخل  إنذار،  ودون 
نعم.  الشاقة.  الرحلُة  وبدأْت  حوله،  خيوَطها 
الثالثة  يف  وهو  "عمر"  ابني  ُد  التوحُّ باغت 
قبيل  الكتاب  هذا  لكم  وأكتُب  عمره،  من 
بيد  أمسُك  وأنا  والعرشين  التاسع  ميالده  عيد 
التي  ابني اجلميل ألسحبه إىل خارج الرشنقة 
فكيف  وسنوات.  سنواٍت  فيها  نفَسه  سجن 
احلزن  من  عاًما  وعرشين  ستة  عليكم  أقصُّ 
والفرح، اليأس والرجاء، اجلهد … والثمر، يف 
سوف  كتاب؟!  دفتّي  بني  وسطور  صفحات 
إمتام  عىل  اهلُل  وليساعدين  جهدي،  أحاول 
أي  درب  يف  شمعًة  يكون  لعّله  الكتاب،  هذا 
املتوحد. ابنها  بداية رحلتها مع  أمٍّ صغرية يف 
يكرُب مع  د،  تعيَش حياَتك مع طفل متوحِّ أن 
تتمتُع بمنحٍة وجودية  أنك  األيام، فهذا يعني 
منه  تتعّلم  سوف  ألنك  هائلة.  إهلية  ومنحٍة 
ا جديًدا كل يوم. دروٌس  ا ومجاليًّ درًسا أخالقيًّ
من خارج صناديق التعّلم واملعرفة التي نتلقاها 
احلياة.  دروب  يف  أو  املدرسة،  مقاعد  عىل 
يف  إال  مقّررًة  ليست  فريدة،  طوباوية  دروٌس 
وفقط.  اجلميلة،  املتوحّدة  النفوس  مناهج 
احلكم  يف  أو تشويش  مبالغٌة،  كالمي  يف  وليس 
متوحد  لصبّي  ا"،  "ُأمًّ بوصفي  األشياء  عىل 
هذا.  الصعب  الكتاب  هذا  بطُل  هو  مجيل، 
غري  غريزٌة  تعرفون،  كام  األمومَة،  أن  ذاك 
كلَّ  ترى  جتعُلك  حمايدة،  وغري  موضوعية 
يراه  قد  مما  وفاتًنا،  مجيال  أوالدك  يف  يشء 
غريزة  شكَّ   ال  األمومة  ذلك.  عكَس  الناس 
حيًنا،  اجلنون  ثوَب  تلبُس  ملغزٌة.  عجائبيٌة 
والتوجس  اخلوف  وثوَب  حيًنا،  النزق  وثوب 
األمومُة  دائاًم.  الشغف  وثوَب  حيًنا،  والقلق 
جتعُل اإلنساَن، وإن كان فيلسوًفا، طفال شغوًفا 
العشق  منطق  من  إال  األشياء  عىل  حيكم  ال 
أساتذيت  من  تعّلمُت  لكنني  و"الشغف". 
األدباء العظام، أنني حني أمسُك قلمي ألكتَب، 
أثوايب،  وُأسِقَط  عباءايت  من  أخرَج  أن  البد 
كهف  من  أحترر  حتى  ثوب،  إثر  يف  ثوًبا 
الذات، ألخرج نحو براح املوضوع. سأحاول 
"عمر" مع  جتربتي  أكتَب  أن  طاقتي  قدر 
بعني املوضوع، وقلم احلياد. ولسُت أراهُن عىل 
نجاحي يف هذا. فلو أخفقُت يف هذا التحّدي، 
ويساحمني.  العزيز  القارُئ  فليعذرين 
ناعوت  فاطمة  أنني  األخري  يف  وليتذكر 
والشاعرة(.  )الكاتبة  أكون  أن  قبل  )األّم(، 
نقاًل عن املرصى اليوم

مروج  من  أو  األزواج،  ويربط  األعامل  يفك 
ملاذا  إلخ،  ومهية...  أخبارًا  خیرتع  شائعات 
الصورة؟ بتلك  لالستهواء  قاباًل  شعبًا  رصنا 
ملاذا مل يعد للمنطق مكان؟ اسمعوا الطبيب جار 
ملرحلة  يصل  مل  »الشاب  يقول:  وهو  الشاب 
النعش  ىف  الكفن  ىف  ظل  ولكنه  للقرب،  النزول 
ألهل  قال  الدجال  العشاء،  حتى  الظهر  من 
قتل  الشاب  إن  قال  عليه  الىل  اجلن  إن  الشاب 
الشاب  ُيتوىف  أن  جُيب  ولذلك  ملوكهم،  أحد 
وُيعمل له جنازة حتى يرضى عنه ملك اجلان«
الذى  اجلن  بأن  األهل  أوهم  »الدجال  وأكمل: 
إال  الشاب  جسد  من  خیرج  لن  الشاب  يلبس 
بوفاته وعمل صوان له، وأهل الشاب اتضحك 
عليهم ورضخوا لكالم الدجال لعمل اجلنازة«.
فيلم  ىف  شاهدناه  لو  عبثى  مشهد  أمام  إننا 
حدث،  ما  هذا  ولكن  فيه!!  مبالغ  إنه  سنقول 
اجلمعى؟ العقل  عزاء  ونتقبل  نصمت  فهل 
نقاًل عن الوطن

مهذبًا  كان  صديقك  أن  واألهم   الثاين  والسبب 
هلم يقول  دائاًم  كان  املوظفني..  مع  التعامل   يف 
)من فضلك، شكرًا،…( بينام  تعاملت أنت معهم 
كأهنم غري موجودين..  كنت مهذبًا عندما تتعامل 
التعايل... وأنا ال أحب  معي فقط وليس معهم… 
الكاهن قلياًل وقال:  إهنا ليست  قصة من  صمت 
التاريخ، ولكنها تشبه إىل حد كبري حياتكام اآلن..
والفنانني  املشاهري  يقلد  اليوم  العامل  أصبح 
عامله  يتذوق  أن  دون  توك..  التيك  عرص  ىف 
أصبحنا  فيه..  يغري  أن  يستطيع  لكي  احلايل 
نحن.. من  أواًل  نفهم  أن  دون  اآلخرين  نقّلد 
األفضل… أننا  الظن  ملجرد  اآلخرين  عىل  ونتعاىل 
اتظنان أنكام األفضل؟  ابتسم الكاهن هلام وهو يقول:
أن اهلل عندما أراد  أن يصلح العامل..أرسل هلم انبياءه 
والفقر  املرارة  ..ذاقوا  متعالني  غري  أتوا  الذين 
تذوقوا   هم  األصدقاء..  خيانة  وحتى  واجلوع 
ليلة  ىف  نحن  حمبته..  لنا  فنقلوا  أوال   اهلل  حمبة 
عيد امليالد حيث ولد املسيح ىف ِمذَود بقر حقري..
وذاق مرارة اجلوع والغربه والفقر قبل أن يطالب 
الناس بالتغيري.. لذا أحبه اجلميع ألنه كان منهم …
عن  إبحثوا  ميالده؟!  عيد  يف  املسيح  عن  أتبحثان 

التواضع ..فهناك ستجدون املسيح.

يشء  كل  يف  جديدة  ببدايات  حيلم  ال  منا  من 
يف  بتغريات  حيلم  منا  كل  بالطبع  حياته؟  يف 
حياته من شأهنا أن تغري مستقبله سواء عيل 
املستوي الشخيص أو الوظيفي أو اإلجتامعي 
فمن يضع أمامه هدفًا صوب عينيه ألبد وأنه 
ماذا  تري  يا  اآلن  أتساءل  ودعني  اليه  سيصل 
أنت تنوي أن تفعل يف عام جديد؟ هل ستبدأه 
كغريه من األعوام وهل سيمر بأيامه وأسابيعه 
وشهوره كسابق عهده؟ يعجبني كثريا الدول 
املتقدمة وكيف ختطط للمستقبل فلها عيون 
ثاقبه وخطط مستقبليه ألهنا تسعي ايل التقدم 
واالزدهار فتسعي جاهده لتصل لذلك فتحدد 
وتبدأ  األهداف  هذه  حتقيق  وطرق  أهدافها 
قدما  متيض  بل  اخلطط  بوضع  تكتنفي  وال 
بال تباطؤ ومتيض نحو اهلدف وهذا يذكرين 
بالعب يف سباق ال يعينه يشء سوف الوصول 
يفوز  حتي  وقت  أرسع  يف  النهايه  خلط 
باملسابقه، ال ينظر يمينا أو يسارا ألنه ينظر ايل 
اجلعاله، ودعني أشجعك اليوم أن ال تنظر ايل ما 
فات يف حياتك ال تنظر لفشلك وال إلحباطك.. 
أل تنظر خلسارتك أو حجم ما فقدته قبال فمن 
بكل  الصعب  وماضيه  أحزانه  يف  قابعا  يظل 

لألمام  خطوه  خیطو  أن  يستطيع  لن  مأسيه 
لكن عليك أن تذكر من أين سقطت وتقوم وال 
تستسلم هذه هي البدايه ومن ثم حدد أهدافك 
وأسال نفسك سؤال يا تري من حتلم أن تكون 
وكيف يتحقق ذلك فبال رؤيا وبال حلم سوف 
أن  يل  بد  وال  ليشء  تصل  ولن  الطريق  تضل 
لديه  اهلل  أن  عليك  أخفي  وال  معك  أمينا  أكون 
للظروف  مرتوك  غري  فأنت  حلياتك  خطه 
يوم  فاهلل  حاشا  الناس..  بني  رقم  جمرد  وأنك 
أن خلقك رسم لك صوره ختتلف عن األخرين 
إلنك شخص مميز يف عينيه ولك خطه رائعه 
فأنت  آلمتامها  وسعيت  وفهمتها  عرفتها  أن 
أن  السهل  من  أنه  لك  وأقول  والرابح،  الفائز 
اخلطه يف حياتك وذلك بجلوسك  تعرف هذه 
أروعه  ما  وقتا،  معه  لك  يكون  وأن  اهلك  مع 
ويرُّس  به  يرُّس  أبنه  مع  كأب  فيجيبك  تسأله 
للعامل بمشغولياته  اليه وال تسمح  بأن يتحدث 

اجللسة  هذه  من  حيرمك  أن  العاليه  وأصواته 
وال  فيها  الرابح  أنت  شك  وبال  التي  الرائعه 
أن  أمجل  وما  أحالمك  حيرتم  اهلل  أن  تنيس 
وجُيب  حلياتك  خطته  مع  أحالمك  تتفق 
أيضا أن تسعي جاهدا أن ال تدع أي معوق أن 
ينشغل  ال  هدفه  ايل  ينظر  فمن  تقدمك  يعيق 
جاهدا  يتخطاها  أن  يسعي  بل  باملعوقات 
مستقبل  له  حلم  له  من  املسريه  يكمل  أن 
اليه  سيصل  حتام  حلياته  هدفا  وضع  ومن 
أهدافك  ضع  القاريء  عزيزي  لك  ونصيحتي 
يشاركك  ودعه  خالقك  يدي  بني  وأحالمك 
مع  يتفق  ما  لك  وينتقي  وأهدافك  أحالمك 
وهذا  حلياتك  وخطته  السابق  وعلمه  مشيئته 

رسيعا  فتصل  طريقك  لك  يقرص  سوف  ما 
وال تنيس انه سيعطيك املعونه والقدره لتتميم 
أن نفعل يشء،  لن نستطيع  أحالمك فبدونه 
ما  بكل  املايض  من  دعك  لك  أقول  دعني  لذا 
جديد  من  تبدأ  وكأنك  بنجاحاته  حتي  يف.. 
يدي  بني  نفسك  وضع  أمامك  اهلدف  ضع 
خالقك وال تعطي فرصه للفشل أن يصل اليك 
بشكل أو بأخر يلقي أو حياول أن يلقي شباكه 
عليك وال تعطي أذانك للفاشلني أو املعطلني أو 
احلاقدين فلكل ناجح أعداء لكن من وضع يده 
سينجح  حتاًم  للوراء  ينظر  وال  املحراث  عيل 

وما أمجل أن تصل ملا تبغيه.
تأيت  أن  القاريء  عزيزي  أشجعك  أخريًا 
هي  ما  وحتدد  بإهلك  وتستعني  وورقه  بقلم 
القادمه وما هي مقوماتك وما هي  خطواتك 
نقاط ضعفك فتتخلص منها وال تسمح ليشء 
أن يعيقك وثق أنه بمعونة إهلك سوف تنجح 
توكل  نجاحك  رس  فإهلك  تبغيه  ما  ايل  وتصل 
تعتمد..  ال  فهمك  وعيل  قلبك  بكل  إهلك  عيل 
نفسها  واحلكمة  السابقة  األيام  القدير..  فهو 

تقول ما خاب من أتكل عليه.



عىل  تأثريه  هو  وما  فنونه؟  هو  وما  األدب  هو  ما 
املجتمعات وعىل احلضارات وعىل البرشية كلها؟ 

وصفه  حال  يف  لألدب  ووصف  تعبري  أبسط 
كامدة مكتوبة هو عبارة عن حروف سوداء فوق 
اجلمل ثم  الكلامت  منها  تتكون  بيضاء  صفحات 
يف  ترسخ  فكرة   أو  معنى  لتجسيد  العبارات  و 
مجال  من  حتتويه  بام  القلوب  يف  وتتوج  األذهان 
موافق  يكون  قد  ما  حلدث  دقيق  وصفي  تعبريي 
أو خمالف ملبادئ احلياة وإنام طرح الفكرة للدراسة 
واجلاميل  والتقديري  والنفيس  الشمويل  والتحليل 
األفق  توسيع  وهو  اهلدف  ليتحقق  التعبريي 
واملدارك اإلنسانية بمتابعة أفكار العديد والعديد من 
اختصهم  من  املختلفة  اإلبداعات  أصحاب  األدباء 
الرب بالعلم والثقافة والفكر اإلبداعي فأخرجوا لنا 
فنون األدب التي تشمل، األدب املرُّسحي واألدب 
والشعري  والفلسفي  التارخیي  واألدب  القصيص 
عنارص  من  حيتويه  بام  الطفل  وأدب  والغنائي 
من  عنده  املبادئ  وإثراء  الطفل  لثقافة  متميزة 
يستقبلها  لعمره  املناسبة  القراءات  بعض  خالل 
ببعض الكلامت البسيطة املعربة مع بعض الصور 

التي توضح وترشح املكتوب وهكذا.

وهناك أدب حديث وهناك أدب قديم وهنا املقصود 
االستفادة  تعني  ال  العرص  وتقادم  نفسه  العرص 
والكلمة  اجليد  بالفن  األدب  عظامء  من  القصوى 
سياق  يف  منها  أكثر  والصحية  الصحيحة  املوزونة 
معلومات أدبية وعلمية وفنية وتارخیية وسياسية 
واملقاالت  واملناقشات  الطروحات  بعض  شكل  يف 
ما  ومنها  به   ُنشيد  واقع  منها  ما  بني  الفكر  وآراء 
هو خيايل نسعى  ليتحول إىل حقيقة إذ كان نافع 
بام  املستفيد  الوحيد  فهو  القارئ  ولصالح  ومفيد 
يقرأ وأحياًنا تتكون شخصية اإلنسان بام يغذي به 

قلبه وفكره وعقله.
أصبحت  التى  الشخصيات  تنوع  بالفعل  وهنا 
العلم  القراءة فهو  ختتلف عام قبل بسبب عنرص 
املخفي بني السطور والثقافة واحلضارة بأثرها بني 

الكلامت والعبارات واحلضارات.
واآلراء  العقول  أصحاب  يا  أقول  أن  أستطيع  وهنا 
باملواهب  اهلل  حباهم  ومن  املختلفة  واإلبداعات 
بالقراءة  املتعة  رحلة  يف  والبحث  للكتابة  املتنوعة 
سواء كانت تناسب امليول أو ال تناسب أو تتناسب 
من  متعددة  بحور  يف  فينا   واحد  كل  فكر  مع 
األقالم وهناك توجه ليتحول الكتاب بكل ما فيه من 
إبداع ليس فقط كلمة مقروءه بل أيًضا مسموعة 
ومنقوله  العامل  لغات  بكل  كامن  ومرتمجة 
بعامل  الكلمة  انتشار  ملسار  رشعية  قنوات  عرب 
التكنولوجيا احلايل وهو يف أهبى عصور الكلمة التي 

علينا  ومتر  احلياة  يف  كثرية  صعوبات  نواجه  اننا 
دون  داخيل  إضطراب  حالة  يف  بأننا  نشعر  أوقات 

حديث مبارش.
واسرتداد  احلياة  الستمرار  نفيس  دعم  اىل  نحتاج 

ثقتنا بأنفسنا ومن هنا احتدث عن الدعم النفيس.
*هل حدث وقدم لك دعم نفيس من شخص اخر؟
أنت كنت داعم نفيس ألحد األشخاص ؟ *هل 
*هل كل فئه عمريه حتتاج إىل داعم نفيس خمتص؟ 

أوالً: الدعم النفيس هو تقديم أفكار إجُيابية تلمس 
أضعف منطقه للراحه النفسيه.

حيث تسكن املشاعر املضطربه لديه ويصبح ذهنه 
سلوكيات  يف  يغري  وبالتايل  واطمئنان  هدوء  اكثر 
الواقع مع  تكيفاً  اكثر  يكون  حتي  لديه،  خاطئة 
بل هو ال يغري الواقع الجل شخص لكن يغري ردود 
سلبي. الواقع  كان  مهام  شئ  اى  إجتاه  االفعال 
بظروف لك  املقربني  أحد  مر  املرات  من  كم 
وجدت نفسك تتساءل بعدها عاّم يمكنك أن تقدمه
تقديمه. يمكنك  الذي  الكثري  هناك  أن  والواقع 
للجميع  يمكن  التي  األولية  اإلسعافات  يف  كام 
تسميته  يمكنك  ما  هناك  فكذلك  اكتساهبا، 
ينزع  الذي  القليل  األويل،  النفيس  باإلسعاف 
ضد  الوقاية  يف  يساعد  قد  والذي  األزمة  فتيل 
التفاعلية  النفسية  االضطرابات  من  الكثري 
لكنه  املطلوب،  اجلهد  يف  قليل  وهو  كاإلكتئاب. 
االحتياج. موضع  يف  لآلخر  بالنسبة  الكثري  يمثل 
يوجد مشاعر حلوة كترية مثل االعجاب، الضحك 
مشاعر  تبقى  املشاعر  كل  وسط  من  لكن  التفاهم 

الراحة والدعم هي أساس الصداقة القوية.
- صداقة يف عالقة بني العيلة..

- صداقة يف عالقة بني األحباء..
- صداقة يف عالقة بني األصحاب..
هي الراحة الداعمه دايامً لإلنسان.

وعندما  طبيعتك،  عىل  جتعلك  الداعمه  الراحة   -
تكون عىل طبيعتك خیرج أحىل وأصدق ما بداخلك.

عندما تكون مرتاح تسطيع اكتشاف نفسك أكرت.
ويكون عندك قدرة أضافية عىل املحبة للغري وكذلك 

لنفسك. 
يف الدعم النفس يف وقت معني يكون اكرب وأفضل 

بكثري من جمرد  هدية ملموسه ذو قيمه كبرية. 
*حضنك الوالدك:

يف وقت  نحتاج حلضن نقي حقيقي يوصل األمان 
واالطمإنان، حضنك البنك وقت ضعفه قمه األمان 
وقت  احلضن  مبارش،  غري  بطريق  هدية  وأمجل 
الشده مع طبطبه أفضل شعور ممكن إبنك يشعر 
به، يلمس قلبه يف احلال.. أكرب دعم نفيس تقدمة 

مارى كورى
كمخرتعة  التاريخ  ىف  مكاهنا  حتتل  كورى  مدام 
وأول  الرُّسطان،  ملرض  عالج  أول  الراديوم، 
هى  كانت   1903 سنة  ىف  البحث  هذا  ىف  رائدة 
الطبيعة،  علوم  ىف  نوبل  بجائزة  تفوز  أمرأة  أول 
الثانية  للمرة  نوبل  بجائزة  فازت   1911 عام  ىف  ثم 

الكيمياء. ىف 
بدون  تأت  مل  الرائعة  اإلنجازات  هذه  مثل  أن 

أيضًا.  ضخمة  تضحيات 
أو  اللوكيميا  بمرض  كورى  مدام  ماتت  لقد 
كثرة  بسبب  به  أصيبت  الذى  الدم  رسطان 

املشعة! للمواد  تعرضها  وطول 
قراءة  يريديون  الذين  العلامء  اليوم  وحتى 
أن  البد  يدها  بخط  املكتوبة  كورى  مدام  أبحاث 
وأعامل  األوراق  هذه  ألن  واقية  مالبس  يلبسوا 
املعامل املحفوظة ىف أرشيفها ال تزال – بعد مائة 

باألشعاعات. مليئة   – سنة 
املشعة  املواد  من  يقرتب  ان  احد  يستطيع  ال 
أغلبية  أن  العجيب  ولكن  ووقاية.  محاية  بدون 
أخطر  ألشعاعات  يتعرضوا  أن  هيتمون  ال  الناس 
عن  الناجتة  وهى  األبدى  للموت  تعرضهم 

اخلطية.
اخلاطئة  املواقف  من  حيذرنا  األول  املزمور  أن 
واجللوس  اخلطاة  طريق  ىف  للوقوف  والتعرض 

.)6 – 1 ىف جمالس املستهزئني )مز1 : 
الرب وناموسه فيها درع واقى  أن طاعة وصايا 
القاتلة  ونتائجها  اخلطية  من  روحية  ومحاية 
ىف  كالمك  "خبأت  أيضًا  املرنم  ويقول  املميتة. 

.)11 قلبى لكى ال أخطئ إليك" )مز119 : 
مدام كورى، ىف أيامها، مل تكن تعرف عن أرضار 
ولكن  واألشعاعات،  لألشعة  التعرض  وأخطار 
اهلل قدم لنا حتذيرات كثرية وخميفة عن أخطار 
عىل  يومًا  نطبق  فياليتنا  وأرضارها.  اخلطية 
أنفسنا ما نقرأه ىف كلمة اهلل املحيية الصادقة. أن 
أن  قبل  واخلطر  باخلطأ  خیربنا  املقدس  الكتاب 

نقع فيه أو نتعرض له.
***

)الجوارديا( الصغرية  الزهرة 
عمدة  منصب  يشغل  الجوارديا  فيوريللو  كان 
أثناء  األقتصادى  الكساد  أيام  خالل  نيويورك 
نيويورك  أهل  وكان  الثانية.  العاملية  احلرب 
"الزهرة  ويسّمونه  شديدًا  حبًا  حيبونه 
وفضائله،  قامته  قرص  بسبب  الصغرية" 
عروة  ىف  القرنفل  زهرة  يضع  دائاًم  كان  وأنه 

تظهر بوضوح عن طريق االنرتنت.
ديوان  أو  رواية  أو  قصة  أو  معلومة  عن  البحث 
شعري أو تاريخ شعب أو حضارة ، أصبح بالضغط 
عىل زر الكمبيوتر يأيت لك بام ترغب يف سامعه أو 
إىل  املدارك  يوسع  علم  من  حيتويه  فيام  أو  قراءته 

األفق األعىل. 
كانت  سواء  األدب  ثقافة  من  املطلوب  هو  وهذا 

األدلة متوفرة   و ثابته عىل كل كلمة وكل حرف 
أم نسعى بالبحث يف تلك املعلومة أو غريها ....الخ.

العلم وما أتى  به واألدب ما أثمر  يا بني البرش لكم 
فيه فمتعة القراءة هلا مدلول أن ترتك بام هلا او ما 

عليها.
واآلن يفتح الكتاب يف زمن العوملة ، فأصبح الكتاب 
كامن  املرئي  و  واملسموع   املكتوب  االلكرتوين 
بالعلم لو تم  وهنا أستطيع أن أقول جيل حمظوظ 

استغالل التكنولوجيا يف مسارها الصحيح.
 

وجيل مظلوم باجلهد والبحث ليصل إىل أي كتاب أو 
أي رواية أو  أو ......الخ 

فأنا  أقصد ما أقول بالفعل جيل مظلوم ألن ما يأيت 
بالسهل يتالشى يف أغلب األحيان.

لكن ما جاء بتعب و شقاء له طعم أخر و سعًيا وراء 
الوصول له فبعد كل ذلك السهولة التى تضيع فكرة 

أو يضيع فكر. 
بعودة  نناشد  هنا  ومن  وعنواين  دلييل  كتايب  هذا 
القيم واملبادئ السامية يف سطور الكتاب فأين الكتاب 

هذا وسط صعوبة  احلياة يف مجيع املجاالت. 
والبحث  والقراءة  للتأمل  اجلميع   أدعو  هنا  من 
بام  األديب  الفرع  وخاصة  العلم  فروع  مجيع  يف 
حيتويه من متعة وتشويق خمفي وراء كل كلمة 
وأديبة  وشاعرة  كاتبة  أين  وأفتخر  وسجع  ولفظ 
من أدباء العرص احلديث من حتاول جاهدة حفظ 
بمحبة  يكون  ولن  فلم  االندثار  من  األديب  القلم 
املتابعني املثقفني الباحثني عن ذواهتم بني السطور 

األدب هو انا وانت.. 
األدب هو املايض واحلارض واملستقبل.. 

هو خيالك وخيال وإبداع كل كاتب بام يدعي اإلهلام 
املقال  ذلك  بقراءة  أهتم  ومن  القارئ  أهبا  وأخريا 

شكرا.
لصاحب  بحب  يقرأ  قلب  لكل  القلب  من  وشكرا 
القلم الرفيع والفكر املستنري وصاحب رؤية فنية أو 

نقدية وحتليلية  فالشكر واجب موفور لكم مجيًعا.

الوالدك وخصوصاً وقت الضعف او اخلطاء، أنت 
عيل  وحيافظ  منه  الدعم  حيتاج  هو  شخص  أول 
العالقه بينكم ويعطي ثقة بالنفس، وقت النجاح
ابنك يبحث داخل عيونك عن ثقته بنفسه وكذلك 
ال  اللحظات  تلك  بجانبه،  بوجودك  قلبه  فرحه 
وجودك  عدم  بررت  او  فعلت  مهام   ً أبدا  تعوض 

بجانبه وتبقي يف القلب مدى احلياة .
* التوقيت فعال مهم:

عندما يستطيع شخص توفري وقت ينصت اليك او 
يسأل عليك خصوصاً لو مشغول ويعلم قيمة الوقت 
يفكر  او  ويسمعك  اليك  يأيت  وقته  من  ويعطيك 

معاك يف حل مشكلة او حتي يسندك يف حمنه ...
الوقت  هذا  الن  لك  يقدم  دعم  وارقي  امجل  هذا 
من  وثقه  لسنده  حيتاج  مكسور  يكون  االنسان  

األخرين.
* تقديم املساعدة:

دعم  هذا  وجتربته  خربته  من  أحد  يعطيك  ان 
نفيس وعميل وخدمه عظيمة، توفر كثرياً عليك 
يقدم  قلبه  من  لو  وخصوصاً  وجمهود  وقت  من 
اآلن. جداً  قليل  النوع  فهذا  واملساعدة،  الدعم  لك 
القلب. لو من  الدعم وخصوصا  ينقرض من  يكاد 

* الفرصه:
جدا  راقي  النوع  هذا  فرصه،  مع  الشخص  دعم 
استغالل  من  البد  تواجد  واذا  يتواجد  وصعب 
الفرصه، وله طابع خاص اذا تقدم لك بمفرده دون 
السعي اليه، اذا أحد قدم لك فرصه تتطور وتكرب

وتتعلم وكذلك يكون مقتنع بمهاراتك . 
هذا دعم عظيم لدرجة عالية جداً، استحاله أن يكون 
يكون  غالبا  اخلدمة سيئ،  يقدم هذه  الذي  االنسان 

شخص اخالقه عاليه جدا وقلبه ساكن به اهلل..
دعم  يعطي  بالتبادل،  مرشوطه  غري  لديه  العطيه 

بدون مقابل .
*دعم املشاعر:

جدًا  قوية  ولكن  جداً  بسيطه  وهدية  دعم  هذا 
ومهمه انك تقدم مشاعرك جتاه اآلخر وهذا يكون 
بداخله  الذي  اإلنسان  ألن  سليمه  تربيه  من  نابع 
عيل  يفيض  ببساطه  يستطيع  وحمبه  رمحه 

األلوان  متعددة  عجيبة  شخصيته  كانت  بدلته. 
عربات  ىف  يركب  أن  أعتاد  وقد  واملواهب. 
البوليس،  سيارات  ىف  وأحيانًا  نيويورك  مطافئ 
ملشاهدة  بأكملهم  املالجئ  أوالد  يأخذ  وأحيانًا 
صحف  كانت  وكلام  والبيسبول،  الكرة  مباريات 
يتوجه  كان  إرضاب  حالة  ىف  نيويورك  وجرائد 
الطرائف  واألوالد  للشباب  ليقرأ  اإلذاعة  دار  إىل 

الراديو!!  والفكاهات ىف 
ىف  الربد  القارصة  الشتاء  لياىل  أحد  ىف  وحدث 
ليلية  حمكمة  إىل  توجه  العمدة  أن   1935 يناير 
قاضى  الجوارديا  وأعفى  املدينة  أحياء  افقر  ىف 
إىل  بالذهاب  له  وسمح  عمله  من  املحكمة  هذه 
وبعد  بنفسه.  املنصة  عىل  مكانه  وجلس  بيته 
حمطمة  عجوز  امرأة  أمامه  أحرضت  دقائق 

خبز. رغيف  برُّسقة  متهمة 
هجرها  أبنتها  زوج  أن  الجوارديا  املرأة  أخربت 
من  سيموتان  حفيدهيا  وأن  مريضة  ابنتها  وأن 
منه  رُسق  الذى  املخبز  صاحب  ولكن  اجلوع. 
واهتامه  شكواه  عن  يتنازل  أن  رفض  الرغيف 
سيئة  منطقة  أهنا  القاضى،  عدالة  يا  وقال:  هلا. 
الناس  لتعليم  املرأة  والبد من عقاب هذه  ورديئة 

الذين حوهلا درسًا.
وقال:  املرأة  اىل  وألتفت  جوارديا  ال  فتنهد 
يعمل  مل  والقانون  أعاقبك.  أن  مضطر  أنا 
عرشة  أو  غرامة  دوالرات  عرشة  استثناءات. 
فيه  ينطق  الذى  الوقت  ىف  وكان  حبس.  أيام 
وأخرج  جيبه  ىف  يده  العمدة  وضع  قد  باحلكم 
منه ورقة بعرشة دوالر ودفعها عنها. وأضاف: 
واحد  كل  عىل  أخرى  بغرامة  حكمت  وأيضًا 
أجل  من  سنت  مخسني  بمبلغ  باجللسة  حارض 
بلد حيث يضطر فيه شخص لرُّسقة  املعيشة ىف 
رغيف عيش حتى يستطيع أحفاده أن يأكلوا وال 
يموتوا من اجلوع. أهيا احلاجب أمجع الغرامات 
من احلارضين وأعطها للمتهمة املدعى عليها!!وىف 
التاىل نرشت جرائد نيويورك اخلرب وقالت:  اليوم 
مُجع  قد  ونصف  دوالر  وأربعني  سبعة  مبلغ  أن 
وُمنح للمرأة العجوز املتهمة برُّسقة رغيف خبز 
إلطعام أبنتها املريضة وأحفادها املتضورين جوعًا 

ومنه مخسني سنت من صاحب املخبز!!

االخرين ...
كل من يسأل عليك بدون عتاب، وبدون تدخل يف 
العطاء  يستطيع  شخص  يكون  حياتك،  تفاصيل 

دون مقابل.. دعم بدون مقابل.
*الدعم مع التقدير:

تعب  تقدير  تسطيع  جدا  مجيل  شئ  التقدير 
الشخص يف شغله او جمهوده املقدم يف اى يعمل 

يقوم به .
مجيل  شئ  هذا  الزوجني  بني  املتبادل  التقدير 
ومريح جداً، يعطي إحساس بقيمتك امللموسه عند 

الطرف اآلخر.
*الدعم النفيس دون تدخل يف املساحة اخلاصه:

من وجهه نظرى هذا شئ عظيم لدرجه عاليه....
حقيقي  وتكون  انت  تكون  انك  مساحه  تاخذ  ان 
وليس مزيف ومصتنع وحابب وقابل نفسك بكل 

مافيها.
*راجع نفسك وإختربها، هل تستطيع ان تقدم دعم 
وسنده،كن  سعادة  سبب  وتكون  حولك  من  لكل 

ذكرى حلوه يف قلوب اآلخرين.
-  عرب عن مشاعرك احللوه لألخرين.

أنا أحبك هتفرحوا  إن أحببت أحد قول له  - مثالً 
انتوا األتنني.

- بتحرتم تفكري شخص قول له يعجبني تفكريك 
يف األمور.

- بتتعلم من شخص شئ قول له بتعلم منك كذا وكذا 
عادي.

- عاجبك يف شخص هدوءه او اتضاعه أو سالمه أو 
إبتسامته أو أي حاجه حلوه عرب عنها.

- صدقوين الكالم ده أحسن حاجه ممكن نقوهلا 
وال  إجُيابيه  طاقة  وهننرش  بعض  وندعم  هنشجع 

نخرُّس شئ.. بالعكس.
- اذا وجدت شخص منطفئ حزين وحيد منطوى 

قرب منه دون تدخل يف تفاصيل حياته اسأل عليه
حزنه  سجن  من  خترجه  ممكن  منك  الكلمه 
يشعر  لكي  فيه  ما  أمجل  تظهر  حاول  الشديد، 

بقيمته وانه مرغوب فيه، ممكن يكون وسط عدد 
كبري من الناس لكنه وحيد وبداخله كالم كثري لكن 

صامت ال يتحدث.
- ممكن تقدم له دعم نفيس بالتحدث معه يف اى 
لكي  سعيدة  أحداث  معه  تتذكر  أو  مبهج  شئ 

خیرج من داخله احلزن.
دون  ويدعم  ويساعد  بيسأل  شخص  كل  *أشكر 

الظهوريف الصورة.
عني  لديك  ويكون  شخص  تساعد  إنك  فكرة 
إليه  وتذهب  داخلياً  متضايق  بشخص  حساسه 

هبدوء شئ عظيم .
*دعم املواقف:

هذا يكون للشخص اللامح ورسيع الترصف يغري 
املوضوع  أن  يشعر  عندما  حكمة  بكل  املوضوع 

سيحرج شخص معني، ويغري احلديث يف احلال.
غرض  بدون  عنك  يدافع  شخص  حتتاج  أحياناً 
من  تعبت  إنك  شعر  النه  بل  شخصيه  مصلحه  أو 

الدفاع عن نفسك !!
*االنصات مهم جدا :

االستامع حاسة فطرية لكن اإلنصات مهارة حتتاج 
إىل التدريب ، اإلنصات يشمل االستامع لكل منطوق 
ولغري املنطوق، وشيئاً فشيئاً ندرك أن أقل الكالم هو 
القدر املنطوق باللسان، وأهم ما حيتاج إليه الشخص 
قوله.  عن  نعجز  ملا  ينصت  أن  يمكنه  شخص  هو 

وهي من اهم وسائل الدعم النفيس.
*الصدمات النفسيه:

أكثر املواقف التي نحتاج فيها للدعم هي ما نسميه 
بالصدمات النفسية، ويمكن تقسيمها إىل نوعني

بيأس  نستقبلها  التي  وهي  الكبرية:  الصدمات 
غالبا هو فقد عزيز وعدم استيعاب موته واإلنكار 
اإلكتئاب،  النفيس ودخول يف  باإلنكسار  مصاحب 
حيتاج ايل دعم من نوع خاص حتي يعود الشخص 

ايل الواقع ويتجاوز املحنه.
أما النوع اآلخر، فهو  - ا لصدمات الصغرية:

وهنا  عاطفية،  عالقة  فشل  أو  مرض،  كاكتشاف 
بمراحل  تسمى  مراحل  بعدة  الشخص  يمر 
الصدمة. وهذه املراحل حتتاج بشكل أسايس للدعم 

و املساعده حتي اذا الزم االمر للذهاب لطبيب.
دعم  اىل  نحتاج  صعبه..  ومواقف  أزمات  منا  لكل 
الطفل، حيتاج ايل تشجيع كنوع من الدعم والشاب 

واملسن حيتاج دعم أيضا .
الكثري  يمثل  لكنه  املطلوب،  اجلهد  يف  قليل  وهو 

بالنسبة لآلخر يف موضع االحتياج.
مهارات الدعم النفيس موجوده داخل كل شخص 

بإختالف مقدرته عيل العطاء.
كن إنسان...



من هو العمالق؟ من هو العمالق؟ 
""الكيتو الكيتو  والتخسيس، والتخسيس،  ""الدايتالدايت" "  عامل  يف  شك  عامل بال  يف  شك  بال 
البعض  يدعوه  وهلذا  العمالق،  بمثابة  هو  البعض   يدعوه  وهلذا  العمالق،  بمثابة  هو  دايتدايت"" 
الكيتوسيس حالة  وهو  الكيتوسيس،  حالة  وهو  الدهون""،  الدهونحمرقة  ""حمرقة 

للطاقة  كمصدر  الدهون  استعامل  وهي  للطاقة   كمصدر  الدهون  استعامل  وهي   KetosisKetosis
األسايس  املصدر  األسايس   املصدر   GlucoseGlucose السكر  عن  السكر بدال  عن  بدال 
لعدم  مبارشة  نتيجة  هذا  وحيدث  اجلسم،  لعدم لطاقة  مبارشة  نتيجة  هذا  وحيدث  اجلسم،  لطاقة 
االكل يف  للطاقة  كمصدر  الكربوهيدرات  االكلتوفر  يف  للطاقة  كمصدر  الكربوهيدرات  توفر 

يؤدي  مما  يؤدي ،  مما  كاربوهيدرات""،  كاربوهيدراتجماعة  ""جماعة  بمثابة  بمثابة وهو  وهو 
عىل  االعتامد  نتيجة  بالدم  طفيفة  عىل حلموضة  االعتامد  نتيجة  بالدم  طفيفة  حلموضة 
األمحاض الكيتونية األمحاض الكيتونية Ketone BodiesKetone Bodies التي يكوهنا  التي يكوهنا 
حرة دهنية  ألمحاض  الدهون  تكسري  بعد  حرةالكبد  دهنية  ألمحاض  الدهون  تكسري  بعد  الكبد 

يف  تصنيعها  إعادة  يتم  والتي  يف   تصنيعها  إعادة  يتم  والتي   Free Fatty AcidsFree Fatty Acids
""األجسام األجسام  الكبد والكبد و""تغليفهاتغليفها"" يف صورة جديدة اسمها  يف صورة جديدة اسمها 

الكيتونيةالكيتونية"" وهي: وهي:
  Aceto Acetic AcidAceto Acetic Acid أسيتك  األسيتو  محض  أسيتك .  األسيتو  محض   .11
22. بيتا هايدروكيس بيوتريك أسيد . بيتا هايدروكيس بيوتريك أسيد BHBBHB )له فوائد  )له فوائد 
رائعة و يأيت أساسا من رقم رائعة و يأيت أساسا من رقم ##11 األسيتو أسيتك أسيد(. األسيتو أسيتك أسيد(.

33. أسيتون )يتطاير رسيعا(.. أسيتون )يتطاير رسيعا(.
االكل  يف  الكاربوهيدرات  تقل  حني  حيدث  االكل وهذا  يف  الكاربوهيدرات  تقل  حني  حيدث  وهذا 
  ٤٤ كاربوهيدرات  )جم  يوميًا  كاربوهيدرات جم  )جم  يوميًا  ٥٠٥٠جم  حوايل  حوايل عن  عن 
وحني  سعرات(  وحني   سعرات(   ٩٩ الدهون  جرام  بينام  الدهون سعرات  جرام  بينام  سعرات 
 ” ”Low Carb DietLow Carb Diet دايت  كارب  دايت لو  كارب  ““لو  عن  عن تسمع  تسمع 
األكل  كاربوهيدرات  وصلت  إن  أنه  تعرف  أن  األكل البد  كاربوهيدرات  وصلت  إن  أنه  تعرف  أن  البد 
KetoKeto كيتو  ليس  هذا  اليوم  يف  كيتو جم  ليس  هذا  اليوم  يف  ١٠٠١٠٠--١٥٠١٥٠جم  اىل اىل 

الرغم  عىل  كيتوسيس!  حالة  يف  اجلسم  يدخل  الرغم ولن  عىل  كيتوسيس!  حالة  يف  اجلسم  يدخل  ولن 
أو  أو   الكاربوهيدرات""  منخفض  الكاربوهيدراتدايت  منخفض  ""دايت  كونه  كونه من  من 
""لو كارب دايتلو كارب دايت""، ولكن أكثر من ، ولكن أكثر من ٥٠٥٠جم جم  بــ  بــ املشهور  املشهور 
الدخول  دون  حتول  اليوم  يف  تقريبا  الدخول كاربوهيدرات  دون  حتول  اليوم  يف  تقريبا  كاربوهيدرات 
أو  العمالق  عىل  تتعرف  لن  وبالتايل  أو   العمالق  عىل  تتعرف  لن  وبالتايل  ""كيتوسيسكيتوسيس""  يف يف 
تتسنى لك فرصة مقابلته ليساعدك عىل البحث عن تتسنى لك فرصة مقابلته ليساعدك عىل البحث عن 
الكنز املكنون املشتعلة أرساره يف الكنز املكنون املشتعلة أرساره يف ""حمرقة الدهونحمرقة الدهون""!!

أصل الكيتو قدياًم:أصل الكيتو قدياًم:
الكيتو  استعامل  تم  امليالد  قبل  عام  الكيتو   استعامل  تم  امليالد  قبل  عام   ٥٠٠٥٠٠ حوايل  حوايل من  من 
لعالج  ماهيته،  عن  علمية  معرفة  أدنى  لعالج دون  ماهيته،  عن  علمية  معرفة  أدنى  دون 
املطولة  املاء  صيامات  طريق  وعن  الرصع  املطولة حاالت  املاء  صيامات  طريق  وعن  الرصع  حاالت 
احلضارات  خمتلف  يف  أحيانا  واألسابيع  احلضارات باأليام  خمتلف  يف  أحيانا  واألسابيع  باأليام 
من  معني  لنوع  الرصع  استجابة  البعض  من وذكر  معني  لنوع  الرصع  استجابة  البعض  وذكر 
املطلقة  الصدفة  حمض  عن  كان  هذا  وغالبا  املطلقة االكل  الصدفة  حمض  عن  كان  هذا  وغالبا  االكل 
باملاء عموما  الصيام  ولكن  باملاء،  عموما  الصيام  ولكن  دايت""،  دايتالكيتوچينيك  ""الكيتوچينيك 

أخر  بعد  ساعة  أخر   بعد  ساعة   ١٢١٢--١٦١٦ من  ألكثر  سعرات  من ودون  ألكثر  سعرات  ودون 
يؤدي  معينة  مأكوالت  إيل  اللجوء  دون  يؤدي وجبة  معينة  مأكوالت  إيل  اللجوء  دون  وجبة 
نريفانا وكأهنا  البعض  يتخيلها  حلالة  نريفاناللوصول  وكأهنا  البعض  يتخيلها  حلالة  للوصول 

األنسان  علمًيا  نعرفها  كام  تسمى  األنسان   علمًيا  نعرفها  كام  تسمى   NirvanaNirvana
الكيتوسيس الكيتوسيس KetosisKetosis ولكن قد تأخذك أكثر من يوم  ولكن قد تأخذك أكثر من يوم 
الكيتونية  األجسام  عىل  كليا  إعتامدا  معتمدا  الكيتونية لتصبح  األجسام  عىل  كليا  إعتامدا  معتمدا  لتصبح 
واملخ  عموما  للجسم  للطاقة  أساسية  واملخ بصورة  عموما  للجسم  للطاقة  أساسية  بصورة 

خصوصا!.خصوصا!.

أصل الكيتو حديثًا وحمل ميالده:أصل الكيتو حديثًا وحمل ميالده:
Birth Place Of Kerogenic DietBirth Place Of Kerogenic Diet

املتحدة  بالواليات  املتحدة   بالواليات   MinnisotaMinnisota مينيسوتا  مينيسوتا والية  والية 
االمريكية!االمريكية!

األمريكي األمريكي   Mayo ClinicMayo Clinic كلينيك  مايو  كلينيك عبقري  مايو  عبقري 
العرشينيات  يف  العرشينيات   يف   Russell WilderRussell Wilder وايلدر  راسل  وايلدر د.  راسل  د. 
إستطاع  تقريبا،  إستطاع   تقريبا،   ١٩٢٤١٩٢٤ العرشين،  السابق  القرن  العرشين، من  السابق  القرن  من 
يؤدي  الذي  باألكل  مفرطة  بعبقرية  يتأتى  يؤدي أن  الذي  باألكل  مفرطة  بعبقرية  يتأتى  أن 
أو  النريفانا  حالة  يف  البرشي  اجلسم  دخول  أو إيل  النريفانا  حالة  يف  البرشي  اجلسم  دخول  إيل 
جتويع  إىل  اللجوء  دون  جتويع ،  إىل  اللجوء  دون  ""الكيتوالكيتو""،  الكيتوسيس الكيتوسيس 
للوصول  ساعة،  للوصول   ساعة،   ١٦١٦ الــ  تتخطى  وصيامات  الــ اجلسم  تتخطى  وصيامات  اجلسم 
طريق  وكأهنا  طريق ،  وكأهنا   ،""KetosisKetosis ""الكيتوسيس الكيتوسيس  حلالة حلالة 
خمترص مرصوف، دون اللجوء إيل الطرق اخللفية خمترص مرصوف، دون اللجوء إيل الطرق اخللفية 
ال  ما  ولكن  السفر!  ال صعب  ما  ولكن  السفر!  صعب  ""الصيامالصيام" "  املمهدة  املمهدة غري  غري 
األطفال ليساعد  هذا  فعل  أنه  الكثريون  األطفاليعرفه  ليساعد  هذا  فعل  أنه  الكثريون  يعرفه 

تكن  مل  حيث  الرصع  بحاالت  للتحكم  تكن والكبار  مل  حيث  الرصع  بحاالت  للتحكم  والكبار 
احلاالت هلذه  بعد  متوفرة  أدوية  أو  عقاقري  احلاالتهناك  هلذه  بعد  متوفرة  أدوية  أو  عقاقري  هناك 
حرضات يا  حرضات  يا  ""الكيتوالكيتو""  ميالد  حمل  هو  هذا  ميالد وكان  حمل  هو  هذا  وكان 
!!Ketogenic DietKetogenic Diet الكيتو  املولد حلالة  الكيتو ودعاه االكل  املولد حلالة  ودعاه االكل 

بريقه  بريقه    Ketogenic DietKetogenic Diet دايت  الكيتو  لكن فقد  دايت و  الكيتو  لكن فقد  و 
املعاجلة  األدوية  هذه  توفر  بسبب  قليلة  عقود  املعاجلة بعد  األدوية  هذه  توفر  بسبب  قليلة  عقود  بعد 
AED’s Anti-Epileptic DrugsAED’s Anti-Epileptic Drugs للرصع للرصع 

اإلستجابة  عدم  حالة  يف  أنه  الغريب  من  اإلستجابة ولكنه  عدم  حالة  يف  أنه  الغريب  من  ولكنه 
الرباقة األسامء و األبحاث، يف حاالت  الرباقة األسامء و األبحاث، يف حاالت هلذه األدوية  هلذه األدوية 
إىل  الرصع،  حاالت  من  إىل ٪  الرصع،  حاالت  من   ٪٢٠٢٠--٣٠٣٠ إىل  تصل  قد  إىل بنسب  تصل  قد  بنسب 
الزمان عىل إخرتاع الزمان عىل إخرتاعيمنا هذا وبعد حوايل قرن من  يمنا هذا وبعد حوايل قرن من 

Ketogenic DietKetogenic Diet االكل الكيتو، مل يزل يلجأ بعض  االكل الكيتو، مل يزل يلجأ بعض 

أطباء األعصاب لعمالق الكيتو وأمحاضه الكيتونية، أطباء األعصاب لعمالق الكيتو وأمحاضه الكيتونية، 
من  قديم  فولكلور  عالج  بمثابة  وهو  أخرى  من مرة  قديم  فولكلور  عالج  بمثابة  وهو  أخرى  مرة 

عهود مضت!.عهود مضت!.
أن  إىل  باألبحاث  علميا  العلامء  توصل  أن ولقد  إىل  باألبحاث  علميا  العلامء  توصل  ولقد 
اجللوتاميت معدالت  ختفض  الكيتو  اجللوتاميتحالة  معدالت  ختفض  الكيتو  حالة 
من  وتزيد  واألعصاب  للمخ  املثري  من   وتزيد  واألعصاب  للمخ  املثري   GlutamateGlutamate
واألعصاب املخ  املهديء  واألعصاب  املخ  املهديء   GABAGABA اجلابا  اجلابا تكوين  تكوين 
سطح ثبات  إىل  تؤدي  بسيطة  معادلة  سطحوهذه  ثبات  إىل  تؤدي  بسيطة  معادلة  وهذه 
ثباتا  أكثر  العصبية فتجعلها  املخية  ثباتا  اخلاليا  أكثر  العصبية فتجعلها  املخية  وو""غالفغالف"" اخلاليا 

وهدوءا، كام بحرية ماء عىل سطح القمر!وهدوءا، كام بحرية ماء عىل سطح القمر!

مكونات أكل الكيتو:مكونات أكل الكيتو:
حوايل  زمان  بتاع  الصحي  العادي  األكل  حوايل عموما  زمان  بتاع  الصحي  العادي  األكل  عموما 
بروتني  بروتني ٪  و٢٠٢٠٪  دهون  و٪  دهون  و٣٠٣٠٪  كاربوهيدرات  و٪  كاربوهيدرات   ٪٥٠٥٠
والشعوب احلضارات  بني  النسب  والشعوبوتتفاوت  احلضارات  بني  النسب  وتتفاوت 
والعقائد، واألهم جغرافيا، فمن املتوقع يف اإلسكيمو والعقائد، واألهم جغرافيا، فمن املتوقع يف اإلسكيمو 
األسامك ودهون  بروتني  عىل  اإلعتامد  األسامكمثال  ودهون  بروتني  عىل  اإلعتامد  مثال 
واحليوانات أكثر كثريا عن الكاربوهيدرات يف احلبوب واحليوانات أكثر كثريا عن الكاربوهيدرات يف احلبوب 
والبقول واخلرضوات والفواكه والبذور والتي يتمتع والبقول واخلرضوات والفواكه والبذور والتي يتمتع 
!!Mediterranean DietMediterranean Diet املتوسط  البحر  اكل  املتوسط هبا  البحر  اكل  هبا 
ولكن الكيتو دايت حوايل ُعرش نسبة الكاربوهيدرات ولكن الكيتو دايت حوايل ُعرش نسبة الكاربوهيدرات 
ن هو د ن٪  هو د  ٪٧ ٥٧ ٥ --٧ ٠٧ ٠ و  ، ت ا ر هيد بو ر كا فقط  و٪   ، ت ا ر هيد بو ر كا فقط   ٪٥٥
بطيء  دخول  إىل  يؤدي  وهذا  بروتني  بطيء ٪  دخول  إىل  يؤدي  وهذا  بروتني  وو٢٠٢٠--٢٥٢٥٪ 
الكيتوسيس  حالة  إال  قليلة  أيام  خالل  يف  الكيتوسيس تدرجُيي  حالة  إال  قليلة  أيام  خالل  يف  تدرجُيي 

..KetosisKetosis

درجة حرارة حمرقة دهون؟درجة حرارة حمرقة دهون؟
وبالتايل  الكاربوهيدرات  غياب  شبه  حالة  وبالتايل يف  الكاربوهيدرات  غياب  شبه  حالة  يف 
السكر  تكوين  إما  اجلسم  أمام  يبقى  الدم،  يف  السكر السكر  تكوين  إما  اجلسم  أمام  يبقى  الدم،  يف  السكر 
اسمها معقدة  عملية  يف  العضالت  تكسري  اسمهامن  معقدة  عملية  يف  العضالت  تكسري  من 
)ورانا  السكر  تكوين  وهي  )ورانا   السكر  تكوين  وهي   GluconeogenesisGluconeogenesis
Amino Ac-Amino Ac- األمينية األمحاض  من  األمينية ورانا!!!(  األمحاض  من   ورانا!!!( 

ولكن  ومؤقتا،  املرة  تلك  العضالت  تكسري  من  ولكن   ومؤقتا،  املرة  تلك  العضالت  تكسري  من   idsids
هناك العديد وأحيانا املئات من األرطال من الدهونهناك العديد وأحيانا املئات من األرطال من الدهون
أجسامنا يف  الدهون  حتويش  أجسامنا  يف  الدهون  حتويش  ""صهاريجصهاريج""  يف يف 
املخ لوقف املخ لوقف  ""امللكامللك" "  وبأمر عاجل وفرمان حكيم من وبأمر عاجل وفرمان حكيم من 
اإلنسان!  جسم  عضالت  خزائن  يف  العام  املال  اإلنسان! إهدار  جسم  عضالت  خزائن  يف  العام  املال  إهدار 
الكيتونية  استهالك األجسام  اإلعتامد عىل  املخ  الكيتونية يقرر  استهالك األجسام  اإلعتامد عىل  املخ  يقرر 
رغم  بالدهون  السكر  مستبدال  رئييس  رغم كمصدر  بالدهون  السكر  مستبدال  رئييس  كمصدر 
من  املمكلة  إلنقاذ  ولكن  بالسكر،  الشخص  من ولعه  املمكلة  إلنقاذ  ولكن  بالسكر،  الشخص  ولعه 
أقداس  وقدس  قرص  يف  غيابه!،  حالة  يف  أقداس اإلهنيار  وقدس  قرص  يف  غيابه!،  حالة  يف  اإلهنيار 
هورمون  نسبة  رفع  وبالتايل  املخ!  البرشي،  هورمون اجلسم  نسبة  رفع  وبالتايل  املخ!  البرشي،  اجلسم 
تصل قد  بنسب  تصل  قد  بنسب   Growth HormoneGrowth Hormone النمو النمو 
لــ  لــ  ٢٠٠٠٢٠٠٠٪ خصوصا مع الصيام وهذا من شأنه وقف ٪ خصوصا مع الصيام وهذا من شأنه وقف 
األمينية  لألمحاض  كمصدر  العضالت  األمينية استعامل  لألمحاض  كمصدر  العضالت  استعامل 
للطاقة! وحيد  كمصدر  اجلسم  يف  السكر  للطاقة!لتكوين  وحيد  كمصدر  اجلسم  يف  السكر  لتكوين 
اإلنسان  هيلك  قد  دونه  الذي  القرار  هذا  أذكى  اإلنسان وما  هيلك  قد  دونه  الذي  القرار  هذا  أذكى  وما 
تارخیيا  بينام  املاء،  صيام  مع  أيام  عدة  خالل  تارخیيا يف  بينام  املاء،  صيام  مع  أيام  عدة  خالل  يف 
باربيريي أنجس  الشهري  األسكتلندي  باربيرييإستطاع  أنجس  الشهري  األسكتلندي  إستطاع 
باملاء  صيام  إيل  الستينيات  يف  باملاء   صيام  إيل  الستينيات  يف   Angus BarbieriAngus Barbieri   
يصدقه  ال  ما  وهو  كامل  عام  من  أكثر  إىل  يصدقه طال  ال  ما  وهو  كامل  عام  من  أكثر  إىل  طال 
بالتحديد يوما  بالتحديد  يوما   ٣٨٢٣٨٢ إىل  طال  باملاء  صيام  إىل عقل!!  طال  باملاء  صيام  عقل!! 
وال  املعقول  غري  املاء  بصيام  رطال  وال   املعقول  غري  املاء  بصيام  رطال   ٢٥٠٢٥٠ حوايل  حوايل وفقد  وفقد 
والشاي   املاء  عىل  متاما  وإعتمد  أصال!  به  والشاي  املنصوح  املاء  عىل  متاما  وإعتمد  أصال!  به  املنصوح 
والفيتامينات حتت إرشاف فريق طبي! وهو أعىل والفيتامينات حتت إرشاف فريق طبي! وهو أعىل 
جينيس وموسوعة  باملاء  لصيام  التاريخ  سجله  جينيسرقم  وموسوعة  باملاء  لصيام  التاريخ  سجله  رقم 
فيلجأ   ! فيلجأ    !  Guinness Book Of RecordsGuinness Book Of Records
كطاقة  إياها  مفضال  الدهون  هذه  لتكسري  كطاقة اجلسم  إياها  مفضال  الدهون  هذه  لتكسري  اجلسم 
اجلسم  أنسجة  ملباين  اهلدم  إيل  اللجوء  دون  اجلسم نظيفة،  أنسجة  ملباين  اهلدم  إيل  اللجوء  دون  نظيفة، 
بقليله  ورضائه  املخ  تضحية  بسبب  بقليله والعضالت  ورضائه  املخ  تضحية  بسبب  والعضالت 
لقلة  يستسيغها  ال  التي  الكيتونية  األمحاض  لقلة من  يستسيغها  ال  التي  الكيتونية  األمحاض  من 
الفم أصال بأمر من  الفم أصال بأمر من حالوهتا )جمازيا ألن احلالوة يف  حالوهتا )جمازيا ألن احلالوة يف 
يتم  الدهون  السهلة(، حيث  السكر  يتم املخ احبه لطاقة  الدهون  السهلة(، حيث  السكر  املخ احبه لطاقة 
""تكسريهاتكسريها""   فقط  الغرض  هلذا  األساس  يف  فقط ختزينها  الغرض  هلذا  األساس  يف  ختزينها 
املجاعة تأيت  حني  طاقة،  مصدر  إىل  املجاعةوحتويلها  تأيت  حني  طاقة،  مصدر  إىل  وحتويلها 
نسميها  وجُيوز  ينفع  لو  احلايل،  عرصنا  نسميها ومشكلة  وجُيوز  ينفع  لو  احلايل،  عرصنا  ومشكلة 
""مشكلةمشكلة" " أو زي ما بنقول يف أمريكا أو زي ما بنقول يف أمريكا ""مشكلة كويسةمشكلة كويسة""
الصناعي  األكل  زمن  يف  أنه  الصناعي ،  األكل  زمن  يف  أنه   ،Good ProblemGood Problem
أغناه  ما  ولكن  ومقامًا  وقيمة  ثمنا،  أغناه الرخيص  ما  ولكن  ومقامًا  وقيمة  ثمنا،  الرخيص 
من  من    Empty CallroesEmpty Callroes الفاضية  الفاضية بالسعرات  بالسعرات 
 ، ،MicronutrientsMicronutrients الصغرية  احلقيقة  الصغرية املغذيات  احلقيقة  املغذيات 
أصبحنا ال نجوع وأصبحنا ال نجوع و““بنحوش دهون وال بنرصفش!بنحوش دهون وال بنرصفش!””  
اجلبال  هذه  اجلبال   هذه  الدهون""  الدهونحمرقة  ""حمرقة  الكيتو  مع  الكيتو ولكن  مع  ولكن 
تدخل  املستعملة،  غري  الدهني  اجلليد  من  تدخل البيضاء  املستعملة،  غري  الدهني  اجلليد  من  البيضاء 
رسيع  ختسيس  والنتيجة  رسيع،  ممنهج  إهنيار  رسيع يف  ختسيس  والنتيجة  رسيع،  ممنهج  إهنيار  يف 
يأكل أصال، ولكن  ال  اإلنسان صائام  لو كان  يأكل أصال، ولكن جدا كام  ال  اإلنسان صائام  لو كان  جدا كام 
الدهون  من  بطنه  يمأل  ألنه  تامة  شبع  حالة  الدهون يف  من  بطنه  يمأل  ألنه  تامة  شبع  حالة  يف 
عزيزي  يا  تسمع  وهلذا  احليوانية!  عزيزي والربوتينات  يا  تسمع  وهلذا  احليوانية!  والربوتينات 

الكيلو  عرشات  ختسيس  ماراثون  عن  الكيلو القاريء  عرشات  ختسيس  ماراثون  عن  القاريء 
  ٦٦ الــ  يف  هذا  ولكن  قليلة!  شهور  خالل  يف  الــ جرامات  يف  هذا  ولكن  قليلة!  شهور  خالل  يف  جرامات 
أنواع  أشهر  رؤوس  تتساوى  وبعدها  األوىل  أنواع شهور  أشهر  رؤوس  تتساوى  وبعدها  األوىل  شهور 
الدايت طبقا لدراسات عديدة، خصوصا بعد سنتني!الدايت طبقا لدراسات عديدة، خصوصا بعد سنتني!

مميزات الكيتو دايت الرائعة:مميزات الكيتو دايت الرائعة:
The Case For KetoThe Case For Keto

املذهلة الكيتو  لقوائم  األبحاث  من  العديد  املذهلةأشارت  الكيتو  لقوائم  األبحاث  من  العديد  أشارت 
وسنتناول أمهها هنا:وسنتناول أمهها هنا:

• • عالج حاالت الرصع العنيدة بنسبة نجاح قد تصل عالج حاالت الرصع العنيدة بنسبة نجاح قد تصل 
لــ  لــ  ٥٠٥٠٪ حتسن يف عدد النوبات وحوايل ٪ حتسن يف عدد النوبات وحوايل ١٦١٦٪ التخلص ٪ التخلص 

متاما من نوبات الرصع يف األطفال!متاما من نوبات الرصع يف األطفال!
• • خسارة الكيلوجرامات يف اهنيار رسيع جلبال جليد خسارة الكيلوجرامات يف اهنيار رسيع جلبال جليد 

الدهون يف اجلسم.الدهون يف اجلسم.
النصفي  أو  املزمن  الصداع  حاالت  بعض  النصفي عالج  أو  املزمن  الصداع  حاالت  بعض  عالج   • •

)الشقيقة( املستعصية.)الشقيقة( املستعصية.
• • التخلص الرُّسيع من دهون الكبد. التخلص الرُّسيع من دهون الكبد. 

والبطن  اخلرص  دهون  من  الرُّسيع  والبطن التخلص  اخلرص  دهون  من  الرُّسيع  التخلص   • •
""الكرشالكرش".".

يؤدي  مما  اإلنسولني  مقاومة  يف  نسبي  حتسن  يؤدي   مما  اإلنسولني  مقاومة  يف  نسبي  حتسن   ••
عالج لبعض حاالت السكر النوع الثاين املبكرة )رغم عالج لبعض حاالت السكر النوع الثاين املبكرة )رغم 
اخللوي املستوى  عىل  املشكلة  أساس  حل  اخللويعدم  املستوى  عىل  املشكلة  أساس  حل  عدم 

والربوتينات ترفع اإلنسولني أيضا(.والربوتينات ترفع اإلنسولني أيضا(.
• • زيادة الرتكيز الذهني عند البعض. زيادة الرتكيز الذهني عند البعض. 

• • تقليل بعض االلتهابات خصوصا بعد التخلص من تقليل بعض االلتهابات خصوصا بعد التخلص من 
الدهون احلشوية امللهبة. الدهون احلشوية امللهبة. 

•• خفض الدهون الثالثية  خفض الدهون الثالثية TriglyceridesTriglycerides الرشيرة. الرشيرة.
الشهم  الشهم الطيب  ""الطيب  أوالكوليسرتول  أوالكوليسرتول    HDLHDL الــ  الــ إرتفاع  إرتفاع   • •

اجلدعاجلدع".".  
• • خفض معدالت اإلنسولني يف الدم وهذا بدوره قد خفض معدالت اإلنسولني يف الدم وهذا بدوره قد 

سيساعد عىل تقليل مقاومة اإلنسولني.سيساعد عىل تقليل مقاومة اإلنسولني.
• • خفض ضغط الدم املرتفع.خفض ضغط الدم املرتفع.

الكوليسرتول  الكوليسرتول    LDLLDL يف  طفيفة  بنسب  يف حتسني  طفيفة  بنسب  حتسني   • •
اليسء كجزيئات داخل ال اليسء كجزيئات داخل ال LDLLDL وهو الكوليسرتول  وهو الكوليسرتول 
اليسء الرشير، )ولكن قد يرتفع عند البعض كأرقام اليسء الرشير، )ولكن قد يرتفع عند البعض كأرقام 

يف حوايل يف حوايل ٣٠٣٠٪ من الناس( ٪ من الناس( 
اللوحيي  والتصلب  الزهايمر  حاالت  بعض  عالج  اللوحيي   والتصلب  الزهايمر  حاالت  بعض  عالج   ••

املتعدد والشلل الرعايش.املتعدد والشلل الرعايش.
•• زيادة نسبة البكترييا النافعة لألقل نفعا يف أجسامنا  زيادة نسبة البكترييا النافعة لألقل نفعا يف أجسامنا 

حيث تزيد نسبة بكترييا.حيث تزيد نسبة بكترييا.
Firimi-Firimi- الــ   الــ   و ترتاجع نسب  BacteroidetesBacteroidetes و ترتاجع نسب   الــ الــ
يقلل  وهذا  األبحاث،  بعض  أشارت  كام  يقلل   وهذا  األبحاث،  بعض  أشارت  كام   cutescutes

االلتهابات ايضا. االلتهابات ايضا. 
•• تأثري إجُيايب عىل التخلق الچيني. تأثري إجُيايب عىل التخلق الچيني.

  Epigenetics or Genetic ExpressionEpigenetics or Genetic Expression و بالتايل  و بالتايل 
التحكم  التحكم تعمل ماكينة أجسامنا حتت إرشاف لوحة  تعمل ماكينة أجسامنا حتت إرشاف لوحة 

الچينية بصورة أفضل.الچينية بصورة أفضل.

عيوب العمالق ونار عيوب العمالق ونار ""املحرقةاملحرقة":":
The Case Against KetoThe Case Against Keto

وسنتناول  الكيتو  لعيوب  أخرى  أبحاث  وسنتناول أشارت  الكيتو  لعيوب  أخرى  أبحاث  أشارت 
أمهها هنا:أمهها هنا:

فيلحق  شهور،  فيلحق   شهور،   ٦٦ أول  يف  مبدئي  رسيع  ختسيس  أول   يف  مبدئي  رسيع  ختسيس   ••
به بعد هذا الهثة وراءه األنواع األخرى من الدايت به بعد هذا الهثة وراءه األنواع األخرى من الدايت 
ثقيلة اخلطى، بطيئة التخسيس، )لكنها خفيفة الدم ثقيلة اخلطى، بطيئة التخسيس، )لكنها خفيفة الدم 
املتوســط  البحـــر  اكــل  دايت  مثــــل  املتوســط واهلل!(  البحـــر  اكــل  دايت  مثــــل  واهلل!( 
Mediterranean DietMediterranean Diet ويف خالل حوايل سنة ويف خالل حوايل سنة

أو إثنني عىل األكثر تستوي الرؤوس!أو إثنني عىل األكثر تستوي الرؤوس!
أيامنا  يف  الصحية  والدهون  اللحوم  توفر  أيامنا صعوبة  يف  الصحية  والدهون  اللحوم  توفر  صعوبة   • •
هذه! فقد يلجأ البعض إلستهالك أسوأ أنواع الدهون هذه! فقد يلجأ البعض إلستهالك أسوأ أنواع الدهون 
املهدرچة و املشبعة كام يف اللحوم املصنعة )هوتدوج املهدرچة و املشبعة كام يف اللحوم املصنعة )هوتدوج 
اخلنزير  حلم  اخلنزير   حلم   BaconBacon وبيكون  وسوسيس  وبيكون وبريجر  وسوسيس  وبريجر 
بيزنس   $$$ فلوس  ومفرمة  ومهزلة  بيزنس املصنع(   $$$ فلوس  ومفرمة  ومهزلة  املصنع( 
مأكوالت  وهذه  الصناعي!  دايت  مأكوالت الكيتوچينيك  وهذه  الصناعي!  دايت  الكيتوچينيك 
العاملية  الرُّسطان  هيئة  منشور  أشار  حيث  العاملية مرضة  الرُّسطان  هيئة  منشور  أشار  حيث  مرضة 
بند  حتت  مدرجة  أهنا  بند ،  حتت  مدرجة  أهنا   ،٢٠١٥٢٠١٥ أكتوبر  يف  أكتوبر   يف   IARCIARC
  TierTier 1  1 carcinogenscarcinogens مرُّسطنة من الدرجة األوىل مرُّسطنة من الدرجة األوىل
متبعيه  من  متبعيه ٪  من   ٪٨٠٨٠--٩٠٩٠ حوايل  الكيتو  من  سنني  حوايل بعد  الكيتو  من  سنني  بعد   • •
وجوع  الكاربوهيدرات  حرمان  بسبب  وجوع يرتكونه  الكاربوهيدرات  حرمان  بسبب  يرتكونه 
لعادهتا  ريام  )وترجع  عموما  والسكريات  لعادهتا الفواكة  ريام  )وترجع  عموما  والسكريات  الفواكة 
األييض  احلرق  إنخفاض  بسبب  أسوأ  أو  األييض القديمة  احلرق  إنخفاض  بسبب  أسوأ  أو  القديمة 
يف  الدهون  نسبة  وتغيري  الوزن  رجوع  بعد  يف حتى  الدهون  نسبة  وتغيري  الوزن  رجوع  بعد  حتى 
اجلسم للعضالت بعد رجوع الوزن، حيث تم فقدان اجلسم للعضالت بعد رجوع الوزن، حيث تم فقدان 
حوايل حوايل ٢٠٢٠٪  عضالت ولكن عند رجوع الوزن تقريبا ٪  عضالت ولكن عند رجوع الوزن تقريبا 
٩٩٩٩٪  من اليل هريجع دهون دون أدنى تعويض يف ٪  من اليل هريجع دهون دون أدنى تعويض يف 
التخسيس  معادلة  جُيعل  مما  تقريبا  العضالت  التخسيس بناء  معادلة  جُيعل  مما  تقريبا  العضالت  بناء 
عموما(. التخسيس  أو  الكيتو  قبل  من  عموما(.أصعب  التخسيس  أو  الكيتو  قبل  من  أصعب 
من  من ٪   ٪٣٠٣٠ حوايل  أن  الدراسات  بعض  حوايل أشارت  أن  الدراسات  بعض  أشارت   • •

لدهيم  لدهيم    LDLLDL الــ  نسبة  تزيد  قد  الكيتو  الــ متبعي  نسبة  تزيد  قد  الكيتو  متبعي 
قد  الزيادة  هذه  أن  أشك  أين  رغم  قد ٪  الزيادة  هذه  أن  أشك  أين  رغم   ٪١٠١٠ حوايل حوايل 
والدهون اللحوم  أنواع  سوء  بسبب  والدهونتكون  اللحوم  أنواع  سوء  بسبب  تكون 
احلقيقي!  الكيتوسيس  بسبب  فقط  احلقيقي! وليست  الكيتوسيس  بسبب  فقط  وليست 
الدم  يف  املزمنة  واحلموضة  الربوتينات  الدم زيادة  يف  املزمنة  واحلموضة  الربوتينات  زيادة   • •
يرُّسع  مما  الكىل  عىل  مزمن  عبء  إىل  تؤدي  يرُّسع قد  مما  الكىل  عىل  مزمن  عبء  إىل  تؤدي  قد 
  CKDCKD املزمنة  الكىل  أمراض  حاالت  تدهور  املزمنة من  الكىل  أمراض  حاالت  تدهور  من 
يرجع  وقد  الكىل  حصاوي  نسبة  زيادة  يرجع   وقد  الكىل  حصاوي  نسبة  زيادة   ••
والسيرتات والفواكة  اخلرضوات  لقلة  والسيرتاتهذا  والفواكة  اخلرضوات  لقلة  هذا 
الكىل حصاوي  تكوين  حيارب  الذي  الكىل  حصاوي  تكوين  حيارب  الذي   CitrateCitrate
أنواع  بعض  يف  لزيادات  الدراسات  بعض  أشارت  أنواع   بعض  يف  لزيادات  الدراسات  بعض  أشارت   ••
النوع  والسكر  والزهايمر  وااللتهابات  النوع الرُّسطانات  والسكر  والزهايمر  وااللتهابات  الرُّسطانات 
الدراسات  بعض  مع  يتعارض  ما  )وهو  الدراسات الثاين  بعض  مع  يتعارض  ما  )وهو  الثاين 
نفس  من  للحامية  بالكيتو  أشادت  التي  نفس األخرى  من  للحامية  بالكيتو  أشادت  التي  األخرى 
والطريقة  بالنوع  عالقة  هلا  غالبا  والطريقة األمراض(،  بالنوع  عالقة  هلا  غالبا  األمراض(، 
لنقص  الكيتو  متبعي  بعض  يف  دراسة  لنقص أشارت  الكيتو  متبعي  بعض  يف  دراسة  أشارت   • •
حوايل حوايل ١٥١٥ فيتامني من جممل  فيتامني من جممل ٢٧٢٧ تم قياس معدالهتم  تم قياس معدالهتم 

يف اجلسم مع الكيتو. يف اجلسم مع الكيتو. 
  Keto FluKeto Flu الكاربوهيدرات  إنسحاب  الكاربوهيدرات أعراض  إنسحاب  أعراض   • •
ولكن  األوىل  األسابيع  يف  منها  البعض  يعاين  ولكن قد  األوىل  األسابيع  يف  منها  البعض  يعاين  قد 
رسيعا. منها  سيتخلص  رسيعا.٪  منها  سيتخلص   ٪٩٠٩٠ العظمى  العظمى األغلبية  األغلبية 
• • طفح جلدي بسبب الكيتو طفح جلدي بسبب الكيتو Keto RashKeto Rash عند البعض. عند البعض.
و  احلمل  يف  والراغبات  احلوامل  يف  به  ينصح  ال  و   احلمل  يف  والراغبات  احلوامل  يف  به  ينصح  ال   ••
يف  االعصاب  تكوين  ملشاكل  يؤدي  قد   ( يف املرضعات  االعصاب  تكوين  ملشاكل  يؤدي  قد   ( املرضعات 

اجلنني(.اجلنني(.
مما  النباتية  االلياف  لقلة  املزمن  مما اإلمساك  النباتية  االلياف  لقلة  املزمن  اإلمساك   • •
البكترييا  أو  املايكروبيوم  عىل  سلبا  البكترييا يؤثر  أو  املايكروبيوم  عىل  سلبا  يؤثر 
الذائبة االلياف  عىل  متاما  تعتمد  التي  الذائبةالنافعة  االلياف  عىل  متاما  تعتمد  التي  النافعة 
Soluble FibersSoluble Fibers يف اكلها هي شخصيا حتى تكون  يف اكلها هي شخصيا حتى تكون 

""نافعةنافعة".".
• • صعوبة التعامل مع هذا النوع من الدايت يف حاالت صعوبة التعامل مع هذا النوع من الدايت يف حاالت 

السكري النوع األول فقد يعرض لغيبوبة السكر.السكري النوع األول فقد يعرض لغيبوبة السكر.
تقليل كثافة العظام بنسبة قد تصل ل تقليل كثافة العظام بنسبة قد تصل ل ٦٠٦٠٪ أقل يف ٪ أقل يف   • •
خالل عدة شهور وهو رقم مروع! وقابلتني حاالت خالل عدة شهور وهو رقم مروع! وقابلتني حاالت 

شخصيا من كسور دون أسباب أخرى مع الكيتو. شخصيا من كسور دون أسباب أخرى مع الكيتو. 
برجُيهام  مستشفى  ومنها  دراسات  برجُيهام أشارت  مستشفى  ومنها  دراسات  أشارت   • •
Brigham Women’s Hospi-Brigham Women’s Hospi-  للسيدات للسيدات
هارفارد جامعة  مستشفيات  من  وهي  هارفارد  جامعة  مستشفيات  من  وهي   taltal
مع  تزيد  املبكر  املوت  إحتامالت  أن  مع ،  تزيد  املبكر  املوت  إحتامالت  أن   ،HarvardHarvard
الكاربوهيدرات  استبدال  تم  إذا  فقط  الكاربوهيدرات   استبدال  تم  إذا  فقط   Low CarbLow Carb
الكيتو  وهو  فقط  حيوانية  ودهون  الكيتو بربوتينات  وهو  فقط  حيوانية  ودهون  بربوتينات 
إتفقت  سويرُّسية  )ودراسة  إتفقت   سويرُّسية  )ودراسة   Keto DietKeto Diet دايت دايت 
ولكن  هارفارد(  ملستشفيات  االستنتاج  نفس  ولكن مع  هارفارد(  ملستشفيات  االستنتاج  نفس  مع 
كارب  لو  مع  اإلنسان  عمر  زيادة  العكس  كارب عىل  لو  مع  اإلنسان  عمر  زيادة  العكس  عىل 
النباتية!. الربوتينات  عىل  االعتامد  تم  لو  النباتية!.دايت  الربوتينات  عىل  االعتامد  تم  لو  دايت 

كلمة أخرية من الكاتب:كلمة أخرية من الكاتب:
كام  جدا  رسيعة  دايت  طريقة  الكيتو  يكون  كام قد  جدا  رسيعة  دايت  طريقة  الكيتو  يكون  قد 
الدايت  أنواع  معظم  ويسبق  والسلحفاة،  الدايت األرنب  أنواع  معظم  ويسبق  والسلحفاة،  األرنب 
أو  أو   التخسيس""  التخسيسرحلة  ""رحلة  بداية سباق اسمه  بداية سباق اسمه األخرى يف  األخرى يف 
عالجًا فعاال أحيانا  حلاالت الرصع املستعصية، ولكنه عالجًا فعاال أحيانا  حلاالت الرصع املستعصية، ولكنه 
سيخرُّس سباق السنني لسالحف التخسيس األخرى سيخرُّس سباق السنني لسالحف التخسيس األخرى 
""ماراثونماراثون"" وليس وليس  عادي" "  عاديسباق  ""سباق  ألنه  ألنه الصحية  الصحية 
البحر  البحر أكل  ""أكل  سلحفاء  السالحف؛  هذه  رأس  سلحفاء وعىل  السالحف؛  هذه  رأس  وعىل 
األبيض املتوسطاألبيض املتوسط""، التي تشيد هبا الكثري من األبحاث ، التي تشيد هبا الكثري من األبحاث 
من  بالكثري  واالستمتاع  فيها  االستمرار  من لسهولة  بالكثري  واالستمتاع  فيها  االستمرار  لسهولة 
كاملة وحبوب  وبقول،  خرضوات،  من  كاملةاملأكوالت  وحبوب  وبقول،  خرضوات،  من  املأكوالت 
الساحر  الزيتون  وزيت  صحية،  وبذور  الساحر ومكرُّسات  الزيتون  وزيت  صحية،  وبذور  ومكرُّسات 
من  والقليل  من   والقليل  و""حالوهتاحالوهتا""  الواهنا  بأروع  ووالفواكة  الواهنا  بأروع  والفواكة 
أو  املهرمنة  أو  املصنعة  غري  واللحوم  أو االسامك  املهرمنة  أو  املصنعة  غري  واللحوم  االسامك 
التخسيس""   التخسيسعمالق  ""عمالق  راغبي  ولكل  املزارع،  راغبي أسامك  ولكل  املزارع،  أسامك 
الدهون"" الدهونحمرقة  ""حمرقة  الكيتوسيس يف  لنريفانا  الكيتوسيس يف للوصول  لنريفانا  للوصول 
أهم  قبل  جدوى  بدراسة  وأنصح  احلذر  أهم توخى  قبل  جدوى  بدراسة  وأنصح  احلذر  توخى 
""التخسيسالتخسيس"" املاليني  صحة  حياة  يف  املاليني مرشوع  صحة  حياة  يف  مرشوع 
بــــ: أنصح  نتائجه  لرُّسعة  بالكيتو  البداية  لزم  بــــ:وإن  أنصح  نتائجه  لرُّسعة  بالكيتو  البداية  لزم  وإن 

لكيتو ا من  ج  و خلر ا تيچية  ا سرت إ سة  ا ر د لكيتو.  ا من  ج  و خلر ا تيچية  ا سرت إ سة  ا ر د  .11
Keto Exit StrategyKeto Exit Strategy بعد شهور قليلة. بعد شهور قليلة.

 % %١٠١٠--٢٠٢٠ قليلة  شهور  بعد  قليلة   شهور  بعد  كارب""  كاربلو  ""لو  لــــ  التحويل  لــــ .  التحويل   .22
و  النباتية  الربوتينات  عىل  والرتكيز  و كاربوهيدرات  النباتية  الربوتينات  عىل  والرتكيز  كاربوهيدرات 

ليس احليوانية فقط!.ليس احليوانية فقط!.

وهذا هو الكيتو وماله وما عليه!وهذا هو الكيتو وماله وما عليه!
د. باسم أيوب حمامي املدعى عليه الكيتو و سأترك د. باسم أيوب حمامي املدعى عليه الكيتو و سأترك 
عىل  احلكم  والقايض،  املحلفني  هيئة  عىل لفخامتكم  احلكم  والقايض،  املحلفني  هيئة  لفخامتكم 

الكيتو، و هذا هناية مرافعتي!.الكيتو، و هذا هناية مرافعتي!.











الفرح واخلوف والقلق املتباينة بني  املتداخلة و  الفرح واخلوف والقلقتلك املشاعر  املتباينة بني  املتداخلة و  تلك املشاعر 
والرتقبوالرتقب…… ذلك اليوم الذي دائاًم ما يرتك أثرًا عميقًا وذكرى  ذلك اليوم الذي دائاًم ما يرتك أثرًا عميقًا وذكرى 

ال متحى يف وجدان كل من اآلباء واألبناء. ال متحى يف وجدان كل من اآلباء واألبناء. 

كل منا له ذكرياته اخلاصة التي ال تنسى عن ذلك اليوم وسوف كل منا له ذكرياته اخلاصة التي ال تنسى عن ذلك اليوم وسوف 
أكون يف منتهى السعادة لو شاركتني ذكرياتك يف التعليقات. أكون يف منتهى السعادة لو شاركتني ذكرياتك يف التعليقات. 
وأما أنا وما اتذكره عن ذلك اليوموأما أنا وما اتذكره عن ذلك اليوم……فكام يقول املثل املرصيفكام يقول املثل املرصي

)أول القصيدة ُكفر(. )أول القصيدة ُكفر(. 

وصلت مع امي أمام باب املدرسة حيث كان من املفرتض أن وصلت مع امي أمام باب املدرسة حيث كان من املفرتض أن 
تدخل معي حتى تطمئن عىل أحوايل يف أول يوم تدخل معي حتى تطمئن عىل أحوايل يف أول يوم …… ولكن ولكن
ولسبب ال يعلمه إال اهلل أخربنا بواب املدرسة أنه غري مسموح ولسبب ال يعلمه إال اهلل أخربنا بواب املدرسة أنه غري مسموح 

ألولياء األمور بالدخول مع أطفاهلم. ألولياء األمور بالدخول مع أطفاهلم. 

وبعد أن غمرتني أمي بحضن دافئ وقبلة رقيقة عىل وجهي وبعد أن غمرتني أمي بحضن دافئ وقبلة رقيقة عىل وجهي 
الصغري سلمتني غري مأسوفًا عيل إىل بواب املدرسة )عم طه(الصغري سلمتني غري مأسوفًا عيل إىل بواب املدرسة )عم طه(

وأوصته أن يوصلني إىل فصيل اجلديد وايل يد معلمتي اجلديدة وأوصته أن يوصلني إىل فصيل اجلديد وايل يد معلمتي اجلديدة 
ثم دست يدها يف حقيبتها وأخرجت مخسني قرش واعطتها ثم دست يدها يف حقيبتها وأخرجت مخسني قرش واعطتها 
هلل  الفقري  العبد  عىل  بقششت  ثم  يتوصى(  )عشان  طه  هلل للعم  الفقري  العبد  عىل  بقششت  ثم  يتوصى(  )عشان  طه  للعم 
بقطعة ورقية فئة العرشة قروش )بريزة( حتى اشرتي شيئًا بقطعة ورقية فئة العرشة قروش )بريزة( حتى اشرتي شيئًا 

ما من كنتني املدرسة يف الُفسحة. ما من كنتني املدرسة يف الُفسحة. 

رحلت أمي وتركتني أواجه مصريي املحتومرحلت أمي وتركتني أواجه مصريي املحتوم…… واما عم طه  واما عم طه 
فبعد إن دس اخلمسني قرش يف جيب اجلالبية أدخلني كشك فبعد إن دس اخلمسني قرش يف جيب اجلالبية أدخلني كشك 
احلراسة املتهالك اخلاص به ثم نظر نحوي بتجهم رافعًا حاجبه احلراسة املتهالك اخلاص به ثم نظر نحوي بتجهم رافعًا حاجبه 
األيمن مثل فريد شوقي يف فيلم جعلوين جمرمًا ثم قال بلهجة األيمن مثل فريد شوقي يف فيلم جعلوين جمرمًا ثم قال بلهجة 

آمرة وصوت أجش. آمرة وصوت أجش. 
- ُخد شندوتش طعمية. - ُخد شندوتش طعمية. 

عىل  من  طعمية  سندوتش  أعطاين  ولكنه  الرفض  حاولت  عىل   من  طعمية  سندوتش  أعطاين  ولكنه  الرفض  حاولت   
طاولة كانت أمامة مليئة بالسندوتشاتطاولة كانت أمامة مليئة بالسندوتشات…… وقال يل كمن يوجه  وقال يل كمن يوجه 

أمر عسكري.أمر عسكري.
- ُكل الشندوتش- ُكل الشندوتش……  ُكل ياااااض.   ُكل ياااااض. 

األجش وصوته  احلادة  ونظراته  طه  عم  من  خويف  األجشوبرغم  وصوته  احلادة  ونظراته  طه  عم  من  خويف  وبرغم 
ولكني بالشندوتش  للسندوتش  تسميته  عىل  حتفظي  ولكنيومع  بالشندوتش  للسندوتش  تسميته  عىل  حتفظي  ومع 
وفرحت هبذا السندوتشوفرحت هبذا السندوتش……فرحت بحسن الضيافة واهتامم فرحت بحسن الضيافة واهتامم 

الرجل بتغذيتيالرجل بتغذيتي……) أهي دي املدارس وال بالش يا جدعان (. ) أهي دي املدارس وال بالش يا جدعان (. 

بنفس  قال  بنفس   قال  املدعو شندوتش……  لقمة من هذا  أقضم  أن  املدعو شندوتشوقبل  لقمة من هذا  أقضم  أن  وقبل 
اللهجة اآلمرة. اللهجة اآلمرة. 

- هات بريزة بئا حق الشندوتش- هات بريزة بئا حق الشندوتش……هات ياااااض. هات ياااااض. 
وطبعًا ألين طفل مطيع )و ألين يف احلقيقة خايف من عم طه(وطبعًا ألين طفل مطيع )و ألين يف احلقيقة خايف من عم طه(

أعطيته الربيزة من ُسكات. أعطيته الربيزة من ُسكات. 

ثم  اجلالبية  جيب  يف  الربيزة  دس  ثم   اجلالبية  جيب  يف  الربيزة  دس  يبخل……  فلم  الرجل  يبخلوأما  فلم  الرجل  وأما 
بجوار  كان  الذي  املخلل  برطامن  يف  مبارشة  أصابعه  بجوار أدخل  كان  الذي  املخلل  برطامن  يف  مبارشة  أصابعه  أدخل 
  …  … بليمونة  خرج  حتى  اللغوصة  يف  وأخذ  بليمونةالسندوتشات  خرج  حتى  اللغوصة  يف  وأخذ  السندوتشات 
أعطاين الليمونة التي رسعان ما القيت هبا عىل األرض وكأهنا أعطاين الليمونة التي رسعان ما القيت هبا عىل األرض وكأهنا 
سقطت من يدي سهواسقطت من يدي سهوا…… بالطبع مل أكن ألتناول تلك الليمونة  بالطبع مل أكن ألتناول تلك الليمونة 

بعد هذا الكم اهلائل من اللغوصة. بعد هذا الكم اهلائل من اللغوصة. 

* ) كان هذا عندما كنت صغريًا قبل أن أنضج وأدرك إن لألكل * ) كان هذا عندما كنت صغريًا قبل أن أنضج وأدرك إن لألكل 
امللوث مذاقه اخلاص واعشق االكل من عند زيزو نتانة وعبده امللوث مذاقه اخلاص واعشق االكل من عند زيزو نتانة وعبده 
تلوث وسيد بكرتيا وومبي َأرَفْص ) نسبة إىل األكل جلوسًا عىل تلوث وسيد بكرتيا وومبي َأرَفْص ) نسبة إىل األكل جلوسًا عىل 

الرصيف يف وضع القرفصاء( . الرصيف يف وضع القرفصاء( . 

و بعد دقائق ال أعلم عددها انتهيت اخريًا من سندوتش الطعمية و بعد دقائق ال أعلم عددها انتهيت اخريًا من سندوتش الطعمية 
الذي  التالميذ  مع  حديثه  وأسلوب  طه  عم  ألراقب  الذي وتفرغت  التالميذ  مع  حديثه  وأسلوب  طه  عم  ألراقب  وتفرغت 
يشبه التهديديشبه التهديد…… وأما هو فقد نيس  أمري متامًا وانشغل ببيع  وأما هو فقد نيس  أمري متامًا وانشغل ببيع 

السندوتشات باإلكراه للتالميذ املساكني. السندوتشات باإلكراه للتالميذ املساكني. 
وبعد أن فرغ من كم السندوتشات اهلائل الذي كان عىل الطاولة وبعد أن فرغ من كم السندوتشات اهلائل الذي كان عىل الطاولة 

نظر إىل يف تعجب ثم قال يف دهشة... نظر إىل يف تعجب ثم قال يف دهشة... 
أحسن  فصلك  عىل  إجري  قوم   أحسن   فصلك  عىل  إجري  قوم    …… يااااااض  هنا  لسه  انت  يااااااض -  هنا  لسه  انت   -

األبلة ترضبك. األبلة ترضبك. 

حاولت أن أرشح للرجل إين ال أعرف أين يقع هذا الفصلحاولت أن أرشح للرجل إين ال أعرف أين يقع هذا الفصل
ولكنه مل يستمع يل وطردين من الُكشك رش طرده. ولكنه مل يستمع يل وطردين من الُكشك رش طرده. 

الصباح  طابور  كان  وبالطبع  الصباح   طابور  كان  وبالطبع  املدرسة……  عمق  إىل  املدرسةوتوجهت  عمق  إىل  وتوجهت 
قد انتهى منذ فرتة والتالميذ توجهوا إىل الفصول وبدأ اليوم قد انتهى منذ فرتة والتالميذ توجهوا إىل الفصول وبدأ اليوم 
وحدي  )رست  احلليم  عبد  املرحوم  رأي  وعىل  وحدي   )رست  احلليم  عبد  املرحوم  رأي  وعىل  الدرايسالدرايس…… 

رشيدا حمطم اخلطوات(. رشيدا حمطم اخلطوات(. 

هواه  ما  لفصل  يرتاح  فؤادي  لعل  املدرسة  تفقد  يف  هواه أخذت  ما  لفصل  يرتاح  فؤادي  لعل  املدرسة  تفقد  يف  أخذت 
تلميذ  وجدين  ما  رسعان  ولكن  تلميذ   وجدين  ما  رسعان  ولكن  فيه……  استقر  حتى  فيهبحري  استقر  حتى  بحري 
وهو  يل  قال  وهو   يل  قال  خامسة……  سنة  يف  انه  الحقا  عرفت  مني  خامسةأكرب  سنة  يف  انه  الحقا  عرفت  مني  أكرب 

يتلفت حوله يف حذر ويلهث يف إرهاق وخوف شديدين. يتلفت حوله يف حذر ويلهث يف إرهاق وخوف شديدين. 

احلوش  يف  شافك  ولو  جاي  عامد  أستاذ  احلوش   يف  شافك  ولو  جاي  عامد  أستاذ  برُّسعة……  اجري  برُّسعة-  اجري   -
هيلسوعك باخلرزانة. هيلسوعك باخلرزانة. 

أحاول  التلميذ  هذا  خلف  أنا  أحاول وإنطلقت  التلميذ  هذا  خلف  أنا  انطلق……وإنطلقت  ثم  هذا  انطلققال  ثم  هذا  قال 
اللحاق به وأنا ال أعلم ملاذا األستاذ عامد هيلسوعني باخلرزانة اللحاق به وأنا ال أعلم ملاذا األستاذ عامد هيلسوعني باخلرزانة ......
أروح  عايز  أروح أنا  عايز  أنا  دي… …  النيلة  إيه  ده  دي  النيلة  إيه  ده  حاجة……  عملتش  ما  حاجةأنا  عملتش  ما  أنا 

بيتنابيتنا… … ثم بدأت يف البكاء وانا اجري من هذا املجهول. ثم بدأت يف البكاء وانا اجري من هذا املجهول. 

دخلت  بالطبع  و  الفصول  أحد  إىل  التلميذ  هذا  دخل  فجأة  دخلت و  بالطبع  و  الفصول  أحد  إىل  التلميذ  هذا  دخل  فجأة  و 
من خلفه ثم جلس برُّسعة عىل مقعد يف آخر الفصل و بالطبع من خلفه ثم جلس برُّسعة عىل مقعد يف آخر الفصل و بالطبع 

جلست بجواره فأنا ال أعرف غريه يف هذا العامل اجلديد. جلست بجواره فأنا ال أعرف غريه يف هذا العامل اجلديد. 

وفجأة دخلت علينا الفصل سيدة بدينة وقصرية وعىل وجهها وفجأة دخلت علينا الفصل سيدة بدينة وقصرية وعىل وجهها 
غضب اهللغضب اهلل…… نظرت إىل التالميذ يف اشمئزاز ثم تطلعت نحو  نظرت إىل التالميذ يف اشمئزاز ثم تطلعت نحو 
عىل  الوقوف  حتاول  واخذت  لألعىل  يدها  ورفعت  عىل السبورة  الوقوف  حتاول  واخذت  لألعىل  يدها  ورفعت  السبورة 
اليوم تاريخ  السبورة  أعىل  يف  كتبت  ثم  أصابعها  اليومطراطيف  تاريخ  السبورة  أعىل  يف  كتبت  ثم  أصابعها  طراطيف 
ومن أسفله كتبت كالم كثري مل أكن أعرف معناه ألين مل أكن ومن أسفله كتبت كالم كثري مل أكن أعرف معناه ألين مل أكن 

قد تعلمت القراءة بعد.قد تعلمت القراءة بعد.

عىل  ما  يقرأ  ان  التالميذ  احد  من  السيدة  طلبت  عىل وفجأة  ما  يقرأ  ان  التالميذ  احد  من  السيدة  طلبت  وفجأة 
السبورة أمام  التلميذ من مقعده وتوقف  السبورةالسبورة... خرج  أمام  التلميذ من مقعده وتوقف  السبورة... خرج 

وأخذ يف الثأثأة والتلعثم كمن يتعلم الكالم ألول مرة. وأخذ يف الثأثأة والتلعثم كمن يتعلم الكالم ألول مرة. 

وإذ هبا هتجم عىل الصبي وتشد اذنه بشدةوإذ هبا هتجم عىل الصبي وتشد اذنه بشدة…… يرصخ الصبي يرصخ الصبي
شد  يف  تستمر  بل  تبايل  فال  هي  وأما  والتوسل  البكاء  يف  شد ويبدأ  يف  تستمر  بل  تبايل  فال  هي  وأما  والتوسل  البكاء  يف  ويبدأ 

اذنه بقوة حتى تراءى يل اهنا حتاول خلع أذن الصبي. اذنه بقوة حتى تراءى يل اهنا حتاول خلع أذن الصبي. 

وبعد أن فشلت السيدة يف خلع اذن الصبي املسكني توجهت وبعد أن فشلت السيدة يف خلع اذن الصبي املسكني توجهت 
أمام  اآلخر  هذا  أمام ويقف  اآلخر  هذا  ويقف  القراءة… …  منه  وطلبت  آخر  القراءةإىل  منه  وطلبت  آخر  إىل 
السبورة  ويتلعثم فتشد أذنه ثم يعود إىل مقعده باكيًاالسبورة  ويتلعثم فتشد أذنه ثم يعود إىل مقعده باكيًا…… وهكذا  وهكذا 
تكرر األمر مع عدد ليس بقليل من األطفال من األوالد والبنات تكرر األمر مع عدد ليس بقليل من األطفال من األوالد والبنات 
وكل منهم يعود إىل مقعده متأملًا باكيًا يف صمت ممسكًا بأذنهوكل منهم يعود إىل مقعده متأملًا باكيًا يف صمت ممسكًا بأذنه

وكأهنا سوف تسقط من مكاهنا. وكأهنا سوف تسقط من مكاهنا. 

تلميذ  كل  انكمش  وقد  الفصل  أرجاء  يلف  التام  السكون  تلميذ كان  كل  انكمش  وقد  الفصل  أرجاء  يلف  التام  السكون  كان 
حلظات من حلظات من  داخل مريلته خوفًا من أن يقع عليه اإلختيارداخل مريلته خوفًا من أن يقع عليه اإلختيار… … 

الصمت حتى عال صوت البكاء. الصمت حتى عال صوت البكاء. 

نعم إنه أنانعم إنه أنا… … رصت ابكي وابكي بقوة والصبي الذي بجواري رصت ابكي وابكي بقوة والصبي الذي بجواري 
حياول اسكايت ولكن هيهاتحياول اسكايت ولكن هيهات…… فأنا إن بدأت البد وأن أكمل  فأنا إن بدأت البد وأن أكمل 

للنهاية. للنهاية. 

الباكي الطفل  هذا  نحو  الغاضبة  السيدة  توجهت  الباكيوبالطبع  الطفل  هذا  نحو  الغاضبة  السيدة  توجهت  وبالطبع 
وأخذت تتطلع يف وجهي وأنا أبكي وأرجتف خوفًاوأخذت تتطلع يف وجهي وأنا أبكي وأرجتف خوفًا…… وفجأة  وفجأة 

وضعت يدها عىل كتفي وقالت يف هدوء. وضعت يدها عىل كتفي وقالت يف هدوء. 
- إنت جيت هنا إزاي ؟!...- إنت جيت هنا إزاي ؟!...

ولكني  أين  من  أعلم  ال  )جئت  احلليم  عبد  املرحوم  رأي  ولكني وعىل  أين  من  أعلم  ال  )جئت  احلليم  عبد  املرحوم  رأي  وعىل 

السؤال…… هذا  عىل  إجابة  عندي  يكن  مل  بالطبع  السؤالأتيت(...  هذا  عىل  إجابة  عندي  يكن  مل  بالطبع  أتيت(... 
هو انا لسه هحكي ده كله. هو انا لسه هحكي ده كله. 

قلت هلا باكيًا يف تأثر شديد. قلت هلا باكيًا يف تأثر شديد. 
- انت وحشة وبتتعصبي عالعيال. - انت وحشة وبتتعصبي عالعيال. 

وفجأة ضج الفصل بضحك هستريي وضحكت السيدة بشدة وفجأة ضج الفصل بضحك هستريي وضحكت السيدة بشدة 
كامرأة عادية وليس كوحشكامرأة عادية وليس كوحش……

كادوا  قليل  منذ  آذاهنم  خلع  يف  رشعت  الذين  هؤالء  كادوا حتى  قليل  منذ  آذاهنم  خلع  يف  رشعت  الذين  هؤالء  حتى 
يبكون أيضًا ولكن من شدة الضحك تلك املرة . يبكون أيضًا ولكن من شدة الضحك تلك املرة . 

السيدة  أخذتني  البكاء  نوبة  من  انتهيت  أن  بعد  السيدة واخريًا  أخذتني  البكاء  نوبة  من  انتهيت  أن  بعد  واخريًا 
من يدي وذهبت يب إىل األستاذة املرشفة والتي كادت من يدي وذهبت يب إىل األستاذة املرشفة والتي كادت 

الفرح وهي تصيح موجهة حديثها إىل  الفرح وهي تصيح موجهة حديثها إىل ان تطري من  ان تطري من 
السيدة. السيدة. 

- احلمد هلل انك لقيتيه- احلمد هلل انك لقيتيه…… دا املفروض عند ابلة ناهد  دا املفروض عند ابلة ناهد 
إنت  إنت   عليه……  داخیة  اهلل  صباح  من  وهي  فصلها  عليهيف  داخیة  اهلل  صباح  من  وهي  فصلها  يف 

عارفه يا أوختيش ده عهدة. عارفه يا أوختيش ده عهدة. 
أخذتني املرشفة من يدي وتوجهت يب نحو جمهول أخذتني املرشفة من يدي وتوجهت يب نحو جمهول 

آخر وهي تقول يل يف عتاب لطيف. آخر وهي تقول يل يف عتاب لطيف. 

- أنت كنت فني؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. - أنت كنت فني؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. 
وفجأة وجدت نفيس أمام سيدة نحيفة فارعة الطول تقف وفجأة وجدت نفيس أمام سيدة نحيفة فارعة الطول تقف 

وإىل جوارها عم طه بواب املدرسةوإىل جوارها عم طه بواب املدرسة
)بتاع الطعمية( وإىل جوارمها رجل طويل وعريض ينادونه )بتاع الطعمية( وإىل جوارمها رجل طويل وعريض ينادونه 

بحرضة الناظر. بحرضة الناظر. 
كانت تلك املرشفة سعيدة للغاية وهي تقول هلذا الناظر. كانت تلك املرشفة سعيدة للغاية وهي تقول هلذا الناظر. 

الفصول  لفيت عليه كل  الفصول   لفيت عليه كل  املدرسة……  تايه جوه  املدرسة- احلمدهلل كان  تايه جوه  - احلمدهلل كان 
لغاية ما لقيته عند أبلة فاطنة. لغاية ما لقيته عند أبلة فاطنة. 

نظرت إليها يف تعجب و قلت يف براءة نظرت إليها يف تعجب و قلت يف براءة 

- أل- أل…… دا هي إليل دا هي إليل…….. .. 
و قبل أن أكمل صاحت تلك املرشفة يف مرح مقاطعة حديثي و قبل أن أكمل صاحت تلك املرشفة يف مرح مقاطعة حديثي 

- اتفضيل يا أبلة ناهد استلمي البيه. - اتفضيل يا أبلة ناهد استلمي البيه. 
ابلة ناهد وتطلعت يف وجهي الربئ وهي ترص  ابلة ناهد وتطلعت يف وجهي الربئ وهي ترص وهنا انحنت  وهنا انحنت 

عىل أسناهنا يف غيظ شديد قائلة. عىل أسناهنا يف غيظ شديد قائلة. 

- أهال يا سييييدي- أهال يا سييييدي…… إتفضل يا خوووويا. إتفضل يا خوووويا.
وهنا قال حرضة الناظر موجهًا حديثه إىل اجلميع وهنا قال حرضة الناظر موجهًا حديثه إىل اجلميع 

- الواد ده لو ماكنش ظهر كنتوا كلكوا رحتوا يف داهية- الواد ده لو ماكنش ظهر كنتوا كلكوا رحتوا يف داهية…… يال  يال 
حصل خريحصل خري…… كل سنة و انتم طيبني. كل سنة و انتم طيبني.

عمري  من  صغار  وتالميذ  ناهد  أبلة  وبقيت  اجلميع  عمري ورحل  من  صغار  وتالميذ  ناهد  أبلة  وبقيت  اجلميع  ورحل 
فهي مل تقل لنا أي شيئ غري فهي مل تقل لنا أي شيئ غري  مجيعنا ال يعلم ملاذا نحن هنامجيعنا ال يعلم ملاذا نحن هنا… … 

أهنا ال تريد أن تسمع حس واحد فينا. أهنا ال تريد أن تسمع حس واحد فينا. 

التالميذ  عىل  ناهد  ابلة  متمت  أن  بعد  الدرايس  اليوم  التالميذ وانتهى  عىل  ناهد  ابلة  متمت  أن  بعد  الدرايس  اليوم  وانتهى 
حوايل عرشين مرة. حوايل عرشين مرة. 

واخريًا دق جرس املدرسة والذي علمت من صياح األطفالواخريًا دق جرس املدرسة والذي علمت من صياح األطفال
وهتافهم فرحني إنه )جرس  املِرواح( بكرُّس امليموهتافهم فرحني إنه )جرس  املِرواح( بكرُّس امليم… … وخرجت وخرجت 
من باب عامل املدرسة الغريب ألجد أمي يف انتظاري لتغمرين من باب عامل املدرسة الغريب ألجد أمي يف انتظاري لتغمرين 

يف حضنها الدافئ مرة أخرى هي وتقول يل يف فرح. يف حضنها الدافئ مرة أخرى هي وتقول يل يف فرح. 



تأكد فريد األطرش إن حلظة 
رحيلة قد حانت بعدما 

تعرض ملوقفني
األول ليلة وفاته وللمرة األوىل 

حينام حلم  فريد االطرش 
بوالدته السيدة علياء املنذر  

ترتدى لون السواد وهى 
حتضنه ىف املنام، وأيقن وقتها 

أن ساعة رحيلة
قد إقرتبت بشدة.

والثانية قبل شهرين من 
رحيلة حينام ضاع منه 

املصحف الذهبى الصغري
الذى أهدته له 

الفنانة )سامية مجال ( 
و ظل معه 25 عامًا بجيب 
بنطلونه ال يفارقه، وكان 

يشعر بأنه يعطيه قوة جبارة 
حتى ضاع منه خالل متثيل 
آخر أفالمه ) نغم ىف حياتى (

ومن وقت ضياعه وهو 
يشعر بنهاية أجلــه.



" أنا خالص بقيت كويس "
نطق  ما  آخر  األربعة  الكلامت  هذه  كانت 
الساعة  متام   ىف  األطرش  فريد  الفنان  هبا 
48 عاما  قبل  26 ديسمرب  يوم  الثامنة مساء 
بالغرفة  رسيره  عىل  من   ،1974 عام  اى 
بلبنان  "احلايك:  بمستشفى   205 رقم 
األبـد  اىل  النبض  عن  قلبة  يتوقف  ان  قبل 
بعـد  اىل خالقة  65 عاما، وسلم روحة  عن 
رحلة من الفن واحلياة والدنيا جعلت منـه 

اسطورة  فنية خالدة ىف التاريخ.
حلقنة  موعد  اخر  كان  وفاتة  يوم  صباح  ىف 
من  باخلروج  طبيبة  ووعدة  السريوم، 
سلوى  خطيبتة  من  طلب  ثم  املستشفى، 
الرُّسير  عن  رفعة  سنية  وخادمتة  القدسى 
تتأمل  الهنا  يديه  وفرك  قليال،  يمشى  كى 
مهلبية  ملعقة  تناول  وطلب  احلقنة،  من 
املغرب  اذان  سمع  وحينام  موز،  وقطعة 
واخذ  لرُّسير،  العودة  فطلب  االذاعة،  من 
املعدة  حرقان  لعالج  الدواء  من  قرص 
برضبات  شعر  فجأة  انه  اال  النوم،  قبل 
ان  سلوى  من  فطلب  منتظمة،  غري  قلبه 
قليال  قلبه  وتدلك  الرُّسير،  عىل  جتلسه 
بجهاز  الفرنسية  ممرضته  وحرضت 
فقال  وانفه،  فمه  عىل  وضعته  اكسجني 
هلا اخر كلامته " خالص انا بقيت كويس".
الغرفة  من  مرُّسعة  خطيبته  خرجت 
وجدت  عادت  وحينام  الطبيب،  الستدعاء 
الرُّسير  بحافة  اصطدمت  قد  راسه 
الطبيب  وارسع  الفراش،  عىل  واستلقى 
ولكن  ساعة  ربع  ملدة  للقلب  تدليك  بعمل 
"دينيز"  كانت  اللحظة  نفس  ىف  فائدة،  بال 
للبحث  سكرتريته قد ذهبت ملطار بريوت 
التي فقدت منة وهو  الضائعة  عن حقيبته 
ساعات  قبل  بريوت  اىل  لندن  من  عائد 
االطرش  لتجد فريد  املستشفى  اىل  وعادت 
فريد  مرض  كان  فقد  الروح،  أسلم  قد 
"الذبحة  هو  قتله  والذى  الرئيسى  األطرش 
الصدرية " التى  أصيب هبا  5 مرات، حيث 
يدخل  احلاجز  احلجاب  ىف  فتقا  يعانى  كان 
الصدر  جتويف  اىل  املعدة  من  جزء  منة 
يشعر  جُيعله  كان  مما  القلب  عىل  ويضغط 
ىف  سقوطا  من  يعانى  بدأ  ثم  باالختناق، 
الرشايني  ىف  مفاجئا  وضيقا  االيرُّس  البطني 
ليخف  وزنة  انقاص  منه  االطباء  فطلب 
من  ويسرتيح  واملعدة  القلب  عىل  الضغط 
االمل الذى كان يشببه فريد بانه "زى املسامري "
ذبحة  بأول  فريد  اصيب   1955 عام  ىف 
بعد  السنة  ليلة رأس  أصابته  والتى  صدرية، 
ملكة  والدة   " هانم  أصيله   " كتبته  ما  قرأ  أن 
منها  تقرب  )والتى  ناريامن  األوىل  مرص 
بأن  اجلرائد  احدى  ىف  طالقيها(  بعد  فريد 
والتى  األطرش  فريد  من  تتزوج  لن  إبنتها 
فريد  األستاذ  أن  قوهلا  حد  عىل  ذكرت 
فكرة  وأن  للعائلة  صديق  مطرب  األطرش 
يبحث  كان  وان  واردة  غري  مصاهرته 
آخر مكان  ىف  إليها  فليسعى  الشهرة  عن 
الكريمة"!! األرس  بنات  حساب  عىل  وليس 

- بناء عىل وصيته بأن يدفن بجوار شقيقته 
فريد  جثامن  نقل  تقرر  بالقاهرة  أسمهان 
طائفته   ولكن  للدفن،  ملرص  االطرش  
دفنه  عىل  اعرتضت  لبنان  ىف  الدروز 
400 شخص باملدافع  بمرص، وحرض منهم 
االطرش  فؤاد  شقيقه  فاقنعهم  الرشاشة 
باهنا وصية فريد نفسة، وتم حتنيط جسده 
أرسته  لطقوس  طبقا  بلبنان  املستشفى  ىف 
يوم  صباح  من  العارشة  وىف  الدروز،  من 
27ديسمربتم نقل اجلثامن اىل مطار بريوت 
وسط حشد هائل من املعزيني واجلامهري.
وعىل الطائرة كانت معه سكرتريته "دينيز" 
وصل  حيث  القدسى"،  "سلوى  وخطيبته 
مستشفى  اىل  ومنه  القاهرة  ملطار  اجلثامن 
القوات املسلحة باملعادى، وىف اليوم التاىل تم 
ولكن  مكرم  عمر  مسجد  اىل  اجلثامن  نقل 
ىف  تسبب  البرش  وطوفان  اهلائلة  احلشود 
باب  من  اجلثامن  واخراج  اجلنازة  الغاء 
البساتني  مدافن  اىل  راسا  عربة  ىف  البدروم 
اجلامهري"  من  هيسرتية  هتافات  وسط 
فريد  يا  السالمة  مع  اكرب  ..اهلل  اكرب  اهلل 
النعش  امام  الفنانون  اصدقائه  تقدم  كام 
وحممد  املطلب  عبد  حممد  ومنهم 
سلطان وهدى  يرُّسى،  ومدحية  سلطان 
الفقار ذو  وصالح  فهمى،  وحسني 
،....الخ فوزى  وليىل  صربى،  وسمري 

الفنان  حياة  ىف  كبريا  دورا  النساء  لعبت 
ىف  حب  اول  كان  فقد  االطرش،  فريد 
اجلريان  بنت  مع  طفولتة،  وقت  حياته 
بمنطقة البحر  بباب  ادريس  شارع  ىف 
"رمسيس حاليا" إنتهت القصة عىل اثر علقة 
لتاتى  القصة،  انتهت  اقارهبا  من  ساخنه 
سامية مجال ىف حياتة عام 1944 حينام كان 
يسهر ىف االوبرج مع صديقة له اسمها " زوزو 
" كانت سيدة جمتمع راقية وغنية ومجيلة 
بعد سقوطها  وثرية، وتطلقت من زوجها 
تواجدهم  وخالل  الطرش،  فريد  غرام  ىف 
ىف االوبرج اعلن املذيع عن الراقصة الناشئة 
خاصة  رقصة  رقصت  التى  مجال  سامية 
اشغل  الذى  االمر  االطرش،  لفريد  حتية 
غضب زوزو، ورسعان ما تدهورت االمور 
لتنتهى  زوزو  وجها  عىل  فريد  من  بصفعة 
عالقتة هبا وتبداء عالقتة مع سامية مجال 
وعاشا معا ىف منزل واحد واستوديو واحد 
وملهى ليىل واحد، حتى طلب امللك فاروق 
القرص  ىف  للرقص  مجال  سامية  يوم  ذات 
مجال  بسامية  عالقته  هناية  بداية  وكانت 

" سقط فريد ىف  " ودعت حبك  ومع فيلم 
وقتها  كانت  التى  شادية  الفنانة  غرامة 

زوجة للفنان عامد محدى ، الذى احس 
هبذا احلب فطلقها، وىف اللحظة التى 

قرر فريد الزواج منها كانت شادية 
قد تزوجت باملهندس االذاعــى 

." فتحـــــى  عــزيــــز   "
طلـبــهــا  وبعـــدمـــا 

للــزواج  فـــريــــد 

عدة مرات وىف اخـــر مــــرة سافر فجاءة 
خارج البالد، وقد وصل عشق شادية لفريد 
وتم  املنومة،  باحلبوب  االنتحار  حاولت  اهنا 
معدة  بغسيل  االخرية  اللحظات  ىف  انقاذها 
عالقته  وتبداء  بشادية  فريد  عالقة  لتنتهى 
كانت  التى  طاهر  ليىل  الشقراء  الفنانة  مع 
الذى  شعبان  يوسف  للفنان  زوجة  وقتها 
كان غارقا ىف حب احلسناء نادية شريين،اال 
ان فريد مل يكن ينوى الزواج من ليىل طاهر 
ليىل  مع  العالقة  فانتهت  ارسيا،  ويستقر 
طاهر لتبدء عالقة مع الفنانة الشابة سمرية 
احست  وعندما  فرتة  دامت  التى  امحد 
عشقية  يريدها  االطرش  فريد  ان  سمرية 
رفضت هدايا فريد، خاصة السيارة االسبور 
القدسى  سلوى   " جائت  واخريا  االنيقة، 
نور   " اللبنانى  صديقة  زوجة  كانت  التى   "
الدين القدسى "، الذى توىف عىل اثر اصابتة 
بجلطة، نتج عنها شلل نصفى انتهى بالوفاة 
ىف  االطرش  فريد  القدسى  سلوى  لتالزم 
االخرية  ايامه  ىف   خاصة  حتركاته  كل 
." خطيبته   " اهنا  يردد  فريد  كان  حيث 
"شقـة  تركة شملت  االطـرش  تــرك فريــد 
ومبلـغ  باجليــزة،  النيل  شارع   76 بالعامرة 
70 الف جنيها نقدا، وجمموعة من اخلواتم 
بالذهب  املرصعة  القمصان  وازرار  الذهبية 
بقيمة 10 االف جنيها، و12 سجادة شريازى 
مستعملة  كرايزلر  وسيارة  بثمن،  تقدر  ال 
جنيها   1500 بــ  قيمتها  تقدر   56 موديل 
1000جنيها  بقيمة  قديمة  باكار  وسيارة 
شارع   5 رقم  بالفيال  وحتف  ومنقوالت 
حصة  بالزمالك،  الصديق  بكر  ابو  العادل 

"علياء  والدته  بفيال  باملرياث  عقار  ىف 
جنيها  الف   40 بقيمة  بحلوان  املنذر" 

برشــــدى  الكويتيـــن  بعامرة  وشقة 
و130  باالســـكنــــــدريــــة، 

فـرنسى  فرنــــــك  الف 
بــبـــنــــك  مودعـــــة 

ســــتـــيــة  ســـــــــــو
جـــنــــــــــرال 

ببـاريـــس .



مــوش عـــادى
موش عادى حنانك موش عادى

عىل أهـىل وبيـتى وأوالدى
وعيونك صاحيه بتحرسنى
وبتكـفـيـنى شـر الدنـيـادى

موش عادى حنانك موش عادى

كــلـك حــنـيـه وبـتـنـــادى
عىل كــل خماصم ومعادى
وبـتفـتـح قـلـبك وتـضـمه
وتساحمه كـامن املرا دى

موش عادى حنانك موش عادى

ومعـايا مالكى وهـو عــونى
وف كــل ُخطـايا بـيـتـبعــنى

ولو اخـطى صـوته يرجعـنى 
ويقول أنا عنك موش راضى

موش عادى حنانك موش عادى

ياما خدنى غرورى بتحدى 
ياما قلت العامل موش قدى

ورجعت ودمعى عىل خدى
ولقيتك عندى هـنا قصادى

موش عادى حنانك موش عادى

يـامـا كـتـروا عـلّيا أعـدائـى
ياما شك اصحابى ىف والئى

وكـنـت لـوحـدك معـى بـاقى
حـبـك يمـالنى أنا الـفـاضـى

موش عادى حنانك موش عادى

إمـالنـى بـحـبـك وحــنـانـك
وال حترمنيش من أحضانك
يامفّرح عمـرى بإحـسانك
ِحّلـنى من أسـرى وأوتادى

موش عادى حنانك موش عادى

ســـيــد احلـلــويـــن
بقالنا سنني يا سيد احللوين

ف اهلوا دايبني،  كلنا إخالص
وحنان وحنني

بس انتا خالص، ما نسيتنا خالص
وسمعت خالص للوم الاليمني

لو قلنا شامل بيقولوا يمني
لو قلنا وصال، يبعدوا خايفني
وتعبنا معاك يابو قلب مالك

وظلمنا هواك وبنستناك
عىل شوق وحنني 
بس انتا خالص ...

يابو قلب كبري وحنانه كتري
بيساع الغري حتى الغايبني

ليه غيابك طال وعزولك قال
إن انت نسيت والوصل حمال

لسنني جايني
وإن انتا خالص ...

دا البعد عذاب واهلجر مرار
ليه نفتح باب جُييب األفكار
ونروح لبعيد ونعيد ونزيد

ىف كالم أشجان قولتوىل زمان
والقلب حزين

مادام انتا خالص ...

ليه حنينى يطول دا ماهوش معقول
نتمنى رضاك وتزيد ىف جفاك
ما نمد جسور أفضل من سور

باجلفا مقفول ومالوهش أصول
ىف هوى احللوين

ولال انتا خالص ...



املرء  يشتاق  ناجحة،  بطولة  أى  ختام  ومع  املرء كالعادة  يشتاق  ناجحة،  بطولة  أى  ختام  ومع  كالعادة 
الدسمة  القدم  كرة  وجبات  من  واملزيد  املزيد  الدسمة إىل  القدم  كرة  وجبات  من  واملزيد  املزيد  إىل 
إال  حتدث  ولن  اإلمكانيات  بتلك  قبل  من  حتدث  إال مل  حتدث  ولن  اإلمكانيات  بتلك  قبل  من  حتدث  مل 
خالل  وكنا  سنتناول،  كام  اآلن  من  أعوام  أربعة  خالل بعد  وكنا  سنتناول،  كام  اآلن  من  أعوام  أربعة  بعد 
الطرائف الغرائب  مع  موعد  عىل  كامال  الطرائفشهر  الغرائب  مع  موعد  عىل  كامال  شهر 

الروائع العجائب واإلثارة واملتعة )جالل عالم!(.الروائع العجائب واإلثارة واملتعة )جالل عالم!(.

البقاء لألقوى ىف رصاع  البقاء لألقوى ىف رصاع فرنسا واألرجنتني، هنائى  ●●فرنسا واألرجنتني، هنائى 
األصدقاء!:األصدقاء!:

ىف هنائى نادرا ما تشهده الساحة الكروية الدولية من ىف هنائى نادرا ما تشهده الساحة الكروية الدولية من 
األخوة  رصاع  ىف  واألمتع!  األروع  يكون  وقد  األخوة قبل  رصاع  ىف  واألمتع!  األروع  يكون  وقد  قبل 
األعداء، األرجنتينى ليونيل مسى وزميله بنادى باريس األعداء، األرجنتينى ليونيل مسى وزميله بنادى باريس 
سان جريمان كليان امبابى، فصديق األمس عدو الغد!سان جريمان كليان امبابى، فصديق األمس عدو الغد!

عظام  وتكسري  إستنزاف  حرب  مباراة  عظام وىف  وتكسري  إستنزاف  حرب  مباراة  وىف 
ىف  النزال  لفك  وأيضا  واألقوى  األكرب  ىف لتحديد  النزال  لفك  وأيضا  واألقوى  األكرب  لتحديد 
منازع. بال  األعظم  بالبطولة  الفوز  مرات  منازع.عدد  بال  األعظم  بالبطولة  الفوز  مرات  عدد 

بلقبه  اإلحتفاظ  ىف  يرغب  الفرنسى  بلقبه اجلانب  اإلحتفاظ  ىف  يرغب  الفرنسى  اجلانب 
أصدقاء  فاز  حيث  له،  والثانى  أصدقاء   فاز  حيث  له،  والثانى   20182018 روسيا  روسيا ىف  ىف 
بباريس. بباريس.   19981998 عام  باألوىل  زيدان  الدين  عام زين  باألوىل  زيدان  الدين  زين 

الفائز  األرجنتينى  الفريق  نجد  اآلخر  اجلانب  الفائز وعىل  األرجنتينى  الفريق  نجد  اآلخر  اجلانب  وعىل 
بالبطولة مرتني من قبل؛ األوىل عام بالبطولة مرتني من قبل؛ األوىل عام 19781978 ىف بوينس  ىف بوينس 
أيرس وفاز أصدقاء كمبس هداف البطولة والثانية فاز أيرس وفاز أصدقاء كمبس هداف البطولة والثانية فاز 

هبا أصدقاء مارادونا افضل العب عام هبا أصدقاء مارادونا افضل العب عام 19861986. . 

حصد  إىل  املجموعات  دور  غيبوبة  من  حصد األرجنتني  إىل  املجموعات  دور  غيبوبة  من  ●●األرجنتني 
كل الرتندات!:كل الرتندات!:

تأهل  عدم  عىل  ضمنهم  من  وأنا  إثنان..  يتفق  تأهل مل  عدم  عىل  ضمنهم  من  وأنا  إثنان..  يتفق  مل 
تقاوم  فلم  مباراة  أول  من  املبكر  واخلروج  تقاوم األرجنتني  فلم  مباراة  أول  من  املبكر  واخلروج  األرجنتني 
البطل ىف  السعودى والذى ضحد عظام  املد  البطل ىف موجات  السعودى والذى ضحد عظام  املد  موجات 
اجلميع  وظن  اجلميع   وظن   2/12/1 بفوز  التاريخ  هبا  سيحكى  بفوز مباراة  التاريخ  هبا  سيحكى  مباراة 
أن  تتوقع  ال  املعهودة  حالته  ىف  ليس  ميسى  طاملا  أن أن  تتوقع  ال  املعهودة  حالته  ىف  ليس  ميسى  طاملا  أن 
األرجنتني سيستمر ىف البطولة والتأهل حتى لدور الــ األرجنتني سيستمر ىف البطولة والتأهل حتى لدور الــ 
1616 بل وضعت السعودية ىف مكانة ألن تكون احلصان  بل وضعت السعودية ىف مكانة ألن تكون احلصان 
املستوى. ذاك  عىل  استمرت  إذا  للبطولة!!  املستوى.األسود  ذاك  عىل  استمرت  إذا  للبطولة!!  األسود 
ليونيل  وتيقن  توازنه  البطل  إستعاد  ما  ليونيل ورسعان  وتيقن  توازنه  البطل  إستعاد  ما  ورسعان 
كف  عىل  مستقبلة  أن  األرجنتني  مدرب  كف سكالوين  عىل  مستقبلة  أن  األرجنتني  مدرب  سكالوين 
رأسهم  وعىل  لالعبيه  قال  ماذا  ندرى  وال  رأسهم عفريت  وعىل  لالعبيه  قال  ماذا  ندرى  وال  عفريت 
ثم  ثم    2/02/0 املكسيك  عىل  ففازوا  ميسى  الدوىل  املكسيك برغوهتم  عىل  ففازوا  ميسى  الدوىل  برغوهتم 

بولندا بنفس النتيجة.بولندا بنفس النتيجة.
لوضعها  األرجنتني  حصان  عىل  املراهنات  لوضعها لتعود  األرجنتني  حصان  عىل  املراهنات  لتعود 
الطبيعى وىف دور الــ  الطبيعى وىف دور الــ  1616 فازت عىل أسرتاليا   فازت عىل أسرتاليا  2/12/1  ثم عىل   ثم عىل 
هولندا مقصية أمريكا برضبات العناء الرتجيحية ثم هولندا مقصية أمريكا برضبات العناء الرتجيحية ثم 
كانت هلا الريادة والتفوق عىل كرواتيا بدور قبل النهائي كانت هلا الريادة والتفوق عىل كرواتيا بدور قبل النهائي 
3/03/0  ىف مباراة اثبت ميسى ملوكيتة عىل كرة القدم.  ىف مباراة اثبت ميسى ملوكيتة عىل كرة القدم.
إهنا األرجنتني يا سادة صاحبة الريادة والسيادة وفك إهنا األرجنتني يا سادة صاحبة الريادة والسيادة وفك 
النزال وبعد مباراة متكافئة متاماً ىف كل شىء لعبت النزال وبعد مباراة متكافئة متاماً ىف كل شىء لعبت 
فرنسا بفريق معظمه من أفارقة القارة السمراء )فرنسا بفريق معظمه من أفارقة القارة السمراء )2424  
اجلزاء  لرضبات  األمر  ووصل  أفريقى!(  أصل  اجلزاء من  لرضبات  األمر  ووصل  أفريقى!(  أصل  من 
الرتجيحية للمرة الثانية عىل التواىل وحيث فرضت الرتجيحية للمرة الثانية عىل التواىل وحيث فرضت 
رضبات اجلزاء نفسها عىل اجلميع وعىل البطولة كام رضبات اجلزاء نفسها عىل اجلميع وعىل البطولة كام 
سنذكر الحقا، لقد فاز األقوى نفسيا ثباتا أال وهو فريق سنذكر الحقا، لقد فاز األقوى نفسيا ثباتا أال وهو فريق 

األرجنتني.األرجنتني.

عقد  يكامل   - األبطال  مرعب  األعثر-  الربغوت  عقد   يكامل   - األبطال  مرعب  األعثر-  الربغوت   ●●
بطوالته:بطوالته:

األرجنتني هى البطلة بتوقعات اجلميع. وملا ال ولدهيا األرجنتني هى البطلة بتوقعات اجلميع. وملا ال ولدهيا 
العب هو أعظم ما أنجبت كرة القدم مجعاء، ليونيل العب هو أعظم ما أنجبت كرة القدم مجعاء، ليونيل 
 ) )19871987 يونيو  يونيو    2424 )مواليد  عاما  )مواليد   عاما   3434 الــ  صاحب  الــ ميسى  صاحب  ميسى 

حاصد كل جوائز كرة القدم وكان آخرها كأس العاملحاصد كل جوائز كرة القدم وكان آخرها كأس العامل
  33 كأس العامل لألندية،  كأس العامل لألندية، 11 كوبا أمريكا،  كوبا أمريكا، 33 كأس السوبر  كأس السوبر 

األورويب، األورويب، 44 دورى أبطال أوروبا،  دورى أبطال أوروبا، 1010  دورى أسباين  دورى أسباين
77 كأس ملك أسبانيا،  كأس ملك أسبانيا، 11 دورى فرنسى، إنه امللك الفعىل  دورى فرنسى، إنه امللك الفعىل 
لكرة القدم بال منازع خليفة مارادونا بل يفوقه من لكرة القدم بال منازع خليفة مارادونا بل يفوقه من 
املاليني  به  حتتفى  أن  احلق  وله  التتوجُيات،  املاليني حيث  به  حتتفى  أن  احلق  وله  التتوجُيات،  حيث 
  4242 ومعهه  أيرس  بوينس  ساحات  ىف  ومعهه األرجنتيني  أيرس  بوينس  ساحات  ىف  األرجنتيني 

مليون هى جائزة البطل املستحقة عن جدارة.مليون هى جائزة البطل املستحقة عن جدارة.
وأختم حديثى عن هذا الرائع بقول املرصى حممد وأختم حديثى عن هذا الرائع بقول املرصى حممد 
أننى  عنه:  سبورت  إن  بى  قنوات  حملل  تريكا  أننى أبو  عنه:  سبورت  إن  بى  قنوات  حملل  تريكا  أبو 
وميسى  ملحدين  العامل  ىف  مازال  أنه  من  وميسى مندهش  ملحدين  العامل  ىف  مازال  أنه  من  مندهش 
موجود فوجده يعنى أن هناك اهلل مبدع للكون خلق موجود فوجده يعنى أن هناك اهلل مبدع للكون خلق 

موهبة مثله.موهبة مثله.

فشال  وتفشل  تنظيمياً  نفسها  عىل  تتفوق  فشال قطر  وتفشل  تنظيمياً  نفسها  عىل  تتفوق  ●●قطر 
زريعا كرويا!!:زريعا كرويا!!:

أى  عن  النظر  وبغض  أمجع  العامل  أى وبشهادة  عن  النظر  وبغض  أمجع  العامل  وبشهادة 
معتقدات سياسية وتوجهات دينية، حصلت قطر معتقدات سياسية وتوجهات دينية، حصلت قطر 
عىل العالمة الكاملة تنظيميا من خالل اعاشة وتنقل عىل العالمة الكاملة تنظيميا من خالل اعاشة وتنقل 
الساحة  تشهد  ومل  بمشجعيهم  فريقا  الساحة   تشهد  ومل  بمشجعيهم  فريقا   3232 وتدريب وتدريب 
ولكنها  كامالً.  شهراً  خالل  تنظيمية  مشاكل  ولكنها أى  كامالً.  شهراً  خالل  تنظيمية  مشاكل  أى 
أداءا  الشهري  املونديال  صفر  ىف  مرص  مع  أداءا تساوت  الشهري  املونديال  صفر  ىف  مرص  مع  تساوت 
باألثنني  مباراياهتا  كل  ىف  خرُّست  حيث  باألثنني ونقاطا  مباراياهتا  كل  ىف  خرُّست  حيث  ونقاطا 
ومل  السنغال!  من  وبالثالثة  وهوالندا  األكوادور  ومل من  السنغال!  من  وبالثالثة  وهوالندا  األكوادور  من 
كل  انفاق  او  أرضها  عىل  البطولة  إقامة  هلا  كل يشفع  انفاق  او  أرضها  عىل  البطولة  إقامة  هلا  يشفع 
دوالر!!(  مليار  دوالر!!(   مليار   220220( القطرى!  الغاز  من  )ديناراهتا  القطرى!  الغاز  من  ديناراهتا 
ومل تعى أن كأس العامل ومنتخباته خمتلف متاما عن ومل تعى أن كأس العامل ومنتخباته خمتلف متاما عن 
بالفوز  الثالث  املركز  حصدت  وحيث  العرب  بالفوز كأس  الثالث  املركز  حصدت  وحيث  العرب  كأس 

عىل مرص برضبات اجلزاء الرتجيحية. عىل مرص برضبات اجلزاء الرتجيحية. 

●● العرب واألفارقة إكتفوا برشف املشاركة والتمثيل  العرب واألفارقة إكتفوا برشف املشاركة والتمثيل 
املرشف:املرشف:

بات تأهل الفرق العربية أو األفريقية لألدوار املتقدمة بات تأهل الفرق العربية أو األفريقية لألدوار املتقدمة 
ىف بطولة كأس العامل ال يعد عىل أصابع اليد الواحدة ىف بطولة كأس العامل ال يعد عىل أصابع اليد الواحدة 
)عدا فريق املغرب بالطبع( بل هناك بطوالت مل يتأهل )عدا فريق املغرب بالطبع( بل هناك بطوالت مل يتأهل 
من الدول العربية أى فريق! وال يتعدى وجدها سوى من الدول العربية أى فريق! وال يتعدى وجدها سوى 
اغلبها  جتىء  مباريات  ثالثة  بعد  املرشف  اغلبها للتمثيل  جتىء  مباريات  ثالثة  بعد  املرشف  للتمثيل 
الوجه.  ماء  عىل  املحافظة  بمباراة  والفوز  الوجه. باهلزائم  ماء  عىل  املحافظة  بمباراة  والفوز  باهلزائم 
فباإلضافة إىل خيبة آمال العرب ىف قطر املنظم والتى مل فباإلضافة إىل خيبة آمال العرب ىف قطر املنظم والتى مل 
تكن جمموعتها بتلك الصعوبة..! تصدرت السعودية تكن جمموعتها بتلك الصعوبة..! تصدرت السعودية 
من  نقاط  من   نقاط   33 حصادها  رغم  القاع!  من  حصادها جمموعتها  رغم  القاع!  من  جمموعتها 
ومن  )البطل(  األرجنتني  للجميع عىل  ومن فوز مفاجئ  )البطل(  األرجنتني  للجميع عىل  فوز مفاجئ 
1/21/2 بولندا  من  مزلة  وهزيمة  املكسيك  مع  بولندا تعادل  من  مزلة  وهزيمة  املكسيك  مع  تعادل 

بطلة  فرنسا  عىل  فوزها  هلا  يشفع  مل  تونس  بطلة أما  فرنسا  عىل  فوزها  هلا  يشفع  مل  تونس  أما 
أيضأ  ولكنها  خرياً  اجلميع  وتوقع  أيضأ   ولكنها  خرياً  اجلميع  وتوقع   20182018 روسيا روسيا 
مع  وتعادهلا  أسرتاليا  من  بخسارهتا  اآلمال  مع خيبت  وتعادهلا  أسرتاليا  من  بخسارهتا  اآلمال  خيبت 
الدنامرك وخروجها رغم حصوهلا عىل أربعة نقاط!الدنامرك وخروجها رغم حصوهلا عىل أربعة نقاط!
األفريقية  الفرق  عىل  كثريا  احلال  خیتلف  األفريقية ومل  الفرق  عىل  كثريا  احلال  خیتلف  ومل 
جمموعتها  ثالث  بإحتالهلا  الكامريون  جمموعتها فخرجت  ثالث  بإحتالهلا  الكامريون  فخرجت 
فغانا بأحتالهلا آخر جمموعتها. واحلال كان خمتلفا فغانا بأحتالهلا آخر جمموعتها. واحلال كان خمتلفا 
بعض اليشء بتأهلها لدور الــ بعض اليشء بتأهلها لدور الــ 1616 بعد كوهنا وصيف  بعد كوهنا وصيف 
وحيث  إلنجلرتا  ومالقاهتا  هولندا  بعد  وحيث جمموعتها  إلنجلرتا  ومالقاهتا  هولندا  بعد  جمموعتها 
تلقت هزيمة مزلة بالثالثة. وخروجها بخفى حنني.تلقت هزيمة مزلة بالثالثة. وخروجها بخفى حنني.

●●املغرب احلصان األسود واألفضل عربياً عىل مدار املغرب احلصان األسود واألفضل عربياً عىل مدار 
تاريخ العرب:تاريخ العرب:

عىل  املغرب  حصول  عربى  لكل  فخر  وبكل  عىل نعم  املغرب  حصول  عربى  لكل  فخر  وبكل  نعم 
نجاح  عىل  هلا  وتتوجُيا  البطولة  ىف  الرابع  نجاح املركز  عىل  هلا  وتتوجُيا  البطولة  ىف  الرابع  املركز 

منقطع منقطع 
النظيـر النظيـر 
مل يصل مل يصل 
لـــــه أى لـــــه أى 

فــــريـــق فــــريـــق 
عـــــربـــى عـــــربـــى 

ومـــــــــــــن ومـــــــــــــن 
لصعـــــب  لصعـــــب ا ا

حتقــيــقـــــه حتقــيــقـــــه 
)واهلل  )واهلل مستقبأل  مستقبأل 

فحصلت  فحصلت أعلم(   أعلم(  
أول  أول املــــغـــــرب  املــــغـــــرب 

جمموعتها من فوز جمموعتها من فوز 
مهـم عـلـى بلجــيـكـــامهـم عـلـى بلجــيـكـــا

22 / /00 )وحيث فتحت  )وحيث فتحت 
مصــر هلـا الـطـريــق مصــر هلـا الـطـريــق 
بالفوز بنفس النتيجة بالفوز بنفس النتيجة 

ىف اإلمــارات( ومــــــن ىف اإلمــارات( ومــــــن 
املؤكد مذاكرة وحتفيظ املؤكد مذاكرة وحتفيظ 

ومشــاهدة تـلــك املبــاراة ومشــاهدة تـلــك املبــاراة 
العديد من املرات لتخــرج العديد من املرات لتخــرج 

تلك النتيجة املفاجئة للجميع تلك النتيجة املفاجئة للجميع 
حيث كــان اجلميــع يــتــوقــــع حيث كــان اجلميــع يــتــوقــــع 

األفضل من أصدقاء دى بروين! األفضل من أصدقاء دى بروين! 
ثم تعادلـت املغــرب مع كــــرواتــــيــــا ثم تعادلـت املغــرب مع كــــرواتــــيــــا 

وصيف بطولة روسيا وصيف بطولة روسيا 20182018 ثم جاء فوزها عىل كنــدا  ثم جاء فوزها عىل كنــدا 
ليصدرها جمموعاهتا الضعيفة نسبيا )مــن وجــهــة ليصدرها جمموعاهتا الضعيفة نسبيا )مــن وجــهــة 
نظرى( وتستمر املغرب ىف اإلبداع بتخطيها منتخب نظرى( وتستمر املغرب ىف اإلبداع بتخطيها منتخب 
التيكى تاكا- أسبانيا بالثالثة ىف دور الــ التيكى تاكا- أسبانيا بالثالثة ىف دور الــ 1818 ومالقاهتا  ومالقاهتا 
للربتغال ىف دور الــ للربتغال ىف دور الــ 88 وحتطيم قلوب العامل بخـروج  وحتطيم قلوب العامل بخـروج 
فـرنسا  تقضى  حتى  رونالدو  كريستيانو  فـرنسا الدون  تقضى  حتى  رونالدو  كريستيانو  الدون 
عىل  إثنان  خیتلف  مل  مباراة  ىف  البطولة  ىف  عىل آماهلا  إثنان  خیتلف  مل  مباراة  ىف  البطولة  ىف  آماهلا 
أخطاء احلكم املكسيك وتغاضيه عن رضبتيـن جــزاء أخطاء احلكم املكسيك وتغاضيه عن رضبتيـن جــزاء 

للمغرب!!للمغرب!!
مليون  مليون    2525 الــ  قبل  حصدت  وقد  املغرب  الــ خترج  قبل  حصدت  وقد  املغرب  خترج 
العرب  قلوب  عىل  حصدت  الرابع  املركز  العرب نصيب  قلوب  عىل  حصدت  الرابع  املركز  نصيب 
خاصة والعامل عامة! باإلضافة لتصعيدها للمركز الــ خاصة والعامل عامة! باإلضافة لتصعيدها للمركز الــ 

1111  ىف ترتيب الفيفا الشهرى.  ىف ترتيب الفيفا الشهرى.

بتنظيم  فريدة  بطولة  مع  موعد  عىل  بتنظيم العامل  فريدة  بطولة  مع  موعد  عىل  ●●العامل 
املكسيك: أمريكا-كندا-  املكسيك:  أمريكا-كندا-  مشرتكمشرتك20262026 

وإنطفأت  حلمه،  والغد  اليوم  ذكرى  البارحة  وإنطفأت باتت  حلمه،  والغد  اليوم  ذكرى  البارحة  باتت 
خمتلفة  بالد  ثالث  ىف  لتشتعل  خمتلفة   بالد  ثالث  ىف  لتشتعل   20222022 الدوحة  الدوحة شعلة  شعلة 
هى أمريكا وكندا واملكسيك ىف بطولة متوقع- أنشاء هى أمريكا وكندا واملكسيك ىف بطولة متوقع- أنشاء 
اهلل- أن تكون األكرب بمشاركة اهلل- أن تكون األكرب بمشاركة 4848  دولة موزعني عىل   دولة موزعني عىل 
ثالثة دول ىف أمريكا الشاملية، فمن أوروبا ثالثة دول ىف أمريكا الشاملية، فمن أوروبا 1616 فريقا فريقا
من  فرق،  من    فرق،    66 اجلنوبية  أمريكا  من  فرق،  اجلنوبية   أمريكا  من  فرق،   88 آسيا  آسيا من  من 
واحدًا  فريقا  أوقيانوسيا   من  فرق،  واحدًا   فريقا  أوقيانوسيا   من  فرق،   66 كونكاف كونكاف 
الوصيف  مركز  عىل  أفريقيا  حازت  فقد  الوصيف وأخريا  مركز  عىل  أفريقيا  حازت  فقد  وأخريا 
بمشاركة  بمشاركة  99  فرق وبزيادة   فرق وبزيادة 33 فرق. ويبقى هنا السؤال  فرق. ويبقى هنا السؤال 
للتأهل  واهية  حجج  أى  ملرص  ليس  الزيادة  تلك  للتأهل بعد  واهية  حجج  أى  ملرص  ليس  الزيادة  تلك  بعد 
اآلن  من  اإلستعدادا  وعليها  فرق  اآلن   من  اإلستعدادا  وعليها  فرق   99 الــ  ضمن  الــ من  ضمن  من 
هبذه  بطولة  اجلميع  عىل  فيعز  اجللل،  احلدث  هبذه هلذا  بطولة  اجلميع  عىل  فيعز  اجللل،  احلدث  هلذا 
الروعة دون عدم تأهل دولة بحجم مرص التى يلعب الروعة دون عدم تأهل دولة بحجم مرص التى يلعب 
التى  اجلزائر  أو  يورو  مليون  التى   اجلزائر  أو  يورو  مليون   9090 صالح  حممد  صالح هلا  حممد  هلا 
والنرويج  يورو،  مليون  والنرويج   يورو،  مليون   6060 حمرز  رياض  هلا  حمرز يلعب  رياض  هلا  يلعب 

مليون  مليون    150150 هاالند  إيران  هلا  يلعب  هاالند والتى  إيران  هلا  يلعب  والتى 
نيكوال  يلعب هلا  إيطاليا والتى  نيكوال يورو وأخريا  يلعب هلا  إيطاليا والتى  يورو وأخريا 
العبى  من  والعديد  يورو  مليون  العبى   من  والعديد  يورو  مليون   7070 باريال باريال 
املشاركة. برشف  حيظوا  مل  عاملية  املشاركة.دوريات  برشف  حيظوا  مل  عاملية  دوريات 
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بالنظافة  واالهتامم  والفم  اجلسد  رائحة  تعد 
أمورًا  التناسلية  باألعضاء  والعناية  الشخصية 
رضورية للغاية لنجاح العالقة اجلنسية، لذلك من 
املهم تفريش أسنانك واالستحامم بانتظام وارتداء 
مالبس نظيفة ولكن قبل املبالغة يف إخفاء رائحة 
فرد  لكل  أن  تعرف/ي  أن  عليك/ي  اجلسد 
رائحة طبيعية، وهي يف احلقيقة مهمة يف احلياة 
الزوجية. والعالقات  احلب  وعامل  االجتامعية، 

مصممة  روائح  ننتج  مجيعًا  بأننا  تعلم)ين(  هل 
كيميائية  إشارات  إهنا  الرشيك)ة(؟  الجتذاب 
دومًا،  رائحتها  نالحظ  ال  فرييمونات،  تسمى 
كثريًا  لآلخرين.  انجذابنا  مدى  عىل  تؤثر  لكنها 
يف  شيئًا  ألن  جاذبيًة،  أكثر  ما  شخصًا  نجد  ما 
داخلنا قد أنجذب هلم وأحبهم، فرائحة جسمنا 
وربام  نوعها،  من  وخاصة  مميزة  الطبيعية 
سيحبها الرشيك كام هي، ويف نفس الوقت من 
منعشة! نظيفة  برائحة  نتحىل  أن  الرضوري 

هذه بعض النصائح للرجال والنساء:

بنظافة  يتعلق  فيام  أما  باإلبطني:  والعناية  العرق   
أو  االستحامم  عىل  احلرص  يمكنك  اإلبط، 
وارتداء  دافئة،  بفوطة  املنطقة  تلك  تنظيف 
مزيل  استخدام  أحيانًا  ويساعد  نظيفة،  مالبس 
اخلاص  النوع  استخدام  وحاول  العرق،  لرائحة 
باجللد احلساس الذي ال حيتوي عىل نسبة كحول 
واحلكة. احلساسية  أحيانًا  تسبب  ألهنا  عالية 

واألسنان  الفم  بصحة  االهتامم  عليك  األسنان: 
واملعجون  واللسان  األسنان  فرشاة  باستخدام 
الكرهية  الروائح  عىل  للقضاء  الفم  وغسول 
الشعر إزالة  الطعام.  بقايا  تسببها  التي 

أحيانًا  اجللد  تصيب  التي  احلمراء  الصغرية  احلبوب 
هي  أخرى  وسائل  أو  بأمواس  احلالقة  بعد 
نتيجة التهاب حول ساق الشعرة املوجود حتت 
اجللد، خاصة لو الشعريات مدفونة حتت اجللد 
حتدث  الظاهرة  هذه  داخله،  يف  ملتوية  وتنمو 
الرجال  من  املجّعد  القوي  الشعر  لذوي  أكثر 
من  الشعر  إزالة  يمكن  احلالة  هذه  يف  النساء.  أو 
التقليدية  الطريقة  أو  الشمع  باستخدام  اجلذور 
يمكن  فقط،  الشعر  تقصري  تفضل  كنت  وإذا 
كهربائية  ماكينة  أو  خاص  مقص  استخدام 
ظاهرًا،  الشعرة  من  مم   ٢ حوايل  ترتك  بحيث 
خمفف  بصابون  اجللد  تغسل  أن  تنَس  وال 
وترش األدوات بالكحول قبل وبعد االستعامل.

بني  املنطقة  تنظيف  التناسلية:  األعضاء  غسل 
ألن  هام  أمر  بفوطة  والرشج  القضيب/املهبل 
كرهية،  رائحة  يسبب  بعناية  تنظيفها  عدم 
هبا،  والفطريات  البكترييا  جتمع  بسبب  وهذا 
أيضا  بعدها  جتفف  أن  جدا  الرضوري  ومن 
غسلها  ويتم  غريك  يستعملها  ال  نظيفة  بفوطة 
أسبوع  كل  مئوية   ٦٠ فوق  حرارة  درجة  عىل 
كرهية،  رائحة  من  تعاين  كنت  إذا  باألكثر. 
مياه  بمحلول  التناسلية  املنطقة  شطف  يمكنك 
من  أبيض  خل  وفنجان  مياه  )لرت  أبيض  وخل 
استمرت  وإذا  جيد.  تنشيف  يتبعها  ملل(،   ١٠٠
أمراض جلدية  الرائحة فعليك مراجعة طبيب 
وتناسلية، اهتم أيضا بتغذيتك ألن األكل الصحي 
سينعكس عىل صحة املنطقة التناسلية باإلجُياب.

املهبل عضو قادر عىل تنظيف نفسه تلقائيًا، ولكن 
لنعرتف برصاحة أحيانًا ال نشعر بأن تلك املنطقة 
احلساسة أصبحت نظيفة فعاًل إال بعد االغتسال. 
إذا كنت راغبة باستخدام الصابون، ننصح فقط 
ال  التي  الطبيعية،  أو  اخلفيفة  األنواع  باستخدام 
روائح  أو  معطرة  مواد  أو  كحول  عىل  حتتوي 
وتفادي  فقط،  اخلارجية  املنطقة  نظفي  قوية، 
بالصابون.  املهبل  من  الداخلية  املنطقة  فرك 
ال  وااللتهابات.  احلكة  ذلك  يسبب  أن  يمكن 
يمكن  ألهنا  وقوية  عطرة  كريامت  تستخدمي 
التناسلية. املنطقة  يف  التهيج  أو  احلكة  تسبب  أن 

ولذلك  املنطقة،  تلك  رطوبة  بتجنب  أيضًا  عليك 
ينصح بارتداء املالبس الداخلية القطنية النظيفة 
اإلخراج،  والتعرق، وبعد  الرياضة  بعد ممارسة 
ُينصح بتنظيف تلك املنطقة ومسحها من األمام 
إىل اخللف، وهذا لتفادي االصابة ببكترييا مؤذية 
يمكن أن تنتقل من املنطقة اخللفية حيث البكترييا 
أكثر إىل منطقة املهبل احلساسة واملسالك البولية.

التناسلية،  املنطقة  يف  الدوش  تفادي  سيديت، 
إيذاء  عىل  القوي  الدوش  يعمل  أن  ويمكن 
احلكة  يف  والتسبب  مهبلك  منطقة  يف  التوازن 
وااللتهابات. ينطبق األمر عىل الرجل، فاستخدم 
أن  وحاول  الصابون،  من  وقليال  املاء  من  كثريا 
هناك  الذكري،  العضو  أجزاء  خمتلف  تنظف 
قضيبك  حول  اجللدية  الطبقات  من  الكثري 
فائقة. بعناية  مجيعًا  تنظفها  أن  حاول   -

اليومية  احلياة  وضغوط  الرتابة  تكون  ربام 
الرئيسية  األسباب  من  اجلنس  بأمور  واجلهل 
العالقة  ممارسة  عن  األزواج  من  كثرٍي  لعزوف 
ثقيل. كواجٍب  اليها  النظر  أو  احلميمة، 
وهنا يقدم لك اخلرباء جمموعة من الوصايا، التي 
وتكون  املتع  من  كثريًا  الزوجية  للحياة  تضيف 
مثل التوابل التي ُتّطيب األكل، وال بأس أن يكون 
بعضها: بتنفيذ  للبدء  الذهبية  فرصتك  العيد 

احلميمة  العالقة  إن  والزمان:  املكان  تغيري   .1
هو  كام  واهلبوط،  للصعود  عرضة  األزواج  بني 
احلال مع كل العالقات اإلنسانية بني البرش. وإن 
التقليدي  املكان  نفس  يف  العالقة  هذه  ممارسة 
إىل  يقود  أن  يمكن  اليوم  من  الوقت  نفس  ويف 
امللل. لذا عىل األزواج أن يغريوا من هذه األماكن 
مكان  يتوافر  مل  وإذا  اإلمكان،  قدر  واألوقات 
الديكور  تغيري  مهمة  الزوجة  عىل  يكون  آخر، 
الستائر والرشاشف من وقت  واإلضاءة وألوان 
مكلفًا  يكون  ال  التغيري  من  قلياًل  وإن  آخر،  إىل 
أو  أزرق  أو  أمحر  مصباٍح  رشاء  مثل  دائاًم، 
التكاليف. بأقل  األجواء واألمزجة  يغري  أخرض 

2. التعرف عىل النقاط الساخنة يف خارطة الرشيك:
لقد وضع اخلالق يف جسد اإلنسان أعصابًا حسية 
والزوجة  الزوج  وعىل  اجلنسية،  رغبته  حترك 
نقاط حيوية  يتعرفا عىل ما اليقل عن عرش  أن 
التأكد  وأيضًا  احلياة،  رشيك  جسم  يف  وحساسة 
مرحلة  إىل  توصله  التي  اخلاصة  مزاياها  من 
ومن  واإلشباع،  النفيس  واالطمئنان  الرضا 
جُيهل هذه النقاط هو كمن يريد أن يرسم منظرًا 
والوصفة  فرشاة.  أو  ألوانًا  يملك  ال  وهو  طبيعيًا 
هو  املناطق  هذه  أرسار  عىل  للتعرف  البسيطة 
وبطء  برفٍق  ولكن  اللمس،  حاسة  استخدام  يف 

وذكاء مثل التلميذ الشاطر الذي عليه أن جُيتهد 
يف بداية األمر كي تسهل عليه األمور فيام بعد.

3. التوقيت بني رغبة الطرفني: تشري الدراسات 
إىل أن الرغبة والشهوة اجلنسية تفرت وتربد عند 
الزوجني بمرور السنني حتى تصل إىل النصف. 
الفشل يف  إىل  التناقص  ويعزون األسباب يف هذا 
الوصول  وعدم  الطرفني  رغبة  بني  التوقيت 
الرجال  بعض  يظن  حيث  بينهام،  التوافق  إىل 
ويصبح  يسخن،  الذي  الفرن  مثل  زوجاهتم  أن 
الثقاب،  عود  قربه  تشعل  إن  ما  للطبخ  جاهزًا 
لكنهم ُيصدمون عادة بعدم جتاوب املرأة معهم، 
والرتدد  واحلرج  باإلحباط  يشعرهم  ما  وهذا 
التي  والوصفة  أخرى.  مرة  التجربة  تكرار  يف 
يقدمها االختصاصيون للرجل هي يف فتح احلوار 
مع املرأة والتسلل شيئًا فشيئًا للحديث احلميمي، 
للتجاوب. ويوصلها  املشاعر  حيرك  الذي 

الرتابة وابحثا عن اجلديد: يمكن  4. ختلصا من 
نفس  عىل  للزوج  اجلنسية  الرغبة  تستمر  أن 
املنوال، لكن هذا األمر خیتلف عند أغلب النساء 
وثقل  البيتي  العمل  يتعبهن  الالئي  العربيات 
تدرجُييًا  العزوف  إىل  هبن  ويؤدي  املسؤولية، 
مركب  ولكن  احلميمة.  املامرسة  هذه  عن 
يسري  أن  يمكن  ال  الزوجني  بني  احلميمة  احلياة 
إال هبام معًا، وأن سعادة أحد الطرفني مرهونة 
الطرف  عيون  يف  يراها  التي  الرضا  بعالمات 
اآلخر. لذا فإن التغيري والعمل عىل جذب رشيك 
احلياة وإمتاعه هي ليست مهمة املرأة فقط كام 
مبادرًا  يكون  أن  للرجل  ويمكن  البعض،  يظن 
الراكد احلميمة  العالقة  ماء  يف  احلجر  رمي  يف 
مفاجأة  يف  الطرفني  أحد  يفكر  أن  ومجيل 
عطٍر  قارورة  أو  رقيقٍة  غزٍل  بكلمة  رشيكه 
ُتذهب  أن  يمكن  بسيطة  هديٍة  أو  ورٍد  باقة  أو 
بالرتابة والضجر وحُتفز الطرفني عىل العطاء.

التي ينظر  الطريقة  املديح واإلطراء: إن  5. كيل 
عىل  كثريًا  تعتمد  نفسه،  إىل  الزوجني  كال  هبا 
احلياة،  رشيك  مع  احلميمة  عالقته  نجاح  مدى 
مفعول  هلا  واإلعجاب  اإلطراء  كلامت  فإن  لذا 
الزوجني.  بني  املحبة  ديمومة  يف  السحر 
اجلامل  مواطن  عن  يبحث  أن  الرشيك  وعىل 
عن  ويتغاضى  عليها  يؤكد  وأن  رشيكه،  يف 
الثقة يف نفس  يبني  املستطاع؛ كي  العيوب قدر 
عطاًء  أكثر  يكون  أن  عىل  ويشجعه  رشيكه 
يتجملن  فالنساء  احلميمة.  عالقتهام  خالل 
كي  احلمية  ويتبّعن  الرشاقة  متارين  ويامرسن 
الزوج،  من  وإعجاب  رضا  كلمة  عىل  حيصلن 
كي  وسعهم  يف  ما  كل  يفعلون  الرجال  أن  كام 
الزوجة. نظر  يف  ومقبولني  ناجحني  يكونوا 

6. افتحي قلبك لرشيك احلياة: إن نجاح العالقة 
عىل  كبري  بشكل  يعتمد  الزوجني  بني  احلميمة 
مدى رصاحتهام، وانفتاح أحدمها عىل اآلخر. 
وال  هذا  حيب  إنه  الرشيك  يقول  أن  عيبًا  وليس 
حيب هذا، وإنه يرتاح هلذه املامرسة يف عالقتهام 
الرصاحة  إن  لألخرى.  يرتاح  وال  احلميمة 
عىل  تريده  ال  بام  القبول  من  كثريًا  أفضل 
ببعض.  عالقتكام  عىل  سلبًا  يؤثر  مما  مضض، 
ويسري  زوجته  بيد  الرجل  يأخذ  أن  بأس  وال 
من  بداًل  دليلها،  ويكون  بخطوة  خطوة  معها 
يريد. الذي  والوقت  وبالطريقة  يريد  ما  فرض 

بقلم: رهيام القايض
األمهات من  لكثري  بالنسبة  خميفون.  املراهقون 
املشاعر  من  الكثري  لدهيم  موقوتة،  قنابل  هم 
الغضب  من  ينفجروا  أن  املمكن  من  املضطربة، 
ال  عبارة  أو  كلمة  سامعهم  ملجرد  حلظة  أي  يف 
حتدثت  أن  بعد  وتستفزهم.  هواهم  عىل  تسري 
القائمة  هذه  إليِك  املراهقة،  صديقتي  ملك،  مع 
تتجنبيها: كي  غضبهم  تثري  التي  العبارات  من 
اقرأ أهم 10 نصائح لرتبية املراهقني أسباب وعالج 

ضعف الثقة بالنفس لدى املراهقني:
أسوأ  من  واحدة  هذه  وخالص(  كده  )هو   -١
العبارات عىل اإلطالق. فهي غري منطقية وحمبطة 
ذي  طفل  من  تصدر  عبارات  كبري  حد  إىل  وتشبه 
أن  املراهق  من  تريدين  كنت  إذا  سنوات.  أربع 
يترصف بمسئولية كالبالغني عليك أن تعامليه عىل 
أنه بالغ، ولذلك عليك أن تقدمي إليه األسباب وليس 
عقل  يف  ترتجم  عبارة  ألهنا  وخالص(  كده  )هو 
عليك(. بخنق  فأنا  سبب  )معنديش  هكذا:  املراهق 
أن تفعل  أن تكون قد عرفت ماذا تريد  ٢- )جُيب 
بحياتك( املراهق يف هذه املرحلة يف منتهى احلرية. 
ويغري  لإلفطار،  خیتار  ماذا  حتى  يعرف  ال  فهو 
زي  عىل  االستقرار  قبل  مرات  مخسة  مالبسه 
معني. كيف يمكن إذا أن تتوقعي منه أن حيدد ماذا 
مثال؟ قادمة  عاما   60 ملدة  حياته  يف  يفعل  أن  يريد 
به  متر  بام  مررت  سنك،  مثل  يف  كنت  )عندما   -٣
أنت اآلن( ال طبعا. فزمن مراهقتك يعترب يف العرص 
احلجري بالنسبة لزمن مراهقة ابنك. مل يكن لديِك 
إنرتنت وال هاتف حممول وال فيس بوك. أي خطأ 
ارتكبِته مل يكن لديه الفرصة لالنتشار عىل اإلنرتنت 
حيدث  أن  املمكن  من  مثلام  دقائق   10 خالل  يف 
هو  تفعليه،  أن  يمكنك  الذي  الوحيد  الشىء  اآلن. 
التعبري عن تعاطفك وتفهمك وليس خطابا مفصال 
خمتلف. زمن  يف  كمراهقة  حياتك  تفاصيل  عن 
٤- )عندما كنت يف سنك، كنت أسري 15 كيلومرتات 
وأذاكر  يوميا  واحدة  مرة  وأكل  للمدرسة  للذهاب 
كأنه  سيبدو  تقولينه  مما  شىء  ال  جاز(  ملبة  عىل 
بالنسبة  فالعامل  وإثارة.  وحتدي  معاناة  قصة 
للمراهق يدور حوله وليس حولك. هو املهم ليس إال.
املراهق  ابنك  أن  يبدو  ربام  كسول(  )أنت   -٥
أصبحت  وحجرته  بوك  فيس  عىل  يومه  يقيض 
ولكن  متدنية.  البدنية  ولياقته  حمظورة  منطقة 
أنه  يرى  بل  كسول.  أنه  له  بالنسبة  يعني  ال  هذا 
صاحب  مثل  األيام  من  يوم  يف  يصبح  عندما 
املليارات  زوكربرج(ويمتلك  بوك)مارك  فيس 
كسول. كونه  عىل  تشكرينه  سوف  األموال  من 
األصغر؟( أخيك  مثل  تكون  ال  )ملاذا   -٦
مؤدبا  يصبح  أن  املراهق  ابنك  من  تطلبي  هل 
هذا  سنوات؟  ثالثة  العمر  من  البالغ  أخيه  مثل 
مكان  كل  يف  وراءك  جُيري  الذي  الصغري  الطفل 
تطلبي  ال  املراهق.  ابنك  سيفكر  هكذا  كالبهلوان؟ 
الكبري.  أخيه  الصغري، وال حتى  أخيه  يقلد  أن  منه 
بحاجة  وليس  ومميزا  مستقال  نفسه  يرى  فهو 
آخر. رضا  ليحوز  أحد  يقلد  أو  بأحد  يتشبه  أن 
نقول  كام  أو  )إياها(  النظرة  له  تنظري  أن   -٧
املراهقة   - املرحلة  هذه  يف  له(  )تزغري  بالعامية 
بدرجة  مستفزة  هي  تربط،  وال  حتل  ال  النظرة   -
عنها. الطرف  ويغض  ابنك  ليتجاهلها  كافية 
الطريق  يف  ونحن  القميص  هذا  سرتتدي  )هل   -٨
جلدتك؟( أو )ألن تغسل شعرك؟( املراهقون يرتدون 
أن  حيب  فال  وعليه،  حيبون.  ما  وقت  حيبون  ما 
تنتقدي مالبس ابنك أو تأمريه أن يبدهلا إذا كان ذاهبا 
يف مشوار معك. هو حتى يرفض أن تشعري باخلجل 
من مظهره الذي يرى أنه يعرب عنه متاما ويناسبه.
بدال  البيت  يف  أصدقاءك  تستضيف  ال  )ملاذا   -٩
العزيزة،  ماما  يا  مهمة  ملحوظة  اخلروج؟(  من 
املدينة  يف  فحياته  للخروج.  دائام  يتوق  املراهق 
السيربات  أو  النوادي  أو  الكافيهات  تتمحور حول 
لو  حتى  املوالت.  أو  ستيشن  البالي  أماكن  أو 
مع  ليأكل  املجاور  الشارع  يف  )اخلروجة(  كانت 
الناصية.  عىل  الكشك  من  كريم  أيس  أصحابه 
البيت.  يف  اجللوس  من  له  بالنسبة  أفضل  فهي 
تراقبي  أن  تريدين  هذا  بسؤالك  أنك  يعلم  املراهق 
كان  إذا  ما  وتكتشفى  وأصحابه  هو  ترصفاته 
اهلل. قدر  ال  أسوأ  هو  ما  يرتكب  أو  سجائر  يرشب 
ولكن  صحيحا،  هذا  كان  ربام  صعبة(  )احلياة   -١٠
صعبة  احلياة  أن  له  تقويل  أن  كأم  دورك  ليس 
عامال  تكوين  أن  وإنام  وشه(  يف  و)تسودهيا 
إلبنك. بالنسبة  احلياة  هذه  حتسني  يف  مسامها 



برج احلمل )برج احلمل )2121 مارس -  مارس - 2020 أبريل(: أبريل(:
العاطفية هي سبب تراجع العمل إىل املرتبة  العاطفية هي سبب تراجع العمل إىل املرتبة أنت يف الشهر األفضل وال أدري إن كانت احلالة  أنت يف الشهر األفضل وال أدري إن كانت احلالة 
اخللفية فقد تتزوج أو ختطب أو تدخل حالة عاطفية تشغلك عن العمل وأنا أظن أن مشاعرك اخللفية فقد تتزوج أو ختطب أو تدخل حالة عاطفية تشغلك عن العمل وأنا أظن أن مشاعرك 
حارة ومزدهرة يف تعارف جديد مثاَل فأنت مهيأ لتمتلك حمبة اآلخرين ألنك مبتهج واأليام حارة ومزدهرة يف تعارف جديد مثاَل فأنت مهيأ لتمتلك حمبة اآلخرين ألنك مبتهج واأليام 
أنك  بالعموم  أظن  أنا  طويلة..  لفرتة  ذاكرتك  يف  وستبقى  حياتك  يف  تغري  حتمل  وقد  أنك ممتعة  بالعموم  أظن  أنا  طويلة..  لفرتة  ذاكرتك  يف  وستبقى  حياتك  يف  تغري  حتمل  وقد  ممتعة 
والتعارف  الزيارات  أن  من  الرغم  عىل  حتب  ممن  ولتقرتب  أهلك  لتشاهد  األفضل  الشهر  والتعارف يف  الزيارات  أن  من  الرغم  عىل  حتب  ممن  ولتقرتب  أهلك  لتشاهد  األفضل  الشهر  يف 

والصداقات سيكون هلا أثرًا كبريًا وحيزًا كبريًا يف حياتك .والصداقات سيكون هلا أثرًا كبريًا وحيزًا كبريًا يف حياتك .

برج الثور )برج الثور )2121 أبريل -  أبريل - 2121 مايو(: مايو(:
غالباً أنت يف شهر حزين مما حيصل حولك و خاصة و أن احلاسة السادسة أو البصرية الثانية أو غالباً أنت يف شهر حزين مما حيصل حولك و خاصة و أن احلاسة السادسة أو البصرية الثانية أو 
الرؤية املسبقة تزيد عندك هذه األيام .. واحلقيقة أنت متضايق هذا الشهر من شكل العنف الذي الرؤية املسبقة تزيد عندك هذه األيام .. واحلقيقة أنت متضايق هذا الشهر من شكل العنف الذي 
حيل به اآلخرون مشاكلهم… أنت تفكر باجلذور وبالداخل وبالعمق وتدخل يف لب املشاكل لتحاول حيل به اآلخرون مشاكلهم… أنت تفكر باجلذور وبالداخل وبالعمق وتدخل يف لب املشاكل لتحاول 
حلها أو فهمها عىل األقل وخاصة مشاكل العمل والحظ كم الناس الذين يريدون أن يتكلموا لك عن حلها أو فهمها عىل األقل وخاصة مشاكل العمل والحظ كم الناس الذين يريدون أن يتكلموا لك عن 
مشاكلهم أو يناقشون مشاكل عامة امامك وهذا سببه أن أغلب الكواكب وخاصة تلك التي ختص مشاكلهم أو يناقشون مشاكل عامة امامك وهذا سببه أن أغلب الكواكب وخاصة تلك التي ختص 

العمل حتمل هذا الشهر القلق والسبب غالبًا وضع خارجي وليس داخيل.العمل حتمل هذا الشهر القلق والسبب غالبًا وضع خارجي وليس داخيل.

برج اجلوزاء )برج اجلوزاء )2222 مايو -  مايو - 2121 يونيو(: يونيو(:
أكثر  العالقة  وجعل  املايض  يف  حل  دون  من  ظلت  التي  املواقف  حلل  جيدة  فرص  أكثر هناك  العالقة  وجعل  املايض  يف  حل  دون  من  ظلت  التي  املواقف  حلل  جيدة  فرص  هناك 
واحلدس  الصرب  لكن   ، ورغباته  باحتياجاته  انشغاال  أكثر  سيكون  رشيكك  أن  يبدو  واحلدس انسجاما،  الصرب  لكن   ، ورغباته  باحتياجاته  انشغاال  أكثر  سيكون  رشيكك  أن  يبدو  انسجاما، 
سيساعدك عىل حتسني العالقة، إذا كنت منفتحا عىل املناقشة وتتجنب االنتقاد فيمكنك حل سيساعدك عىل حتسني العالقة، إذا كنت منفتحا عىل املناقشة وتتجنب االنتقاد فيمكنك حل 
أي خالفات أو سوء تفاهم ، خاصة عندما يتعلق األمر بمسؤولياتكم، يف منتصف الشهر كوكب أي خالفات أو سوء تفاهم ، خاصة عندما يتعلق األمر بمسؤولياتكم، يف منتصف الشهر كوكب 
عاطفية  أحداث  حتدث  أن  ويمكن  املشرتي  كوكب  مع  اجُيابية  زاوية  يشكل  الزهرة  عاطفية احلب  أحداث  حتدث  أن  ويمكن  املشرتي  كوكب  مع  اجُيابية  زاوية  يشكل  الزهرة  احلب 

مميزة ترتك ذكريات ممتعة لفرتة طويلة.مميزة ترتك ذكريات ممتعة لفرتة طويلة.

برج الرُّسطان )برج الرُّسطان )2222 يونيو -  يونيو - 2323 يوليو(:  يوليو(: 
لالرتباط،  أو  للزواج  مهمة  عروضًا  تتلقى  وقد  احلواجز،  بعض  وخترتق  اجلمود  لالرتباط، تكرُّس  أو  للزواج  مهمة  عروضًا  تتلقى  وقد  احلواجز،  بعض  وخترتق  اجلمود  تكرُّس 
تسبب  قد  التي  مارس  كوكب  تأثريات  بسبب  حاسمة  قرارات  من  حيذر  الفلك  أن  تسبب إال  قد  التي  مارس  كوكب  تأثريات  بسبب  حاسمة  قرارات  من  حيذر  الفلك  أن  إال 
لتربير  فرصة  اعطه  بل  احلبيب  ومواقف  كالم  حتليل  يف  تترُّسع  ال  االنفعال  لتربير لك  فرصة  اعطه  بل  احلبيب  ومواقف  كالم  حتليل  يف  تترُّسع  ال  االنفعال  لك 
القرار. اختاذ  قبل  الوقت  وإعطاء  العالقات  بعض  اختبار  إىل  أيدعوك  كام  القرار.نفسه  اختاذ  قبل  الوقت  وإعطاء  العالقات  بعض  اختبار  إىل  أيدعوك  كام  نفسه 

العشق والتواصل والود واملشاعر  القلب،فيحملك إىل أجواء ممتازة من  العشق والتواصل والود واملشاعر حيوم جو ينعش  القلب،فيحملك إىل أجواء ممتازة من  حيوم جو ينعش 
اجلسدية. امللذات  جتذبك  أو  احلبيب،  من  أكثر  تتقرب  اجلسدية.العميقة،  امللذات  جتذبك  أو  احلبيب،  من  أكثر  تتقرب  العميقة، 

برج األسد )برج األسد )2424 يوليو -  يوليو - 2323 اغسطس(: اغسطس(:
20232023 حلظات مجيلة مع احلبيب لقاءات مميزة وتطورات سعيدة  حلظات مجيلة مع احلبيب لقاءات مميزة وتطورات سعيدة  قد حيمل شهر يناير لعام قد حيمل شهر يناير لعام 
لقضايا القلب تؤكد خالهلا الروابط وتعززها إال أنك موعود ببعض االتصاالت املناسبة عىل الصعيد لقضايا القلب تؤكد خالهلا الروابط وتعززها إال أنك موعود ببعض االتصاالت املناسبة عىل الصعيد 
الشخيص، يف هذه الفرتة التي تستمر زاهرة حتى تاريخ الشخيص، يف هذه الفرتة التي تستمر زاهرة حتى تاريخ 1717 يناير يناير20232023 كثف حتركاتك يف االسابيع  كثف حتركاتك يف االسابيع 
االوىل النه واعدة بانسجام تنمو املشاعر لتصبح متينة ولتعرب نحو العام اجلديد . يسعى اجلميع االوىل النه واعدة بانسجام تنمو املشاعر لتصبح متينة ولتعرب نحو العام اجلديد . يسعى اجلميع 
إىل إرضائك، وربام متارس مزاجية مع املحبني عىل طريقة لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.إىل إرضائك، وربام متارس مزاجية مع املحبني عىل طريقة لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.

برج العذراء )برج العذراء )2424 اغسطس -  اغسطس - 2323 سبتمرب(: سبتمرب(:
ال تفقد الرتكيز عىل شؤونك االدارية والعملية حتى ولو كان القلق مسيطرًا عىل حياتك الشخصية .ال تفقد الرتكيز عىل شؤونك االدارية والعملية حتى ولو كان القلق مسيطرًا عىل حياتك الشخصية .

واملكاسب.  واألرباح  املراكز  عىل  الكثريين  تسبق  وبالتايل  وبّناء  رسيع  بشكل  األحداث  واملكاسب. تدور  واألرباح  املراكز  عىل  الكثريين  تسبق  وبالتايل  وبّناء  رسيع  بشكل  األحداث  تدور 
واملستويات.  األصعدة  خمتلف  وعىل  التحركات  دائرة  لتوسيع  األنسب  الشهر  هو  واملستويات. هذا  األصعدة  خمتلف  وعىل  التحركات  دائرة  لتوسيع  األنسب  الشهر  هو  هذا 
اذا فشلت يف املرة األوىل. بّد ان تكرر املحاولة  اذا فشلت يف املرة األوىل.فالتواصل مع اآلخرين سّهل وبّناء ومثمر وال  بّد ان تكرر املحاولة  فالتواصل مع اآلخرين سّهل وبّناء ومثمر وال 
تقدم عىل حتسني وتطوير يف كل املجاالت، وقد تغري جمرى األمور. تتدخل إلنقاذ موقف أو موقعتقدم عىل حتسني وتطوير يف كل املجاالت، وقد تغري جمرى األمور. تتدخل إلنقاذ موقف أو موقع
وتبدو متألقًا يف عملك، سواء تعلق يف التعليم أو االتصال اجلامهريي أو الطب أو اهلندسة أو الشأن العام.وتبدو متألقًا يف عملك، سواء تعلق يف التعليم أو االتصال اجلامهريي أو الطب أو اهلندسة أو الشأن العام.

برج امليزان )برج امليزان )2424 سبتمرب -  سبتمرب - 2323 اكتوبر(: اكتوبر(:
بدون  تنجزها  أن  جُيب  األعامل  من  جبل  أمام  نفسك  وجتد  رسيع،  بشكل  األمور  بدون تسري  تنجزها  أن  جُيب  األعامل  من  جبل  أمام  نفسك  وجتد  رسيع،  بشكل  األمور  تسري 
فتسعى  عادتك،  هي  كام  بدقة،  أعاملك  وتنجز  وشاماًل،  يمينًا  تلهث  للوقت.  فتسعى تضييع  عادتك،  هي  كام  بدقة،  أعاملك  وتنجز  وشاماًل،  يمينًا  تلهث  للوقت.  تضييع 
إهناء  إىل  تتوصل  أو  مركزًا،  تتبوأ  حولك.قد  اجلميع  وإرضاء  واجباتك  كل  إلمتام  إهناء جاهدًا  إىل  تتوصل  أو  مركزًا،  تتبوأ  حولك.قد  اجلميع  وإرضاء  واجباتك  كل  إلمتام  جاهدًا 
تنفتح  اآلن.  حتى  منك  وجمهولة  واسعة  آفاق  إىل  يأخذك  قد  اإلجُيايب  فالتيار  كبرية،  تنفتح مهمة  اآلن.  حتى  منك  وجمهولة  واسعة  آفاق  إىل  يأخذك  قد  اإلجُيايب  فالتيار  كبرية،  مهمة 
األمنيات. أصعب  وحتقيق  الوصول  عىل  عازمًا  األعىل،  إىل  وتنظر  التشويق  كثري  عامل  األمنيات.عىل  أصعب  وحتقيق  الوصول  عىل  عازمًا  األعىل،  إىل  وتنظر  التشويق  كثري  عامل  عىل 
األحيان. بعض  يف  جديدًا  وحيمل  حميطك،  عىل  أو  مستقبلك  عىل  يؤثر  عمل  تقوم  األحيان.قد  بعض  يف  جديدًا  وحيمل  حميطك،  عىل  أو  مستقبلك  عىل  يؤثر  عمل  تقوم  قد 
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معظم  ويبرش  برجك  يف  رومانيس  عاطفى  تأثري  حتت  الشهر  هذا  سعيدًا  احلب  معظم يبدو  ويبرش  برجك  يف  رومانيس  عاطفى  تأثري  حتت  الشهر  هذا  سعيدًا  احلب  يبدو 
أو  احلبيب  أن  تشعر  يالحقوها…  مل  إذا  تالحقهم  كثرية  بفرص  أو   احلبيب  أن  تشعر  يالحقوها…  مل  إذا  تالحقهم  كثرية  بفرص   20232023 العقرب  العقرب مواليد  مواليد 
بجاذبية  تتمتع  وأنك  خاصة  واسرتضاءك،  إرضاءك  حياول  أو  جدًا،  بك  متعلق  بجاذبية الرشيك  تتمتع  وأنك  خاصة  واسرتضاءك،  إرضاءك  حياول  أو  جدًا،  بك  متعلق  الرشيك 
وختتار  الصحيح،  الطريق  عىل  تسري  واالستقاللية.  باحلرية  وشعور  بالنفس  وثقة  وختتار قصوى  الصحيح،  الطريق  عىل  تسري  واالستقاللية.  باحلرية  وشعور  بالنفس  وثقة  قصوى 
مكان. كل  من  يأيت  بك  اهتاممًا  العقرب،  عزيزي  توقع،  ثابتة.  أسس  عىل  مكان.الرشيك  كل  من  يأيت  بك  اهتاممًا  العقرب،  عزيزي  توقع،  ثابتة.  أسس  عىل  الرشيك 
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املشاريع  وإطالق  واملصاحلة  والشفاء  املرضية  واملفاجآت  السعيدة  األحداث  من  املشاريع شهرًا  وإطالق  واملصاحلة  والشفاء  املرضية  واملفاجآت  السعيدة  األحداث  من  شهرًا 
كل  يف  يتكرر  ال  قد  استثنائيًا  مناخًا  لك  توّفر  لكي  األفالك  تتحالف  واالنتصار.  كل والنجاح  يف  يتكرر  ال  قد  استثنائيًا  مناخًا  لك  توّفر  لكي  األفالك  تتحالف  واالنتصار.  والنجاح 
الذي  بلوتون  كوكب  إىل  باإلضافة   ، امليزان  برج  يف  يسكن  الذي  ساتورن  كوكب  إن  الذي مرة.  بلوتون  كوكب  إىل  باإلضافة   ، امليزان  برج  يف  يسكن  الذي  ساتورن  كوكب  إن  مرة. 
حيمل  لكي   ، الشهر  هذا  يف  درجاته  أعىل  يف  اللقاء  يكون  وقد  اجلدي  برج  عند  حيمل يمكث  لكي   ، الشهر  هذا  يف  درجاته  أعىل  يف  اللقاء  يكون  وقد  اجلدي  برج  عند  يمكث 
نظريه. قلَّ  وحظًا  هائلة،  وقدرات  عادية،  غري  وفرصًا  كثرية،  فوائد  إليك  اجلباران  نظريه.هذان  قلَّ  وحظًا  هائلة،  وقدرات  عادية،  غري  وفرصًا  كثرية،  فوائد  إليك  اجلباران  هذان 
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التي  األحداث  لتطّور  تفرح  سوف  التوفيق.  و  النجاح  و  باحلظ  تنبئ  جيدة  التي طوالع  األحداث  لتطّور  تفرح  سوف  التوفيق.  و  النجاح  و  باحلظ  تنبئ  جيدة  طوالع 
قد  اإلحتامالت.  و  الظروف  كل  من  مستفيدا  الصحيح  باإلجتاه  لسري  لك  قد ستسمح  اإلحتامالت.  و  الظروف  كل  من  مستفيدا  الصحيح  باإلجتاه  لسري  لك  ستسمح 
يف  تغيريات  حتصل  قد  كام  فيه.  تعمل  الذي  املكان  يف  تتقّدم  و  خالقا  عمال  يف تنجز  تغيريات  حتصل  قد  كام  فيه.  تعمل  الذي  املكان  يف  تتقّدم  و  خالقا  عمال  تنجز 
أعتربه  األحوال،  مجيع  يف  نفوذا.  أكثر  أو  أعىل  ملركز  مرّشحا  نفسك  لتجد  أعتربه املؤوسسة  األحوال،  مجيع  يف  نفوذا.  أكثر  أو  أعىل  ملركز  مرّشحا  نفسك  لتجد  املؤوسسة 
مؤخرا. بنائها  دون  الظروف  حالت  أن  بعد  ناجحة  جسورا  خالله  تبني  مهام  مؤخرا.شهرا  بنائها  دون  الظروف  حالت  أن  بعد  ناجحة  جسورا  خالله  تبني  مهام  شهرا 
برجك. من  األرضية  الكرة  عىل  تيضء  فالسامء  الشهر  هذا  أمجل  برجك.ما  من  األرضية  الكرة  عىل  تيضء  فالسامء  الشهر  هذا  أمجل  ما 
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االقوى  وتكون  الضوء  يف  تسطع  جتعلك  استثنائية  فلكية  بظروف  الشهر  هذا  االقوى يتميز  وتكون  الضوء  يف  تسطع  جتعلك  استثنائية  فلكية  بظروف  الشهر  هذا  يتميز 
مدعومًا  أهدافك  من  مهاّمً  جزءاً  حتّقق  حيث  وتأّلقاً  وطموحاً  إرشاقاً  مدعومًا واألكثر  أهدافك  من  مهاّمً  جزءاً  حتّقق  حيث  وتأّلقاً  وطموحاً  إرشاقاً  واألكثر 
مستحيالً،  اعتقدته  مكاناً  تبلغ  وقد  واملؤّيدين،  واملحبني  واألصدقاء  مستحيالً، بالعالقات  اعتقدته  مكاناً  تبلغ  وقد  واملؤّيدين،  واملحبني  واألصدقاء  بالعالقات 
وكسب  والثبات  املثابرة  عىل  اهلائلة  وقدراتك  االستثنائية  بمزاياك  اجلميع  وكسب فتذهل  والثبات  املثابرة  عىل  اهلائلة  وقدراتك  االستثنائية  بمزاياك  اجلميع  فتذهل 
أو  كبرية،  مهمة  وتنجز  الشهر،  هذا  يف  هدفك  تبلغ  التحديات.  كانت  مهام  أو املعارك،  كبرية،  مهمة  وتنجز  الشهر،  هذا  يف  هدفك  تبلغ  التحديات.  كانت  مهام  املعارك، 
بشكل  احلياة  عجلة  املجد.  لك  ن  ويؤمِّ ملصلحتك  يعمل  األوضاع  يف  حتّول  بشكل يطرأ  احلياة  عجلة  املجد.  لك  ن  ويؤمِّ ملصلحتك  يعمل  األوضاع  يف  حتّول  يطرأ 
بالتأكيد  أرباح  هنالك  اشغالك.  سري  يف  رئيسًيا  تطوًرا  تلمس  أنت  وها  بالتأكيد جّيد  أرباح  هنالك  اشغالك.  سري  يف  رئيسًيا  تطوًرا  تلمس  أنت  وها  جّيد 
ومعنوية. مادية  أرباح  من  حتصد  ما  بقدر  حميطك  مع  تتعاون  ما  ومعنوية.وبقدر  مادية  أرباح  من  حتصد  ما  بقدر  حميطك  مع  تتعاون  ما  وبقدر 
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أو  خياراتك  وحتدد  العاطفي  بمصريك  وتتمسك  القلب  أو يرتاح  خياراتك  وحتدد  العاطفي  بمصريك  وتتمسك  القلب  يرتاح 
رشك  من  بالقرب  اهلناء  تستعيد  وشكوك.  أعباء  من  رشك تتخّلص  من  بالقرب  اهلناء  تستعيد  وشكوك.  أعباء  من  تتخّلص 
تتفاهم وإياه عىل كل يشء. حيمل إليك هذا الشهر أخبارًا طّيبة تتفاهم وإياه عىل كل يشء. حيمل إليك هذا الشهر أخبارًا طّيبة 
قراراتك  يف  وتذهب  بالذات  الثقة  تستعيد  لكي  مناسبة  قراراتك وأجواء  يف  وتذهب  بالذات  الثقة  تستعيد  لكي  مناسبة  وأجواء 
األسارير  تنفرج  الشهر  آخر  من  تقّدمت  وكلام  وهنيئًا،  األسارير واثقًا  تنفرج  الشهر  آخر  من  تقّدمت  وكلام  وهنيئًا،  واثقًا 
خاليًا،  كنت  إذا  احلبيب  للقاء  فرص  لك  ُتتاح  الضغط.  خاليًا، وخیّف  كنت  إذا  احلبيب  للقاء  فرص  لك  ُتتاح  الضغط.  وخیّف 
رحلة  أثناء  خاصة   ، اإلطار،  هذا  يف  سارة  مفاجأة  تتلقى  رحلة وقد  أثناء  خاصة   ، اإلطار،  هذا  يف  سارة  مفاجأة  تتلقى  وقد 
أال  املناسب  من  يكون  وقد  بجاذبيتك،  اجلميع  تسحر  سفر.  أال أو  املناسب  من  يكون  وقد  بجاذبيتك،  اجلميع  تسحر  سفر.  أو 
الفرتة، تبحث يف داخلك عن  واللقاءات يف هذه  الدعوات  الفرتة، تبحث يف داخلك عن ُتكثر  واللقاءات يف هذه  الدعوات  ُتكثر 
األشخاص املستقّرين، وقد تعرف عالقات رومنسية مع بعض األشخاص املستقّرين، وقد تعرف عالقات رومنسية مع بعض 
اجتامعيًا. مركزًا  عليك  قون  يتفوَّ الذين  أو  والنافذين،  اجتامعيًا.املميزين  مركزًا  عليك  قون  يتفوَّ الذين  أو  والنافذين،  املميزين 



 مرحلة  املراهقة هى مرحلة أنتقالية هامة ىف حياة الشخص  مرحلة  املراهقة هى مرحلة أنتقالية هامة ىف حياة الشخص 
من  الكثري  هبا  اذ  مراهق  هبا  أرسة  كل  حياة  وىف  من املراهق  الكثري  هبا  اذ  مراهق  هبا  أرسة  كل  حياة  وىف  املراهق 
نفسية  ىف  تؤثر  التى  واجلنسية  واجلسدية  النفسية  نفسية التغيريات  ىف  تؤثر  التى  واجلنسية  واجلسدية  النفسية  التغيريات 
لنفسه  شخص  كل  نظره  عىل  وتؤثر  املراهقة  والشابة  لنفسه الشاب  شخص  كل  نظره  عىل  وتؤثر  املراهقة  والشابة  الشاب 
تزيده  أو  توتره  من  تقلل  وقد  عموما  للحياة  نظرته  تزيده وعىل  أو  توتره  من  تقلل  وقد  عموما  للحياة  نظرته  وعىل 
يعتنقه  ما  عىل  وبناء  يالقيها  التى  املعاملة  طرق  عىل  يعتنقه بناء  ما  عىل  وبناء  يالقيها  التى  املعاملة  طرق  عىل  بناء 
إحتياجاته  تالقت  فإن  السن،  هذا  ىف  وإجتاهات  أفكار  إحتياجاته من  تالقت  فإن  السن،  هذا  ىف  وإجتاهات  أفكار  من 
عليه  يسهل  سوف  والتفهم  والقبول  باحلب  وغموضه  عليه وأسئلته  يسهل  سوف  والتفهم  والقبول  باحلب  وغموضه  وأسئلته 
ىف  وخصوصا  بصعوبات  يمر  سوف  العكس  كان  وان  ىف املرحلة  وخصوصا  بصعوبات  يمر  سوف  العكس  كان  وان  املرحلة 
التغريات  نتيجة  ملحوظ  بشكل  تزداد   التى   اجلنسية  التغريات األمور  نتيجة  ملحوظ  بشكل  تزداد   التى   اجلنسية  األمور 
مثال  اىل  فيحتاجون  املراهقني  جسم  ىف  الكبرية  مثال اهلرومونية  اىل  فيحتاجون  املراهقني  جسم  ىف  الكبرية  اهلرومونية 
من  فيكتسبوا  ومستقبلهم  حياهتم  ىف  هبم  حيتذوا  لكى  من وقدوة  فيكتسبوا  ومستقبلهم  حياهتم  ىف  هبم  حيتذوا  لكى  وقدوة 
خالهلم  األفكار واألجتاهات اجلنسية الصحيحة، لذا نقول عن خالهلم  األفكار واألجتاهات اجلنسية الصحيحة، لذا نقول عن 
أو  األب  التى يقوم هبا  تلك اجللسة  ليست   أهنا  أو الرتبية اجلنسية  األب  التى يقوم هبا  تلك اجللسة  ليست   أهنا  الرتبية اجلنسية 
األم كل مرة  ىف  كل مرحلة عمرية جديدة  ألبنائهم ليعطوهم األم كل مرة  ىف  كل مرحلة عمرية جديدة  ألبنائهم ليعطوهم 
وعن  وتغرياته  وجسمهم  جنسهم  عن  فقط  املعلومات  وعن بعض  وتغرياته  وجسمهم  جنسهم  عن  فقط  املعلومات  بعض 
اجلنس اآلخر ولكن هناك بعد أكرب  ىف الرتبية اجلنسية من أعطاء اجلنس اآلخر ولكن هناك بعد أكرب  ىف الرتبية اجلنسية من أعطاء 
أو تلقني املعلومات وهو أسلوب تعامل ومعيشة األب واألم معا أو تلقني املعلومات وهو أسلوب تعامل ومعيشة األب واألم معا 
إعتقاداهتم  عىل  فبناء  إعتقاداهتم   عىل  فبناء   –– العادية  اليومية  احلياة  ىف  أبنائهم  العادية أمام  اليومية  احلياة  ىف  أبنائهم  أمام 
املعتقدات  هذه  تنتقل  عليه   وبناء  معا  يسلكون  فأهنم  املعتقدات اجلنسية  هذه  تنتقل  عليه   وبناء  معا  يسلكون  فأهنم  اجلنسية 
ألبنائهم  بسهولة، فنظرة األباء للجنس تنتقل اىل األبناء بطريقة ألبنائهم  بسهولة، فنظرة األباء للجنس تنتقل اىل األبناء بطريقة 
مبارشة  عندما يروا والدهيم كيف يتعاملون معا وكيف يتعامل مبارشة  عندما يروا والدهيم كيف يتعاملون معا وكيف يتعامل 
األباء مع البنت والولد ىف العيلة الصغرية األباء مع البنت والولد ىف العيلة الصغرية –– عائلتهم  عائلتهم –– لذا خالصة  لذا خالصة 
ما سبق أن أول  طريق لتعلم أبناءك عن اجلنس بطريقة صحيحة ما سبق أن أول  طريق لتعلم أبناءك عن اجلنس بطريقة صحيحة 
وتساعدهم عىل أكتساب أجتهات جنسية صحيحة هى أن  تكن وتساعدهم عىل أكتساب أجتهات جنسية صحيحة هى أن  تكن 
قدوة بسلوكك وأفعالك وكالمك  ىف تعاملك مع رشيك احلياةقدوة بسلوكك وأفعالك وكالمك  ىف تعاملك مع رشيك احلياة "  " 
زوجتك أو زوجك زوجتك أو زوجك "" او تعاملك مع األبناء دون متييز للولد عن البنت. او تعاملك مع األبناء دون متييز للولد عن البنت.

مـثــــــال: مـثــــــال: 
بأنانية مع رشيك حياته  بأنانية مع رشيك حياته  أن كان أحداكام أى األب واألم يعيش   أن كان أحداكام أى األب واألم يعيش 
سوف  اآلخر،  للطرف  واالمهال  التسلط  أسلوب  سوف ويستخدم  اآلخر،  للطرف  واالمهال  التسلط  أسلوب  ويستخدم 
يعمق السلوك بأنانية عند املراهق ليسلك هبا ىف املستقبل ويكون يعمق السلوك بأنانية عند املراهق ليسلك هبا ىف املستقبل ويكون 
شعاره انا أواًل قبل أى شىء وأى أحد - حييا بأنانية ويسعى إىل شعاره انا أواًل قبل أى شىء وأى أحد - حييا بأنانية ويسعى إىل 
يلتفت  أو  يدرك  أن  دون  فقط  أحتياجاته  إشباع  عىل  يلتفت الرتكيز  أو  يدرك  أن  دون  فقط  أحتياجاته  إشباع  عىل  الرتكيز 
إلحتياجات األخر فيهمله كشخص وهيمل احتياجاته  ورغباته إلحتياجات األخر فيهمله كشخص وهيمل احتياجاته  ورغباته 
املراهقني ىف نوعية زواجهام  املراهقني ىف نوعية زواجهام وهذا يؤثر عىل مستقبل  هؤالء  وهذا يؤثر عىل مستقبل  هؤالء 

ومدى التفاهم ىف الزواج  ويؤثر عىل العالقة اجلنسية أيضا.ومدى التفاهم ىف الزواج  ويؤثر عىل العالقة اجلنسية أيضا.
أبنائكام  امام  لآلخر  كل  وأحرتام  بمحبة  سلكتام  اذا  أبنائكام أما  امام  لآلخر  كل  وأحرتام  بمحبة  سلكتام  اذا  أما 
وأستطاعوا أن يروا فيكام  البذل  واخلروج عن الذات والتضحية وأستطاعوا أن يروا فيكام  البذل  واخلروج عن الذات والتضحية 
قيمة  أذهاهنم  ىف  يرسخ  سوف  ذلك  فأن  اآلخر  أجل  من  قيمة كاًل  أذهاهنم  ىف  يرسخ  سوف  ذلك  فأن  اآلخر  أجل  من  كاًل 
الطرف اآلخر كشخص وليس األحتياج له كجسد فقط وبذلك الطرف اآلخر كشخص وليس األحتياج له كجسد فقط وبذلك 

يعرف كل منهام  قيمة اجلنس اآلخر وحيرتم أختالفه عنه.يعرف كل منهام  قيمة اجلنس اآلخر وحيرتم أختالفه عنه.

مثال آخر: مثال آخر: 
والسلوك  للتقوى  بالكالم  أبنائه  يدعو  أيضا  األبوين  أحد  كان  والسلوك أن  للتقوى  بالكالم  أبنائه  يدعو  أيضا  األبوين  أحد  كان  أن 
بأمانة والتسامى باجلنس  واألحتياج اجلنسى للمرأهق ويشجعه بأمانة والتسامى باجلنس  واألحتياج اجلنسى للمرأهق ويشجعه 
باألنشغال بالرياضة وخدمة املجتمع وان حيفظ نفسه بال دنس باألنشغال بالرياضة وخدمة املجتمع وان حيفظ نفسه بال دنس 
حتى يأتى وقت الزواج وهو ال يامرس ذلك أى ربام يكون أحد حتى يأتى وقت الزواج وهو ال يامرس ذلك أى ربام يكون أحد 
أناس  تليق مع  ال  بالنجاسة من خالل حمادثات  أناس االبوين يسمح  تليق مع  ال  بالنجاسة من خالل حمادثات  االبوين يسمح 
فأى  أذن  األباحية-  االفالم  بمشاهدة  يسمح  أو  الزواج  فأى خارج  أذن  األباحية-  االفالم  بمشاهدة  يسمح  أو  الزواج  خارج 

طريق تعلمه ألبنك وبنتك ان مل تكونا قدوة.طريق تعلمه ألبنك وبنتك ان مل تكونا قدوة.
بطريقة  مراهق  أو  طفل  سواء  األبناء  مع  التعامل   - املهم  بطريقة  من  مراهق  أو  طفل  سواء  األبناء  مع  التعامل   - املهم   من 
فيها أحرتام لشخصه وتقدير لقيمته وجلنسه - فتحرتم البنت فيها أحرتام لشخصه وتقدير لقيمته وجلنسه - فتحرتم البنت 
وشقاوته  بخشونته  الولد  وحيرتم  وجسمها  وشعرها  وشقاوته بشكلها  بخشونته  الولد  وحيرتم  وجسمها  وشعرها  بشكلها 
يقدر  منهام  كل  جُيعل  هذا   - وقراراهتم  أختياراهتم  يقدر واحرتام  منهام  كل  جُيعل  هذا   - وقراراهتم  أختياراهتم  واحرتام 

ذاته كشخص وحيرتم جنسه ويقبله.ذاته كشخص وحيرتم جنسه ويقبله.
قد  قصد  عن  البعض  أو  يدرى  أن  دون  البعض  نجد  قد  قد ولكن  قصد  عن  البعض  أو  يدرى  أن  دون  البعض  نجد  قد  ولكن 

كام  املستقبل  ىف  والبنات  لألبناء  فشل  يسبب  تربيته  ىف  كام يكون  املستقبل  ىف  والبنات  لألبناء  فشل  يسبب  تربيته  ىف  يكون 
سيتضح ىف املثال التاىل:سيتضح ىف املثال التاىل:

أسلوب الرتبية:أسلوب الرتبية:
أن كان أسلوب تربية األباء فيه متييز للولد عن البنت وسامح له أن كان أسلوب تربية األباء فيه متييز للولد عن البنت وسامح له 
ببعض األمور وتدليله وتغطية أخطاءه وجعله مميز وخمتلف ببعض األمور وتدليله وتغطية أخطاءه وجعله مميز وخمتلف 
يعطى  بدوره  فهذا  ختدمه(  )اخته  البنت  وجعل  البنت  يعطى عن  بدوره  فهذا  ختدمه(  )اخته  البنت  وجعل  البنت  عن 

معلومات خاطئة عن اجلنس فتكون النتيجة كالتاىل:معلومات خاطئة عن اجلنس فتكون النتيجة كالتاىل:

- بالنسبة للبنت: - بالنسبة للبنت: 
١١- قد تكره البنت جنس الرجال وتشعر أهنم متسلطني وبالتاىل - قد تكره البنت جنس الرجال وتشعر أهنم متسلطني وبالتاىل 

يعوقها هذا الفكر ىف أختيار رشيك احلياة. يعوقها هذا الفكر ىف أختيار رشيك احلياة. 
بنت  مع  اجلنسية  املثلية  اىل  ومتيل  الرجال  جنس  تكره  قد  بنت -  مع  اجلنسية  املثلية  اىل  ومتيل  الرجال  جنس  تكره  قد   -٢٢

أخرى ألهنا تكره تسلط الرجال. أخرى ألهنا تكره تسلط الرجال. 
أسعاد  أجل  من  فقط  خلقت  وأهنا  قيمة  بال  اهنا  تشعر  قد  أسعاد -  أجل  من  فقط  خلقت  وأهنا  قيمة  بال  اهنا  تشعر  قد   -٣٣
وليس  اجلنسية  العملية  ىف  دور  هلا  ليس  وأن  وخدمته  وليس الرجل  اجلنسية  العملية  ىف  دور  هلا  ليس  وأن  وخدمته  الرجل 
جمرد  هلا  بالنسبة  احلميمية  العالقة  فتكون  املتعة  حقها  جمرد من  هلا  بالنسبة  احلميمية  العالقة  فتكون  املتعة  حقها  من 
بالفتور  تصاب   وقد  بالفتور   تصاب   وقد   –– باألخر  أحتاد  عالقة  وليست  باألخر ممارسة  أحتاد  عالقة  وليست  ممارسة 

اجلنسى والعاطفى نتيجة أفكارها التى نشأت هبا عن اجلنس اجلنسى والعاطفى نتيجة أفكارها التى نشأت هبا عن اجلنس 
٤٤- قد تكره الزواج أصال فتتزوج جمربة وحتيا حياة تعيسة أو - قد تكره الزواج أصال فتتزوج جمربة وحتيا حياة تعيسة أو 

ترفض الزواج أصال.ترفض الزواج أصال.
٥٥- تأخر سن زواج البنت رغم كثرة الشباب التى تتقدم خلبطتها - تأخر سن زواج البنت رغم كثرة الشباب التى تتقدم خلبطتها 
رأته  ما  كل  عن  خیتلف  شخص  تنتظر  ربام  الفتاة  ألن  رأته ولكن  ما  كل  عن  خیتلف  شخص  تنتظر  ربام  الفتاة  ألن  ولكن 
سىء ىف بيت والدها ووالدهتا من متيز ومعاملة سيئة هلا وألمها  سىء ىف بيت والدها ووالدهتا من متيز ومعاملة سيئة هلا وألمها  
املشكالت  كل  هلا  يعالج  أن  تنتظر  أحالم  فارس  عن  املشكالت -فتبحث  كل  هلا  يعالج  أن  تنتظر  أحالم  فارس  عن  -فتبحث 
التى واجهتها فتنتظر وتنتظر حتى  تتقدم ىف العمر جدا  وربام التى واجهتها فتنتظر وتنتظر حتى  تتقدم ىف العمر جدا  وربام 

التتزوج.التتزوج.

بالنسبة للولد :بالنسبة للولد :
فقد يشعر أنه مميز عن البنت من خالل األسلوب الذى تربى فقد يشعر أنه مميز عن البنت من خالل األسلوب الذى تربى 

عليه  وتكون النتيجة:عليه  وتكون النتيجة:
١١- التمييز للولد وتفضيله عن البنت يعطى له أحساس باالفضلية - التمييز للولد وتفضيله عن البنت يعطى له أحساس باالفضلية 
أو  اخته  سواء  منه  أقل  أهنا  عىل  بنت  الى  فينظر  أو والتسلط  اخته  سواء  منه  أقل  أهنا  عىل  بنت  الى  فينظر  والتسلط 
رشيكة احلياة فال يعاملها بتناظر وال يقدر احتياجاهتا كام يقدر رشيكة احلياة فال يعاملها بتناظر وال يقدر احتياجاهتا كام يقدر 

هو أحتياجاته.هو أحتياجاته.
٢٢- يشعر الولد أو الرجل أنه  هو أواًل وأن كل شىء جعل ألجل - يشعر الولد أو الرجل أنه  هو أواًل وأن كل شىء جعل ألجل 
وغرائزه  شهواته  اشباع  أجل  من  الزوجة  فيستخدم  وغرائزه خدمته  شهواته  اشباع  أجل  من  الزوجة  فيستخدم  خدمته 

فيكون اجلنس ىف هذه احلالة أنانى فقط فيه أخذ دون عطاء.فيكون اجلنس ىف هذه احلالة أنانى فقط فيه أخذ دون عطاء.
غري  وأهنام  قيمته  من  أقل  الزوجة  قيمة  ان  الرجل  يشعر  غري -  وأهنام  قيمته  من  أقل  الزوجة  قيمة  ان  الرجل  يشعر   -٣٣
الواحد  اجلسد  أهندم  التناظر  أختفى  اذا  وبالتاىل  الواحد متناظرين  اجلسد  أهندم  التناظر  أختفى  اذا  وبالتاىل  متناظرين 

وبالتاىل العالقة اجلنسية التى هى عالقة إحتاد. وبالتاىل العالقة اجلنسية التى هى عالقة إحتاد. 
أما عند العدل بينهام ومعاملتهام نفس املعاملة واحرتام ارائهم أما عند العدل بينهام ومعاملتهام نفس املعاملة واحرتام ارائهم 
وىف   التعبري  ىف  واحلرية  املسؤلية  من  القدر  نفس  وىف  واعطائهم  التعبري  ىف  واحلرية  املسؤلية  من  القدر  نفس  واعطائهم 
بشكل  نفسيتهام  يبنى  هذا  واملميزات،  احلقوق  وىف  بشكل التعامل  نفسيتهام  يبنى  هذا  واملميزات،  احلقوق  وىف  التعامل 
صحيح  وجُيعل هلم نظرة صحيحة للجنس االخر وألنفسهام صحيح  وجُيعل هلم نظرة صحيحة للجنس االخر وألنفسهام 
وللزواج ىف املستقبلوللزواج ىف املستقبل – – عندما يري صورة صحيحة لتعامل الولد  عندما يري صورة صحيحة لتعامل الولد 

باملساواة مع البنت.باملساواة مع البنت.

 تطبيق : - تطبيق : -
فأن كانت حترتم جنسها   - الرجل  األم جلنسها وجلنس  فأن كانت حترتم جنسها   نظرة   - الرجل  األم جلنسها وجلنس    نظرة 
الوقت  نفس  -وىف  للرجل  مساوية  وأهنا  قيمة  هلا  أن  الوقت وترى  نفس  -وىف  للرجل  مساوية  وأهنا  قيمة  هلا  أن  وترى 
وهو  هلا  مكمل  وأنه  باحرتام  الرجل  جلنس  نظرهتا  كانت  وهو أن  هلا  مكمل  وأنه  باحرتام  الرجل  جلنس  نظرهتا  كانت  أن 
النظرة  هذه  تنتقل  فسوف  عليها  متسلط  أو  منها  أفضل  النظرة ليس  هذه  تنتقل  فسوف  عليها  متسلط  أو  منها  أفضل  ليس 
هتني  فال  وجلنسها  لنفسها  البنت  أحرتام  فيها  التى  االوالد  هتني اىل  فال  وجلنسها  لنفسها  البنت  أحرتام  فيها  التى  االوالد  اىل 
أو ذاهتا بل تقدره وأيضا فيها حب وخضوع للجنس  أو ذاهتا بل تقدره وأيضا فيها حب وخضوع للجنس جسدها  جسدها 
اآلخر الرجل )الزوج ( وعىل العكس نظرة الرجل لزوجته - هل اآلخر الرجل )الزوج ( وعىل العكس نظرة الرجل لزوجته - هل 
نظرته  عىل  فبناء   - ولطلباته  له  خادمة  أم  نظريه  معينة  نظرته يراها  عىل  فبناء   - ولطلباته  له  خادمة  أم  نظريه  معينة  يراها 

سوف نتنقل اجتاهاته اىل األبناء من خالل تعامالته مع زوجته سوف نتنقل اجتاهاته اىل األبناء من خالل تعامالته مع زوجته 
-هل حيرتمها ويقدرها ويشاركها احلياة أم يتجاهلها ألنه حيتقر -هل حيرتمها ويقدرها ويشاركها احلياة أم يتجاهلها ألنه حيتقر 

جنس األناث.جنس األناث.

أذن ما هى الفائدة من الرتبية اجلنسية أذن ما هى الفائدة من الرتبية اجلنسية 
للمراهق من قبل األباء: للمراهق من قبل األباء: 

١١- ألزالة الغشاوة عن عيوهنم من ناحية اجلنس أنه عيب أو حرام - ألزالة الغشاوة عن عيوهنم من ناحية اجلنس أنه عيب أو حرام 
أو أنه شىء مقزز أو أنه شىء مقزز –– فام مل خیجل منه اهلل البد ان ال نخجل منه  فام مل خیجل منه اهلل البد ان ال نخجل منه 
نحن ونعلمهم مبدأ أن اهلل عندما خلق رأى أن كل ما فعله حسننحن ونعلمهم مبدأ أن اهلل عندما خلق رأى أن كل ما فعله حسن

قبول  عىل  يشجعه  لدهيم  صحيح  جنسى  أجتاه  لتنمية  قبول -  عىل  يشجعه  لدهيم  صحيح  جنسى  أجتاه  لتنمية   -٢٢
جنسهم الذى ينتموا اليه وخصوصا ىف سن املراهقة حيث أزمة جنسهم الذى ينتموا اليه وخصوصا ىف سن املراهقة حيث أزمة 
اآلخر  اجلنس  حيرتموا  وأن  اآلخر  اجلنس  قبول  وعىل  اآلخر اهلوية  اجلنس  حيرتموا  وأن  اآلخر  اجلنس  قبول  وعىل  اهلوية 

لشخصه وليس للشكل اخلارجى ان كان جيد أم ال.لشخصه وليس للشكل اخلارجى ان كان جيد أم ال.
أبنائهم  ثقة  يكسبون  فأهنم  التوعية  هبذه  األباء  يقوم  عندما  أبنائهم -  ثقة  يكسبون  فأهنم  التوعية  هبذه  األباء  يقوم  عندما   -٣٣
الذى  الثقة  ومصدر  للمعلومات  األول  املصدر  هم  الذى ويكونوا  الثقة  ومصدر  للمعلومات  األول  املصدر  هم  ويكونوا 
األمور  هذه  معرفة  سواء  للمعرفة  احلاجة  عند  اليه  األمور يرجعوا  هذه  معرفة  سواء  للمعرفة  احلاجة  عند  اليه  يرجعوا 
اجلنسية أو أى أمور اخرى فيكون األهل مصدر الثقة واألماناجلنسية أو أى أمور اخرى فيكون األهل مصدر الثقة واألمان

التى  واألحاسيس  اجلنسى  للدافع  الكبت  من  األبناء  محاية  التى -  واألحاسيس  اجلنسى  للدافع  الكبت  من  األبناء  محاية   -٤٤
املشاعر  هبذه  التسامى  عىل  وتدريبهم  الوقت  هذا  ىف  املشاعر تساورهم  هبذه  التسامى  عىل  وتدريبهم  الوقت  هذا  ىف  تساورهم 

واألنشغال ىف الرياضة أو أى أنشطة أخرى.واألنشغال ىف الرياضة أو أى أنشطة أخرى.
  ٥٥-  تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدهيم وأيضا إرشادهم عىل العناية -  تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدهيم وأيضا إرشادهم عىل العناية 

الصحية الصحيحة بأجسادهم.الصحية الصحيحة بأجسادهم.
٦٦- تزويدهم باألجابات املضبوطة لكل أسئلتهم بطريقة صحيحة - تزويدهم باألجابات املضبوطة لكل أسئلتهم بطريقة صحيحة 
وبكلامت مناسبة - اذ أن األمتناع عن األجابة عن أسئلتهم سوف وبكلامت مناسبة - اذ أن األمتناع عن األجابة عن أسئلتهم سوف 
مش  لو  حتى  طريقة  أى  األجابة  عن  للبحث  فضوهلم  مش يثري  لو  حتى  طريقة  أى  األجابة  عن  للبحث  فضوهلم  يثري 

مناسبة.مناسبة.
التى  التغريات  كثرة  أن  اذ  التى   التغريات  كثرة  أن  اذ   –– النفسية  العقد  من  محايتهم  النفسية -  العقد  من  محايتهم   -٧٧
حتدث هلم ىف فرتة املراهقة قد تسبب كبت وعقد نفسية لذا حتدث هلم ىف فرتة املراهقة قد تسبب كبت وعقد نفسية لذا 
عىل  ومساعدهتم  ومساندهتم  هتدئتهم  عىل  يعمل  معهم  عىل احلوار  ومساعدهتم  ومساندهتم  هتدئتهم  عىل  يعمل  معهم  احلوار 
عىل  ويتغلبوا  أخرى  أمور  ىف  ينشغلوا  وكيف  به  يمروا  ما  عىل فهم  ويتغلبوا  أخرى  أمور  ىف  ينشغلوا  وكيف  به  يمروا  ما  فهم 

أكتئاهبم وخلبطتهم. أكتئاهبم وخلبطتهم. 
هذه  ىف  ومناسب  صحيح  سلوك  ليكون  سلوكهم  توجيه  هذه -  ىف  ومناسب  صحيح  سلوك  ليكون  سلوكهم  توجيه   -٨٨

املرحلة يتناسب مع الدين واملجتمع دون كبت أو أنحراف.املرحلة يتناسب مع الدين واملجتمع دون كبت أو أنحراف.
٩٩- احلديث معهم عن العادة الرُّسية وأثرها وأسباهبا وخماطرها - احلديث معهم عن العادة الرُّسية وأثرها وأسباهبا وخماطرها 
الغري  والنتائج  اجلنسى  األنحراف  خطورة  عن  توعيتهم  الغري وأيضا  والنتائج  اجلنسى  األنحراف  خطورة  عن  توعيتهم  وأيضا 

حمببة التى تنتج عن ذلك.حمببة التى تنتج عن ذلك.
الذات  عن  اخلروج  هو  اجلنس  من  اهلل  غرض  هلم  -توضيح  الذات   عن  اخلروج  هو  اجلنس  من  اهلل  غرض  هلم  -توضيح   ١٠١٠
واألحتاد باآلخر أى  األحتاد مع الرشيك ىف إطار الزواج واملتعة واألحتاد باآلخر أى  األحتاد مع الرشيك ىف إطار الزواج واملتعة 

معه ىف أطار الزواج.معه ىف أطار الزواج.
١١١١-  احلديث معهم وارشادهم عىل طبيعة اجلنس االخر وكيفية -  احلديث معهم وارشادهم عىل طبيعة اجلنس االخر وكيفية 
بني  العالقة  أمهية  معرفة  مع  بعد  معه  صحية  عالقة  بني عمل  العالقة  أمهية  معرفة  مع  بعد  معه  صحية  عالقة  عمل 
النفسى  النضج  عىل  تساعدهم  حدودها  هى  وما  النفسى اجلنسني  النضج  عىل  تساعدهم  حدودها  هى  وما  اجلنسني 

والعاطفى.والعاطفى.
١٢١٢- محايتهم من أصدقاء السوء واالنحرافات التى قد تنتج عنهم- محايتهم من أصدقاء السوء واالنحرافات التى قد تنتج عنهم

١٣١٣ -  جتهيزهم نفسيا بتهذيب الدافع اجلنسى لدهيم لكى يكونوا  -  جتهيزهم نفسيا بتهذيب الدافع اجلنسى لدهيم لكى يكونوا 
أزاواجًا وزوجات صاحلني ىف املستقبل.أزاواجًا وزوجات صاحلني ىف املستقبل.

كسوف  بدون  العاطفية   مشكالهتم  ىف  معهم  النقاش  كسوف -  بدون  العاطفية   مشكالهتم  ىف  معهم  النقاش   -١٤١٤
من أجل كل ما سبق وأكثر علينا كأباء وأمهات أن ال نخشى أن من أجل كل ما سبق وأكثر علينا كأباء وأمهات أن ال نخشى أن 
نتحدث مع أبناءنا ىف مثل هذه األمور بل البد من أخذ خطوة نتحدث مع أبناءنا ىف مثل هذه األمور بل البد من أخذ خطوة 
بداخلهم  ما  ومعرفة  منتظم  بشكل  معهم  احلوار  وفتح  بداخلهم عملية  ما  ومعرفة  منتظم  بشكل  معهم  احلوار  وفتح  عملية 

وتوجييهم. وتوجييهم. 
يأتى  سوف  حتام  التهرب  أو  للصدف  األمر  وترك  التكتم  يأتى أما  سوف  حتام  التهرب  أو  للصدف  األمر  وترك  التكتم  أما 

بمشكالت أصعب مما نعتقد.بمشكالت أصعب مما نعتقد.
ومع  معا  الزوجني  فيه  حييا  الذى  ومع   معا  الزوجني  فيه  حييا  الذى   –– األرسى  :املناخ  األرسى اخلالصة  :املناخ  اخلالصة 
مع  واألحرتام  واألخالص  والوفاء  احلب  من  جو  ىف  مع أوالدمها  واألحرتام  واألخالص  والوفاء  احلب  من  جو  ىف  أوالدمها 
ونفسيًا    جنسيًا  االوالد  لرتبية  مكان  أمن  هو  واحلوار  ونفسيًا   التواصل  جنسيًا  االوالد  لرتبية  مكان  أمن  هو  واحلوار  التواصل 

ومساعدهتم عىل النضوج بشكل صحيح.ومساعدهتم عىل النضوج بشكل صحيح.






