موسم الهجوم على «الشعراوى»
صراعات المال والسلطة
تسيطر على اجتماعات
إخوان الخارج

المساجد لـ«اهلل»
أم لـ«تقليب»
الجيوب؟

مظاهرة حب وتضامن..
#السوريين_منورين_مصر

ً
تصديقا لألخبار الزائفة؟
لماذا المصريون أكثر شعوب العالم

الحمامات «البلدى»
تهدد خزان المياه
الجوفية

فضائح جنسية تهز
عرش كرة القدم

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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السنة الثامنة  -العدد 934

ً
 12صفحة  490قرشا

صناعة التريندات..

العالم الخفى

للشعبية الزائفة
ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

لحظة بلحظة« ..المصريون» تعايش رحلة محمد صالح بالجونة
قائمة المحظورات

فى برامج «التوك شو»

الكوافيرات فى مرمى النواب

«أنت طالق» ..كلمة تدمر ماليين األسر
تفاصيل مثيرة عن الجنتلمان « ..كهربائى ..سباك ..وبنّا» والوظيفة مدير مدرسة
قائمة المحظورات

فى برامج «التوك شو»
«اإليجار القديم» يبتعد
عن «الشقق السكنية»

لتفادى عدم الدستورية
 5خطوات لمشاهدة

«تايم سبورت» على البث األرضى

آثار مصرية ..بأى ذنب شوهت؟!

األحد
السنة الثامنة  -العدد 934

تقارير
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االستراتيجيات المتبعة لالرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى

واجه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ
كثيرا من قضايا الفساد
توليه مقاليد الحكم ً
التى من شأنها اإلضرار بالمال العام واألمن
القومى والمؤسسات الحكومية ،حيث وجه
محذرا من
الكثير من التهديدات للفاسدين،
ً
استخدام النفوذ أو السلطة فى أى جهة.
كما أنــه أعطى الضوء األخضر لهيئة
الرقابة اإلدارية لمكافحة الفساد وشاركت
فى حملة مواجهة الفساد  84جهة رسمية
تماما على الفاسدين.
للقضاء
ً
وأعلنت هيئة الرقابة اإلدارية  9أهداف
الستراتيجية مكافحة الفساد هى تطوير
جهاز إدارى كفء وفعال ،وتقديم خدمات
عــامــة ذات ج ــودة عــالــيــة ،وتفعيل آليات
الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية،
تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة
الــفــســاد ،وتحديث اإلجـ ــراءات القضائية
تحقي ًقا للعدالة الناجزة ،ودعم جهات إنفاذ
القانون للوقاية مــن الفساد ومكافحته،
وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من
الفساد ومكافحته ،وتفعيل التعاون الدولى
واإلقــلــيــمــى فــى مــنــع ومــكــافــحــة الــفــســاد،
ومــشــاركــة مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــى
والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية
منه.
وبــعــد زيـ ــارة الــرئــيــس السيسى لهيئة
وتحديدا فى
الرقابة اإلدارية بأربعة أشهر
ً
 9ديسمبر  2014تم اإلعــان عن إطالق
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تحت رعاية الرئيس ،وهى االستراتيجية
التى أشادت بها األمم المتحدة وأدرجتها
كإحدى أهـم الممارسات الناجحة لمصر
فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن أبرز الممارسات الناجحة التى تمت
تنفيذا ألهــداف االستراتيجية فيما يتعلق
ً

باالرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى
وتحسين الخدمات الجماهيرية ،إضافة
إلى توقيع وتفعيل مناقصة الشراء الموحد
لألدوية والمستلزمات الطبية على مستوى
جميع المستشفيات الحكومية والجامعية؛
ترشيدا لإلنفاق العام ،باإلضافة إلعداد
ً
منظومة لربط وتكامل قــواعــد البيانات
دعما لتوجه الدولة نحو منظومة
القومية
ً
التحول الرقمي ،وتوقيع برتوكول تعاون بين
مصلحة الضرائب العامة وصندوق التأمين
االجتماعى لتبادل المعلومات والبيانات
لــلــحــد مــن ظــاهــرتــى الــتــهــرب الضريبى
والتأميني.
وتــطــبــيــق ســيــاســة الــتــدويــر الوظيفى
للوظائف األكــثــر عــرضــة للفساد ببعض
وح ــدات الجهاز اإلدارى للدولة ،وإنشاء
منافذ للشباك الــواحــد بالهيئة العامة
لالستثمار والمناطق الصناعية وكذا إنشاء
مراكز تكنولوجية بالعديد من المحافظات،
كما تم تطبيق نظام مركزى لميكنة وثائق
الزواج والطالق ،وشهادات الميالد ،ونيابات
األس ــرة بالتعاون بين وزارات التخطيط
والداخلية واالتــصــاالت والنيابة العامة،
حيث تمت ميكنة  77مقر نيابة يخدم 150
نيابة أسرة جزئية على مستوى الجمهورية.
وإنشاء اللجنة الفنية الوطنية لنظم إدارة
مكافحة الرشوة من خبراء متخصصين من
القطاع الخاص والهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة وممثلى العديد من
وح ــدات الجهاز اإلدارى للدولة واللجنة
الوطنية والفرعية التنسيقية للوقاية من
الفساد بهدف وضع المواصفات القياسية
المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة بما
يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية،
تــمــهــيـ ًـدا إلط ــاق ــه ــا وحــــث الــمــنــظــمــات

الحكومية والقطاع الخاص على تطبيقها
وااللتزام بها.
وفيما يتعلق بمبدأ إرس ــاء الشفافية
والنزاهة فى عناصر المنظومة اإلداريــة
تم تفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين
بالجهاز اإلدارى للدولة وتطويرها وقيام
وزارة التخطيط بطباعة وتــوزيــع نسخ
وملصقات من المدونة على جميع الوزارات
والــمــحــافــظــات وإتــاحــتــهــا عــلــى الــمــوقــع
اإللكترونى الخاص بها وتدريب العديد من
العاملين عليها ،باإلضافة إلى عقد العديد
من الــدورات التدريبية للعاملين بوحدات
الجهاز اإلدارى للدولة ،وإع ــداد مدربين
منهم باألكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
من خالل  125دورة تدريبية استفاد منها
 4214متدربًا ،لنشر قيم الشفافية والنزاهة
والتوعية بمخاطر الفساد.
كما صدر قرار رئاسى فى يوليو 2017
بإنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى

الجمهورية ،أعقبه صدور قرار من رئيس
مجلس الــوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية
لمنظومة الــشــكــاوى الحكومية الموحدة
برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ
الــقــرار وعضوية هيئة الرقابة اإلداري ــة،
ليتم ربط  1844وزارة ،ومحافظة ،وهيئة،
وجــهــا ًزا والجهات التابعة لها بالمنظومة
عن طريق بوابة المنظومة ،وتطبيق إيجابى
للتليفون الــمــحــمــول ،والــرقــم المختصر
 ،6528باإلضافة للشكاوى الورقية.
أيــضــا ت ــم إن ــش ــاء الــمــجــلــس الــقــومــى
للمدفوعات والذى يختص بخفض استخدام
أوراق الــنــقــد خـــارج الــقــطــاع المصرفى
وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على
تحقيق الشمول المالي.
وفــى إطــار خطواتها العلمية لمواجهة
الفساد قامت الــدولــة المصرية بإصدار
وإجراء تعديالت بعدد من التشريعات التى
تدعم مكافحة الفساد ،منها قانون حظر

تــعــارض مصالح المسئولين فــى الــدولــة،
وقانونا تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية
ومكافحتها ،وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة
الــقــومــيــة الســـتـــرداد األمـــــوال واألصـ ــول
والموجودات فى الخارج ،وقانون الرياضة،
وقــانــون االســتــثــمــار لتبسيط اإلجـ ــراءات
والقضاء على البيروقراطية ،والعديد من
القوانين التى تهدف إلى مكافحة الفساد
بكل أنواعه.
ومــن أبــرز األه ــداف التى تحققت من
خــال االستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد كان االرتقاء بالمستوى المعيشى
للمواطنين وتحقيق العدالة االجتماعية،
والتى تمثلت فى إصــدار الحكومة العديد
مــن ال ــق ــرارات اإلصــاحــيــة الــتــى تــراعــى
دعما لمنظومة العدالة
محدودى الدخل
ً
االجــتــمــاعــيــة تــنــفــيـ ًـذا لــتــوجــيــهــات رئيس
الجمهورية ،منها مضاعفة نصيب الفرد من
المقررات التموينية ،وزيادة المعاش المقدم
من برنامج تكافل وكرامة ،ومنح عالوات
استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين
بــأحــكــام قــانــون الــخــدمــة المدنية ،وقيام
وزارة التضامن االجتماعى بالتنسيق مع
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
ووزارة التخطيط الستخدام خرائط الفقر
فقرا ،وإنشاء قاعدة
لدعم األماكن األكثر ً
بيانات للمستفيدين من الدعم لالستفادة
من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين
وحصولهم على بطاقات السلع المدعومة.
وفى إطــار حرب مصر ضد الفساد تم
إطــاق حمالت توعية للتعريف بمخاطر
اإلرهاب وزيادة الوعى لدى المواطنين.

محمد الخرو

"ولد الغالبة" و"زى الشمس" أشهرها..

مزاعم بسرقة مسلسالت رمضان«:الفكر أجنبى والتقليد مصرى»
همت الشرطة بالقبض عليه نجح فى
ّ
دوما للم شمل
اإلفالت ،والذى يسعى ً
عائلته مهما كانت الوسائل.
والمثير للجدل أكثر أن "بوستر"
العمل كان شبيها بـ"بوستر" المسلسل
اإلنــجــلــيــزى الــشــهــيــر ،فيما اعتمد
"الهيبة" ،الــذى يقدم جــزؤه الثالث
هذا الموسم من تأليف باسم السلكا
وإخــراج سامر البرقاوي ،على تيمة
أساسية أخــرى ،وهــى وقــوع المرأة
التى تبحث عن المجرم فى غرامه
دون أن تدري.
بل تختار أن تذهب إليه وتعيش
معه على الــرغــم مــن أنها متحققة
مهنيا ،وكانت تحشد الرأى العام من
ً
خالل عملها كمذيعة ضد المتواطئين
على القبض على "جبل شيخ الجبل"،
وهــى نفس التيمة التى قُدمت فى
المسلسل اإلســبــانــى الشهير "LA
 ،"CASA DE PAPELحيث
المحققة التى يكون شغلها الشاغل
البحث عن المجرم السارق ،تقع فى
غرامه دون أن تعرف هويته ،وحتى
بعد أن تكتشفها تختار أن تستمر معه
وتذهب إليه حيث يهرب ويعيش.

انــتــهــى شــهــر رم ــض ــان الــكــريــم،
ولــم ِ
ينته الجدل حــول المسلسالت
واألعمال الفنية التي عرضت على
مــدار الشهر ،حيث اختلفت اآلراء
ح ــول مــســتــوى األعــمــال وجــودتــهــا،
وبــخــاصــة األعــمــال المقتبسة من
روايــــــات أو مــســلــســات أجــنــبــيــة،
مثل مسلسل "زى الــشــمــس" الــذي
أشــــار صــنــاعــه بــعــبــارات واضــحــة
إلـ ــى أنـ ــه مــقــتــبــس م ــن المسلسل
اإليطالى  ،SORELLESومسلسل
"ولــد الغالبة" للنجم أحمد السقا،
المقتبس من مسلسل BEAKING
 ،BADمع إجــراء بعض التغييرات
فى األح ــداث والشخصيات لتالئم
الشكل المصري.
والــمــتــابــع لــمــســلــســل "الــهــيــبــةـ
الــحــصــاد" لــتــيــم الــحــســن وســيــريــن
عــبــدالــنــور ســوف يكتشف بسهولة
تماهى العمل مــع خــطــوط درامــيــة
كثيرة بعدة أعمال أجنبية شهيرة،
قد يكون أبرزها مسلسل "PEAKY
 "BLINDERSلكيليان مورفي ،حيث
رئيس العصابة الوسيم المحبوب من
الــدائــرة المقربة منه ،وال ــذى كلما

مــن جــانــبــه ،رد مــؤلــف مسلسل
"ولــد الغالبة" الكاتب أيمن سالمة
على كم االنتقادات الموجهة للعمل
واتهامه بسرقة فكرته من المسلسل
األمريكى .BREAKING BAD
وقال عبر صفحته على "فيسبوك"
إنـــه شــاهــد أخ ــي ـ ًـرا بــعــض حلقات
المسلسل األمريكى BREAKING
 ،BADبعد الضجة الــمــثــارة على
مواقع التواصل االجتماعى وإنه لمس
رائــحــة فيلم "الكيف" بداخله ،وإن

قصة المسلسل من رأيه وباختصار
ت ــدور حــول م ــدرس كيمياء يصاب
بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على
وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه
الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات.
وأضــــــاف" :فـ ــى مــســلــســل "ول ــد
الغالبة" فهو مــدرس تاريخ صاحب
قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد
إلى االستدانة بالربا ،وألن التاريخ
فى نظر أبناء بلدى ال قيمة له فال
دروســا وأول مشهد
أحد يأخذ فيه
ً

بالمسلسل يلخص حالة الفقر التى
دخــلــت إلــيــهــا مــصــرـ حــيــن اســتــدان
الخديوى سعيد من أوروب ــا ليعطى
الــســلــطــان العثمانى رشـ ــاوى حتى
يظل على عــرش مصر ،ومــن بعده
جــاء إسماعيل واســتــدان ،ثــم عجز
عن السداد فأرغمته الدول الدائنة
بوجود وزراء من أوروبــا فى الــوزارة
المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء
توفيق ولجأ إلى اإلنجليز".
وتابع" :حقيقة األمر أننى حين
شاهدت حلقات المسلسل األجنبى
اكتشفت أن "ولــد الغالبة" ال يمت
بصلة لهذا العمل األمريكي ،ولكن
ربما تكون التيمة الدرامية هى ما
جعلت الناس تربط بين العملين،
فهناك  36تيمة تــدور حولها كل
األعمال الدرامية وليس معنى أن
المدرس تاجر فى المخدرات أننا
قد سطونا على قصة المسلسل،
فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر
فــى الــمــخــدرات فــى الــكــيــف وفــى
أعــمــال أخ ــرى كثيرة لــم أجــد فى
 BREAKING BADونــيــســة أو
حــمــزة أو صفية أو قمر أو أحب

ف ــرح الــتــى كــانــت زوج ــة لــعــزت أو
هــنــاك ضــاحــى الـ ــذى ك ــان زميله
فى الصغر ولما رفــض أن يزوجه
وختاما
شقيقته قرر االنتقام منه،
ً
لو كنا قد اعتمدنا أو مصرنا هذا
المسلسل فإننا قطعا كنا سنشترى
الــفــورمــات ،وكنا سنكتب ذلــك فى
التترات".
وقللت الكاتبة والــنــاقــدة الفنية
ماجدة خير الله من الهجوم تجاه
االقتباس من الروايات والمسلسالت
األجنبية ،قائلة لـ"المصريون"" :بعض
تلك االقتباسات تنتج عنها أعمال
جيدة ،مثل جراند أوتيل في العام
الماضي ،ورحلتي ..إلــخ ،المهم هو
الحبكة الدرامية ،وتمصيرها".
وأضــافــت" :تمصير رواي ــات أو
االقتباس من أعمال أجنبية ال يعنى
بالضرورة ضعف الكاتب المصرى
أو فقر الرواية المصرية الخالصة،
ألن االقــتــبــاس مــتــعــارف عليه فى
العالم أجمع".

محمود أبوسعد

أسرار جديدة عن حياة زوجة «محمد صالح» سر احتفاء جوجل بالعراب
فنانون يردون على الحملة
نشر حساب "سوكر ستوريز"
ضد السوريين« :منورين مصر»
«أحمد خالد توفيق»
ف ــي ــدي ــو عــــن زوجــــــة الــنــجــم
المصري محمد صالح ،ماجي
تفاعل الــعــديــد مــن الفنانين المصريين مــع هاشتاج
"#السوريين_منورين_مصر" الــذي انطلق على منصات
التواصل االجتماعي ،لإلعراب عن التضامن معهم عقب
تقديم بالغ إلى النائب العام للمطالبة بحصر أموالهم في
مصر،.
وكتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على موقع
التدوينات القصيرة "تويتر"" :السوريين ليهم في مصر زي
المصريين" ،بينما غرد الفنان محمد هنيدي معل ًقا ،قائالً:
"كنا دولة واحدة من قبل ،ومهما حصل هنفضل برضه دولة
واحدة ،السوريين منورين مصر".
هجوما
وشن المطرب والملحن رامي جمال،
ً
شرسا على الحملة التي قادها أحد المحامين
ً
لــوضــع أمــــوال الــســوريــيــن فــي مــصــر تحت
المراقبة ،وق ــال عبر حسابه على تطبيق
"انستجرام"" :فــي حملة قــذرة على إخواننا
السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم
عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع
األمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعال عشان
الضمير واإلخالص واإلصرار يا ريت ما نبقاش أقسى
من الــظــروف اللي حطتهم في الموقف ده أنــا عن نفسي
بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا
يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم
مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بإيديكم عن
معبرا عن امتعاضه
قريب" ،بينما علق الفنان عمر السعيد
ً
الشديد من الحملة ضد السوريين في مصر ،وقال في تغريدة
عبر حسابه على "تويتر"" :السوريين منورين مصر ..هذا وطن
لكل العرب ..مصر كبيرة أوي  ..عيب بقى".

أحمد عادل شعبان

صحيفة يومية مستقلة
تصدر أسبوع ًيا مؤقتًا
عن شركة املصريون للصحافة
والنشر والطباعة والتوزيع ش.م.م
اإلدارة والتحرير واإلعالنات
 45مكرر شارع شامبليون ـ القاهرة
م01124449866 /
ت 25783446 /فاكس25783447 /

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

محمد صـ ــادق ،هـــداف فريق
ليفربول اإلنجليزي ،ووصفها
بــأنــهــا "الــســر وراء نــجــاح مو
صالح العظيم في أوروبا" ،وأنه
لوالها لما كان وصل إلى ما هو
عليه اآلن.
وجاء في الفيديو أن (محمد
وماجى) كانا يعرفان بعضهما
الــبــعــض مــنــذ أيــــام ال ــدراس ــة
بالمدرسة في مصر وأنها كانت
حب حياته.
وأضـــاف التقرير المصور
أنها برغم بعدها عن األضواء
إال أنه "تعتبر الشيء الذي يربط
صالح بأرض الواقع وسط عالم
األضــواء المزيف الزائل" .كما
أنها تسانده سواء في الحزن أو
الفرح ،وتقف بجانبه بمثابة نور
الفنار الذي يرشده ويجعله في
دائما ،ليستطيع أن يستمر
أمان ً
في إبداعه.
ـضــا عن
تــحــدث التقرير أيـ ً
قصة صــاح في مجال الرفق
بالحيوان ،وكيف أنه عندما كان
العبا ً ناشئًا صادف كلبة ترعى
جراءها الجدد فكان يجلب لهم
الطعام كل يوم قبل التدريب.
وقــارن الموقع زوجــة صالح
بأقرانها من زوجات وصديقات
الـ ــنـ ــجـ ــوم ،مـــثـــل :جــورجــيــنــا

رودريجيز صديقة كريستيانو
رونـــالـــدو ،وأنــتــونــيــا روكـ ــوزو
زوجــة ليونيل ميسي ،وشاكيرا
صديقة جــيــرارد بيكيه ،لكنه
اعتبرها غامضة أكــثــر منهن
كثيرا ،وال تهتم
ألنها ال تظهر
ً
بوسائل التواصل االجتماعي،
وال تستعرض جمالها وجسمها
عبر الصور والفيديوهات وذلك
مــراعــاة لتعاليم اإلســام التي
يتمسك بها صالح وزوجته.
كما يكشف التقرير عن سر
ال يعلمه معظم الناس عن ماجي
صالح وهي أنها مثقفة ومتعلمة
تحمل شــهــادات عليا وتعمل
في مجال التكنولجيا الحيوية
،BIO-TECHNOLOGY
وأن ــه ــا الــمــســؤولــة ع ــن ملف
األعــمــال الخيرية الــذي يموله

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

املنوعات
صفية جمال

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

املراجعة اللغوية
محمد حسني

صالح في مصر.
وجــاء فــي الفيديو الــذي ال
تتجاوز مدته الدقائق األربع ،أن
صالح تع ّرف على ماجي خالل
أي ــام دراســتــهــمــا ،وتــزوجــا في
 2013حينما كان يلعب في بازل
السويسري.
ويــذكــر مقطع الــفــيــديــو أن
مــاجــي دائ ـ ًـم ــا مــا تــحــضــر مع
زوجها في اإلنجازات الكبرى،
مثل المرتان التي فــاز فيهما
بالحذاء الذهبي ،وفي المباراة
األســـطـــوريـــة بــيــن لــيــفــربــول
وبرشلونة ،والتي انتهت لصالح
"الريدز" بنتيجة أربعة أهداف
مقابل ال شيء.

صفية جمال

احتفل محرك البحث جوجل الثالثاء الماضي بعيد ميالد
الكاتب أحمد خالد توفيق الذي توفي في أبريل  2018إثر
أزمة صحية مفاجئة.
ويعد أحمد خالد توفيق أول كاتب عربي برع في كتابة
روايات الفانتازيا والخيال العلمي وقصص الرعب واإلثارة
والتشويق ،ولُقب بالع ّراب من قبل محبيه ،لكنه رفض ذلك
اللقب م ــراراً قائال" :إن الهالة التي يضفيها قــراؤه عليه
تزعجه عندما يشعر أنه يتوقع منه ما هو أكبر من إمكاناته".
وعندما كتب أول سلسلة خيالية في بداية التسعينيات من
القرن الماضي ،حقق نجاحا ً كبيراً رغم أن ذلك
النوع من األدب لم يكن منتشراً وقتها ،مما
دفعه إلصدار أكثر من سلسلة قصصية مثل
"ما وراء الطبيعة" و"فانتازيا" و"سفاري".
وذاع صيته بعد روايــتــه يوتيوبيا عام
 2008التي تُرجمت إلــى عــدة لغات ،ثم
السنجة عام  ،2012وإيكاروس عام ،2015
ومــمــر الــفــئــران ع ــام  2016بــاإلضــافــة إلــى
مؤلفات أخرى مثل" :قوس قزح" و"عقل بال جسد"
و"حظك اليوم" و"اآلن نفتح الصندوق" و"لست وحدك" ،كما
كان يكتب مقاالت في بعض الصحف والمواقع اإللكترونية
والمجالت المحلية كجريدة "التحرير" ومجلة "الشباب".
وترجم سلسلة من قصص الرعب العالمية مثل "بوالنيك"
و"دير مافوريا" ورواية "نادي القتال" و"عداء الطائرة الورقية"،
اتسمت كتابات توفيق بالسخرية وسهولة السرد ،وهو ما جلب
له الكثير من النقد ،لكنه كان يرى أن الكتابة ال يجب أن
"تعذب القارئ أو أن تشعره بالهزيمة أو الفشل".

وزير الدفاع ورئيس األركان يناقشان مجاالت التعاون
العسكرى مع قائد القيادة المركزية األمريكية

التقى الفريق أول محمد زكــى ،القائد العام للقوات
المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ،الفريق أول كينيث
ماكينزى قائد القيادة المركزية األمريكية ،والوفد المرافق
له الذى يزور مصر حاليا ً فى زيارة رسمية تستغرق عدة
أيام.
وتطرق اللقاء إلى الجهود اإلقليمية والدولية ،وجهود
القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على اإلرهاب
وتحقيق األمن واالستقرار بمصر ومنطقة الشرق األوسط،
عــددا من الموضوعات ذات االهتمام
كما تناول اللقاء
ً
المشترك فى مجاالت التعاون العسكرى.
وأكد القائد العام خالل لقائه ،أن الحرب على اإلرهاب
بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى للقضاء
على التنظيمات اإلرهابية والعمل على تجفيف مصادر
تمويلها على كافة المستويات ،معربا ً عن اعتزازه بعالقات
الــشــراكــة الــتــى تــربــط الــقــوات المسلحة لــكــا البلدين
الصديقين وتطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيداً من
التعاون المشترك فى المجاالت الدفاعية واألمنية مقدما ً
التهنئة للفريق أول كينيث ماكينزى بمناسبة توليه القيادة
المركزية األمريكية ،متمنيا ً له دوام التوفيق فى المرحلة
القادمة التى تشهد الكثير من التحديات على المستويين
اإلقليمى والدولى.
من جانبه أكد قائد القيادة المركزية األمريكية ،دعم
بالده لمصر وقواتها المسلحة فى الحرب على اإلرهاب
وأشــاد بما حققته من نجاحات ضد العناصر اإلرهابية
بشمال ووس ــط ســيــنــاء ،مــؤكــداً عمق عــاقــات الشراكة
االستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والواليات المتحدة
األمريكية.

خبير فى جراحة العمود الفقرى
بالمركز الطبى العالمى

يستضيف المركز الطبى العالمى ،الخبير الهندى
األستاذ الدكتور ماهيشا كانسيال خبير عالج أمراض وآالم
العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى
وب ــدون تــخــديــر ،وإجـ ــراء ح ــاالت استئصال الغضروف
القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير
وبدون غرز وحقن الفقرات باألسمنت الطبى فى حاالت
الكسور واألورام وحقن الغضاريف والمفاصل واألعصاب
فى حاالت آالم العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل
المحدود ،اعتبارًا من  7 - 1يوليو . 2019
وتناظر الــحــاالت بالعيادة التحضيرية يومى االثنين
واألربعاء من الساعة  3م  5 -م .
 لسهولة التواصل :رقــم الخط الساخن - 16221الموقع اإللكترونى الرسمى WWW.IMC.ORG.EG

القوات المسلحة والشرطة تؤمن امتحان
اللغة اإلنجليزية للثانوية العامة

أدى طــاب الثانوية العامة باألقصر امتحان اللغة
األجنبية األولى فى  21لجنة موزعة على  7إدارات تعليمية.
وتم إعداد خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل
نقل صناديق كراسات االمتحان من مقر مركز توزيع األسئلة
مع تأمينها وفقا لتعليمات محافظ األقصر ،بضرورة وضع
خطة تأمين شاملة وذلك تحت إشراف من القوات المسلحة
والشرطة وبمتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة
مراحل العملية االمتحانية بداية من تسليم أوراق األسئلة
واإلجابات وحتى توزيعها على الطالب داخل اللجان ،بجانب
تأمين مقار لجان االمتحانات سواء بداخلها أو خارجها.
وكان محافظ األقصر المستشار مصطفى ألهم قد وجه
بالتعاون والتنسيق مع كافة األجهزة التنفيذية بمديريات
األمن والصحة والتموين وشركات الكهرباء ومياه الشرب
ورؤســاء مجالس المدن التخاذ وتنفيذ جميع اإلجــراءات
التأمينية واإلداريــة والفنية المطلوبة المتحانات الثانوية
العامة ،ولضمان حسن سير أداء االمتحانات فى ظروف
مناسبة للطالب.

محمد الخرو

صفية جمال
املوقع اإللكرتونى
www.almesryoon.com

املدير املالى
عماد العبساوى

قواتنا المسلحة فى أسبوع

مديرو حترير املوقع اإللكرتونى
حسني عمران
محمد عبد الرحمن
الدويىن فولى

سكرتري التحرير التنفيذى

أحمد عثمان فـارس
اإلخراج الفىن

عبدالرحمن املغربى
محمود عثمان
أشرف سمري

بريد إلكترونى

Almesryoon.newspaper@gmail.com
التوزيع واالشتراكات:
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ً
ردا عىل مذكرة "صربى" واتهامات "نعيم"

فى مظاهرة حب وتضامن ..المصريون« :السوريين منورين مصر»

تحولــت الحملــة ضــد الســوريين المقيميــن
في مصر ،إلــى مظاهرة حــب وتضامــن معهم،
بعدما دشــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعي
هاشــتاج «#الســوريين_منورين_مصر» ،الــذي
تصــدر قائمــة األكثــر تفاعــاً فــي مصــر على
تعبيــرا عن حبهم
مواقع التواصــل االجتماعي،
ً
وترحيبهم بالسوريين.
ردا علــى مذكــرة قانونيــة قدمها
جــاء ذلــك ً
المحامــي ســمير صبــري مطلــع األســبوع
الماضــي ،للنيابــة العامة طالــب فيهــا بالرقابة
علــى ثــروات الســوريين واســتثماراتهم فــي
البــاد ،وبإخضــاع أمــوال الســوريين لـ«قوانين
الضرائب والرقابــة» في مصــر ،و«كيفية إعادة
األرباح وتصديرها مرة أخرى».
كمــا زعــم نبيــل نعيــم ،القيــادي الجهــادي
الســابق عبــر صفحتــه علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي «فيســبوك» ،أن «النشــاط
االقتصــادي للســوريين فــي مصــر مــن أمــوال
التنظيم الدولي لإلخوان وغسل األموال» ،وهو
ما قوبل بالرفض واالســتنكار من قبل كثير من
المعلقين.
وبــرزت موجــة مــن التعاطــف والتضامن مع
الســوريين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
إذ أعرب مصريون عــن ترحيبهم بهــم ،وعبروا
عن مشــاعر الحب والتضامن معهم ،كما تبادل
معهم عدد كبير من الســوريين عبارات المحبة
واالمتنــان .وأكــدوا أنهــم منــذ تواجدهــم على

أرض مصر ،وهم يشعرون بالحب واالحترام.
فيما نشــر محمود بدر عضو مجلس النواب
مقطــع فيديــو للرئيــس عبدالفتــاح السيســي،
وهو يرد على ســؤال عن الموقف من الالجئين
وأنهــم أصبحــوا عبئًــا علــى مصــر خاصــة مع
تزايــد عــدد الســكان ،ليجيــب عليــه وقــد بــدا
التأثــر عليــه« :الزمــن جــار عليهــم وعلينــا أن
مشــيرا إلــى أن «مصر ليــس لديها
نحتويهــم»،
ً
معســكرات لالجئيــن كمــا فــي باقــي الــدول
ولكنهــم يتعاملــون مثــل المصــري وأن لدينا 5
مليون الجئ من جنسيات مختلفة».
وأشــار إلى أنهم يعملــون ويتاجــرونً ،
قائل:
«أقولــه كتــر خيــره إنــه بيشــتغل وبيــاكل عيش
بالحالل مش أحســن مــا يقعد ويقــول إديني..
ال ال أنا مش معاكم !!».
خالــد الزعفرانــي ،الباحــث فــي الحــركات
اإلســامية ،قــال إن «أقــرب الشــعوب إلــى
دائمــا مــا
المصرييــن هــم الســوريين ،إذ أنــه ً
ً
فضــا عن أن
يوجــد اختــاط بيــن الشــعبين،
هناك مصريين كثر أصولهم سورية».
وفــي تصريحات إلــى «المصريــون» ،أضاف
«الزعفرانــي» ،أن «المصرييــن أظهــروا حبهــم
الشــديد للســوريين ،من خــال الحمــات التي
تــم تدشــينها للتعبيــر عــن حبهــم وترحيبهــم
للســوريين فــي مصــر ،إذ أن الشــعب المصري
أظهــر عــن حــب كبيــر لهــم ولــم ينســاق وراء
األكاذيب واالفتراءات».

واعتبــر «الزعفرانــي» ،أن «مــا يقــال بشــأن
أن النشــاط االقتصــادي للســوريين فــي مصــر
من أمــوال التنظيــم الدولي لإلخوان ،شــائعات
وأكاذيــب ال أســاس لها مــن الصحــة وال دليل،
وما يؤكد أنهــا أكاذيــب مشــروعاتهم الناجحة،
إضافة إلى نجاحهم في دول أخرى عديدة».
فيما ،كتب المحامــي الحقوقي مالك عدلي،
ً
قائــا« :أكيد
عبر حســابه على موقــع «تويتر»،
يعنــي وشــيء بديهــي إن إخواتنــا الســوريين
منوريــن مصــر وينــوروا أي مــكان يحلــوا عليه
بشــطارتهم وأخالقهــم وجدعنتهــم ،وأكيــد أي

تجــاوز فــي حقهــم ال يرضي أي إنســان ســوي
وغير مقبول إطال ًقا».
مــن جانبــه ،اســتنكر المحامي جمــال عيد،
رئيــس «الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق
اإلنســان» ،الحملــة التي اســتهدفت الســوريون
ً
قائــا« :أشــقائنا
خــال األيــام الماضيــة،
الســوريين منوريــن مصــر ،ومصر أجمــل بيكم
وبذوقكم وجهدكم والعشرة والمحبة».
وأضــاف عبــر حســابه علــى موقــع «تويتر»:
«وزي مــا بيقــول المثــل :إذا مــا شــالتكوش
األرض نشــيلكم فــوق دماغنا ،مرحــب بكم في

مصر ،بنحبكم ،إحنا الناس ،إحنا المواطنين».
كذلــك ،اســتنكر المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان ،الحملــة التــي «اســتهدفت األشــقاء
الســوريين المقيمين فــي مصر ،والتــي ألحقت
وشــعبا» ،بحسب ما
الضرر بســمعة مصر دولة
ً
نقله جمال فهمي عضو المجلس.
وقــال «فهمــي» إن المجلــس قــرر خــال
اجتماعــه األخيــر «مخاطبــة النائــب العــام
المستشــار نبيــل صــادق ،بمذكــرة يدعــوه
فيهــا إلــى حفــظ البــاغ الــذي تقــدم بــه
أحــد المحاميــن ،وأن يؤســس قــراره بحفــظ
البــاغ علــى أن ما جــاء فيــه يخالف الدســتور
المصــري ،كما ينطــوي علــى مخالفــة واضحة
للمواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الالجئيــن
وحقوق اإلنسان بشــكل عام والتي وقعت عليها
جميعا مصر».
في السياق ،أكد النائب طارق متولي ،عضو
لجنــة الصناعــة بمجلــس النــواب ،أن «تواجــد
الســوريين في مصــر أدخل الكثير مــن األموال
واالســتثمارات فــي مجــاالت مختلفــة إلــى
معربا عن اســتيائه مــن تنظيم البعض
البالد»،
ً
حملة لتشويه السوريين المقيمين في مصر.
أبــدا
وقــال «متولــي» ،إن «مصــر ال تنســى ً
مواقف ســوريا الحبيبة معها في كل شدة ،وإن
الســوريين ال يعاملــون كالجئيــن فــي مصر ،بل
كمقيمين في بلدهم الثاني الســعيد بتواجدهم،
بالرغــم مــن تمنيــات المصرييــن بشــفاء جراح

أهــل ســوريا وعودتهــم إلــى أوطانهــم ســالمين
وانتهاء كابوس الحرب».
وأكــد أن هــذه «الحملــة الممنهجــة هدفهــا
إحــداث توتــر بيــن الجانبيــن إال أن المصريين
مشــيدا بإطــاق
ســريعا إلــى ذلــك،
فطنــوا
ً
ً
هاشتاج يعبر عن حب المصريين إلخوانهم».
وأوضــح أن «تواجــد الســوريين فــي مصــر
أدخــل الكثيــر مــن األمــوال واالســتثمارات في
مجــاالت مختلفــة إلــى مصــر ،ويقــدر عــدد
المســتثمرين بـ 30أل ًفا ،ما ســاهم في تنشيط
االقتصــاد ،وإحــداث حالــة مــن التنافســية
بيــن المنتجــات ،تصــب فــي مصلحــة المواطن
المصــري مــن خــال توفيــر منتجــات عاليــة
الجودة وبأسعار تنافسية».
ورجــح أن «مطلقــي حملــة التشــويه قــد
يكونــون مــن التجــار الذين فشــلوا فــي مجاراة
النجاح السوري على أرض مصر».
ويبلــغ عــدد الســوريين المقيمين فــي مصر
حتــى نوفمبــر  ،2018نحــو  242ألــف
شــخص ،وفــق المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحدة لشؤون الالجئين.
في حيــن تقــول الحكومــة ،إن عددهم نحو
 5ماليين ســوري ،ليشــكلوا بذلك أكبر جالية
في البالد.

حسن عالم

موسم الهجوم على «الشعراوى»

انتفاضة أزهرية للدفاع عن "إمام الدعاة" :الحملة ضده تستهدف تشويه رموز األمة ..لكنها عديمة التأثري
خا يمثــل مجموعــة مــن األفــكار الرجعيــة
«لــم أر شــي ً
المناهضة للعلم والتقدم إال الشعراوي ،ولم أصادف ً
رجل
مثله يســتخدم كل المنح الربانية التي أنعم بهــا عليه فيما
يخــدم التطــرف» ،بتلــك الكلمات جــدد الكاتــب الصحفي
إبراهيــم عيســى ،هجومــه علــى العالمــة الراحل ،الشــيخ
محمد متولي الشعراوي.
وأعــاد هجــوم إلــى األذهــان الحملــة التــي كان يقودها
ضده في تســعينات القرن الماضي ،إذ نشــر عبر حســابه
الشــخصي على موقــع التدوينــات القصيرة «تويتر» ،نشــر
صــورة غالف لكتــاب له صــدر عــام  1994تحــت عنوان
«أفكار مهددة بالقتل :من الشعراوي إلى سلمان رشدي».
وعلق ً
قائل« :هذا بعض مما كتبته ونشــرته عن الشــيخ
الشعراوي عام  ١٩٩٤علي عينه وفي عز شهرته ونجوميته
وسلطته الجماهيرية».
وجاء فــي النص المنشــور على الغالف« :ســألوني ،هل
أبدا ،إن شــيخ
بينك وبين الشــيخ الشــعراوي شــيء؟ قلــت ً
جماهيــري ،واســع النفــوذ والتأثيــر ،ومن ثــم فــإن ًأيا من
آرائه تصبح ذات أهمية كبيرة ألنها ذات تأثير أكبر».
كذلــك تضمــن النــص« :إنكــم تصدقونــه ،فحيــن أراه
مخطئًا ،أســارع وأفند وأناقش وأحيا ًنــا أهاجم ،بل والحق
دفعا إلــى للخالف معــه ،فلم أر
يقــال ،إن الرجل يدفعنــي ً
خا يمثل مجموعة من األفكار الرجعية المناهضة للعلم
شي ً
والتقدم إال الشــعراوي ،ولــم أصادف ً
رجل مثله يســتخدم
كل المنــح الربانيــة التــي أنعــم بهــا عليــه ،فيمــا يخــدم
التطرف».
وكان الف ًتا أن هجوم «عيســى» جاء فــي توقيت متزامن

مــع الهجوم علــى «إمام الدعــاة» من قبــل الكاتــب الدكتور
خالد منتصر ،فقبل أيام وبمناســبة ذكرى نكســة ،1967
هجومــا علــى الشــيخ الشــعراوي؛ بســبب
شــن األخيــرة
ً
شكرا على هزيمة
تصريحاته التي قال فيها إنه ســجد لله
ً
مصر في حرب .1967
وأعــرب منتصــر ،عــن دهشــته ممــن يبــررون للشــيخ
ً
قائــا« :أنا مندهــش ممن يبررون للشــعراوي
تصريحاته،
شــكرا علــي هزيمتنــا بأنــه إنقــاذ للديــن مــن
ســجوده
ً
الشيوعية».
وأضــاف عبر حســابه على «تويتــر»« :طــب ودم الغالبة
اللي منهم ببصلــي واللي منهــم أكثر إيما ًنا من كل البســي
العمامــة واتصاله بربنا أعمــق الدم ده مالــوش قيمة عنده
خالص مش محطوط في حساباته».
وتابع« :جاله قلب يفرح في مــوت جنودنا وضباطنا في
 ٦٧حد يفرح في هزيمة بلده ألي ســبب ،إن كان شــيوعية
وال رأســمالية مــا فيش مبــرر والمبــررات اللــي بيقدموها
مزيفو الوعي مغسولو الدماغ كوميدية متهافتة».
وقال الشــيخ عبد الحميد األطرش ،أميــن عام الدعوة،
رئيس لجنة الفتوى األسبق باألزهر ،إن «الشيخ الشعراوي
هرم ومنحة من الله ســبحانه وتعالى ،ومن ثم فإن الهجوم
علــى شــخصه لــن يؤثــر علــى مكانتــه فــي عقــول وقلوب
المصريين».
وأضــاف «األطــرش» ،لـ«المصريــون» ،أن «العــادة جرت
على أن الشــجرة المثمــرة يتقاذفها النــاس بالحجارة ،وأن
كل مــن يهاجــم الشــيخ هو مــن قبيــل الحقــد عليــه وعلى
مكانته ،فالعالم ال ينقده إال عالم مثله» ،بحسب قوله.

رئيس لجنة الفتوى األسبق ،لفت إلى أن «الرسول صلى
الله عليه وســلم وهو مــن هو هوجــم ،حيث قالــوا عنه أنه
كاذب وســاحر ،ومن الطبيعي أن يتعرض الشــيخ للهجوم»،
غير أنه طالب بتحرك سريع لتصدي للهجوم بحقه.
ً
قائــا« :قالــوا ،واللــه لــو صاحــب اإلنســان
وعلــق
جبريال** لم يســلم المرء من قال ومن قيال ،قد قيل في
ً
الله أقواالً
ترتيل».
مصنفه ** تتلى إذا رتل القرآن
ً
من جهته ،قــال الدكتور أحمد عمر هاشــم ،عضو هيئة
كبار العلمــاء ورئيــس جامعــة األزهــر الســابق ،إن «اإلمام
فريدا مــن العلماء في
محمد متولي الشــعراوي كان نمطًا
ً

«اإليجار القديم» فى طريقه للنور بعي ًدا عن «الشقق
السكنية» لتفادى عدم الدستورية

أعلــن المهنــدس عالء والــي رئيس
لجنــة اإلســكان بمجلــس النــواب ،أن
اللجنــة انتهــت مــن إعــداد تقريرهــا
بشــأن مشــروع قانــون اإليجــارات
القديمة لغير الغرض السكني المقدم
تمهيــدا لعرضــه علــى
مــن الحكومــة
ً
هيئة مكتب المجلــس ،إلدراجه ضمن
جدول أعمــال المجلــس وعرضه على
الجلســة العامــة للبرلمــان للبــدء فــي
مناقشــته ،بعد أن وافقت اللجنة على
مشــروع القانــون وتــم التصويــت على
مواده ،على أن يطبق على األشــخاص
العادييــن واالعتبارييــن علــى الســواء
لألماكــن غير الســكنية حتــى ال يكون
هناك شبهة عدم دستورية.
وأكــد رئيــس لجنــة اإلســكان أن
مشــروعا
مشــروع القانــون مــا زال
ً
مقترحــا وعندمــا ُيــدرج بجــدول
ً
جلســات وأعمــال مجلــس النــواب
ســيخضع لمناقشــات واقتراحــات
موســعة مــن قبــل جميــع أعضــاء
مؤكدا
المجلــس تحت قبــة البرلمــان،
ً
أن البرلمان بقيــادة الدكتور علي عبد
تمامــا علــى إحــداث
العــال حريــص
ً
التــوازن فــي العالقــة بيــن (المالــك
والمســتأجر) بالنســبة لإليجــارات
القديمــة لغيــر الغــرض الســكني ،كما
تمامــا المصلحــة العامــة
أنــه يراعــي
ً
للجميــع واألوضــاع االجتماعيــة
واالقتصادية دون التمييز بين أحد.
وأوضــح المهنــدس عــاء والــي أن
المحكمــة الدســتورية العليــا حــددت
مســتقبليا وأرجأت
أثــرا
فــي حكمهــا ً
ً
نفــاذه لليــوم التالــي النتهــاء دور
االنعقــاد التشــريعي العــادي الســنوي

لمجلــس النــواب ،وهــو الــدور الــذي
نحــن بصــدده اآلن ،وبالتالــي ال بــد
مــن إقــرار مشــروع قانــون اإليجارات
القديمــة لغيــر الغــرض الســكني
المقــدم مــن الحكومــة خــال دور
االنعقــاد الحالــي ،حيــث إن حكــم
المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر
فــي القضيــة رقــم  11لســنة 23
قضائيــة دســتورية بجلســة الخامــس
مــن مايــو  2018بعــدم دســتورية
الفقــرة األولــى مــن المــادة  18مــن
القانــون رقــم  136لســنة 1981
فــي شــأن بعــض األحــكام الخاصــة،
بتأجير وبيع األماكــن وتنظيم العالقة
بين المؤجر والمســتأجر فيما تضمنه
مــن إطــاق عبــارة ال يجــوز للمؤجــر
أن يطلــب إخــاء األماكــن المؤجــرة
لألشــخاص االعتباريــة الســتعمالها
فــي غيــر الغــرض الســكني ،وتحديد

اليــوم التالــي النتهــاء دور االنعقــاد
التشــريعي العــادي الســنوي لمجلــس
النــواب الالحــق لنشــر هــذا الحكــم
خــا إلعمال أثــره ،وقد نشــر هذا
تاري ً
الحكم فــي الجريــدة الرســمية العدد
 19مكــرر ب فــي  13مايــو 2018
 ،وبالتالــي فــإن أثــار هــذا الحكــم
ســيجرى تطبيقــه عقــب انتهــاء دور
االنعقاد الحالــي ،وبذلك أصبح إقرار
مشروع القانون أمر واجب خالل هذا
الدور.
وتنتهــي دور االنعقــاد الرابــع
للبرلمان في شــهر يوليو المقبل ،على
أن يســتكمل البرلمــان دور االنعقــاد
الخامــس واألخيــر فــي شــهر أكتوبــر
المقبل ،وبذلــك يكون تطبيــق القانون
بعــد إقــراره فــي حــدود بدايــة شــهر
أغسطس المقبل.
وفى ضــوء ذلك قــال ،رئيــس لجنة

اإلســكان ،إنــه البــد مــن إيجــاد حــل
لهذه المشــكلة وعدم تــرك المواطنين
بــا حلول بعــد إلغــاء العقــود بموجب
حكم الدســتورية واضطرارهم اللجوء
للمحاكــم وتحميلهــم أعبــاء كبيــرة،
وهــو مــا تصبــوا إليــه لجنة اإلســكان
بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن
كاهل المواطنيــن في ضــوء توجيهات
القيادة السياسية.
مــن جانبــه أشــاد النائــب عبــد
المنعم العليمي ،عضو لجنة اإلســكان
بمجلــس النــواب ،بمــا تمت مناقشــته
والموافقــة عليه داخل لجنة اإلســكان
مــن تحريــر العالقــة اإليجاريــة بيــن
المؤجــر والمســتأجر للوحــدات غيــر
الســكنية ،الف ًتــا إلــى أن مناقشــة
مشــروع قانــون اإليجــار للوحــدات
قريبــا،
الســكنية ســيطرح للنقــاش
ً
مشــيرا إلــى أن وجهــة نظــر الحكومة
ً
في عدم طرح هــذا المشــروع للحوار
المجتمعــي والنقــاش ،لعــدم إحــداث
قلــق للشــعب ،وأنــه ســتطرحه علــى
تجنبا إلحداث قلق.
مرحلتين
ً
وأضــاف العليمــي ،أنهم لــن يتركوا
هــذا الموضــوع ،وســيتقدم بمشــروع
قانــون جديــد لتحريــر العالقــة
اإليجاريــة أو علــي األقــل زيــادة قيمة
األجــرة المدفوعــة ،خاصــة علــى
األماكــن الخاضعــة للقانــون 49
لســنة  ،1977ومــا قبلها ،الف ًتــا إلى
أنــه ســيتقدم بمقتــرح فــي بدايــة دور
االنعقاد المقبل.

محمد فضل

مختلف العصور وتميز بعلم الموهبة في تفسيره للقرآن».
وذكــر ،أن «الشــعراوي جــدد إيمــان األمــة بتفســيره
عاديا بــل كان
عالمــا
المتميــز للقــرآن الكريــم ،ولــم يكــن
ً
ً
وليا مــن الصالحين الذين كُشــف عنهم وكانــت له كرامات
ً
كثيرة».
فيمــا رد األزهــر علــى الهجــوم الــذي تعــرض لــه
الشــعراوى ،عبر نشــر مقطــع فيديو علــى موقــع التواصل
االجتماعــي «فيســبوك» ،بتضمــن مســيرة اإلمــام الراحل،
باعتباره من أعالم األزهر والدعوة اإلسالمية.
ووصــف الصفحــة ،اإلمــام الشــعراوي بأنــه «إذا تكلّــم
شــنَّف اآلذان بحديثــه العــذب الرقــراق ،تجمعــت حولــه
َ
القلــوب ،وأحاطته بمشــاعر الحــب والتقديــر ،إنه صاحب
الخواطر حول كتاب الله».
الدكتــور ياســر أحمد مرســي ،مــدرس التفســير وعلوم
القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة ،قال إن «الهجوم على
الشــيخ الشــعراوي ،هدفه زعزعــة مكانة أعــام األمة في
قلوب المسلمين» ،فيما وصفه بـ «اإلرهاب الفكري».
وفــي تصريــح إلــى «المصريــون» ،أضــاف «مرســي»:
«الهجــوم المســتمر وغيــر المنطقــي ينتــج عنــه تدميــر
الطموحــات لــدى الشــباب واألجيــال القادمــة؛ حيــث
اســتهداف الرمــوز يــؤدي إلــى تدميــر العقــول وتخريبهــا،
وبالتالــي البــد مــن مواجهــة مثــل هــذه الهجمــات غيــر
المبررة».
وأشــار إلى أن «الفكــر يواجه بالفكــر ،فيما لــو زاد عن
الحــد ،يجــب مواجهتــه وردعــه بشــتى الطــرق والســبل»،
مرد ًفا« :البد من تقدير الرموز وعدم السماح ألحد بالنيل

منهم ألغراض وأهداف مجهولة».
من جانبه ،قال خالــد الجندي ،عضــو المجلس األعلى
للشــئون اإلســامية ،إن حمــات الهجوم على الشــعراوي،
خرجت من أكثر من مكان وفي توقيت واحد ،وهي شبيهة
بإعصار«تسونامي» ،على حد قوله.
واعتبــر أن «الهجــوم المشــبوه على الشــيخ الشــعراوي،
وراءه خطــة ممنهجــة لضــرب الثوابــت الدينيــة والرمــوز
اإلسالمية؛ حتى تخرج األجيال المقبلة ال تعرف شيئًا عن
الدين».
وأضاف عبر برنامجه «لعلهــم يفقهون» على قناة (دي إ
مسي)« :الزم الناس تعرف الهدف من الهجوم على الرموز
وعلماء المسلمين ،وبحذر من االنسياق وراء هذه الخطط
والترويج لها على مواقع التواصل االجتماعي».
مجــددا ،وليس
أماما
وتابع« :الشــيخ الشــعراوى يعتبــر
ً
ً
معصومــا بــل بشــر ولــه أخطــاء ،ولكنــه مــن أعادنــا إلــى
ً
القرآن ،وعمــل صلح ما بين المجتمع واللغــة العربية وعلم
النفس والطعن فيه طعن في الوطن مصر».
واســتكمل« :هؤالء لمــاذا ال يهاجمــون أم كلثــوم وأحمد
شــوقي ،ال يجــرؤوا علــى هــذا ،هــم يريــدون أجيــال ،ال
يحترمون علمائهم بالتالي يكونوا بعيدين عن الدين».
وأردف« :هــو اللــي رجــع عالقتنــا بالقــرآن ،وأعــاد لنا
القيم اإليمانيــة ،والذي تصــدى لتيار إلحــادي قضى عليه
تماما في عصــره بمفــرده ،والذي ربانــا كلنا علــى احترام
مدلول النص ومفهومه».

حسن عالم

«السيسى» يؤازر المنتخب ويطالبهم بـ«كأس أفريقيا» إلسعاد المصريين

زار الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى،
صبــاح الســبت ،المنتخب الوطنــي لكرة
القــدم خــال تدريباتــه باســتاد الدفاع
الجــوي قبــل أيــام مــن انطــاق بطولــة
األمم األفريقيــة التي تســتضيفها مصر
خالل يونيو الجاري.
وصــرح الســفير بســام راضــي،
المتحــدث الرســمي باســم رئاســة
الجمهوريــة ،بــأن الرئيــس السيســي،
التقــى أعضــاء المنتخــب الوطنــي
المشــارك فــي بطولــة كأس األمــم
األفريقيــة المقبلــة لكــرة القــدم التــي
ستســتضيفها مصــر خــال يونيــو
الجــاري ،وأعــرب خــال اللقــاء عــن
خالــص أمنياتــه بالتوفيــق والنجــاح
مؤكــدا ثقتــه
للمنتخــب فــي البطولــة،
ً
الكاملــة فــي إدراك أعضــاء جهــاز
المنتخــب الوطنــي والالعبيــن لحجــم
المســئولية الملقــاة علــى عاتقهــم،
مطالبــا جميــع أفــراد المنتخــب
ً
ببــذل أقصــى الجهــد إلســعاد الشــعب
المصري الذي ينظــر لهم بكل االحترام
والتقدير.
وقــال راضــي ،إن الرئيــس السيســي
شــدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب
باالنضبــاط والســلوك الراقــي ،بمــا
يعكــس كونهــم واجهــة لحضــارة مصــر
وعراقتهــا ،ويبــرز قيمــة مصر وشــعبها
العظيم ،ويكمل الصــورة النهائية لنجاح
وجماهيريا.
تنظيميا
البطولــة
ً
ً
وتوجــه الالعبــون ،خــال اللقــاء،
بالشــكر والتقديــر للرئيــس السيســي
لحرصــه علــى زيــارة المنتخــب
قبــل خــوض فعاليــات بطولــة األمــم
األفريقيــة ،معاهدين الرئيــس على بذل
أقصى جهــد إلدخال الفرحــة في قلوب
ماليين المصريين ،كمــا تقدموا بإهداء

الرئيس "تيشــيرت" المنتخــب موقع من
جميع الالعبين.
وأضــاف بســام راضــي أن الرئيــس
السيســى قــام كذلــك بجولــة تفقديــة
للمنشــآت والتجهيــزات باســتاد الدفــاع
الجوي للوقوف علــى الترتيبات النهائية
ألعمــال رفــع الكفــاءة التــي جــرى
تنفيذهــا باالســتاد الســتضافة عدد من
مباريــات كأس األمــم ،حيــث أعرب عن
تطلعــه ألن تكون البطولة دفعــة إيجابية
للرياضــة المصريــة ككل ،وكــرة القــدم
بشــكلٍ خاص ،بفضل ما تــم تطويره من
بنية تحتية رياضية على أعلى مســتوى.
وتفتتح مصر ،حاملة الرقم القياســي
بالفــوز باللقــب  7مــرات ،البطولــة
بمواجهــة زيمبابــوي ،يــوم الجمعــة
المقبــل ،في اســتاد القاهرة ،ثــم تواجه
الكونغــو الديمقراطيــة وأوغنــدا ضمــن
المجموعة األولى.
وتقــام مبــاراة مصــر وزيمبابــوي،
مســاء
يوم  21يونيو الســاعة العاشــرة
ً
بتوقيت القاهرة.
وأعلــن المكســيكي خافييــر أجيــري،

مــدرب منتخبنــا الوطنــي قائمــة مصــر
المشــاركة فــي أمــم إفريقيــا 2019
والتــي تقــام علــى أرض مصــر ،خــال
الفتــرة مــن  21يونيــو إلــى  19يوليــو
منتخبــا ألول
المقبــل ،بمشــاركة 24
ً
مــرة منــذ انطــاق البطولــة األولى في
السودان عام .1957
وبــدأ المنتخــب المصــري معســكره
االســتعدادي للبطولــة فــي بــرج العــرب
بمدينــة اإلســكندرية خــال األيــام
الماضيــة فــي إطــار التحضيــر لخوض
تجربتين وديتين أمــام تنزانيا وغينيا.
وشــهدت القائمــة النهائيــة اســتبعاد
أحمد أبو الفتوح الظهير األيســر بفريق
ســموحة وزميلــه بالفريــق الحــارس
محمد أبو جبل.
ومــن المقــرر أن يفتتــح المنتخــب
الوطنــي مبارياته في البطولــة بمواجهة
زيمبابــوي يــوم الجمعة  21من الشــهر
الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

محمد فضل

األحد
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صناعة التريندات ..العالم الخفى للشعبية الزائفة

>>نجم مرسح مرص :أبطال المسلسالت يدفعون بالدوالر لتتصدر أعمالهم "الرتند">> أخصاىئ برمجيات :نجوم العالم االفرتاىض زبانئ لرشكات خداع الجماهري
"يكذب الكذبة ويصدق نفسه" ،ليس مجرد
واقعا لكثير من المشاهير
مثل شعبي ،بل أصبح ً
المصابين بهوس "حصد الاليكات" لصفحاتهم
على مواقع التواصل االجتماعي ،حتى باتت
تــقــاس شعبيتهم بــعــدد ال ـــ"الي ــك ــات" ،فهناك
صفحات يقدر عدد المتابعين لها بالماليين،
تتخطى مشاهدات الصور ومقاطع الفيديو التي
تشاركها ماليين المشاهدات.
وهناك نجوم يصبحون األكثر ت ــداوالً على
مواقع التواصل االجتماعي من خالل ما يعرف
بـ "الترند" ،لكن األمر ال يخلو من تالعب ،وشراء
إلعجابات وهمية من قبل متخصصين في هذه
اللعبة ،التي يتربحون من ورائها أمواالً طائلة،
كما كشف الفنان محمد أن ــور ،نجم "مسرح
مصر".
مؤخرا ،قال أنور إن
وفي مقابلة تليفزيونية
ً
هناك فنانين يدفعون أمــواالً
يوميا ،من أجل
ً
صعود أعمالهم فى الترند اليومي ،والعمل على
توجيه المشاهد دون االهتمام بالدور ،حتى أن
يوميا من أجل أن
هناك من يدفع  400دوالر
ً
تتصدر أعمالهم مواقع التواصل االجتماعي.
وتابع في سياق رده عبر صفحته الشخصية
على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" على
آراء النقاد بشأن األعمال الفنية" :األغرب إنك
تالقى ناقد يطلع يقولك إن مسلسل كذا الناس
بتشوفه ومسلسل كــذا محدش بيشوفه ،أنت
عرفت منين الناس بتشوف إيه وما بتشوفش
إيه ،أنت نزلت سألت الـ ١٠٠مليون ،وال بتحسبها
بالترند بتاع تويتر اللى بيتدفع فيه  ٧آالف جنيه
كل يوم ،بطلوا بقى كالم باسم الناس عشان إحنا
كلنا هنا بنتوجه ناحية حاجة والناس فى الشارع
بتحب وبتتفرج على حاجة تانية خالص".
غير أن المطرب اللبناني عاصى الحالنى
الـــذي يــؤمــن ب ــأن الــعــصــر الــحــالــى هــو عصر
مكتبا
"السوشيال ميديا" ،والذي بقول إن لديه
ً
يهتم بمواقع التواصل االجتماعى ،وفى بعض
األحيان يكتب هو بنفسه المنشورات ،أكد فى
حوار تلفزيونى ،أن عدد المشاركات واإلعجاب
عبر "السوشيال ميديا" ،أرقــام وهمية وليست
واقعية.
وعــقــب" :ال ــواق ــع فــى الــحــفــات وأرشــيــف
األغانى ،وما يــدور على السوشيال ميديا من
مقياسا للفنان ألن
اليكات قليلة أو كثيرة ليست
ً
الكبير بأعماله ومكانته الحقيقية ،واليوتيوب
مقياسا ،وال أهتم بأرقامه".
ليس
ً
ما المقصود بـ"التريندات"؟
قبل أن نتعرف على كيفية صناعة المحتوى

استشارى نفىس :الاليكات والشري "جمعية ودايرة" فى "عالم النفاق"

والتحكم من خالله على عقول الجماهير يجب
أن نعرف المقصود بالتريندات أو "الموضوعات
مقياسا
الشائعة" ،والتى تعد فى أبسط صورها
ً
فى الوقت الفعلى لما يتحدث عنه األشخاص
على مواقع التواصل.
وهناك قائمة عالمية من موضوعات االتجاه
أيضا قوائم محلية منفصلة
(التريندات) ،ولكن ً
توضح بالتفصيل ما يجرى فى البلدان والمدن
الفردية.
كما يمكن للشركات دفــع مبالغ مالية على
سبيل المثال لموقع "تويتر" لتظهر فى القائمة،
لكن هذه "االتجاهات الدعائية" يتم تمييزها
بوضوح على أنها إعالنات ،وليس هذا هو الحال
مع الهاشتاج الذى يتم بشكل مصطنع.
كيف نفرق بين المحتوى الحقيقى
والمزيف؟
تنقسم الحسابات على مواقع التواصل إلى
أربعة أقسام كالتالي :شخص حقيقى وهوية
رقمية حقيقية ،شخص حقيقى وهوية رقمية
مزيفة ،وهــذان القسمان ليس لهما تدخالت
مباشرة فى صناعة التريندات المزيفة.
أمــا عن القسم الثالث من الحسابات فهو
الحساب اإللكترونى دون هوية لشخص غير
مــوجــود (وهــمــي/آلــي) ،وهــى الحسابات التى
عـــادة مــا يــتــم إنــشــاؤهــا بــغــرض استخدامها
غالبا،
للدعاية اإللكترونية ،فهو حساب مبرمج ً

فيما يعرف باسم ( )Botأو الذباب/اللجان
اإللكترونية ،هذه الحسابات تكون دون هوية
حقيقية ،أى أنــهــا ال تنتسب لشخص بعينه
فى الــواقــع ،كما أنها ال تمتلك هوية رقمية،
فهى تستخدم صــور شخصيات عامة كصورة
شخصية أو حتى ال تضع أى صورة شخصية،
المعرف لها (الهاندل)Handle/
ويكون االسم ُ
ً
ـودا تم إنتاجه من مولدات
رقما
مسلسل أو كـ ً
ً
إلكترونية (.)Code Generators
وتعمل تلك الحسابات فى أوقات معينة فقط
بغرض دعــم هاشتاج معين أو الترويج لفكرة
معينة أو حتى لمنتج معين ،لكنها بقية الوقت إما
تُكتشف من تويتر فتُحذف ،أو تبقى ساكنة دون
أى نشاط ،ما لم تكن هناك أى حملة تستدعى
مشاركتها.
 23مليون حساب زائف على موقع
"تويتر"
قُدر عدد هذا النوع من الحسابات عام 2014
بنحو  23مليون حساب على موقع "تويتر" فقط،
لكن من المهم هنا أن نذكر أن تلك الحسابات
اآللية ال تستخدم فى الدعاية فقط ،بل بشكل
عام تُبرمج لغرض أساسى وهو توفير مجهود
اإلنــســان فى عملية النشر ،ســواء كــان النشر
أوتوماتيكيا من روابط معينة أم حتى شركات
ً
معينة أم خدمات معينة كالمتعلقة بالطقس أو
البورصة وهكذا ،فتنشر تلك الحسابات اآللية

ما تمت برمجتها عليه دون تدخل بشري ،وقد
خلصت دراســة لمركز "بيو" األمريكى أن ثلثى
المحتوى المنشور على تويتر والمرتبط بمواقع
إلكترونية ُينشر بواسطة حسابات آلية.
أمــا عــن الــنــوع الــرابــع مــن الحسابات فهو
الحساب اإللكترونى ذو الهوية الرقمية المتكاملة
لشخص غير موجود ،وهــذا النوع األخير من
الحسابات هــو األكــثــر احترافية وتستخدمه
الشركات الكبرى ،فهى تنشئ حسابات إلكترونية
ويكون لكل حساب هويته الرقمية الكاملة ،يتم
بناؤها مثل بناء الشخصيات السينمائية فى
األفالم ،أى أن هناك صورة لشخص ما واسم
ربما يدل على االنتساب لعائلة أو قبيلة معينة،
كما أن هناك اهتمامات لكل حساب.
واألصل أن هذا النوع من الحسابات وهمى
مثله مثل النوع الذى سبقه ،لكن الفارق أن هذه
دائما ،كل يوم،
الحسابات يتم تغذيتها لتنشر
ً
مثلها مثل اإلنسان الحقيقي ،وكلما كانت كفاءة
التحديث اليومى للحساب عالية ،مــن حيث
توقيتات ونوعية النشر المالئمة مع صفات
الشخصية بما فى ذلك بعض التغريدات عن
الحياة الشخصية ،كلما كانت الشخصيات أقرب
صعبا.
للواقعية وأصبح تمييزها
ً
ويكون دور تلك الحسابات وقت الحمالت
الدعائية أن تكتب ما يراد منها كتابته ،وهنا
تأتى االحترافية؛ فتخيل أنك تتصفح تويتر،

فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

رئيس الكاف متهم باالبزتاز الجنىس :الجنس مقابل العمل ..إيقاف رئيس االتحاد
األفغاىن مدى الحياة بعد تحرشه بالعبات المنتخب ..وفضيحة االغتصاب تحارص "نيمار"
يــبــدو أن عــالــم الــســاحــرة المستديرة
أصبح ال يتسم باألخالق والروح الرياضية
التي صنعت مــن أجلها كــرة الــقــدم ،بعد
الكشف عن العديد من الجرائم األخالقية
والفضائح الجنسية خالل الفترة األخيرة.
فــفــى بــعــض األحـ ــيـ ــانُ ،يــظــهــر بعض
الالعبين الجانب المظلم فى شخصياتهم،
خصوصا أثناء المعسكرات الكروية التى
ً
وغالبا ما تكون
تمتد لفترة زمنية طويلة،
ً
سهل للكثير
بعيدة عن الوطن ،األمر الذى ّ
من الالعبين السقوط في فخ الفضائح
الجنسية التى أضرت بحياتهم بشكل عام.
وألن الــجــنــس يشغل حــي ـ ًزا فــى حياة
المشاهير ،فقد وقــع نــجــوم كــرة القدم
ضحية العديد من الفضائح ،منهم َمن تأثر
سلبا ،ومنهم َمن أكمل مشواره من دون
بها ً
اكتراث.
لم يقتصر األمر على الالعبين ،بل وصل
إلى مسئولين كبار في االتحادات القارية
والمحلية.
فلم يلتقط أحمد أحمد رئيس االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم "الكاف" ،أنفاسه من
التحقيق فى تهمة الفساد المنسوبة إليه،
حتى خرجت المالية مريم دياكيت مستشارة
العالقات العامة السابقة باالتحاد ،عن
صمتها لتكشف حقائق جديدة فى قضية
تحرشه بسيدات الكاف.
وق ــال ــت "دي ــاك ــي ــت"" :رف ــض ــت الـ ــزواج
بـــ"أحــمــد" ،بعدما تحرش بــى عــام 2017
بالرباط عاصمة المغرب.
وأضـــافـــت" :أح ــم ــد أحــمــد رفـــض أن
يجعلنى أعمل ألننى رفضت أن أتزوجه..
وقــال لى تعالى إلى غرفتى لكى تحصلى
على العمل" .وتابعت" :كان يرفض السماح
لــى بالعمل ألنــنــى رفــضــت الــــزواج منه،
رئيسا ولديك أناس يحلمون
عندما تكون
ً
بالعمل فى كرة القدم وأنت تقول تعالى إلى
غرفتى وأمنحك وظيفة ،أليس هذا إساءة
استخدام للسلطة؟".
واستكملت" :بصفتى امـــرأة بصفات
إسالمية ،لم يكن بالسهل أن أذهــب معه
إلى غرفته الخاصة به".
رئيس االتحاد األفغاني
بالتوازي مع تفجير هــذه التهمة ضد
رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،أًصدر
ـرارا
االتــحــاد الــدولــى لكرة القد "فيفا" قـ ً
ـارمــا بإيقاف رئيس االتــحــاد األفغانى
صـ ً
لكرة القدم مدى الحياة بسبب استغالله
الجنسى لالعبات المنتخب الوطنى منذ
عام .2013
خالدة بوبال ،مديرة منتخب أفغانستان،
أعلنت تعرض العديد من العبات المنتخب
لالعتداءات الجنسية من قبل العديد من
المسئولين فى االتحاد يأتى على رأسهم
رئيس االتحاد.
وأشارت إلى خوف العديد من الالعبات
لإلدالء بالحقيقة خو ًفا من تعرضهن للقتل

على يد العديد من المسئولين فى االتحاد
كبيرا.
األفغانى الذين يمتلكون نفوذًا
ً
ب ــوب ــال ق ــدم ــت عــلــى ل ــج ــوء ســيــاســى
للدنمارك ،قبل أن تقرر فضح المسئولين
فــى االتــحــاد األفــغــانــى فــي االع ــت ــداءات
الجنسية.
نيمار
كما تــداولــت وســائــل اإلع ــام فضيحة
جنسية متهم فيها النجم البرازيلى نيمار
دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان مع
باربرا بالفين عارضة المالبس الداخلية
بشركة "فيكتوريا سيكريت" ،بعد أن رصدت
الكاميرات عارضة األزياء خالل تسللها من
منزل النجم البرازيلى بالعاصمة الفرنسية
باريس ،عقب ليلة حمراء أمضتها برفقة
مهاجم الفريق الباريسى.
وذكــرت صحيفة "ذا صن" اإلنجليزية،
أن باربرا بالفين أمضت ليلة حمراء برفقة
نيمار فى منزله بباريس ،عقب لقائهما
فى احتفالية أسبوع الموضة ،ورصدتها
الكاميرات خالل تسللها من منزل النجم
البرازيلى فى الساعات األولى من الصباح.
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن بــاربــرا
انضمت إلى نيمار ولويس هاملتون بطل
العالم لسباقات فورموال ،1خالل الحفل،
ولكن نجم الفورموال 1تركهما وحدهما فى
منزل النجم البرازيلى.
وكــان دليل إدانــة النجم البرازيلى هو
تسلل عارضة األزياء من منزله فجرا ،دون
أى ماكياج على وجهها وارتدائها فستا ًنا
مختل ًفا عن الذى كانت ترتديه فى الحفل،
وفى الوقت نفسه ،عاد نيمار دون أن يبدل
مالبسه إلى فندق هيلتون بارك لين ،فى
وقت الحق من مغادرة الفتاة.
كريستيانو رونالدو
فضيحة نيمار جــاءت بعد أسابيع من
اتهام البرتغالى كريستيانو رونالدو ،مهاجم
ريــال مدريد السابق ويوفنتوس اإليطالى
الحالي ،باغتصاب فتاة مراهقة عام .2009
وأكدت الفحوصات الطبية تعرض الفتاة

لالغتصاب بالفعل ،ووكل النجم البرتغالى
 9محامين للدفاع عنه ،واضطر فى النهاية
لدفع مبلغ قدره  375ألف دوالر للفتاة من
أجل الحصول على تنازل كتابى منها عن
القضية.
روبينيو
كما أصدرت إحدى المحاكم اإليطالية
حــكـ ًـمــا عــلــى الــنــجــم الــبــرازيــلــى روبينيو
بالسجن  9سنوات ،بعد إدانته باالعتداء
الجنسى على فتاة فى يناير عــام ،2013
بعد أن ثبتت إدانــتــه بجانب  5أشخاص
باالعتداء الجنسى على فتاة ألبانية فى
أحــد الــنــوادى الليلية عندما كــان الالعب
ضمن صفوف فريق ميالن.
جون تيرى يخون زميله
الفضيحة األشهر كانت من نصيب قائد
المنتخب اإلنجليزى السابق جــون تيري،
حيث سلطت صحيفة "ديــلــى مــيــل" ،قبل
انطالق كــأس العالم عــام  ،2010الضوء
عــلــى قــيــامــه بخيانة زوجــتــه مــع صديقة
صديقه "واين بريدج" وكان يتخذ من بيت
األخير مكا ًنا للقاء صديقته.
وأحــدثــت الفضيحة ضجة كبيرة فى
ً
وبـــدل من
صــفــوف المنتخب ،حيث أنــه
التركيز على التحضير الذهنى والفنى
للبطولة من قبل المدرب اإليطالى فابيو
كابيلو ،ركــز األخير واالتــحــاد اإلنجليزي
واإلعالم قضية شارة الكابتن وهل يجب أن
تٌنزع من يد تيرى أم ال ،وهو ما أثر على
عالقة العبى األسود الثالثة بقائدهم.
مايكل باالك
فضيحة كان بطلها مايكل باالك ،قائد
منتخب ألمانيا السابق ،الذى طالما عرف
بانضباطه ،خاصة أنه متزوج وأب لثالثة
أطفال قبل أن يكشف حقيقته المرة زميله
السابق فى نادى بايرن ميونيخ كريستيان
ليل ،الذى اعترف بأن باالك أقام عالقة
مع زوجته دانييال.
فضيحة نجوم فرنسا
أقــامــت المغربية زاهــيــة دهــار عالقة

جنسية مع ثالثى منتخب فرنسا فرانك
ريبيرى وكريم بنزيمة وسيدنى جوفو ،قبل
أن يكشف اإلعالم الفرنسى عن الواقعة،
وكانت المفاجأة أن المغربية فتاة قاصر
وهو ما يعد قضية كبيرة فى فرنسا.
راين جيجز
هو أسطورة فى عالم الكرة البريطانية
والــعــالــمــيــة بــكــل تــأكــيــد ،فحصوله على
لقب "سير" من الملكة إليزابيث الثانية
لم يكن من فراغ ،ولكن يبدو أنه لم يكن
مثالً أعلى فى حياته الشخصية ،مثلما
كان داخل المستطيل األخضر ،فالالعب
المخضرم قــام بخيانة شقيقه ومــارس
العالقة الجنسية مع زوجته عدة مرات.
وهو األمر الذى جعل معظم عائلة راين
جيجز تقاطعه الحديث أو التعامل معه
منذ عدة سنوات.
رونالدو
وقع النجم البرازيلى رونالدو ،ضحية
فضيحة جنسية هى األطرف من نوعها،
حيث اصطحب ثــاث بائعات هــوى إلى
منزله بعد ليلة حافلة ،ليكتشف الح ًقا
أنهن "رجال" قاموا بعملية تحول جنسي.
حــاول رونالدو شــراء سكوتهن بالمال
خو ًفا من الصحافة ،لكن الحادثة سرعان
ما انتشرت كالنار فى الهشيم ،لتزيد من
محنة الالعب الذى كان يعانى من تراجع
مستواه.
جوزيف بالتر
رئــيــس االتــحــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم
ال ــس ــاب ــق ،ات ــه ــم ه ــو اآلخــــر بــالــتــحــرش
بحارسة مرمى المنتخب األمريكى هوب
ســولــو ،فــى يــنــايــر  ،2013وذلـــك خــال
حفل توزيع جوائز الفيفا ،وأنكر متحدث
باسمه االتهامات ،وقال إن "هذه المزاعم
سخيفة".

محمد عبد الحارس
وأمير سعد

ووجدت "هاشتاج" معي ًنا فى الصدارة ببلدك،
ستدخل عليه لــتــرى شخصيات تكتب عنه،
ومجموعة حسابات وهمية تنشر تغريدات
مكررة ،إال أنك تجد كذلك مجموعة حسابات
بــاهــتــمــامــات مختلفة وم ــن شــرائــح عمرية
ومــدن مختلفة تدعم الهاشتاج ،وهو ما يراد
التسويق لــه ،أن هــذه الــدعــايــة مدعومة من
أماكن وأشــخــاص مختلفين فى أشياء كثيرة
لكن اهتمامهم بالقضية مشترك ،فيفكر وقتها
اإلنسان أنها ً
فعل منتشرة ومن ثم يبدأ العقل
فى تصديق صواب ما تروج له ،ولكن المهمة
الصعبة هنا ،أن تصنع شخصيات تتناسب
مع ما ستطرحه على الــرأى العام من قضايا
مستقبلية ،لــذلــك وجــب التخطيط والــبــنــاء
المسبق لكل شخصية ألن عملية بناء هويته
أشهرا.
الرقمية تستغرق
ً
إثارة الرأى العام طريق َمن ال مال له
نحو الشهرة
نوعا آخر من صناعة الشعبية
كما أن هناك ً
الزائفة يتمثل فى إثارة الرأى العام المصرى
ـورا فاضحة لها
كــأن تنشر فنانة مبتدئة صـ ً
فيتم تــداولــهــا على الــســوشــيــال ميديا وتتم
استضافتها فى البرامج التلفزيونية لتبرر
فعلتها وتكتب الصحف عنها بهدف مواكبة
اهــتــمــامــات الجمهور على مــواقــع التواصل
أيضا
االجتماعي ،كما ينطبق الحال برمته
ً

على نشر التعليقات المثيرة للجدل أو الطعن
فى ثوابت المجتمع ومخالفة أعرافه.
يقول عبدالرحمن سيد ،أخصائى برمجيات،
إن "بعض مشاهير ونجوم العالم االفتراضى
هم زبائن لشركات كبرى متخصصة فى خداع
الجماهير بصناعة التريندات الزائفة ،من خالل
شراء "اليكات" وهمية ومشاهدات خيالية ،من
أجل صناعة شهرة وهمية داخل المجتمع".
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "تجارة الاليكات
وصــنــاعــة الــتــريــنــدات والمتابعين الوهميين،
انتشرت فى السنوات الست األخيرة مع اإلقبال
على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث بدأت
من خــال بيع حسابات بال متابعين ،ومــن ثم
يقوم أصحابها ببيعها لمن يرغي في الشراء،
حاليا إلى فبركة حسابات بأسماء
ووصل األمر
ً
أجنبية".
وأوضح أن "غالبية مشاهير مواقع التواصل
االجتماعى ممن يقدمون محتوى باللغة العربية
يحظون بمتابعين أجانب".
وقال الدكتور جمال فرويز ،استشارى الطب
النفسي ،إن "سبب اتجاه الفنانين لإلعجاب
الوهمى هو محاولة إقناع جمهورهم بأنهم األكثر
شهرة وأنهم قــادرون على جذب انتباه جمهور
جديد ،فى ظل البحث عن الشهرة وسعى كل
جمهورا أكثر من اآلخر
شخص إلثبات أن لديه
ً
وسط حالة المنافسة الشديدة بين المشاهير
خاصة فى السنوات األخيرة بعدما سيطرت
"السوشيال ميديا" والعالم االفــتــراضــى على
العالم الواقعي.
وأوضح لـ"المصريون" ،أن "البحث عن الشهرة
ليس الهدف منه العامل المعنوى فقط ،بل يتعلق
أيضا ،من خالل الظهور
األمر بالبحث عن المال ً
فى اإلعــانــات أو البرامج التلفزيونية وزيــادة
األجور فى األعمال السينمائية".
وأشـــار إلــى أن "عــالــم اإلعــجــاب وصناعة
الجمهور الوهمى ال يتوقف على المشاهير
والفنانين والعبى كرة القدم وحدهم ،بل أصبح
أيضا ،فالسوشيال
األمر يتعلق بالجمهور العادى ً
ميديا مليئة بالخداع والكذب والنفاق ،حيث
يجامل األصدقاء بعضهم بالاليكات والتعليقات
حتى وإن لم تعجبهم ..فقط من أجل أن يردوا
لهم الاليكات ،ورغم إدراك كثير من الجمهور
لهذا الواقع المزيف فإنهم يتجهون إليه بح ًثا عن
السعادة التى غيبتها متاعب الحياة فى الواقع".

خالد الشرقاوى

الكوافيرات فى مرمى النواب

مطالبات بإخضاعها للرقابة الصحية ..للحفاظ عىل صحة راودها من األمراض المعدية
طالب أعضاء بمجلس النواب بتقنين أوضاع مراكز التجميل
والليزر وصالونات الحالقة ،وإخضاع هذه المحال للرقابة
الصحية ،والوقوف على أدوات التجميل التي تستخدمها أثناء
مؤخرا أدوات
خصوصا أن البعض تداول
التعامل مع الزبائن،
ً
ً
كثيرة غير معلوم مصدرها.
وسبق أن ناقش مجلس النواب هذا الملف في بداية العام
الجاري من خالل طلبات إحاطة مقدمة من قبل بعض النواب،
بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان في التصدي لفوضى
استخدام الليزر ،وتنظيم استخدامه في العالج والتجميل.
وقال النائب طارق متولي ،إن "الرقابة الصحية والمالية
يجب أن توجه بوصلتها تجاه صالونات الحالقة ومراكز
التجميل ،خاصة وأن الدولة أطلقت مبادرات صحية ،وعلى
المجلس دعمها بالتشريعات الفاصلة".
وأضــاف لـ"المصريون" ،أنه سيتقدم ومعه مجموعة من
النواب بطلبات إحاطة بشأن هذا األمر سيحدد لها جلسة
نظرا ألن "مراكز
عامة قبل نهاية يونيو الجاري للمناقشة،.
ً
التجميل وصالونات الحالقة ال يوجد بها أي نوع من اإلشراف
الصحي".
وأشار إلى أن "هناك مراكز للتجميل تستخدم مستحضرات
غير مطابقة للمواصفات الصحية ،وال تحمل عالمات تجارية
سلبا على صحة المواطنين ،ما
معروفة بل مجهولة ،ما يوثر ً
دفع النواب المجلس إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة".
وتابع ً
قائل" :ال نحمل أي ضغينة تجاه مراكز التجميل ،بل
تجنبا لتعرض
نطالب فقط بإخضاعها لإلشراف الصحي؛
ً
أى مواطن للضرر ،ولضمان سالمة الخدمات المقدمة سواء
مستحضرات أو "شغل عملي" ،ولمحاربة مصانع "بير السلم"
التى تصنع مواد تجميلية غير سليمة تحتوى على مواد خام
رديئة؛ متسببة في أمراض جلدية".
وأشــار إلــى "عمليات النصب التجارية التى تتم بإغراء
المواطنين كعمليات شد الترهالت والتخسيس والنحافة
والتفتيح وزراعة الشعر والتجميل والتى تنتهى بعاهة مستديمة
أو الوفاة ،كما أن هناك مراكز طبية تمتلك أجهزة للعالج
بالليزر ويتضح فى النهاية أنها غير مجهزة بشكل كامل،
والعاملون غير مؤهلين للقيام بهذه العمليات التحسينية ،ومن
الممكن أن يصاب الرجال فى صالونات الحالقة بالفيروسات
واألمراض المناعية".
وأكد النائب ،أن "هناك ً
دول مختلفة تشرف على مراكز
التجميل من الناحية الصحية ،إلى جانب تقنين أوضاعها
التجارية والضريبية ،كما في اإلمــارات وإيطاليا ،وحين يتم
ملزما إصدار تراخيص
نقل التجربة إلى مصر ،حيث سيكون
ً
من الوزارات المعنية والمحليات".
متفقة معها في الرأي ،طالبت النائبة شادية ثابت ،عضو
لجنة الصحة ،بضرورة عقد اجتماع عاجل تدعى إليه الدكتورة
هالة زايــد ،وزيــرة الصحة ،لمناقشة هذا الموضوع ،إذ أنه
منطقيا أن يطلق رئيس الجمهورية حملة " 100مليون
ليس
ً
صحة" ،وفى الوقت نفسه يتم بيع مستحضرات التجميل عبر
اإلنترنت ،دون معرفة جهة المنشأ ،وترك مراكز التجميل التي
تنشر األمراض بين المواطنين دون رقيب".
وقالت ،إن "مراكز التجميل للرجال والسيدات البد من
أن تكون لها شهادة منشأ وخبرة ،وتخصيص دورات تدريبية
للعاملين بها تحت إشــراف وزارة الصحة" ،مشيرة إلــى أن
"سبب انتشار فيروس "سى" بين المصريين "موس الحالقين"،
وبعض أدوات التجميل".
وحــذرت من "استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير
مصرح بها والترويج لها ،باعتبارها عالمات تجارية مشهورة
عالية األسعار دون مسائلة ،والضحية فى النهاية هو المواطن،
األمر الذى يتطلب ضرورة الحد من هذه الفوضى واألعمال
غير القانونية".
وقالت النائبة إلهام المنشاوى ،عضو لجنة الصحة ،إنه
"من الضرورى الكشف عن اإلجراءات والمعايير واالشتراطات
المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز ،والتعرف على آليات

الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية
بالبشرة التى تستخدم أشعة الليزر ،وآليات المساءلة عن أي
أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز فى ظل حدوث مضاعفات
وشكاوى عديدة من كثير من المترددين على تلك المراكز،
وخاصة الليزر ،فمن المفترض أن الليزر يستخدم بعد تدريب
مكثف وإش ــراف طبى مباشر ،لما لــه مــن أثــر على صحة
المواطنين المستفيدين منه ،وأضافت لـ"المصريون"" :البد من
معرفة آلية المساءلة إذا حدث وتعرض المواطن للضرر ،هذه
المراكز مثل الصيدليات ،صاحب الترخيص يقوم بتشغيلها
ثم يبدأ في تشغيل عاملين بها ،والبد من توعية المواطنين
إذا تعرضوا لمكروه ماذا يفعلون وإلى أى الجهات يلجأون؟".
وتابعت" :إحنا سايبين الناس فريسة ،ألنهم بيبقوا مطمنين
إن فيه دولة ورقابة ،وه طالما المكان دا مفتوح وبينزل إعالنات
يبقى مرخص وبيديله األمان".
وقال أحمد سعيد ،صاحب صالون حالقة للرجال بمنطقة
بوالق أبوالعال" :ال أحد يرفض الرقابة واإلشراف الحكومي،
طالما صاحب المحل ملتزم بالحفاظ على صحة زبائنه،
وحريص على سالمة جودة المنتجات التى يستخدمها ،لكن
هناك سـ ً
ـؤال البد من اإلجابة عنه :من الذى يسمح بتداول
المنتجات غير السارية صالحيتها فى األسواق؟ مما يجعلها
مطمعا ألصحاب الضمائر الضعيفة والباحثين عن المكاسب
ً
الزائدة دون مراعاة صحة اآلخرين؟ أريد معرفة اإلجابة على
ذلك".
وقالت ندى محمد ،صاحبة كوافير للسيدات" :أنا أحرص
علي ،ألنه يحقق لهي
على سالمة السيدات الالتي يترددن
ّ
سمعة جيدة ويجعلني أحظى بالتقدير بين الناس ،طالما
التزمت بمعايير االحترام والتقدم في المهنة يقبل الزبائن
على دون وسيط".
داليا عبد الباقى ،صاحبة "بيوتى سنتر" بالمهندسين،
أكدت أنها ال تستخدم أي أدوات تجميلية بدون تعقيم سواء
مقصات ،أو أى شيء معدني" ،إذ البد من استخدام بعض
المواد المطهرة ،كالديتول والكحول والغلى فى المياه الساخنة،
ونحافظ على نظافة المكان ولدينا مطفأة للحرائق".
وقالت إنها تؤيد مسعى مجلس النواب لفرض الرقابة على
مراكز التجميل" ،لكن حتى يتمكن كل أصحاب المراكز ومحال
الحالقة من تنظيم أوضاعهم وتوفير كل سبل السالمة واآلمن
والصحة ،البــد من إعطائهم الفرصة كاملة ومساحة من
الزمن عن طريق ً
مثل حمالت إعالنية أو حمالت تتجول بين
المراكز والمحال لتحذرهم من عدم استكمال طرق الحفاظ
على صحة المواطنين".
وق ــال زك ــى حــامــد ،ال ــذي يعمل بــأحــد مــحــال الحالقة
المشهورة بالمهندسين" :الصالونات فى المهندسين كثرت
بشكل مبالغ فيه ،وقبل عيد الفطر بأيام تم افتتاح أكثر من 4
صالونات فى أماكن متفرقة" ،معل ًقا" :الفرق بين المحال هو
السمعة واألداء الذى يطمئن له الزبون وال يهمنا كثرة المحال
دائما ما يجتمع بنا ويوجهنا إلى
فى المكان ،ولكن المدير
ً
األساليب الصحية والتعقيم والحرص الدائم على استخدام
أدوات تجميلية بما ال يضر صحة المواطن ،وال داعي للقلق
طالما ال نفعل شيئًا خاطئًا".
ووصــفــت بسنت أحــمــد ،مالكة "بيوتى سنتر" ،بمنطقة
"الكيت كات" ،خطوة مجلس النواب نحو تقنين أوضاع مراكز
التجميل بأنه "شيء جيد لكن في حالة عدم اإلضرار بعمل
هذه المراكز".
جيدا نقاط ضعفه ،لذلك
وقالت" :كل صاحب محل يعلم ً
ال نمانع اإلش ــراف وتقنين األوض ــاع ،فــإذا رصــدت اللجان
التى ستقوم باإلشراف الصحى ،مخالفات نطالبهم بإعطائنا
ِ
نستجب عليهم تطبيق القانون بحذافيره على
الفرصة ،وإذا لم
المخطئين".

حنان حمدتو

األحد
السنة الثامنة  -العدد 934
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الحمامات «البلدى» فى األرياف
تهدد خزان المياه الجوفية

كارثة بيئية خطيرة تهدد حياة ماليين المصريين ،خاصة فى
القرى والنجوع والكفور التى تعانى من الفقر ونقص الخدمات
والمرافق وشبكات الصرف الصحى بدأت فى االنتشار بشكل ملحوظ
خالل السنوات األخيرة ،فى ظل غياب الرقابة من األجهزة المعنية
بالحفاظ على البيئة وحماية ثروة مصر من المياه الجوفية.
فمن الطبيعى فى القرى التى ال يوجد فيها صرف صحى أن يقوم

السكان بعمل حمام بلدى الطرنش داخل المنزل؛ وذلك كبديل
لعدم توفير شبكات صرف ،فيلجأ األهالى إلى هذا الحمام ،ثم
يقوم بعمل النزح عند االمتالء وهكذا دواليك.

محمد الفايدى

الفشل الكلوى والتيفود والكولريا واألمراض الجلدية أبرز األمراض
كارثة بيئية خطرية عىل الحكومة التصدى لها وعىل األهاىل والعمد والمشايخ والنواب دور توعوى كبري فى وقفها
لــكــن مــا حــدث مــؤخـ ًـرا هــو أن كــثــيـ ًـرا من
الــمــواطــنــيــن لــجــأوا إل ــى حــفــر آبـــار عميقة
ض ــا عن
واســتــخــدامــهــا ف ــى الـــصـــرف ،ع ــو ً
استخدام "الشفاط" ،وعــربــات "الــنــزح" حتى
ماديا جراء هذه العملية التى تتكرر
ال يتكلف
ً
شهريا،
مرتان على األقل
ً
وه ــو مــا يــهــدد الــمــخــزون اإلســتــراتــيــجــى
والــثــروة القومية من المياه الجوفية؛ نتيجة
اختالط المياه الجوفية بمياه الصرف ،خاصة
مع استخدامها فى عملية رى الزراعات بكل
أنواعها من خضر وفاكهة ،فتنتقل األمراض
الفتاكة إلى أجساد البشر من حيث ال يدرون،
وتلك هى الطامة الكبرى.
وتنتقل الــديــدان الطفيلية وبــعــض أنــواع
الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا ،لكون
مياه الــصــرف الصحى والــفــضــات الحيوية
المصدر األساسى لهذه المل ّوثات التى هى
سبب مباشر فــى كثيرٍ مــن حــاالت الوفيات
بين الــمــواطــنــيــن ،حيث تتسبب فــى مشاكل
الصحية مثل "التيفوئيد" و"الكوليرا" ،إضاف ًة
إلى االضطرابات الوظيفية فى عمل الجهاز
العصبي ،والكلى ،وعضلة القلب.
وتنبه بعض الذين يدركون خطر ذلك لتلك
الظاهرة ،محذرين من انتشار هذه الظاهرة،
مطالبين الحكومة بسرعة وتوفير شبكات
صــرف صحى فى الــقــرى ،إلــى جانب تنظيم
حــمــات تــوعــيــة لــأهــالــي ،وتــحــذيــرهــم من
اإلقدام على ذلك ،لتفادى الكارثة التى تهدد
المجتمع وتلقى بظالل وخيمة على مستقبل
أوالده ــم وأطفالهم وأكلهم وشربهم ،نتيجة
اختالط مياه الصرف بالمياه الجوفية.
وق ـ ــال ال ــدك ــت ــور حــســيــن غــيــتــة ،الــنــائــب
البرلمانى عن دائرة العدوة ومغاغة بالمنيا ،إن
ما يحدث يعد كارثة بكل المقاييس خاصة أن
من يحفرون مواسير بعمق يتراوح ما بين 20
مترا بجوارهم جيران له لديهم طلمبات
وً 30
يدوية للشرب ،وهو ما يؤدى إلى كارثة صحية.
وأكــد "غيتة" ،أنه البد من تنظيم حمالت
توعية للمواطنين؛ للتحذير مــن خطر هذه
الكارثة البيئية والصحية ،وما تتسبب فيه من
أمراض فتّاكة يصعب عالجها.
مؤخرا،
وأوضح أنه التقى ووزير اإلسكان
ً
وت ــق ــدم بــطــلــب إح ــاط ــة ل ــإس ــراع ف ــى عمل
علما بأن
شبكات صرف صحى لقرى المنياً ،
محافظة المنيا هــى أقــل محافظات مصر
تمتعا بالصرف الصحي ،حيث تتراوح ما بين
ً
 4إلى  %5من قرى المحافظة ،والبد من عمل
ميزانية خاصة وبشكل استثنائى للمحافظة.
وأشار النائب البرلماني ،إلى أن الحكومة

طرحت ضمن خطة  ،30 – 20تشييد محطات
صرف صحى لقرى المنيا؛ للحد من مثل هذه
الكارثة البيئية ،واستجابة لطلب الماليين من
سكان المحافظة.
من جانبه ،وصف الدكتور عباس شراقى،
أســتــاذ الجيولوجيا والــمــوارد المائية بقسم
الموارد الطبيعية  -كلية الدراسات اإلفريقية
 جامعة القاهرة ،األمر بأنه يمثل "كارثة بيئيةتهدد حياة ماليين البشر".
ً
"مثل خــزان المياه الجوفية فى
وأضــاف:
الدلتا يعتمد على مياه النيل ،حيث يتجدد من
المياه المتسربة مباشرة من النهر ،وشبكة
قنوات الرى التى يصل طولها إلى حوالى 30
ألف كيلومتر ،والمياه الزائدة من مياه الرى،
والمياه المتسربة من المصارف الزراعية التى
يصل طولها إلــى حــوالــى  17ألــف كيلومتر،
والمياه المتسربة من األراضى الزراعية ،ومن
مياه االستخدامات المنزلية للقرى التى ال
يوجد بها صرف".
وتابع" :بعد توقعات بحدوث أزمة مياه فى
المستقبل ازداد االعتماد على المياه الجوفية
فى الزراعة ،حيث يستخدم اآلن أكثر من 7
مليارات متر مكعب من حوالى  23ألف بئر
جوفية ،بعد أن كان  1.3مليار متر مكعب من
حوالى  7آالف بئر عــام  ،1980ما أدى إلى
انخفاض منسوب المياه الجوفية فى الدلتا
 10 - 5أمتار".
وأشــار إلى أن "نوعية المياه الجوفية فى
كثيرا نتيجة التلوث من المصادر
الدلتا تأثرت
ً

السابقة ،عــاوة على تداخل مياه البحر فى
شمال الدلتا ،وزيادة عدد السكان خاصة فى
الــريــف الــذيــن اليتمتعون بــصــرف صحى ما
يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية".
وأكد شراقي ،أن "النشاط الصناعى ساهم
فى تشكيل خطر كبير فى زيادة تلوث المياه
الجوفية ،سواء الصرف الصناعى السطحى
الــذى يصل إلــى النيل وقنوات الــرى مباشرة
دون معالجة أو من طريقة التخلص من المياه
الصناعية ،عن طريق آبار فى باطن األرض".
وأشـ ــار إل ــى أن "الــســحــب الــجــائــر للمياه
الجوفية يؤدى إلى زيادة ملوحة خزان المياه
الجوفية خاصة فى شمال الدلتا ،وحول طريق
القاهرة  -إسكندرية الصحراوى والهوامش
الغربية القريبة من خزانات جوفية مالحة،
مثل خزان المغرةـ غرب وادى النطرون".
ولفت إلــى أن "زيــادة استخدام المبيدات
الحشرية واألســمــدة فــى النشاط الــزراعــي،
ووصولها عن طريق غسيل التربة الزراعية من
مياه الرى؛ أدى إلى ظهور العديد من الملوثات
النيترات والفوسفات واليورانيوم والزنك فى
المياه الجوفية".
تحديا
تواجه
"مصر
أن
"شراقي"،
وأوضح
ً
كبيرا فى نوعية المياه ســواء السطحية أو
ً
الجوفية؛ مما يتطلب معالجة مياه الصرف
الــزراعــى والــصــحــى والصناعى قبل وصــول
الــمــيــاه إل ــى الــقــنــوات السطحية أو المياه
الجوفية ،ووضع خطة مستقبلية لعمل صرف
صحى لجميع القرى المصرية ،وإعطاء هذه

المشروعات أولوية قصوى مع توصيل مياه
الشرب النقية لجميع السكان".
وشدد على "تحسين شبكة الرى فى مصر،
من خالل تطهير قنوات الرى وصيانة محطات
الرفع ،ووصول مياه الرى إلى جميع األراضى
الزراعية ،وهذه هى مهمة وزارة الرى األولى،
وكذلك تنظيم استخدام المياه الجوفية فى
الدلتا للحفاظ على نوعية المياه ،عن طريق
الحد من االستخدام الجائر لهذا الخزان،
وتحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة
التى تستهلك  %85من موارد مصر المائية".
من جهته ،أكد الدكتور صفوت عبد الدايم،
األستاذ بالمركز القومى للمياه ،مستشار وزير
الري األسبق ،أن ما "يقوم به بعض األهالى من
خلط مياه الصرف بالمياه الجوفية يعد كارثة
قومية بكل المقاييس ،والبد من التصدى له".
فورا
وأضاف" :يجب على األهالى التوقف ً
عن مثل هــذه األمــور التى من شأنها تحويل
المجتمع لمستشفى عــام مــلــيء بــاألمــراض
مطالبا الدولة
الفتّاكة التى ليس لها عالج"،
ً
بسرعة الــتــحــرك والتفتيش للحد مــن هذه
الــظــاهــرة المخيفة والــجــريــمــة المجتمعية
الخطيرة.
وأوضح أنه "على األهالى والعمد ومشايخ
الــبــاد والــنــواب البرلمانيين عمل حمالت
توعية وتحذير األهالى قبل أن تحل الكارثة
على الجميع".
مــن ناحيته ،قــال حسن العطيفي ،وكيل
أول وزارة الــرى والــمــوارد المائية ،إن هذه

الظاهرة مفزعة ،ويجب التصدى لها على
أكثر من شــق :شق تــوعــوي ،وذلــك من خالل
فورا
األهالى أنفسهم الذين يجب أن يتوقفوا ً
عن حفر أى مواسير أعماق من شأنها خلط
مياه الصرف بالمياه الجوفية؛ مما يهدد حياة
ماليين الــبــشــر .إلــى جــانــب دور الــدولــة فى
سرعة التصدى لهذا األمر ،وذلك بتجريم هذا
الفعل المشين ،والتفتيش الــدورى لشركات
المياه ووزارة الري؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة
الخطيرة".
األضرار الناتجة عن تناول اإلنسان
للغذاء المروى بمياه مخلوطة بصرف صحى
مــن نــاحــيــتــهــا ،وصــفــت الــدكــتــورة فاطمة
الزهراء على عبد العال ،رئيس بحوث بمركز
بــحــوث تكنولوجيا األغــذيــة بــاإلســكــنــدريــة،
اختالط مياه الصرف الصحى بمياه الرى أو
مياه الشرب أو المزارع السمكية بأنه "مصيبة
كبرى ،وخطر ال يهدد أهــل الريف فقط بل
يــهــدد كــل مــن تــنــاول الــخــضــراوات والفاكهة
الــمــرويــة بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي ،وكــذلــك
األسماك الموجودة فى مزارع سمكية مختلطة
بنسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي".
وأشــارت إلى أن "من أخطر مياه الصرف
الصحى هى مياه المجاري ،وتشمل المواد
العضوية السائلة الناتجة من صرف المنازل
من الحمامات والمطابخ ،والتى تشمل على
أعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقة من
الميكروبات من البكتريا والفطريات ،إضافة
إلى الطفيليات".

فــى ه ــذا ال ــص ــدد ،حـ ــذرت مــن "مــخــاطــر
كارثية جراء تناول اإلنسان الخضار والفاكهة
الــمــرويــة بمياه الــمــجــاري ،حيث تــقــوم بعض
النباتات بتخزين نسبة عالية منه فى أنسجتها
وخصوصا الكرنب والفجل والخيار ،وكذلك
ً
الــخــضــراوات الورقية مثل السبانخ والخس
والبقدونس والكرفس ،إضافة إلى أن المواد
العضوية تجعل طعمها سيئًا ورائحتها كريهة،
وإن لــم تــكــن كــذلــك ،فــهــى مليئة بالماليين
مــن البكتيريا الــضــارة مثل بكتيريا تسمى
سموما
(السالمونيال) ،وهــذه األن ــواع تفرز
ً
بــكــتــيــريــة؛ تــســبــب الــتــيــفــود وحــــاالت تسمم
وبكتيريا القولون التى تسبب النزالت المعوية
واإلسهال".
وأشارت إلى أن "األمر ال يقتصر على مجرد
اإلصابة إسهال وارتــفــاع درجــة الــحــرارة عند
انتقال الجراثيم إليها ،ولكن هــذه الجراثيم
وسموما
سموما بكتيرية
والفطريات تفرز
ً
ً
فطرية؛ تسبب أمــراض السرطان فى الكبد
والجهاز البولى والتناسلى والتنفسى وذلك
فى حالة االستمرار فى تناول هذا الغذاء لعدة
سنوات ،حيث إن السموم الفطرية التى تسببها
الفطريات تختزن فــى جسم اإلنــســان ،ولها
تأثير تراكمي ،وتتسبب فى األضرار واألورام
السرطانية عندما ت ــزداد نسبتها فــى جسم
اإلنسان بمرور العمر ،إضافة إلى وجود نسبة
كبيرة من بويضات الطفيليات مثل البلهارسيا
واإلنكلستوما ،ومــن الــمــعــروف أن األض ــرار
التى تصيب األطفال وكبار السن والحوامل
وأصحاب أمــراض نقص المناعة أشــد وطأة
لقلة مناعتهم ،وتقل أو تختفى عند الشباب".
وعــن كيفية تفادى هــذه األخــطــار ،شددت
جيدا بمصدر
على "ضرورة أن يهتم المواطن ً
المياه التى يتناولها سواء للشرب أو غسل الفم
واليدين ،وإذا كان لديه شك فيتم غلى المياه
وغــســل الــخــضــراوات والــفــاكــهــة ،عــن طريق
وضعها فى الماء النظيف ويضاف إليه مطهر،
وال يكتفى بهذا فالبد من استعمال فرشاة
جيدا ،حيث
خاصة لغسل الخضار والفاكهة
ً
إن المطهر وحده ال يقتل بويضات الطفيليات
الملتصقة بها ،وغسلها تحت تيار ماء نظيف
أيضا".
مع استعمال الفرشاة
ً
كــمــا دع ــت إل ــى ضــــرورة إيـ ــاء المشكلة
اهتماما أكبر من جانب المسئولين والمقيمين
ً
على صحة المواطنين عبر إمداد القرى التى
بشبكات صرف صحى متكاملة ،لفصلها عن
مياه الشرب ،ومعالجة مياه الصرف الصحي،
ألن عملية المعالجة مكلفة للغاية لذلك يفضل
فصلها عن مياه الشرب.

المساجد «اهلل» أم «تقليب» الجيوب؟

"األوقاف" تحظر جمع األموال داخل المساجد عدا المجالس المعتمدة من الوزارة >> مديريات األوقاف :غري مسموح ألى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى
تحرص الدولة المصرية ،على الحفاظ على هيبة المساجد
المصرية ،ومنع تحولها إلى ساحات للتسول؛ ومن أجل ذلك
أكدت مديريات األوقاف بالمحافظات المصرية ،التزامها بقرار
وزارة األوقاف ،بعدم السماح ألى جهة أو شخص بوضع صناديق
لجمع المال بالمساجد ،أو جمع أى أمــوال بأى طريقة أخرى
تحت أى مسمى ،عدا مجالس اإلدارات المعتمدة من الــوزارة
ووفق القانون.
وطــالــب مــديــرو األوقـــاف بالمحافظات المصرية ،جميع
المواطنين ورواد المساجد ،باإلبالغ الفورى عن أى مخالفات
ـورا طب ًقا
لجمع تبرعات بأى مسجد أو زاويــة التخاذ الــازم فـ ً
للقانون.
وحذر مديرو األوقــاف ،من جمع أى أمــوال بأى مسجد من
المساجد دون إيصاالت معتمدة وفى إطار القانون ،كما حذرت
من دفع أى أموال ألى شخص أو جهة دون إيصال معتمد ،حتى
ال تقع هذه األموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خالف
ما يقتضيه الشرع والقانون ،أو بما يضر بالمصلحة
الوطنية.
أئمة األوقاف من جانبهم ،أكدوا أن هذه الخطوة
تهدف إلى حفظ كرامة المسجد وهيبته ،السيما أنه
مكان للعبادة والتعبد وليس للتسول ،وبالتالى ال يجوز
جمع تبرعات من خالله إال بقواعد متعارف عليها،
يحرص اإلمــام من خاللها على توصيل المال إلى
مستحقيها ً
فعل.
وشدد أئمة األوقاف ،على أن هذا القرار يأتى
من باب «وتعاونوا على البر والتقوى» ،مشددين على
أن التبرعات التى تجمع بشكل قانونى من المساجد
يتم إنفاقها على المحتاجين وابــن
السبيل واألرامل وطلبة العلم
وغير ذلك ،أى أنها تصرف
فى وجــوه الخير وقضاء
ح ــوائ ــج ال ــن ــاس؛ حتى
ال يــقــع أح ــد فريسة
للفقر.

وأكد أئمة األوقــاف ،أن هذه الخطوة ليس الهدف منها منع
جمع التبرعات التى تتم بصورة قانونية وسليمة ،بل تلك التى
يحاول البعض جمعها من أمام أبواب المساجد.
وفى إطــار ذلك رصــدت "المصريون" ،قــرار وزارة األوقــاف
والمديريات بمنع جمع األمــوال داخل المساجد ورأى الخبراء
فى ذلك.
«األوقاف» تحظر جمع األموال بالمساجد
أكــدت مديريات األوقــاف بعدد من المحافظات المصرية،
التزامها بقرار الدكتور محمد مختار جمعة ،وزيــر األوقــاف،
بعدم السماح ألى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال
بالمساجد ،أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى،
عدا مجالس اإلدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون.
من جانبه ،قرر الشيخ محمد خشبة ،وكيل األوقاف بمحافظة
اإلسكندرية ،منع جمع التبرعات من المواطنين تحت
أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع
المواطنين على الصكوك ألنها تخدم الفقراء.
وفى أسيوط ،أكد الدكتور عاصم قبيصى،
وكيل األوق ــاف بالمحافظة ،فى تصريحات
صــحــفــيــة ،أن ــه تــم الــتــشــديــد عــلــى مــديــرى
اإلدارات الفرعية بمديرية األوق ــاف بمنع
وضع أى صناديق أو جمع التبرعات المالية
بالمساجد تحت أى مسمى ،عدا مجالس
اإلدارات المعتمدة ووفــق القانون؛ وإحالة
مــن يخالف تلك التعليمات إلــى التحقيق
والمساءلة القانونية.
وحث وكيل األوقــاف بأسيوط ،المواطنين
ورواد المساجد ،على اإلبالغ الفورى
عـ ــن أى م ــخ ــال ــف ــات لــجــمــع
تبرعات بأى مسجد أو
زاوية التخاذ الالزم
فورا طب ًقا للقانون،
ً
مشيرا إلى أن نظام
ً
الصكوك هو نظام

معتمد وتسلم إيصاالت باستالم الصك بالمبلغ ،والتى يتم من
خاللها شــراء أضحية وتوزيعها على الفقراء بمختلف القرى
والنجوع وإطعام الفقراء على مدار العام.
على نفس السياق ،قــرر الشيخ محمد سالمة ،مدير عام
األوقــاف بدمياط ،منع جمع أى تبرعات من المواطنين ،تحت
أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على
الصكوك ألنها تخدم الفقراء.
بناء على
وأكــد "ســامــة" ،فى تصريحات ،أن هــذا الــقــرار ً
تعليمات وزير األوقاف بعدم السماح ألى جهة أو شخص بوضع
صناديق لجمع المال بالمساجد ،أو جمع أى أموال بأى طريقة
أخــرى تحت أى مسمى ،عــدا مجالس اإلدارات المعتمدة من
ال ــوزارة ووفــق القانون .كما أكــد "ســامــة" ،تحذير ال ــوزارة من
جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصاالت معتمدة
وفــى إطــار القانون ،وتحذر من دفــع أى أمــوال ألى شخص أو
جهة دون إيصال معتمد ،حتى ال تقع هذه األموال فى أيدى من
يتصرفون فيها على خالف ما يقتضيه الشرع والقانون ،أو بما
يضر بالمصلحة الوطنية.
المسجد مكان للعبادة
من جانبه ،قال الدكتور منصور مندور ،كبير األئمة بوزارة
األوقــاف ،األستاذ بجامعة األزهــر ،إن هذه الخطوة تهدف إلى
حفظ كرامة المسجد وهيبته ،السيما أنه مكان للعبادة والتعبد
وليس للتسول ،وبالتالى ال يجوز جمع تبرعات من خالله إال
بقواعد متعارف عليها ،يحرص اإلمام من خاللها على توصيل
المال إلى مستحقيها ً
فعل.
وأضاف «مندور» ،فى حديثه لـ«المصريون» ،أن ذلك من باب
موضحا أن التبرعات التى تجمع
«وتعاونوا على البر والتقوى»،
ً
بشكل قانونى من المساجد يتم إنفاقها على المحتاجين وابن
السبيل واألرامــل وطلبة العلم وغير ذلك ،أى أنها تصرف فى
وجوه الخير وقضاء حوائج الناس؛ حتى ال يقع أحد فريسة للفقر.
كبير األئمة بوزارة األوقاف ،أشار إلى أن هذه الخطوة ليس
الهدف منها منع جمع التبرعات التى تتم بصورة قانونية وسليمة،
وإنما تلك التى يحاول البعض جمعها من أمام أبواب المساجد.
وتابع« :يتم جمعها بصورة قانونية وتكون تحت إشراف لجنة

وهى من تتولى صرفها بضوابط ومعايير ،فجزء منها يستخدم
وأيضا إلعــداد شهرية
لعمال المساجد وآخر إلطعام الفقراء،
ً
لبعض األسر التى فقدت عائلها وليس لها مصدر دخل»« .مندور»
نوه بأن التسول ظاهرة سيئة ومشينة لإلسالم والمسلمين ،ومن
ثم يجب على األئمة أن ال يعطوا الفرصة ألحد للتسول ،مضي ًفا
أن من يحتاج إلــى شــيء عليه التواصل مع اإلمــام مباشرة أو
مع اللجنة القائمة على جمع التبرعات ،وهى ستقوم بدورها
وستعطيهم ما يحتاجونه بصورة مهذبة وبما يحفظ ماء وجههم
أيضا .واختتم حديثه ً
قائل« :هذه الخطوة تعتبر حماية للمساجد
ً
وصيانة لسمعة المسلمين ،أى أن الغرض منها إيجابي».
هناك ضوابط تحكم التبرع
على سياق آخر ،قال بدير عبد العزيز ،عضو مجلس النواب،
إن قرار منع أى تبرعات داخل المساجد يحتاج إلى مراجعة،
خاصة أن هناك ضوابط تحكم هذه المسألة ،فاألوقاف فى
مصر اآلن تحكم قبضتها على المساجد بشكل فعلي ،وهذا شيء
جيد ومفيد للغاية ويساعد على استقرار الدولة المصرية.
وأضاف "عبد العزيز" ،فى تصريحات لـ"المصريون" ،أن معظم
هذه التبرعات تستخدم فى أعمال خيرية مثل إنشاء مشروعات
الصرف أو فى اإلنفاق على الفقراء واأليتام والمساكين كذلك
مشيرا إلــى أن أوجــه صرفها
تستخدم فى تطوير المساجد،
ً
معروف ،ويتم وفق ضوابط وليس دون معايير.
وتابع" :هناك إدارة داخل كل مسجد تتولى مهمة جمع هذه
األموال وتحديد أوجه صرفها ،وهؤالء يكونون من أهل الثقة ما
يعنى أن التبرعات تذهب لمن يستحقون".
عضو مجلس النواب ،نوه بأن المشاركة االجتماعية مهمة
جدا ،وال يمكن إلغاؤها السيما أنها تساعد على إنشاء مشروعات
ً
يمكن أن تتأخر بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير االعتماد
المالية الالزمة للبدء فيها .وشدد عضو مجلس النواب ،على
الــدور الحيوى الــذى تلعبه وزارة األوق ــاف فى استعادة هيبة
المساجد ،ومنع انتشار األفكار المتطرفة.

حسن عالم
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لحظة بلحظة« ..المصريون» تعايش رحلة محمد صالح بالجونة

نجح محمد صالح الفرعون المصرى
العـ ــب مــنــتــخــب مــصــر ،الــمــحــتــرف فى
صفوف ليفربول اإلنجليزي ،إلــى جلب
أنــظــار الــعــالــم إل ــى الــجــونــة وطبيعتها
الخالبة خالل رحلته األخيرة إلى البحر
األحمر ،حيث قضي النجم المصري 4
أيام وسط أمواج البحر الهادئة ورحالت
الصيد والمحميات الطبيعية.
"الــمــصــريــون" ،رصــدت تفاصيل رحلة
صــاح مــن الــوصــول حتى الــعــودة ،حيث
حضر صالح إلى الغردقة بسيارة خاصة
إلــى منتجعات الــجــونــة حيث لــم تسجل
رحـ ــات الــطــيــران الــداخــلــي بــالــغــردقــة
وصوله على متن أي منها.
وقام األمن الداخلى لمنتجعات الجونة
بتوفير خصوصية عالية لالعب بناء على
رغــبــة خــاصــة منه بعد عــدم تمكنه من
أداء صــاة العيد بمسقط رأســه بسبب
إقبال الجماهير على منزله للسالم عليه
والتقاط الصور التذكارية.
ونــشــر مــحــمــد صـــاح صــــورة ل ــه فى
البحر عبر حسابه الشخصي على موقع
التواصل االجتماعي "تويتر" معل ًنا بداية
فترة االستجمام والراحة قبل بداية رحلته
مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس
األمم األفريقية  2019ولم يفصح صالح
عن المكان الذى يتواجد به لالستجمام،
ولكن أكد شهود عيان من سكان الجونة
بالغردقة أنه يتواجد بأحد األماكن التى
تتمتع بخصوصية عالية ولــهــا شاطئها
الخاص.
ورافــق محمد صــاح مهاجم ليفربول
اإلنجليزي ونجم منتخب مصر ،مجموعة
مــن أصــدقــائــه فــي رحــلــة صــيــد بالبحر
األحمر ،ونجح في صيد سمكة الحصان،

وهي إحدى األسماك التي تقع على أعماق
كبيرة ويتم اصطيادها بنظام الجر.
ظهرا على
بــدأت الرحلة الساعة 11
ً
مــركــب يــســمــى نــيــمــار حــيــث ق ــام صــاح
بــالــمــراوغــة وانــطــلــق الــمــركــب مــن ميناء
مارينا الغردقة دون وجــوده ،فيما انضم
الفرعون المصري ألصدقائه بالوصول
لهم بــزورق سريع يستخدمه عــن طريق
قادما من الجونة.
البحر
ً
وفــى اليوم الثانى قــام برحلة بحرية
إلى جزيرة الجيفتون ،حيث استقل أحد
الــيــخــوت السياحية السريعة المملوكة
ألحــد أصــدقــائــه والـــذي كــان بصحبته،
حــيــث تــســتــغــرق الــرحــلــة ســاعــة إال ربــع
من الجونة حتى جزيرة الجيفتون التي
تقع أمــام ســواحــل مدينة الغردقة وهي
أول محمية طبيعية فــي البحر األحمر
وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور
النورس ،حيث يسكنها نحو  %50من طيور

النورس في العالم ،إضافة ألنواع أخرى
مــن الــطــيــور والــزواحــف هــي األول ــي من
حيث األهمية لقطاع السياحي حيث إنها
الجزيرة الوحيدة المسموح بالنزول عليها
فقط تتميز بموقعها القريب من مدينة
الغردقة وبرمالها الناعمة وما يحيط بها
من مواقع غوص.
موقعا من أجمل
وتضم الجفتون 14
ً
مــواقــع الــغــوص بــالــغــردقــة إضــافــة إلــى
تعدد مواردها الطبيعية بداية من الرمال
الــنــاعــمــة والــشــواطــئ الــجــمــيــلــة ،ونــظـ ًـرا
ألهميتها السياحية الكبيرة فإن جزيرة
الجفتون تشكل إح ــدى دعــائــم اقتصاد
البحر األحــمــر واالقــتــصــاد الــقــومــي لما
تتمتع به من قيم اقتصادية عالية تدر
بدورها تدفقات نقدية كبيرة.
وقــد حــرص محمد صــاح على قضاء
أطــول وقــت ممكن على ظهر الجزيرة،
حيث تناول وجبة الغداء بها والتي كانت

عــبــارة عــن أجــود أن ــواع السي فــود ،كما
حرص على ممارسة األلعاب المائية مثل
لعبة الكوترا والتزحلق على الماء بالبورد
وفـ ــى ال ــي ــوم الــثــالــث اســتــقــل الــنــجــم
الــمــصــري مــهــاجــم لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزى
محمد صالح ،زديك وهو مركب مطاطي
صغير مــزود بماتور عقب وصــول اللنش
السريع الــذى كان يقله فى رحلة بحرية
مع مجموعة من أصدقائه.
ويــأتــي ذلــك على غير المعتاد ،حيث
من المفترض أن يرسوا المركب بمارينا
أبــوتــيــج بــالــجــونــة وهـــى مــكــان انــطــاق
الــرحــلــة ،والسبب فــي ذلــك هــو األعــداد
الــغــفــيــرة مــن مــشــجــعــي ومــحــبــي محمد
صـ ــاح ،الــذيــن اصــطــفــوا عــلــى رصــيــف
الميناء بأعداد كبيرة فى انتظار وصوله
ولكنه فور وصول المعلومة بهذا المشهد
قرر استقالل الزديك قبل دخــول اللنش
إلــى مارينا حيث تــم توصيله إلــى فيلته

الخاصة مباشرة من طريق آخر.
وفــى الــيــوم الــرابــع قــام برحلة بحرية
برفقة مجموعة من أصدقائه على واحدة
من المراكب السريعة الخاصة بمنطقة
الجونة بالغردقة ،حيث أبحرت الرحلة
البحرية إلى منطقة شعاب "بيوض" التى
تقع شمال الغردقة وتتمتع بخصوصية
حــيــث ال تــذهــب إلــيــهــا س ــوى الــمــراكــب
الخاصة.
كبيرا مــع الالعب
ولعب الحظ دورًا
ً
محمد صالح هداف ليفربول اإلنجليزي
والــمــنــتــخــب الــمــصــري أثــنــاء اصــطــيــاده
للسمك ،واعتبر أهالي مدينة الغردقة أن
صالح محظوظا باصطياده نوعية أسماك
من الصعب اصطيادها في هذه األوقات
وبهذه األحجام.
وقام صالح باصطياد سمكة في وضح
النهار اسمها محسنية وهذه السمكة ال
تأكل الطعام إال في الليل ،كذلك حجم

سمكة الــحــصــان الــتــي اصــطــادهــا كبير
ونادرا.
ً
وكشفت مصادر مقربة من صالح عن
نوعية األســمــاك التي قــام باصطيادها
والــتــي ك ــان مــن بــيــنــهــا ســمــك الــبــونــجــز
والشعور والشريف والطرادى
وك ــان قــد أعــلــن رجــل األعــمــال نجيب
س ــاوي ــرس ،فــى وق ــت ســابــق عــن إطــاق
اس ــم الــاعــب الــمــصــري مــحــمــد صــاح
نجم المنتخب الوطني وفــريــق ليفربول
اإلنجليزي ،على أحد شوارع الجونة ،في
مدينة الغردقة على ساحل البحر األحمر،
والــتــي يملكها شقيقه سميح ســاويــرس،
عندما سأله أحد المتابعين على "تويتر"
بشأن إمكانية تسمية أحد شوارع الجونة
على اســم "ص ــاح" ،فــرد عليه ساويرس
كاتبا" :فكرة هايلة بس الزم اسأل سميح
ً
أخويا األول وعــاد نجيب بعدها ليعلن
للجمهور موافقة شقيقه على هذا األمر،
كاتبا عبر حسابه" :خــاص سميح وافق
ً
بس الزم اسأل صالح بردو".
واختتم صــاح رحلته البحرية بحفل
مصغر مع بعض أصدقائه داخــل فيال
رجل األعمال حاتم الضبع بمنطقة فيالت
فنادير داخل منتجعات الجونه حيث تقع
الفيال وسط جزيرة تحدها من كل جانب
بحيرة صناعية داخلها المياه وال يمكن
دخول الفيال إال عن طريق زورق صغير
داخل المياه أو عبر ممر ترابى صغير،
وتتمتع هذه المنطقة بخصوصية عالية
جـ ًـدا مع توافر أفــراد األمــن بكثره ومنع
دخول أى شخص فى هذه المنطقة.
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تفاصيل مثيرة عن الجنتلمان « ..كهربائى ..سباك ..وبنّا» والوظيفة مدير مدرسة

"اع ــرف شــيء عــن كــل ش ــيء" ،شعار
رفعه مدير مدرسة جمال عبد الناصر
اإلعــداديــة بالقصير جــنــوب محافظة
الــبــحــر األح ــم ــر ،وه ــو مــا أســفــر عن
حصول المدرسة على شهادة الجودة
واالعــتــمــاد مــرتــيــن متتاليتين ،وذلــك
مــن أعــمــال الــصــيــانــة الــتــي كــان يقوم
بــهــا بــنــفــســه مــثــل "الــبــنــاء والــســبــاكــة
والــكــهــربــاء والــنــجــارة" ،بــاإلضــافــة إلى
حسن معامالته مع المدرسين والطلبة
والــطــالــبــات ،حــيــث تــقــدمــت العملية
التعليمية على يديه في المدرسة.
م ــدي ــر م ــدرس ــة ب ــدرج ــة جــنــتــلــمــان
وأسـ ــطـ ــى فـ ــي الـــعـــمـــارة وال ــس ــب ــاك ــة
والــكــهــربــاء رغــم اقــتــراب إحــالــتــه إلــى
التقاعد بعد شهور قليلة ،وفى الوقت
الــذي ينتهزها غيره فرصة للحصول
عــلــى حــظــه فــى اإلجـــــازات وه ــو على
أعتاب نهاية الخدمة إال أنه منذ نعومة
أظــافــره وفلسفته فــي الــحــيــاة العمل
بالمثل الصيني (اعــرف شــىء عن كل
شىء).
رمضان عثمان مواليد  1960خريج
كــلــيــة الــعــلــوم قــســم الــجــيــولــوجــيــا عــام
 1982مــن مدينة القصير ،محافظة
البحر األحمر يقول لـ"المصريون" ،إن
والــدي كــان صنايعي في ورشــة شركة
الفوسفات بالقصير ،وأخــواتــي البالغ
عــددهــم  11منهم ستة مــن الصبيان
وخمسة من البنات.
وأضــــــــاف" :كـــنـــت أرافـــــــق وال ـ ــدي

وأساعده في الورشة ولفت نظري أنا
وصغير أن والدي ابتكر سخا ًنا للمياه
قبل ذيوعه في األسواق ومن هنا كنت
أهــوى الصنعة وال أتــرك مــن يمتهنها
وأراقب وأتابع كل مهنة.
وت ــاب ــع ق ــائـ ـاً" :الــتــحــقــت مــوســمـ ًـيــا
بــشــركــة الــفــوســفــات إال أن الــظــروف
مهندسا
والواسطة حالت دون أن أكون
ً
جيولوجيا وجاء تعيينى فى أول يناير
ً
1986م فــي الــتــربــيــة والتعليم كمعلم
لــمــادة الــعــلــوم وتــدرجــت فــي الترقي
مـ ــارً ا بــالــمــدارس اإلع ــدادي ــة ثــم إلــى
مدرسة القصير الثانوية الصناعية ثم
أصبحت مــديـ ًـرا لمدرسة جــمــال عبد
الــنــاصــر اإلع ــدادي ــة فــأصــبــحــت أمــام
تحديات جديدة فالمدرسة في مصاف
المدارس المتميزة على مستوى إدارة
الــقــصــيــر التعليمية بــل عــلــى مستوى
محافظة البحر األحمر وكفى بها أنها
أول مــدرســة إع ــدادي ــة تــحــصــل على
الــجــودة واالعــتــمــاد فــي الــعــام 2011م
عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــة مــن الهيئة
القومية لضمان الجودة.
وأشار عثمان إلى أنه خالل السنوات
الثالثة الماضية حولت فناء المدرسة
إلى صالة رياضية مكشوفة ،حيث كنت
أذهب في المساء عقب انقضاء اليوم
الدراسي إلى المدرسة ونحضر مواد
البناء من أسمنت وطوب وسيراميك،
أن ــا وبــعــض الــمــدرســيــن وبــنــيــت أربــعــة
مدرجات باإلضافة إلى قاعة لألنشطة.

واستطرد في حديثه :أقوم بإصالح
جميع األعــطــال مــن ســبــاكــة وكــهــربــاء
وأيضا إصالح التخت واألبــواب وعمل
ً
الــدهــانــات كــل ذلــك يــومـ ًـيــا فــي صقيع
الشتاء وحــرارة الصيف وال راحة لدى
وال إجازات بل عمل ثم عمل" ،مضي ًفا:
"أنني بعد مضى خمس سنوات حصلت
المدرسة على الجودة واالعتماد لعام
."2018
من جانبه يقول وصفى تميرى أحد
المدرسين" :ال شيء يشغله منذ توليه
مهام مدير المدرسة إال تطوير وتجميل
المدرسة والعمل على راحــة الطالب
والــمــدرســيــن وتــهــيــئــة الــجــو المناسب
لــتــحــصــيــل دروســـهـــم وق ــض ــاء أوقـ ــات
سعيدة ومفيدة داخل المدرسة".
وأضـــاف" :يستعد رمــضــان عثمان،
مــديــر م ــدرس ــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر
اإلعـــداديـــة بــمــديــنــة الــقــصــيــر ،لــلــعــام
الدراسى منذ إجــازة الصيف ما جعل
المدرسة حديث مدينة القصير جنوب
الــبــحــر األح ــم ــر ،وإلـ ــى جــانــب عمله
اإلداري يــقــوم رمــضــان بــعــدة مــهــن ما
بين أعمال سباكة وبناء وزراعة ونجارة
من خــال جهوده التطوعية والخيرية
لخدمة طالب مدرسته والقيام بمهام
الصيانة والتطوير وإصــاح المقاعد
والتشجير حتى حصل مــديــرهــا على
تكريم وشهادة تقدير من رئيس المدينة
ومدير اإلدارة التعليمية بالقصير وتم
توجيه الشكر مــن أولــيــاء أمــور طالب

المدرسة ،والذين يساهمون فى تطوير
وصيانة المدرسة.
وتابع" :مدير المدرسة هو أول من
يصل للمدرسة وآخر من يتركها حيث
يتابع تجهيز طابور الصباح واإلذاعــة
المدرسية إلى جانب الشئون اإلدارية
ومــطــالــب الــمــدرســيــن والــطــاب طــوال
اليوم".
كــمــا أشـ ــار إل ــى أن ــه خ ــال الــفــتــرة
المسائية يعود عثمان للمدرسة للعمل
في التشجير والصيانة وإنشاء مظالت
ف ــي الــفــنــاء لــيــجــلــس تــحــتــهــا الــطــاب
خالل أوقات الفسحة حيث قام عثمان
ب ــدور الــبــنــاء وســاعــده فــي ذلــك بعض
المدرسين والــطــاب وأولــيــاء األمــور،
ولــم يكلف مديرية التربية والتعليم،
دائــمــا "مــهــنــدم" الشكل
مــنــو ًهــا بــأنــه
ً
و"جنتلمان" في طابور الصباح.
وتشهد معامالته مع معلميه وأبنائه
من الطالب والطالبات وأولياء األمور
على نجاحه وتفاعله مع المستجدات
والمشكالت وسير العملية التعليمية
حــتــى ع ــادت الــمــدرســة تــزهــو وتــتــألــق
مــع رمــضــان فمدرسة الزعيم تتصدر
مــســابــقــات األنــشــطــة وأوائــــل الطلبة
فأصبحت قبلة للجميع ومعها يعانى
رمــضــان مــن محاولته إرض ــاء الجميع
من أولياء األمور الراغبين في التحاق
أبنائهم بالمدرسة.
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الالجئون السوريون ..رافعة اقتصادية بمصر
وزارة االستثمار :أكرث من  30ألف رجل أعمال يملكون أكرث من  1200رشكة

تنتشر الــمــشــروعــات الحاملة ألســمــاء سورية
في مناطق متفرقة داخل مصر ،بل واألكثر جذبا
لالهتمام أيضا ،أنها تحتضن الشباب المصري
الوافد من خارج القاهرة ،بحثا عن العمل.
يحظى السوريون في مصر بتقدير من جانب
المصريين ،كونهم تحولوا من فارين من آلة الحرب
إلــى أصحاب مشاريع ناجحة ،ولــم ينتظروا ُمنح
األمــم المتحدة ،ولــم يلقوا بأنفسهم في "قــوارب
الــمــوت" إلــى الــســواحــل األوروبــيــة ،واخــتــاروا أن
يؤسسوا مشروعات سرعان ما اتسع نطاقها.
الــشــاب المصري محمد رمــضــان ( 29عاما)،
ال ــذي ضــاقــت بــه السبل فــي محافظة الشرقية
(شمال شــرق) ،وقــدم إلــى القاهرة قبل سنوات،
يقول إنه بعدما تعثر عدة مرات في الحصول على
فرصة عمل ،استقر في محل سوري للمخبوزات،
بمنطقة المعادي جنوب القاهرة.
"رمــضــان" قــال لــأنــاضــول ،إن الــســوريــيــن من
أصحاب المشروعات التجارية ،التي تشهد رواجا
في مصر ،يهتمون من حيث التوظيف في المقام
األول بنظرائهم الهاربين من جحيم الحرب الدائرة
بسوريا ،ثم المصريين الوافدين من خارج القاهرة.
ويوضح رمضان ،أن صاحب المشروع السوري
ال ـ ــذي يــعــمــل ل ــدي ــه  10ع ــم ــال ،مــعــظــمــهــم من
المصريين ،يتسم "بجدية وصدق وأمانة وااللتزام،
وحريص على حقوقهم".
وفــي  8يونيو الــجــاري ،تقدم المحامي سمير
صبري ،بمذكرة قانونية للنيابة العامة ،طالب فيها
بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في
البالد.
وطــالــبــت الــمــذكــرة ك ــذل ــك ،بــإخــضــاع أمـــوال
السوريين لـ "قوانين الضرائب والرقابة وكيفية
إعادة األرباح وتصديرها مرة أخرى".
ولــم تعلق النيابة على الــمــذكــرة على الــفــور،
بقبولها أو حفظها.
وتحول عمل السوريين واستثماراتهم ،لشن حملة
ضدهم من جانب نشطاء ،بزعم أنها تمول أنشطة
مشبوهة وتدير أمــواال لمصلحة جماعة اإلخــوان

مشاريع السوريني ترتكز فى المطاعم وصناعة المنسوجات ..وتستوعب العمال المرصيني
المسلمين ،المصنفة "إرهابية" بحكم قانون مصر.
الــقــيــادي الــســابــق بــالــجــمــاعــة اإلســامــيــة في
مصر نبيل نعيم ،قــال في تغريدة منسوبة إليه،
إن "النشاط االقتصادي للسوريين في مصر ،من
أمــوال التنظيم الدولي لإلخوان ،ويمثل عمليات
غسيل أموال لبعض الجماعات اإلرهابية".
ل ــك ــن ه ـ ــذه الــحــمــلــة قــابــلــهــا ت ــدش ــي ــن وس ــم
#السوريين_منورين_مصر ،الــذي حظي بزخم
كبير وتــصــدر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،في
رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر.
ويــبــلــغ ع ــدد الــســوريــيــن الــذيــن قــصــدوا مصر
حــتــى نــوفــمــبــر  ،2018نــحــو  242أل ــف شخص،
وفق المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في حين تقول القاهرة إن عددهم أكثر

من ذلك.
وقدر تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي مــؤخــرا ،أن الحد األدنــى من مساهمة
السوريين في االقتصاد المصري ،وصل إلى 800
مليون دوالر على شكل استثمارات.
ورجح التقرير أن "يكون الرقم أعلى من ذلك"،
موضحا أن األعــمــال السورية في مصر تتراوح
بين المصانع الكبيرة والشركات الصغيرة ،في
مجال األقمشة والتكنولوجيا والمواد الغذائية،
بما فيها المطاعم.
وتــتــيــح الــمــنــشــآت الــســوريــة ،كــثــيــرا مــن فــرص
العمل للمصريين أنفسهم ،إضافة إلى السوريين،
كما ساهمت في رفــع نسبة الــصــادرات وخفض
الواردات.

وبحسب وزارة االســتــثــمــار ،يــقــدر عــدد رجــال
األعمال السوريين المتواجدين في مصر بـ 30
ألفا ،وساهموا في  2012بتأسيس  565شركة،
برأسمال قدره  164مليون دوالر ،وارتفع العدد
إلى  1254شركة في  ،2013برأسمال قدره 201
مليون دوالر.
تجمع رجــال األعمال السوريين
رئيس رابطة
ّ
فــي مــصــر (أهــلــيــة) خــلــدون الــمــوقــع ،ق ــال في
تصريحات صحفية ،إن رجال األعمال السوريين
المقيمين في مصر ،يمتلكون رأسمال يقدر بـ 23
مليار دوالر.
وتتركز استثمارات السوريين ،فــي صناعات
الــغــزل والــنــســيــج والــصــنــاعــات الــتــكــامــلــيــة ،مثل
اإلسفنج والورق والصناعات البالستيكية ،إضافة

إلــى الــصــنــاعــات الــدوائــيــة البسيطة ،وصناعة
األثــــاث والــمــفــروشــات ،والــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة
والنشاط التجاري والخدمي.
ويختلف النشاط االقتصادي للسوريين ،بحسب
ظروفهم الــمــاديــة ،ويــتــوزع بين أصــحــاب رؤوس
األموال والعمالة التي تضم مصريين وسوريين.
رجــل األعــمــال الــمــصــري محمد هــاشــم ،يــرى
في تصريح إلى وكالة "أألناضول" ،أن السوريين
"حموا المستهلك المصري من الطبقة المتوسطة،
من جشع األسعار المبالغ فيها".
ويضيف هــاشــم ،أن السوريين ساهموا بــدور
إيجابي في خفض أسعار المواد الغذائية ،األكثر
استهالكا بالنسبة إلــى المصريين ،كما تتميز
منتجاتهم بالجودة ،ما يدفع المصريين إلى فتح
مشروعات بأسماء سورية ،لثقة المستهلكين بها.
ويــرى هاشم أن "المشاريع السورية ساهمت
في تقليل معدل البطالة ،كما أن السوريين أحيوا
صناعات كادت تموت بمصر في مجالي المالبس
واألغذية مثال ،كما أنهم يدفعون الضرائب دون
التهرب منها".
بينما فــواز ،صاحب مطعم ســوري بالقاهرة،
بدت عليه مظاهر الثقة بالنفس ،مصحوبة بنوع
من االستغراب أثناء سماعه تقديم مذكرة إلى
النيابة الــعــامــة ،للمطالبة بــوضــع االستثمارات
السورية تحت الرقابة القانونية.
يــؤكــد فـ ــواز ،أن "مــصــر صــاحــبــة فــضــل كبير
على السوريين ،الذين قدموا إلى هنا فرارا من
جحيم الحرب ،ووفــرت لنا اإلقامة ،ويسرت لنا
التحول إلى أصحاب مشروعات مفيدة للمجتمع
المصري ،ومربحة لنا".
واستهجن فــواز بشدة محاوالت البعض الزج
بــالــســوريــيــن ،الــبــعــيــديــن عــن الــجــانــب السياسي
المحلي تماما ،في عمليات تورط بتمويل أنشطة
إرهابية أو جماعات إرهابية.

وكاالت

صراعات المال والسلطة تسيطر على اجتماعات إخوان الخارج
حاليا ،خاصة بعد الصراعات
تعيش جماعة اإلخوان المسلمين فى الخارج فى توتر شديد
ً
مؤخرا فى العلن على مواقع التواصل االجتماعي ،بين عدد من قياداتها؛
التى انتشرت
ً
بسبب الخالفات حول األموال والبحث عن المناصب داخل الجماعة ،وهو ما كشف عنه
مؤخرا قيادى سابق بالجماعة ،عن أن االجتماعات داخل مجالس الجماعة لم يكن سببها
ً

السلمية أو العمل المسلح ،بل كان خالف حول األموال والمواقع والمناصب اإلدارية،
وصالحيات هذه المواقع وأصحابها.

حسن عالم

عصام تليمة :محارض جلسات مجلس الشورى اإلخوان كلها خالفات إدارية ومالية فقط
كشف عصام تليمة ،القيادى السابق بجماعة
اإلخوان ،عن أن الخالف داخل اإلخوان ليس سببه
السلمية أو العمل المسلح ،بل هو ينحصر حول
المواقع والمناصب اإلداريـــة ،وصالحيات هذه
المواقع وأصحابها ،ومــن يقول لكم عكس ذلك
فليثبته.
وشدد "تليمة" ،على أن كل النقاشات الجتماعات
اإلخ ــوان فى الــداخــل والــخــارج كانت تــدور حول
خالفات إداريــة ومالية فقط ،ولم يكن العنف أو
مطروحا فى هذه الخالفات.
العمل المسلح
ً
الخبراء فى شئون الحركات اإلسالمية ،أكدوا
دائما
أن الجماعة تناقش خالفاتها ومشاكلها
ً
داخل الغرف المغلقة ،ومن ثم فإن الحديث عنها
على المأل وعبر مواقع السوشيال ميديا يعتبر
ً
ودليل على تعمق الخالفات ،وأنه
خطيرا
تطورًا
ً
طالما اإلخـــوان مختلفون اآلن حــول المناصب
واألمــوال وهم فى ظروف صعبة وشديدة ،فكيف
سيكون الحال إذا تمكنوا من حكم البالد مرة
أخرى؟ ستكون هناك صراعات".
وشدد الخبراء ،على أن اإلخوان بالفعل أثناء
وجودهم فى السلطة كانت هناك اختالفات بينهم،
كذلك قاموا بإقصاء بعض التيارات التى كانت
بجوارهم ،ما يعنى أن هــذه الخالفات موجودة
بالفعل وال يستطيع أحد إنكارها.
وأشار الخبراء إلى أن ما صرح به عصام تليمة
من أن الصراعات بين اإلخــوان فى الخارج هى
صــراعــات من أجــل المال والسلطة وليست من
أجل قضايا الوطن ،وهو ما ينفى عنهم شعاراتهم
ً
باطل ،مضي ًفا أن
الزائفة ،وهو حق أراد به الرجل
الحق أن جماعة اإلخــوان المسلمين لم يكن من
أهدافها أصـ ًـا الوطن وال مصالحه بل مصلحة
الجماعة تعلو كل شيء وهذا باعتراف مرشديهم.

تليمة

محللون :الرصاعات المالية واإلدارية لإلخوان تنفى عنهم شعاراتهم الزائفة

وأك ــد الــخــبــراء ،أن تليمة كغيره ممن كانوا
يعتقدون فى جماعة اإلخ ــوان ،أنها جماعة لها
شأنها ثم فوجئوا بخالفه ،وأنه يجب عليه أن يبادر
اآلن بتسليم نفسه وإعــان توبته من منهج هذه
الجماعة ،والنظر إن كان عليه من قضايا أم ال ،أما
دون ذلك فكالمه ال فائدة منه.
وأش ــار الــخــبــراء إلــى أن "تليمة" ربــمــا أحس
بتجاهل اإلخــوان له بعد تضييق الخناق عليهم،
وخارجيا؛
داخليا
وبعد االنتصارات المتتالية للدولة
ً
ً
فأصبحوا يشعرون بخطر حقيقى يقترب منهم
فانصب تفكير كل منهم فى نفسه فقط ،ولتذهب

خا
الشعارات والمبادئ التى مألوا الدنيا بها صرا ً
ً
وعويل إلى الجحيم ،وشدد الخبراء على أن تليمة
أخيرا أن هذه جماعة إقصائية ال مكان
ربما فهم
ً
للعاطفة فيها.
وفــى إط ــار ذلــك رص ــدت "الــمــصــريــون" ،أراء
الخبراء والمحللين فى الصراعات حــول المال
حاليا.
والمناصب التى تحكم جماعة اإلخوان ً
تليمة يكشف عن صراعات اإلخوان
فجر عصام تليمة ،مدير مكتب الشيخ يوسف
الــقــرضــاوى الــســابــق ،الــقــيــادى السابق بجماعة
اإلخــوان ،مفاجآت مدوية حول حجم الصراعات

الــتــى تعيشها جماعة اإلخـ ــوان المسلمين فى
مؤكدا أن الخالفات الداخلية لجماعة
الخارج،
ً
اإلخوان سببها المال وليس كما تزعم اإلخوان أن
سبب الخالف هو العمل المسلح.
وقــال "تليمة" ،فــى تصريحات عبر صفحته
الرسمية "فيسبوك"" ،كل من يحدثكم أن الخالف
داخــل اإلخــوان سببه السلمية أو العمل المسلح
فهو كاذب ،يريد صرف أنظار الناس عن األسباب
الحقيقية للخالف ،وهى الخالف على المواقع
والمناصب اإلداريـــة ،وصالحيات هــذه المواقع
وأصحابها ،ومن يقول لكم عكس ذلك ،فاطلبوا منه

إخــراج المراسالت التى كانت بين محمد كمال،
ومحمود عــزت ،ومحمد عبدالرحمن المرسي،
والــخــاف حــول اللجنة اإلداريــــة العليا األولــى
والثانية ،وكله خالف إدارى فقط ،وليخرج إخوان
الخارج محاضر جلسات مجلس الشورى لن تجدوا
واحدا وال جلسة واحدة للنقاش حول هذه
حر ًفا
ً
القضايا أو غيرها ،كل النقاشات كانت فى الداخل
والخارج حول خالفات إداريــة ومالية فقط ،ولم
مطروحا أبـ ًـدا فى
يكن العنف أو العمل المسلح
ً
هذه الخالفات ،هذه شهادة لله والتاريخ ووثائقها
وشهودها كثيرون وأحياء.
مــن جــانــبــه ،ق ــال ســامــح عــيــد ،الــبــاحــث فى
شئون الحركات اإلسالمية ،القيادى السابق فى
الجماعة ،إن الجماعة تناقش خالفاتها ومشاكلها
دائما داخل الغرف المغلقة ،ومن ثم فإن الحديث
ً
عنها على المأل وعبر مواقع السوشيال ميديا
ً
ودليل على تعمق الخالفات.
خطيرا
يعتبر تطورًا
ً
وفى تصريحه لـ"المصريون" ،أضــاف "عيد"،
أن الحديث عن أن الصراعات والخالفات داخل
الجماعة سببه المناصب واألموال وليس السلمية
والعنف كما يدعون ،ينسف حديث الجماعة عن
الزهد واإليثار ومحبة الوطن ،وكذلك تصريحاتهم
عن أنهم ال يرغبون فى الحكم إال لتحقيق مصلحة
الــشــعــب .وتــســاءل "عــيــد"" :هــم مختلفون اآلن
حول المناصب واألمــوال وهم فى ظروف صعبة
وشــديــدة ،فكيف سيكون الــحــال إذا تمكنوا من
حكم البالد؟ بالتأكيد ستكون هناك صراعات"،
ً
مستكمل "هم بالفعل أثناء وجودهم فى السلطة
كانت هناك اختالفات بينهم كذلك قاموا بإقصاء
بعض التيارات التى كانت بجوارهم ،ما يعنى أن
هذه الخالفات موجودة بالفعل وال يستطيع أحد
إنكارها" .اإلخوان تشعر بخطر حقيقى

على السياق ذاته ،قال حسين مطاوع ،الداعية
السلفي ،إن مــا صــرح بــه عــصــام تليمة مــن أن
الصراعات بين اإلخوان فى الخارج هى صراعات
من أجل المال والسلطة وليست من أجل قضايا
الــوطــن ،وهــو ما ينفى عنهم شعاراتهم الزائفة،
ً
باطل ،مضي ًفا أن الحق
وهو حق أراد به الرجل
أن جماعة اإلخوان المسلمين لم يكن من أهدافها
ً
أصل الوطن وال مصالحه بل مصلحة الجماعة
تعلو كل شيء ،وهذا باعتراف مرشديهم.
وفـــى تــصــريــحــات لـــ"الــمــصــريــون" ،أض ــاف
تراجعا من
"مــطــاوع" ،أن الباطل أن هــذا ليس
ً
الــرجــل عــن فكر ومنهج وعــقــيــدة الجماعة بل
ربما أحــس بتجاهلهم لــه بعد تضييق الخناق
داخليا
عليهم وبعد االنتصارات المتتالية للدولة
ً
وخــارجـ ًـيــا؛ فأصبحوا يشعرون بخطر حقيقى
يقترب منهم ،فانصب تفكير كل منهم فى نفسه
فقط ولتذهب الشعارات والمبادئ التى مألوا
ً
وعويل إلى الجحيم.
خا
الدنيا بها صرا ً
الداعية السلفي ،أشار إلى أن تليمة ربما فهم
أخيرا أن هذه جماعة إقصائية ال مكان للعاطفة
ً
متابعا "قد تكون للحرب التى شنها عليه
فيها،
ً
الداعية اإلخوانى وجدى غنيم أثر فى كالمه هذا،
حيث اتهمه وجدى غنيم بأنه مرجئ ألنه ال يعتقد
بكفر الحكام ،ومن ثم اتهم مطاوع وجدى غنيم بأنه
تكفيرى يكفر المسلمين دون ضوابط".
ونــوه "مــطــاوع" ،بــأن "تليمة" كغيره ممن كانوا
يعتقدون فــى جماعة اإلخ ــوان أنها جماعة لها
شأنها ثم فوجئوا بخالفه.
وشدد "مطاوع" ،على أنه يجب على تليمة أن
يبادر اآلن بتسليم نفسه وإعــان توبته من منهج
هذه الجماعة ،والنظر إن كان عليه من قضايا أو
ال ،أما دون ذلك فكالمه ال فائدة منه.
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آثار مصرية..
بأى ذنب شوهت؟!
ربما لم يدر بخلد من شيد هذه التحف األثرية أن تتعرض لهذا
اإلهمال ومحاوالت طمسها ،لتبقى شاهدة على الحال الذى وصلت
اآلثار فى مصر ٍ
بيد عابثة حولتها إلى مقلب للقمامة ،أو مال ًذا
بعيدا
لمدمنى المخدرات والبلطجية لممارسة أعمالهم اإلجرامية
ً
عن أعين الشرطة ،حتى أصبح هذا التاريخ المهمل يئن ويستغيث
بالمنقذ ليعيد إليها رونقها وجمالها الذى كانت عليه ،شاهدة على
تاريخ مصر عبر األزمان واألجيال ،أصحابها كان لهم دور مؤثر فى
كتابته ،وعالمات حفرت أسماءهم فى قلوب ووجدان المصريين.

حنان حمدتو_ تصوير :أسماء زايد

العز نب عبد السالم ..األهاىل لم ينصفوا قاىض قضاة مرص بعد مماته >> السبع بنات ..قباب أثرية غطتها القمامة ولوثها متعاطو المخدرات >> شارع األرشاف ..مساجد وقباب تحتاج إىل ترميم وإصالح
رضيح العز نب عبدالسالم
على مقربة من ميدان السيدة عائشة ،ووسط مدافن
اإلمــام التونسى ،ومقبرة اإلمــام الليث ،يوجد ضريح
سلطان العلماء وعز الرجال وبائع السالطين وقاضى
القضاة ،اإلمــام العز العز بن عبد السالم ،والــذى لم
ُيسجل كأثر إســامــي ،بحجة أنــه فقير مــن الناحية
المعمارية واألثرية وال توجد به عناصر إنشائية مميزة،
وأنه عبارة عن تركيبة معمارية يحيط بها سور ،وبالتالى
ً
مؤهل للتسجيل كأثر إسالمي،
ال يوجد فيه ما يجعله
على الرغم من كــون هــذا الضريح له قيمته العلمية
والتاريخية ،فقد قد أنشئ فى عصر الدولة األيوبية
ويتخطى عمره ألــف عــام ،ووصفته الــدكــتــورة سعاد
ماهر فى كتابها "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون"
بأنه يشبه إلى حد كبير من الناحية المعمارية القباب

التى أقيمت فى أوائل العصر المملوكى مثل قبة شجرة
الــدر ،وقبة األشــرف خليل بن قــاوون ،وقبة الخلفاء
العباسيين ،وكلها ترجع إلى النصف الثانى من القرن
السابع الهجري.
وكان الضريح يتكون من مربع كبير يبلغ طول ضلعه
مترا ،وكان مغطى بقبة مرتفعة ،يوجد فى حائط
ً 15
القبة  5محاريب أكبرها يتوسط الحائط واثنان على
كل جانب ،وفى وسط الضريح مقبرة عليها بناء مرتفع،
لعله كان مغطى بتابوت خشبى كما هى العادة فى هذا
الوقت ،لكن تحول فى الوقت الراهن إلى مقلب للقمامة
والطوب واألخشاب ومتعاطى المخدرات.
ولقب "العز" بأنه سلطان العلماء وبائع الملوكُ ،ولد
فى الشام وتلقى العلم على يد كبار علماء عصره ،فبرع

السبع قباب

أيضا بمشهد "السبع بنات" ،يقع وسط
ُعــرف
ً
منطقة عزبة خير الله بالقرب من جبل المقطم،
وهو عبارة عن مجموعة من القباب المبنية بطراز
إســامــى عتيق ،وقــد اغتالته يــد اإلهــمــال بشكل
مفجع ،حيث اكتظ بالقمامة ،وأصبح مالذًا لمتعاطى
المخدرات ،حيث تنتشر فى مناطق متفرقة منه
السرنجات ،وتنبح فيه الكالب.
واشتكى السكان المجاورون لهذا األثر بالحى
والمحافظة إلنقاذهم من األمراض التى تنبعث مع
رائحة حرق القمامة داخــل القباب من قبل بعض
متغيبى الضمير.
ومــن ناحية أخــرى ،تقصد النساء من األحياء
الــمــجــاورة ،منطقة "السبع قــبــاب" لصنع أعمال
تنجيمية وأداء بعض الممارسات كالركل والطواف
حول القباب لمن تتأخر فى عملية اإلنجاب.
وضــريــح "الــســبــع بــنــات" هــو االس ــم ال ــذى كان
يطلقه عامة القاهرة على هذه القباب وهى تسمية
جذورا تاريخية لها ،فهذه القباب شرع
ال تصادف
ً
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ،فى بنائها سنة
1009م ،ودفن فيها أربعة من كبار رجال الدولة من
عائلة المغربي ،اتهمهم بالخيانة وقتلهم ،كما ُدفن
فيها عدد من قواده ،وقد تبقى من هذه األضرحة

درب الجمامزي

فى الفقه واألصول والتفسير واللغة العربية ،حتى انتهت
إليه رياسة المذهب الشافعي ،وبلغ رتبة االجتهاد،
وقصد بالفتاوى من كل مكان ..فاستحق لقب "سلطان
العلماء" كما أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد.
وظــل فى الشام يــدرس ويفتى ويصنف المؤلفات
المهمة ،كما تولى العديد من المناصب العامة فى
القضاء والخطابة فى مساجد دمشق ،إلى أن هاجر
إلى القاهرة وهو فى سن الستين من عمره ،وقد سبقته
شهرته العلمية وغيرتُه الدينية وعظمته الخلُقية-
فاستقبله سلطان مصر نجم الدين أيوب وأكرمه وواله
الخطابة فى جامع عمرو بن العاص أكبر مساجد مصر
وأهمها فى ذلك الوقت ،كما قلّده منصب قاضى قضاة
مصر.

شارع آل البيت "األرشاف"

أربعة فقط سقطت قبابها.
كانت هــذه القباب قــد تهدمت أواخ ــر العصر
الفاطمى ثم ُجدد بناؤها وأطلق عليها اسم مصلى
الشريفة ،وتم التجديد والبناء فى العصر األيوبى
على يد محمد بن عبد الله بن األرسوفى الشامى
حــ ِّرف االســم
التاجر سنة 577ه ـــ (1181م) ،ثــم ُ
بعد ذلك وأصبح قبة خضرة الشريفة ولعل ذلك
يرجع الحتواء القباب على رفات أحد أفراد البيت
الفاطمى ،وهو ولى العهد عبد الرحيم بن إلياس
ربيب الحاكم بأمر الله  -ابن زوجته  -وهى كانت
زوجة عم الحاكم وتزوجها بعد وفاة عمه.
وأرجع عبد الرحمن زكي ،فى موسوعته "مدينة
القاهرة فى ألف عام" ،أهمية هذه المقابر إلى أنها
المبكِّرة فى العمارة اإلسالمية
أمثلة لألضرحة ُ
خصصوا القرافة
والمعروف أن الخلفاء الفاطميين َّ
الكبرى لدفن كبار رجال الدولة بها ،وربما رجعت
شهرة هذه المقابر إلى عددها الـ ( )7الذى يحظى
بمكانة متميزة فى المعتقد الشعبى المصرى وتدور
حوله العديد من الممارسات والعادات االجتماعية،
فألحق بها اسم "السبع بنات" ،دون مبرر يرتكن إليه،
سوى حاجته لمكان متعين يخلد تيمة البنات السبع
بعاصمة البالد.

هذا الشارع الذى يمتد إلى مقام السيدة
نفيسة والسيدة عائشة ،من آل بيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يحتوى على كنوز
ـضــا مقامات آلل
من اآلثــار اإلسالمية ،وأيـ ً
البيت كالسيدة سكينة والسيدة رقية .لكن
ـددا مــن األضــرحــة والــمــســاجــد والقباب
عـ ً
فــى الــشــارع أصبحت بفعل اإلهــمــال تهدد
سالمتها البنيوية.
ويبدأ الشارع من ناحية مسجد السيدة
عائشة بمسجد بــدر الــديــن الــونــائــى وهو
أثــرى يحمل رقــم  163يعود للقرن التاسع
الهجري ،وأغلبه محطم وملحق بــه سبيل
وكتاب وثمانية أعمدة من الزلط والرخام
وبه المنبر والقبلة ،وله ميضأة بها شجرة
لــنــج وســبــيــل ومــكــتــب مــهــجــور وم ــن ــارة ،ولــه
محالت بــجــواره موقوفة عليه وبالمسجد
ضريح يرقد به جثمان "بدر الدين الونائى"
بانى المسجد.
وعلى بعد أمــتــار مــن المسجد ،يقابلك
مقامان أحدهما لمحمد بن سيرين مفسر

أثريون يطالبون بتشكيل
لجان إلعادة ترميمها

الكسبانى

بجانب مسجد السيدة زينب يستقر الدرب ،يتخذ
مساحة ضيقة يشمل بنايات عالية ،ربما ال يعرف
كثيرون من قاطنى هذه البنايات العالية القريبة من
ذلك الحي ،حجم اآلثــار الموجودة به ،والتى تمتد
تاريخها منذ العصر المملوكي ،وما قبله ،أى ما يقارب
 500عام.
هذا الحى سكنه علية القوم واألمراء وكبار علماء
الدين ،تاركين آثارهم ومساجدهم وبيوتهم بطرازها
ً
طويل
خا
المعمارى الجذاب ،يحكى للناظرين تاري ً
مليئًا بالتفاصيل المثيرة ،لكن اآلن طغت عليه الورش
واألفـ ــران والــمــحــات والبنايات العالية والمبانى
الحديثة ،ليختلط القديم بالحديث فى مظهر غير
حضارى ،هو مثال للتلوث البصرى وتشويه التراث،
بعد أن تعرضت آثار الدرب للخراب والهدم وتشققت
المبانى بفعل فيها الرطوبة ،ليضيع الماضى بأصالته
وجماله.
والــمــشــاكــل لــم تــقــف عــنــد حــد إهــمــال الــتــراث
اإلسالمى بها ،فقد حوصرت المنطقة بالقمامة من
كل جانب ولم يعد هناك اهتمام من قبل حى السيدة
زينب لرفع مخلفات القمامة ً
أول بأول.

قال الدكتور مختار الكسبانى ،أستاذ اآلثار
اإلسالمية بجامعة القاهرة ،إن " األماكن األثرية
التى ضربتها يد اإلهمال ليست على خارطة
مقصدا
وزارتــــى اآلثـ ــار والــســيــاحــة ،وليست
ً
للسياح كغيرها مثل القلعة والمسرح الرومانى
والمتاحف المصرية .وأضـــاف "الكسبانى"
لـ"المصريون"" :البــد مــن تشكيل لجنة تحت
إشراف مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب،
لــزيــارة تلك األمــاكــن األثــريــة التى تحتاج إلى
رعاية مباشرة من المسئولين ،من أجل ترميمها
والحفظ عليها" .فيما اعتبر عبد الرحيم بركات،
الخبير األثري ،أن "التعامل مع األماكن األثرية
المهملة يكون من خالل تشكيل لجنة من وزارة
الثقافة لوضع الخطط لألماكن األثرية المناسبة
والــواجــب تفعيلها مــرة أخ ــرى؛ لطبع التطور
الثقافى بالحضاري" .وأضــاف" :على أن تقوم
اللجنة المقترح تشكيلها بتفقد المناطق األثرية،
ووضع ميزانية من أجل ترميمها ،وعمل الصيانة
الالزمة ،تحت رعاية كافة الوزارات المعنية".

وعلى الرغم من أن لون المقامات زاهية من
الــخــارج إال أن الوضع صعب بسبب وجود
رطوبة قليلة من الداخل.

األح ـ ــام ،واآلخــــر لــعــبــد الــغــنــى عــبــد الــلــه
البالسى من أهــل التصريف ،وهما يقعان
أسفل أحد العقارات المتدهورة فى البنيان،

قرص شامبليون
قصر شامبليون أو قصر األمير سعيد
باشا حليم هــو قصر مشيد على الطراز
اإليــطــالــى مــن تصميم اإليــطــالــى أنطونيو
الشياك ،يقع بشارع مويار ساب ًقا وشامبليون
حاليا بمنطقة وسط القاهرة ،على مساحة
ً
تقريبا.
مترا
ً
ً 445
يحمل القصر اسم العالم الفرنسى "جان
فرانسوا شامبليون" ،الذى فك رموز اللغة
المصرية القديمة على حجر رشيد أيام
الحملة الفرنسية على مصر.
القصر الــذى شيده سعيد باشا حليم
فى عام  1896تعرض لإلهمال وتحول إلى
بيت للمدمنين والمتسولين ،فاختلط عبق

تاريخه برائحة أكــوام القمامة التى سدت
أبوابه.
وعلى الرغم من أن القصر يتمسك بذاكرته
ً
جمال وأصالة وقوة
التى رسمت فى الماضى
بناء ،إال أن اإلهمال أثر على رونقه الجمالي،
بعدما اقتلع البعض األشجار التى كانت تزين
حديقته من جذورها.
كما تش ّوهت نوافذه المهشمة ،وانتزعت
األطر المنحوتة بالتماثيل من بعضها وبيعت
بأبخس األسعار ،فيما تفوح رائحة المياه
الراكدة فى القبو الموجود أسفل القصر،
واحتلت ورش صيانة السيارات والمقاهى
الشعبية السور الخارجى للقصر.

رضيح آل طباطبا
يــطــل عــلــى الــبــحــيــرة الكبريتية فى
منطقة عين الصيرة بمصر القديمة،
أنشأه األمير محمد بن طغج اإلخشيد
مــؤســس الــدولــة اإلخشيدية فــى مصر
والذى تولى الحكم بين عامى 323هـ إلى
335هـ.
ويــعــود تــاريــخ ه ــذا األثـــر إل ــى سنة
هجريا و 945ميالدية ،وهو األثر
334
ً
المعروف بمشهد "آل طباطبا" ،وتعود
أهــمــيــة ه ــذا األثـ ــر إل ــى عــودتــه لنسل
الرسول عليه الصالة والسالم.
أتى "آل طباطبا" إلى مصر منذ العهد
الطولونى وعاشوا فيها  9أجيال متصلة،
فالمشهد تخطيطه فريد فــى العمارة
اإلسالمية ككل؛ ألنه يتبع طراز األروقة
المتقاطعة.

وقد ُدفن على باب هذا المشهد المؤرخ
المصرى "بن زوالق" صاحب كتاب تاريخ
مخصصا للزيارة
مصر ،وكــان المشهد
ً
يأتى إليه الناس من كافة األماكن فى
مصر وخارجها ،ويكاد يكون األثر الوحيد
بالفعل المتبقى من العصر اإلخشيدي.
إال أن المياه الجوفية المحيطة به
أثرت على صالبة بنيته،
وتساقطت منه مجموعة من الحجارة،
ً
فضل عن المساكن العشوائية؛ مما أدى
إلى زحف الكثير هناك والتفوا حوله،
فــأصــبــح الــمــكــان األثـ ــرى شــبــه منطقة
عشوائية وتراكمت حولها القمامة ،بينما
يتخلص سكان المنطقة العاملون فى
الفخار من مخلفات عملهم فى المنطقة
ذاتها.

أيضا تجد فى نفس الشارع مسجد سيدى
ً
محمد األنور بن زيد األبلج بن الحسن بن على
بن أبــى طالب رضــى الله تعالى عنهم ،وهو
شقيق سيدى حسن األنــور والد سيدة العلوم
السيدة نفيسة ،صــاحــب المسجد والمقام
الرفيع بشارع حسن األنــور بمصر القديمة.
وبدأت حجارة المسجد من الخارج تتساقط
ويحتاج إلى إعادة الترميم والتجديد.
ـض ــا قبة
ـ
وإلــــى جــانــب هــــذا ،هــنــاك أي ً
األش ــرف خليل بــن ق ــاوون ،المنشأة فوق
ضريح الملك األشرف صالح الدين خليل بن
قالوون المتوفى فى  12محرم 693هـ 31 /
ديسمبر 1293م) ،وهو ثامن سالطين الدولة
المملوكية البحرية.
تقع القبة بــشــارع األشــرف قــرب مشهد
الــســيــدة نــفــيــســة ،ولــكــن تــعــرضــت إلهــمــال
شديد ،ما أدى إلى انهيار أجزاء منها على
مر التاريخ ،ومنذ عدة سنوات بدأت جمعية
المحافظة على التراث المصرى فى إعادة
ترميمه من جديد.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 934
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«أنت طالق»..
كلمة تدمر ماليين األسر

الزواج عالقة مقدسة ،ورباط غليظ ،شرعه اهلل تأليفًا
للقلوب ،وجعله مودة ورحمة وسك ًنا وسكينة بين
األزواج ,هو الركن الحصين الذي يقوم على أساسه
المجتمع ،واللبنة األولى التي تتأسس من خاللها األمم
والحضارات ،وهو سر بقاء البشرية ،فلو لم يكن هناك
زواج لما استمرت الحياة من نسل أبينا آدم وأمنا حواء
حتى اآلن.
واإلسالم كرم المرأة ،بعدما كانت مهانة من قبله،

وجعل الزوجة هي أولى الناس بكرم الزوج ,والرسول
صلى اهلل عليه وسلم أوصى الرجال بحسن معاملتهن
جانبا
ومعاشرتهن ،ووصفهن «بالقوارير» ،وخصص
ً
كبيرا من خطبة الوداع للتوصية بها.
ً
فمن يحرق قلب المرأة ال يسلم من بطش اهلل ,فالزوجة
هي السند والجبل الذي يستند إليه الرجل ،ويلقى عليها
همومه ,والمرأة هي محور الحياة ،وهى الطبيب الذي
يداوى الجراح ويتحمل وجع المريض وصراخه ,وهى

مهددا في استقراره مع ارتفاع نسبة
وقد بات المجتمع
ً
الطالق لتصل إلى حالة طالق كل دقيقتين ونصف ..لذا
حرصا
قامت «المصريون» ،بفتح هذا الملف الشائك؛
ً
على المجتمع ومستقبل شبابه وأطفاله المعرضين
للتشرد؛ بسبب استهتار األزواج وخراب البيوت وهدم
األسر.

ال تريد من الرجل سوى االهتمام واالحترام واالحتواء
واألمان والكلمة الطبية ,فالمرأة تبقى طفلة بمشاعرها
حتى ولو بلغت مائة عام.
لكن في هذه األيام ،هناك من الرجال من بلغت به
القسوة ضد النساء أقصى مدى ،وأصبح ال يقدر الزوجة،
وال يحترم الرباط األسري ،وبات أسهل ما يكون هو اللجوء
إلى الطالق عند حصول أي مشكلة زوجية حتى ولو كانت
بسيطة؛ على الرغم من أن اهلل جعله أبغض الحالل.

شيماء السيد

"المركزى لإلحصاء" :حالة طالق كل دقيقتني ونصف وأكرث من  5.6مليون مطلقة بالمأذون ..ربع مليون قضية خلع ..و 15مليون عانس
الحموات ..عمل المرأة ..رعونة األزواج ..ضعف الشخصية ..األفالم اإلباحية ..وقهر األزواج أهم األسباب
إحصائيات عن الطالق

الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء أحصى
عدد عقود الــزواج على مستوى مصر ،والتي
بلغت  887أل ًفا في عام  ،2016مقابل  912أل ًفا
في عام  ،2018لينخفض معدل الزواج من 9.6
لكل ألف من السكان عام  2017إلى  9.1لكل
ألف من السكان عام .2018
وبلغ عدد شهادات الطالق في عام 2018
 211أل ًفا ،مقابل  198أل ًفا عام  ،2017بينما
ارتــفــع معدل الــطــاق مــن  2.1لكل ألــف من
السكان عــام  2017إلــى  2.2لكل ألــف من
الــســكــان عــام  ،2018حيث تتخ ّ
طى حــاالت
الطالق في اليوم الواحد  250حالة ،وتحدث
حالة طالق كل دقيقتين ونصف بعد أن كانت
كل  4دقائق.
قدر عدد المطلقات بأكثر من  5.6ماليين
و ُي ّ
على يد المأذون ،ما أ ّدى إلى تشريد نحو سبعة
ماليين طفل.

ومع نهاية عام  ،2018وصلت العنوسة بين
الشبان والشابات إلى نحو  15مليون حالة ،في
حين تخ ّ
طت حاالت الخلع في محاكم األحوال
تقدر
الشخصية ربع مليون حالة ،أي بزيادة ّ
بـ 89ألف حالة بالمقارنة مع عام .2017
وح ـ ــول أس ــب ــاب ارتـــفـــاع نــســب ال ــط ــاق،
وانخفاض نسب الــزواج ،ربطت دراســات بين
األزمات االقتصادية وانتشار البطالة والفقر،
وانخفاض الرواتب كأبرز األسباب وراء ارتفاع
وخصوصا بين المتزوجين
معدالت الطالق
ً
حدي ًثا.
ورصدت الدراسات انتشار حاالت الطالق
في القرى واألريــاف ،التي بعدما كادت ينعدم
التزاما
فيها الطالق خــال سنوات ماضية؛
ً
بالعادات والتقاليد ،وأدت الظروف نفسها ،إلى
تراجع نسب الزواج في خالل عام  ،2018نتيجة
ارتفاع تكاليف ومستلزمات الزواج.

"طلقنى بسبب حلم بالخيانة"

"حماىت دمرت حياىت"
ربيعا
"فاطمة" ذات العشرين
ً
من عمرها أقامت دعــوى طالق
لــلــضــرر أمــــام مــحــكــمــة األســـرة
بزنانيرى بعد أن تحولت حياتها
الــزوجــيــة بــســبــب حــمــاتــهــا إلــى
جحيم.
وتكرارا
ـرارا
تقول" :حاول ُ
ً
ت مـ ً
أن أحــافــظ عــلــى حــيــاتــى وعلى
زواجـ ــى بــشــتــى ال ــط ــرق ،خاصة
جما،
أننى كنت أحب زوجى ً
حبا ً
وتــحــديــت أهــلــى مــن أجــلــه؛ رغم
ظ ــروف ــه الــصــعــبــة ،لــكــن أفــعــال
والدته وكيدها وحيلها كانت أقوى
منى ،فلم تترك لى اختيارًا آخر
ســوى الهروب بعد عــام من هذا
الجحيم فى ظل صمته القاتل،
انتهكت خصوصيتى لدرجة أننى

لــم أع ــد أعــاشــر شــريــك حياتى
خو ًفا من أن تعلم ،فقد اعتادت
على فى خلوتى وسرقة
التصنت
ّ
متعلقاتى".
وســرد حكايتها مــع حماتها،
قــائــلــةً" :مــنــذ أول يـــوم زواج،
ودخ ــول ــى ع ــش ال ــزوج ــي ــة ،ولــم
تتركنى حماتى فــى حــالــى ،ولم
أشعر للحظة أننى عروسة فقد
كــانــت دائ ـ ًـم ــا تــتــعــمــد إزعــاجــي،
وتــنــغــص حــيــاتــى ف ــف ــور خ ــروج
زوجـ ــى لــعــمــلــه ،تــصــعــد لشقتى
وتجمع لــى األوانـــى والــمــاءات
والــمــفــروشــات والــســجــاد حتى
وإن كــانــت نــظــيــفــة ،وتــجــبــرنــى
عــلــى غــســيــلــهــا ،ك ــل يـــوم تــكــرر
نــفــس الــمــوقــف ،ورغ ــم ذلــك لم

"أجربىن عىل ترك العمل"

"هناء" أقامت دعاوى نفقة مؤخر وعدة
ومــتــعــة أمـــام محكمة األسـ ــرة بــزنــانــيــرى،
وأخــــذت تـــروي مــأســاتــهــا قــائــلــة" :ج ــوزى
اتجنن وخالف وعده لى وخيرني بينه وبين
شــغــلــي ،وأنـ ــا عــمــرى مــا هاضحى
بشغلي لو إيه حصل ،ألنني أعمل
فــي مكان مــرمــوق وتعبت جـ ًـدا
حتى التحقت بــه ،وبالمكانة
التي حظيت بها ،فشغلي هو
مستقبلي ،وثمرة تعبي وصبري
طوال سنوات حياتي ،لكنه حلف
علي ما أنزلش الشغل وأنا اخترت
َّ
الشغل ،فوقع الطالق بسبب تعنته،
وعنده وقهره لى".
تضيف" :عندما تقدم إلى خطبتي "حامد"
والذى يعمل موظ ًفا ،وافقت على الزواج منه

بعد أن اشترطت عليه أنني لن أترك العمل
وواف ــق ،وتــم ال ــزواج بعد خطوبة استمرت
حوالى  6أشهر ،ومــرت األيــام األولــى من
زواجــنــا بــســعــادة وس ــام واســتــقــرار ،لكن
رأســا على
سرعان ما انقلب الحال ً
عقب بسبب غيرته العمياء ،وطلب
مــنــى أن أت ــرك عــمــلــي ،ولكنى
رفضت ،فضربنى ومنعنى من
الخروج من المنزل والذهاب
إلى عملى الذى هو كل حياتى،
علي أن أختار بينه هو
وأقسم
َّ
أو الــعــمــل؟ وأن ــا اخــتــرت عملى،
لذلك توجهت إلــى محكمة األســرة
لرفع دعــاوى ألخذ حقوقى القانونية منه،
وما زالت الدعاوى منظورة أمام القضاء ،لم
يفصل فيها حتى اآلن.

"تزوج ّ
عىل وطردىن وأبناءه من شقتى"

أمــا "ن ــدى" ،فاتنة الجمال ،ذات الثالثين
ربيعا من عمرها ،والتي غطى الحزن واألسى
ً
والحسرة مالمح وجهها تسرد األسباب التي
طلبا
انتهت بها إلى أن تقف أمــام المحكمة ً
للطالق ،قائلة" :زوجى اتهمنى بالخيانة بعد
عشرة السنين؛ بسبب حلم رآه فى منامه".
بــهــذه الكلمات الــمــمــزوجــة بغصة الظلم
والحسرة ،بــدأت "نــدى" سرد مأساتها داخل
إح ــدى قــاعــات الــجــلــســات بمحكمة األســرة
بالقاهرة الجديدة.
تحدثت والــدمــوع تنهمر فــى عيونها" :ال
أتــصــور كيف لعاقل أن يــهــدم بيته ،ويشرد
طفليه لمجرد أنه رأى فى منامه زوجته بين
أحضان رجــل آخــر" ،وتابعت متسائلة" :هل
يمكن ألحد أن يصدق أن هذا ما استند إليه
زوجــى فى اتهامى بتدنيس شرفه والتفريط
فى عرضه؟ والغريب فى األمر إصــراره على
موقفه ،وإيمانه بصحة اعتقاده بأن حلمه كان
رسالة من السماء هدفها إزاحة الغمامة عن
عينيه ،وفضح خداعى له طوال فترة حياتى
معه ،ولو فكرت فى مجادلته والدفع باحتمالية
أن يكون ما رآه أضغاث أحالم يرد عليك بنبرة
واثقة" :أنا أحالمى عمرها ما نزلت األرض

أبدا ،وكل اللى بشوفه بيتحقق" ،وكأنه ولى من
ً
أولياء الله الصالحين ومكشوف عنه الحجاب،
ولكن الله ال يرضى بهذا الظلم البين".
وأضافت" :تركت له البيت وذهبت لمنزل
أهلى بعد أن اتهمنى فى سمعتى ،وضربنى
مبرحا؛ بسبب أوهــامــه التى صــورت
ـربــا
ً
ضـ ً
له الباطل حق نتيجة كثرة مشاهدته وإدمانه
لــأفــام الجنسية التى أثــرت على تفكيره،
ولحست عقله وجعلته يشك فى أقرب الناس
إلــيــه ،على الــرغــم مــن أنني عشت معه على
الــحــلــوة والــمــرة وتحملت تصرفاته الــشــاذة
لسنوات ،وغيرته وشكه القاتل في ومراقبته
لي فى كل حركاتي وأفعال ،وفى كل مرة كان
يتحجج بحجة مختلفة ،مرة لحمايتى وأخرى
لمساعدة فــى ش ــراء احتياجاتى ،وتحملت
حتى ال أهدم حياتى وحتى ال أضيع مستقبل
إلي إذا حظيت
أبنائى ،وخو ًفا من نظرة الناس ّ
غيابيا
طلقنى
بلقب مطلقة ،فكان جزائى أن
ً
دون ذنب اقترفته ،وبال أى دليل سوى كابوس
مزعج صوره له الشيطان في منامه ليخرب
مليما
بيته وتخلى عن أبنائه ،ولم يرسل لهم
ً
واحـ ًـدا ،فجئت إلى هنا ألخذ حق أبنائى من
أبيهم الذى تنكر لهم".

رفـــعـــت "هـــــــــدى" ،دعــــوى
قــضــائــيــة للتمكين مــن شقة
الــزوجــيــة كحاضنة ألبنائها
أمـــــــــام م ــح ــك ــم ــة األســـــــرة
بزنانيرى؛ بعد أن قام طليقها
بــالــتــعــدى عــلــيــهــا بــالــضــرب
بالعصى والــحــزام ،مما أدى
إلى إصاباتها بأنحاء متفرقة
مــن جــســدهــا أمـــام أبــنــائــهــا،
وطلب منها أن تترك الشقة؛
ألنــه ســوف يــتــزوج فيها بعد
أيام.
بــــــــدأت "هـــــــــدى" ب ــس ــرد
مــأســاتــهــا ،ق ــائ ــلــةً "اســتــمــر
زوجى سنوات أنجبت خاللها
طــفــلــيــن ،وزادت الــخــافــات
بينى وبين زوجى بسبب إهانته
لــي والــتــعــدى عــلــي بالضرب
أمــام أبنائه ،واستحالت
العشرة بيننا ووصلنا
ل ــط ــري ــق م ــس ــدود
فــــــــــــقــــــــــــررت
االنــــفــــصــــال،
وت ـ ــم ال ــط ــاق
وســــــط جــلــســة
م ــن األهــلــيــن،

أتذمر أو أشتك من تصرفاتها،
وكنت أصبر نفسى وأقــول" :كله
عند الله زى أمى والزم أعاملها
كويس ،عشان ربنا يكرمنى".

وق ــرروا أن الشقة مــن حقي
كحاضنة ،وكــذا االتفاق على
مبلغ مالى كنفقة لألطفال،
وقررت أن أتحمل عبء تربية
وتعليم أطفالي ،ولكن سرعان
مــا مــر شــهــر عــلــى االتــفــاق،
ووجـــدتـــه أتـ ــى إلـ ــى الــشــقــة
وطلب مني أن أتــرك الشقة
بعد أسبوع ألنه سوف يتزوج
بها فرفضت؛ فقام بضربي
وسط صرخات أطفالى حتى
استطاع الجيران أن ينقذونى
منه.
وأضافت" :شعرت بالخوف
الــشــديــد وهــو يــهــددنــى حتى
أتــرك الشقة ،لذلك توجهت
إلى محكمة األســرة للتمكين
من الشقة كأم حاضنة".

تــتــابــع" :تــحــمــلــت حــتــى حــان
مــوعــد والدتـــى ،رفــضــت أن ألد
فـــى مــســتــشــفــى ،وأصــــــرت أن
أضــع مــولــودى األول فــى البيت

عــلــى يـــدهـــا ،وزوجــــــى انــصــاع
لطلبها خو ًفا من غضبها ،لكن
أهلى رفــضــوا وتحملوا تكاليف
ال ــوالدة بالمستشفى لينقذوني
مــن خطر محقق ،وأثــنــاء زيــارة
أســرتــى لــى تسللت إلــى غرفتى
واستغلت انشغالهم بى ،وسرقت
حافظة أمــوال أختى ،ووجدتها
فى دوالبها فيما بعد ،فتأكدت
مــن الــواقــعــة ،وبــدأت أدرك أين
كانت تذهب متعلقاتى ،وسبب
اختفائها فقررت أن أترك البيت،
فحكمت على ابنها أال يرسل لى
والبــنــه مــصــروفــه ،فــجــئــت إلــى
المحكمة ألحصل على حقوقى
بــالــقــانــون ،ورفــعــت دع ــوى نفقة
ودعوى طالق للضرر".

"الطالق لبانة فى بقه"

لجأت "مــنــى" لمحكمة األس ــرة بزنانيرى
لرفع دعوى خلع من زوجها بعد عقد قرانهما،
وحتى قبل أن يدخل بها؛ نتيجة استهتاره
ورعــونــتــه ،مــع قــيــامــه بحلف الــيــمــيــن "على
الفاضى والمليان" ،وبــدون أى سبب
مقنع؛ حتى إنه أوقــع علي الطالق
قبل الزواج.
ت ــض ــي ــف" :تـ ــقـ ــدم لــخــطــبــتــى
شخص طيب القلب لم أستطع
أن أرفــضــه ،وكــان يتمتع بالكرم
واألخــــاق الــحــمــيــدة والــرجــولــة،
سريعا ،ثم كتب كتابنا،
وتمت خطبتنا
ً
ولكن بعد كتب الكتاب فوجئت به يقوم
بحلف اليمين على أى شــيء؛ مما أصابنى
بالضيق واإلزعاج من قيامه بحلف اليمين على
نوعا
أتفه األسباب ،وهو األمر الذي يعتبره ً

من الرجولة ،وزاد األمر عن حده؛ حتى أصبح
الطالق كـ"اللبانة فى فمه" ،ويجبرني على فعل
تصرفات ال أريدها خو ًفا من اليمين".
"كثيرا ما تحدثت معه أن يكف عن
تابعت:
ً
مزاحا،
حلف يمين الطالق ألنه ليس
ً
لكنه لــم يستمع لــى وحــذرتــه من
عواقب هذا الشيء ،إال أنه ضرب
بــكــامــى عـــرض الــحــائــط حتى
وقــع الطالق قبل دخولنا بسبب
استهتاره ،وطلب منى أن أسامحه
وأعادنى فى عصمته مرة أخرى،
إال أننى ال أحتمل العيش معه بهذا
األس ــل ــوب ،وأيــقــنــت أن الــحــيــاة بيننا
ستصبح مستحيلة وآيلة للسقوط فى أى وقت،
فلم أجــد أمامي ســوى محكمة األســرة لرفع
دعوى خلع ،قبل الزواج وإنجاب األبناء.

تحديات أمام المرأة المطلقة

يقول الخبير القانونى ،حجاج
مــحــمــود ،إن ــه عــلــى الــرغــم مــن أن
الــقــانــون الــمــصــرى ج ــاء فــى صف
المرأة ،إال أن المرأة المطلقة تواجه
ع ــدة تــحــديــات ال حــصــر لــهــا بعد
حصولها على الطالق ،فتلجأ لرفع
العديد مــن الــدعــوى أمــام محكمة
األس ــرة ،التى عــادة ما تأخذ أمـ ًـدا
ط ــوي ـ ًـا ،مــثــل دعـ ــوى نــفــقــة مؤخر
صــداق ،ودعــوى نفقة متعة ،ودعوى
نفقة عـــادة ،ودعـــوى نفقة صغار،
ودعوى أجرة رعاية صغير ،ودعوى
أجرة رضاعة ،ودعوى أجرة مسكن،
أو تمكين من شقة الزوجية ،ودعوى
مصروفات مدرسية ،وقضية تبديد
لتتمكن مــن الــحــصــول على قائمة
المنقوالت الخاصة بها".
يضيف" :المرأة المطلقة تدخل

فــي دوامـــة ال تنتهى مــن القضايا
ً
أموال طائلة لتفاجأ
التى تتكبد فيها
فى النهاية بالطامة الكبرى بأنها
حصلت على أحكام لصالحها ،ولكن
ال تستطيع التنفيذ على الزوج الذى
يلجأ إلى حيل قانونية عديدة حتى
ال تتمكن من أخذ حقها وحق أبنائها
منه ،فيقوم بتغيير محل إقامته وبيع
ممتلكاته ،وأحيا ًنا تغيير عمله حتى
ال تتمكن من الوصول إليه".
أم ــا الــخــبــيــر الــقــانــونــى محمود
صالح فيقول ،إن "قانون الخلع هو
السبب الرئيسى وراء ارتفاع نسبة
الطالق ،حيث إنه سهل على المرأة
الحصول على حريتها دون محاولة
حــل مــشــاكــلــهــا مــع الــــزوج وتحمل
ظ ــروف ــه ،فــانــتــشــرت حــــاالت خلع
ألسباب تافهة ،وأنه يكفى أن تذكر

المرأة فى دعواها أنها تخشى أن ال
تقيم حــدود الله ،وأن أغلب قضايا
الخلع تنتهى بالتطليق ،وفى النهاية
يدفع األطفال الثمن".
وأضـــــاف" :الــســبــب الــثــانــى هو
ال ــظ ــروف االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة،
وارتفاع األسعار ومصاريف التعليم
والــــــدروس الــخــصــوصــيــة ،وتــهــرب
األزواج من اإلنــفــاق على زوجاتهم
وأبــنــائــهــم ،وخـ ــروج الــمــرأة للعمل
وقــيــام ال ــزوج بأخذ أموالها عنوة؛
مما يجعلها تفكر فى التخلص منه
بعيدا عنه وعن
واالستقالل بحياتها ً
تحكماته ،إضافة إلى إدمان األزواج
األفالم اإلباحية والدراما التى تسهل
الطالق على الزوجات ،وترسم لهن
وحبا ورومانسية
حياة زوجية مثاليةً ،
غير موجودة على أرض الواقع".

حجاج :المرأة المطلقة ترفع أكرث من  10قضايا وتحصل عىل أحكام بعد وقت طويل لكنها ال تنفذ ويتهرب منها األزواج>> صالح :األفالم اإلباحية والدراما الرومانسية سبب أساىس لخراب البيوت
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«افتح قلبك»صفحة هتتم بك ،هبمومك ،مبشاكلك،
باستقرارك األسرى واالجتماعى ،مهمتها ختفيف العناء
النفسى عنك وتفريج كروب كل من يلجأ إليها بعد
اهلل تعاىل ،لتساعدكم ىف طرح حلول نفسية واجتماعية

ملشاكلكم على مستوى مجيع العالقات اإلنسانية احمليطة
بكم بعون اهلل تعاىل.
د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

د .أميمة السيد

ً
خوفا على زوجتى من الفتنة!
أموت

أنا شاب أبلغ من العمر ثالثين
عاما ،متزوج ولدى طفالن،
ً
زوجتى امرأة ملتزمة بفضل
الله ،نعيش فى شقة فى بيت
العائلة ولكنها ليست ملكنا،
حيث أن البيت بالكامل للورثة
وهم والدى وإخوته ،وأعيش فى
البيت أنا ووالدى فقط ،وأخاف
فى أى لحظة أن يحدث أى شىء
ويبيعوا المنزل ،ويقوموا بتوزيع
الميراث وال يكون لنا بعدها
مسكن.
وكان معى مبلغ فاشتريت
ً
منزل
قطعة أرض ألبنى عليها
خاصا بى ،ولكن بقى مبلغ من
ً
على ،ويجب أن
ثمن األرض دي ًنا ّ
أسدده خالل عشرة أشهر.
فاتفقت مع زوجتى أن أسافر
خارج مصر للعمل حتى نستطيع
سداد ديوننا وبناء المنزل الذى
يحتاج إلى أموال كثيرة ألن عملى
بمصر لن يكفى لذلك ،وبالفعل
سافرت ،ولكن المشكلة أننى ال
أستطيع أخذ زوجتى معى؛ ألن
تجهيز السكن وتذاكر الطيران
للزوجة واألوالد واستقدامهم
يحتاج لمال كثير ،ولكنى أحس
أنى أحتاج للعالقة الحميمة،
فكرت فى القيام بالعادة السرية
ولكن أعلم أنها حرام ،وأريد أن
جدا
أرى أوالدى وتعبان
نفسيا ً
ً
وال أدرى ماذا أفعل؟؟؟.
والسؤال الثانى..هل تستطيع
شهرا
الزوجة أن تصبر مدة 14
ً
على فراق زوجها؟؟.
وللعلم زوجتى تعمل مدرسة
وعملها يوجد به مدرسون
ومدرسات ،فهل من الممكن أن
تفتن وتتحدث مع الرجال ألنى
بعيد عنها فترة كبيرة؟؟.

مع العلم أن زوجتى ملتزمة
بل وداعية إلى الله ،حيث إن لها
دروسا بالمسجد للنساء ،ولكن
ً
فطرة الله التى فطر الناس
عليها ،الرجل والمرأة يحتاجان
لبعضهما البعض.
آسف على اإلطالة ،ولكن
أريد الحل ..هل أنزل مصر
مرة أخرى وال آخذ فى االعتبار
وأيضا
مستقبل المنزل واألرض،
ً
ال آخذ باالعتبار هل سأجد
ً
عمل بمصر مرة أخرى أم ال،
واألرزاق بالله أم ماذا أفعل؟؟.
(الرد)
أخى الفاضل ..بارك الله
فيك لسعيك على الحياة
الكريمة ألوالدك وحرصك
وخوفك على زوجتك وتحرى
الحالل فى معيشتك.
ولكنى أتعجب من كون زوجتك
امرأة صالحة بل وداعية إلى
الله لألخوات فى المسجد ما
شاء الله وتخاف عليها هكذا!.
ال داعى سيدى لكل هذا
القلق والخوف على زوجتك

الفاضلة ،فأنت عندما اخترتها
زوجة لك وأ ًّما ألبنائك ،ظفرت
وقتها بذات الدين وكان اختيارك
سليما بفضل الله ،ومن خالل
ً
كالمك عنها أحسبها إن شاء
الله من الصالحات ،والزوجة
الصالحة أخى ال يخاف عليها
فهى كما أبلغنا رسولنا الحبيب
عليه الصالة والسالم “أال
أخبرك بخير ما يكنز المرء؟
المرأة الصالحة التي إذا نظر
إليها سرته وإذا أمرها أطاعته
وإذا غاب عنها حفظته فى نفسه
وماله”.
فتوكل على الله أخى بعد
استخارة المولى عز وجل
وسافر للعمل فإن وجدت هنا
ضيق العيش فلعل الله يوسع
رزقك فى البلد اآلخر ،وتستطيع
أن تأخذهم معك ،والمدة التى
شهرا ليست
تخبر بها 14
ً
بالطويلة التى تدعو النحراف
ربيبة األصل الطيب وال أكثر
منها مدة ..فما بالك يا أخى
أطال الله عمرك باألرامل الالئى

توفى عنهن أزواجهن ،وهن فى
ريعان شبابهن؟؟! ويأبين أن
حرصا
وفاء لألزواج أو
يتزوجن
ً
ً
على أوالدهن إن كانوا صغارًا،
ً
فضل عن كثيرات يبتلين بمرض
مزمن ألزواجهن ويصبرن عليهم،
أو غيرهن مطلقات وجميعهن
محترمات وفى غاية العفة
والخوف من الله.
دوما
عليك أن تثق فى الله ً
وتزداد ثقةً بزوجتك ،وحتى
لو هى تحدثت مع المئات من
الرجال فذات الدين والخلق
واألصل الطيب ال يخاف عليها
من غبار الحياة وأعاصيرها،
ثم أن التكنولوجيا الحديثة قد
كثيرا بين
قربت المسافات
ً
البلدان ،فعليك أن تداوم على
دوما أن
مكالماتك لها وتشعرها ً
الحبيب المحب لم ِيغب عنها،
من خالل اإلنترنت ،وسوف
يوميا إن شاء الله
تطمئن عليهم ً
قدر المستطاع.
وبالنسبة لك ولمشاعرك
تجاههم فإن األيام سرعان
ما تمر وتجرى ،وستجد أن
السنوات التى ستجمع فيها
سريعا،
المال المطلوب قد مرت
ً
وحاول فى أوقات فراغك أن
تشغل نفسك بأشياء مفيدة،
كأن تقرأ القرآن الكريم ،وتمشى
يوميا لمسافة معينة تتحملها،
ً
وأن تجالس الصالحين ليكونوا
خير صحبة حتى ال تلجأ نفسك
لما حرم الله.
توكل على الله واحتسب نيتك
قبل السفر ،واستودعهم عناية
تماما فى
المولى الحفيظ ،وثق
ً
أن الله لن يضيع أحبابك مادمت
تتقيه.

«همسة من القلب»
كلما علت الفطرة النقية بالقلب ،أصبح صاحبه أكثر شفافي ًة
وحدسا ..وكلما تشدقت الدواخل بالظن السيئ واالفتراءات ،ارتسم
ً
هذا على وجهه.
فكن مع الله تعالى ،وثق به ،وأحسن الظن بالناس مع الحيطة
والحذر المعتدل.

كنت قنطرته للعبور إلى أوروبا ..هل أطلب الطالق؟

حاليا منذ عام ،بعد طالقي الذي
أنا سيدة أبلغ من العمرً 45
عاما ،متزوجة ً
كان منذ  3سنوات ،عندي  3أوالد من طليقي ،مشكلتي أني تعرفت على زوجي
هذا عن طريق النت صدفة بغير سابق رغبة مني ،فبعد طالقي من زوجي األول
ألسباب كثيرة من بينها الخيانة ،حيث كان يخونني مع الخادمة وكل الجيران
يشهدون وهم من أخبروني ،المهم تركته وأقسمت أن أتحمل مسئولية أوالدي
وأكرس حياتي على تربيتهم ،استقدمت خالي للبلد التي أعيش فيها ليكون
محرما لي وال أترك فرصة أللسنة الناس ألني مطلقة ،فاتهمني طليقي بأني
ً
على عالقة بخالي ،المهم يا أختي أن طليقي كان يحكي للناس أني فاسدة وكان
خالي يحثني على الزواج مرة أخرى من رجل له أخالق ويعرف ربنا.
المهم كما قلت ل ِ
ك تعرفت على زوجي وقد ركزت على األخــاق والدين
وبالرغم من أنه لم يكن في مستوى التدين الذي أردت ،إال أنني وافقت على أمل
معا ،المشكلة أني بعد مرور سنة على زواجنا اكتشفت أنه
أن نحسن من أنفسنا ً
يحاول تكوين صداقات نسائية عن طريق النت ،ال أخفي عنك أن العالقة بيننا
ليست بالممتازة والسبب أنه عاطل عن العمل وأنا التي أصرف على البيت وهو
مرتاحا في العيش في هذا البلد ،للعلم نحن نسكن في بلد أوربي وأنا
ليس
ً
التي أجريت له لم الشمل.
تصوري أنــي بعد أن اعترضت على تعرفه على نساء أخريات
اتهمني بأني أنا كذلك على عالقات بآخرين.
جدا في الطالق مرة أخرى
أختي أميمة أني أشعر باإلهانة أفكر ً
بعد أن تأكدت أن الحب والحنان من الرجل وهم كبير.
حبا ،بل فقط أنا كنت
إن زوجي هذا لم يتزوجني
إعجابا بي أو ً
ً
قنطرة العبور إلى أوروبا ..حائرة ومشتتة ساعدينى ..هل أطلب
الطالق؟؟.
(الرد)
أختى الكريمة صاحبة الرسالة ..اسمحى لى ،أنـ ِ
ـت المخطئة فى حق
ِ
ِ
تعرفت على شخص عبر اإلنترنت هذا
أخطأت منذ
نفسك وفى حق أبنائك..
ِ
تعمقت معه فى العالقة التى
العالم المليء باألكاذيب وطمس الحقائق ،ثم
انتهت بزواج أساسه على خطأ وبالتالى “ما بنى على خطأ فهو خطأ”.
لم أجزم وأعمم بأن جميع العالقات أو الزيجات عبر اإلنترنت محكوم عليها
بالفشل أو أساسها خاطئ ،ولكن أغلبها ال يكون أساسها الصدق والصراحة
بين الطرفين ،فكل منه يتخيل نفسه فى عالم وهمى لن تظهر حقيقته لآلخر،
ومع ذلك فإذا افترضنا صحته ونية الخير للطرفين فعلى األقل البد أن يعامل
هذا العالم بواقعية ما نعيشه ونتعايشه ،وال يتم ارتباط أو زواج عن طريقه إال
بعد التدقيق والتمحيص وسؤال أولى األمر أو األصدقاء المقربين الموثوق بهم،
عمن سيرتبط به كل طرف.
ِ
ِ
علمت أن الزوج الثانى استحل تعبك وشقاءك
أيضا حين
أختى..
أخطأت ً
ِ
فأنت بزواجك منه كررتى نفس
وحق أوالدك فى المال الذى أنفقتيه عليه،
جدا من زوجك األول فى مبدأ الخيانة.
الخطأ مع شخصية متقاربة ً
وبعد علمك وتأكدك من أن هذا الشخص تزوجك لمصلحته الشخصية

وحتى يحصل على إقامة فى البلد األوروبى الذى تعيشون به ،وهذا أمر كان
واضحا وضوح الشمس.
خطأك به أكبر ألن وضعه كان أمامك
ً
استقرارا فى العيش
فما هى الضمانات التى أخذتيها عليه حتى تضمنى
ً
طبعا ال شىء ،وبالتأكيد تسرعك هذا جاء نتيجة لحالتك النفسية التى
معهً ،
كنت عليها ،والتى زادت بالطبع بعد زواجك منه وإفاقتك من غفلتك على واقعه
األليم ،مشاعرك المتخبطة وقتها هى من ساقتك لتتعرفى عليه وأن ترتضيه
زوجا ال يستحقك.
ً
ولذلك ..عليك أختى أن تنأى بنفسك وبأوالدك ورزقكما الذى قسمه الله
بعيدا عن هذا الشخص الوصولى األنانى ،حتى ال تقعي معه فى مشكالت
لكم ً
أكبر يسببها ل ِ
ك وألوالدك ،وحتى ال تتاح له الفرصة فى استنزاف أموالك
وتعبك وشقائك وغربتك ،فالتستخيرى الله أختى وتتوكلى عليه عز وجل،
وتطلبين الطالق منه فورًا ،وصدقينى لن تخسرى شيئًا ،بل ستكسبين نفسك
وأعصابك وجميع من حولك.
وسامحينى حبيبتى إن كنت ألقي اللوم عليك فى الكثير ،ولكنها أمور حدثت
جميعا.
وربما تتكرر ،ولهذا وددت أن أنبههك عليها
ً
أخطأت فيه ..وهو ما أحزننى علي ِ
ِ
جدا ،وشعرت بمرارته
أمر آخر
ك ً
حين ذكرتيه حبيبتى ،حين ِ
قلت“ :تأكدت أن الحب والحنان من الرجل
وهــم كبير” ..ال يا عزيزتى فهناك الكثير من الرجال األفاضل
المحترمين الكثير ،وخاص ًة من يقتدون منهم بسنة رسولنا الحبيب
مع زوجاته ،هناك من تكون قلوبهم أنقى من الماء الصافى ،وبينهم
دائما خالصة لله تعالى ،فأرجو أال تتسرعى فى
من هم نياتهم ً
الحكم على جميع الرجال من خالل تجاربك التى لم تحسني ِ
أنت
فيها االختيار.
ك علي ِ
ولذلك ..أقــول ل ِ
ك بعد أن تنفصلى عن هذا الشخص ،أن
تماما عن اعتقاداتك
تعطى لنفسك فرصة لرؤية جديدة للحياة بل ومختلفة
ً
وتصوراتك وأسلوب معامالتك ،ولتتقربى أكثر من الله تعالى وتستعينى به فى
جميع خطواتك ،وال تفكرى فى غيره أو أن تبحثي مرة أخرى عن االرتباط
أيضا لنظرة المجتمع للمرأة المطلقة ،فإذا
السريع غير المحسوب ،وال تهتمى ً
ِ
كنت على حق وتتقين الله تعالى ،فما الذى يقلقك وقتها؟.
ولكن إن أتت ِ
ك الفرصة المناسبة للزواج من رجل بمعنى الكلمة يقدرك
ويحترمك ويحبك فالتستخيرى الله ً
جيدا وتتحرى السؤال
أول ثم تسألى عنه ً
عنه بدقة وليتك تستعينى بعد الله بأصدقائك مصدر الثقة حتى يفيدونك
ِ
اطمأننت له فالتتوكلى على الله وتتزوجيه ،وليكن
فىأمره ،ثم تستفتى قلبك وإن
اختيارك وقتها أساسه االلتزام الديني.
وبالنسبة إلــى ما أشاعه عن ِ
ك طليقك األول ..فال تعبئى بــه ،،ولتتركى
ِ
أمرك كله لله ،ويكفيك قول “حسبى الله ونعم الوكيل” ،وطالما أنت تثقين فى
تصرفاتك أمام الله تعالى فال تهتمى لهذه الشائعات ،وهو وحده عز وجل القادر
على أن يعيد ل ِ
ك حقك بما قذفك به طليقك ،وما اتهمك به زوجك الثانى ،والله
ِ
عانيت.
خيرا مما
سيعوضك
وحده هو من
ً

أمى المتوفاة بعثت لى برسالة

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤيا اللحوم
ً

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أمي متوفاة منذ أن كان عمري ثمانية أشهر ،ورأيت
أني أمسك في يدي رسالة منها مكتوبًا بها“ :أنتظرك
بعد أسبوع ال أكثر وال أقــل” ،واسمها تحت الرسالة
وشكرا.
كإمضاء..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكــر السن والحالة االجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر
كثيرا فى صواب التأويل وخاصةً فى مثل هذه الرؤيا.
ً
فخير ما يرى اإلنسان من األموات ،والديه أو أحدهما

ورؤيا الوالدة رحمها الله فرج لك وخروج من هم.
والــرســالــة مــن الــوالــدة تــدل على األخــبــار السارة
قريبا وربما دلت على المنصب
التى قد تصل إليك
ً
واالرتقاء وعلو القدر وقضاء حاجة ،وإن كنت أعزب
فقد تدل على الزوجة وربما دلت على المال والولد
متزوجا.
إن كنت
ً
والرسالة من الوالدة رغم ما ذكرت أنها توفيت وأنت
سنك ثمانية أشهر؛ فقد تكون أنت اآلن تمر بمرحلة
افتقدت فيها التواصل كغيرك مع أمه.

كأسا ذه ًبا إلى الكعبة وخرجت بهذه الرسالة
أدخلت ً

اللحم المطبوخ يــدل على
المال ،ورؤيــة اللحم النيئ في
المنام فيه أوج ــاع وأم ــراض،
ورؤيـ ــة الــلــحــم الــطــري يفسر
بالموت ،وشراء اللحم فيه من
القصاب الطيبة.
وم ــن رأى فــي مــنــامــه أنــه
يأكل لحم اإلنسان فإنه يكون
قد اغتابه أو طعن فيه بكالم
فاحش ،وإن رأت المرأة أنها
أكلت لحم نفسها فإنها تمارس
الزنا.
ومن رأى لحم البقر الهزيل
فإنه يدل على المرض ،ولحم
األفعى تدل على المال المجني
من العدو ،ولحم السبع مال من
الملك ،ولحم ما حرم أكله مثل
الخنزير والجوارح فهو المال
الحرام.
ومــن رأى نفسه في المنام
يأكل اللحم المقدد فإنه يكون
قد اغتاب األموات.
ورؤية لحم الجمال أو اإلبل
هو المال من الرجل الضخم
والعدو القوي.
ورؤيـ ـ ــة لــحــم ال ــض ــأن في
البيت غير مسلوخ ومشرح فإن
هناك مصيبة ستفاجئه ،وإن
كان المذبوح سمي ًنا فإنه يرث
المال.
ومــن رأى أنــه يــأكــل اللحم
الــنــيــئ فــي الــمــنــام فــقــد يــدل
على الخير ،ومن لم يأكل منه
واكــتــفــى بالنظر إلــيــه؛ فتدل
الرؤيا على خالف الخير ،وإن
خا زاد ماله وتكاثر.
أكله مطبو ً
وق ــي ــل فـ ــي ل ــح ــم الــبــقــر

افتح قلبك

المشوي إنــه أمــن من الخوف
ولــحــم الـــدجـــاج فــيــه منفعة
لــلــنــســاء ،وفـ ــي رؤيــــة الــلــحــم
للمريض شفاء وللمهموم فرج.
وم ــن رأى أن ــه يــأكــل لحم
الطير المباح في األكل فيدل
والله أعلم على الجنة والعيش
فيها ،أما رؤية أكل لحم الطير
الــمــحــرمــة والـ ــجـ ــوارح فــتــدل
عــلــى أكـــل أمــــوال الظالمين
والماكرين.
ورؤيــة لحم السمك وأكله
تــــدل عــلــى الــــــرزق الــحــال
والنافع.
ولحم اإلنسان ظفر بالعدو.
ولحم المجهول والــدم فيه
داللة على الفتنة والغلبة ،ولحم
اإلوز يدل على منفعة أصحاب
الدين ،ولحم فراخ الطير مال
فيه تعب وجهد.
ومــن رأى أنــه أشــتــرى لحم
اإلنسان فإنه يشتري البضاعة
الكاسدة والفاسدة.
ومــن أكــل الــزائــد مــن لحم
جسده فإنه يأكل الفائدة ويبقي
رأس المال ،وإن رأى العكس
كان يأكل من غير الزائد؛ فإنه
يفرط في رأس المال ويندم
بعدها ..والله أعلم.
مــن رؤى ســيــدنــا عــمــر بن
الخطاب “رضي الله عنه”
قال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه :رأيت كأن ديكًا نقرني
نقرة أو نقرتين أو قــال ثالثة
وقصصتها على أســمــاء بنت
عميس ،فقالت :يقتلك رجل
من العجم المماليك.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ت
ت هناك ،ودعو ُ
قمت بأداء عمرة ،ومازل ُ
أن أرى رؤيــا تبشرني أو تــرى لــي  -فــرأت
إحدى ذوي رحمي أني بلبس اإلحرام وبحالة
ممتازة ومعي كــأس من الذهب كبير جـ ًـدا،
بحجم الفانوس وأدخلته داخل الكعبة في ركن
من أركانها بالداخل؛ فوجدت جدتي (وهي
متوفاة ونحسبها من الصالحات) فأعطتني
كبيرا أو مجموعة مــن المساويك،
ســوا ًكــا
ً
وقالت أعطي لوالدتك منها حتى يبعد عنها
الشيطان.
وأنا خارج من الكعبة سألني أحدهم متى
(علما بأن هناك كتابًا
سيخرج كتابك للناس
ً
قريبا لي إن يسر الله
من المنتظر أن يخرج
ً
خيرا.
وأعان) ..فما التأويل؟ وجزاكم الله ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الرؤيا تبشرك بالفعل بقبول عملك
إن شاء الله ،والرؤيا الصادقة يراها العبد
أو تــرى لــه ال ف ــرق ،ودخــولــك الكعبة خير
لك فى الدين والدنيا وتقدم وقضاء حاجة،
وأبشر فرؤيا الكعبة ودخولك فيها أمن وأمان
وبشرى لك بالخير ورفعة وارتــقــاء وحسن
سمعة ،وقد يكون مقابلة أحد من الرؤساء
أو الدخول عليه ألن الكعبة قد تؤول بالرئيس
سواء رؤيته أو الدخول عليه ،وهى
أو الحاكم
ً
أيضا صالح حالك وطاعة لوالديك وبركة فى
ً
عمرك وحسن دين ومحافظة على الصالة
ألنها قبلة المسلمين.
خيرا
وقــد يــدل دخولك فيها أنــك فعلت
ً
سببا فى دخولك الجنة؛
أو ستفعله ويكون ً

ألن الكعبة بيت الله والجنة داره ،وأبشر
فقد تكون ذكرتك فى نفسها واقتضتك فى
المجيء إليها مــرة أخــرى فسوف تزورها
عاجل أو ً
ً
أيضا شفاء
آجل إن شاء الله ،وهى ً
من مرض واستجابة دعاء وصالح حالك فى
الدين والدنيا وقربة إلى الله ،ودخولك فيها
متزوجا
أيضا زواج إن كنت أعزب ،وإن كنت
ً
ً
فهى فتح أبواب خير لك ونصرة وعلم ،وهى
ـضــا زوال هــم وخ ــروج مــن شــدائــد وفــرج،
أيـ ً
ودخــولــك الكعبة تحصيل علم فقد يكون
بالفعل خروج كتابك المنتظر وتيسير طباعته،
سئلت عنه أثناء خروجك فخذ
وخاصةً أنك ُ
باألسباب ،وأدعو الله لك بالتوفيق  -ورؤيا
الذهب للرجال غير محمودة فقد يدل على
أنك تمر بمرحلة فيها هم ،وربما خسرت فيها
بعض المال ،ولكن الحمد لله أنك قد وضعت
الفانوس الذى هو من الذهب فى الكعبة قد
يكون ذلك زوال همك وتطهير أموالك من أى
شائبة حرام ،ووجود جدتك فى الكعبة دليل
على حسن مستقرها فى جنة الله؛ ألن الكعبة
بيت الله والجنة داره ،وكون الجدة أعطتك
سوا ًكا ،فذلك خير لك والسواك من الفطرة
ورؤيته تدل على حسن حالك ،ومن استاك به
ً
واصل رحمه محس ًنا إليهم ،وقد
فإنه يكون
يكون عطاء جدتك لك السواك ،فهى توصيك
بصلة األرحام وإقامة السنن ،وأرجو أن تهتم
الوالدة بالصالة والسنن وصلة األرحام ،وربما
تكون الوالدة مصابة من الجن وتحتاج إلى
الرقية الشرعية ،والله أعلم ،وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

والرسالة من الوالدة المتوفاة قد تكون تأمرك
باللجوء لله وعدم التقصير فى الصالة والطاعات
وتوصيك بالتخلى عن سلبيات فى حياتك ،وربما
تأمرك بالتواصل بينك وبين باقى إخوتك أو صلة
الرحم عامةً ،وانتظارها لك بعد أسبوع ال أكثر وال
قريبا ،وربما
أقل فهناك أخبار سارة سوف تصلك
ً
كان تقصير منك فى زيارتها والدعاء والصدقة لها
وهى تذكرك وتنتظر منك ذلك ،والله أعلم ،وأدعو
الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

فى السعودية وعائد إلى
مصر :آكل العدس بشهية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أعــمــل بــالــســعــوديــة ،وقـــررت الــعــودة إلــى
عدسا أصفر بشهية..
مصر ،ورأيت أنني آكل
ً
وشكرا.
فما تفسيركم؟
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أكل العدس وأنــت تفكر فى رجوعك إلى
مصر قد يــدل على قلة المال والــفــارق فى
مستوى المعيشة ،ألن قوم سيدنا موسى عليه
السالم كانوا يأكلون الم ّن والسلوى فأصابهم
الملل من ذلك فسألوا الله مأكوالت أخرى
هى أدنــى من المن والسلوى منها العدس،
وس ٰى
(و إِ ذْ ُقلْ ُت ْم َيا ُم َ
كما ورد في قوله تعالىَ :
ـك
َّص ِب َر َعل َٰى َ
طـ َعــامٍ َو احِ ٍــد َفــا ْدعُ َل َنا َر َّبـ َ
َلــن ن ْ
ْ
َ
مِ
ض مِ ن َبق ِْل َها َو ِقثَّائِ َها
ر
ال
ت
ُنب
ت
ا
م
ا
ن
ل
خرِ ْج
ُي ْ
َ
َ
ُ
ِ
ْ
ُ
َّ
َس َت ْب ِد لُو َن
ص ِل َهاَ ،قــا َل أَت ْ
َو ُفومِ َها َو َع َدسِ َها َوبَ َ
خـ ْيـ ٌر  ،ا ْه ِب ُ
ال ِ
طوا
َّــذ ي ُهـ َـو أَ ْد َن ـ ٰـى بِ ــا َّلـ ِـذ ي ُهـ َـو َ
إِ
سأَ ْل ُت ْم  ) ...البقرة .61
ا
م
ُم
ك
ل
ن
ف
ا
ر
ص
مِ ْ ً َ َّ َ
َّ َ
أى ربما كان العدس رزق دنــيء أو أدنى،
أيــضــا رضـــاك بــاألمــر
وأكــلــك الــعــدس هــو
ً
الواقع ،وأكل العدس بشهية هو حبك للمال
وسعيك الــدائــم لتحصيل ال ــرزق وتحسين
مستوى المعيشة ،والله أعلم ،وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

فى المسجد أشرب
اللبن أنا وابنى

الــســام عليكم ورحــمــة
الله وبركاته
رأيـــت أنــنــى جــالــس فى
مسجد ونــاس حولي ومعى
ابنى األصغر ،وأحد الناس
إناء به لبن حليب
أعطانى
ً
فشربت منه ،وأعطيت ابنى
وشكر ا.
فشرب منه..
ً
الــســام عليكم ورحــمــة
الله وبركاته
جــلــوســك ف ــى الــمــســجــد
أنــــت وابـــنـــك هـــو الــتــأثــر
بــالــعــلــمــاء واالق ــت ــداء بهم؛
ألن الــمــســجــد ه ــو الــعــالــم

الــذى يجتمع الــنــاس عنده
فـ ــى ص ـ ــاح وخ ــي ــر وذكـ ــر
الــلــه لــقــولــه تــعــالــى...( :
سـ ُم
يها ا ْ
َو َمـ َ
ـســاجِ ـ ُـد ُيــذْ َكـ ُر ِف َ
ِ
يرا )...الحج - 40
ث
ك
الل َِّه
َ
ً
وشــربــك اللبن أنــت وابنك
هــو الفطرة والــديــن لقوله
ص ــل ــى ال ــل ــه عــلــيــه وســلــم
(مــن رأى أنــه يــشــرب لب ًنا
أيضا
فهو الفطرة) واللبن
ً
زيادة رزق لكم ومال حالل،
والله أعلم ،وأدعــو الله أن
يــرزقــك خير هــذه الــرؤيــا،
اللهم آمين.

عزاء واجب

أرسة جريدة “المرصيون”
تتقدم بخالص العزاء
للزميل الصحفى عىل عقيىل
فى وفاة المغفور لها شقيقته
للفقيدة الرحمة
ولألرسة الصرب والسلوان

األحد
السنة الثامنة  -العدد 934
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هنا القاهرة

من دفتر يوميات الخالفة ..عمر بن عبد العزيز

فراج إسماعيل
محمود سلطان

غالبية التعقيبات التى انتقدتنى ،كانت تسأل :لماذا تتجاهل تجربة الخليفة عمر نب عبد العزيز؟!
ً
ً ُ
ً
تهربا كما يعتقدون ،وال ْ
لكونها ـ كما يظنون أيضا ـ حجة ودليال عىل "فساد" المنطق الذى أستند إليه ،فى نقد التاريخ السياىس ُللمسلمني ،خاصة تجربة ما تسمى بـ"الخالفة" ..بل
وكنت أرجئ اإلجابة عىل السؤال ،ليس
ُ
ً
العكس كنت محموال عىل اإلرجاء والتأجيل ،ألنها كانت بالنسبة ىل التجربة األنموذج فى تأييد كل ما ذهبت إليه فى سلسلة مقاالىت "من دفرت يوميات الخالفة"

على سبيل المثال ،طريقة اختيار عمر بن عبد
العزيز ،خليفة للمسلمين ..كانت " ُمذلة" وتحتقر الرأي
العام ،وال تعبأ به وكأنها ال تراه أصالً ..وما عليه إال أن
يساق مثل "العبيد" كما يريد سيدهم ..أو مثل الذبائح
حيث يشاء صاحب "البهائم" ..حتى عمر نفسه ـ رضي
مرتاحا إلى الطريقة التي اختير بها..
يك
الله عنه ـ لم ُ
ً
بشكل "تآمري/سري" بين فقيه فلسطين الشهير رجاء
بن حيوة ،وبين سليمان بن عبد الملك ،وكيف اقترح

()1

هذا الفقيه الذي وصفه الذهبي في السير بأنه "من
ُجلة التابعين" ..كيف كــان شريكًا فــي صناعة هذه
"المهينة" للمسلمين ،وإخراج المشهد بشكل
الطريقة ُ
"كاريكاتوري" حين حمل أهــل البيت األمــوي والناس
من بعدهم على مبايعة "ورقــة" ..مجرد "ورقــة سرية"
كتبها الخليفة سليمان بن عبد الملك ال يعرفون فحواها
وال مضمونها وال اسم الرجل الذي من المفترض أن
يكون خليفة عليهم بعد سليمان ..ما حمل عمر بن عبد

مجددا على الناس وبطريقة
العزيز بإعادة عرض نفسه
ً
تحترم رأيهم ورغبتهم واختيارهم ..صعد عمر المنبر
وقال في أول لقاء له مع األمة بعد استخالفه" :أيها
الناس ،إني قد ابتُليت بهذا األمر عن غير رأي كان مني
فيه ،وال طلبة له ،وال مشورة من المسلمين ،وإني قد
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي ،فاختاروا ألنفسكم".
الالفت ـ هنا ـ أن رجل دين كبير ،في حجم "رجاء بن
حيوة" كان شريكًا في شرعنة االستعالء السلطوي على

almesryoonmahmod@gmail.com
العامة ،وما عليهم إال "السمع والطاعة" حتى لو كانت
بعيدا عن عيون
سرا في الظالم ً
لـ"ورقة" كتبها الملك ً
ورأي واختيارات الناس ..ولنتأمل هذا المشهد الذي
نقله ابن سعد في "الطبقات" وعلى لسان هذا الفقيه
"التابعي الكبير"" :وقرأت عليهم الكتاب ،فلما انتهيت
إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام« :ال نبايعه
أبدا» ،قلت« :أضرب والله عنقك ،قم فبايع» ،فقام يجر
ً
رجليه .وأخذت بضبعي عمر فأجلسته على المنبر!"

()2
ذكر ابن سعد في طبقاته عن سهيل بن أبي سهيل
قال :سمعت رجاء بن حيوة يقول :لما كان يوم الجمعة
لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا ً خضراً من خز ،ونظر
في المرآة فقال« :أنا والله الملك الشاب» ،فخرج إلى
الصالة يصلي بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك،
فلما ثقل كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب ،وهو غالم
لــم يبلغ ،فقلت« :مــا تصنع يــا أمير المؤمنين؟ إنه
مما ُيحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل
الــصــالــح» ،فقال سليمان« :كــتــاب أستخير الله فيه
وأنظر ،ولــم أعــزم عليه» ،فمكث يوما ً أو يومين ،ثم
خرقه ثم دعاني ،فقال« :ما ترى في داود بن سليمان؟»،
فقلت« :هو غائب بقسطنطينية ،وأنت ال تدري أحي
هو أم ميت» ،قال« :يا رجاء فمن ترى؟» ،فقلت« :رأيك
يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من ُيذكر» ،فقال:

«كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟» ،فقلت« :أعلمه
والله فاضالً خياراً مسلماً» ،فقال« :هو على ذلك ،والله
لئن ولّيته ولم أو ِّل أحــداً من ولد عبد الملك لتكونن
فتنة وال يتركونه أبداً يلي عليهم إال أن أجعل أحدهم
بعده» ،ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم ،قال:
«فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده ،فإن ذلك مما يسكنه
ويرضون به» ،قلت« :رأيك» ،فكتب بيده:
«بسم الله الرحمن الرحيم ،هذا كتاب من عبد الله
سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز ،إني وليته
الخالفة من بعدي ،ومن بعده يزيد بن عبد الملك،
فيطمع
فاسمعوا له وأطيعوا ،واتقوا الله وال تختلفوا ُ
فيكم».
وختم الكتاب ،فأرسل إلى كعب بن حامد صاحب
الشرطة أن ُمـ ْر أهل بيتي فليجتمعوا ،فأرسل إليهم

كعب فجمعهم ،ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم:
«اذهب بكتابي هذا إليهم ،فأخبرهم أنه كتابي و ُمرهم
فليبايعوا من وليت» .ففعل رجاء ،فلما قال لهم ذلك
رجاء قالوا« :سمعنا وأطعنا لمن فيه» ،وقالوا« :ندخل
فنسلم على أمير المؤمنين» ،قــال« :نــعــم» ،فدخلوا
فــقــال لهم سليمان« :هــذا الكتاب (وهــو يشير لهم
وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة) هذا عهدي،
فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب»،
فبايعوا رجالً ،ثم خرج بالكتاب مختوما ً في يد رجاء...
قال رجاء :وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته
أن ال يريم حتى آتيه ،وال ُيدخل على الخليفة أحداً.
فخرجت ،فأرسلت إلى كعب بن حامد العنسي ،فجمع
أهل بيت أمير المؤمنين ،فاجتمعوا في مسجد دابق
فقلت« :بايعوا» ،قالوا« :قد بايعنا مرة ونبايع أخرى!»،

قلت« :هــذا أمير المؤمنين ،بايعوا على ما أمــر به،
ومن سمى في هذا الكتاب المختوم» ،فبايعوا الثانية
رجالً رجالً ،فلما بايعوا بعد موت سليمان رأيت أني
قد أحكمت األمــر ،قلت« :قوموا إلى صاحبكم فقد
مات» ،قالوا« :إنا لله وإنا إليه راجعون» ،وقرأت عليهم
الكتاب ،فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى
هشام« :ال نبايعه أبــداً» ،قلت« :أضــرب والله عنقك،
قم فبايع» ،فقام يجر رجليه .وأخــذت بضبعي عمر
فأجلسته على المنبر" انتهى
من ـ إذن ـ بوسعه أن يدافع عن هذه الطريقة المذلة
والمسيئة والمتعالية في اختيار الحاكم ..والعرب
والمسملون يناضلون اآلن من أجــل الــدول المدنية
الديمقراطية ..التي ال تعترف إال بالشعب مصدرا
وحيدا للشرعة وللسلطة؟!

هل غابت «المرحمة» بين المصريين؟
د .هشام الحمامى
ً
ً
ً
فرديا ً
وثريا بالدرجة األوىل المكيفة ،وبدأ فى قراءة كتاب ،وفى
حكى ىل صديق أنه استقل القطار عائدا إىل عمله بعد انتهاء إجازه العيد ..وألنه متقدم فى السن فقد حجز لنفسه مقعدا
ً
أول محطة وقف بها القطار صعد زوجان شابان يحمل كل منهما طفال ال يزيد عمره عىل عامني وفى أرجلهما طفل ثالث ،وظال واقفني فى الممر إذ لم يتمكنا من حجز مقاعد لهما ألى سبب
من األسباب واأليام عودة من إجازات وعيد..
يقول صديقى العجوز إنه تصور أن أحد الركاب
ســيــرى المشهد وسيهب هـ ًـبــا هــبــوبًــا ،مــبــادرًا فــورًا
بالوقوف لتجلس األم وأطفالها وليتحمل الزوج الرحلة
واق ًفا فهو على أى حال ال يزال شابًا ..لكن ما تمناه
صديقى لم يحدث قــط ..فما كــان منه إال أن طوى
صفحات كتابه ال ــذى بين يــديــه وق ــام لتجلس األم
وأطفالها .
أنت أمام مشهد ال تخطئ العين داللته فى معانى
الرحمة والمرحمة والتراحم والمشهد يحدث أمام فئة
راقية من الناس (الدرجة األولى المكيفة) ظهر بينهم
من يستحق هــذه المرحمة ..لكن أحـ ًـدا لم تتحرك
واسترحاما وفضل كل منهم أن يستمتع
جوانحه شفقة
ً
برحلته فى هدوء قائالً الجملة البهيمة العقيمة (وأنا
مالى).
هــؤالء الــنــاس ال يــزالــوا فــى رحــاب شهر الرحمة
وبالكاد خرجوا منه وتــرك فى نفوسهم من أثــر ما
ترك ..هؤالء الناس هم بأعينهم الذين كانوا يتنافسون
فى إخراج (كرتونة رمضان) بحكم طبقتهم االجتماعية
ووســيــلــة ســفــرهــم ،هـــؤالء الــنــاس هــم الــذيــن كــانــوا
يطوفون على المساجد فى الليالى الوترية فى العشر
األواخر،هم..هم بعينهم الذين كانوا يقرأون القرآن
طوال الشهر وربما منهم من بدأ فى صيام الستة أيام
من شوال!! ما الذى حدث إذن وجعل قلوبهم كجلمود
صخر حطه السيل فى صدورهم؟.
هنا فقط تــذكــرت جملة العالمة الكبير د.عبد
الوهاب المسيرى عن(التدين بال أعباء) التدين بال
أما تحمل طفالً وتقف
مشقة ..إذ ما معنى أن ترى ً
لمدة ساعة أو ساعتين فى مشقة السفر وال تقوم
من مقعدك لتجلس هى و أطفالها؟ وال يتحرك فيك
أى ساكن منفعالً باآلية الكريمة (وافعلوا الخير لعلكم
ترحمون ) أو اآلية الكريمة ( ..ثم كان من الذين آمنوا

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ،أولئك أصحاب
الميمنة) فعل الخير والمرحمة هنا به عبأ وتعب
ومشقة وال حاجة لى به!؟.
د.عبد الوهاب يقول :إن أصل اإليمان بالله يعنى
األمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإن لم تكن كذلك
يكون التدين مجرد بحث عن الراحة النفسية والتوازن
الروحى دون أى (التزامات أخالقية) ويكون الهدف
األساسى للتجربة الدينية فى هذه الحالة هو(الخالص
الشخصي) وحسب دون االكتراث باآلخرين..
ـضــا ومــن هنا يتم التركيز على الحياة
ويــقــول أيـ ً
البرزخية وعذاب القبر وحساب موعد قيامة الساعة
ورحلة االنتقال من هنا إلى هناك واالهتمام بشعائر
االنتقال وتراكم الحسنات وتقدير قيمتها وحسابها!!
فى نهاية األمر يصبح الفرد المتدين أكثر أهمية من
الــديــن وجماعة المؤمنين نفسها!! وتصبح طريقة
الــوضــوء(الــتــى تضمن الــخــاص الــشــخــصــي) أكثر
أهمية من معرفة أسباب السعار االستهالكى مثالً
فــى الــوطــن العربى (الــذى يهدد األمــة بأسرها) أو
أسباب انتشار الجريمة وتزايد معدالت الطالق فى
المجتمع وتكرار حدوث العنف العائلى واألسرى إلى
مصدرا
أن تتصاعد معدالت العلمنة ويصبح التدين
ً
للهدوء النفسى والسعادة الداخلية الفردية ..ثم تتعمق
الذاتية فتنفصل السعادة الداخلية (كهدف)عن الخالق
سبحانه وتعالى ويصبح البحث عن اللذة هو المطلق
وليعاذ بالله.
العالمة ،على عزت بيجوفيتش يحدثنا عن أنه فى
اإلسالم (األعمال االجتماعية) مقدمة على(األعمال
الروحية) فنجد أن اللغو فى اإليمان(اليمين) كفارته
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن
لم يجد فالبديل هو الصيام  ..هكذا ،قل أمنت بالله
خيرا..)..
ثم استقم والمعنى كم يقول (آمن  ..وافعل ً

يلفتنا أيــضــا العالمة بيجوفيتش إلــى أن األخــاق
بالمعنى العام للكلمة ليست مربحة ومن الممكن تصور
مواقف كثيرة يكون الظلم والكذب فيها هو المفيد
 ..وأن األخالق ال يمكن أن تخضع لمعايير(المنفعة)
مبتسما :لــو كــانــت الفضيلة مربحة لسعى
ويــقــول
ً
االنتهازيون إلى اقتحامها .ألن المصلحة وحدها هى
الحافز على السلوك اإلنسانى!!.
االسـ ـ ــام يــحــدثــنــا ع ــن اإليــجــابــيــة وال ــم ــب ــادرة
والشخصية الحيوية اليقظة ..ويرى أن اإليجابية حالة
مهموما بأمر اآلخرين ويرى أن
جميلة تجعل صاحبها
ً
تجاوبا ،وتفاعالً وعطاء،
عليه مسئوليه تجاه اآلخرين.
ً
والشخص اإليجابى هو إنسان حى متحرك متفاعل
مع الوسط الــذى يعيش فيه وهو أبعد ما يكون عن
التقوقع والــبــادة كمن يــدور فقط حــول نفسه وال
تتجاوز اهتماماته جلده وجيبه كما يقولون وال يمد
يــده إلــى اآلخرين بالمساعدة وال يخطو إلــى األمــام
خطوة واحدة..
مجتمع هكذا أخالقه يعيش فيه كل فــرد لنفسه
لهو مجتمع مفتت ومتفسخ و زائل فى نهاية األمر..
عكس المجتمع اإليمانى اإليجابي .الذى تتمثل فيه
اآلية الكريمة (وضرب الله مثال رجلين أحدهما أبكم
ال يقدر على شىء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال
يأت بخير ،هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على
صراط مستقيم) الشخص (الكًل) بفتح الكاف الذى ال
رأى له وال موقف ،وهذا الشخص عبء على المجتمع
كله ولــيــس على مــن حــولــه فقط ضعيف الفاعلية
والتأثير فى كافة مجاالت الحياة ال يتقدم وال يحرك
ساكنا ..وهذه الشخصية على فكرة مطعمة بالحجج
الواهية واألعذار الخادعة بشكل مقصود .
وهنا سنتذكر فى مجال الحجج واألعــذار إبليس
الذى يرفض الطاعة ألمر الله بالسجود ألدم ،وها هو

وموضحا أن
شارحا
يدخل فى فلسفة (فيزياء المادة)
ً
ً
النار أفضل من الطين !! وهو ببجاحته هذه يحدث
خالقه وخالق النار والطين ..اللعين هنا قصته مع
السجود نفسه وليست مع المفاضلة المعيارية بين
مــادة ومــادة ..كلهم كذلك أيها األصدقاء والقصص
والمواقف فى مثل ذلك ال تعد وال تحصى ..أذكر أن
أحد األخــوة استباح ميراث إخوته ليحميه لهم!! ال
ليسقه وينهبه ..هو يحميه لهممن لصوص شيكاغو
الجالسون على النواصى لالستيالء على أمالكهم..
وبحر الكالم واسع كما يقولون ..بدأ من المفاضلة بين
الطين والنار وانتهاء برفض السماح ألم تحمل أطفاالً
بالجلوس عــل مقعدك ألنــهــم كسالى ولــم يحجزوا
طبعا _والقافيه تحكم_ بالتشكك فى
مقاعد
..مرورا ً
ً
قدرة الفلسطينين على حكم أنفسهم.
عتبانا للتيارات اإلســامــيــة اإلصــاحــيــة ممدود
عاما الماضية ،التى لم تنجح
بطول وعرض األربعين ً
فى التأثير األخالقى العميق فى نفوس الناس الذين
بعيدا عن التأثير
كانوا يتوقون إلى من يأخذ بأيديهم ً
القبيح لدولة الستينيات فى تعميق الكراهية بين
الناس ،أو دولة السبعينيات فى تعميق سلوكيات أنهب
وأج ــرى ،أو دولــة الثمانينيات فى تعميق سلوكيات
جلدك وجيبك (وخليك فى نفسك) .
تــمــام األخ ــاق أحــد األســبــاب المهمة للرسالة
والوحى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما
بعثت ألتمم مكارم األخالق) وإن حسن الخلق يفوق فى
أثره الصيام والقيام بل أن القرب من مجلس الرسول
يوم القيامة يكون بحسب التفاضل األخالقى (أقربكم
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخال ًقا) .ومع ذلك
منى
ً
ورغم كل الضوضاء التى أحدثتها تلك التيارات تركوا
مجتمعا بهذه الصفات وهذه السلوكيات .فيا أس ًفا
لنا
ً
ويا حسرتا.

طوفان نوح بين العلم والدين
يارس أنور
مع تنامي ظاهرة اإللحاد الجديد  new atheismأو "اإللحاد العلمى" يمكننا اآلن أن نرصد المنهج الذى يتبعه الملحدون لرفض ومحاربة فكرة اإليمان ،وأن نلخصه "أى المنهج اإللحادى"
فى نقطتني أساسيتني :النقطة األوىل إنكار الخالق بدعوى تناقض "الرواية" الدينية مع "الحقيقة" العلمية فى القضايا الكونية مثل عمر الكون وعمر األرض وكيفية نشأة الحياة،
والنقطة الثانية ىه التشكيك فى بعض القصص واألحداث الكربى التى كان لها تأثري مبارش عىل الجنس البرشى والحياة بشكل عام
ومــن هــذا النوع الثاني تبرز قضية التشكيك في
طوفان نوح عليه السالم ،مع مالحظة أن المنهج الذي
يتبعه المشككون في الحالتين منهج (يتستر بالعلم)،
بعيدا عن
وينادي (باختبار الفكرة الدينية)
علميا ً
ً
اختبارا ً
(العاطفة الدينية) ،وربما لهذا السبب ،فهم ال يركزون
على معجزات مثل (عصا موسى) و(والدة المسيح من
عــذراء) باعتبار أنها قضايا فردية ،لم يكن لها تأثير
أيضا
في التغيير الجيولوجي لــأرض ،ومع ذلك فهي
ً
مطروحة على مائدة نقاشهم العلمي.
وباسم هذا المنهج العلمي المزيف تقدم افتراضات
علمية تتسم بالغرابة بل والعنصرية أحيا ًناً ،
فمثل يفترض
بعض الباحثين أن قصة الطوفان المذكورة في ملحمة
جلجامش السومرية الشهيرة تــدل على تأثر التوراة
بالثقافة السومرية التي تسربت إلى الفكر اليهودي إبان
السبي البابلي لليهود على يد نبوخذ نصر الملك البابلي،
هكذا بكل بساطة دون مراعاة أن التوراة كتاب مقدس
أوحــاه الله إلى النبي موسى عليه السالم ،وهم بذلك
يلمزون القرآن الكريم نفسه الذي أكد رواية التوراة عن
أيضا تأثر بملحمة جلجامش أم
الطوفان ،فهل القرآن ً
تأثر بالتوراة؟ وأما من الناحية العلمية والجيولوجية
كبيرا من الفالسفة
قطاعا
فقد شغلت قصة الطوفان
ً
ً
وخصوصا مع وجود كثير من
والعلماء على مر العصور،
ً
الحفريات المائية  MARINE FOSSILSعلى قمم

الجبال وفي أماكن كثيرة من العالم ،وقد انقسمت اآلراء
والتفاسير إلى مذهبين ،المذهب الديني الذي يؤكد أن
تلك الحفريات البحرية أو المائية بسبب طوفان عالمي
أغرق الكرة األرضية ،وهو ما يسمى بمذهب FLOOD
 GEOLOGYأو جيولوجيا الطوفان ،والمذهب الثاني
الذي يحتكر العلمية ويطلق على نفسه MODERN
 SCIENCE GEOLOGYالذي يرفض فكرة الطوفان
العالمي ،ويعتبر أن بقايا الحيوانات والنباتات هي تطور
طبيعي في جيولوجيا األرض على مدار ماليين السنين.
وق ــد اشــتــد الــجــدل فــي الــســنــوات األخ ــي ــرة بين
المدرستين (الدينية العلمية) و(اإللحادية العلمية) وأخذ
كل فريق يستقطب إليه كبار علماء الجيولوجيا لتقديم
األدلة على صحة المذهب الذي ينتمي له كل فريق ضد
اآلخر.
وقد شاركت الكثير من المجالت العلمية الشهيرة
والمواقع العلمية مثل  LIVE SCIENCEوغيرها في
طــرح ومناقشة مثل هــذه القضايا من أجــل التشكيك
فيها أو على األقل اعتبارها مجرد لغة مجازية أو من
قبيل األمثولة  FABLEوالعبرة الروحية التي تتحدث
عن عقاب الله للعصاة وال عالقة لها بالواقع العلمي
أو الجيولوجي.
وقد قامت المجلة بتفنيد آراء هنري موري س �HEN
 RY MORRISمؤلف كتاب األســس اإلنجيلية للعلم

الحدي ث �THE BIBLICAL BASIS FOR MOD
 ERN SCIENCEوهو أحد أنصار مدرسة التوفيق بين
الرواية الدينية و النظريات العلمية ،واعتبرت المجلة أنه
يستحيل وف ًقا لحسابات موريس أن تكون قصة الطوفان
مقبولة من الناحية العلمية ،وأن سفينة نوح ال يمكن
وخصوصا إذا كان هناك
أن تسع كل حيوانات األرض
ً
بعض الديناصورات التي يبلغ وزنها عشرات األطنان،
ليس هذا فحسب بل هناك اعتراضات أخرى -من وجهة
نظرهم  -عن الكيفية التي استطاع من خاللها نوح أن
يحمل حيوانات مثل الكنغر من أستراليا والبطريق من
القارة القطبية الجنوبية و حيوانات أخرى من أمريكا
الجنوبية بينما تقبع السفينة في الشرق األوسط؟ وهكذا
من خالل هذا (التذاكي) في طرح تلك األسئلة التي
قد (تبدو علمية) ،يتم نسف الروايات المقدسة بدعوى
تعارضها مع العلم.
لــذلــك آثـــر فــريــق ثــالــث الــجــلــوس ف ــي المنطقة
الدافئة مفترضا أن الطوفان كان جزئيا ،وفي منطقة
محدودة من العالم.لكن من ناحية أخرى فإن المؤمنين
يستخدمون نفس السالح – أعني( -سالح العلم) لتأكيد
حــدوث هــذه الــروايــات المقدسة ،وهناك العديد من
الكتب التي تناولت قضية طوفان نوح و تأييدها من
(وجهة نظر علمية) ،ومن هذه الكتب كتاب  :طوفان
نوح..االكتشافات العلمية الحديثة عن الحدث الذي

غير التاريخ NOAH’S FLOOD..THE NEW
SCIENTIFIC DISCOVERIES ABOUT THE
EVENT THAT CHANGED HISTORY
للمؤلفين وليام ريان وولتر بيتمان ،وهما عالمان في
الجيولوجيا الفيزيائية ،أثبتا فيه من خالل استخدام
التقنيات الحديثة تعرض األرض لفيضان كارثي منذ
حوالي  7600سنة من خالل دراسات علمية في منطقة
البحر األسود.
من المالحظ إذن أن كال الفريقين يدلل على صحة
مذهبه الديني أو اإللــحــادي مــن خــال االكتشافات
العلمية ،ويتم قراءة الحدث العلمي الواحد بطريقتين
مختلفتين وفقا لأليدلوجيا التي يعتنقها العالم ،وهذا
يؤكد أن اإللحاد ليس قضية علمية خالصة كما يحاول
أن يروج معتنقوه ،وبخاصة إذا علمنا أن هناك قضايا
علمية كثيرة في كل المجاالت المختلفة والتي يسميها
العلماء مشاكل ال حل له ا �UNSOLVED PROB
 ،LEMSبــل وت ــؤدي ببعضهم إلــى تقديم مقترحات
وافتراضات تشبه األساطير و الخرافات التي يعترضون
عليها ،ومنها مشكلة ظهور األكسجين على األرض والتي
يطلق عليها المجتمع العلمي (كارثة األكسجين ) �OXY
 ،GEN CATASTROPHEوهي واحدة من المشاكل
العلمية الكبرى التي يواجهها الفكر اإللحادي والتي ال
حل لها سوى االعتراف بوجود الخالق.

السودان ..إلى أين؟
السودانيون لديهم من التاريخ والثقافة السياسية والتجارب ما ال يجعلهم فى حاجة إىل
نصيحة من أحد من خارجهم ،إنهم يعرفون أني يقفون وأني يتجهون ،لكن عندما أسأل عن
الطريق ،فهو بمثابة سؤال الخائف عىل بلد يحبه ويعشق أهله ولديه معهم صالت ال تنتهى
العصيان المدني الذي بدأ
في التاسع من يونيه ،تقدم لنا
الصور والتقارير التي خرجت
من مدن السودان وعلى رأسها
الخرطوم استجابة واسعة له،
فــالــشــوارع ب ــدت خــالــيــة إال
مــن قلة مــن المشاة الــمــارة،
مــع إغـــاق كــامــل للمحالت
والمرافق والقطاع المصرفي.
ليس مــن السهل مواجهة
ع ــص ــي ــان مـــدنـــي شـــامـــل..
الــعــصــيــان الــمــدنــي الشامل
هــو الــهــاشــتــاج الـــذي انتشر
بــســرعــة كــبــيــرة ف ــي الـ ــدول
العربية على موقع "تويتر"،
ووصلت تغريداته في ساعاته
األولى إلى أكثر من ربع مليون
تغريدة.
هناك ضرورة ملحة للحوار
وال ــت ــن ــازالت الــمــتــبــادلــة في
هذا الوقت العصيب ،عملية
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي إلــى
الدولة المدنية مطلب شعبي،
لــيــس مــقــبـ ً
مهضوما
ـول وال
ً
الــمــكــابــرة عــلــيــه وت ــج ــاوزه،
فاالستجابة الواسعة لمطلب
العصيان يعني أن القائمين
عــلــيــه ل ــن يــتــراجــعــوا ب ــدون
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم أو جــزء
معتبر منها.
إذن فالبد من التنازالت
واالس ــت ــم ــاع لــنــصــيــحــة آبــي
أحــمــد رئــيــس وزراء أثيوبيا
الـــذي ذه ــب إل ــى الــخــرطــوم
بغرض الوساطة مستخدما
مهاراته الدبلوماسية الفذة
وفــشــل بسبب الــعــنــاد ،لكنه

قال كلمته ..البد من االنتقال
السريع إلى الديمقراطية.
مـــــطـــــالـــــب الــــشــــعــــوب
ليست مثل نظرية األوان ــي
ال ــم ــس ــت ــط ــرق ــة ،وت ــش ــاب ــه
مــقــدمــات الــتــصــدي لــهــا ال
يؤدي إلى نفس النتائج.
على األط ــراف الخارجية
ال ــت ــي تــتــدخــل فـــي الــشــأن
الــــســــودانــــي إدراك ه ــذه
الحقيقة ،فالشعب السوداني
يــتــمــتــع بــخــصــوصــيــة غــيــر
متاحة لغيره من الشعوب..
خصوصيته مــع الحكومات
الديمقراطية التي مرت عليه
منذ استقالله وقدرته الكبيرة
على الصبر والــصــمــود إلى
أقصى مدى.
ل ــق ــد وجـــــد االســتــعــمــار
بشتى أشكاله صعوبة بالغة
في الــوجــود بالسودن بسبب
تلك الخصوصية النادرة بين
شعوب األرض أو على األرجح
التي ليس لها مثيل.
في العالم العربي ال زلنا
نتعامل مع السياسة على أنها
مزيج من البامية والويكة ،وهو
خليط ال يصلح مع الثقافات
الشعبية الــجــديــدة الــتــي ال
تقبل إال بالسياسة الصحيحة
التي تقوم على الديمقراطية
واالنفتاح والشفافية واحترام
كــل الــمــكــونــات وفــتــح الــبــاب
واسعا للحريات.
نــتــمــنــى ال ــخ ــي ــر واألم ـ ــن
واالستقرار للسودان الحبيب
إلى قلوبنا.

farragismail60@gmail.com

مدارات
القس مكاريوس فهيم قلينى

«دموقراطية» الكنيسة

ً
ً
هذا المصطلح مخالف تماما لكلمة
عفوا ،ال توجد أخطاء لغوية بالعنوان؛ ألن ً
"ديموقراطية" كما سرنى الفارق الشاسع حال ،والمشكلة هذه المرة تكمن
فى محاولة كنيستنا العمل بالمثل البلدى "ال أحبه وال استغنى عنه"
فالبابا تواضروس على
سبيل المثال ،أعلن ويعلن
وسيعلن أنه لن يسمح بوجود
(أي شــخــص زعـــــان من
الكنيسة) ،ثــم نجد أمامنا
عــشــرات الكهنة والــرهــبــان
وبعض األساقفة (زعالنين)
جدا من البابا ،ثم مئات
جدا ً
ً
وألـ ــوف مــن أفـ ــراد الشعب
الــمــســيــحــي داخــــل وخـــارج
مصر تمتلئ بهم صفحات
"فـــيـــســـبـــوك" والـــتـــواصـــل
االجتماعي عامة ،وهم في
خصومة وغضب وخالف مع
البابا تواضرس ،وما يدهشنا
هــو عــدم وص ــول أصواتهم
إليه؛ رغم أن هذه من المهام
الرئيسية لمنصب المتحدث
الرسمي للكنيسة والعالقات
العامة بالكاتدرائية ،وجيش
الــســكــرتــاريــة الــمــعــاونــيــن،
والــمــســاعــديــن وســكــرتــاريــة
المساعدين الــذيــن حسب
البيان الرسمي للمتحدث
واحدا وواحدة..
أكثر من 40
ً
وأيــــن هــــؤالء م ــن أصـ ــوات
علما
المعارضين الصارخةً ،
بأن الكتاب المقدس أوضح
لنا أن السيد المسيح الراعي
األعظم أعلن أنه لو كان لديه
 100خروف يتبعونه وضل
واحـــد مــنــهــم ،وســـار خــارج
القطيع؛ فــإن الــواجــب على
الراعي األمين أن يترك 99
خرو ًفا ،ويبحث عن الواحد!!
وهـــــذه ه ــي ديــمــوقــراطــيــة
الكنيسة التي أسسها السيد
المسيح ،وتــرك لنا إرشــاد
ال ــروح الــقــدس فــي الكتاب
المقدس ليكمل الخطوات
الــعــديــدة والمتشعبة لهذه
الديموقراطية ،وســار على
هــذا المنوال العشرات من
اآلبـــــاء الــبــطــاركــة ومــئــات
األســاقــفــة وآالف الكهنة
وال ــره ــب ــان مــنــذ أكــثــر من

 2000ســـنـــة ،ووجـــدنـــا
المبادئ الديموقراطية في
أوضـــح صــورهــا مــن خــال
تعامل السيد المسيح مع
تــامــيــذه ،فــلــم نــســمــع عن
قــيــامــه بــطــرد المعارضين
أو ال ــم ــخ ــال ــف ــي ــن لــــه فــي
ال ــرأى مثل بطرس وبولس
الـــــذي اض ــط ــه ــده وحــــارب
المسيحيين ومثلهم عشرات
م ــن الــيــهــود والــيــونــانــيــيــن
الــمــتــذمــريــن عــلــى بعضهم
البعض في تنظيم الخدمة
الــكــنــســيــة ،ب ــل تــركــهــم في
مناقشات حرة ديموقراطية
ح ــت ــى تـــوصـــلـــوا لــلــحــلــول
الــهــادئــة ،وكمثال مــا حدث
لــقــرار اخــتــيــار وتــرشــيــح 7
شــمــامــســة لــتــنــظــيــم خــدمــة
ال ــم ــوائ ــد ،وك ــذل ــك مــوقــف
نساء المؤمنين (انظر أعمال
الرسل) ،وحتى يهوذا الخائن
الــســارق ألمــوال الفقراء لم
يــطــرده السيد المسيح أو
يوقفه عن الخدمة أو حتى
يوقف راتــبــه أو هويته ،بل
أعــطــاه الــفــرصــة أكــثــر من
مــرة ووصــلــت إلــى تحذيره
وإنذاره  7مرات؛ ليتنبه من
غــفــوتــه بنفسه ،وه ــل نجد
اآلن مــن يفعل مثل السيد
المسيح مــن رتــب الكنيسة
الــعــلــيــا الــطــويــلــة الــبــاع مع
أوالدهــم الــصــغــار؟؟؟ ..هذه
هــي ديموقراطية الكنيسة
ال ــم ــف ــق ــودة أمــــا (الــــــدم..
وقــــراطــــيــــة) فــأنــصــحــك
ب ــق ــراءة صــفــحــة الــحــوادث
حــيــث ســــال دم الــرهــبــان
واألساقفة والكهنة باألديرة
والــكــنــائــس ..ومنهم القاتل
والقتيل والمنتحر و ..و..
((أســتــأذنــكــم اتـ ــرك نهاية
المقال مفتوحة مثل سفر
أعمال الرسل ألن يد الرب
لم تزل ممدودة.))...

 5خطوات لمشاهدة «تايم سبورت» على البث األرضى
قـ ــرر حــســيــن زيـ ــن رئــيــس الهيئة
الوطنية لإلعالم ،نقل تردد قناة "تايم
سبورت" ،على البث األرضــى بدالً من
القناة الثانية األرضية.
وتبث قناة "تايم سبورت" ،بطولة كأس
األمم اإلفريقية المقرر إقامتها بمصر
مجا ًنا ،والتى تنطلق فى نسختها الـ32
منتخبا للمرة األولــى ،خالل
وتضم 24
ً
الفترة من  21يوليو وحتى  19يوليو.
وتقوم قنوات "تايم سبورت" الرياضة
بالبث األرضى للبطولة ،عن
طريق خطوات بسيطة
وهى كالتالى:

 الــحــصــول عــلــى إريـ ــال أو جهازاستقبال صغير داخلى أو خارجى أن
أمكن - .توصيل اإلريــال بالتليفزيون
وإلــغــاء توصيله الريسفير - .ضبط
إعـــدادات التلفاز الستقبال الــبــث- .
البحث عــن القنوات األرضــيــة مــن زر
البحث األوتوماتيكى أو اليدوى - .عند
ظهور قناة تايم ســبــورت الــخــروج من
إعـــدادات البحث وعمل حفظ للقناة
األرضية . SAVE AND EXIT

أمير سعد

األحد

«شريف منير» يحرج مذيعة «العربية» على الهواء« :أنت مالك»

أحرج الفنان شريف منير ،اإلعالمية سارة دندراوي ،خالل
حلوله ضيفا ببرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" ،أثناء إجابته
عن 25سؤاالً عن حياته الفنية والشخصية.
مصدوما من اتهامه بحبه إلسرائيل ووصفه لها
وبدا منير
ً
بأنها دولة رائعة ،قائالً" :إن هذه التصريحات ربما كانت تتبع
لشخصيته فى فيلم والد العم" ،منوها بأن هذا بالطبع ليس رأيه
الحقيقى فى إسرائيل .وأشار إلى أن فيلمى "والد العم" و"من
 30سنة"من أهم األعمال الفنية التى قام بها ،حيث أحدث نقلة
كبيرة فى مسيرته الفنية .وتوجهت محاورة منير إليه بالسؤال:
ساخرا "أنتى مالك ،ملكيش دعوة".
سؤال "كم عمرك" ،ليرد
ً

إيمان هانى

زين

منير
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ً
تصديقا لألخبار الزائفة؟
لماذا المصريون أكثر شعوب العالم

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «إبسوس»
لدراسات السوق ،أن المصريين هم األكثر تصدي ًقا
لألخبار الكاذبة من بين شعوب العالم ،فى حين
كان الباكستانيون األكثر تدقي ًقا فى التعامل معها.
وذكرت الدراسة ،أن  86بالمائة من مستخدمى
اإلنترنت يقعون فريسة األخبار الزائفة ،محملة
الواليات المتحدة حصة األسد من المسؤولية فى
نشر األخبار المضللة ،تليها روسيا ثم الصين ،وفق
استطالع «إبسوس» السنوى الذى يشارك فيه 25
بلدا.
ألف مستخدم لإلنترنت فى ً 25
وقال المشاركون فى االستطالع ،إنهم يريدون
من الحكومات وشركات التكنولوجيا أن تتصدى
معا لهذه النشاطات التى تسهم فى نمو عدم الثقة
ً
باإلنترنت ،كما أنها تؤثر سلبا على االقتصادات
والحوار السياسي.
سع الشعور بانعدام الثقة
وكشفت النتائج تو ّ
بشركات مــواقــع التواصل االجتماعي ،وتعاظم
المعدة سل ًفا
القلق بشأن الخصوصية والتح ّيزات
ّ
من خالل الخوارزميات التى تستخدمها شركات
اإلنترنت وتعتمد عليها إلعطاء أفضلية لمنشور
على حساب آخر.
واستند االســتــطــاع إلــى مقابالت شخصية

وأخرى عبر اإلنترنت جرى بين  21ديسمبر 2018
و 10فبراير  2019لحساب مركز ابتكار الحوكمة
الــدولــيــة .الــدكــتــور حسن عــلــي ،أســتــاذ اإلذاع ــة
والتليفزيون بكلية اإلعــام جامعة السويس ،قال
إنه ال يثق فى مؤسسة «إبسوس» ،ألنها حرمت من
مزاولة نشاطها فى مصر.
مع ذلك ،اعتبر فى تصريح إلى «المصريون»،
أن Jالــدراســة بها جــزء من الصحة ،ألن شبكات
التواصل االجتماعى مليئة باألخبار الكاذبة عليها».
الدكتور سعيد صــادق ،أستاذ علم االجتماع
السياسى بالجامعة األمريكية ،والمستشار الثقافى
واإلع ــام ــى لــســفــارة فــنــلــنــدا ،ق ــال إن «احــتــال
المصريين المركز األول فــى تصديق األخــبــار
الكاذبة ،يرجع إلــى غياب ثقافة كيفية التعامل
مع األخــبــار ،وكيفية التمييز بين الصحيح منها
والكاذب».
وأضــاف لـ«المصريون»« :فى الخارج يتم منح
األطــفــال فــى الــمــدارس وليس طلبة الجامعات
وحدهم كورسات فى كيفية التعامل مع األخبار،
وه ــو مــا يــســاعــد عــلــى ع ــدم تــصــديــق األكــاذيــب
والشائعات».
حاليا»،
وفيما تحدث عن «حرب إعالمية دائرة ً

وجــه صــادق اللوم إلــى اإلعــام المصري ،لكونه
«يفتقد المصداقية والمهنية والكفاءة ،ما ينتج
عنه ظهور الشائعات واألخبار الكاذبة مع سرعة

 6سيارات بث خارجى
لنقل «أمم إفريقيا»

كشفت الهيئة الــوطــنــيــة لــإعــام ،برئاسة
اإلعالمى حسين زين ،عن آخر استعداداتها لنقل
بدءا من
بطولة األمم اإلفريقية المقامة فى مصر ً
الجمعة المقبل.
وقال شكرى أبو عميرة ،عضو الهيئة ،إن الهيئة
أتاحت إمكانية مشاهدة مباريات األمم اإلفريقية
بتقنية التليفزيون الرقمى ،وعبر البث األرضى
التقليدى ،حيث يكون باستخدام جهاز البث العادى
الذى يطلق عليه المصريون مصطلح «إريال».
وأضاف« :أنشأنا محطات تقوية للبث األرضى،
مشيرا إلى
إلذاعة المباريات بنظام الديجيتال»،
ً
أن سيارات اإلذاعة الخارجية ستقدم خدمة تتفوق
على نظيرتها فى نسخة البطولة السابقة.
وت ــاب ــع« :هــنــاك نــوعــان مــن اإلريـ ــال
الخاص بالبث األرضى أحدهما داخلى
مــنــاســب لــلــطــوابــق الــعــلــيــا ،واآلخ ــر
خارجى خاص بالطابق األول ،حيث
يتراوح سعر اإلريــال الديجيتال ما
بين  400و 700جنيه عبر منافذ
مشيرا،
الهيئة الوطنية لــإعــام»،
ً
إلــى أن قــنــاة تــايــم ســبــورت ستكون
بديلة للقناة الثانية األرضية وليست
الفضائية خالل األمم اإلفريقية.
وأكد أبو عميرة ،أن المواطنين
يستطيعون استخدام اإلريال الديجيتال
بعد األمــم اإلفريقية ،حيث تستهدف
الوطنية لإلعالم إطالق عدة قنوات أرضية
بعد البطولة.
وأشــــار ،إل ــى أن ــه سيتم ع ــرض جميع
مباريات كأس األمــم اإلفريقية فى مراكز
الــشــبــاب ،بالتعاون بين الوطنية لإلعالم
ووزارة الرياضة.

فى السياق ،كشف كشف هشام رشاد ،نائب
رئيس التليفزيون المصرى للبرامج الرياضية،
أن  4سيارات بث خارجى وصلت مصر ،قادمة
مــن إســبــانــيــا والــبــرتــغــال ،لنقل مــبــاريــات أمــم
إفريقيا.
وأض ــاف أنــه مــن المقرر ،أن تصل سيارتان
جديدتان خالل األيــام القادمة ،لبث المباريات
التى ستقام فى القاهرة ،وبالتالى سيكون هناك
سيارة بث لكل مجموعة من المجموعات الست
التى تشملها البطولة ،كاش ًفا مفاجأة عــن أن
سيارات البث التى وصلت تمت االستعانة ببعضها
فى أمم إفريقيا  2006التى استضافتها مصر.
وتابع" :لألسف لن تتم االستعانة بسيارات البث
وأيضا أى من المخرجين المصريين
التى نمتلكها،
ً
خالل فعاليات البطولة ،ألن االتحاد اإلفريقى
يرغب فى خروج عملية البث بمواصفات
معينة ويجبر الدولة المنظمة أن تُحضر
شركة أجنبية ومخرجين أجانب ،ولو كان
األمر بيدنا لكنا نقلنا البطولة بأحسن
شكل ممكن من خالل معداتنا ،خاصة
وأن السيارات والمعدات التى وصلت من
الخارج غالية جـ ًـدا وتكلفتها باهظة،
فضالً عن أننا قمنا بتطوير سيارات
البث الخاصة بالتليفزيون".
وأوضــح ،أن تكلفة اإلخــراج واستقدام
مــثــل هـ ــذه ال ــم ــع ــدات تــتــحــمــلــهــا الــدولــة
المستضيفة مناصفة مع االتحاد اإلفريقى،
على أن يتم تــوزيــع عــوائــد وأربـ ــاح البث
أيضا بين الطرفين.
بالتساوى ً

أمير سعد

تصديقها».
وأوضح صادق أن «األخبار الكاذبة والشائعات
ال يتم الرد عليها بالسرعة المطلوبة ،حيث يتسم

أداء اإلعــام المصرى بالبطء الشديد ،وبالتالى
يؤدى هذا إلى انتشار األخبار الكاذبة ،أما إذا تم
سريعا سيوقف انتشار الشائعات فى مهدها».
الرد
ً
واعتبر أن «وسائل التواصل االجتماعى هى
ترويجا للشائعات الكاذبة ،التى
المصدر األكثر
ً
يتم نشرها عليها ،ويتناقلها روادها فيما بينهم ،من
غير أن يتحروا الدقة».
وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الصحة
النفسية ،إن «ذلك يرجع إلى االنحدار الثقافي ،إذ
أنه كلما ارتفعت درجة الثقافة كلما ارتفع الوعي،
وبالتالى عدم تصديق األكاذيب وكذلك القدرة على
معرفتها».
وأضــاف لـ«المصريون»« :كــل شخص يصدق
ما يريد تصديقه وما يتوافق مع أهوائه حتى لو
كان غير منطقي؛ األهــاوى يصدق األخبار غير
الصحيحة عن الزمالك ،والعكس ،كما أن هناك
مــن يــصــدق األخــبــار الــكــاذبــة على ضــوء موقفه
السياسى وهكذا».
يأتى ذلك فى الوقت ،الذى تقدمت فيه وزارة
الداخلية بمشروع قــانــون إلــى مجلس الــنــواب؛
لمواجهة الشائعات ،لكن لم يتم البت فيه حتى
اآلن ،بحسب تصريحات للواء أحمد سعد ،بقطاع

عدم السماح بتأجري الوقت عىل الفضائيات إال بالرجوع إىل "األعىل لإلعالم" ..والربامج الحوارية ال تزيد عن ساعة ونصف

وض ــع المجلس األعــلــى لتنظيم اإلع ــام،
برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،
عددا من الضوابط لتنظيم برامج "التوك شو"
ً
والبرامج الطبية؛ التى قال إنها تهدف إلرساء
القيم األخالقية أثناء ممارسة اإلعالمى لعمله.
وأض ــاف المجلس فــى بــيــان ،أن الضوابط
أعدتها لجان المجلس المختصة ،التى تضم
مجموعة من المتخصصين والخبراء فى مجال
اإلعالم .وأشار إلى أن الضوابط جاءت متوافقة
مع الدستور والقانون ومواثيق العمل اإلعالمى،
ومواثيق األمم المتحدة.
وتتمثل تلك الضوابط فى اآلتي:
عــدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجيرالوقت أو اإلنتاج المشارك إال بعد العرض على
المجلس ،عدم السماح بظهور الضيوف األطباء
إال بعد الحصول على موافقة نقابة األطباء
ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب
لتحديد درجته العلمية.
أيضا الحرص على أن تكون الموضوعاتً
المثارة فى الحلقات مطابقة لتخصص الضيف،
طبيبا يفضل
وفى حالة أن يكون مقدم البرنامج
ً
ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.
عــدم اإلع ــان عــن مستشفيات أو مراكزعالجية إال بعد التأكد من تسجيلها من وزارة
أيضا عدم إعالن
الصحة والسماح ليا بالعملً ،
أدويـــة إال بعد الــحــصــول على مــوافــقــة إدارة
الصيدلية بوزارة الصحة ،مع مراعاة عدم عرض
مشاهد أثناء العلميات الجراحية تظهر شخصية
المريض إال بعد الحصول على الموافقة.
بالنسبة لــضــوابــط بــرامــج "الــتــوك شــو"،البد أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره
عضوين بنقابتيهما ،وأن يكون رئيس التحرير
مسئوالً عما يــذاع وعليه مراجعته ،كما حدد

ضرورة أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد
ذو خبرة ،وأن يلتزم بالمرجعية والمصدرية فى
كل معلوماته المذاعة ،مع ضرورة دعم الخبر أو
المعلومة بتقرير مصور.
أيضا حدد المجلس ،أن يجمع بين الخبراء
ً
والمسئولين وال يقتصر على طرف واحــد ،وال
يطلق صفة الخبراء على الضيوف ،إال إذا كان
الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو
الدارسة ،مع التنوية عن مهنة الضيف والتأكد
منها.
باإلضافة ،إلى أن يجمع بين فنون البرامج
من حديث مباشر إلى لقاءات واتصاالت وتقارير
مصورة ،وأال يهتم باألحداث الجارية فقط.
كما طالب المجلس ،المذيع بإعطاء الضيف
الوقت والفرصة الكافية لعرض رأيه ،مع االلتزام
بالدقة والموضوعية فى اإلعــان عن ضيوفه

جيدا ،وأن
وحلقاته ،وإبــراز مصادر معلوماته
ً
يكفل حق الرد ،والتنسيق مع مصادر الدولة فيما
يخص أخبارها ،ومراعاة خصوصية العالقات
المصرية العربية واإلقليمية ،والمحافظة على
صورة مصر وعالقاتها.
وأخــيـ ًـرا طالب المجلس ،بــأال تــجــاوز مدة
الــبــرنــامــج  90دقــيــقــة ،وأال تــزيــد الــفــواصــل
اإلعالنية على ثالثة فواصل بمدد  8-5دقائق،
مع مراعاة فى اإلعالنات األكواد المبينة وأن يتم
التمييز حال استضافة معلن على أن الموضوع
إعالنى وليس فقرة عــاديــة .من جهة أخــرى،
قرر المجلس ،منع بث إعالن شركة "كوكاكوال"
الخاص ببطولة األمم اإلفريقية  2019فى جميع
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة واإللكترونية
والرقمية؛ لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف
أى إش ــارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص

ً
ً
ً
"كازابالنكا" فى الصدارة بـ  35مليونا" ..الممر" يحقق  20مليونا ..و"سبع الربمبة"  15مليونا

قويا بين 5
شهد موسم عيد الفطر السينمائى
ً
تنافسا ً
أفالم مصرية ،وهي" :كازابالنكا" للفنان أمير كرارة" ،الممر"
للفنان أحمد عز" ،سبع البرمبة" للفنان رامز جالل" ،حملة
فرعون" للفنان عمرو سعد ،و"محمد حسين" للفنان محمد
سعد .وفى األسبوع األول ،جاء فيلم "كازابالنكا" فى المركز
األول بإيرادات وصلت إلى  36مليو ًنا ،و 384ألفا ،و237
جنيها ،تاله فيلم "الممر" محققا  19مليو ًنا و 951أل ًفا و120
جنيها ،وفى المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" ،محق ًقا 15
ً
جنيها ،ثم "حملة فرعون" فى المركز
مليو ًنا و 410آالف و71
ً
الرابع بـ 11مليو ًنا و 95ألف جنيه ،وفى المركز الخامس
"محمد حسين" وحقق إيرادات مليونين و 667ألف جنيه.
الناقد الفنى طارق الشناوى ،تحدث عن سر انتعاشة
إيــرادات السينما المصرية ألول مرة فى تاريخها قائالً:
"ارتفاع إيرادات السينما هذا العام يعود لوجود أفالم متنوعة
ومختلفة فى دور العرض وهو ما يزيد من عملية إقبال
الجمهور على مشاهدتها".

حسن عالم

قائمة المحظورات فى برامج «التوك شو»

رقم قياسى إليرادات أفالم عيد الفطر

وقيم الشناوى ،األعمال السينمائية المعروضة ،قائالً:
"فيلم كازابالنكا عمل درامى أكشن مصنوع بشكل جيد للغاية
واستطاع صناعه أن يقدموا صورة جذابة من خالل وضع
ميزانية ضخمة للعمل فهو فيلم تجارى بالدرجة األولى.
وأض ــاف ،أن تفوق الفيلم على اآلخــريــن بسبب طريقته
الجذابة ،فهو يحمل حالة جذب كبيرة لدى الجمهور ،ويحتمل
تدخل الخيال ألقصى درجــة ،بعكس "الممر" فهو محكوم
ونظريا نوعيته ال تتوافق مع موسم أفالم
بتفاصيل عديدة،
ً
العيد ،لكن حالة الفيلم استطاعت التغلب على هذه النوعية
من األفالم غير المرحب بها من الجمهور.
وعن فيلم "حملة فرعون" قال الشناوى ،إن الفنان عمرو
سعد ،ممثل موهوب لكنه غير موفق فى اختيار أعمال فنية
مثلما حدث فى فيلمه األخير "حملة
تعتمد على األكشنً ،
حاليا.
فرعون" ،الذى يتم عرضه ً
وأوضح "الشناوى" أن مالمح عمرو سعد ،غير متوافقة
مع أفالم األكشن ،إضافة إلى أن وجود نجوم عالميين فى

الشئون القانونية فى الداخلية ،الذى طالب بسرعة
مناقشته وإقراره.
وأضـ ــاف« :الــمــشــروع يتعلق بــاألمــن القومى
المصري؛ حتى نستطيع تحديد اإلشاعة وأسلوب
انتشارها وطريقة التعامل وتأثيرها الجماهيري».
من جانبه ،قال اللواء على حسني ،وكيل اإلدارة
العامة لإلعالم والعالقات بوزارة الداخلية« :هناك
شائعات كثيرة تتعلق بــاألمــن ،ورغ ــم محدودية
سريعا
تأثيرها إال أن األجهزة المعنية تتحرك
ً
فور رصد أى إشاعة ،واتخاذ اإلجــراءات الالزمة
تــجــاهــهــا» .وأضـ ــاف فــى حلقة نقاشية عقدت
بأكاديمية الشرطة ،حول «ترويج الشائعات عبر
وســائــل الــتــواصــل االجتماعى وأثــرهــا على أمن
المجتمع» ،أن أى شخص يمكنه امــتــاك أكثر
من  ٧٠٠حساب على مواقع التواصل االجتماعى
«فيس بوك-تويتر» ،وغيرها ،ومن بينها حسابات
وهمية تهدف لنشر الشائعات ،الف ًتا إلى وجود
تــعــاون شديد مــع وســائــل اإلع ــام فــى الــرد على
الشائعات.

جزءا من اإليرادات لهم.
فيلمه حملة فرعون سينسب ً
وتطرق إلى فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد،
قــائ ـاً" :الــفــنــان محمد سعد أصبح فــاقـ ًـدا للقدرة على
اإلحساس بأن الجمهور أصبح ال يريد هذه النوعية من
الضحك ،فهو ال يحسب رد فعل جمهوره وال يحسه" .وأوضح
أن مشاركته فى البطولة الجماعية يكون ممي ًزا مثل "الكنز"
ذكيا بالنسبة له ،فـ"محمد سعد" أصبح غير
الذى كان اختيارًا ً
جاذب للجمهور وأصبح اسمه ال يحمل االطمئنان لجمهوره
بضمان ضحكته ،فهو أصبح بحاجة لنجم معه كى يقبل عليه
الجمهور .وعن فيلم "سيع البرمبة" أكد الشناوى ،أن الفنان
جيدا
رامز جالل استطاع أن يقدم عمالً سينمائيا
كوميديا ً
ً
فنيا مع الفنانة جميلة عوض
ثنائيا ً
هو "سبع البرمبة ،وكون ً
رغم فارق السن بينهما".
ونــوه الشناوى ،أن رامــز كــان موف ًقا واستطاع تحقيق
إيــرادات ضخمة فكان مفاجأة هذا العام ،بعد أن حل فى
المركز الثالث بعد "الممر وكازابالنكا" وقبل الرابع "حملة

فــرعــون" ،فرامز جــال ال يفاجئ جمهوره بالخروج عما
انتظروه ،ويدرك ما يريده.
من جانبه أكد هشام عبد الخالق ،منتج فيلم "الممر" ،أنه
لم ينظر للعائد المادى الذى سيحققه العمل ،بقدر رغبته
فى إيصال رسالة معنوية للشباب الذين لم يعرفوا أى شئ
عن نكسة  .1967وأضاف ،أنه سعيد بردود أفعال الجمهور
موضحا بأنه
على الفيلم على مواقع التواصل االجتماعى،
ً
تم تنفيذ الفيلم فى ظــروف صعبة للغاية ولكن تم بدعم
من الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة .وتابع" :أنا
شايف من وجهة نظرى أن نكسة 1967كانت النواة الحقيقية
لحرب ،1973أنا مش بصيت للمكسب والخسارة أو أن الفيلم
هيحقق كام ،كان هدفى أنى أجسد الفترة اللى ناس كتير
مسمعوش عنها أو عايشوها".

محمد فضل وإيمان هانى

المنتخب المصرى لكرة القدم.
وأض ــاف ،أن الــقــرار جــاء بعد اإلط ــاع على
الشكوى المقدمة من رئيس اللجنة المنظمة
لكأس األمــم اإلفريقية  ،2019بشأن انتهاك
إعالن الشركة للحقوق الخاصة باالتحاد المصرى
والبطولة والحقوق الممنوحة بالطرق القانونية
للشركات الراعية والمتعلقة بقميص المنتخب.
فى سياق آخر ،اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس،
برئاسة جمال شوقى لمناقشة المخالفات المتعلقة
بالتغطية اإلعالمية للحادث اإلرهابى صباح يوم
عيد الفطر .وقــال "شــوقــى" ،إن اللجنة أوصت
بتوجيه إنــذار إلــى الصفحة الشخصية للنائب
عبدالرحيم على ،لنشره فيديو مفبرك مجهول
المصدر يسئ لرجال األمن المصرى.
كما أوصت اللجنة ،بتوجيه إنذار لموقع صدى
البلد وصوت المسيحى الحر ،لمخالفتهما كود
التغطيات اإلعالمية للحوادث اإلرهابية واللوائح
الــصــادرة عــن المجلس ،ونشرهما معلومات
مغلوطة تسئ لجهود الدولة فى مكافحة اإلرهاب.
وأشار إلى أن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة
التى تم وضعها بشكل غير عمدى بالموقع سالف
الذكر ،الف ًتا إلى أن هذا اليمنع من توجيه إنذار
لهذه الوسائل اإلعالمية لعدم تكرار مثل هذا
األمر مرة أخرى .وفى سياق آخر ،أوصت اللجنة
بوقف نشرة أخبار بما تسمى "نشرة أخبار الفراخ"
لمدة شهر والمذاعة على قناة "القاهرة والناس"
إلساءتها للمشاهدين ،باستخدام عبارات تحمل
إيــحــاءات جنسية مبتذلة .وأوضــح شوقى ،أن
اللجنة أوصت بإرسال خطاب للقناة المذكورة
لردها على الشكوى.

أسامة عبد الله وسارة عادل

سالى عبدالسالم« :المرض رجعلى
تانى وهاخد  70حقنة فى راسى»
عداهم ،ربى يعلم بوجع وآلم الكورتيزون
كشفت اإلعالمية سالى عبد السالم
فى الــراس بالذات،بيحرق و تقيل زى
عن عودة مرض الثعلبة إليها مرة ثانية،
الزيت عشان يدخل الــراس وصداعه
وذلك بعدما اعتقدت أنها عولجت منه.
ربنا يعفو عنا منه ،أمى يا حبيبتى راحت
وكانت "سالي" أعلنت عن معاناتها
مــعــايــا م ــرة مــن مــنــظــرى مستحملتش
من مرض مناعى أصاب شعرها منذ ما
تيجى تانى ،بقيت أروح لوحدى سبحانك
يقرب من عام ،والذى أدى إلى تساقطه
والله ،غير أضــراره الجانبية اللى كنت
بشكل كبير ،كاشفة أن هذا المرض هو
لسه مخفتش منها ،من كام شهر وقفنا
مرض "الثعلبة".
بنتعالج مــن أضـ ــراره الجانبية وقلنا
إال أنها أكــدت أنها قد شفيت منه،
الحمدلله خــاص خلصنا ،بس
قبل أن تعود وتعلن بداية األسبوع
ابتالء حب بيختبرك ...والله
الــمــاضــى إصــابــتــهــا بــه مــرة
رضا يا الله" وتابعت سالى
أخرى .وقالت عبر حسابها
متوجهة إلــى المتابعين:
على تطبيق "انستجرام":
"دعــواتــكــم هــونــت كتير
"الــحــمــد لــلــه ،اتــأكــدنــا
ن ــزل ــت ســكــيــنــة ورضـــا
والتحاليل كمان ،وتانى
وصبر ومعيطتش المرة
م ــال ــه ــاش س ــب ــب ،كلها
دى عشان دعيتولى والله،
بسبب الضغط النفسى
هــو إي ــه الــحــب الــحــلــو ده!
والزعل ،جسمك ومناعتك
ويهزروا ويقولولى عملتى العمل
تهاجم الشعر وبدأت تكتر ألنها
سالى
فين عشان الناس تحبك كدة ،مغرورة
نشطة الحمد لله ،سبحانك محدش
بحبكم!! والله الحاجة الوحيدة اللى
مبسوط  ?100الحمد لله وراضيين
بتباهى بيها وأتغر واتبسط وأقف أشكر
وبتيجى حاجات تحزن أقــرب ناس ليا
ربى وأقول اللهم ديمها نعمة من قلبى،
تتفاجئ إنك شوفتها لما تعرفها منك
اللهم حبب فينا خلقك ،اللهم قوة اللهم
وعمره ما بان عليا والناس تقولك وتزعل
بارك يا رب هون ،اللهم أشف مرضانا يا
ليه ،ميعرفوش شايفينك من بــرا بس
رب ال تبتلينى فى صبرى ..اللهم اعفو
جسمك بيبقى أذكى منك! والله حاولت
عنا يا رب".
والله مش زعالنة" .وأضافت" :هنبدأ
تالت وجرعات تالت وكورتيزون أقراص
وحقن وحقن فــى ال ــراس تــانــى ،ال70
شكة كل أسبوع عداهم فى عضم راسى،

أحمد عادل شعبان

