الخطاب الدينى ..تجديد أم تصويب؟
«اشحن عشان تصلى»..

تعميم العدادات الذكية بالمساجد

«السبع وصايا»..

هل تنهى أزمة األطباء؟

احذر :هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»
مصابغ مصر القديمة..
مهنة تقاوم االختفاء

ضحايا الطرق يفوقون ضحايا الحروب ..امتحانات الثانوية..
متى يتوقف نزيف اإلسفلت فى مصر؟ ضغوط وتنفيض جيوب
رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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شباب يفضحون «البنات ِ
الخبرة»
و«بنات لإليجار» ..آخر تقاليع
السوشيال ميديا

ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

مطالبة برلمانية باستثناء القرى والنجوع من طالء واجهات المنازل
أسعار الخادمات نار ..واألجانب بالدوالر!

ً
موقفا
«الخطيب» يروى
ال ُينسى مع «الشعراوى» «النواب» يؤجل مناقشة مشروع قانون اإليجارات القديمة

«نوح» يروى قصة استيالء التكفيريين
عاما
على محالت الذهب فى 40
ً
مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر
حلم الزواج

بأجنبية يتحول

يطالب بإغالق

محاكم األسرة

فضائية

ٍ
لمآس داخل

إشاده إعالمية بحفل
افتتاح «كان »2019

«عمرو دياب»
 5قنوات

«األعلى لإلعالم» يطالب بالتزام

المهنية فى تغطية أمم إفريقيا

زوجة «أرطغرل»
تطلب الطالق

حكايات وأسرار
عن األسطورة
«عثمان أحمد
عثمان»

األحد
السنة الثامنة  -العدد 935
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الرياضة المصرية بين التأهل للمونديال وتنظيم أمم إفريقيا

تشهد الرياضة المصرية ،طفرة كبيرة
فــى العديد مــن األلــعــاب ،حيث تحققت
الكثير من االنــجــازات منذ تولى الرئيس
عبدالفتاح السيسى الحكم ،وذلك بسبب
التوجيهات العديدة التى وجهها الرئيس
للنهوض بها.
ومن أبرز اإلنجازات ،التى تحققت فى
عهده ،نجاح المنتخب الوطنى لكرة القدم
فى التأهل لكأس العالم  2018فى روسيا
ـامــا ،عــقــب ف ــوزه على
بــعــد غــيــاب  28عـ ً
الكونغو بهدفين مقابل هــدف أحرزهما
محمد صالح فى اللقاء الذى أقيم بينهما
باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من
تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.
وج ــاء تــأهــل المنتخب عقب احتالله
قــمــة الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة بــعــد مــرور
خمس جوالت برصيد  12نقطة من أربعة
ذهابا وإيابا ،وعلى
انتصارات على الكونغو
ً
غــانــا ،وعلى أوغــنــدا ،بينما لقى هزيمة
واحدة أمام أوغندا فى لقاء اإلياب بهدف
نظيف.
وحرص الرئيس السيسى ،على استقبال
العبى المنتخب مرتين ،األولى كانت عقب
تحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس
العالم مباشرة وكــان اللقاء خالل الندوة
التثقيفية للقوات المسلحة ،والتى حضرها
الرئيس ،والثانية كانت قبل يوم واحد من
سفر بعثة المنتخب إلــى روســيــا لتمثيل
مصر فى بطولة كأس العالم.
كما نجحت مصر فى الوصول للمباراة

النهائية فى بطولة كأس األمم اإلفريقية
النسخة األخــيــرة بالجابون  ،2017بعد
غياب 6سنوات ،والتى توجت بها الكاميرون
على حساب الفراعنة.
ولم تكن مشاركة الفراعنة فى البطولة
اإلفريقية بالجابون عادية ،أو كتلك التى
سجلها الفراعنة عبر مشوارهم الطويل
فــى بــطــوالت أمــم إفــريــقــيــا ،لكنها كانت
"ملحمة إبداعية" استحق الجميع االحترام
خصوصا أنها جاءت بعد غياب
والتقدير،
ً
 3دورات متتالية عــن بــطــوالت الــقــارة
اإلفريقية ،وتحقيق المنتخب نتائج سلبية
خاللها ،لتكتب عــودة الفراعنة لمنصات
التتويج والــوصــول للمباراة النهائية بعد
التفوق على منتخبات كبيرة لها حجمها فى
إفريقيا.
لم تكن إنجازات الفراعنة على مستوى
المشاركة فقط والتمثيل الدولى فقط ،بل
وصلت إلــى مرحلة أبعد من ذلــك عندما
تقدمت مصر لتنظيم البطولة فى 2019
بعد سحبها من الكاميرون لعدم إنجازها
ملفات تطوير البنية التحتية وتجهيز
المالعب الستضافتها.
وبالفعل حسمت مصر السباق وفازت
بتنظيم البطولة باكتساح ،بعد تفوقها
تحديا
على جنوب إفريقيا ،وبدأت الدولة
ً
ج ــدي ـ ًـدا وه ــو االنــتــهــاء مــن الــتــجــهــيــزات
واإلعداد للبطولة بتطوير االستادات التى
تستضيف البطولة ،فى فترة أقــل من 5
أشهر فيما يشبه المعجزة والملحمة التى

سطرتها الدولة المصرية.
وفــــى نــفــس الـ ــوقـ ــت ،تــســتــعــد مصر
الستضافة بطولة أمــم إفريقيا للشباب
والمؤهلة ألولمبياد طوكيو  ،2020باإلضافة
إلى تنظيم كأس العالم لكرة اليد .2021
ونجحت مصر فى تنظيم كأس العالم
لكرة السلة للشباب  ،2017بعد التفوق على
ملفات كل من إيطاليا والتفيا وإسرائيل.
الــبــطــولــة الــتــى أقــيــمــت فــى الــصــاالت
المغطاة باستاد القاهرة الدولى ،حرص
الرئيس على حضور حفل االفتتاح للبطولة
الــعــالــمــيــة لــلــتــأكــيــد عــلــى اهــتــمــام مصر
بالرياضة بمختلف أنواعها.
وحققت كندا خالل البطولة الميدلية

الذهبية بعد الفوز على إيطاليا فى المباراة
النهائية  ،60-79ويعد هذا أفضل إنجاز
بلغته كندا فى كل أحــداث كــؤوس العالم
لكرة السلة.
وبعيدا عن رياضة كــرة القدم أو كرة
ً
الــســلــة ،نجحت مــصــر فــى حــصــد ثــاث
ميداليات فــى أولمبياد رو دى جانيرو
بالبرازيل ،إذ حقق األبطال محمد إيهاب،
وسارة سمير برونزيتين فى رفع األثقال،
قبل أن تحقق العبة منتخب التايكوندو
هداية مالك البرونزية المصرية الثالثة،
وهو الثالثى الذى اختاره الرئيس ليكون
إلــى جانبه خــال إطــاقــه عــام الشباب
المصرى قبل انطالق البطولة.

وحــصــد أبــطــال البعثة المصرية فى
دورة األلــعــاب البارالمبية فــى البرازيل
 12ميدالية متنوعة بواقع  3ذهبيات ،و5
فضيات ،و 4برونزيات.
واستقبل الرئيس السيسى أبطال دورة
األلــعــاب األوليمبية والبارالمبية ،وقــام
موجها لهم
بتكريم األبطال فى حفل كبير
ً
الشكر بعد أن حرص على دعهم فى أكثر
من مناسبة قبل انطالق البطولة.
وفى دورة األلعاب اإلقليمية لألولمبياد
الــخــاص ،حققت الــبــعــثــة الــمــصــريــة 96
ميدالية متنوعة بــواقــع  52ذهبية ،و23
فضية ،و 21برونزية ،فيما حرص أبطال
نظرا
مصر على إهداء إنجازهم للسيسى
ً
لدعمه الدائم لهم.
كما أسند االتــحــاد الــدولــى للسباحة،
تنظيم بطولة العالم للغطس إلــى مصر
لــتــكــون أول دول ــة فــى الــقــارة اإلفريقية
تستضيف البطولة العالمية ،والتى تقام
خــال الفترة من  21حتى  23يونيو من
العام الجارى.
وت ــع ــد ال ــب ــط ــول ــة ،مـــن الــمــســابــقــات
الرئيسية فى االتحاد الدولى للسباحة،
واستضافة مصر لها تأكيد على أهمية
مصر وريادتها والمجهودات التى يقوم بها
اتحاد السباحة من أجل تطوير وانتشار
السباحة فى مصر.

محمد الخرو

«جوجل» يحتفل بـ «الطعمية» فى يومها العالمى ..ما سر التسمية؟

«صالح» يمنع أزمة كبرى بين السعودية والكويت

قبطية تعني ”التي تحتوي على
نظرا لتك ّونها
الكثير من الفول“ً ،
مــن الــفــول والــحــمــص ،ويشير
البعض إلى أن اسم طعمية جاء
من تصغير كلمة "طعام".
وتــظــل وجــبــة الــطــعــمــيــة من
أرخــص الوجبات الرئيسية في
مصر ،والتي تناسب جميع فئات
الشعب ،كما أنها تحتوي على
مجموعة كبيرة من الفيتامينات
ذات القيمة الــغــذائــيــة العالية
للجسم ،حيث تساعد على الشبع
لفترات طويلة لما تحتويه الوجبة
من بروتينات عالية ،كما تحتوي
على كاربوهيدرات تعطي طاقة
للجسم.

لكم عــشــان تــســوون الحملة
ض ــد حــفــلــتــي ف ــي ال ــري ــاض
ربي يتوالكم ويرد كيدكم في
نحركم بــإذن الــواحــد األحــد
وحسبي الله ونعم الوكيل".
ومــن خــال حسابها على
"تــويــتــر" ،شــاركــت متابعيها
بــتــغــريــدة اســتــخــدمــت فيها
ه ــاش ــت ــاج ،الــســعــوديــة خط
أحمر ،متهمة خاليا إرهابية
بالوقيعة بينها وبــيــن شعب
المملكة.

احتفل محرك البحث العالمي
"جوجل" ،الثالثاء الماضي ،بيوم
الــفــافــل ”الــطــعــمــيــة“ العالمي
ال ــذي يــوافــق  18يونيو مــن كل
عام ،واستبدل أيقونته الرئيسية
بــصــورة متحركة تظهر أقــراص
ـضــا ساندويتشات
الطعمية وأيـ ً
الفالفل.
وب ــع ــد دق ــائ ــق م ــن احــتــفــال
محرك البحث العالمي ،تصدرت
كلمة "الطعمية" محرك البحث
الــعــمــاق "جـــوجـــل" ف ــي مصر
والسعودية ،يليها كلمة فالفل،
حيث أصبح المصريون األكثر
بح ًثا عــن الطعمية فــي يومها
العالمي.
وتعتبر وجــبــة الطعمية من
أشــهــر األكـــــات الــشــعــبــيــة في
مصر ،ويتغير اسمها في بعض
المحافظات حيث يطلق عليها
أهل بعض المحافظات "فالفل"،
وتقوم مكوناتها األساسية على
الفول الــذي يتم طحنه وعجنه
بالخضراوات ،ثم قليه في الزيت.
ويتمسك أغــلــب المصريين
ب ــرواي ــة أن أصـــل الــفــافــل أو
الطعمية ،تــعــود إلــى أجــدادهــم
قــدمــاء المصريين "الفراعنة"،
وأنهم أصحاب السبق في هذه
الوجبة ولقبوا أنفسهم بـ"ملوك
الطعمية".

إال أن ب ــاد الــشــام وخــاصــة
ســوريــا يــرفــضــون هــذه الــروايــة
ويعتبرونها غــيــر حقيقية وأن
وجــبــة الــفــافــل شــامــيــة خاصة
ـضــا
ورث ــوه ــا ًأبـ ــا عــن ج ــد ،وأيـ ً
يتمسك الفلسطينيون بأنها
أكلتهم األصيلة وأنهم أصحاب
الــســبــق فــيــهــا قــبــل المصريين
والسوريين.
وذهــب بعض المؤرخين ،إلى
أن األص ــل التاريخي للطعمية
يعود لعصر الفراعنة ،دون أن
يــحــدد فــي أي ســنــة أو عصر،
وتتميز مكوناتها األساسية من
الحمص والفول.
بينما رأى آخـ ــرون أن أهــل
اإلســكــنــدريــة أول مــن أطــلــقــوا
عليها اسم "فالفل" ،والذى يتجزأ
إلى اسم " فا-ال فل" وهي كلمة

ً
موقفا ال ُينسى
«الخطيب» يروى
مع «الشعراوى»

أع ـ ــاد نــشــطــاء عــلــى مــواقــع
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،ت ــداول
مــقــطــع فــيــديــو ،بــالــتــزامــن مع
ذكرى وفاة الشيخ محمد متولي
الــشــعــراوي ،لمحمود الخطيب،
رئيس النادى األهلى ،يروي فيه
إنسانيا جمعه بالداعية
موق ًفا
ً
الراحل ،في منزله.
وقــال "الخطيب" ،في مقابلة
تليفزيونية إنه ُدعي لتناول الغداء
فــي مــنــزل "الــشــيــخ الــشــعــراوى"
وج ــل ــس عــلــى م ــائ ــدة الــطــعــام،
"وعقب انتهاء الجميع من تناول
الــطــعــام وانــصــرف الجميع عن
المائدة ،قام الشيخ وأغلق الباب
وبــدأ فــى جمع الطعام النظيف

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 /

وتهيئته مــن جــديــد ،ورف ــض أن
أساعده فى ذلك ،ثم دعا أخواتنا
السواقين وأف ــراد األمــن لتناول
األكل".
وأضـــــاف" :عــنــد االنــصــراف
أص ــاب "الــشــيــخ" بعض اإلجــهــاد
جالسا
والتعب جعله يحيينا وهو
ً
بعدما كان واق ًفا في بادئ األمر،
وعندما سلم عليه صديقي الذى
كــان يسبقنى قــام الشيخ بتقبيل
يده وقال له هذه تحيتى ً
بدل من
الوقوف ..فقمت أنا بتقبيل رأسه
حتى ال يكرر هذه الواقعة معى".

محمد عبدالرحمن

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

صفية جمال

تمكن محمد صــاح ،نجم
المنتخب المصري وليفربول
اإلن ــج ــل ــي ــزي  -دون عــلــمــه
 مــن فــض االشــتــبــاك بينأع ــداد كــبــرى مــن المغردين
السعوديين والكويتيين بعد
حــدوث خــاف بينهما بسبب
تدوينة صادمة كتبتها مطربة
خليجية شهيرة.
واستعانت الفنانة شمس
الــكــويــتــيــة ،بــصــورة لــصــاح،
للرد على حملة االنــتــقــادات
شـــنـــت ضـــدهـــا بــعــد
الـــتـــي ُ
إس ــاءت ــه ــا لــمــن لـــن يــحــضــر
حفلها فــي الــســعــوديــة الــذي
نظم يوم الجمعة.
وأقسمت بأنها لم تُسئ أو
تنتقص من أي شخص ،على
الرغم من أن تغريدة إعالن
حــفــلــهــا بــالــســعــوديــة خــرجــت
مــن حــســابــهــا الــرســمــي على
"تويتر" ،وكذلك تعليقها الذي
أساء للشعب السعودي.
وك ــت ــب ــت ع ــب ــر حــســابــهــا
الــخــاص عــلــى مــوقــع الــصــور
والفيديوهات "إنــســتــجــرام"،
قــائـلًــة" :ي ــارب صبرني على
الــنــاس الــمــفــتــريــة الــكــذابــيــن
اللي ما يخافونك ،والمصيبة

قواتنا المسلحة فى أسبوع
وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا

عــاد إلــى أرض الوطن الفريق أول محمد زكــى ،وزير
الدفاع ،والوفد المرافق له؛ بعد انتهاء زيارته لفرنسا ،والتى
حضر خاللها فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء
" ،"LE BOURGETوالذى قام بافتتاحه الرئيس الفرنسى
إيمانويل ماكرون ،بحضور عدد من المسئولين والعسكريين
ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم.
وقــام الفريق أول محمد زكــى ،بجولة تفقدية ألجنحة
المعرض المختلفة واستمع إلى شرح من العارضين تضمن
اإلمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء
المشاركة فى المعرض.
كما التقى القائد العام ،بالسيدة "فلورانس بارلى" ،وزير
عددا
القوات المسلحة لجمهورية فرنسا ،حيث تناول اللقاء ً
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء تطورات
األوضاع التى تشهدها منطقة الشرق األوسط ،وبحث أوجه
التعاون العسكرى بين البلدين فى مجاالت الدفاع والتصنيع
المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.
وأعرب الفريق أول محمد زكى ،عن اعتزازه بالعالقات
الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا والسيما
فــى المجال العسكرى ،وتــوافــق رؤى القيادة السياسية
المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود االستقرار بالمنطقة.

رئيس األركان يلتقى رئيس هيئة األركان
المشتركة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية

إنــي عارفتهم منو وال أقــدر
أتكلم".
وتــابــعــت" :أتــمــنــى مــن كل
حبايبي ومحبيني ال تصدقون
أي إشاعة أو كالم ألن يشهد
الله العظيم علي وعلى صدق
نيتي وعملي وإن ما طلع مني
أي شي فيه انتقاص أو إساءة
لمخلوق ربي يشهد علي".
واس ــت ــط ــردت" :وإذا أنــا
قــلــت شــي أنــا ج ـ ًـد ا شجاعة
إنـــي أقــــول نــعــم قــلــت ،بس
وربي ما حصل ،وكل اإلعالم
الــلــي جــالــس يتناقل الخبر
واألشـــخـــاص الــلــي دافــعــيــن

أحمد عادل شعبان

التقى الفريق محمد فريد ،رئيس أركان حرب القوات
المسلحة ،الفريق أول "كوجى يامازاكى" ،رئيس هيئة األركان
لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذى يزور
مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام.
تــنــاول الــلــقــاء ،مناقشة ع ـ ٍ
ـدد مــن الــمــوضــوعــات ذات
االهتمام المشترك ،وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة
من أحداث ومتغيرات تلقى بظاللها على األمن واالستقرار
اإلقليمى والــدولــى ،وكــذا بحث سبل زيــادة أوجــه التعاون
العسكرى فى العديد من المجاالت الدفاعية واألمنية
والتدريبات المشتركة بما يدعم عالقات الشراكة والتعاون
المصرى اليابانى.

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صورة نادرة البنة «صدام حسين» بالقاهرة

نــشــرت "رغـ ــد" ابــنــة الــرئــيــس الــعــراقــي،
صدام حسين ،صورة لها أثناء زيارة رسمية
إل ــى الــقــاهــرة ،حظيت بــإعــجــاب كثير من
المتابعين.
وعلقت "رغد" على الصورة عبر حسابها
الرسمى على موقع "تويتر" ،قائلة" :من زيارة
رسمية إلى العاصمة المصرية – القاهرة".
وتفاعل كثير من رواد التواصل االجتماعي
مــع ال ــص ــورة ،ومــن بينهم حــســاب يــدعــي،
"محمد علي" علق قائالً" :أهالً
ومرحبا بك
ً
في بلد كان يحب ويحبه الشهيد رحمه الله
عليه صدام حسين المجيد".
ورغد هي االبنة األولى والكبرى لوالديها
الرئيس صدام حسين والسيدة ساجدة خير

الله طلفاح.
وكانت آخر مرة التقت والدها كانت في
منزله قبل أيــام قليلة من الغزو األمريكي،
حيث جمع كل أفراد أسرته وطلب منهم أن
يتحلوا بالقوة وأن يتوقعوا أن تقصف بيوتهم.
ومع بدء الحرب والقصف وسقوط بغداد
في أبريل  2003انتقلت إلى األردن مع عدد
مــن أفــراد أسرتها ،مشيرة إلــى أن العائلة
المالكة هناك منحتهم جوازات عربية لعدم
استطاعتهم الحصول على الجواز العراقي،
إضافة إلى راتب شهري ،ومنزل للسكن.

أحمد عادل شعبان

زوجة «أرطغرل» تطلب الطالق وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدى» على «السوشيال ميديا»

تقدمت الفنانة التركية إسراء
بيلجيتش التي قامت بدور زوجة
"أرطغرل" في المسلسل الشهير،
وزوج ــه ــا وجــوكــهــان تــوري
بــطــلــب ط ــاق مشترك
الـ ــطـ ــاق لــلــمــحــكــمــة
مــؤخـ ًـرا ،ذكــرا فيه أن
السبب هو عدم توافق
شديد بينهما.
ونــــــشــــــر حــــســــاب
يــدعــي "مــشــاهــيــر تــركــيــا"
على "تويتر" صورة لـ"بيلجيش"
وزوج ــه ــا م ــن حــفــل زفــافــهــمــا،

معلقة أن الزوجين أقدما على
خ ــط ــوة الـــط ــاق بــســبــب عــدم
معا.
توافقهما ً
وك ــان إســـراء بيلجيتش
انــفــصــلــت عـ ــن طــاقــم
عمل مسلسل "قيامة
أرطــغــرل" في موسمه
الــــــــرابــــــــع ،بــســبــب
تــحــضــيــراتــهــا لحفل
زفــافــهــا ،لــكــن يــبــدو أن
الحظ لم يرافقها بعد.

عال خطاب

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

توفى يوم األحد الماضي ،قرشي
مــحــمــود ال ــرف ــاع ــي ،الــــذي اكتسب
شهرة واسعة بعد ظهوره في مقابلة
تليفزيونية تحدث خاللها عن
عادة الثأر في الصعيد.
والـــرفـــاعـــي مـــن قــريــة
الــنــخــيــلــة الــتــابــعــة لمركز
أبــوتــيــج جــنــوب محافظة
أســيــوط ،ويعد مــن وجهاء
الصعيد ،وقد اكتسب شهرة
واسعة بظهوره في مقابلة مع
اإلعالمي اللبناني طوني خليفة ،في
حلقة من برنامج "أجرأ الكالم" على

املنوعات
صفية جمال

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

قناة "القاهرة والناس".
وخ ــال المقابلة الــتــي خصصت
للحديث عــن قضايا الــثــأر بصعيد
مـــصـــر ،أطـــلـــق الـــعـــديـــد مــن
العبارات التي لصقت بأذهان
الــمــشــاهــديــن ،ومــنــهــا" :يــا
مــرحــب بــالــنــاس الــزيــنــة"،
أشهر "كوميكس صعيدي"
ع ــل ــى مـ ــواقـ ــع ال ــت ــواص ــل
االجتماعي.

سيد محمود

صدق الفريق أول محمد زكى ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربى،
على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد
الصحية للقوات المسلحة "ذكــور – إنــاث" من الحاصلين على
الثانوية العامة "علمى علوم" أو األزهرية "علمى" خريجى العام
الدراسى 2019 / 2018 ، 2018 / 2017؛ وذلك بالمعهد الصحى
الذكور بحوش عيسى ،والمعهد الصحى اإلنــاث بأحمد جالل
جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب
مجدى أمين ،مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن شروط القبول هى أن ال يقل مجموع الطالب من
الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" أو األزهرية "علمى"،
عن نسبة  %60وأال تقل درجــة اللغة اإلنجليزية عن  ،%70وأال
عاما فى األول من
عاما وال يزيد على "ً "21
يقل السن عن "ً "17
أكتوبر  ،2019وأن يكون "الطالب – الطالبة" مصرى الجنسية،
ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس ،وأن يكون حسن
السير والسلوك وغير متزوج  -متزوجة ولم يسبق له  -لها الزواج،
وال يسمح بالزواج إال بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص
مزاولة المهنة ،وأن يجتاز االختبارات المحددة للقبول "طبية -
نفسية  -لياقة بدنية  -كشف هيئة  -التحاليل الطبية – لغة
إنجليزية" ،كما يشترط موافقة ولى األمر على االلتحاق بالقوات
المسلحة ،وأال يكون قد سبق له االلتحاق بالقوات المسلحة ،وتم
إنهاء خدمته بالرفد منها ،ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم
طبيا من المقبولين فور إعــان نتيجة المناظرة الطبية
لياقته ً
النهائية ،وال يحق للفرد المتقدم االلتحاق بالكليات والمعاهد
التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

محمد الخرو

املوقع اإللكرتونى

سكرتري التحرير التنفيذى

www.almesryoon.com

أحمد عثمان فـارس

مديرو حترير املوقع اإللكرتونى
حسني عمران
محمد عبد الرحمن
الدويىن فولى

اإلخراج الفىن

عبدالرحمن املغربى
محمود عثمان
أشرف سمري

بريد إلكترونى

Almesryoon.newspaper@gmail.com
التوزيع واالشتراكات:
مؤسسة أخبار اليوم  -شارع الصحافة  -القاهرة
االشتراك
سنة  360 :جنيه ـ ستة أشهر  180 :جنيهاً
ثالثة أشهر  90 :جنيهاً
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ضحايا الطرق يفوقون ضحايا الحروب ..متى يتوقف نزيف اإلسفلت فى مصر؟

ال يــكاد يمــر يــوم واحــد ،إال وتشــهد الطرق
المصرية العديد من الحــوادث ،التي ينتج عنها
ســنويا ،حتــى إن عــدد
ســقوط آالف األرواح
ً
سنويا يتجاوز ضحايا مصر في الحروب
القتلى
ً
التي خاضتها أمام إسرائيل.
واألســبوع قبل الماضــي ،شــهدت مصر 14
شــخصا،
حادثــة أســفرت عــن وفــاة نحــو 47
ً
وإصابة  90آخريــن ،كان أبرزها حــادث طريق
األوتوســتراد ،الذي أســفر عن مصرع نحو 14
شــخصا ،وإصابــة  8آخريــن ،نتيجــة تصادم 3
ً
سيارات مالكي.
أيضا لقــي  8أشــخاص مصرعهــم ،وأصيب
ً
 16آخرين ،في تصادم وانقالب ســيارة محملة
بالعمالــة اليوميــة فــي ترعــة الحاجــر ،بمركــز
حوش عيسى بالبحيرة،
ولقــي  7أشــخاص مصرعهــم ،وأصيب 16
آخريــن ،فــي حــادث تصــادم وقــع بيــن ســيارة
ميكروباص وأخرى مالكي ،بمدخــل قرية بنبان
التابعة بمركز دراو في محافظة أسوان.
كمــا لقــي  6أشــخاص مصرعهــم بينهــم ٤
أطفال ،إثــر حادث انقــاب ســيارة مالكي علي
طريــق "أجا-ميــت غمــر" بمحافظــة الدقهليــة،
إضافــة إلــى وفــاة  3أشــخاص بينهــم عريــس،
عقــب انقــاب ســيارات زفــة عــرس فــي ترعة
بدائرة مركز طهطا ،شمالي محافظة سوهاج.

وطب ًقا لتقريــر منظمــة الصحــة العالمي في
عام  ،2016جاءت مصر ضمن أسوأ  10دول
فــي العالــم مــن حيــث ارتفــاع معدالت حــوادث
الطرق التي تؤدى إلى الوفاة.
وذكرت المنظمة  ،أن عــدد ضحايا الحوادث
فــي عــام  2015بلــغ  25أل ًفا و 500شــخص
بين قتيل ومصاب ،باإلضافة إلــى أكثر من 30
مليار جنيه خسائر مادية.
الدكتور أســامة عقيل أســتاذ هندسة الطرق
والنقــل ،قــال إن «مشــكلة حــوادث الطــرق لــن
تحل إال إذا وضعتها الحكومة كأولوية لديها ،إذ
أن حل المشكلة ليست ضمن أولوياتها ،ومن ثم
الحال لن يشهد تحس ًنا في األمد القريب».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون» ،انتقــد
«عقيــل» ،أداء األجهــزة المعنيــة التــي قــال إنها
«ال تقوم بدورها تجاه هذه المسألة ،وبالتالي ال
توجد خطوات واضحة أو ملموسة».
وأوضــح «أن الحكومــة اتخــذت مجموعة من
اإلجراءات ،لكن العبرة تكمــن في النتيجة ،التي
تشــير إلى أن الحوادث ما زالت مستمرة بنفس
قائما».
النسبة ووقوع ضحايا ً
أيضا ما زال ً
وتابــع« :أي إجــراء اتخــذ البــد أن يكــون لــه
نتيجة إيجابيــة ،وإذا نظرنا إلى موضوع حوادث
الطــرق ،ســنجد أن هنــاك إجــراءات اتخذتهــا
الحكومــة غيــر أنهــا بــا جــدوى حقيقيــة؛ ألن

القضية في النهاية ليست ضمن األولويات».
أســتاذ هندســة الطــرق ،شــدد على ضــرورة
ً
متســائل« :هل
اتخاذ حــوادث الطــرق كأولوية،
وضعــت الحكومــة خطــة أو إســتراتيجية لحــل
المشكلة؟ ،هل رأى أحد خطوات جادة في هذا
اإلطار؟ ،لم يحدث هذا».

وأضاف« :الحكومــة إذا أرادت أن تقوم بأمر
ما فإنها تفعله ،ومن ثم عليها أن تصوب نظرها
لهذه القضية التي باتت تؤلم كل بيت مصري».
مــن جهتــه ،قــال اللــواء أحمــد الخشــب،
عضــو لجنــة النقــل والمواصــات بالبرلمــان،
إن «حوادث الطــرق تتزايد نتيجــة عدم إصالح

الطــرق وكذلــك بســبب غيــاب اإلرشــادات
وعــدم وجــود حمــات مروريــة كافيــة لرصــد
مطالبــا بتفعيــل هــذه اإلجراءات؛
المتعاطيــن»،
ً
للتقليل من الحوادث.
وأضــاف لـ«المصريــون»« :الحــوادث تقــع
نتيجــة تعاطــي بعــض الســائقين للمخــدرات،
وعدم حصول بعضهم على رخصة ،إضافة إلى
الســرعة المفرطــة ،نتيجــة ســوء حالــة الطرق
وكذلك سوء حالة المركبة نفسها.
وتابــع« :المطبــات وغيــاب التوعيــة
واإلرشــادات أحــد العوامــل التي يجــب البحث
عن حل لها».
فيمــا ،وجــه رضــا البلتاجــي ،عضــو مجلس
النــواب ،طلــب إحاطــة عاجــل لوزيــر التنميــة
المحليــة ،حول اســتمرار حــوادث الطــرق على
طريق «األوتوستراد» في حلوان.
وتســاءل« :حتــى متــى ال تســتجيب الحكومة
مشــيرا إلــى أنــه ســبق
لتحذيــرات النــواب؟»،
ً
وتقــدم بطلــب إحاطــة علــى نفــس المشــكلة
في شــهر مايو الماضــي ،والحكومة لــم تحرك
ســاك ًنا ،ســواء بتشــديد الكمائــن المروريــة أو
تركيب كاميرات المراقبــة ،أو تركيب العالمات
المروريــة عنــد المنحنيــات الخطيــرة واألماكن
التي تقل فيها الرؤية أو تنعدم.
وقــال النائــب« :أمــام اإلهمــال الحكومــي

«النواب» يؤجل مناقشة مشروع قانون اإليجارات القديمة
>>نواب :الحكومة لم تتقدم به حتى اآلن ..ولم يتم تحديد موعد لمناقشته
أعلــن عــاء والــي ،رئيــس لجنــة اإلســكان
والمرافــق العامــة بالبرلمــان ،إرجــاء مناقشــة
قانــون اإليجــار القديــم لألغــراض الســكنية،
وإخضاعــه لمزيد مــن المناقشــات بعد طرحه
على جدول أعمال المجلس ،ما أثار تســاؤالت
عديدة حول مبررات وأسباب تلك الخطوة.
وشــدد والــي علــى ضــرورة اســتعراض
كافــة اآلراء والجهــات حــول مشــروع القانــون
المقترح.
المهنــدس إيهــاب منصــور ،عضــو لجنــة
اإلســكان والمرافق العامة ونقيب المهندســين
بالجيــزة ،قــال إنــه "اليوجــد قانــون خــاص
لألغــراض الســكنية حتــى يتــم مناقشــته"،
مشــيرا إلــى أن رئيــس اللجنــة من الــوارد أنه
ً
يقصد إرجاء الفكرة.
وأوضح منصــور لـ"المصريــون" ،أن "اللجنة
وافقــت على القانــون الخاص باألغــراض غير
الســكنية" ،مضي ًفــا أنهــم فــي انتظــار طرحــه
للجلســة العامة ،للتصويت عليه.
ولفــت إلى أنــه بمجــرد إدراج أي قانون في
جدول أعمال اللجنة ســيتم مناقشــته مناقشــة
موضوعية ،بما يخــدم المصلحة العامة.
بدوره ،قال المهنــدس أمين مســعود ،عضو
لجنة اإلســكان بالبرلمان ،إن "مشروع القانون
أيضــا لجنــة
لــم يصــل المجلــس ،ولــم يصــل
ً
اإلســكان والمرافق العامــة ،وبالتالــي ال يوجد
حاليا".
ما يتم مناقشته
ً
وأضــاف لـ"المصريــون" ،أن "الحكومــة لــم
ترســل مشــروع القانون بعد ،وفي حال إرساله
ســيتم مناقشــته داخل اللجنة ،علــى أن يعرض
للمناقشــة فــي الجلســة العامة ،ثــم عقب ذلك
ســيتم توجيهــه إلــى اللجنــة المختصــة والتــي
ستقوم بمناقشته الح ًقا".
عضــو لجنــة اإلســكان ،طالــب بعــدم نشــر

أخبــار مغلوطــة عــن المشــروع وتحــري الدقة
حوله ،ال ســيما أنه من المشــروعات التي تثير
البلبلة ،خاصة حال نشــر تفاصيل خاطئة.
إلى ذلك ،قال إســماعيل نصــر الدين عضو
لجنــة اإلســكان بمجلــس النــواب وصاحــب
مشــروع قانــون اإليجــار القديــم ،إن "لجنــة
اإلســكان لــم تناقــش مشــروع قانــون اإليجــار
القديــم فيمــا يخــص الوحــدات الســكنية
المؤجــرة للمواطنيــن ،لكن مــا جرى مناقشــته
خــال اجتمــاع اللجنــة ،األحــكام الخاصــة
بإيجــار األماكــن المؤجــرة لألشــخاص
االعتبارية لغير غرض سكني".
وأضــاف" ،أن البرلمــان يناقــش هــذه
تنفيــذا لحكــم المحكمــة الدســتورية
الجزئيــة
ً
مشــيرا إلــى أن
العليــا فــي هــذا الشــأن،
ً
التشريع ســيصدر خالل دور االنعقاد الجاري.
ونفى مقدم مشــروع قانون اإليجــار القديم،

تشــريعا يقضــي بطــرد
أن البرلمــان ســيناقش
ً
مشــددا علــى أن
أي مواطــن مــن شــقته،
ً
البرلمــان حريــص كل الحــرص علــى مصلحــة
المواطنيــن ،ولــن يقبــل أي نائــب أن يتم طرد
مواطن من مسكنه.
وتابــع عضــو مجلــس النــواب" :اللجــان
اإللكترونيــة تســعى إلثــارة الــرأي العــام ،مــن
خــال نشــر معلومــات مضللــة بهــدف حــدوث
بلبلــة ،مؤكديــن أن البرلمــان ســوف يصــدر
قانــون اإليجــار القديــم لطــرد الســكان مــن
شققهم".
مــن جانبــه ،أشــاد عبــد المنعــم العليمــي،
عضــو لجنــة اإلســكان بمجلــس النــواب ،بمــا
تــم مناقشــته والموافقــة عليــه داخــل اللجنــة
مــن تحريــر العالقــة اإليجاريــة بيــن المؤجــر
والمستأجر للوحدات غير الســكنية ،الف ًتا إلى
أن مناقشــة مشــروع قانــون اإليجــار للوحدات

قريبا.
السكنية ســيطرح للنقاش
ً
وأشــار إلــى أن وجهــة نظــر الحكومــة فــي
عدم طــرح هــذا المشــروع للحــوار المجتمعي
والنقــاش؛ لعــدم إحــداث قلــق للشــعب ،وأنــه
تجنبا إلحداث قلق.
ســتطرحه على مرحلتيــن
ً
وأضــاف العليمــي ،أنهــم لــن يتركــوا هــذا
الموضــوع ،وســيتقدم بمشــروع قانــون جديــد
لتحريــر العالقــة اإليجاريــة أو علــي األقــل
زيــادة قيمــة األجــرة المدفوعــة ،خاصــة
علــى األماكــن الخاضعــة للقانــون  49لســنة
 ،1977ومــا قبلهــا ،الف ًتــا إلــى أنه ســيتقدم
بمقترح في بدايــة دور االنعقاد المقبل.
وكانــت لجنــة اإلســكان بمجلــس النــواب
نهائيــا علــى إقــرار قانــون اإليجــار
وافقــت
ً
القديــم لغيــر األغــراض الســكنية بعــدد 12
مؤيــد ا مقابــل  5رافضيــن ،لكــن رئيــس لجنة
ً
اإلســكان عــاء والــي قــال فــي تصريحــات
صحفيــة إن موافقــة لجنــة اإلســكان علــى
المشــروع ال تعنــى إقــراره بصفــة نهائيــة وال
أن يكــون القانــون نافــذا كمــا يشــيع البعض،
فهو ال يــزال مشــروع قانــون مقترحا ناقشــته
اللجنــة فــي ضــوء حكــم المحكمة الدســتورية
بكل شفافية.
وأكــد والــي فــي تصريحاتــه أنــه مــن
الطبيعــي عنــد مناقشــة قانــون مثــل
"اإليجــارات القديمة" الــذي تراكمت ســلبياته
منــذ عــام  ،1996فإنــه مــن الــوارد أن
يحــدث اختــاف فــي وجهــات النظــر وتتعدد
االقتراحــات واآلراء بهــدف الوصــول إلــى
أفضــل صياغــة ممكنــة مــن أجــل المصلحــة
العامة وليســت المصلحة الخاصة.

حسن عالم

مشــيرا إلــى أن
سيســتمر نزيــف األســفلت»،
ً
التقاريــر الدوليــة كشــفت أن أكثــر مــن 50
شــخصا يقعون ضحايا لحــوادث الطرق في كل
ً
 100كيلو متر في مصر.
وأوضــح البلتاجــي ،أن التقاريــر أرجعــت
الســبب فــي زيــادة معــدالت ضحايــا حــوادث
الطــرق ،إلــى المنحنيــات الخطــرة والمطبــات
العشــوائية ،واختفــاء اإلنــارة واللوحــات
اإلرشــادية ،وغياب المرور ،والســرعة الجنونية
لبعض السائقين ،وتكدس السيارات ،باإلضافة
إلى انتشار المقطورات.
ووصــف نزيــف الدمــاء بســبب حــوادث
الســيارات بأنــه «مــرض خبيث مزمــن ال عالج
له» ،الف ًتــا إلى أن أســبابه معروفــة ولكن غياب
الرقابــة الصناعيــة وغفلــة المســؤولين فــي
فحص وصيانة المركبات يــؤدي إلى قتل أبرياء
واغتيال آمال وأحالم ومستقبل أجيال.
وطالب بإحالــة طلب اإلحاطــة للجنة اإلدارة
المحليــة واســتدعاء وزيــر التنميــة المحليــة،
وكذلــك محافــظ الجيــزة ،لبحــث هــذا الملــف
الخطير ومحاسبة المتســببين في إزهاق أرواح
المواطنين من وقت آلخر.

حسن عالم

داعية سلفى :لهذا السبب ال ينتحر
طالب الثانوية األزهرية

شــهدت امتحانــات الثانويــة العامــة هــذا
العام ،أكثر مــن محاولة انتحــار بين الطالب
نظــرا لصعوبة امتحــان بعــض المــواد ،وف ًقا
ً
لما جاء على لســان بعض الطــاب الذين تم
إنقاذهم.
وكان الف ًتا أنه فــي الوقت الذي تتكرر فيه
ســنويا محاوالت االنتحار بين طالب الثانوية
ً
تماما بين نظرائهم من
العامة ،إال أنها تغيب
ً
طالب الثانوية األزهرية.
هذا ما دفع الداعية الســلفي ،سامح عبد
الحميد إلى دعوة اآلبــاء واألمهات في مصر
إلى إلحــاق أوالدهــم بالتعليم األزهــري ،ألنه
"يزرع اإليمان والطمأنينة في قلوبهم".
وقــال إن "هنــاك كليــات فــي األزهــر غير
موجودة في التعليم العــام ،والتعليم األزهري
يزرع اإليمان والطمأنينــة في قلوب الطالب،
واليشــهد الضغط العصبي الــذي يتعرض له
الطالب في امتحانات الثانوية العامة.
وأضــاف عبدالحميــد لـ"المصريــون" ،أن

"امتحانــات الثانويــة األزهريــة لم تشــهد أي
حــاالت انتحــار خال ًفــا المتحانــات الثانويــة
العامــة ،وهــو مــا يجــب أن يدفــع اآلبــاء
واألمهــات إلــى إلحــاق أوالدهــم بالتعليــم
األزهــري ،لتفــادي الضغــط العصبــي فــي
الثانوية العامة".
وأوضــح عبدالحميــد أن "التعليم األزهري
الجامعي فيه نظائر لجميع الكليات التي في
التعليم العام ،طب وهندســة ولغات وغيرها،
بل هناك كليات في األزهــر غير موجودة في
التعليم العام".
وأشــار إلــى أن "مشــيخة األزهــر نقَّحــت
الكتــب األزهريــة ،فأصبحــت المــواد أيســر
وأوضــح وأســهل ،والطالــب األزهــري يدرس
علــوم الديــن والدنيا ،فيصبــح مثق ًفــا متعدد
النواحي ،ويكون بمنجاة من االكتئاب والحزن
والقلق الذي ُيؤدي لالنهيار".

عصام الشربينى

مشروع قانون لفصل الموظف اإلخوانى« ..السبع وصايا» ..هل تنهى أزمة عجز األطباء؟
ونواب :غير دستورى

القى مشــروع قانون يعتــزم النائــب محمد حلمي
الشــريف التقــدم بــه لتطهيــر مؤسســات الدولــة
رفضا مــن قبل عــدد من
مــن العناصــر اإلخوانيــة،
ً
أعضاء مجلــس النــواب ،معتبرين أن ذلــك "مخالف
للدســتور" ،ويفتح الباب أمام التقدم ببالغات كيدية
بغــرض االنتقام مــن بعــض الموظفيــن عبــر الزعم
بأنهم تابعون لجماعة "اإلخوان المسلمين".
كان الشــريف ،رئيــس الهيئــة البرلمانيــة لحــزب
"المؤتمــر" ،ووكيــل لجنــة الشــئون الدســتورية
والتشــريعية بمجلــس النــواب ،أعلــن أنــه ســيتقدم
بمشــروع قانــون للمجلــس ينــص علــى تطهيــر
مؤسسات الدولة من العناصر اإلخوانية.
تجاوبا
وقال فــي بيــان ،إن "هذا المشــروع يأتــي
ً
مــع مطالــب الشــعب المصــري ،بمناســبة قــرب
االحتفــال بالذكرى السادســة لثــورة  30يونيو التي
أطاحت بحكم الجماعة اإلرهابية".
ً
تعديل
وأوضــح أن "مشــروع القانــون ســيتضمن
علــى قانــون الخدمــة المدنيــة بمــا يســمح للجهات
المختصــة بإبعــاد تلــك العناصــر لخطورتهــم علــى
الجهات التي يعملون بها".
وأضاف وكيل اللجنة التشــريعية بمجلس النواب،
أن "مشروع القانون سوف يســتند إلى ما نص عليه
الدســتور مــن حــق الدولــة فــي اتخــاذ كل التدابيــر
أيضا ســينص على
لمواجهة اإلرهــاب ،وأن التعديل ً
حرمــان هؤالء األفراد مــن حقوقهم السياســية؛ ألن
المواجهــة الناعمــة مــع عناصــر اإلخــوان لــم تعــد
مجدية بعد  6سنوات من ثورة  30يونيو".
من جانبه ،قال النائــب عفيفي كامل ،عضو لجنة
الشــئون الدستورية والتشــريعية بمجلس النواب ،إن
ما يطالب به الشريف "غير دستوري".
وأضــاف تصريــح لـ"المصريــون"" :الموظــف ال
يفصل أو يتــم حرمانه مــن وظيفتــه إال إذا ثبت أنه
جرما في حق الدولة ومؤسساتها ،وفي حال
ارتكب
ً
ثبت أنه ينتمي لإلخوان يعاقب وفــق قانون الجرائم
اإلرهابية".

وتابــع" :أن مــن يحــدد مــن هــم اإلخــوان هــو
القضــاء ،عــن طريــق أحــكام وإدانــة توضــح بــأن
جرما
الشــخص المدان تابع للجماعة ،وأنــه ارتكب
ً
وتمــت محاكمتــه ،ففــي هــذه الحالــة يتــم فصلــه،
طب ًقا للمادة  8من الدســتور لســنة  2015الخاص
بالكيانات اإلرهابية".
وأشار كامل إلى أن "القانون موجود ويتم تطبيقه
وال يحتــاج إلــى تعديــل ،إال أنــه أعــرب عــن رفضه
لفصل الموظفين من وظائفهــم دون التأكد من كونه
تابعا لإلخــوان" ،حتى ال يتــم فصل موظفيــن أبرياء
ً
بناء على بالغات كيدية بأنهم ينتمون لإلخوان على
ً
غير الحقيقة".
وفــي تصريــح إلــى "المصريــون" ،رأى النائــب
محمد عطا ســليم ،عضو لجنة الشــئون الدستورية
بمجلس النــواب ،أن "الفصل بغير الطــرق القانونية
المعتادة ،غير جائز وال يجب األخذ به".
وأضــاف" :الموظــف الــذي يثبــت إضــراره أو
تعطيلــه مصالــح المواطنيــن أو األمــن القومــي
المصــري ،أو ينتمــي لجماعــة إرهابيــة ،يمكــن أن
تجازيه الجهــة اإلداريــة ،التابع لهــا ،والقانــون نظم
ذلك ،ما يعني أنــه ال توجــد ضــرورة لمعاقبته بغير
الطريقة القانونية".
وأوضح ،أنه "ال يجوز فصــل المنتمين لجماعات
ً
أفعال مضرة بأمن
إرهابية ،طالما أنهم لم يرتكبــوا
وســامة المواطنين ،والرئيس أكــد ذلك في خطابه
عندمــا قــال :طالمــا عايــش بيننــا دون أن يرتكــب
عن ًفا ،فال مانع من قبوله".
وأشــار عضو لجنة الشــئون الدســتورية بمجلس
النــواب ،إلى أنــه "مــن األفضــل تقديــم المقترحات
التــي تخــدم الوطــن والمواطنيــن ،وليس التــي تثير
ً
فضــا عن كونهــا غير دســتورية"،
الجــدل والبلبلة،
وفق قوله.

مصطفى صابر

خاطبت النقابة العامة لألطباء ،رئاســة
الجمهوريــة ووزارة الصحــة والســكان
والبرلمــان بمجموعــة مــن المطالــب التــي
ســريعا؛ مــن أجــل
دعــت إلــى اتخاذهــا
ً
إصــاح وتحســين أحــوال األطبــاء وبيئــة
عملهــم ،ولتقليص العجــز المتزايد بأعداد
األطباء بالقطاع الحكومي.
وقدمــت النقابــة  7مقترحــات وبنــود
قالــت إنــه يمكن إصــدار قــرارات ســريعة
بخصوصهــا دون الحاجــة ألي مخصصات
ماليــة ،مثــل إقــرار قانــون بتشــديد
عقوبــة االعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة
والعامليــن بهــا ،باإلضافــة إلــى إقــرار
قانــون المســؤولية الطبيــة الــذي يوضــح
كيفية محاســبة األطباء فــي قضايا أخطاء
المهنة.
وأشــارت إلى أنه يمكن تعديل المادة 6
من قرار وزيــر الصحة الســابق رقم 626
لســنة  ،2016بحيــث يتــم إعادة الســماح
للحاصليــن علــى شــهادات الماجســتير
والدبلومــة بالترقية لدرجة استشــاري بعد
عدد من ســنوات الخبــرة العمليــة وحضور
مؤتمــرات أو دورات علميــة طبقــا لما كان
معمول به لســنوات طويلة سابقة.
أيضــا،
ولتحســين أحــوال األطبــاء
ً
اقترحــت النقابــة بنــود أخــرى تحتــاج
لمخصصــات ماليــة ،منها مضاعفــة جميع
البنــود الخاصة بأجــور األطباء (باســتثناء
بــدل العــدوى) ورفــع قيمــة بــدل العــدوى
بحيث تتــراوح بين ألف وثالثــة آالف جنيه
شــهريا (تصــرف طب ًقــا لنســبة تعــرض كل
ً
فئــة بالفريــق الطبــي للعــدوى) ،باإلضافــة
إلى ســرعة إصــاح وتجهيز ســكن األطباء
بجميــع المنشــآت الطبيــة الحكوميــة،
مشــددة علــى ضــرورة توفيــر األمــن
المناسب بالمنشــات الطبية الحكومية.
الدكتــور رشــوان شــعبان ،األميــن
المســاعد لنقابــة األطبــاء ،قــال إن

"الحكومــة تشــكو من وجــود عجــز متزايد
فــي أعــداد األطبــاء ،غيــر أنهــا ال تأخــذ
باألســباب التــي تــؤدي إلى حــل المشــكلة،
جيــدا،
علــى الرغــم مــن أنهــا تعلــم الحــل
ً
وقــد تــم التقــدم أكثــر مــن مــرة بمطالــب
وتوصيات إلنهائها دون جدوى".
وفــي تصريحــات إلــى "المصريــون"،
أضــاف شــعبان ،أن "العجــز فــي أعــداد
األطبــاء يؤثــر بالســلب علــى الخدمــة
الصحيــة المقدمــة ،مــا يعني ضــرورة حل
المشــكالت فــي أقرب وقــت ،والنظــر إلى
التوصيات والمطالب المقدمة".
وأوضــح أن "هنــاك مطالــب لــن تكلــف
الحكومــة شــيئًا ،مثــل قانــون المســؤولية
الطبيــة ،وقانــون تغليــظ العقوبــة علــى
االعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة ،وكذلك
مشــيرا
وجود شــرطة فــي كل مستشــفى"،
ً
"غالبــا ال تمانع فــي إقرارها ،ال
إلــى أنهــا
ً
ً
فضــا
ســيما أن األمــر لــن يكلفهــا شــيئًا،
عــن كونــه فــي صالــح المنظومــة الطبيــة

والمواطن والدولة".
ولفت إلــى أن "هناك مطالــب أخرى لن
كثيــرا ،ألن الزيــادة التــي
تكلــف الحكومــة
ً
ســتطرأ علــى المرتبــات فــي شــهر يوليــو
القــادم" ،ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع"
بالنســبة لألطباء ،حيــث إنها ســتتراوح ما
جنيهــا للجميــع؛ ألن
بيــن  200و250
ً
األطباء غيــر خاضعين لقانــون  81بقانون
الخدمة المدنية لألجور".
وتابــع" :غيــر المخاطبيــن ســيحصلون
علــى زيــادة نســبتها  % 10مــن الراتــب
األساســي الــذي ال يتجــاوز  1000جنيــه
بأي حال مــن األحــوال ،وبالتالــي البد من
إعادة النظر في القانــون الخاص باألطباء
مطالبا بنظرة عادلــة تجاه "بدل
وحدهــم"،
ً
كثيرا
العــدوى ،خاصــة وأن المطلب تكــرر
ً
دون اتخاذ إجراء ناحيته".
وقــال ســامي المشــد ،أميــن ســر لجنة
الشــؤون الصحيــة بالبرلمــان ،إن "نقابــة
األطبــاء مــن حقهــا التقــدم بــأي مطالــب

وتوصيات ،كذلك من حقهــا الحصول على
األجــر وبــدل العــدوى المناســب ،ألن تلك
األمــور أحــد األســباب المؤديــة لحــدوث
عجز".
وأضــاف لـ"المصريــون" ،أن "أجــور
األطبــاء ســترتفع بنســبة جيــدة بعــد قرار
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي األخيــر
نظــرا ألن األجــور
الخــاص باألجــور،
ً
الحالية غير مناســبة وال تليق باألطباء".
وأوضــح أن "المطلــب الخــاص ببــدل
العــدوى مــن الصعــب الموافقــة عليــه
اآلن علــى الرغــم مــن كونــه ح ًقــا أصيــاً
ً
معلل ذلــك بــأن "البرلمان لم
ومشــروعا"،
ً
يناقــش الموازنــة العامــة ،وبالتالــي لن يتم
نظر قبل ذلك".
وتابــع" :أثناء مناقشــة الموازنة ســيكون
متواجــدا ،وســيتم مناقشــة
وزيــر الماليــة
ً
ذلــك معــه ،وإذا كان هنــاك إمكانية ســيتم
تنفيــذه ،والبرلمــان مــن جهتــه ســيضغط
لتحقيق ذلك".
وهــذه المحاولــة ليســت األولــى لحــل
أزمة عجز األطبــاء ،إذ دعــا الدكتور أيمن
أبــو العــا ،عضــو لجنــة الصحــة بمجلــس
النواب ،إلى رفع ســن معاش األطباء لـ65
مشــددا علــى ضرورة وجــود عوامل
عاما،
ً
ً
جــذب لهــم بــوزارة الصحــة لالحتفــاظ
بكفاءاتها وعدم سفرهم للخارج.
كمــا طالبــت الدكتــورة شــادية ثابــت،
عضــو لجنــة الشــئون الصحيــة بالبرلمان،
بضرورة رفــع رواتــب األطبــاء لتصبح 10
آالف جنيــه ،مبــررة ذلــك بــأن الطبيــب
عصــب المنظومــة الطبيــة فــي مصــر وال
بــد مــن االهتمــام بــه مــن حيــث توفيــر
عاليا
المنــاخ المالئم للعمــل ،ومنحه ً
راتبــا ً
يساعده على ضغوط الحياة.
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نواب ومفكرون يرسمون مالمح خطة تجديد الخطاب الدينى

>>"سكينة فؤاد" :تنقية الرتاث والحفاظ عىل الثوابت ..نواب :الخطاب المستنري هو بداية التجديد ..و"مزروعة" :قل تصويب ..وال تقل تجديد
يعتبر تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي مــن أهــم
أولويات الدولة المصرية خالل الفترة المقبلة؛
للقضاء على األفــكــار المتطرفة التي تسيء
بشكل كبير إلى الدين اإلسالمي العظيم.
وك ــان الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي أكد
مـــؤخـــرا ،أن بــعــض ســلــوكــيــات ومــمــارســات
ً
المسلمين تتسبب فى ظاهرة "اإلسالموفوبيا"،
منتقدا بشدة بعض أصحاب الفتاوى التى تحرم
ً
االحتفال ومشاركة غير المسلمين احتفاالتهم،
ً
قائل" :أعمل إيه لما تيجى ناس فى بداية كل
مناسبة من المناسبات يقولك الفتوى ..يا نهار
أبيض إنتوا لسه بتفكروا كده؟ أخوكوا فرحان
أنا فرحان لفرحه وبحتفل معاه".
وطالب نواب وكتاب ومفكرون بضرورة اتباع
معايير محددة للبدء في خطة تجديد الخطاب
الديني ،مــن خــال تنقية المناهج التعليمية
وبعض التراث ،من األفكار التي قد تستخدم
بطريقة غير صحيحة بشكل يــســيء للدين
اإلســامــي ،مــع ض ــرورة الحفاظ على ثوابت
الدين اإلسالمي.
وأك ــدت الكاتبة الصحفية ،سكينة فــؤاد،
أن "تجديد الخطاب الدينى يتطلب مشاركة
جميع مؤسسات الدولة وليس األزهــر فقط،
والعمل على نشر الوعي بما يواجه العقول التى
تخترقها األفكار الظالمية؛ من خالل مواجهتها
باألسانيد الصحيحة ،وإسكات كل األصــوات

المتشددة ،بجانب تنقية المناهج التعليمية،
وتــعــزيــز المعنى الصحيح لــلــديــن اإلســامــي
المتسامح لدى النشء".
وأضــافــت" :التعليم البــد أن يــعــود لتقديم
المفاهيم األساسية بشكل يضىء الجوانب
اإليجابية لديننا المتسامح ،بما فيه من الثوابت
الصحيحة واالحتكام للعقل المتجدد" ،موضحة
أن "التجديد متاح بما ال يتناقض مع الثوابت،
والدليل قــول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"يبعث على هذه األمة كل مائة عام من يجدد
لها".
وشددت على أنه "ال يمكن ترك التراث على
ما فيه حتى ال يجتهد غيرنا بتحريفه ،وهو ما
يستلزم إعــادة قــراءة مستنيرة متفتحة تدرك
المتغير وتحترم الثوابت الصحيحة مع صحيح
كثيرا
الدين ،لكن علينا أن ننتبه فـ"نحن نتكلم
ً
عــن التجديد ،ونتمنى أن نستكمل خطوات
متاحا".
التنفيذ على األرض إذا كان
ً
وأكدت الكاتبة الصحفية ،أن "دعوة التجديد
يجب أن تتاح لكل العقول المستنيرة ،ومواجهة
الــرأي بالرأي اآلخــر المدعوم بــاألدلــة ،إذ أن
التغيير سيستند إلى أن العقل مناط اإليمان
والدين اإلسالمي يدعو إلى التفكير والتدبر".
وأش ــارت "ف ــؤاد" ،إلــى أنــه "البــد من العمل
على الوصول وبقوة للصعيد لتوضيح الرسالة
الصحيحة للدين اإلسالمى الحنيف ،خاصة أن

محمود مزروعة

سكينة فؤاد

األفكار المتطرفة تنتشر أكثر هناك ،حتى نقف
في مواجهة من يتاجرون بالدين".
في السياق ،أكدت النائبة هالة أبو السعد،
عضو مجلس الــنــواب ،أن تجديد الخطاب
الديني هو بداية حقيقية لمواجهة التطرف
والغلو.
وقالت ،إن "الخطاب المستنير يساهم بشكل
كبير فــي تجديد ثقافة المجتمع ،وبالتالي
يحارب الغلو" ،مشددة على "ضــرورة تجديد

مستنيرا يعبر
خطابا
الخطاب الديني ليكون
ً
ً
عن الدين الوسطى والبعيد عن التشدد ،وبما
يساهم بشكل كبير فى تنفيذ توصيات الرئيس
السيسى في هذا اإلطار".
من جانبه ،قال سعيد حنفي ،عضو مجلس
جدا السيما
النواب ،إن "قضية التجديد مهمة ً
أن هناك حاجة لتنقية التراث وتجديده ،لتخلص
مــن األفــكــار الخاطئة الــتــي تثير مشكالت،
وكذلك التي يستغلها البعض في نشر التشدد".

اشحن عشان تصلى

>> "الكهرباء" تعمم العداد الذكى فى المساجد ..ومقرتح برلماىن بإعفائها
ب ــدأت وزارة الــكــهــربــاء ،بالتنسيق
مـ ــع وزارة األوقـــــــــاف ،فـ ــى تــعــمــيــم
تــركــيــب الـــعـــدادات الــذكــيــة فــي دور
العبادة لترشيد االستهالك ،ما أثار
تــســاؤالت حــول الجهة الــتــي سيتعين
عليها سداد فاتورة إضاءة المساجد،
وتشغيل التكييفات ومكبرات الصوت
مسب ًقا ،هــل :هــي الحكومة ،أم رواد
المسجد؟ خاصة وأن وزارة األوقــاف
قرارا بحظر التبرعات داخل
أصدرت
ً
المساجد ،ناهيك عن الــدور الخيري
الـــذي تــقــوم بــه بــعــض الــمــســاجــد من
دروس خصوصية وتجهيز األيتام.
وقــال الشيخ محمد ســامــة ،وكيل
وزارة األوق ــاف بــدمــيــاط ،إن ال ــوزارة
قامت بتعميم العدادات الذكية "مسبقة
الدفع" بالمساجد في ربوع المحافظة،
ول ــم يــتــبـ َـق س ــوى الــمــلــحــقــات التابعة
للمساجد.
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "الوزارة
لن تتحمل أي أعباء مادية ،لتشغيل هذه
خصوصا شحن التكييفات،
العدادات،
ً
أما إذا أراد األهالي شحنها فال نمانع،
لكن الدولة لن تتحملها".
وأضـــــاف" :الــــــوزارة بـ ــدأت تنفيذ
تقريبا ونجحت فى
الفكرة منذ عــام
ً
تــوفــيــر مــايــيــن الجنيهات مــن خــال
تــركــيــب هـ ــذه الــــعــــدادات ،إذ كــانــت
المساجد تستهلك كهرباء بأكثر من
 12مليون جنيه ،أما اآلن فهناك توفير
بــالــمــايــيــن ،حــيــث يــشــحــن المسجد
جنيها في الشهر،
الكبير بنحو 350
ً
ويتجدد مرتين ،أما المسجد الصغير
جنيها".
يشحن 150
ً
فــي الــســيــاق ،ق ــال الــشــيــخ محمد
صالح ،وكيل وزارة األوقاف باألقصر،
إن شــركــة الــكــهــربــاء قــامــت بالفعل
بتركيب العداد الجديدة ذات "الكارت
الذكي" في جميع مساجد األقصر التي
تعمل بدون عدادات.
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "األوقاف

واحـــــدا يتعرض
لــن تــتــرك مــســجـ ًـدا
ً
للظالم بسبب نظام الكارت المسبق
الــدفــع ،إذ سيتم شحن كــارت بقيمة
 1000جــنــيــه لــكــل عـــداد تــم تركيبه
بالمساجد ،وقد سددت الوزارة سددت
خالل شهر واحــد للكهرباء  5ماليين
جنيه تكلفة استهالك  1300مسجد
حكومي على مستوى المحافظة".
وتابع" :تم تقييم هذه التكلفة بشكل
عشوائي من قبل الكهرباء ،لعدم وجود
ـحــا أن "هــنــاك
عــــدادات بــهــا" ،مــوضـ ً
شكلت لتقييم
لجنة تابعة لــأوقــاف ُ
ومــتــابــعــة االســتــهــاك الــشــهــري لكل
مسجد حــتــى يتسنى مــعــرفــة القيمة
الشهرية المستحقة بحسب المساحة
واإلمــكــانــات ،ولــضــمــان ع ــدم حــدوث
انقطاع مفاجئ للتيار الكهربي داخل
المساجد في حال انتهاء الشحن".
من جهتها ،تقدمت مارجريت عازر،
وكــيــل لجنة حــقــوق اإلنــســان بمجلس
ال ــن ــواب ،وعـــدد مــن ال ــن ــواب ،بطلب
إحاطة بالمجلس إلى الدكتور محمد
شاكر ،وزير الكهرباء ،بشأن إعفاء دور
العبادة ســواء الكنائس أو المساجد

من فواتير الكهرباء أو وضع ضوابط
خاصة لدفع الفواتير.
وقال عازر ،إن الفواتير تمثل عبئًا
كبيرا على المساجد والكنائس ،كونها
ً
ال تملك أى موارد مالية سوى التبرعات
البسيطة من بعض المواطنين.
وأوضحت "عازر" ،أنها تلقت شكاوى
عــديــدة مــن مــواطــنــيــن ح ــول فــواتــيــر
الكهرباء الخاصة بدور العبادة ،وعدم
قدرة هذه الدور على سدادها ،خاصة
أن بــعــضــهــا تــتــولــى مــســاعــدة األس ــر
الفقيرة في القرى ،وتضطلع بالعديد
من األنشطة مثل الدروس الخصوصية
أو عمل وحدات صحية لعالج الفقراء،
وبهذا تستحق هذه الدور الدعم وليس
تحميلها فواتير الكهرباء.
وأشــارت إلى أن "هناك العديد من
دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد
كليا
فى القرى والنجوع تعتمد
ً
اعتمادا ً
على التبرعات ،وبالتالى هناك دور
عبادة تعانى بشكل كبير".
فيما أيد أحمد الخشب ،عضو لجنة
النقل والــمــواصــات بمجلس النواب
طــلــب عــــازر ،قــائــاً لـــ"الــمــصــريــون":

"إعفاء دور العبادة من دفــع الفواتير
ووضع ضوابط لدفعها لن يتسبب في
عبء كبير".
ووصـ ــف الــخــشــب ،الــمــقــتــرح بــأنــه
"خــطــوة جــيــدة ،خالصة لــدور العبادة
في القرى ،التي يعتمد معظمها على
التبرعات".
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار
بإعفاء دور الــعــبــادة مــن ســداد قيمة
استهالكها مــن الــكــهــربــاء ،فــإن ذلــك
سيؤدي إلى إنقاذ العديد من المساجد
والكنائس ،التي قد ال تستطيع اإليفاء
بدفع فواتير االستهالك الشهرية ،وفي
تلك الحالة سيتم قطع الكهرباء عنها".
وقـــال الــشــيــخ جــابــر طــايــع ،رئيس
القطاع الديني ب ــوزارة األوق ــاف ،إنه
تحمل جميع
"على المساجد الكبرى
ّ
نفقات المسجد من مياه وكهرباء ،مما
تقدمه للمجتمع من خدمات مأجورة".
وكان عدد كبير من أهالي مركز التل
الكبير فى اإلسماعيلية شكوا في وقت
سابق من أنهم يدفعون فواتير الكهرباء
منذ أشهر ،ومن هذه المساجد مسجد
الرحمن -اإلم ــارات ــي -بحى الــســام،
حيث دفعوا  1000جنيه عن  4أشهر.
وأض ــاف ــوا أن ــه تــم قــطــع الــكــهــربــاء
عــن مسجدى الــفــرقــان بحى السالم
مركز التل الكبير ،والحمادة الجديد
باإلسماعيلية ،وزاوي ــة اإليــمــان ،بعد
أن رفضت وزارة األوقاف دفع فواتير
الــكــهــربــاء ،وبــعــد أن صــلــى األهــالــى
على إنــارة أعمدة الشوارع عدة أيام،
اضطروا لدفع الفواتير.
وقــال األهــالــي" :حتى الــعــدادات تم
تركيبها بنظام التقسيط ونقوم بجمع
شهريا لسداد قيمة القسط
التبرعات
ً
الــشــهــرى وف ــات ــورة الــكــهــربــاء إلن ــارة
المساجد".

سارة عادل

وأضــاف ،أن "هناك حاجة للتخلص مما ال
يتماشى مع تطورات الزمن ،إبعاده واالكتفاء
بالصحيح فقط".
عضو مجلس النواب ،أشار إلى أن "من لهم
الحق في القيام بتجديد الخطاب الديني هم
رجــال الدين المتخصصون فقط ،وليس أحد
دونهم ،إذ ال يجوز ألي شخص غير مؤهل القيام
بذلك".
وأكـــد أن "ال ــدع ــوة إل ــى تــجــديــد الخطاب
الديني ال تعني إلــغــاء النصوص واألحــاديــث،
ولكن البحث عن الخطأ الذي يثير المشكالت
وتقويمه وكذلك حذف ما لم يثبت".
من جانبه ،قــال الدكتور محمود مزروعة،
عميد كلية أصول الدين بجامعة األزهر ساب ًقا،
إنه "من األفضل القول تصويب الخطاب وليس
تجديده؛ حتى ال ينحرف إلى طريق آخر غير
طريق االعتدال والوسطية".
وفــي تصريحات إلــى "المصريون" ،أضاف
مزروعة ،أن "تصويب الخطاب الديني البد أن
يكون في المعتدل أو الوسط ،وال يميل لجانب
مشيرا إلى أن "التراث ينقى بطبيعة الحال،
ما"،
ً
فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من رسائل
الدكتوراه والماجستير يتم مناقشتها من وقت
آلخر عن التراث".
وتساءل" :من وجهة نظر المطالبين بتجديد
الخطاب الديني ،ما هو الخطاب الديني؟ ومن

أيد برلمانيون ،مطالبة أعضاء لجنة اإلدارة المحلية المياه والكهرباء".
في السياق ،قال أشرف عزيز إسكندر عضو لجنة
بمجلس الــنــواب ،باستثناء الــقــرى والــعــزب والنجوع
من طالء واجهات منازلهم ،مراعاة لألوضاع المادية اإلدارة المحلية بالمجلس ،إنــه يجب استثناء القرى
للمواطنين ،خاصة وأنه التضم عقارات سكنية شاهقة .والعزب والنجوع من طالء واجهات المنازل ،خاصة أنها
وطالب أعضاء لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب ،تختلف عن المدن والمحافظات ،من حيث المنظر ،كما
فى بيان بضرورة وجود كتاب دورى عن القرى والنجوع أن بها العديد من المواطنين غير القادرين على ذلك.
وأضــاف لـ"المصريون" ،أنــه "ليس من الجمال في
التى ستقوم بالطالء والتى يتم استثناؤها حتى ال يسير
شيء أن يتم طالء واجهة منزل ويترك آخر ،إما توحيد
األمر وف ًقا لألهواء.
وقال محمد الحسيني ،وكيل لجنة اإلدارة المحلية اللون أو تركه".
واقترح أن تقوم المحليات بذلك عن طريق إعطاء
بمجلس النواب ،إن صدور الالئحة التنفيذية للقانون
سيحل األزمة ،وف ًقا لضوابط محددة ،بإلزام المحليات مناقصة للمقاولين أفــضــل مــن قــيــام صــاحــب العقار
بقرار رئيس الوزراء باستثناء القرى والمناطق الفقيرة ،بالطالء حتى يتوحد الــلــون ،وتــكــون التكلفة أقــل ألن
جماعيا ،على أن تضاف التكلفة على
باإلضافة إلى صدور كتاب دورى يوضح القرى والنجوع العمل سيكون
ً
فاتورة المياه.
التى يطبق عليها االستثناء ومحاسبة من يخالف ذلك.
فــى الــســيــاق ،بعث المهندس أسامة
وقال النائب عبدالحميد كمال ،عضو
عــســران ،نائب وزيــر الكهرباء والطاقة
الــلــجــنــة ،إن "الــقــانــون اســتــثــنــى الــقــرى
داخليا لشركات توزيع
منشورا
المتجددة
والنجوع إال أن الوحدات المحلية تطالب
ً
ً
الكهرباء ،يقضى باستثناء القرى والعزب
المواطنين بــطــاء منازلهم بالمخالفة
من شرط طالء واجهات المبانى كشرط
للقانون".
لتوصيل التيار.
وأك ــد ،أن "ط ــاء واجــهــات الــعــقــارات
وأفــاد المنشور الــذى وجهه عسران
يعد لمسة فنية جميلة تعكس المستوى
إل ــى رؤسـ ــاء شــركــات تــوزيــع الــكــهــربــاء
الحضارى الراقي ،والبــد من المشاركة
التسع على مستوى الجمهورية ،بإعفاء
المجتمعية فى تجميل المبانى والشوارع
القرى والعزب والنجوع من شرط طالء
الــرئــيــســيــة بــالــمــحــافــظــات ،لــكــن تنفيذ
وجهات المنازل كشرط أساسى لتوصيل
الــقــانــون أمـــر وج ــوب ــى عــلــى الــجــمــيــع،
الــتــيــار ،وقــصــرهــا فــقــط عــلــى المبانى
خصوصا أن سكان هذه القرى والنجوع
محمد الحسينى
ً
داخ ــل الــمــدن ،وذل ــك بــنــاء عــلــى كتاب
حالتهم االقتصادية صعبة للغاية وال توجد
دورى صادر من محافظ القليوبية حمل
لديهم المقدرة على طالء الواجهات".
من جانبه ،قال النائب يسرى نجيب مهنى عضو لجنة رقم  13لسنة .2019
وجاء فى المنشور الذى حصلنا على نسخة منه:
اإلدارة المحلية بالنواب ،إنــه ســوف يراعى أصحاب
"أتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بالعرض على الدكتور
المنازل غير القادرين بالقرى والنجوع.
وأضاف لـ"المصريون" ،أنه "سوف يتم تشكيل لجنة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء ،وجه سيادته
متخصصة ،تطوف القرى والنجوع لعمل حصر بأسماء بعدم توصيل التغذية الكهربائية ألى عمارات سكنية أو
المواطنين غير القادرين إلعفائهم من طالء المنازل ،منشآت تكون واجهاتها من الطوب األحمر وغير مكتملة
أما إعفاء القرى والنجوع بأكملها فهو كالم غير منطقى للتشطيب الخارجى ،وذلك بالمدن فقط ،وال يسرى هذا
ألن هناك مواطنين يقومون بأنفسهم بطالء وجهات القرار على القرى والنجوع والعزب".
وكــانــت شــركــات الــتــوزيــع الــتــســع الــمــنــتــشــرة على
أشخاصا قادرين على تحسين
منازلهم ،كما أن هناك
ً
مــســتــوى الــجــمــهــوريــة ،ألــزمــت فــى الــســابــق أصــحــاب
وجهات منازلهم فلماذا االستثناء".
وأشار عضو اللجنة ،إلى أن "الهدف من طالء وجهات الــعــقــارات بطالء وجــهــات المبانى بــدون تفريق بين
المنازل تجميل المشهد العمراني في البالد خاصة إذا المدن والقرى والعزب والنجوع.
موحدا ،ومن يخالف ذلك سوف يحاسب ،ألن
كان اللون
ً
سيحرم من توصيل
مصطفى صابر
القانون يسرى على الجميع ،كما أنه ُ

>> "القاىض" :الحل األمثل لمشكالت منظومة الدواء" ..شهاب" :يقىض عىل ظاهرة بيع األدوية عىل األرصفة
"صــداع في رأس الدولة قبل أن يكون في
رأس المريض" ..هذا هو حال سوق وصناعة
الـــــدواء ف ــي مــصــر ،الـ ــذي يــشــهــد حــالــة من
الــفــوضــى فــي ظــل غــيــاب األجــهــزة الرقابية،
وغياب السيطرة عليه ،في ظل انعدام الضمير
لــدى الكثير ممن يــتــاجــرون بــآالم المرضى،
ويبيعون أدوي ــة منتهية الــصــاحــيــة ،وأخــرى
صنعت تحت "بئر السلم".
ُ
ومــع اتــجــاه الــحــكــومــة لــاهــتــمــام بصناعة
األدوية وتخصيص آالف األفدنة في محافظات
بني سويف والفيوم والمنيا واألقصر لزراعة
األعشاب وإقامة المصانع بها ،يناقش مجلس
مقترحا بتشكيل هيئة عليا تشرف على
النواب
ً
صناعة الدواء المصرية ،وتبحث سبل تعزيزها
وفتح أسواق عالمية لها؛ تحت مسمى "التنظيم
الــمــؤســســى لــجــهــات الـــدواء والمستحضرات
والمستلزمات واألجهزة الطبية" ،والمعروف
إعالميا باسم "الهيئة العليا لــلــدواء" ،الــذي
ً
وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي.
وقال الدكتور عصام القاضي ،عضو لجنة
الصحة بمجلس النواب ،إن "إنشاء هيئة للدواء
خطوة جيدة قد تساعد على حل المشكالت

الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مــنــظــومــة وسـ ــوق الـ ــدواء
المصري ،خاصة أن الصناعة المحلية تحتاج
إلــى الدعم ،لتوفير الــدواء للمرضى وضمان
عــدم وجــود نــواقــص ،فــي ظــل التوجه لفرض
رقابة حكومية على سوق الدواء".
وأضــاف لـ "المصريون"" :داخــل كل أسرة
يوجد شخص مريض على األقل بمرض مزمن،
لذا يجب أن تكون منظومة الدواء خط أحمر،
وف ــي ظــل تــحــكــم الــقــطــاع الــخــاص فــي سعر
الدواء ،يجب دعم الشركات التابعة للدولة".
وأوضح أن "عودة صناعة الدواء في مصر
إلى ريادتها سيؤدى لوقف استيراد األدوية من
منتقدا االعتماد على
الخارج بأموال باهظة"،
ً
الدواء المستورد داخل السوق المصرية.
وأشــار إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى
إنشاء هيئة مصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة
اقــتــصــاديــة ،تتولى مسئولة شــراء المنتجات
الطبية والــخــامــات والــمــســتــلــزمــات ،وإع ــداد
ال ــم ــوازن ــات الــخــاصــة بــهــا ،وهــيــئــة لــلــرقــابــة
الدوائية للنهوض بالصناعة المصرية والقضاء
عــلــى بــعــض الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه الصناعة
وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري

حسن عالم

مطالبة برلمانية باستثناء القرى والنجوع
من طالء واجهات المنازل

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر
للخارج".
ولفت إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى
تشكيل هيئة من شأنها تحديد األسعار ووضع
هامش ربح مناسب ،وعدم المغاالة في الربح،
والقضاء على السوق السوداء التى تتسبب فى
ارتفاع األسعار".
وقــال القاضي إن "الهيئة سيكون لها دور
رقابى لمنع الفوضى والغش والتصدى لظاهرة
تــــداول وبــيــع األدوي ـ ــة الــمــغــشــوشــة ومنتهية
الصالحية ،وغلق مصانع "بئر السلم" ،والقضاء
على بعض العقبات التى تواجه صناعة الدواء.
وقــال الــدكــتــور عبد المنعم شــهــاب ،وكيل
لجنة الشئون الصحية بمجلس الــنــواب ،إن
"المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع
القانون ،واللجنة عقدت جلسات استماع حول
مشروع القانون بحضور كل األطراف المعنية
بمنظومة الصحة والدواء ،وتستهدف التوافق
حول القانون والخروج بمشروع متوازن".
وأضــاف لـــ "الــمــصــريــون"" :الــقــانــون يهدف
إلى التصدي للسوق السوداء وتوفير دواء آمن
وف ـ ّعــال لكل مــواطــن ،وتــفــادي حــدوث تحدث
أزم ــات نــواقــص ،والــقــضــاء على ظــاهــرة غش

الذي يقوم بتحديد ما يحتاج للتجديد وما ال
يحتاج؟ وهل المراد به ما يرضي السياسيين؟
وأي نوع من التراث الذي يحتاج إلى تنقية؟".
عميد كلية أصــول الــديــن بجامعة األزهــر
ساب ًقا شدد على أنه "ال يمكن بجرة قلم إلغاء
التراث أو حذف بعض أجزائه أو إضافة أجزاء
أخرى ،ولكن من المفترض صناعة تراث جديد،
ومقارنة ذلك بهذا ،لمعرفة الجديد وما يحتاج
إلى اإلضافة أو الحذف ،كما أن األمر البد من
أن يترك ألهل التراث" .وأشار إلى أن "الخطاب
الديني يمر بمراحل ،فهناك المسألة التي تعم
األمة كلها وهي خطبة الجمعة ،فالبد أن تكون
ً
فمثل
الخطبة ناشئة عن كل بيئة فيما يخصها،
خطبة القرى غير التي تكون في المراكز ،كذلك
األخــيــرة ستكون مختلفة عن تلك التي تلقى
في المناطق الراقية ،ألن كل بيئة لها مشاكلها
وقــضــايــا الــتــي تشغلها وتــهــمــهــا ،أم ــا مسألة
تعميم الخطبة وتوحيدها على كافة المناطق
والمحافظات ،فليست ذات جدوى كبيرة ،ولن
تساعد في تحقيق أهداف إيجابية".
واستدرك" :خطبة الجمعة تساعد على حل
مشكالت المجتمع ،كذلك الدرس الذي يلقيه
المفتى قبل الساعة التاسعة له دور وحلقات
أيضا لها دور".
شيخ األزهر ً

الــدواء وبيع األدويــة على األرصــفــة ومحاربة
مصانع "بئر السلم".
وأكــد أن "االهــتــمــام بقطاع ال ــدواء سيوفر
فـ ــرص عــمــل لــلــشــبــاب ف ــى م ــج ــال صــنــاعــة
الــــدواء ،ووض ــع مــصــر فــى مــوقــعــهــا الــريــادى
على المستويين العربى واإلفريقي ،لتعود إلى
ريادتها فى صناعة الــدواء ،وزيــادة التصدير
للخارج".
وأشـــــــار إلـــــى أن "الـــــــــدواء مـ ــن أضــخــم
االستثمارات على مستوى العالم ،إذ أن مصر
فى الماضى كانت رائدة فى الصناعة وتصدير
الــدواء المصرى للخارج ،فيما يسعى مشروع
القانون الستعادة مصر لمكانتها".
وأوضح أن "مشروع القانون يعد ثانى أهم
قانون فى مجال الصحة بعد قانون التأمين
الصحى الشامل ،وهناك إجماع على أهميته
وضــرورة وجــود هيئة لــلــدواء ،خاصة أن هذا
عريضا وشريحة كبيرة
قطاعا
الملف يخص
ً
ً
جدا من المجتمع المصرى".
ً

خالد الشرقاوى
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احذر :هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

رشطى مزيف فى شارع فيصل ..عصابة رشطة مزيفة ترسق  160ألف جنيه ..وأخرى ترسق  3ماليني جنيه
ـومــا مــن يوقفك في
ربــمــا صــادفــت يـ ً
الــشــارع ويــســألــك عــن بطاقة هويتك،
وربما تعرضت في أحد األكمنة للتفتيش
الذاتي ،لكنك بالضرورة ال تملك الجرأة
على االطالع على هوية من يسألك ،حتى
لو كان القانون يعطيك الحق في ذلك،
وهو ما سهل مهمة هؤالء الذين ينتحلون
صفة ضباط شرطة ،واستغالل ذلك
في عمليات النصب والسرقة،
حــتــى وصــــل الـــحـــال إلــى
إنشاء كمين على الطرق
الــصــحــراويــة وفــي
المناطق النائية.
ويـــــعـــــطـــــي
هـــــــــــــــــــــــــؤالء
بــتــصــرفــاتــهــم
الــــخــــارجــــة عــن
القانون ،صورة سلبية عن رجل
الشرطة ،خاصة وأنه في غالب األحيان
يفلتون بجرائمهم ،في الوقت الذي تعمل
فيه وزارة الداخلية بكل قوة على مكافحة
هذه الظاهرة التي انتشرت في اآلونة
األخيرة.
ومؤخرا ،ألقت إدارة البحث الجنائى
ً
بــمــرور الــجــيــزة ،الــقــبــض عــلــى شخص
انتحل صفة ضابط بــالــمــرور بمنطقة
المطبعة ،كــان بحوزته بطاقتا تحقيق
شــخــصــيــة ،تــحــمــل ك ــل مــنــهــمــا وظيفة
ً
فــضــا ع ــن كــارنــيــه خــاص
مــخــتــلــفــة،
بمستشفى الشرطة وطبنجة صوت ،وتم
التحفظ على المضبوطات ،واقتياده إلى
قسم شرطة الطالبية .وأحيل إلى النيابة
احتياطيا على
العامة التي أمرت بحبسه
ً
ذمة التحقيقات.
الــضــابــط الــمــزيــف ظــهــر فــي مقطع
فيديو على موقع التواصل االجتماعي،
وهــو يعترف بجريمته ،لكنه بــرر ذلك
بأنه كان يعاني من حالة نفسية ويحلم
بأ ّن يكون ضابط شرطة ،وقدم في كلية
الشرطة عقب تخرجه من الثانوية العامة،
لكنه لم يلحق بالكلية ،ولديه العديد من
أفراد عائلته وأصدقائه ضباط شرطة،
فقرر ارتداء "بدلة ميري" لتحقيق حلمه.
كما ألــقــت أجــهــزة األم ــن بالقاهرة،

الــقــبــض عــلــى  2م ــن عــنــاصــر تشكيل
عصابى مكون من  6أشخاص انتحلوا
صفة رجال شرطة ،واقتحموا شقة فى
منطقة روض الفرج ،ملك حاصل على
بكالوريوس عالج طبيعى ،بعدما قاموا
بالطرق على باب مسكنه ،مدعين أنهم
من جهة أمنية ،وقاموا بتفتيش الشقة
واستولوا منه على  2جهاز الب توب ،و4
هواتف محمولة ،ومبلغ مالى قدره 6000
جنيه ،وخــاتــم ذه ــب ،وبــطــاقــات الرقم
القومى الخاصة به وبأسرته ،قبل أن
يفروا هاربين.
فيما انتحل أحــد األشــخــاص ،صفة
رجــل شــرطــة للنصب على المواطنين
وإيهامهم بقدرته على إنهاء حوائجهم
نظير مبالغ مــالــيــة .جــاء ذلــك بعد أن
اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث
قسم شرطة أول السالم بمديرية أمن
الــقــاهــرة حــال تفقدها الحالة األمنية
بدائرة القسم في إحدى السيارات بدون
لوحات معدنية ،وباستيقاف قائدها ادعى
أنه ضابط شرطة وقــدم كارنيه مزي ًفا،
وبفحص المتهم تبين أنه موظف بإحدى
شركات الطيران ،وبتفتيش السيارة عثر
بداخلها على "بندقية صوت 2 ،طبنجة
صـــوت ،جــهــاز الســلــكــى خ ــاص بشركة
الطيران ،لوحة معدنية خاصة بالسيارة"،
وبمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط
شرطة وحيازته المضبوطات.
وفي يناير الماضي ،تمكنت األجهزة
األمــنــيــة بــالــقــاهــرة مــن ضــبــط عصابة
الشرطة "المزيفة" حال استقالل أفرادها
ســيــارة مــاكــي بــشــارع دجــلــة بمنطقة
المعادي ،وعثر بحوزتهم على سالح ناري
"طبنجة" ،وجهاز السلكي ،ومبلغ مالي
 160ألف جنيه.
جاء ذلك أثناء مــرور قوة من ضباط
وحدة مباحث قسم شرطة المعادي لتفقد
الحالة األمنية بدائرة القسم ،اشتبهت
الــقــوة فــي ســيــارة مالكي بــدون لوحات
معدنية يستقلها  4أفراد تم استيقافهم،
وتبين أنهم "محمد .ع .م .ح" ،و"سامي .إ.
ع" ،و"عزيزة .ج .م .م" ،و"مي .ج .س .أ".
وعثر بحوزة األول على ســاح ناري

>> السجن سنتني عقوبة انتحال صفة ..وخبريان أمنيان:
الرشطة المزيفة يصعب عىل المواطن اكتشافها

عبارة عن "طبنجة" وجهاز السلكي ،ومبلغ
مالي قدره  160ألف جنيه ،وتم اقتيادهم
إلى ديوان القسم.
وفي القليوبية ،تمكنت أجهزة األمن
من القبض على عاطل ،بتهمة انتحال
صــفــة ضــابــط وتــشــكــيــل أكــمــنــة وهمية
بمختلف المناطق بشبرا الخيمة؛ لتفتيش
الــمــارة وسائقي الــســيــارات واالستيالء
على أموالهم.
كان العميد بالل لبيب ،مأمور قسم
ث ــانٍ شــبــرا الخيمة ،تلقى بــاغــات من
عدد من قائدي السيارات والمواطنين،
بتعرضهم للسرقة بــاإلكــراه عند كمين
مسطرد.
تــم تشكيل فــرق بــحــث ،توصلت إلى
ً
عاطل يدعى
أن وراء ارتكاب الحوادث
"أشـــرف .ج" ،وتــم ضبطه ،وبمواجهته
اعــتــرف بــارتــكــاب عــدة وقــائــع ،وتحرر
محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
وفي  4يونيو الماضي ،ألقت مباحث

القاهرة ،القبض على تشكيل عصابي
مــكــون مــن  3مسجلين خــطــر ،خصص
نشاطه اإلجــرامــى فــى ارتــكــاب حــوادث
ســرقــة متعلقات المواطنين؛ بأسلوب
انتحال صفة رجال الشرطة بمنطقة 15
مايو.
كانت معلومات وتحريات مباحث قسم
شرطة  15مايو ،أكدت قيام  3مسجلين
خطر بتكوين تشكيل عصابي تخصص
نشاطه اإلجــرامــي فــي ارتــكــاب حــوادث
ســرقــة متعلقات المواطنين؛ بأسلوب
انتحال صفة رجال الشرطة.
وبتقنين اإلجراءات تمكنت قوة أمنية،
من ضبطهم وبحوزتهم "فــرد خرطوش،
وطلقتان من ذات العيار ،وطبنجة صوت
بــداخــلــهــا  4طــلــقــات ،وجــهــاز السلكي،
وهاتف أرضي السلكي ،وكمية من مخدر
الهيروين".
واعـ ــتـ ــرف الــمــتــهــمــون ف ــي محضر
الــشــرطــة ،بارتكابهم  5ح ــوادث سرقة

بذات األسلوب ،وأرشدوا عن مبلغ مالي،
وسيارتين ،وعدد من األجهزة الكهربائية،
قاموا بشرائها بعد السرقة.
وفي  13فبراير  ،2019ضبطت أجهزة
ً
عصابيا يضم 12
تشكيل
األمن بالجيزة،
ً
شخصا تخصصوا فــي ارتــكــاب جرائم
ً
سرقة المواطنين وانتحالهم صفة رجال
شرطة.
تــحــريــات الــمــقــدم محمد الصغير،
رئيس مباحث الهرم ،أكــدت أن "رضــا.
ً
عصابيا باالشتراك مع
تشكيل
م" ،تزعم
ً
 11آخرين ،تخصصوا في انتحال صفة
رجال شرطة ،وأنهم استولوا على مبلغ 3
ماليين جنيه من موظف بالمعاش بطريق
الفيوم.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقيتا
خرطوش ،واعترافهم باستدراج "زكي.ع"،
 61سنة ،مقيم بفيال في العبور ،بادعاء
استبدال مبالغ مالية إلى طريق الفيوم
دائرة قسم الهرم مستقلين ثالث سيارات
 تم ضبط اثنين منهم  -واستولوا منهعلى ثالثة ماليين جنيه اقتسموها فيما
بينهم.
وقال اللواء محمد نور الدين ،مساعد
وزير الداخلية األسبق ،إن "تزايد ظاهرة
انتحال صفة رجال الشرطة خالل اآلونة
أمرا مقل ًقا للغاية؛ لكونهم
األخيرة ليس ً
يقعون فــي قبضة الــشــرطــة فــي نهاية
المطاف".
وأضاف لـ"المصريون"" :المواطن إذا
استوقفه رجــل شــرطــة عليه أن يطلب
االطــاع على هويته الشخصية حتى ال
مطالبا
يقع في قبضة عصابات مزيفة"،
ً
في الوقت ذاتــه بتخصيص قــوة للمرور
على الكمائن والتشكيالت لمنع اندساس
آخرين بينهم.
وأوضــح الخبير األمني ،أن "الشرطة
المزيفة يصعب اكتشافها من المواطن
البسيط ،لكون مالبس أفرادها مشابهة
تماما لــزي لشرطة الحقيقية ،خاصة
ً
أن األمر ال يحتاج سوى تعليق "كتافات"
مــزيــفــة فــقــط ،وارت ـ ــداء قميص أبيض
وبــنــطــال أســــود م ــا يــصــعــب اكــتــشــاف
أمرهم".

وأشــار إلى أنه "في حال طلب القوة
ماليا أو أى مساومة من أى
الوهمية مبل ًغا ً
نوع ،على السائق أو المجموعة أن تتوجه
إلى أقرب قسم شرطة للبالغ عن الواقعة
واإلدالء بمواصفات السيارة والكمين".
وقال اللواء مجدي البسيوني ،الخبير
األمــنــي ،إن "انتشار عصابات الشرطة
المزيفة بات يشكل خطورة على المواطن
والـ ــوطـ ــن بــالــفــعــل ،خ ــاص ــة أن بعض
المواطنين ال ينتابهم الشك حيالهم".
وأشار مساعد وزير الداخلية األسبق
إلى أنه "في حالة مرور قوة أمنية على
كمين؛ عليهم أن يطلعوا على بيانات
أفراد الكمين في إطار الدردشة العادية،
لكشف أي محاوالت النتحال صفة ضباط
الشرطة من قبل عصابات مزيفة".
وتــنــص الــمــادة رقــم  155مــن قانون
العقوبات المصرى على أن "كل من تدخل
فى وظيفة من الوظائف العمومية ،ملكية
كانت أو عسكرية ،من غير أن تكون له
صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها
بــذلــك ،أو أجــرى عــمـ ًـا مــن مقتضيات
إحــدى هــذه الوظائف ،يعاقب بالحبس
مدة ال تقل عن سنتين".
بينما تنص المادة  156على أن "كل من
لبس عالنية كسوة غير رسمية بغير أن
يكون حائ ًزا للرتبة التى تخوله ،أو حمل
عالنية العالمة المميزة لعمل أو وظيفة
مــن غير حــق ،يعاقب بالحبس مــدة ال
تقل عن سنتين ،ومع عدم اإلخالل بأى
عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون
آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة
سبع سنوات ،إذا وقعت الجريمة لغرض
إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعالن
حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وتنص المادة  157على أنــه "يعاقب
بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه كــل من
تقلد عالنية نشانا لــم يمنحه أو لقب
نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو
برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة
من غير حق".

أحمد الشربينى

ركن فاروق بحلوان ..نزهة ملكية مصابغ مصر القديمة ..مهنة تقاوم االختفاء
وقبلة الفن السابع

عــلــى هــيــئــة قــــارب شـــراعـــي ،تــرســو
استراحة ملكية على الشط الشرقي لنيل
القاهرة ،استطاعت بمقتنياتها وتحفها
األثرية أن تجذب ص َنّاع الفن السابع على
مدار عقود.
هــي اســتــراحــة "رك ــن فـ ــاروق" بمدينة
حــلــوان ،والــتــي تعود لملك مصر فــاروق
األول ( ،)1952 :1936الذي أزاحته ثورة
.1952
وبعد سنوات من تحول مصر من ملكية
إلــى جمهورية ،قــررت السلطات تحويل
االســتــراحــة إل ــى مــتــحــف ،جمعت فيها
مقتنيات للملك من قصور واستراحات
محافظات مصرية أخرى من بينها قصري
عابدين بالقاهرة ورأس التين بمحافظة
اإلسكندرية (شمال).
صــمــم الــركــن الــمــلــكــي ،وف ــق الموقع
ُ
اإللكتروني لوزارة اآلثار ،على مساحة 12
ألف متر مربع ،على شكل قارب ٍ
راس على
شاطئ النيل ،حيث كان يثبت على سطحه
ستائر تعطي شكل أشرعة المركب.
مصمما
فــيــمــا ك ــان مــرســاه الــنــهــري
ً
الستقبال اليخوت ،وتزين حديقة الركن
أحواض من الحجر الجيري ،بخالف ٣٣
شجرة مانجو ُجلبت للقصور الملكية من
ألبانيا.
وعلى الرغم من أن االستراحة كانت
مخصصة كي يقضي بها الملك فــاروق
أوق ــات فــراغــه ،إال أنــه لــم يــزرهــا سوى
مــرتــيــن ،وف ــق الــمــســؤول ب ـ ــوزارة اآلث ــار
المصرية سيد محمود.
ووفـــــق ح ــدي ــث مــحــمــود لــأنــاضــول
كانت الــزيــارة األولــى وقــت االفتتاح عام
 ،1942وآنــذاك أهــداه أحد تجار مدينة

حلوان لوحة ال تــزال معلقة على جدران
االستراحة ممهورة بآية الكرسي (قرآن).
وصــــــادرت الــجــمــهــوريــة الــمــصــريــة،
االستراحة ضمن قــرار مصادرة أمالك
األسرة الملكية الحاكمة عام  ،1953بعد
الثورة بعام واحد ،قبل أن يتم ضمها لوزارة
اآلثار في سبعينيات القرن الماضي.
**مقتنيات ملكية
بنيت االســتــراحــة ،وف ــق مــشــاهــدات
مــراســل األن ــاض ــول وحــديــث الــمــســؤول
األث ــري ،على  3طوابق األول يبدأ ببهو
يتوسطه تمثال من البرونز المرأة تعزف
على آلــة "الــهــارب" (آلــة وترية موسيقية
تعود للعصور الفرعونية القديمة).
وعــلــى جنبات الطابق األول تترامى
تحف وهــدايــا ورثــهــا الملك ف ــاروق من
األســــرة الــعــلــويــة (أســــرة مــحــمــد عــلــي،
حكمت مصر بين عامي ،)1952 -1805
فصا
من أبرزها ساعة ذهبية تحوي ً 12
من الزمرد النادر وشرائح ذهب ،مكتوب
عليها باللغة الفرنسية إهـــداء للملك
بمناسبة عيد جلوسه على العرش.
كما تضم مجموعة نادرة من "الفازات
(الــزهــريــات)" ورقــعــة شطرنج محفوظة
داخــل طاولة ،وراديــو مــزود باسطوانات
نادرة ،وأغلب المجموعة موقع عليها اسم
الملك باللغة الهيروغليفية.
وباالستراحة الملكية ،توجد لوحة فنية
نادرة تمثل موكب المحمل الشريف (كسوة
الكعبة) داخل أحياء القاهرة محمولة على
الجمال.
وداخــــل أروقــتــهــا ،يــقــع جــنــاح الــنــوم
الملكي ،الــمــكــون مــن غرفتين ،واحــدة
للملك واألخرى لزوجته الملكة ناريمان.

ويلتحق بحجرتي النوم ،غرفة تطل على
الحديقة ونهر النيل ،بها نموذج مصغر
لمعبد الكرنك (الــفــرعــونــي) بمحافظة
األقصر ،جنوبي مصر.
أما الطابقين الثاني والثالث مغلقان
حاليا بقرار من إدارة المتاحف التابعة
ً
لوزارة اآلثار ،وفق المسؤول األثري.
وبخالف كونها قبلة للباحثين عن نزهة
بين األروقة الملكية ،جذب "ركن فاروق"
ص َنّاع السينما والــدرامــا المصرية ،في
العقود الماضية ،وفق المسؤول األثري
سيد محمود.
محمود أشــار إلــى أن االستراحة يتم
تصميمها بديكورات معينة في األعمال
نظرا لتصميمها
الدرامية والسينمائية
ً
التاريخي الملكي.
وشــهــدت بــاحــات االســتــراحــة تصوير
أعمال بــارزة من بينها فيلم "نهر الحب"
من إنتاج  ،1960بطولة الفنانين الراحلين
عمر الشريف وفاتن حمامة.
وكــذلــك الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل
"الــجــمــاعــة" الـ ــذي يـ ــدور ح ــول جماعة
اإلخــوان المسلمين ،حيث جسدت منزل
الــرئــيــس األســبــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر
( )1970 -1956إبان تلك الحقبة.
كــمــا شــهــدت تــصــويــر مسلسل "حــارة
الــيــهــود" (مــن إنــتــاج  )2015الــذي تــدور
أحداثه ،بداية من عام  1948أثناء حرب
فلسطين حتى العدوان الثالثي (بريطانيا
إسرائيل وفرنسا) على مصر.

ربيع محمد

على الرغم من مرور عشرات السنوات ،ظل
محافظا على شغفه برؤية الحياة باأللوان .هنا
في أقدم أحياء القاهرة ،آخر ما تبقى من مصابغ
مصر القديمة ،يحافظ عم سالمة ،كما يطلقون
عليه ،على صباغة الخيوط يدويا.
داخ ــل حــي أص ــان بمنطقة ال ــدرب األحمر
الواقعة بجوار األزهر ،يجلس عم سالمة ،داخل
مصبغته اليدوية ،التي تخطى عمرها 100عام،
كما قال سالمة محمود سالمة ،أنها أنشئت عام
.1901
وعلى الرغم بلوغه سن الثمانين يؤكد سالمة
محمد سالمة أنه يباشر عمله بنفسه ،من خالل
وجوده بين العمال من بداية اليوم حتى نهايته.
يقول سالمة ،لوكالة "سبوتنيك" الروسية ،إنه
انتقل عام  1950للعيش القاهرة القديمة ،ومن
ثم التحق بالعمل في المصبغة عام  ،1955حتى
اشتراها فيما بعد ،وأنــه يعمل فيها هو وأبناؤه
والعديد من العمال الذين يمتهنون المهنة.
مهنة األجداد
أوضح عم سالمة أن المهنة التراثية تعود إلى
عصر الفراعنة ،وأنها كانت تستخدم من خالل
ألوان مختلفة عن األلوان الحالية وبطرق مختلفة،
وأن الصباغة التي كانت تتم قديما عبارة عن
عملية تبييض الخيوط أو الكتان.
كما ذكر أن الصبغات الحالية تختلف من نوع
آلخــر ،وكذلك فيما يتعلق بدرجة ثباتها ،منها
الصبغة الثابتة  ،%100وهي تعني ثبات الصبغة
بدرجة ال تتغير مع تنظيفها أو غسيلها ،ومنها
الصبغة المباشر وهــي أقــل من ناحية الثبات،
وكذلك الصبغة "العادة " وهي منخفضة الثمن
وال تحتفظ بدرجة ثبات كبيرة ،وضمن أسماء
الصبغات":الريأكتيف" وهي توضع بها مادة صودا
القش ،ويضاف لها الملح" ،األدنجريه" وهي ضد
الكلور ،ال تخرج منها الصبغة بعد غسيل األقمشة
بمادة الكلور ،وال يضاف إليها ملح نهائيا ،حيث
تضاف إليها صــودا كاوية وب ــودرة سلخ لتثبيت
اللون.
مراحل العمل
قال محمد مصطفى أحد العاملين بالمحل ،إن
المرحلة األولى يقوم بها عم سالمة ،بعد استالم
الخيط من المصانع والشركات ،حيث يقوم بفك
الخيوط وتفرد قبل مرحلة التجهيز على "النبوت"

وهــي العصاة التي يضع عليها الخيط لوضعه
داخل الحوض ،ثم تحضر كمية الصبغة بالوزن
الخاص بالكمية التي سيتم صباغتها.
كما ذكر أنه بعض وضع الخيط على " النبوت"،
يتم وضعه في " الحوض" حيث يضاف إليها 50
ليترا من الماء الساخن إلى جانب مقادير األلوان،
ويتم تحريكها داخل الحوض من ربع ساعة حتى
ساعة ،حسب نوع الصبغة ونوع الخيط ،ومن ثم
يضع في "ألــة التجفيف" لبضع دقائق ،ومن ثم
ينشر أعلى السطح.
وأوضح عم سالمة أن المصابغ اليدوية رغم
اندثارها وسيطرة المصانع التي تقوم بالعملية،
إال أن الصباغة اليدوية تتحكم في درجة اللون
بطريقة أفضل ودقــة أعلى ،وأنــه يتعامل حتى
اليوم مع الكثير من الشركات الحكومية والقطاع
الخاص ،كما أنه يقوم بالصباغة لبعض العمالء
خارج مصر ،حيث ال يقتصر عمله على المصانع
المحلية فقط.
تحديات
يقول "عم سالمة" ،أن التحديات لن تمنعه من
االستمرار في العمل ،أو غلق المصبغة كما يظن
البعض ،وأن مسألة ارتفاع األسعار ال تهدد المهنة،
خاصة أن تكاليف الصباغة ارتفعت ،بالتوازي
مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في
الصباغة ،وأن أجور العمال اختلفت عن الماضي
أيضا بــدرجــة كبيرة ،كما يؤكد أن أجــود أنــواع
الخيط في الصباغة هو القطن المصري.
ويشير إلى أن عمليات االستيراد بأسعار زهيدة
أثرت على عملية الصباغة يدويا ،خاصة في ظل
ارتفاع أسعار الخام من الصبغات الجيدة ،وأن
المستورد يمكن التالعب في عملية صباغته ،بما
يؤدي إلى زوال الصبغة خالل عمليات التنظيف
أو الغسيل.
األدوات
يقول سمير سالمة ،أن المصبغة اليدوي ،ال
تحتاج للكثير من األدوات ،سوى الحوض ،وآلة
التجفيف ،والمكان الذي تنشر فيه الخيوط بعد
صباغتها ،إال أنها تحتاج إلى دقة في المعايير،
وإضافة الملح لثبات األلوان.
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األحد
السنة الثامنة  -العدد 935

 19شوال 1440هــ  23يونيو 2019م

قضايا ساخنة

06

من ناصية الشارع إلى منصات
المواقع ..ازدهار النصب اإللكترونى

كما كل شيء طاله التغيير ،طرأت وسائل جديدة فى عالم النصب
والسرقة ،فلم يعد الحرامى اآلن كما تكونت عنه الصورة الذهنية
فى الماضي ،هو الذى يصعد إلى األتوبيس ويزاحم الركاب ألجل
سرقتهم ،أو ذلك النصاب الذى يقف فى محطة رمسيس للنصب
على ضحاياه القادمين من المحافظات واألرياف ،فبضغطة زر
واحدة ،تتم عملية السرقة ،بينما اللص يجلس فى مكان آمن ،ال
تطارده الشرطة ،وال يالحقه الضحايا فى الشارع بالعبارة الشهيرة:

امسك حرامي.
زاد ذلك من التعقيدات التى يواجهها الضحايا لمالحقة اللص
اإللكتروني ،وهو ما استدعى تحركً ا داخل مجلس النواب للتعامل
مع تحديات الجريمة الحديثة.

عمرو محمد

خبري اتصاالت :النصب اإللكرتوىن أصبح "منجم ذهب" ..والربلمان يرد بإجراءات رادعة
رصد أشهر طرق النصب والرسقة اإللكرتونية ..و"اإلفتاء" تحرم عمليات البيع والرشاء عن طريق اإلنرتنت
قــال أحمد ب ــدران ،عضو لجنة االتصاالت
بمجلس الــنــواب لـــ"الــمــصــريــون"" :م ــا يجعل
عمليات النصب اإللكترونى تنمو فى العالم،
فذلك يرجع إلى ما تجلبه من ربح سريع ،خاصة
وأن الضحية يقع فريسة فى شباك هذا النوع
من اللصوص".
وأض ـ ــاف" :هــنــاك عــمــلــيــات كــبــرى سمعنا
بها جعلتنا نحذر داخــل البرلمان من تعرض
المصريين لها ،فضالً عن الشكاوى والمحاضر
بأقسام الشرطة من ضحايا السرقات والنصب
اإللكتروني".
وأكــد أن "هناك مشروع قانون يعمل على
حماية المستهلك من التجارة المزيفة ،مما
يقلص من تلك العمليات ،فى ظل ما يتضمنه من
عقوبة السجن وغرامة كبيرة".
وقال خبير التكنولوجيا والمعلومات ،الدكتور
جمال مختار ،إن السرقات والنصب اإللكترونى
انتشر على نطاق واسع فى العالم حيث ينظر
بعيدا عن
الناشطون على أنــه "منجم ذهــب"،
ً
معاناة السرقة باألفكار القديمة.
وأضاف" :هناك عمليات أقل ما يوصف بأنها
حقيرة ،منها على سبيل المثال ،قيام شخص
بعمل موقع إلكتروني ،يطلب فيه بنات أو سيدات
للعمل داخل منزل سيدة مسنة مقابل  5آالف
شهريا ،على أن يحصل على شهر مقدم من
ً
إلكترونيا ،وهو ما يدر عليه
راتبها ،ترسل إليها
ً
ً
أموال كثيرة".
وأضاف" :الحكومة ممثلة فى وزارة االتصال
وغيرها من الوزارات األخرى مثل الداخلية عليها
مسئولية كبيرة فى التصدى لهذه الجرائم".
ونشرت صفحة شهيرة على "فيسبوك" ،تحمل
اســم "احمى نفسك من النصب اإللكتروني"،
وسائل عدة للحماية من السرقة ،مستخلصة
عــدد من النقاط الهامة التى قالت إنــه يجب
تجنبها ،من خالل رصد الكثير من الحاالت التى
قد تجعل المستخدم فريسة للسارقين .وتتمثل
فى اآلتي:
أموال غير متوقعة" :مبروك لقد ربحت مليون
دوالر أرسل لنا بياناتك"" ،أنا أرملة ورثت مبالغ
كبيرة ولكن أحتاج لشخص يستطيع استقبال
أموال زوجى وسيتم إعطاؤه نسبة منها" ،هذه
عينات من أشهر حاالت النصب التى انتشرت

بدران

فدائما يتم
على اإلنترنت فى السنوات األخيرة،
ً
إيهام الضحية أن هناك مبالغ غير متوقعة فى
متحمسا لهذا األمر
الطريق إليه ،مما يجعله
ً
ويقع فى الفخ بكل سذاجة".
رسائل حكومية أو رسمية" :أحيا ًنا يتلقى
بعض المستخدمين رسائل من جهات حكومية
أو منظمات أو شركات معروفة ،مما يضفى
إليها طابع الجدية الشديدة ،ويجعل الكثير من
المستخدمين يقعون فى هذا الفخ بسهولة إما
من أجل سرقة أموالهم أو إما سرقة بياناتهم
الشخصية".
عــروض ربــح أو فــوركــس أو تسويق شبكى
ليست حقيقية" :مسألة الفوركس أو التسويق
الشبكى ومشروعيتها ليست محل نقاش هنا،
إنما فقط نتحدث عن حاالت النصب التى تتعلق
بالربح السريع ،حيث ترتبط هــذه المجاالت
كثيرا بحاالت النصب عبر اإلنترنت من خالل
ً
شراء عروض ليست حقيقية أو شركات تكون
وهــمــيــة ،عـ ــروض الــتــربــح الــســريــع هــى أكثر
الموضوعات التى يقبل عليها األشخاص ،وتغرى

الكثير من المحتالين الستخدامها من أجل إيقاع
اآلخرين بها".
كثيرا عبر
البيع والشراء" :البيع والشراء يتم ً
اإلنترنت بال مشاكل ،ولكن المشكلة الحقيقية
قد تتعلق بالعروض السخية أو أسعار قد تكون
مغرية ،بشكل قد يدفع األشخاص إلى اإلقبال
عليها ،مما يجعلهم فريسة لبعض المحتالين
ويتم االستيالء على أموالهم فى منتجات أو
خدمات ليست حقيقية".
مساهمات خيرية مــزعــومــة" :أحــيــا ًنــا يتم
استغالل العمليات الخيرية بشكل مباشر لسرقة
أمــوال اآلخرين عن طريق التبرع لجهات غير
معلومة ،أو استغالل العمليات الخيرية كستار
أو وسيلة لجذب اآلخرين من أجل إيقاعهم فى
عمليات نصب أخرى تستهدف الحصول على
أموالهم أو بياناتهم الشخصية ،عادة ما يقوم
المحتالون بتقمص هوية جهات خيرية أو طرح
إعالنات عن تبرعات لضحايا إحدى الكوارث
الطبيعية أو لصالح بعض المرضى ،األسلوب
اإلنسانى الجذاب فى هذه الطرق يخدع الكثير

من المستخدمين بشكل قد ال يدفعهم للتحقق
من هوية هذه األطــراف ،مما يجعلهم عرضه
لهذه العمليات من االحتيال".
عــروض الوظائف" :ربما عــروض الوظائف
واحدة من أكثر المجاالت التى تجذب شريحة
كبيرة من الشباب ،والتى عادة ما تكون عروض
وظائف فى شركات عالية أو برواتب ومزايا
ضخمة ،أو وظائف فى دول أخرى ،وتكون فى
النهاية هذه الوظائف غير حقيقية ،والتى قد
يكون الهدف من ورائها الحصول على أموال أو
االستيالء على بياناتهم الشخصية".
جــوائــز غير حقيقية" :حيث يــحــاول بعض
األشــخــاص ســرقــة مــجــهــودات اآلخــريــن ســواء
من خــال :صور فوتوغرافية – تصميمات –
أعمال فنية – مؤلفات ومنشورات – برمجيات
– وغيرها ،أو سرقة األفكار أو أسرار صناعية
تخص بعض الشركات ،وهذه المواد تعد ذات
حقوق محفوظة وقــد تكون حصرية أو هناك
صعوبة فى الحصول عليها ،لذلك يشرع هؤالء
لالحتيال على بعض المبدعين للحصول عليها".

مختار

وصل لبعض المستخدمين رسائل تخبرهم
فيها بأنه قد ربح سيارة أو ً
جوال حدي ًثا ،ويطلب
منه إرسال باقى بياناته والتى بعضها قد يطلب
من األشــخــاص صــورة من ج ــوازات السفر أو
بطاقات الهوية ،والتى يتضح فيما بعد أنها
جائزة وهمية ،وهــذه الطرق يكون الهدف من
ورائها االستيالء على بيانات شخصية.
الصفحات الخادعة" :يقوم بعض األشخاص
بإنشاء صفحات قد تكون نسخة طبق األصل
من المواقع الشهيرة ،كى يقوم الضحية بإدخال
بياناته فيها دون أن يدرى مما يؤدى إلى سرقتها،
يقوم المحتالون عادة بافتعال مواقف أو مشاكل
قــد تجعل المستخدم يسقط فــى هــذا الفخ
بسذاجة ،مثل أن يصله بريد إلكترونى يخبره أن
حسابه سيتم إغالقه إذا لم يتم تفعليه خالل 24
ساعة مع وضع رابط لصفحة وهمية ،وعادة ما
يندفع المستخدمون دون التأكد من رابط هذه
ً
طويل
الصفحة (والتى عادة ما يكون الرابط
ومليئًا باألكواد).
الــصــداقــة وال ــم ــواع ــدة" :واحــــدة مــن أكثر

ال ــح ــاالت الــمــنــتــشــرة عــبــر اإلن ــت ــرن ــت ،ويــتــم
اســتــخــدامــهــا عـــادة لــإيــقــاع بــاألشــخــاص من
الجنسين إما ألغــراض النصب المالى أو إما
سرقة بياناتهم وحساباتهم".
البرمجيات الخبيثة" :هناك بعض المواقع قد
تستخدم طر ًقا برمجية من أجل اختراق األجهزة
أو الهواتف ،أو استخدام ملفات تجسس من
أجل سرقة كلمات المرور وأسماء الحسابات،
هذه الطرق عادة ما تتم تحت إطار االحتيال،
وذلك عن طريق إغراء المستخدم لتحميل ملف
معين أو النقر على رابط معين".
رســوم مجهولة المصدر" :بعض المحتالين
يخدعون اآلخــريــن بالحصول على مبالغ أو
جوائز معينة ولكن يطلبون من المستخدمين
دفع رسوم بسيطة ،أحيا ًنا ما يكون قيمة المبلغ
أو حجم الــجــائــزة وسيلة إغ ــراء مناسبة قد
تدفعهم للسقوط فى هذا الفخ بكل سذاجة".
فى الوقت الــذى دخلت لجنة الفتوى بدار
اإلفتاء المصرية على خط الجدل المثار حول
المعامالت اإللكترونية ،قائلة فى تعليقها على
انتشار عمليات النصب اإللكتروني" :إنه تبين
ألمــانــة الفتوى بعد الــدراســة الدقيقة لواقع
هــذه المعامالت (اإللكترونية) أنها مشتملة
عــلــى مــحــاذيــر تمنع حــلــهــا؛ مــمــا دعــاهــا إلــى
الــجــزم بتحريمها صــراح ـ ًة فــا يحل التعامل
حينئذ لعدم سالمتها ،حيث ال توجد الحماية
القانونية واالقــتــصــاديــة للمشترى المسوق،
حيث تحققت فيها الصورية فى السلعة محل
التسويق التى صارت مجرد وسيلة لالشتراك
محتاجا
فى النظام ،وليست مقصودة لذاتها وال
ً
إليها بالفعل ،وأصبح إخاللها بمنظومة العمل
وملموسا يحتاج إلى عالج
صعبا
واقعا
التقليدية ً
ً
ً
حقيقى وحاسم".
وتابعت" :إضافةً إلى ذلك فإن الطريقة التى
تجرى بها هذه المعاملة هى مجرد وسيلة لكسب
المال السريع ال أكثر سواء بالنسبة إلى صاحب
الشركة أو للعمالء فإنه مع توسط السلعة فى
كسب الــمــال هنا ،إال أن السلعة لــم تعد هى
المقصودة فى عملية الشراء ،بل أصبحت سلعة
صورية وجودها غير مؤثر ،فالمقصد الحقيقى
الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى
الربح".

امتحانات الثانوية« ..ضغوط» وتنفيض جيوب
برلماىن :ظاهرة خطرية تضع عالمات استفهام حول أسباب استمرارها >> خبرية تربوية :ضغط األرسة لتحقيق مجموع مرتفع هو السبب ..وخبري نفىس :هذه العالمات جرس إنذار قبل االنتحار

من المألوف رؤية مشاهد اإلغماء بين طالب وطالبات الثانوية
العامة ،إال أن ما هو أخطر من ذلك أن يلجأ البعض إلى االنتحار
بسبب صعوبة االمتحانات ،إما شن ًقا ،أو من خالل تناول مادة
سامة ،أو القفز من أعلى البنايات سواء المنازل أو المدرسة
بسبب القلق الزائد.
شبحا
وأصبحت شهادة الثانوية العامة منذ سنوات بعيدة
ً
يطارد الطالب وأسرهم على حد سواء ،حتى أنه ال تكاد تخلو
قرية أو مدينة أو محافظة داخل مصر من السواد بسبب حاالت
االنتحار ،فى ظل الخوف من الفشل أو الحصول على مجموع أقل
من المطلوب ،وحتى ال يواجه تعنيف الوالدين.
فى العاشر من شهر يونيو الجارى ،تم تسجيل أول حالة انتحار
من طالب الثانوية العامة ،إذ لفظ الطالب محمد رسالن محمود
محمد 18 ،سنة ،والمقيد بلجنة طناح الثانوية بقرية ميت محمود
التابعة لمركز المنصورة ،أنفاسه األخيرة داخل مستشفى دكرنس
العام على أثر تناوله قرصين من أقراص "حفظ الغالل" السامة،
هربا من الثانوية العامة.
ً
ووفقا لتحريات النيابة فقد وصــل طالب الثانوية العامة
بمدرسة طناح الثانوية ،المقيم بقرية ميت محمود ،مركز
قرصا
المنصورة مصابًا بحالة إعياء شديدة ،واالشتباه فى تناوله
ً
كيماويا يستخدم فى حفظ الغالل ،لمستشفى دكرنس العام فى
ً
منتصف الليل ،وجــرى التعامل معه وعمل اإلسعافات األولية
وتحويله إلى مركز السموم ،وعمل غسيل معوى له ،وتم رده إلى
مستشفى دكرنس مرة أخرى ،وجرى حجزه بالعناية المركزة إال
أن حالته تدهورت وتوقفت عضلة القلب وأعلن األطباء وفاته.
وأقدمت طالبة فى الصف الثالث الثانوى بمركز كوم حمادة
بمحافظة البحيرة على إنهاء حياتها بتناول قرص مبيد حشرى
لحفظ الغالل "الحبة القاتلة" ،لمرورها بحالة نفسية سيئة ،أثناء
امتحانات الثانوية العامة.
واستقبل مستشفى إيتاى البارود "هـ .ط 16 ".سنة ،طالبة
فى الصف الثالث الثانوي ،ومقيمة بإحدى قرى مركز شرطة كوم
حمادة ،مصابة بتسمم فسفورى نتيجة تناول قرص خاص بحفظ
الغالل ،وتوفيت فور وصولها.
وبسؤال والدتها "أ .ص 48 ".سنة ،ربة منزل ،قالت إن ابنتها
تناولت القرص ،لمرورها بحالة نفسية سيئة أثناء امتحانات

أحدا.
الثانوية العامة ولم تتهم ً
عاما ،طالبة بالثانوية
وبالطريقة ذاتها ،انتحرت "إ.م.م"ً 19 ،
العامة ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوى فى محافظة المنيا ،إثر
نشوب مشاجرة مع والدها ،الــذى حــاول إقناعها بعدم تقسيم
المواد فى امتحانات الثانوية العامة.
عاما ،سائق ،ذكر أن ابنته كانت
وبسؤال والدها "م.م.ص"ً 54 ،
ترغب فى تقسيم مواد االمتحانات فى الثانوية العامة ،وعندما
رفض تناولت قرص الغلة ،ما تسبب فى وفاتها.
وشهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ،إقدام الطالب
"عــمــرو.ع"  ١٧سنة على االنتحار شن ًقا بأن علق رقبته بسلك
كهربائى بمروحة السقف فى غرفته الخاصة ،لمروره بحالة
نفسية صعبة لخوفه من امتحان الثانوية العامة.
متوترا من االمتحان ،فاستغل خــروج أسرته
وكــان الطالب
ً
من المنزل لشراء بعض احتياجاتهم ،وقام بشنق نفسه بسلك
كهربائى بمروحة السقف ،وعند عــودة أسرته للمنزل فوجئوا

به معل ًقا بسقف الحجرة ،إال أنه كان ما زال على قيد الحياة
فاصطحبوه لمستشفى بلطيم المركزى لمحاولة إسعافه إال أنه
لفظ أنفاسه األخيرة بالمستشفى.
لم يمر امتحان االستاتيكا للثانوية العامة ،شعبة علمى علوم
رياضيات ،مرور الكرام على الطالب والمراقبين ،ففى محافظة
البحر األحمر ،ألقت طالبة بنفسها من الطابق الثانى ،بمدرسة
خالد بن الوليد بمدينة الغردقة ،ما أسفر عن إصابتها بجروح
وكسور وسحجات.
وعلى الفور ،تم نقل الطالبة إلى مستشفى الغردقة العام،
إلجـــراء اإلســعــافــات األولــيــة على الطالبة بقسم االستقبال
والطوارئ بالمستشفى ،وتبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.
وبحسب دراسة أعدتها األمانة العامة للصحة النفسية على
طالبا وطالبة من المدارس الثانوية العامة والفنية
 10آالف وً 648
واألزهرية والعسكرية تتراوح أعمارهم بين  14و 17عاما ،فإن ما
يقرب من  28إلى  29من الطالب يعانون من مشكالت نفسية،

تتراوح بين أعراض القلق والتوتر والتلعثم فى الكالم واالكتئاب،
وهناك ما يقارب  %19.5من الطلبة يلجأون إلى إيذاء الذات،
وما يقارب  %21.5يفكرون فى االنتحار ،و %33.4منهم لجأوا
للعالج عند طبيب نفسي ،و %19.9لجأوا لصيدلي ،و %15لجأوا
لألصدقاء.
وقــال فايز بركات ،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ،إن
تكرار حاالت االنتحار بين طالب الثانوية العامة ،وتزايد أعداد
المنتحرين لنفس السبب كل عام عن سابقه ،ظاهرة خطيرة تضع
عالمات استفهام حول أسباب استمرارها ،وجهود الحكومة للحد
منها .وأوضح بركات لـ"المصريون" أنه "مع بدء موسم امتحانات
الثانوية العامة أو حتى قبلها بعدة أيام ،نبدأ بالسماع عن حاالت
االنتحار بين الطالب ،وهو أمر بالتأكيد ناتج عن الضغط الذى
يقع تحته الطالب ،خو ًفا من صعوبة االمتحان ،ونتيجة اإلرهاق
الذهنى والنفسى الذى يتعرض له".
وأضــاف ،أن "األســر تقع عليها مسئولية كبيرة فى تخفيف

الضغط عن الطالب ،لكن واقع األمر أن األسر تزيده على أبنائها
خو ًفا على مستقبلهم ورغبتهم فى االلتحاق بوهم كليات القمة،
وحتى ال تذهب األموال التى يتم إنفاقها عليهم هباء".
وقالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف ،الخبيرة التربوية ،إن ما
يحدث من حــاالت انتحار بين الطالب راجــع للضغط النفسى
الشديد عليهم من جهة أولياء األمور ،بسبب المجموع ومطالبتهم
بتحقيق مجموع يدخلهم كلية الطب.
وأضافت" :هناك فرق بين طالب وآخر فى اإلحساس ،فهناك
طالب يخافون من التعنيف فى حالة ضياع درجــة أو درجتين
تحرمهم من كليات القمة ،ويعانون من مشاكل نفسية تصل
لالكتئاب ،لذلك يفكرون فى االنتحار ،وهناك طالب ال تفرق
معهم" .وأشارت إلى أنه "ال بد من وجود توعية مستمرة من قبل
أولياء األمور والمدرسة ،إذ يجب إعداد تقارير من قبل المدرسة
عن حالة الطالب النفسية ،وعند وجود تغيرات على الطالب يتم
إبالغ ولى أمره ،مع تقديم النصائح خاصة بالنسبة للفتيات".
مــن جانبه ،قــال الــدكــتــور جــمــال فــرويــز ،اســتــشــارى الطب
النفسي ،إن "ما نشاهده نتيجة انحدار ثقافى وأخالقى ودينى
بجانب الضغط النفسى يدفع طالب الثانوية العامة إلى االنتحار
بصورة أكبر من غيرهم ،خاصة مع زيادة ضغط األهل عليهم".
وأضاف لـ"المصريون" أن "بعض الطالب أصحاب الشخصيات
العصبية المتوتر يلجأون إلى االنتحار بسبب ارتكابهم أخطاء
حتى ولو كانت بسيطة فى االمتحان".
وعـــدد أعـــراض الــضــغــوط الــتــى قــد تــدفــع الــطــاب إلــى
ّ
االنــتــحــار ،ومنها ،قضم األظــافــر ،وشــحــوب الــوجــه ،ورعشة
بسيطة فى األطــراف ،وانخفاض درجة حــرارة الكف "برودة
مطالبا األهالى
اليد" ،واضطرابات النوم ،واضطرابات األكل،
ً
بتخفيف الــضــغــوط النفسية على الــطــاب وإبــعــاد األفــكــار
السلبية عنهم.
وأشار فرويز إلى أنه ال بد على األسرة أن تتواصل مع األبناء
وحل المشاكل التى يواجهونها حتى ال يصطدموا بانتحارهم،
بجانب عدم مطالبتهم بطلبات أكثر من قدراتهم.

مصطفى صابر
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أسرار وصور على المشاع ..شباب يفضحون «البنات ِ
الخبرة»
أثارت بعض الجروبات «للرجال فقط» ،وما يناظرها من مجموعات نسائية
فى اآلونة األخيرة ،حالة من السخط والجدل على موقع التواصل االجتماعى
«فيسبوك» ،فضالً عن حالة من التناحر والتحدى بين الرجال والنساء على
صفحات «السوشيال ميديا» ،حتى وصل األمر إلى أنها أصبحت ساحة لنشر

الفضائح ،والخوض فى األعراض وما شابه ،ما دفع البعض إلى المطالبة
بالتحقيق مع المسئولين عن «الجروبات الفضائحية» ،وغلقها بشكل نهائي.

عال خطاب

"انرش صورة صاحبتك" ..جروبات للرجال فقط مهددة بالغلق وأعضاؤها مهددون بالحبس >> خبري قانوىن :نرش صور والمحادثات عىل السوشيال ميديا "دون إذن" يقود للسجن والغرامة
من بين تلك الجروبات ،جروب ُيدعى "YOUR
 ،"EX IS HEREويــهــدف إل ــى الــحــديــث عن
التجارب العاطفية لكل رجل ،حيث ُيحذر كل من
له سابق تجربة ،اآلخر من االرتباط بأى فتاة سبق
لها االرتباط ،مع نشر بعض المحادثات والصور
لفتيات كن على عالقات عاطفية معهم.
ويــقــول مؤسسو الــجــروب "YOUR EX IS
 ،"HEREفــى المنشور الدعائى للجروب" :كل
واحد فينا أكيد مر بتجربة ارتباط ..كل واحد فينا
خايف يلبس فى مدام ويتجوزها ويكتشف بعدين
وتبقى مصيبة ..هدف الجروب أن إحنا كرجالة
منلبسش فى حد شمال".
وتابعوا" :الجروب هيعرض نماذج للبنات دول
من رسائلكم وممكن أساميهم وصورهم بشرط
متبقاش صــور خارجة أو عريانة" ،معتبرنى أن
"هدف الجروب أن أى راجل محترم ميقعش فى
بنت شمال ويتظلم".
ال ــج ــروب الـ ــذى ت ــم تــأســيــســه قــبــل أقـــل من
أسبوعين ،ضم أكثر من  8آالف عضو ،كتبوا 810
منشورا منذ إنشاء الجروب حتى لحظة إعــداد
ً
التقرير.
لكن تلك المجموعة حديثة اإلنــشــاء ،أثــارت
غضب حقوقيات طالبن بغلق تلك المجموعة،
التىى تهدف إلى التشهير بالسيدات والفتيات.
فيما بــرز الــحــديــث عــن تــحــرك قــانــونــى ضد
مؤسسى الجروب ،من خالل تقديم بالغ إلى مباحث
اإلنترنت ضدهم بهدف إلقاء القبض عليهم ،وغلق
تلك المجموعة التى تهدف إلى التشهير بالبنات
واستغاللهن والخوض فى سمعتهن.
فــى الــمــقــابــل ،ق ــال أح ــد "أدمــنــز الــجــروب"،
ويــدعــى م ــروان نصر ،إن "الــهــدف مــن الجروب
هو توحيد صوت الشباب ومساعدة بعضهم فى
جميع المجاالت ،سواء فى الحياة العملية أو فى
عالقاتهم ،والجروب ال يوجد به غير الشباب".
وأضــاف ،أن "الجروب يقوم باالعتراض على
األفكار الخاطئة للمجتمع التى تحمل الشاب فوق
طاقته وتجعله يلغى أهــدافــه وأحــامــه من أجل
الزواج".
وتابع" :إحنا ممكن نسامح اللى يصارحنا وال
نقبل بمن يخدعنا ،حيث يالحظ من بعض فتيات
الجيل الحالى الالتى يقمن بخداع الرجل وإيهامه
بحقيقة غير حقيقتهن وعدم المصارحة بماضيهن

أو ما إذا كانت لها تجارب أو عالقة قبل الزواج أم
ال وليس فى إمكان كل الرجال اكتشاف ذلك لقلة
خبرتهم وانهماكهم فى الدراسة والعمل وظروف
الحياة ،ولكن الجروب يساعد على تبادل الخبرات
وكيفية إنــجــاح العالقة ومعرفة كــذب أو صدق
الفتاة.
واستطرد قــائـاً" :كــل ما نريده هو مساعدة
الشباب فى اإلقبال على الــزواج وخفض تكاليف
ال ــزواج والشبكة والمهر كل هــذه األشــيــاء تعيق
الرجل وتزيد من العالقات غير الشرعية ،وهدفنا
اآلن محاربة هــذه التقاليد التى تنتج ً
جيل من
الفتيات والسيدات ال يصلحن لكى يكن أمهات
صالحات ،وقد وعدنا شبابنا ورجالنا بأن عامنا
الحالى سيكون بدون شبكة أو مهر أو تكاليف زواج
جاهدا لتوحيد صوت
باهظة الثمن ،وأنه سيسعى
ً
الرجال فى هذه القضية".
من جهتهن ،لم تقف البنات الرافضات لفكرة
"الجروب" مكتوفات األيــدي ،بل كان لهن رد فعل
على ذلك ،من خالل إنشاء مجموعة خاصة بهن،
غير مسموح للرجال باالنضمام إليها.
ويضم العالم السرى للنساء على "فيسبوك"
ـرارا ال يعرفها أقرب المقربين إلى
حكايات وأسـ ً
بطالتها فى الواقع ،كلها فى جروبات لها أسماء
يصعب على الرجال الوصول إليها ،أو حتى التفكير
فى البحث عنها.
وبالطبع ،تحتل العالقة مع الرجال المركز األول
فى أحاديث الفتيات ،من خالل طلب استشارات
عاطفية ،وعرض للمشاكل العاطفية والزوجية.
كما تهتم هذه المجموعات بالموضة وصيحاتها،
وتوفر نصائح خاصة لمن تهتم بجمال البشرة،
إذ خصصت الكثيرات مــن الــجــروبــات للنقاش
حــول مستحضرات التجميل ،وتقديم النصائح
واالقتراحات بين الفتيات.
أشهر جروبات البنات فقط
تجربة جروب " "YOUR EX IS HEREليست
خا من تجربة
جديدة فى مجتمعنا ،بل تُعد استنسا ً
جــروب " "I KNOW HIMأو "هل تعرفينه؟"،
تقريبا ،بهدف كشف
التى أسست قبل  3أعــوام
ً
الخيانة فى العالقات العاطفية.
غير أن الــفــارق هــو أن الــجــروب الــذى أنشئ
مؤخرا قوم على فكرة التشهير بالفتيات والخوض
ً
فى سمعتهن .أمــا جــروب "،"I KNOW HIM

فقد دشنته مجموعة من الفتيات بهدف فضح
الرجال متعددى العالقات العاطفية ،وتقوم فكرته
على نشر الفتاة لصورة الشاب الذى ترتبط به على

المجموعة ،وتقوم باقى الفتيات بدورهن بالتعرف
عليه والكشف عما إذا كــان يخونها أو سبق له
االرتباط من قبل أم ال.

"حد يعرف"
فيما تــم تدشين ج ــروب "حــد يــعــرف" ،الــذى
تطورت فكرته من مجرد فضح الرجال ،إلى القيام
بـــأدوار أخ ــرى مثل مساعدة الفتيات لبعضهن
فى مختلف األمور الحياتية ،ومن بينها بالتأكيد
الــعــاقــة مــع الــرجــال .بينما أث ــار ج ــروب "بكره
الرجالة" ،الجدل بسبب اسمه الــصــادم ،والــذى
استطاع خــال األيــام القليلة الماضية أن يضم
ضخما مــن السيدات والفتيات بلغ أكثر
ـددا
عـ ً
ً
من  17ألف عضو؛ بهدف تفريغ شحنة الغضب
تجاه شركاء حياتهن ،والحديث عن شكواهن من
سلوكيات وتصرفات الرجال.
وقــالــت رح ــاب ،أدم ــن الــجــروب" :أي ــوة بنكره
الــرجــالــة ..وأغلبنا متزوجين ومرتبطين ..بدل
ما نفضل نشحن فى نفسنا ..آدينا بنخرج طاقة
الغضب فى الجروب ومنها بنضحك ونتسلى".
وأضافت" :بعض الشباب تمكن من االنضمام
إلى الجروب عبر حسابات وهمية ،وسادت حاالت
السخافة والمضايقات على عضوات المجموعة،
ً
فضل عن تهديد البعض لهن".
وعــن طريقة االنضمام ،تؤكد أنها تجرى ما
سمته "كشف هيئة" ،يجرى خالله طرح مجموعة
ّ
من األسئلة على الراغبات فى االنضمام ،والتحدث
صوتيا إليهن؛ للتأكد من هويتها الجنسية.
ً
"جت فى السوستة"
وقبل سنوات ،ساد جدل مماثل مع إطالق أشهر
المجموعات العربية للرجال على موقع التواصل
االجــتــمــاعــى "فــيــســبــوك" وه ــو جـــروب "ج ــت فى
السوستة" ،ووصل األمر إلى أنه تم افتتاح مطاعم
وكافيهات بــاســم "السوستجية" ،وظــل الــجــروب
صامدا أمام محاوالت التشويه المستمرة له ،وكان
ً
هذا الصمود بسبب حب األعضاء له .لكن المختلف
تلك المرة أن الرجال فى هذا الجروب تمنعهم
قوانينه من الحديث عن أى امــرأة أو فضح أى
واحدة أو الحديث عنها .وتقول الدكتورة سامية
خضر ،أستاذة علم االجتماع بجامعة عين شمس،
إن "انغمس األســرة الشباب فى دوامــة الحياة،
وراء ما يحدث ،فمعظم ربات البيوت اآلن يعملن،
والشباب "ملهمش ال أب وال أم".
تضيف" :فــى السنوات السابقة كــان الشباب
مشغلين بمسابقات الشعر والخطابة ،بأمور جذابة
مفيدة لهم وتطور من عقليتهم ،أما اآلن فاألمور

التافهة هى التى تتصدر اهتماماتهم".
وأضافت لـ"المصريون"" :جزء من المسئولية
عن هــذا األمــر تتحمله وزارة الثقافة واإلعــام،
حــيــث ُتــركــت للشباب األمـ ــور السطحية وغير
المفيدة ،والدليل على ذلــك األعــمــال الدرامية
المليئة بالمشاهد الخارجة واأللــفــاظ النابية،
ومشاهد العنف والقتل ،كل هذا كان له أثره البالغ
على عقول وتصرفات شبابنا".
أيضا ال تهتم بالشباب،
وتابعت" :وزارة الشباب ً
وهــذه من المفارقات ،واألســرة أصبحت ال تهتم
بأبنائها بالشكل المطلوب حتى ال ــدور الدينى
غاب ،وتركناهم فى الفضاء بال ردع وال ضبط".
بينما عزا الدكتور على دياب ،أستاذ القانون العام،
الظاهرة إلى "انخفاض درجة الوعى لدى معظم
المصريين ،مع زيــادة الجهل الثقافى قبل األمية
التعليمية ،ساعد على تضخيم حجم "السوشيال
ميديا" ،خاصة "فيسبوك" ،فأصبح "كل من هب
ودب" يستطع نشر ما يريد ويقول ما يخطر على
باله".
ورأى أن "األخطر فى األمر هو أنه يتم تناقل
هذا الكالم على أنه حقيقة ثابتة ،و َمن ينشر ذلك
ال يعى أن كالمه يمكن أن تثير البلبلة ،فهو كل
هدفه جمع أكبر عدد من الاليكات".
وتابع" :المادة  25من قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات تقضى بـ"يعاقب بالحبس مدة ال
تقل عن  6أشهر ،وبغرامة ال تقل عن  50ألف
جنيه وال تتجاوز  100ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين
حــرمــة الحياة
العقوبتين ،كــل مــن اعــتــدى على ُ
الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
وأى من المبادئ أو القيم األسرية فى المجتمع
المصري".
وأضاف "أن إرسال رسائل إلكترونية لشخص
معين بــكــثــافــة دون مــوافــقــتــه أو مــنــح بيانات
شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج
السلع أو الخدمات "دون موافقته" ،أو بالقيام
بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى
وسائل تقنية المعلومات ،لمعلومات أو أخبار
أو صــور ومــا فــى حكمها ،تنتهك "خصوصية"
أى شخص دون رضــاه ،ســواء كانت المعلومات
المنشورة صحيحة أم غير صحيحة ،جريمة
يعاقب عليها القانون وف ًقا للمادة  25من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

«بنات لإليجار» ..آخر تقاليع السوشيال ميديا
صفحة عىل "فيسبوك" باسم "صاحب لإليجار" تعرض خدمات فى كافة التخصصات :لو عندك فرح ومش فاىض ..لو عاوز حد يكلمك ..ابعت ونجيلك عىل العنوان

رواد الصفحة :نؤيدها فى الجوانب اإليجابية ..وبالغ للنائب العام يتهم الصفحة بـ"إفساد مبادئ المجتمع المرصى" >> خبري اجتماىع :علينا الحذر من هذه الصفحات فأغلبها تلجأ لالبزتاز
بعيدا عما
هل سمعت من قبل عن فتيات يتم استئجارهن فى مصر؟ً ،
قد يسرح إليه خيالك للوهلة األولــى ،إذا كنت لم تسمع من قبل ،فقد
واقعا ،ويمكنك أن تخوض التجربة بنفسك على مواقع التواصل
أصبح اآلن ً
االجتماعي ،فإذا كنت شغو ًفا بعالم "السوشيال ميديا" ،ستصل إلى هدفك
بسهولة ،بعدما بات هناك العديد من الصفحات المتخصصة فى ذلك،
باسم" :صاحب لإليجار" ،وحتى ال تراودك التساؤالت واالستفسارات
الشكوك ،خاصة وأن األمر يرتبط بمهنة تحتكرها الفتيات ،فإن السطور
التالية تكشف لك طبيعة هذه المهنة الوليدة.
بتواصلنا مع أحد المسئولين عن الصفحة ،ويدعى بالل عزت،
"صاحبا"
والذى شرح فكرة الصفحة قائالً" :الفكرة هو أنك تستأجر
ً
لتقديم خدمة معينة نظير أجر ،فى الوقت الذى يكون فيه من الصعب
عليك أن تنجز كل شيء بنفسك ،خاصة وإذا كان األمر يرتبط بيوم
عرسك على سبيل المثال ،وأنــت بحاجة لمن يتولى قضاء بعض
مصالحك ،وإنهاء "مشاويرك الكثيرة" ،حتى ال يتشتت انتباهك
بعيدا عن
وتفقد تركيزك ،وتستطيع أن تستمتع بــأجــواء الفرح
ً
الضغوط المعتادة فى هذا اليوم.
األمر ال يقتصر على ذلك  -كما يقول "عزت"  -فقد تكون بحاجة
إلى فتاة للتسوق وشراء مالبس ً
مثل ،خاصة إذا كانت ال تجيد تنسيق
األلوان والموضة وترغب فى متخصص ،لديه خبرة تسويقية ،ويعلم
ضا.
المحال واألسواق التجارية التى توفر عرو ً
أما إذا ذهب بك خيالك واحتجت إلى شخص يجلس معك،
ويستمع إليك ،حتى لو كان لكالم تعتقد أنه يضحك ،وال أحد
يضحك عليه فستجد من يستمع إليك ويبادلك الحديث على سبيل
الدردشة ،وفق أدمن صفحة "صاحب لإليجار".
وتلبى الصفحة احتياجات كبار السن ممن ال تساعدهم
ظروفهم الصحية على العيش بمفردهم ،أو فى حاجة إلى الرعاية
الصحية ،ومن يملك مهارات التمريض ،وكذا من يبحثون عن تعليم
اللغات للوصول إلى مستوى االحترافية ،فضالً عن تنظيم االجتماعات
والعمل والمقابالت ألصحاب الشركات.
وأضــاف" :كل ذلك يتم مع مراعاة كافة إجــراءات األمــان والثقة،
والهدف األساسى من الفكرة ،هو توفير وظائف لكثير ممن يمتلكون
المواهب ،وال يجدون من يساعدهم على استغاللها ،وخلق طرق
لمساعدة من يحتاج إلى مساندة حقيقية ،وال يستطيع الوصول إلى
من يساعده".
وتابع" :فى البداية كانت المشكلة فى طرح الفكرة ألنها بال منافس
فى مصر والوطن العربى ،لذلك خضنا تجارب واختبارات كثيرة
لتطبيقها ،وكانت أولى خطواتنا من خالل الصفحة على "السوشيال
ميديا" وباألخص "فيسبوك" وكانت النتائج مبهرة ،فخالل عشرة أيام
حصلنا على  115ألف متابع و 5ماليين مشاهدة ،وتم تجميع حوالى
 80ألف رسالة %70 ،منها تطلب الخدمة بشكل جاد".
غير أن البعض  -وكما يقول " -تشكك فى محتوى الصفحة أو
اعتبرها ساخرة ،وآخــرون يتهموننا بتسهيل اإليقاع بالفتيات ،عبر
الخدمة الخاصة بتوفير صديقة ،لكننا نؤكد أن خطتنا إلطالق منصتنا
تماما".
اإللكترونية ستكون آمنة
ً
واستدرك أدمن الصفحة قائالً" :واجهنا انتقادات عديدة ،لكن كنا على
استعداد لها ،ونستطيع أن نتأكد من جدية العمالء من خالل صفحاتهم
الشخصية ،فالجادون صفحاتهم محترمة ويظهر من خاللها وظيفة

الشخص وصورته وتعليقاته ،بالتالى يمكن معرفة جدية الشخص من خالل
ً
فضل عن البيانات األخرى التى يتعين توفيرها من قبل من
تتبع حسابه،
يريد الحصول على الخدمة".
وأكد "عزت" ،أن "العمل يعتمد على الفتيات بشكل أكبر من الشباب،
لسهولة التواصل معهن ،وبما يملكن من قدرة على التفاهم أكثر من غيرهن،
وما يرفضه العميل من رجل قد ال يرفضه إذا قدمته له فتاة ،وهذه القاعدة
ليست فى مصر فقط بل فى العالم أجمع".
وتابع" :أجور تأجير الشباب والفتيات ،ال يمكن اإلفصاح عنها إال فى
حالة التواجد الفعلى مع العميل المتواصل معهم ،وفى تلك الحالة يتم
االتفاق على السعر".
رواد الصفحة
رواجــا فى
وعلى عكس ما يعتقد البعض من أن الفكرة قد ال تلقى
ً
مجتمع مثل مصر ،إال أن هناك تفاعالً
كبيرا يبدو فى أعداد المتابعين
ً
للصفحة وتعليقاتهم على الخدمات المقدمة.
وقال "آدم عامر"" :صديق تؤجره أفضل من صديق يتفنن فى مبالغة
تعامله معك ،فأنا تعاملت مع الكثير واألغلب كانت صداقات تقوم على
تحقيق المنافع ،حتى تحولت الصداقة لشيء مزيف".
أما "محمد عاشور" فيقول" :الفكرة جيدة وأنا أؤيدها بالشكل الذى
ال يتعدى على حقوق أو يتنافى مع واجبات ،كما أن الصداقة الحقيقية
أصبحت آخر أولويات الكثير من الناس وتحقيق الحاجة والمصلحة فى
المقام األول".
وقالت منة أشــرف ،إحــدى المتفاعالت على الصفحة" :البنت التى
وصلت لسن يسمح لها بالعمل اإليجابى الذى تستفيد منه وينمى قدراتها،
فلتفعل".
عيبا ولكن إذا خالطته شبهات أو خدمات قد
وأضافت" :اإليجار ليس ً
تضر بالسمعة فال يصح".
وحول سبب انتشار مثل تلك الصفحات ،قال "سمير عامر"" :الفراغ
لــدى الشباب والبطالة والحاجة للعمل والدخل هو السبب وراء لجوء
بعض الشباب والفتيات لعرض أنفسهم مثل أى سلعة لإليجار ،واختاروا
انتشارا".
"فيسبوك" لكونه األكثر
ً
تحذير قانونى
الدكتور محمود سامي ،رئيس محكمة االستئناف األسبق ،الخبير
فى القانون الجنائي ،قال إن "الصفحات التى تسخر نفسها لخدمة رواد
"السوشيال ميديا" تحمل احتمالين ،األول :إيجابي؛ مثل إقامة أعياد الميالد
وتقديم المساعدة لآلخرين عند تعرضهم ألى محنة ،لكن االحتمال الثانى
المتمثل فى أعمال غير شرعية كالبلطجة والسطو ،أو اإليجار للحصول
على الحقوق لمن ال يستطيعون الحصول على حقوقهم بالطرق التقليدية،
كما أن تأجير الفتيات إلقامة حفالت غير مشروعة بكازينوهات ليلية أو ما
شابه ذلك ،فإن هذا أمر خارج عن القانون".
وأضاف لـ"المصريون"" :عقوبة البلطجة فى القانون الجنائى الحبس
عاما ،لذلك البد من التفرقة بين
الوجوبى لمدة تتراوح ما بين  5إلى ً 15
الخدمات المشروعة وغير المشروعة".
وتابع" :هوية العمل المقدم ،هى التى تحدد مشروعيته ،إيجابيته من
سلبيته ،والقانون ينظم العمل على مواقع السوشيال ميديا ،واألجهزة
األمنية تراقب وبشدة الصفحات المخالفة التى تنتهك القانون".
وحذر من الصفحات التى تقدم خدمات "غير مشروعة" ،مثل استقطاب
مناشدا البرلمان
البنات والشباب بشكل غير قانونى لمخالفة اآلداب،
ً

التحرك لمواجهة تلك الظواهر على صفحات "السوشيال ميديا"؛ وتفعيل
القوانين ذات الصلة.
وشــدد على أن "الحفاظ على مساحة الحرية الشخصية لألفراد
موضحا فى
رواد مواقع التواصل يجب أن توضع على رأس أولــويــات"،
ً
الوقت ذاته ،أن "الظروف االقتصادية هى التى دفعت الشباب إلى عرض
نفسهم لإليجار ،وكلما تفاقمت األوضاع المعيشية زاد نسبة ظهور هذه
المجموعات والصفحات".
وتابع" :لذلك على علماء االجتماع البحث عن حلول لمثل تلك المشاكل؛
ألن القانون ال يعالج المشكلة ،فقط يتناولها بعد حدوثها وهــذا عرف
القوانين".
وقال الدكتور هشام البدري ،أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية،
إن "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن ضوابط وعقوبات
تجرم نشر وبث الشائعات والصفحات المزورة عبر المواقع اإللكترونية
و"السوشيال ميديا" ،وهناك ضرورة لتفعيله فى مواجهته".
وأوضح ،أنه "بشكل عام ال توجد قوانين رادعة بشكل ٍ
كاف ،فمنظومة
القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف والتشهير وترويج الشائعات
تتطلب مراجعة من وزارة العدل والبرلمان ،ووضع ضوابط جديدة تتعلق
بمنصات "السوشيال الميديا" التى أصبحت وسيلة يستخدمها المزيفون
لهدم المجتمع".
وتابع "البدرى"ً ،
قائل" :يجب أن تكون هناك تشريعية رادعة تفرض
رقابة صارمة على المواقع والصفحات التى تنشأ بشكل عشوائى ،وال
يعرف القائمون عليها ،ويجب تنقية اإليجابى منها حتى ال تتعرض للظلم".
واســتــدرك" :فــى ظل سهولة إنشاء الصفحات على مواقع التواصل
االجتماعى نجد من يحض على نشر الفسوق ويثير المواطنين ،كما أن
الجهات التى تتولى مراقبة هذه المواقع تحتاج إلى دعم تكنولوجى بتوفير

وسائل تكنولوجية حديثة وأفراد مدربين إلنجاز القضايا المتعلقة بها ،مع
ضرورة تشديد عقوبة جرائم السب والقذف فى قانون العقوبات".
تدمير للروابط االجتماعية
وقالت الدكتورة رضوى عبد العظيم ،استشارى الطب النفسى بكلية
طب قصر العينى ،إن "مواقع التواصل االجتماعى على الرغم من فوائدها
فى حال تم استخدامها بشكل سليم ،لكن أغلب روادها استخدموها بشكل
سلبى دمر العالقات والروابط على مستوى األسرة واألصدقاء ،فالكثير
من مستخدميها يلجأون إلى العزلة ،ويقضون معظم الوقت داخل المنزل
مع "الموبايل" يتفاعلون مع "السوشيال ميديا" ً
بدل من التواصل مع أفراد
األسرة.
وأضافت لـ"المصريون"" :خالل السنوات األخيرة غاب التآلف والتعاون
األسرى والمجتمعي ،وانعدمت الجوانب اإلنسانية المساندة فى المحن
واجتماع األسرة والزيارات العائلية ،وذلك بسبب مواقع التواصل ،حيث
ظهرت صحف غريبة خارجة عن المألوف والموروث المجتمعى تدعى
أنها قــادرة على فعل كل شيء ،وتستطيع قضاء كافة احتياجات األسرة
المصرية ،وأصبحنا نلجأ إليها دون معرفة شرعية هذا األمر ،أو جدية
هؤالء المسئولين عن الصحف اإللكترونية".
وتابعت" :الصفحات العشوائية ال توفر أى سبيل لألمان النفسى ،فقط
قد يلجأ إليها أى شخص بمثابة النجدة من شيء ما ،أو الخالص من
مشكلة معينة تعرض إليها ويحتاج إلى حل جازم ،ولكن فى نهاية األمر نحن
نعرض أنفسنا ألخطار حقيقية إذا لجأنا لها ،وذلك يؤدى إلى احتمالية
كبيرة للخطر ناهيك عن فقدان لغة الحوار والحديث ،والمسئولية هنا
قد تكون وهمية" .وقال الدكتور أحمد زايد ،أستاذ علم االجتماع بجامعة
القاهرة ،إن "هناك بعض الصفحات تجارية بشكل محض ،مثل التى تدشن
حملة تسويقية لسلعة ما ،وتتخذ الطابع االجتماعي ،فيما يتعين على جهاز
حماية المستهلك والمسئولين عن اإلعالم رقابتها بكل شدة".
وأضاف لـ"المصريون"" :علينا النظر إلى هذه األمور بشكل أكثر حيطة
وحــذر ،حتى ال نتعرض لعمليات سرقة أو ابتزاز عن طريق الخدمات
التى تقدمها تلك هذه الصفحات ،وحتى ال نجد أنفسنا أمام المساءلة
القانونية".
بالغ إلى النائب العام
بينما تقدم اللواء رضا يعقوب ،الخبير األمني ،ببالغ عاجل للنائب
العام ووزير الداخلية ووحدة الجرائم اإللكترونية بوزارة الداخلية ونيابة
أمن الدولة العليا ،باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد صفحة "صاحب
لإليجار".
وقال فى بالغه" :نلتمس إصــدار أمر سعادتكم بالتحقيق فى البالغ
التالي ،فى مسلك غريب ولكنه معتاد ومتكرر ينشر المبلغ ضده منشورات
على صفحته الرئيسية بموقع التواصل االجتماعى الفيسبوك والتى تحتوى
مــواد منافية لــآداب ،وبمثابة إرهــاب يحاول إفساد أخالقيات ومبادئ
المجتمع المصرى التى تنص عليها األديان السماوية ،ويستهدف فتياتنا
وشبابنا ليستقطبهم فى الوقوع فى شباك الجرائم األخالقية والعبث
بشرفهم ،وإن هذه الصفحات هى إرهاب تموله دول خارجية وجهات ال
خيرا ،وتستوجب المساءلة القانونية".
تريد لمصر ً
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عثمان أحمد عثمان األسطورة «نمبر وان» ..حكايات وأسرار
دخل الجامعة بدون مصاريف بسبب فقره ..أصبح من أغنى  400ثرى بالعالم ..ودور وطنى للمقاولون العرب فى حرب االستزناف وبناء السد العاىل

يعتبر المهندس عثمان أحمد
عثمان نائب رئيس الوزراء األسبق،
ووزير اإلسكان والتعمير األسبق من
ونموذجا
الشخصيات العصامية،
ً
رائعا فى النهضة والتعمير ،والذى
ً
بدأ من الصفر ،حتى انتهى إلى
القمة.
نشطاء على موقع التواصل
االجتماعى تويتر ،تداولوا أسرارًا
عن حياة المهندس الراحل عثمان
أحمد عثمان مؤسس وصاحب كبرى
شركات المقاوالت فى العالم العربى
«المقاولون العرب».
حساب بدون اسم على تويتر:
األسطورة نمبر وان الحقيقى «عثمان
ٌ
أحمد عثمان» ،دخل كلية الهندسة
بشهادة فقر ألن مش معاه فلوس
يدفع المصاريف ،والتى كانت تبلغ
جنيها.
40
ً
وتابع قائالً« :عثمان بدل ما يدفع 3
شهور راح اشترى عجلة مستعملة بـ
كفته الـ  5سنين بتوع الكلية
 60قرشً ا ّ
وفى التخرج إداها هدية للفراش
بتاع الكلية» .وأضاف« :كان بياخد
المسافة من الجيزة للكلية مشى كل
يوم ألن مش معاه يركب مواصالت،
منوها أنه بالعافية أخته وفرت
له  120قرشً ا عشان يدفع اشتراك
الترماى  3شهور بدل ما يمشى».

عبدالقادر وحيد

وبعد رحلة كفاح ،أصبح عثمان أحمد عثمان صاحب أكبر
شركة مقاوالت فى العالم العربى وإفريقيا وخامس أكبر
شركة فى العالم وشركته مصنفة فى عدة تصنيفات دولية.
وزيرا مرتين فى عهد السادات ..مرة وزير
كما أنه كان
ً
التعمير ومرة وزير اإلسكان.
قام عثمان أحمد عثمان ،ببناء أكثر من  150شركة خالل
فتراته فى الوزارة.
أيضا إلى أنه عثمان أحمد عثمان ،عندما
وأشار الحساب ً
تولى منصب نقابة المهندسين ولما مسك النقابة حولها من
مؤسسة تعتمد على دعم الدولة إلى مؤسسة ربحية وأنشأت
عدة مشاريع كبيرة.
وأوضح "أن المقاولين العرب شاركت فى العطاء بتاع السد
العالى فى الوقت اللى اجتمعت فيه كل شركات المقاوالت
األخرى فى طرف تانى ضد عثمان أحمد عثمان ويوم فتح
المظاريف كانت قيمة عطاء الشركات  27مليون جنيه وقيمة
عطاء عثمان أحمد عثمان  15مليون بس ..وبالفعل هو اللى
أنشأ السد العالى".
"كما قامت المقاولون الــعــرب بتضحيات ،حيث مات
منها  500عامل فى حروب االستنزاف أثناء إنشاء قواعد
الصواريخ المصرية ألنهم كانوا شغالين والقنابل بتنزل
فوقيهم وكملوا بناء بعض القواعد اللى اتهدمت  5مرات
من القنابل".
كما علق المهندس والناشط السياسى ممدوح حمزة على
حسابه فى تويتر" :تاريخ مختصر لمهندس تنفيذى عظيم
ولكن هناك خطأ حيث لم يكن هناك شركة مقاولون عرب
قبل بدء السد العالى وكانت شركة المعلم اسمها اإلنشاءات
والصناعات الهندسية".
من جانبه كشف المهندس أبو العال ماضى رئيس حزب
الوسط ،عن أســرار لقاءات جمعته بعثمان أحمد عثمان،
وكــيــف تــعــرف عليه عــن ق ــرب بسبب تــواجــده فــى نقابة
المهندسين .وكتب على صفحته الرسمية فى فيسبوك من
خالل سلسلة ذكريات "شخصيات عرفتها"َ :عرِف ُت ُه من خالل
عدة مرات
نقابة المهندسين ،وقابلتُه فى بداية عام 1985م َّ
مكتبه فى شارع عدلى (مقر المقاولون العرب الرئيسي)
فى
ِ
بمك َت ِبه بعد تركه للشركة وحتى وفاته،
الذى ظل يحتفظ فيه َ
وفى عزبته بالح َّرانية على ترعة المريوطية بالهرم.
وأضاف ماضى ،وفى اجتماع الجمعية العمومية بالنقابة
فــى مقرها الرئيسى فــى شــارع رمسيس بالقاهرة ،حيث
ت الكلمة وهو النقيب ورئيس الجمعية العمومية السنوية
طلب ُ
ومتوترا وألول مرة كان هناك
ا
ن
مشحو
الجو
وكان
للنقابة،
ً
ً
حضور قوى ومنظم من ِق َبل مهندسى اإلخوان ،ورجال عثمان
أحمد عثمان َيحشُ ُدو َن رجال "المقاولون العرب" بأتوبيسات
مانعا بشر ًّيا لحماية (المعلِّم)
الشركة الصفراء ،ويشكلون
ً
ب المهندس عثمان أحمد عثمان
وهو اللقب الذى كان ُي ِح ُ
أن ُينا َدى به.
ت قــلــت كلمة بــاســم التيار
وتــابــع قــائ ـاً :وحــيــن تكلم ُ

اإلسالمى هادئة ومطمئنة كان فحواها أننا نريد أن نشارك
فى بناء النقابة وأن نُكمل ما بــدأه الذين سبقونا ومنهم
ض َّجت
المهندس عثمان أحمد عثمان ،ولن نصطدم بأحدَ ،ف َ
القاعة بالتصفيق.
وأوض ــح أن المهندس عثمان أحــمــد عثمان أرس ــل لى
ب عليها" :ولــدى أبو ماضى مع خالص
ُصا َ
ق َ
صة ورقية َك َت َ
شكرى ومودتى عثمان أحمد عثمان" ،وبعدها قابلتُه مع اثنين
من زمالئى منهم المهندس خالد داود من اإلسكندرية ،وال
ِ
عزبته على طريق شبرامنت
أتذك ُر الثالث ،وكــان ذلك فى
بترعة المريوطية بالهرم.
واســتــطــرد ماضى فــى حديثه :حين دخلنا إلــى العزبة
أول مرة لفت انتباهنا الصور العديدة للرئيس الراحل أنور
السادات والتى تدل على حميمية العالقة والصداقة التى
ً
تجمع بينهما،
فضل عــن الـ ُـمــصــا َهـ َـرة كما ذكــرت ،فـ ُ
ـصـ َـورُ
الرئيس السادات فى أوضاع خاصة ُمعلَّقة على جدران الفيال
التى تقع داخل العزبة ،فهذه صور للرئيس السادات بمالبس
الرياضة وتلك صور فى حديقته ،وصور أخرى وهو يحلق
ذقنه فى حمامه بالمالبس الداخلية.
وأشــار إلى أن هذه الصور تسببت فى استفزازنا وكنا
حديثى عهد بنهاية عهد الرئيس السادات ِ
وصدامِ ه الشهير
ت أنا وأخى خالد
مع الجميع وقائمة سبتمبر 1981م ،وكن ُ
متأخرا وخرجت فى
داود فى هذه القائمة ،ودخلت السجن
ً
قابلَنا سألْناه" :إنت بتحب السادات
مارس 1983م ،فحين َ
قوى كده ليه؟
يقول ماضى :فرد عثمان أحمد عثمان بطريقة المعلم:
"طيب وانتوا زعالنين منه ليه؟!" ولــم يقل "أنتم بتكرهوه
ليه؟" ،فأجبنا بذكر عـ َّـدة أسباب آخرها أحــداث التحفظ
الشهيرة واعتقال المئات من العلماء والدعاة والسياسيين
والناشطين والمثقفين.
فقال" :أنا سأحكى لكم حكاية تُب ِّين لكم كم كان هذا الرجل
مظلوما" مضي ًفا :أنا كنت يوم ًّيا أجلس مع الرئيس السادات
ً
ظهرا حتى الخامسة
فى استراحة اإلسماعيلية من الواحدة
ً
متأكدا أنه قال كل يوم على اإلطالق أم كل
عصرا( ،ولست
ً
ً
يوم حين يكون باإلسماعيلية) ثم قال :فى أحد هذه األيام
فوجئت بموكب صغير يحتوى على سيارة مرسيدس سوداء
ً
موتوسيكل فقلت" :إنت منتظر حد يا
(بتاعة الوزراء) يسبقها
ريس؟" فرد الرئيس السادات" :ال يا عثمان" ،وتو َّق َفت السيارة
ونزل اللواء النبوى إسماعيل ،وكان حينها وزير الداخلية فى
ذلك الوقت ،فقلت للرئيس السادات" :أستأذن يا ريس" ،فر َّد
السادات" :ال خليك يا عثمان".
يكمل المهندس عثمان :ونــزل اللواء النبوى إسماعيل،
يحمل تحت إبطه مل ًّفا ويحاول أن يغلق جاكيت البدلة وال
يستطيع لوجود كــرش كبير (والــوصــف للمهندس عثمان)،
فنظر إليه الرئيس السادات وهو جالس مع المهندس عثمان،
واللواء النبوى واقف" :فيه إيه يا نبوي؟".
فرد اللواد نبوى" :يا أفندم ،أنا جاى أستأذنك فى اعتقال

اثنين طلبة فى جامعة المنيا بيحرضوا الطلبة على النظام".
(فابتسمنا نحن حين سماع ذلك ،وسألنا المهندس عثمان:
"وهل ذكر أسماءهم؟" قال" :نعم ،لكنى ال أذكر أسماءهم"،
فضحكنا ،ألن االثنين الذين كانا يتزعمان الطلبة فى ذلك
الوقت فى المنيا هما محيى الدين أحمد عيسى وأبو العال
ماضى).
واستمر المهندس عثمان فى روايته وقال :حين طلب
اللواء نبوى إسماعيل من الرئيس السادات ذلك غضب
الرئيس الــســادات وقــال للنبوي :اخــرج بــره – بصوت
مرتفع وغاضب لدرجة أن الصدمة جعلت الملف الذى فى
أيدى اللواء النبوى إسماعيل يسقط على األرض ،واللواء
النبوى إسماعيل يحاول جمع األوراق وهو يرجع بظهره
ويواجه صعوبة فى ذلك  .قال :فسألت الرئيس السادات
بعدها" :يا ريس أنت عملت كدة ليه فى اللواء نبوي؟".
فــرد الرئيس الــســادات" :أســكــت يــا عثمان ،أنــا عــارف
الجماعة بتوع األمن دول ،بيقول اتنين وهيقبض على تالتين
طالب فيولَّع جامعات مصر كلها".
يذكر أن عثمان أحمد عثمان ،هو أحد بُناة السد العالى،
والشخصية القوية األسطورية ،ونائب رئيس الوزراء األسبق،
ووزي ــر اإلســكــان والتعمير فــى عهد الرئيس األســبــق أنــور
السادات .تولى نقيب المهندسين المصريين لثالث دورات،
وقد ولد فى إبريل 1917م ،وتوفى عام 1999م ،وكانت تصنفه
مجلة فوربس األمريكية ضمن أكبر  400ثرى فى العالم.
كما كانت تربطه بالرئيس السادات صداقة قوية
ومصاهرة حيث تزوج ابنُه المهندس
محمود عثمان ابنة الرئيس
السادات.

أسعار الخادمات نار ..واألجانب بالدوالر

مكاتب توظيف الخادمات :اإلفريقيات اكتسحن السوق المرصية ..والفلبينيات األعىل ً
سعرا >> أجور الخادمات الشهرية 6 :آالف جنيه لإلفريقية ..و 3500للمرصية

ً
سبيل" ،فلم
لمن استطاع إليهن
"الشغاالت َ
تعد كثير من بيوت المصريين كما كانت حتى
زمــن ليس بالبعيد فى وسعها االستعانة بعاملة
منزلية فى مصر لمن تضطرهم ظروف العمل إلى
االستعانة بـ"خادمة" ،بعدما ارتفعت أجور أسعار
الخادمات بشكل كبير ،حتى باتت أقل خادمة وهى
"المصرية" تحصل عن أجر شهرى ال يقل عن 3
شهريا ،بينما الخادمة األجنبية يرتفع
آالف جنيه
ً
أجرها عن نظيرتها المصرية بكثير ،وتتقاضى
راتبها بالعملة األجنبية (ال ــدوالر) ،وألنها مهنة
غير خاضعة ألحكام قانون العمل ،تتفاوت أجور
الخادمات حسب المكان وساعات العمل واإلقامة
والجنسية ،بــخــاف مــا يتقاضاه "الــســمــاســرة"
ومكاتب التوظيف.
فــى الــســابــق كــانــت اإلع ــان ــات والملصقات
الورقية فــى الــشــوارع ووســائــل النقل الــعــام هى
وسيلة اإلع ــان عــن توفير الــخــادمــات ،قبل أن
تتحول اآلن مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى إلى
منصات إلعالنات مكاتب التخديم التى تقوم بنشر
صور الخادمات ،مصحوبة بمميزات كل منهن ،مع
وصف دقيق لهيئتها الجسمانية من حيث الطول
والوزن ولون البشرة.
فــى الــســيــاق ،ظــهــرت شــركــات عــديــدة تقوم
بتوظيف الشباب منهم الحاصل على شهادات
جامعية أو متوسطة ،للعمل فى تنظيف المنازل
وتلبية احتياجات األسر ،وكل المهام التى تحتاج
أيضا تختلف أسعار
األسر إلى إنجازها ،وهؤالء
ً
االستعانة بهم.
أسعار الخادمات
وقــد تواصلت "الــمــصــريــون" مــع عــدة مكاتب
لتوظيف الخادمات ،للتعرف عن قرب على طبيعة
عملها ،وكيفية االستعانة بخادمة عن طريقها،
والضمانات التى توفرها للعمالء الذين يترددون
عليها.
فى منطقة الشرابية ،يقع مقر مكتب "السماح
والرضا" للشغاالت من جميع الجنسيات ،الذى
يكشف عن أن الخادمات األفريقيات أصبحن
طلبا فى السوق المصرية ،إلجادتهن اللغة
األكثر ً
العربية ،وخبرتهن الطويلة فى المجال ،فضالً عن
أن أسعارهن أقل بقليل من الخادمات اآلسيويات،

كالفلبينيات وغــيــرهــن ،الــاتــى يتجه معظمهن
للسوق الخليجية.
يقول أحد العاملين بالمكتب لـ"المصريون"،
إن "أجرة الخادمة األفريقية المقيمة تتراوح بين
شهريا ،وحصل على إجازة
 4500و 5آالف جنيه
ً
ـومــا وذلــك لمدة أربــعــة أيــام متواصلة،
كــل  26يـ ً
موضحـا" :ال يوجد خادم أو خادمة أجنبية بدون
ً
إقامة".
أما الخادمة المصرية – كما يشير -فيتراوح
راتبها بين  2800و 3500جنيه فى حال الــدوام
اليومى دون مبيت من الساعة التاسعة صباحا ً
مساء .بينما الخادمة السودانية
وحتى الخامسة
ً
المقيمة تحصل على  4آالف جنيه مصري.
نوعا من الخادمات هو األكثر
غير أن هناك ً
انتشارا فى مصر ،وتستعين بهن جميع الطبقات
ً
تقريبا ،حيث يأتى بهن سماسرة وحراس العقارات
ً
شهريا يصل
من القرى ،مقابل راتب  1000جنيه
ً
إلى  2500جنيه ،بعضهن مقيمات ،والبعض اآلخر
يوميا ،وهناك َمن تعمل لدى أكثر
يذهب لقريته
ً
من أسرة واحــدة على مدار الشهر ،وفق العامل
بمكتب الخادمات.
أما مكتب "همس هوس" للشغاالت ،فيقول إن

طلبا فى مصر اآلن،
الخادمات األفريقيات األكثر ً
معظمهن من إثيوبيا وجنوب أفريقيا ،وإريتريا،
ويحصلن على راتب شهرى يصل إلى  5500جنيه
شهريا إذا عملت كجليسة أطفال ،أى تهتم برعاية
ً
الطفل فقط ،يزيد إلى  6آالف جنيه ،إذا طُلب
منها االهتمام بشئون المنزل مع رعاية الطفل ،مع
يوما مقابل إجازة
شرط اإلقامة والعمل لمدة ً 26
 4أيام متواصلة.
ويــقــول المكتب لـــ"الــمــصــريــون" ،إن "جليسة
األطــفــال الــمــصــريــة تحصل عــلــى  4500جنيه
شهريا ،وتتمتع على عكس نظيرتها األفريقية بعدد
ً
أكبر من أيــام اإلجــازات ،إذا تحصل على إجازة
يوما ،أما إذا كانت تعمل كخادمة وجليسة
كل ً 13
شهريا.
جنيه
آالف
5
على
فتحصل
أطفال
ً
وأشار إلى أنه يمكن استبدال الخادمة بأخرى
 3مرات إذا تبين أنها غير مناسبة ،الف ًتا إلى أن
المكتب يأخذ أجر شهر عمولة عن كل خادمة يتم
توظيفها ،فإذا طلب خادمة أجنبية وجليسة أطفال
مثالً ،يأخذ المكتب  6آالف جنيه نظير عملها،
على أن يتم محاسبة األسرة نهاية الشهر.
مكتب "صــن راي ــز" ،الكائن بالزمالك أوضح
عبر موقعه الــرســمــى على اإلنــتــرنــت ،أن أجر

جليسة األطفال ،ومدبرة المنزل ،وعاملة النظافة،
والــطــبــاخ ،ومــقــدم الــرعــايــة ،ومــقــدمــى الرعاية
للمسنين ،وجليسة الحيوانات األليفة ،وعمال
عموما
الخدمات العامة أو السائق المقيم يتراوح
ً
بين  200و 600دوالر فى الشهر ،وغير المقيمين
بين  150و 500دوالر فى الشهر.
وتحصل الخادمة الفلبينية على راتبها بالدوالر
بما يعادل  13000جنيه ،أما الخادمة اإلندونيسية
يصل راتبها إلــى  11000جنيه فــى الشهر ،ما
يجعلها تنافس الفلبينية فى بيوت المصريين.
وأشار المكتب إلى أنه يقدم ضمان استبدال
للعاملين خالل أربعة أشهر ،إذا كان المرشح األول
تبين أنه غير مناسب ألى سبب من األسباب ،على
أن يقوم بإجراء البحث الثانى مجا ًنا.
أمــا رس ــوم التوظيف أو الــعــمــولــة :الخادمة
األفريقية أو اآلسيوية مقيمة وغير مقيمة نصف
راتب الشهر األول فقط.
وحـــول اخــتــاف مــعــامــلــة األســــرة المصرية
للخادمات األجنبيات عن المصريات ،أرجعت
الــدكــتــورة سامية خضر ،أســتــاذة علم االجتماع
بجامعة عين شمس ،األمر إلى أسباب عدة؛ أهمها
وثــوق األســرة بأن الخادمة األجنبية ال يمكن أن

تسرق شيئًا ،كما أنها ال يمكن أن تتعدى حدود
اللياقة واألدب ،وتقدر الوقت وتعلم ما لها وما
عليها ،كما يجب.
وأضافت أن "هناك ميزة أخرى فى الخادمة
األجنبية عن نظيرتها المصرية ،وهى أنها تصون
حرمة البيت وتحترم العادات والتقاليد المجتمعية
سرا عنك أمام
ً
جيدا ،حيث إنها ال يمكن أن تفشى ً
أحد غريب ،على عكس المصرية التى يعلم جميع
َمن فى العمارة منها أسرار ودواخل البيت" ،وفق
قولها.
وتابعت" :األمــر يمكن أن يصل مع الخادمة
المصرية إلى أن تصاحب أحدهم وتعطيه نسخة
من مفتاح الشقة ،وقد شهدت حوادث كان ضحايا
أقـ ــارب وأصــدقــائــهــا فــى مــصــر وخــارجــهــا ،لــذا
فالخادمة األجنبية مميزة عن غيرها وأكثر راحة
لألسرة التى تعمل لديها ،كما أنها منضبطة فى
مواعيدها للغاية".
أيضا أستاذة علم االجتماعـ ،التمييز
وفسرت
ّ
ً
أيضا إلى
فى المعاملة بين الخادمات بأنه "يرجع ً
غياب نظرة التقدير فى المجتمع المصرى لهذه
المهنة".
واستشهدت بالدكتورة سوسن عثمان ،عميدة

كلية الخدمة االجتماعية ساب ًقا ،ودورهــا الفعال
مــع الــخــادمــات ،لذلك كــان هناك احــتــرام لهذه
المهنة ،حيث كان يخضع كل َمن يرغب فى العمل
بالمنازل أو الفنادق لــدورة تدريب حتى يصبح
ً
مؤهل وعلى قدر عالٍ من الكفاءة ،لكن فى الوقت
الراهن اختفى ذلــك ،لذا نرى هذه المهازل فى
مجتمعنا.
مــن الناحية القانونية ،قــال الــدكــتــور أحمد
أبو الوفا أستاذ القانون الدولي ،إن "عمل بعض
الخادمات األجانب فى مصر بصورة غير قانونى
بعد انتهاء مدة إقامتهن القانونية يعد "جريمة"
يعاقب عليها الــقــانــون ،و َمــن يتم القبض عليه
بسبب مخالفات فى اإلقامة والعمل وتُرحل على
الفور إلى بلدها ،مع تغريمها وتغريم الشركة التى
سمحت لها بالدخول باسمها".
وأضـــــاف ل ـــ"ال ــم ــص ــري ــون" ،أن "مـ ــن ضمن
اإلج ـ ــراءات الــتــى يتم إجــراؤهــا مــع الــخــادمــات
األجانب ،مرروهن على الحجر الصحى بالمطار
والكشف عليهن ،حيث يشترط أن يقدمن شهادة
طبية بأنهن غير حامالت ألى مرض".
وبشأن اقتراح عمل نقابة للخادمات بمصر
لتقنين أوضاعهن وحصر عددهن ،أكد أبو الوفا،
أنــه مــن الصعب عمل نقابة للخادمات" ،حيث
يستلزم لذلك أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق
ولها قانون واضــح يحدد شكل وطبيعة العمل،
وإج ــراءات تتعلق بإصدار تشريع ،يحدد طبيعة
المهنة وصفتها وأهميتها فى المجتمع والضوابط
القانونية المتعلقة بممارسة المهنة ،كأى مهنة
أخرى لها نقابة".
وأض ــاف" :كما يفترض لعمل ذلــك أن تكون
لمن يمارس المهنة،
هناك جمعية عمومية محددة َ
وهو ما نفتقده فى هذه الحالة ،إذ إن البعض منهن
يعمل لفترة ويترك العملـ كما أن األجــور معظم
الــوقــت تبقى غير معلومة ،لــذا فهى تفتقد كل
الشروط والضوابط التى تجعل منها مهنة محددة
معلومة تستوجب أن يــكــون ألعــضــاء الجمعية
العمومية بها نقابة".

عال خطاب
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اللصوص أنواع..

«نوح» يروى حكايات استيالء التكفيريين
عاما
على محالت الذهب فى ً 40

كشف المحامى والــحــقــوقــى مختار نــوح،
عــن أســرار الكثير مــن الوقائع التى قــام بها
التكفيريون من االستيالء على محالت الذهب
عاما الماضية ،منو ًها بأنه يوجد
خالل الـ ً 40
كثير مــن أنـــواع الــســرقــة فــنــوع يــســرق باسم
اإلســـام ،ون ــوع يــســرق بــاســم الوطنية ،ونــوع
يسرق باسم الخالفة اإلسالمية ،ونوع يسرق
باسم الديمقراطية وحريات الشعوب وهكذا.
وكتب نوح ،على حسابه فى فيسبوك" :فأما
عبيدا
النوع األول فقد عايشناهم وقت أن كانوا
ً
ألمريكا " تحت التمرين".
وأما اآلن فقد كونوا دوالً وأسموها إمارات
أيضا ولكن بدرجة
عبيدا
داعــش ،وأصبحوا
ً
ً
أعلى وسرقات أكبر..
وأضاف :كانوا فيما مضى يسرقون الدجاج
والــدراجــات ومحالت الذهب وكله فى سبيل
الله بزعمهم ،واآلن أصبحوا يسرقون الشعوب
واستقرارها وأمانها وبترولها ويقبضون فضالً
عن ذلك الثمن من سيدهم الذى يتخلص منهم
طعاما لألسود أو
واحدا بعد اآلخر ويلقى بهم
ً
ً
الفئران أو الكالب ويقبض ثمن بيعهم.
وتابع قائالً :أحيا ًنا ال يجدون جثة عميلهم
حتى ليبيعوها ويحلم كبيرهم بالخالفة التى
يسميها إسالمية وذلــك ليس من باب الدلع،
وإنما من باب تسهيل سرقة الشعوب وخداع
السذج .
أيضا :وقد يلجأ
وعن أنــواع السرقة يقول
ً
اللص أحيا ًنا إلى السرقة باسم الديمقراطية
ـضــا مــن قبيل
والــحــريــة ،وذلــك أيـ ً
تــســهــيــل إجــــــراءات الــســرقــة
فــيــصــنــع لــنــفــســه شــركــاء
بــعــلــمــهــم أو بجهلهم
طــمــعــا فـــى أن
أو
ً
ي ــم ــن ــح ــه ــم

اللص شيئًا من الغنيمة ،وقد يلجأ اللص أحيا ًنا
إلــى أن يشغل الــحــراس بمعركة تافهة حتى
يتفرقوا ويتقاتلوا فيحتل اللص بنكًا أو مدينة
بلدا حسب التساهيل.
أو ً
وأعرب نوح عن أسفه قائالً :ولكن المؤسف
أن بعض الحراس يرون بأعينهم نجاح اللص
فى سرقة بالد بجوارهم بنفس الحيلة والوسيلة
ومع ذلك يستمرون فى غبائهم.
وســخــر نــوح مــن هــذه الــحــالــة :ي ــروى بهذه
جدا
المناسبة أن
بعضا من األغبياء الكسالى ً
ً
اجتمعوا حول وليمة لحم شهية فاختلفوا فيمن
اقتراحا وافقوا
يغلق الباب عليهم ،فاقترحوا
ً
عليه بالديمقراطية ،بأن يلتزموا الصمت وأن
يتوقفوا عن األكل فإذا نطق أحدهم يكون هو
من يقوم ويغلق الباب ،ثم يأكلون من بعد ذلك،
طبعا ،فدخلت الكالب
مفتوحا
وظــل الــبــاب
ً
ً
ـرامــا
وأكــلــت أكلهم وهــم صــامــتــون
ً
طبعا احــتـ ً
للديمقراطية حتى انتهت الــكــاب مــن أكل
الطعام فلعقت وجوههم ثم قضمت أنف أحدهم
متوجعا "أنفى ..أنفى" فصاح الجميع:
فصرخ
ً
قم وأغلق الباب!.
واس ــت ــط ــرد نـــــوح ،فـــى حــديــثــه عـــن هــذه
السرقات قائالً" :ساقتنى األقدار إلى معايشة
مرتكبى جرائم القتل وسرقة محالت الذهب
وتفجيرات البنوك والقائمين بجميع عمليات
عاما،
القتل واالغتياالت طوال أكثر من أربعين ً
معايشة كبيرة ،حتى فى فترات السجن المتتابعة
كنت التقى بهم وبالتائبين منهم بصفة
خاصة في"أبو زعبل""والمزرعة"
"وطره" "والمحكوم" "والملحق".
وأوضـ ــح نـــوح ،أن منهم من
قد شفاه الله من
مرضه ،منو ًها
بـــأن حقيقة
األمــــــــر فــى
رأيــى أنه قد
غلبت عليهم
شــهــوة الــمــال،

فاقتحموا محالت الذهب فى الزيتون وعين
شمس وشبرا وميدان حجالن وأحمد حلمى
وغالبا
وقاموا بسرقتها وأحيا ًنا قتل من فيها
ً
ودائما استخدام الرصاص
إصابة العاملين بها
ً
واحتجاز األفراد.
جدا،
وأكد ،أنها كانت
ً
جميعا عمليات ناجحة ً
فى التنفيذ فى مراحله األولى فلم تكن الشرطة
قد ألزمت أصحاب المحالت والبنوك ومحالت
الــذهــب بــوضــع كــامــيــرات أو بــوجــود حراسة
الشرطة.
وتــابــع فــى حديثه :ولكنها ســرعــان مــا يتم
ضبطها وألن المريض فى هذه الحالة يحتاج
إل ــى ســاتــر لــســلــوكــه أو غــطــاء جميل ب ــراق،
فسرعان ما يسبغ على عمله الشكل الدينى
وعندهم لكل جريمة ستار من الفتوى والدين.
فــكــانــوا أوالً يــتــخــيــرون مــحــات األشــقــاء
المسيحيين فالمقتول منهم هــو عــدو كافر
والمسروق هو جبل الغنائم وقــد صــدرت من
الشيخ ،...هكذا بزعمهم فتوى ترضى وتناسب
شهواتهم المالية أو الجنسية.
ـامــا أصبحت
وأض ــاف ،أنــه بعد عشرين عـ ً
محالت ذهب المسيحيين

وضــعــت تحت حــراســة الــشــرطــة ،فتحول
المجرمون إلى محالت المسلمين أعــداء الله
ـضــا فقتلوا مــن قتلوا وســرقــوا مــا سرقوا
أيـ ً
وأصبح المجنى عليهم من المسلمين هم أعداء
الله ،فى هذه المرة .وأنهم كفار يعيشون فى
دار كفر بواح.
واستطرد فى حديثه :عندهم لكل جريمة
ستار من الفتوى والدين ..وحتى فيما يذهبون
إليه من اغتصاب يطلقون عليه اسم النكاح أو
يستحلونه بفتوى اإلماء.
أما داعش ،وهو الصورة المتطورة للمرض
ومــثــلــه الــنــصــرة وجــمــاعــات الــقــتــل الجماعى
العديدة والمختلفة ،فهم يقاتلون الكفار من
المسلمين وال مــانــع عندهم مــن أن يذبحوا
أيضا
بعض المسيحيين فى ليبيا وان يذبحوا
ً
المصلين فى مسجد الروضة فى مصر..سواء
بسواء.
وعندهم لكل جريمة غطاء ولن يكاشفونا
أبدا بحقيقة المرض ذلك ان المرض النفسى
ً
ال يتم اعتراف المريض به إال بعد أن يشفى
منه ولذلك فهؤالء المرضى قد وقعوا صرعى
لهذا المرض الفتاك الذى أوقعوا أنفسهم فيه

فالمريض يخادع نفسه ً
أول وهو يعلم ويستمر
فــى الــوهــم حــتــى يــصــل إل ــى حــالــة المعايشة
والتصديق.
وأوضــــح ،أن ه ــذا االن ــح ــراف قــد يصيبنا
بالخطأ فى التشخيص ذلك أن الطب النفسى
لم يجلس على مقعده المناسب فى مصر حتى
اآلن ونحن نناقش جرائم المجرمين فنستعين
بالعمائم الحمراء والسوداء وأحيا ًنا البيضاء
ولكننا ال نستعين بالبالطو األبيض وهو الملجأ
الصحيح لنا فنقعد على المآدب ونبحث عن
األدلــة الشرعية لتصحيح فكرهم مع أنهم ال
يحتاجون إلــى أى فكر صحيح وإنما يجدون
فيما يقولون ضالتهم وقد وصلوا إلى معانقة
هذا الفكر حتى تجذر فى نفوسهم وأصبح منهم
كجزء من أجسادهم يحرك أعضاءهم ويستولى
على حواسهم .
وروى نوح ،قصة صادمة فى الجزء الثانى من
عاما من الدم) ذكريات كتبها
موسوعة (خمسون ً
طبعا ال يريد شهرة وال
أحد التائبين بنفسه وهو ً
ماالً بعد أن شفاه الله من مرضه وكانت جريمته
مع أربعة من الحاالت المرضية ،أنهم ذبحوا
رجالً
صائما نصب عليهم بزعمهم فى قليل من
ً
مالهم فأفتاهم شيخهم(تم إعدامه) إن الرجل
كافر ألنه عادى دين الله.
وأكد أنهم صدقوا شيخهم ألنهم كما يقول
الكاتب وصاحب الذكريات :إنهم كانوا يريدون
تصديق شيخهم ولكنهم كانوا مترددين فأسرع
أحدهم واستل سكي ًنا وذبح الرجل وهو صائم
فى هذا اليوم وفى غير رمضان (يعالج اآلن
فى مصحة نفسية) وقــد عايشنا هــذا القاتل
الــمــريــض وحــكــى لــنــا كــيــف تــم تــوثــيــق الــرجــل
جميعا مرضه حتى أفرجت
وذبحه ،وشهدنا
ً
عنه مصلحة السجون الح ًقا.
وأش ــار ،إلــى أن الكثيرين يستغربون قولى
وأنــهــم مثلى يحتاجون ق ــراءة الحقائق التى
أفضى بها صاحب الذكريات.
أيضا عن مواجهة بين قيادات
وقد كشف نوحً ،
بعض التنظيمات عندما واجههم القضاء بأسئلة

مفاجئة فلم يجدوا إجابة ،ومــن ذلــك ،حينما
سأل المحقق صالح سرية زعيم تنظيم الجهاد
الذى اقتحم كلية الفنية العسكرية وقتل الجنود
مستهد ًفا قلب نظام الحكم من منشية البكرى
وكان ذلك عام  ،19 74أنت فلسطينى فكيف
رئيسا للجمهورية؟! وكيف وقعت
كنت ستصبح
ً
بيان النصر الذى كنت ستعلنه عند انتصارك
باسمك مع أن الدستور المصرى وكل دساتير
العالم ال تسمح بــأن يحكم الــبــاد "أجنبى"،
فلماذا قتلت كل هؤالء فأجاب صالح سرية لم
أفكر فى هذا األمر.
وأضاف ،أن األمر تكرر فى عام  ،1977أثناء
محاكمة شكرى مصطفى زعيم جماعة التكفير
والــهــجــرة الــتــى قتلت الفقيه محمد الذهبى
وزي ــر األوقــــاف األســبــق ،وه ــو مقيد اليدين
والقدمين ،بعد أن خطفوه وقيدوه ومن على
12سنتيمترا أطلق عليه أحمد طارق نائب
بعد
ً
شكرى مصطفى طلقة اخترقت رأس الشهيد
وبأمر من شكرى مصطفى وضعوا جثة الشهيد
فى عربة خضراوات.
وعندما سأل المحقق شكرى مصطفى ،ألم
تفكر ماذا ستفعل بعد أن قتلت الشيخ الذهبى
وكيف ستطبق الخالفة اإلسالمية بعد ذلك،
حيث أجــاب شكرى مصطفى وهــو ينظر إلى
سقف الحجرة :لم أفكر فى هذا اآلمر!.
واختتم نوح حديثه قائالً :أما الناجون من
الــنــار وهــم مــن حــاولــوا قتل  -مــكــرم محمد
أحمد -نقيب الصحفيين األســبــق -وحاولوا
أيضا قتل النبوى إسماعيل ،وحسن أبو باشا
ً
 وزراء الداخلية السابقين -وعشرات جرائمالقتل فقد سألهم المحقق عن خطتهم بعد
االغتيال ومــحــاوالت االغتيال العديدة وكيف
كانوا سيفعلون إذا ما نجحوا فأجابوا ..لم نفكر
فى هذا األمر!.

عبدالقادر وحيد

ٍ
لمآس داخل محاكم األسرة
حلم الزواج بأجنبية يتحول
ً
"المركزى لإلحصاء" 9 :آالف عقد زواج من جنسيات عربية وأوروبية>> "اإلفتاء" :الزواج من األجنبية المرشكة حرام رشعا

رجال باعوا أجسادهم وعادوا بخيبة األمل ..وآخرون تعرضوا للحبس ..وبعضهم مصابون باإليدز ..ومعظمهم فقدوا أبناءهم
حلم الزواج من أجنبية حتى ولو كانت عجو ًزا يراود الكثير
من الشباب المصريين ،الراغبين في تحقيق الثراء السريع،
والحصول على فرصة السفر خــارج الــبــاد دون التفكير
فى عواقب الجريمة التى يرتكبونها بحق أنفسهم ،فيبيعون
عبيدا فى
أجسادهم؛ من أجل حفنة دوالرات ،ويصبحون
ً
فراش سيدات تهدر كرامتهم وإنسانيتهم ورجولتهم ونخوتهم؛
من أجل الحصول على الجنسية األجنبية ،مبررين فعلتهم
بشماعة الظروف الصعبة التى تضطرهم إلى ذلك
غالبا تكون من خالل العمل في السياحة ،من هنا
البداية ً
يتعرفون على األجانب في الــبــارات والمطاعم ،ويتم عمل
صفقات زواج المصلحة بين الطرفين الشاب بغرض السفر
والجنسية ،واألجنبية الستغالل الشاب وقضاء وقت ممتع
معه ،لينتهى به المطاف إلى العودة إلى وطنه بخيبة األمل؛
بعد أن تنتهى الصفقة وتتركه األجنبية ،أو تسرق أبناءه وتهرب
بهم.
وأحيا ًنا يتعرض للنصب والحبس وتلفيق القضايا له،
آخرا معظم هؤالء الشباب يصابون بأمراض
وأخيرا وليس
ً
ً
نهائيا.
مستقبلهم
يدمر
الذي
"اإليدز"،
أخطرها
جنسية،
ً
سنويا
 9آالف حالة زواج
ً
ونظرا ألهمية القضية وتفاقمها وعــدم تــدارك الشباب
ً
عــواقــبــهــا الــوخــيــمــة ،قــامــت "الــمــصــريــون" ،بــعــرض أحــدث
اإلحصائيات حول نسب الزواج من أجنبيات فى مصر ،وإن
كانت النسبة المعلنة أقل من الحقيقة؛ ألن معظم حاالت
الزواج ال يتم توثيقها.
كشف أحــدث تقرير صــادر من الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحــصــاء عــن ارتــفــاع عــدد عقود ال ــزواج التي تم
تحريرها بين مصريين وأجانب ،لتصل إلى ما يقرب من 9
آالف عقد خالل عام .2017
وأوضــح التقرير أن الرجال المصريين حــازوا النصيب
األكبر بـنسبة  5.8ألف عقد ،مقابل  2.5ألف عقد للسيدات
المصريات المتزوجات من أجانب.
وأشار إلى أن العدد األكبر من عقود الزواج للمصريين من
عقدا،
ذوات الجنسيات العربية من نصيب السوريات بـً 472
عقدا،
عقدا ،ثم أردنيات بـ117
تليهن الفلسطينيات بـ347
ً
ً
عقدا.
وسودانيات بـً 91
وبلغ عــدد عقود زواج مصريين مــن حــامــات الجنسية
عقدا ،تليهن الكويتيات
عقدا ،ثم السعوديات بـً 49
الليبية بـً 64
عقدا ،وجنسيات
عقدا ،وجنسيات أخرى عربية بـً 2043
بـً 20
عقدا.
أخرى أجنبية بـً 2664
وأحصى التقرير ،عدد المصريين المتزوجات من أجانب
عقدا خالل عام  ،2017في
حاملين جنسيات عربية بـً 2554
مقدمتهم السعوديون بـــ 603عقود ،يليهم السوريون بـ279
عقدا ،إضاف ًة إلى  125عقد زواج
عقدا ،وفلسطينيون بـً 255
ً
عقدا من سوداني ،و 42من ليبي و 24من
من أردني ،وً 194
كويتي.
كما سجل عدد عقود زواج مصريات من جنسيات عربية
عقدا ،إضاف ًة إلى جنسيات أخرى أجنبية بخالف
أخرى ً 353
عقدا.
العربية بـً 637

رأى «اإلفتاء»
أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار اإلفتاء المصرية حول مدى
شرعية الزواج من أجنبيات ،موضحة أنه ال يجوز زواج المسلم
إال من المسلمة أو من الكتابية.
وأشارت إلى أنه إذا كان المعنى باألجنبية غير المسلمة
وغير الكتابية ،فإنه ال يجوز الــزواج منها ،وإذا كــان يعني
باألجنبية أي من غير دولته وقطره الذي يعيش فيه ،إال أنها
مسلمة أو من كتابية فإنه يجوز الزواج.
«حرمتنى من ابنى»
ولجأ كثير من الشباب الذين وقعوا ضحية الــزواج من
أجنبيات إلى محاكم األسرة آملين إنصافهم.
شاب فى الثالثينيات من عمره وقف أمــام مقر محكمة
األسرة فى حالة حزن وندم شديد ،بعد أن أقام دعوى قضائية
ضد زوجته "كرستين  .ا" لتمكينه من رؤية ابنته.
قال والحسرة تمأل قلبه" :أنا كباقى الشباب تخرجت من
الجامعة ولم أجد ً
مناسبا أو وظيفة حكومية ،وعملت فى
عمل
ً
ً
مجال إال وعملت به لكى أبنى مستقبلى
كل شيء ولم أترك
وأرحم أهلى من مصاريفى ،وأرد لهم الجميل ،ولكن ال فائدة
فلم أجمع إال مالليم قليلة ال تساعدنى على بناء بيت وتكوين
وأخيرا انتهى بى
أسرة وخاصة أننى ال أجد وظيفة مستقرة،
ً
المطاف إلى العمل فى أحد الفنادق باإلسكندرية ،وتلقيت
دورة تدريبية لتعليم السباحة واإلنقاذ لتصبح هذه هى مهنتى
فى إنقاذ األجانب من الغرق".
يضيف" :بدأت أتعرف على األجانب وكنت محط إعجاب
كثيرات من األجنبيات حتى تعرفت إلــى "كريستين" وهي
عاما ،امرأة جميلة مليئة
فرنسية جنسية تبلغع من العمر ً 45
بالطاقة والحيوية تشعر معها بأنها شابة فى العشرينيات من
عمرها ،نشأت بيننا عالقة صداقة قوية وخاصة أنها كانت
ً
أموال ،وفجأة وجدتها تعترف لى بحبها الشديد لى
تغدق علي
معا إال أننى رفضت ،وطلبت منها
ورغبتها فى ممارسة الحب ً
الزواج فوافقت".
يتابع سرد قصته" :بعد مرور عام من زواجنا أنجبت ابنى
"تامر" الــذى كــان قــرة عينى ،إال أننى فوجئت بها تخبرنى
طا عليها إما
برغبتها فى السفر إلى بالدها ،فرفضت مشتر ً
أخــذى معها أو إما ترك ابنها ،إال أنها تعاملت معى ببرود
األجانب وأقنعتنى بأنها قد غيرت رأيها ،وبعد مــرور فترة
قصيرة استيقظت من نومى ألفاجأ بأنها هربت ومعها نجلى
الوحيد ،وحرمت حتى من رؤيته وال أعرف ماذا أفعل".
«رفضت إسالم ابنتى وخطفتها»
عاما فقد أقام دعوى
أما "فــاروق" ،البالغ من العمر ً 28
قضائية للمطالبة برؤية ابنته من زوجته ألمانية الجنسية.
يقول" :أنــا من مواليد شــرم الشيخ وطــوال حياتى وأنا
أتعامل مع السياح ،لدرجة أننى كنت أعتبرهم األقــرب لى
ونظرا لطبيعة عملى مع األجانب
من أصدقائى المصريين،
ً
وقع نظرى على األلمانية الجميلة "ايزيس" البالغة من العمر
عاما ،حتى سقطت فى غرامها ،وتم زفافنا وتوج زواجنا
ً 30
بإنجاب "هاجر" ،وعشنا فى سعادة وهناء لمدة  7سنوات لم
يعكر حياتنا إال بعد أن كبرت ابنتنا ،وأردت أن أعلمها تعاليم

الدين اإلسالمى ،وأحفظها القرآن الكريم ألفاجأ بزوجتى
ترفض ذلك ،وتريد أن تجعل ابنتنا تعتنق الدين المسيحى
مثلها ،وبدأت المشاكل تدب بيننا ،وأصبحت تهددنى بأنها
وحيدا ،رغم وعدها لى قبل الزواج بأن
ستسافر بها وتتركنى
ً
أوالدنا سيعتنقون اإلسالم ،إال أن موقفها اختلف بعد الزواج
واإلنجاب وخالفت عهدها لى".
وأضـ ــاف" :ب ــدأ الــشــك والــخــوف منها يــدخــل إلــى قلبى
فأسرعت التخاذ إجــراءات منع سفر ابنتى حتى ال تأخذها
وتهرب ،لكن بعد فوات األوان ،فقد كانت أسرع منى وخطفت
ابنتها وهربت بها إلى خارج البالد ،وحرمتنى منها ألكثر من
عام ولم ِ
تأت إلى مصر منذ ذلك الحين".
«لبستنى جناية وحبستنى»
"رامــز" عاش أكثر من معاناة بسبب زواجــه من أجنبية،
كما يروي بنفسه قائالً" :وقعت فريسة فى يد أجنبية مسنة
بلغت من الشراسة منتهاها ،ال يعرف قلبها الرحمة ،فبعد أن
أخذتنى "لحم رمتنى عظم" ،رغم أننى لم أسِ ئ لها فى أى شيء
خاتما فى يدها تفعل به ما تشاء ،فبعد أن سرقت
بل كنت
ً
شابا غيرى لم تتركنى وشأنى بل
صحتى وشبابى ووجــدت ً
اتهمتنى بسرقتها وتهديدها بالقتل ،وبالفعل تمت محاكمتى
على بالسجن سنة".
أمام محكمة الجنايات بالجيزة ،وحكم ّ
وبــدأ فى ســرد قصته قــائـ ًـا" :أنــا شــاب مطحون كباقى
الشباب تخرجت فــي الجامعة ألدخــل دوام ــة البحث على
لقمة العيش ،وذهبت فى موسم الصيف للعمل فى السياحة،
وتعرفت خاللها إلى "ايفون" األمريكية الجنسية البالغة من
عاما والتى أغوت عينى باألوراق الخضراء ،ووقعت
العمرً 50
طمعا فى الحصول
معها فى الحرام ،ثم طلبت منها الزواج
ً
على الجنسية ،وبالفعل تزوجنا وسافرت معها إلى أمريكا،
ولكن دبت بيننا العديد من الخالفات لتعدد عالقاتها وخيانتها
لى ،ولكنها لم تعترِ أى اهتمام بى ،وأخبرتنى بأنها حرة تفعل

ما تريد وتحول الحب الــذى كــان بيننا إلــى كــره ورغبة فى
االنتقام ،وعدنا بعد مــرور شهر واحــد إلــى مصر لتتعرف
على شاب مصري غيرى ،وعندما علمت بأمرها فوجئت بها
تتهمنى بالسرقة والتعدى عليها ،وبالفعل تحول االتهام إلى
على بالسجن سنة ،دون أن أفعل شيئًا".
قضية و ُ
حكم ّ
«نسبت لى سفاح وجابت لى اإليدز»
في حين أقامت "سيرينا" ،الشابة األوكرانية ،دعوى إثبات
نسب ضد "وائــل" الشاب المصرى الــذى تزوجها فى شرم
الشيخ وعاشرها معاشرة األزواج.
وقال وائل فى الدعوى المقامة ضده بمحكمة األسرة بشرم
الشيخ" :بعد أن انتهيت من التعليم الفنى حلمت بالسفر إلى
الخارج والزواج من أجنبية للحصول على الجنسية ،وحاولت
الهرب فى مركب إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية إال أننى
فشلت ،ولكن ظلت الفكرة تــراودنــى ولــم أتخلَ عن حلمى؛
فذهبت للعمل فى أحد البارات بشرم الشيخ وأصبحت أجيد
التحدث باإلنجليزية ،وبــدأت فى إقامة عالقات صداقة
بالسياح".
يضيف" :فى يوم من األيــام وقعت فى شر أعمالى ،فقد
تقابلت مع "سيرينا" الفتاة الجميلة اللعوب ،وعرضت على
تحقيق حلمى فى الحصول على الجنسية األجنبية بالزواج
منها مقابل تسهيل إقامتها للقيام بفتح مشاريع وأنشطة
تجارية فى شرم الشيخ ،فوافقت وبالفعل تزوجنا ،وبعد فترة
أخبرتنى أنها حامل بالرغم من أننى لست الشخص الوحيد
الــذى تقضى لياليها معه ،وأصــرت على تسجيله باسمى،
وعندما رفضت تسببت فى طردى من العمل بخالف اكتشافى
للمصيبة الكبرى بأنها مريضة بــاإليــدز نتيجة عالقاتها
المتعددة والشاذة".
الضوابط القانونية للزواج من أجانب
مؤكد هذه عينة من مشاكل المصريين المتزوجين من

أجانب لكنها ليست كل المشاكل التي يواجهونها ،وذلك إما
نتيجة الجهل بالقانون ،أو الطمع الذي يعمي العيون.
يقول الخبير القانونى ،حجاج محمود ،إنه يرى أن زواج
الشباب من األجانب يعد زواج مصلحة سيأتى عليه وقت
وينتهى" ،فهو أشبه بعقد تجارى وصفقة يكون الخاسر األول
واألخير فيه هو الشاب الذى يقع فى النهاية ضحية نصب،
وتسلب صحته وكرامته ومستقبله ،ويصبح فى النهاية إنسا ًنا
ً
مدمرا يعيش حياة االنحراف واإلدمــان ،ويبعد عن
فاشل
ً
ونادرا ما يستطيع الهروب من هذا الجحيم
تعاليم الدين،
ً
وبناء مستقبله والبعد بنفسه عن الرذيلة".
أما من الناحية القانونية ،فهو يشير إلى أن "الحكومة
المصرية تقوم بتقنين وتوثيق عقود زواج المصريين
مــن أجــانــب ،ووض ــع بعض الــشــروط والــقــيــود للحد من
المخاطر ،حيث يوجد مكتب لتوثيق األحوال الشخصية
بوزارة العدل يختص بتوثيق عقود زواج وطالق المصريين
مــع األجــانــب ،واألجــانــب مــع بعضهم ،والــمــصــريــيــن مع
بعضهم من مختلفى الديانة أو الملة أو الطائفة ،وحدد
القانون رقم  103لسنة  ،86الشروط واألوراق المطلوبة
من راغبى الزواج من المصريين بأجانب والتى ال يجوز
توثيقها إال باستيفائها".
وتــابــع" :الــقــانــون ينص على أنــه ال يــجــوز توثيق زواج
المصريين بأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر األهلية أو
الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم
توافر الشروط ،أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر
البطالن ،حيث يوجب القانون على الموثق أن يرفض التوثيق
وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه
أسباب الرفض".
وأشار إلى أن "القانون ألزم على الموثق قبل إجراءات
توثيق عقد زواج األجــانــب ،أن يتأكد من توافر الشروط
واألوراق المطلوبة ،ووجــود شهادات طبية من مستشفى
حكومي تفيد بخلوهما من األمراض المعدية ،وأن يكون فرق
عاما،
السن بين الزوجين
مناسبا ،ويفترض أال يزيد على ً 25
ً
ويكلف طالب الــزواج األجنبى من طالبة الــزواج المصرية
بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة
(ب) بالبنك األهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم
طالبة الزواج المصرية ،وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما
 25سنة ،وتقديم األجنبى شهادتين صادرتين من الجهة
المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها
فى جمهورية مصر العربية ،تفيد إحداهما بأنها ال تمانع
فى الزواج وتتضمن األخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميالده
وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته االجتماعية ،من
حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات واألبناء وحالته المالية
ومصادر دخله ،وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من
وأيضا التصديق على عقد
السلطات المصرية المختصة،
ً
الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية".

شيماء السيد
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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

افتح قلبك

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

؟

أصوات وروائح كريهة تصدر من زوجتى ..ماذا أفعل !

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته،
أستاذتى الفاضلة ،جــزاك الله
خــيـ ًـرا عــن مــا تقديمه مــن نصائح
للمسلمين وغيرهم وسوف أعرض
على حضرتك مشكلتى باختصار
رج ــاء االهــتــمــام وال ــرد ب ــارك الله
فيك.
أن ــا مــهــنــدس عــمــرى  49سنة
تقليديا والحمد لله
زواجا
تزوجت
ً
ً
مــركــزى مــرمــوق وعــنــدى بنت فى
الجامعة وولــد دخل الجامعة هذا
العام ،وبنت فى الثانوى وبنت فى
االبــتــدائــى ..مشكلتى خــاصــة مع
زوجتى هي عمرها  44سنة منذ
سنوات عديدة ونحن على خالف
ويحاول البعض حل خالفاتنا ولكن
يومين حلو والباقى زفــت ـ آسف
على اللفظ ـ ولكن أنا مش حاسس
ناحيتها بأى شىء ،ال حب وال خوف
ولكن أوالدى هم من جعلونى أصبر،
المهم منذ سنوات عديدة يا أستاذة
وأثناء عالقتنا الخاصة وأنــا أشم
جدا ،وبصراحة
منها رائحة كريهة ً
هــى حــاولــت كــثــيـ ًـرا الــعــاج لكن
مفيش فايدة وأنــا خالص مبقتش
أعلق على هذا الوضع ،ولكن غصب
عنى مش حاسس بها في عالقتنا
تعقيدا
إطال ًقا ،ومما زاد الموضوع
ً
يــا سيدتى أنــهــا أصبحت سمينة
وجسمها تغير فــى الــشــكــل ،وقد
طالبتها أكثر من مرة بعمل رجيم
ولكن شوية وترجع تانى ،ومما عقد
أيضا وده اللى
الوضع أكثر وأكثر
ً
عملى مشكلة أنــهــا بتشخر طول
الليل ،وأنا طبيعتى مبعرفش أنام
وفيه أى صــوت ،وحــاولــت العالج
أيضا فشل ،وهــى اآلن تنام
ولكن
ً
بعيدا عنها فى
مع األوالد وأنا أنام ً
جدا
حجرة تانيه! وهذا يضايقنى ً

كبيرا عندما لم تعالج األمور معها
ً
ً
أول بأول وانتظرت طيلة السنوات
الــمــاضــيــة حــتــى تــراكــمــت عيوب
زوجــتــك وفــتــرت عالقتكما بــدون
أن تعالجها بالحوار والمصارحة
بينكما ،ويبدو أن ً
كل منكما ركز
تــفــكــيــره كــلــه فــي تــربــيــة وتنشئة
وتعليم األوالد ،ولم تنتبها إلى أن
أبناءكما كبروا إال في تلك المرحلة
الحساسة من عمر الرجل والمرأة.
ودعــنــى أطمئنك وببساطة أن
سنك اآلن معتدل جـ ًـدا ومناسب
ل ــل ــزواج ،وف ــي الــمــقــابــل ف ــإن سن
ـضــا يؤكد أنها مكتملة
زوجــتــك أيـ ً
األنـــوثـــة ،وكــاكــمــا الزال يعيش
مرحلة الشباب ،وكما أنك ال ترى
أيضا ربما روت
إال عيوبها فهى
ً
قصصا عن عيوبك إن تحدثت
لنا
ً
لــي ،ولكن شعورك بأنك أنــت من
تستطيع ال ــزواج مــن أخــرى ألنك
الرجل فهذا الــذي يجعلك تشكو
بــدون صبر على عيوبها ،وخاصة
أنــه ليس لديها عندك رصيد من
الــحــب يــجــعــلــك تــصــبــر وتــرضــي
بها ،في حين أنها لو ال قدر الله

انفصلت عنك ،ربما تــزوجــت من
غيرك الــذي لــن يــراهــا إال أجمل
امرأة من وجهة نظره!.
وهــنــا أســتــطــيــع أن أؤكــــد لك
ضرورة معاودة طرق أبواب العالج،
وعــودة شكل جسدها القديم قدر
اإلمــكــان ،ولــيــس كما تطلب منى
أال أشور عليك بهذا الــرأى ،فأنت
تقول بأنه كانت هناك محاوالت من
جانبكما للعالج ،ولكن أغلبها باءت
بالفشل ،والسبب هنا يرجع إلى
عــدم اإلصــرار منها على مواصلة
العالج؛ بسبب عدم تشجيعك لها
وانشغالها بتربية األوالد واهتمامها
بهم حتى وصولهم إلــى الجامعة،
وهذا األمر يحسب لها ال عليها بل
ومن األولى أن يشفع لها عندك!.
ثم كيف تطلب منى هذا والعلم
كل يــوم في تطور ووسائل العالج
بــاتــت مــعــجــزة ،لــدرجــة أن أصبح
عالجا للشخير بالليزر ،وهذا
اليوم
ً
أمر يدعو للتفاؤل.
فــكــل مــا أتــمــنــاه مــنــك يــا أخــى
المحترم ،أن تحاول تغيير حياتك
معها من الجذور ،وأن تشجعها على

البرامج الغذائية الخاصة بالرجيم
مع متابعة طبيب متخصص ،فأنت
والحمد لله ميسور فال تبخل عليها
بكل مــا هــو جديد فــي عالم طب
ـضــا عــاج أسباب
التخسيس ،وأيـ ً
الروائح الكريهة ،ثم عالج الشخير
فــعــاجــه أص ــب ــح هــي ـ ًنــا حــتــى لو
احتاجت إلى عملية صغيرة فسوف
تكون بسيطة ،المهم أنك تشجعها
بعد مصارحتها وتأكيدك لها على
ضــرورة تضحيتها من أجلك ،ومن
أجــل الحفاظ على حياتها معك،
وأعتقد أنها ستستجيب ألنها تحبك
والدليل تلك المحاوالت السابقة
ً
فضل عن
من جانبها إلرضــائــك،
غيرتها عليك أن تتزوج من أخرى..
ـض ــا االهــتــمــام
كــمــا أن عــلــيــك أي ـ ً
بنفسك ورشاقتك لتشجيعها بشكل
أكبر على التصميم للوصول إلى
الــهــدف ،فأجد أنها فرصة كبيرة
لكما لفعل ذلــك وخــاصــة بعد أن
تقريبا على
كبر أبنائكم واعتمدوا
ً
أنفسهم ..فكل مــا أخــشــاه عليك
سيدى هــو أن تــتــزوج ثــم تصطدم
في العروس وهى بجوارك بسماع
سيمفونية ومــزيــج مــن األص ــوات
الــمــخــتــلــفــة ،ورب ــم ــا شــمــت أنــفــك
ً
أصل بل وأكثر من
روائح لم تألفها
زوجتك األولي!!!.
عموما عليك أن تــحــاول ذلك
ً
معا،
معها بجدية وإصــرار منكما ً
ولكن في حال باءت ـ ال قدر الله ـ
بالفشل بسبب إهمال وتقصير من
ِ
فاستخر الله ثم توكل عليه،
جانبها،
وابحث عن زوجة مناسبة لظروفك
وتــزوجــهــا بعدما تــشــرح لزوجتك
صعوبة ذلك الوضع معها وتعرضك
للفتنة واتجاهك لما حرم الله! رغم
أننى ال أرى أى مبرر لمن ينتهك
حرمات الله!.

زوجته وزوج ابنته ..عالقة مريبة يشهد عليها الكثير!
عائدا
القصة بــدأت عندما كنت
ً
مــن عملي فقابلت صدي ًقا لــي 25
ـامــا وتــبــدو عليه عــامــات الحيرة
عـ ً
والحزن! ثم حكى لي ما يلي:
“مــاتــت جــدتــي مــنــذ  10أع ــوام،
عاما،
تزوج جدي امرأة تصغره ً 20
المصيبة أنني ذات يوم كنت على علم
بسفر جدي مع أبي ألمر ما ،في ذات
الــيــوم سمعت صــو ًتــا فــي بيت جدي
وأنا في طريقي إلى بيتنا وكنا ً
ليل،
دخلت على المنزل وكطبيعة الحال
فــي الــريــف البيت ال يغلق إال وقت
النوم ،وكانت المفاجأة ،زوجة جدي
فــي حضن زوج عمتي ،لــم أتمالك
نفسي صفعته على وجــهــه وسببته
مسرعا ،أما
كثيرا وخرج من البيت
ً
ً
هي فلطمتها على وجهها وهي تقول
ما صنعنا شيئًا ،والمصيبة أن ابن
عاما كان قد وجدهما في
عمي ً 23
نفس الوضع السيئ ،بصراحة الوضع
ما عاد يطاق خاصة بعدما فوجئنا
ونظرا
أن جدي على علم بما يحدث،
ً
لكبر سنه وعجزه عن توفيته حقها ال
يستطيع الكالم وال يملك إال تمويه
الــمــوضــوع .مـــاذا أفــعــل؟ ال أعــرف
أخشى أن تأخذني الحمية فأقتلها
وهي على تلك الحالة؟.
انتهت الحكاية وأردت تهدئة ذلك
أمـــرا هــيـ ًنــا أنــه
الــشــاب؛ ألنــه لــيــس
ً
قذف ..وال يصح بدون بينة ،فأقسم
لي أيما ًنا مغلظة ،وأنا أعرف صدقه
ومروءته ،ولكن الخوض في األعراض
شرعا وقانو ًنا ،فقلت له
أمر خطير
ً
يبعث إلــيــهــا بــرســالــة تــهــديــد فقط،
فقال :بعثنا برسائل كثيرة بطريقة
مباشرة ،لكن دون جدوى” ،بصراحة
موقف حيرني وأصبحت عاج ًزا عن
إجابته!!!!
(الرد)
ال حول وال قوة إال بالله!!!
والـــلـــه أنــــى ل ــأس ــف ويــعــتــصــر
ألما على ما آلــت إليه أحــوال
قلبى ً

مجتمعاتنا العربية واإلسالمية من
انحدار أخالقى ودينى وقلة وعى...
عليك أخــى أن تنصح صديقك
الشاب هــذا بــأال يتهور ويقوم بقتل
هــذه الــمــرأة (زوجـــة ج ــده) فــهــى ال
تستحق أن يضيع مستقبله بسببها،
وإذا كانوا بالفعل استنفدوا معهما
الوسائل المباحة وغيرها ولم ترتدع
هى وال زوج عمته ،فعلى ذلك الشاب
وتبعا لروايته ..فبالطبع أخى أن ..
ً
“الــعــهــدة على ال ـ ــراوى” ..فعليه أن
يــجــرب معها النصيحة ربــمــا كانت
تعاندهم فى ذلــك ..وربما جعل الله
هــدايــتــهــا عــلــى يــديــه ..ف ــإن كــابــرت
واستمرت فعليه أن يذهب ألبيه وعمه
هو وابن عمه الشاب ويحكي عليهما
ما حدث ،وعلي األب والعم استحضار
زوج األخت وتهديده إذا لم يرتدع عما
يفعله فسوف يقومان بإعالم أختهما
(زوجــتــه) وأوالده ،وربــمــا يصعدان
األمــر لتحرير محضر تلبس بواقعة
الزنا وعليه فسوف يسجن ..وذلك
حتى ال يفكر فى الخيانة مرة أخرى
مع أى امرأة وليس زوجة الجد فقط.
أيــضــا أن
ثــم عــلــى األب والــعــم
ً
يقوما بإبالغ والدهما (جد الشابين)
باألمر ،فربما قد وصل لهما أنه على

علم بالتفاصيل وهو ال يعلم إطال ًقا..
وفى حال كان يعلم أو ال يعلم فعليهما
بإقناعه بــأن يطلّق هــذه الخائنة،
وأن وجودها بين العائلة ،لهو أكبر
خــطــأ وســـوف يتسبب فــى الــعــديــد
من المشاكل لجميع أفــراد العائلة،
وســـوف يــؤثــر عــلــى سمعة وأخ ــاق
الــنــســاء بــهــا بــشــكــل ســلــبــى وســيــئ
للغاية ..ولكن عليهما أن يراعيا أنه
آباهم فليتعامال معه برفق وحسن
األدب ..وإذا رف ــض أن يطلقها،
فعليهما أن يقومان بتهديد زوجته
بأنهم ســوف يبلغون عنها الشرطة
للقبض عليها إذا لم تطلب الطالق
هى بنفسها وتصر عليه ،وأنها حتى
لو استنجدت بزوجها فلن يفيدها
ذلــك ألن معهم مــا يثبت مــن شهود
وص ــور ومــقــاطــع لها فــى أوضاعها
الخاطئة ،فإن لم تطلب هى الطالق
جميعا ،فعليهم بالفعل
وتبتعد عنهم
ً
إبالغ الشرطة ورفع قضية زنا عليهم
وقد أعذر من أنذر ،وإال فلو تهاونوا
جميعا
وصمتوا وتغاضوا ألسقطتهم
ً
فــى الــوحــل وفــيــمــا ال يــتــوقــعــون من
مصائب والعياذ بالله.
واللهم ِ
جميعا سبل الرشاد
اهدنا
ً
واجتناب المعاصى.

سيدنا محمد وعيسى فى منزلى يأكالن الطعام

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية السفينة
ً

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
محمدا “صلى الله عليه وسلم”،
رأيت سيدنا
ً
وسيدنا عيسى عليه السالم في منزلي يأكالن من
وشكرا.
طعامي..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رؤيــة النبى صلى الله عليه وسلم فعن جابر،
رضــي الله عنه ،قــال :قــال رســول الله صلى الله
عليه وسلم (مــن رآنــي فــى المنام فسيرانى فى
اليقظة فإن الشيطان ال يتمثل بى) رواه مسلم -

وعن أبى قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال( :من رآني فقد رأى الحق) رواه
البخاري ومسلم.
ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لك إن
مظلوما وشفاء من مرض وسداد دين وذهاب
كنت
ً
هم وفرج وأمن من خوف ،ورؤية النبي صلى الله
أيضا
عليه وسلم سعادة لك فى الدنيا واآلخرة وهى ً
تدل على صالح حالك ،ورؤيا سيدنا عيسى عليه
السالم هى استفادة لك من رجل مبارك ويحب

زوجى أحضر لى زرافة

السفينة نجاة لمن كان في
هم أو هول أو مرض أو ضيق
أو قحط فإن رأى سفينة في
البر فإنها تقريب نجاة فإن
جرها على األرض فإنه يقود
وينافق في الدين فإن ركبها مع
قوم صالحين فإنه يتبع الهدى
ويغفر الله تعالى له فإن خرج
منها سعد ونجا من أعدائه.
 ومن رأى أنه في سفينةمشحونة بالناس فهو سالمة له
في سفره.
ومن ركب السفينة مع أهله
وأصــدقــائــه فــإنــه يــنــال عــ ًزا
ً
وخيرا وبركة وينجو من
وجمال
ً
أيدي األعداء.
 ومــن رأى أنــه على شطالبحر وهــو يبصر سفينة في
سيرا رفي ًقا فإن
البحر تسير
ً
ذلك خير لجميع الناس ويدل
لمن كان في سفر على رجوعه
من سفره .ومن وجد شيئًا في
سفينة فهو ثــروة لطالب مال
وتــزويــج لألعزب وعطاء لمن
هو متصل بالخليفة.
 ومن رأى أنه في سفينةوالريح تهب والبحر يجزر ويمد
وأن ــه سكن ذلــك االضــطــراب
وأزاله فإنه ينال رياسة شريفة
قــويــا يطيعه فيه
وســلــطــا ًنــا
ً
وغائبا حتى إن
شاهدا
الجنود
ً
ً
عظماء الملوك يدينون إليه.
 ومن رأى السفينة تجريعلى الدم فإنه يدل على الزنا
وإن رأى سفينته انــكــســرت
وتــفــرقــت ألــواحــهــا مــاتــت أمه

من الصعب أن يقدر موقفك إال من م ّر بنفس تجاربك ،وحتى
المرض ،فلن يستطيع الوصول إلى نفس ألمك إال من ج ّرب وشعر
بنفس اآلالم ،وحتى المعاناة النفسية ،لن يشفق عليك ويتحملك،
إال من عانى وجرب مثلها ..فلنكُن لطفاء ورحماء بيننا ،عسى الله أن
جميعا.
يفرج كروبنا
ً

د .أميمة السيد

د .أميمة السيد

وعندما تأتى لتنام جنبى أقوم فى
نصف الليل من النوم على صوت
الشخير وال أستطيع النوم بعدها..
أصــبــحــت اآلن ألــجــأ ف ــى بعض
األحيان للنت ألشبع رغبتى وأخشى
على نفسى الفتنة ..أنا والحمد لله
ملتزم ولكن ضعيف!.
ِ
أرجــوك أعمل إيــه؟ أنــا ميسور
وممكن أتـــزوج تــانــى ،بــس ياريت
بالش تقوليلى عالج ودكاترة؛ ألنها
حاولت وفشلت وأنا اآلن ال أشعر
ناحيتها بــأى شــىء وعــاوز أتــزوج،
ولكنها تــرفــض بــشــدة وتــقــول :لو
تزوجت طلقنى ..وهي على فكرة
منتقبة وملتزمة ..رجاء الله يكرمك
شــوفــى ل ــي ح ــل واع ــم ــل إيـ ــه مع
أوالدى؟ وهل عيب أنى أتزوج وبنتى
على وش زواج ،زى ما هي بتقول؟!.
(الرد)
وعــلــيــكــم الــســام ورحــمــة الله
وبركاته،
ومن قال يا أخي أنه من العيب
أن يتزوج الشخص وأبناؤه في سن
أبنائك أو في أى عمر أو مرحلة من
مراحله سواء كان ً
رجل أو امرأة؟!.
عيبا،
بالطبع لــيــس فــي ذل ــك ً
ولكن هناك بعض القيود لبعض
األش ــخ ــاص عــنــدمــا يــفــكــرون في
مسألة زواجهم الثانى ربما وضعوا
تبعا لظروفهم
لها آالف الحسابات ً
هم!.
ولكن الله تعالي قد شرع الزواج
طــا أو
لــلــرجــل ول ــم يــضــع لــه شــرو ً
قيودا ،ورغم ذلك فإن هناك حاالت
ً
مقدمة للرجل عن غيره للزواج من
أخــري وهــو األولــى هنا أن يتزوج
الــزواج اآلخــر ..وبالنسبة إليك يا
أخــى فأنا أرى أنــك عليك جانب
كبير من المسئولية فيما آل إليه
حال زوجتك ،وإنك أخطأت خطأ

«همسة من القلب»

ألنها كانت سفينته.
 ومن رأى أنه اشترى سفينةوكــان أعــزب تــزوج ،ومجداف
السفينة يــدل على العلم لمن
رآه بيده والسفينة الجارية في
الهواء تدل على موت راكبها.
ومن مات في سفينة نجا في
اآلخــرة من الــعــذاب ونجا في
الــعــذاب ونجا في الدنيا مما
يــخــاف  -ومـــن رأى سفينة
خــرقــت فــذلــك نــجــاة لراكبها
لقوله تعالى  ( :قَا َل أَخ ََر ْق َت َها
ِل ـ ُت ـ ْغ ـرِ َق أَ ْه ـلَـ َـهــا ) الــكــهــف.71
فنجت مــن يــد الــمــلــك الــذي
كــان يــأخــذ كــل سفينة غصبا
وقيل السفينة امرأة سمينة ألن
العرب تشبه النساء السمان
بالسفن والسفينة تــدل على
اإلسالم الذي ينجي من الجهل
والفتنة ،وربما دلــت السفينة
على الصراط الذي عليه ينجو
أهل اإليمان من النار .وإن رأى
طالب علم أن سفينته خرجت
إلى البر ومشت به عليه خرج
في علمه وجداله إلى بدعة أو
نفاق وفسوق وإن لم يكن طالب
علم فلعله يحنث فــي طالق
زوجته ويقيم معها على حالته،
أو تكسد صناعته ورزقه يتعذر
عليه فيلتمسه مــن حــيــث ال
ينبغي له.
والسفينة فــي المنام دالــة
على الــوالــد والــوالــدة والسيد
واألس ــت ــاذ ال ــم ــؤدب والمعلم
والــــمــــال والــــــــدار والـ ــدابـ ــة
والزوجة .والله أعلم.

السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته
رأي ــت زوج ــي أحــضــر لي
زراف ـ ــة ،وكــنــت فــرحــة بها،
وشكرا.
ودخل بها البلكونة..
ً
السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته
الــــــزرافــــــة فـــــى مــعــظــم
أحـ ــوالـ ــهـ ــا ال خ ــي ــر فــيــهــا
فقد تــكــون ضائقة مــاديــة،
وأرج ــو التحقق مــن مصدر
األم ـ ــوال ،ول ــو كــنــت حــامـ ًـا

فقد ترزقين بن ًتا ،وإذا كانت
ه ــن ــاك امـــــرأة ظ ــه ــرت فى
تعبا
حياتكما سببت لكما ً
و ضي ًقا فأرجو االنتباه لها
والبعد عنها،
ولتصرفاتها
ُ
ووج ــودك ــم ــا والـ ــزرافـ ــة فى
البلكونة قد يكون زوال هم
قريبا ،وتحس ًنا في األمــور
ً
العاطفية بينك وبين زوجك،
والله أعلم ،وأدعــو الله أن
يــرزقــك خــيــر ه ــذه الــرؤيــا،
اللهم آمين.

من رؤى سيدنا عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه

قال عمر بن الخطاب
رضـــي الــلــه عــنــه :رأي ــت
ك ــأن ديــكًــا نــقــرنــي نقرة
أو نقرتين أو قــال ثالثة
وقصصتها عــلــى أســمــاء
ب ــن ــت عــمــيــس فــقــالــت:
يقتلك رج ــل مــن العجم
المماليك.

الخير وكثير النفع للناس وخيره للناس كثير وعلى
حسن طاعة ويحب السفر ،ورؤيــا سيدنا عيسى
أيضا نجاة من خوف وزوال هم
عليه السالم هى
ً
وأمن وأمان ،ورؤيا سيدنا عيسى عليه السالم تدل
طبيبا فذلك
أيضا على طاعتك للوالدة ،وإن كنت
ً
ً
اكتمال أمــر يخص مجالك وتخصصك  -وكون
األنبياء يأكالن من طعامك فذلك زيادة رزق وصحة
وطول عمر وأخبار سارة ..والله أعلم ..وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

شخص يعطينى حقنة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ـصــا يعطيني حقنة،
رأيــــت شــخـ ً
وشكرا.
متزوج ،ومعى أبناء،
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذ الحقن ووخز اإلبــرة إن كانت
تــؤخــذ لــلــشــفــاء م ــن مـــرض أو علة
فــتــدل على حسن البصيرة وحسن
الدين والخير والنية الحسنة وحسن
المعيشة ،وزيادة الرزق.
وإن كــانــت الــحــقــنــة لــلــعــاج ومــن
شخص معروف فقد تنال منه منفعة
أو هدية.
وإن كانت الحقنة لغير مــرض أو

علة فاحذر فقد تدل على أنك ال تنفذ
وعـ ًـدا قد اتخذته على نفسك ،وقد
إزعاجا
يحدث معك أمــر يسبب لك
ً
غضبا ،وإن كنت موظ ًفا و أخذت
أو
ً
الحقنة أو اإلبرة في مشفى أو عيادة
أو من طبيب أو متخصص فتدل على
الترقية فى العمل.
والــحــقــنــة الــمــصــحــوبــة بــألــم قد
تــدل على التعامل مــع شخص غير
مرغوب فيه أو التحذير منه حتى
ال يتحدث عنك بما ال تحب .والله
أعــلــم .وأدع ــو الله أن يــرزقــك خير
هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

والدى يتزوج زوجتى

أوزع التفاح على الناس

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت ولمدة ثالث ليالٍ أنني أقوم
بتوزيع فاكهة التفاح على الــنــاس..
خيرا.
وجزاكم الله ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الــتــفــاح رزق ح ــال وكــونــك تقوم
بتوزيعه للناس فذلك زيــادة مــال لك
وسوف يستفيد منك الناس.
والتفاح هو همتك وما تسعى إليه
وقد يكون توزيعك له هو سعيك فى
تاجرا
قضاء حوائج الناس ،وإن كنت
ً
فالتفاح تجارتك وتزداد معك ويستفيد
منك الناس.

ـضــا همتك العالية
والتفاح هــو أيـ ً
وتحقيق أمنية لك ،وتوزيعك للتفاح هو
سيرتك الحسنة بين الناس ،والتفاح
األخــضــر يــدل على الــولــد ،واألحمر
أيضا منفعة من جهة
بنت ،واألحمر
ً
ـضــا منفعة من
الــحــاكــم ،والــتــفــاح أيـ ً
التجارة ،وتوزيع التفاح حلو المذاق
أيضا على حب الناس لك وكثرة
يدل ً
صداقتك معهم .وتــوزيــع التفاح قد
ي ــدل عــلــى كــثــرة أوالدك وأشــقــائــك
وأصدقائك ،وتكرار الرؤيا يدل على
صدقها ،والله أعلم ،وأدعــو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت والدي رحمه الله يتزوج زوجتى ..وهذه
وشكر ا.
تتكرر معي
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
زواج والدك المتوفى من زوجتك يدل على أن
خيرا منك أو ترث شيئًا من والدك
زوجتك تنال
ً
خيرا من أقاربك ،وقد يدل زواج الوالد
أو تنال
ً
رحمه الله من زوجتك أنه سوف تصل له صدقة
دائما
أو دعاء من زوجتك ،أو أنكم تذكرون الوالد
ً
فى الدعاء بالرحمة و المغفرة.
وعــامــة ف ــزواج الميت ال ــذى مــات على حسن
طــاعــة الــلــه ورســولــه دلــيــل عــلــى حــســن مستقره
ودليل على عناية المولى عز وجل به ونعيمه فى
القبر والزواج سعادة له وحسن حاله فى الحياة
البرزخية.
والــرؤيــا تبشرك بحسن مستقر الــوالــد ودليل
على حصوله على فضل مــن الله لقوله تعالى:
ض ِل ِه) آل عمران
( َفرِ حِ ي َن بِ َما آ َتــا ُهـ ُم اللَّ ُه مِ ــن َف ْ
.170
ً
دليل على تزويج أحد
وقد يكون زواج الوالد
أبــنــائــه أو أحــفــاده ،والــلــه أعــلــم ،وأدع ــو الــلــه أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 935
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11
هنا القاهرة

فى نقد الشيخ الشعراوى
محمود سلطان

ُ
ً
كنت أرى ،أننى لم أبتعد ً
كثريا ،ربما لصلة
سأبرح قليال" ،دفرت أحوال الخالفة" ،أللحق بالجدل الدائر اآلن ،بشأن نقد الشيخ الشعراوى رحمه اهلل ..وإن
ُ
الموضوعني "األول" و"الثاىن" بأزمة اإلسالم السياىس المعارص ،وأنا ُمحب للشعراوى ،وإن كنت أدرج د.مصطفى محمود ـ رحمهما اهلل ـ فى طبقة أعىل،
ُ ً
غاليا ً
وظلما يعوزه العدل واإلنصاف
وأرى أن وصف األول بأنه ُ"معاد للعلم" ..أراه م
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بل إن الشعراوي ،كان يستخدم "العلم" فى التفسير
وفــى مقارباته للنص ،وتذليله ُليسهل على السامع
هضمه ..وأنا دراستى الجامعية كانت فى "الكيمياء"،
ت بها الطريقة العلمية فى التفكير ،والتى كنا
ودرس ـ ُ
نتعلمها لحل ما يصادفنا من المشاكل داخل المعامل،
جيدا ما أقول
أثناء التجارب العملية والمعملية ..وأعى ً
بشأن أداء الشعراوى واستناده إلى الظواهر العلمية
فى "خــواطــره" القرآنية ،ولعلى أتذكر تناوله لجدول
"مــنــدلــيــف" ،لترتيب العناصر ،بحسب عــددهــا (أو
رقمها) الذرى ،والذى يعنى عدد البروتونات (الموجبة)
الموجودة فى نواة الذرة أو عدد اإللكترونات (السالبة)

التى تــدور حولها فيما يسمى بـ"مستويات الطاقة"،
وأظــن أن الشعراوى شرحها بعبقرية شديدة الذكاء
تفوق الطريقة التى سمعتها من أستاذى فى الجامعة.
والحال أن هــذا كله لم يشغلنى ،ولكن ما حملنى
على كتابة المقال ،هو رد فعل اإلسالميين ،على نقد
الشعراوى أو الهجوم عليه :ما المشكلة؟! ماذا سيحدث
حال أعيدت قراءة الشعراوى قراءة نقدية ..سواء كانت
موضوعية أو متجاوزة أو جارحة؟! ..لماذا نقلق من
طرح األسئلة؟! لماذا يعترينا الفزع حال اقترب أحد
بالنقد لداعية إسالمى مهما بلغ حبنا ،وتوقيرنا له..
ومهما كانت منزلته العلمية أو درجــة ورعــه وتقواه؟!

لماذا يغضب اإلخوان له اآلن ،وهم نكلوا به فى حياته
وخاضوا فى عرضه وأساءوا إليه (تذكروا نشر صورته
على غالف مجلة الدعوة اإلخوانية ،والسيجارة فى
فمه)؟!.
ال أحــد يعلو على النقد والمراجعة واألخ ــذ منه
وال ــرد ..حسان بن ثابت ـ شاعر الــرســول صلى الله
عليه وسلم ـ أقيم عليه الحد و ُجلد لخوضه فى عرض
عائشة (حادث اإلفك) ..وخاض اإلمام مالك فى عرض
صاحب السيرة ابن إسحاق ووصفه بأنه "دجــال من
الدجالجة".
ورد عليه ابــن إسحاق وقــال" :ائتونى ببعض كتب

مالك حتى أبين عيوبه ،أنــا بيطار كــتــبــه" ..ويمكن
مراجعة رأى الذهبى فى "البخارى" وأزمة األخير مع
اإلمام الذُ هلى بلغت أن قال الذهبى فى ترجمة الذهلي:
روى عنه خالئق ،منهم :ومحمد بن إسماعيل البخاري،
كثيرا! ،ال يقول :محمد بن يحيى!! بل يقول
و ُيدل ُِّس ُه
ً
محمد فقط!! أو محمد بن خالد!! أو محمد بن عبد
الجد ،و ُي َع ِّمى اسمه ،لمكا ِن الواقع
اللهَ ،ينسب ُه إلى
ّ
بينهما! غفر الله لهما" ،هؤالء هم الصحابة والتابعون..
فلم ال نتبعهم ونتبع سبيل الغوغائية وسب وشتم كل من
َ
يقترب بقول أو نقد لكل من نحب من مشايخ ودعاة
ورموز إسالمية؟!.

لم أجــد إجابة لهذا الــســؤال ،حتى قــرأت بعض
ما ورد فى كتاب "الشعراوى الذى ال نعرفه" صدر
عن أخبار اليوم عــام  ،1995لألستاذ سعيد أبو
العينين.
الكتاب صدر قبل وفاة الشعراوى بأربع سنوات
(توفى فى  17إبريل عام  ،)1998أى أنه صدر فى
حياته ،ما يعزز من صدقية محتواه ،وصحة ما نسبه
الكاتب إليه ،رحمه الله تعالى.
ـديــا" ثــم انضم إلــى اإلخــوان
الــشــعــراوى بــدأ "وفـ ً
المسلمين ،وبحسب الكتاب فإنه ،اعترف أنه كتب
بخط يده أول منشور تصدره الجماعة ،أرسل بعدها
للشيخ الباقورى الذى أثنى عليه واعتمده لتوزيعه

على أعضائها ،وعلى الناس وعلى طالب الجامعات.
فى عــام  ،1938قــرر الشعراوى االنشقاق عن
الجماعة ،وذكر فى الكتاب المشار إليه فيما تقدم
أسباب خالفه وتركه للتنظيم ..عندما عاتبه البنا
بغضب شديد ،على مشاركته فى احتفالية للوفد،
ألقى فيها الشعراوى قصيدة ثناء ومديح فى النحاس
باشا ،وليكتشف عندها ،أن اإلخوان ال يغضبون لله
وال للوطن ..وإنما للجماعة وللتنظيم ..وسمع بأذنه
فى جلسة حضرها الشعراوى وحسن البنا ومجموعة
مصطفاة من الجماعة ،سبب غضبهم منه ،والتى
كــانــت صــادمــة بالنسبة لــه .عندما جــاهــر أحدهم
أمــامــه بأنهم يــكــرهــون الــنــحــاس بــاشــا ألنــه "زعيم

األغلبية" التى تنافسهم على الجماهيرية والشعبية،
"وأمـــا غــيــره مــن الــزعــمــاء وبــقــيــة األحـ ــزاب فنحن
جميعا فتنطفئ وتنتهي!" صـ.69
"نبصق" عليها
ً
ـدومــا وقــرر
خ ــرج الــشــعــراوى مــن الــجــلــســة مــصـ ً
بعدها أن يتطهر مــن هــذه الجماعة وقــال معل ًقا:
"عرفت ليلتها النوايا ..وأن المسألة ليست مسألة
دعوة ..وجماعة دينية ..وإنما هى سياسية ..وأقلية
وأغلبية ..وطــمــوح للحكم" ،وبعدها يسرد الشيخ
الشعراوى كيف تح ّولت الجماعة إلى مراكز قوى،
حتى ضد البنا نفسه ،وكيف أنه شاهد بأم عينيه
عــبــدالــرحــمــن الــســنــدى ـ قــائــد الــجــنــاح العسكرى
بالتنظيم ومسئول االغتياالت فى مصر ـ وهو "يزق"

البنا ويكاد يوقعه على األرض ..لوال أن تساند البنا
على من يقفون حوله ،ظلت هذه الكراهية اإلخوانية
للشعراوى "مقموعة" فى ضمائرهم العدوانية ،طوال
ســنــوات الــســجــون والــمــعــتــقــات فــى عــهــد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر ..وبعد إطالق سراحهم
فى عهد السادات ،وإحساسهم بتسامح الدولة معهم
فــى تلك الــفــتــرة ،ق ــرروا تصفية حساباتهم معه..
وظل غالف مجلة الدعوة الناطقة باسمهم تتصدر
غالفها على مدى عدة أعداد ،صورة للشعراوى وهو
يمسك بالسيجارة ..إلهانته وللتشهير به ولإلساءة
إليه بين جمهوره ومحبيه.
كتبت هذا المقال فى  21يوليو 2018
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أمريكا وإيران ..أو «توم وجيرى»
د .هشام الحمامى
"توم وجريى" هما القط والفأر الشهريان فى أفالم الكرتون التى ابتكرها األمريكيان "جوزيف باربريا" ،و"ويليم هانا" ،سنة 1940م.
والحال أن ما نراه اآلن فى الخليج هو أشبه ما يكون بحلقات القط توم والفأر جريى ..مسلسل إعالمى ودعاىئ فى مظهره وكرتوىن فى جوهره وساذج فى إخراجه ..ففى
 8/5/2018انسحبت أمريكا من االتفاق النووى
في  5/11/2018تم تطبيق عقوبات اقتصادية
على إيــران في  8/4/2019أدرج الحرس الثوري
على قائمة المنظمات اإلرهابية في  5/5/2019تم
إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في 12/5
انفجارات الفجيرة في  13/6انفجارات خليج عمان
فى  20/6إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار ،كل هذا
واإلعالم ال يكف عن التحدث عن الحرب (الموهومة)
بين البلدين وبالتزامن مع تصريحات لهما عن رغبتهما
في تجنب حدوثها.
أنت أمام ما يسمونه مسرحية بال مسرح فالسرعة
غير العادية التى تتطور بها األحداث في الخليج تجعلك
مكتوبا وينفذه
مخرجا يقرأ سيناريو
تتصور أن هناك
ً
ً
كما يقول الكتاب أو كما يقول الورق لكن السؤال الذى
يطل برأسه فــورًا من هنا ،ما الموضوع وما أرضية
الموضوع؟.
ـريــا على األق ــل  -أن يكون
مــن المستبعد  -نــظـ ً
الــطــرفــان على اتــفــاق سابق فيما بينهما على هذا
السيناريو وهذه المسرحية لكننا رأينا من قبل اتفاقات
وتفاهمات تحت الطاولة بين االثنين في أفغانستان
والعراق ،وتدور الهمسات في ذلك عن سوريا ولبنان
وربما اليمن.
لن تكون هناك حرب هذا هو الشىء الوحيد المؤكد
في كل هذه الضوضاء التى نراها ونسمع عنها ،فما
الــذى ستجنيه أمريكا من كل ذلــك وهــى لن تحارب
ً
أصل؟.
بغض النظر عن استدرار األمــوال الخليجية التى
تقول لهم إنها تحميهم من إيــران ،بغض النظر عن
توتراتها مع الصين ،بغض النظر عن التوتر المقبل مع
تركيا بعد صفقة إس  400بين األخيرة وروسيا ،بغض
يوما من
النظر عن ما يحدث في ليبيا بعد أكثر من ً 77
فشل حفتر ،بغض النظر عن ترتيبات صفقة القرن،
بغض النظر عن عالقة ترامب بالكونجرس وعالقته
بالدولة العميقة في أمريكا ..بعد كل هذه الغضات عن
النظر ،دعونا نكون من أبرياء السياسة واالستراتيجية
ونسأل ثانية ما الذى ستجنيه أمريكا من كل ذلك وهى
ً
أصل؟.
لن تحارب
إيران مستفيدة استفاد ًة كبرى على مستوى أمنها

القومي ،فليس مثل الحروب أو دق طبولها قدرة في
دعــم الصفوف الداخلية وتعبئة المجتمع والتفاف
دائما في أوقات
الناس حول قيادتها ،هكذا الشعوب
ً
الخطر ،وهو ما أشار إليه الفيلسوف األلماني نتشه
( )1900 1844-بنظريته الشهيرة (عش في خطر)،
وبالطبع فيلسوف المثالية المطلقة هيجل (1770
–  )1831لم تغب عنه هــذه الــرؤيــة ،وكــان يــرى أن
االســتــعــداد الــدائــم للحرب مثل الــريــاح التى تحفظ
األنهار من القاذورات والروائح النتنة.
الجبهة الداخلية اإليرانية ليست متماسكة بالقدر
الذى تظهره الدولة وبها الكثير من نقاط الضعف ليس
فقط لتعدد القوميات (فرس ،وكرد ،وطاجيك ،وبلوش،
أيضا للتسلط والقهر الــذى يمارسه
وعــرب )..ولكن
ً
استنادا إلى فلسفته الفكرية أو لطبيعة
النظام سواء
ً
المصالح التى تخدم الــدولــة العميقة التى توغلت
وانتشرت وهيمنت على كل مقدرات السلطة في إيران.
اإلدارة اإليــرانــيــة بتركيبتها المعقدة اصطدمت
مرورا
بالشعب في كثير من المرات من عام ،1999
ً
بالثورة الخضراء 2009م وحتى بدايات هذا العام
يتعرض النظام لغضب شعبي مكتوم ومتكاثف كأنه
انــقــاب حقيقي مــن الــداخــل ،وب ــات الــنــظــام يواجه
مطالب شعبية موحدة في كل البالد ،بمشاركة جميع
القوميات والتيارات مع توقعات بانكماش االقتصاد
اإليراني بنسبة  % 6في 2019م ،وما يترتب على
ذلك من تزايد التذمر بين الناس وتشير األخبار إلى أن
معدالت البطالة والتضخم وصلت لنحو .40%
ُيهيأ لي أن ما تفعله أمريكا مع إيران اآلن هو نفس
ما فعله صدام حسين معها في قادسيته الشهيرة (،22
1980 ،9م) ،قادسية صدام بدأت بمناوشات حدودية
بين البلدين لكن صدام حسين تفتحت شهيته لتنفيذ
ً
محاول استثمار حالة الفوضى في
عمليات عسكرية،
إيران بعد الثورة.
كــان صــدام الزال في السنة األولــى لحكمه ،وكى
مهيبا تدخل التاريخ دخــول الفاتحين
رئيسا
تكون
ً
ً
البد من أن تكون لك حربك الخاصة(1956 ،حرب
السويس)  2015في (حرب اليمن).
استثمر النظام اإليراني الجديد الحرب لتكريس

سلطته المطلقة واستخدم حالة الطوارئ التي عاشتها
إي ــران طــوال ثماني ســنــوات؛ للتخلص مــن خصومه
السياسيين وتكريس قواعده ونشر أفكاره.
صوابا كله وليس خطأ كله
حديث المؤامرة ليس
ً
فليس كل الظن إثــم ،لكن ما الــذى يمكن فهمه من
تــصــريــحــات الــرئــيــس األول للجمهورية اإلســامــيــة
اإليرانية ( )6،1981 2،1980-أبــو الحسن بني
صــدر ال ــذى ق ــال :كــل شــيء بــدأ مــن أخــذ الرهائن
(يقصد رهائن السفارة األمريكية بعد الثورة مباشرة)،
ويضيف :الدراسات التي تمت منذ عام  1983حتى
اآلن كلها تشير إلى ذلك ،احتجاز الرهائن خطط له في
أمريكا!! ونفذ في إيران وما تال ذلك مباشرة من فرض
العقوبات االقتصادية ثم الهجوم العراقي على إيران،
متخفيا في /7
أبو الحسن بنى صدر هرب من إيران
ً
 1981ويعيش اآلن في باريس.
بنى صدر يشير إلى تالعبات بين أطــراف الدولة
العميقة في أمريكا وإال فما تفسير سقوط الطائرة
األمريكية في صحراء طبس اإليرانية في عملية مخلب
النسر25/4/1980م ..لو كان كالمه صحيح بنسبة
 % 100لما حدثت المحاولة وتعرية أمريكا وقتها
بهذا الشكل الفاضح ،هو فقط صحيح بنسبة ما.
ولو مدينا الخط على استقامته كما يقولون :من
المستفيد من األربــاح الهائلة التى حققتها شركات
البترول العالمية من زيادة أسعار النفط فور إسقاط
الطائرة المسيرة صباح الخميس الماضي ..20/6
صوابا كله وليس
قلت وأكرر أن حديث المؤامرة ليس
ً
خطأ كله ،لكن أنت أمام رئيس أمريكي متهم بأن حملته
االنتخابية كانت تدار من موسكو!!.
سنرى أن أى من اإلدارات األمريكية لم تتحدث عن
إسقاط النظام ،سمعنا مصطلح (االحتواء المزدوج)
عمليا كان العمل على إسقاط
إليــران والعراق لكن
ً
النظام العراقي هــو الــذى يجرى على قــدم و600
س ــاق ،وهــو مــا تــم بالفعل عــام  ،2003أمــا إيــران
تماما إذ لم تقدم أمريكا للمعارضة
فاألمر مختلف
ً
اإليرانية ُعشر ما قدمته للمعارضة العراقية التي
سلّمت الحكم ومارست وال تزال أسوأ تغيير
ُجلبت و ُ
ديموجرافي عرفته المنطقة بتغيير التركيبة السكانية

للمحافظات السنية.
ً
اتصال بالحدث األهم وهو إسقاط الطائرة ،هذه
ليست المرة األولــى التى تسقط فيها إيــران طائرة
مسيرة ألمريكا ففى  12/2011/ 4أعلنت إيران
عن سيطرتها على طائرة أمريكية بدون طيار اخترقت
أجواء إيران كانت في مهمة استخباراتية ،الدفاعات
الجوية اإليرانية تمكنت من رصدها وإنزالها على بعد
مقربة من الحدود مع أفغانستان.
أمريكا وبعد إعــان إي ــران عــن إســقــاط الطائرة
سارعت في تكذيب الخبر نافية عن فقدان أي طائرة
من طائراتها ..ثم عادت وأعلنت أن إحدى طائراتها
سقطت بسبب خلل فني فيها وتحطمت ،ولكن إيران
أعلنت بأن الطائرة لم تتعرض إال ألضــرار طفيفة..
وعــرضــت الــطــائــرة أم ــام وســائــل اإلع ــام العالمية،
وبالفعل كانت الطائرة شبه سليمة ،اإليرانيون قاموا
بتفريغ المعلومات التي كانت تختزنها الطائرة وقاموا
باستنساخها وأضافوها لقواتهم الجوية.
بعد  5أيــام قدمت إيــران شكوى لألمم المتحدة
باختراق الطائرة األمريكية األجواء اإليرانية ،معتبرة
خا على سيادتها ..وبعد أسبوع طلبت
ذلك عدوا ًنا صار ً
أمريكا من إيران إعادة الطائرة لكن األخيرة رفضت.
شــيــئــان مــمــا ح ــدث تــكــرر الــخــمــيــس الــمــاضــي..
المتحدث باسم القيادة المركزية األمريكية قال عقب
إعالن إيران إسقاط الطائرة الخميس الماضى( :لم
تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي
اإليراني اليوم) .ثم أعلنوا بعدها صحة الخبر.
الشيء اآلخر هو مسارعة إيران بتقديم شكوى إلى
األمــم المتحدة باختراق الطائرة األمريكية األجــواء
اإليرانية ،لكن المسألة مختلفة هذه المرة إذ يبدو
أن الدفاع الجوي اإليراني لم يستطع اختراق الطائرة
وتوجيهها للهبوط على األراضي اإليرانية فكان ضربها
هو الحل.
دعونا ننهى المقال بتصريح علي شامخاني األمين
العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليــرانــي على
إسقاط الطائرة ..وما_ أدراك ما على شامخاني_ قال
 :لن تكون هناك حرب بين ايران وأمريكا ألنه ال يوجد
مبرر للحرب!! .ألم أقل لكم أننا نشاهد "توم وجيرى".

هل تسلل اإللحاد إلى مناهج التعليم؟
يارس أنور
التبعية العلمية لمنجزات العقل الغرىب فى العلوم التطبيقية "التكنولوجية" فقط ،ولكن تمتد تلك التبعية لتشمل الرؤية
ال تقف مظاهر الرتاجع الحضارى للعالم اإلسالمى عند ً
الفلسفية لعلم الكونيات  cosmologyونظرية الخلق أيضا  .وهنا تكمن خطورة تأثر الموقف " اإليماىن" بـ"النظرية العلمية" ،حيث يصبح اإليمان تابعا للفرضيات الغربية حتى
فى القضايا غري المحسومة عىل المستوى العلمى
فإذا كانت ثمة نظرية (علمية) ما تتعلق بنشأة الكون،
وكان ظاهرها التعارض مع صريح (النص اإليماني) ،
فإن العقل العربى والمسلم يقوم بتطويع النص ليوافق
(النظرية العلمية السائدة  .وقد نفاجأ بأن تلك النظرية
السائدة قد تغيرت إلى نظرية أخرى مناقضة ،ومع ذلك
فإن العقل التابع لن يعجز عن تطويع نصه اإليمانى
للنظرية الجديدة ،وقــد حــدث ذلــك مع نظرية ثبات
األرض أو دورانها ،فقد كانت الفكرة السائدة قديما هى
مركزية األرض للكون  ،ودوران جميع األجرام السماوية
حولها ،وكان (ظاهر النص ) يتوافق مع تلك األرض مثل
قوله تعالى :الله الذى جعل األرض قرارًا ..وغيرها من
اآليات ،وعندما بدأت (فرضية) دوران األرض تتسلل
إلى المجتمع العلمى على أيدى بعض الثقافات القديمة
مثل الثقافة الهندية واليونانية ثم بعد ذلك تحمس لها
كوبرنيكوس ،ودافــع عنها رغم اعتراض الكثيرين فى
ذلك الوقت ،بدأ العقل (الديني) أو اإليمانى فى تطويع
النص ليتفق مع النظرية العلمية الجديدة .وربما هذا
ما دفع بعض المشايخ فى إصــدار كتب ترفض فكرة
دوران األرض ،ومنها الكتاب الشهير البن باز رحمه
الله .الذى صدر فى الثمانينيات من القرن الماضى

 .وقد يقول قائل بأن هذا أمر طبيعى ،وال يقلل من
جدلية (الدين – العلم) ،وهذا أمر صحيح ويمكن أن
يكون مقبوالً بشرط أال يتجاوز (العلم) حدوده ليقتحم
حصون اإليمان من أجــل هــدم فكرة اإليمان نفسها.
وهذا ما حدث فى السنوات األخيرة حيث أصبح هدف
العلم ليس البحث عن حقيقة العلم نفسه ،بل أصبح
هدفه الرئيس هو ازدراء الفكرة اإليمانية ونسفها من
جذورها  .وقد أدى هذا إلى تنامى ظاهرة اإللحاد التى
تجتاح العالم الغربى و التى بدأت تتسلل إلى عالمنا
الــعــربــى و اإلســامــى ليس على مستوى الــشــبــاب و
األجيال الجديدة فقط بسبب ضعف المناعة اإليمانية
و اإلحباطات المتتالية فى واقع ثقافى و سياسى ملتبس
 ،بل بدأت فكرة اإللحاد تتسلل إلى المناهج التعليمية
كذلك و ربما دون قصد  ،ولكن بدافع التبعية المطلقة
للفرضيات الغربية التى أصبح هدفها هو التحرش
باإليمان  .لقد أصبحت المناهج التعليمية فى مناهج
الجيولوجيا و األحياء اآلن تنحاز إلى نظرية داروين فى
التطور دون أن تذكر اسم داروين صراحة  ،وذلك لما
يسببه ذكر هذا االسم من حساسية عند المؤمنين .
ومن األمثلة على تسلل ذلك المنهج اإللحادى ما جاء

فى بعض كتب األحياء عن فرضية السلف المشترك أو
 ، COMMON ANCESTORوهى فرضية غربية
بامتياز  ،فنجد عبارة كهذه " :و الشفرة الوراثية عالمية
 UNIVERSALأو عامة بمعنى أن نفس الكودونات
تمثل شفرات وراثية لنفس األحماض األمينية فى كل
الكائنات الحية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات
والنباتات والحيوانات التى تمت دراستها حتى اآلن،
وهذا دليل على أن كل الكائنات الحية الموجودة اآلن
على سطح األرض قد نشأت عن( أسالف مشتركة).
وعلى ذلك يظهر أن الشفرة قد تكونت بعد فترة قصيرة
من بدء الحياة و استمرت بدون تغير تقريبا لماليين
السنين منذ ذلك الوقت " .انتهى
ويالحظ أن واضعى المناهج التعليمية قد قاموا
بترجمة حرفية للكتب العلمية الغربية التى تنطلق من
أيدلوجية رافضة لفكرة الخلق ، CREATIONISM
والتى تبحث عن البداية الذاتية للحياة دون أى تدخل
خارجى ،متوهمين أن ذلك هو المنهج العلمى ،على
الرغم من أن هذا االستسهال ( اإللــحــادي) يتعارض
بشكل صريح مع العلم من خالل التساؤالت اآلتية  :كيف
تكونت تلك الشفرة من الالشيء؟ ولماذا تكونت شفرة

واحدة ؟،و هل يمكن أن تؤدى العشوائية أو الصدفة إلى
تكون شفرة واحدة لكل الكائنات؟ وهل يمكن أن تؤدى
العشوائية إلى ثبات وعدم تغير الشفرة الوراثية عبر
ماليين السنين ؟ ولماذا لم تتكون تلك الشفرات اآلن
أمام أعيننا إذا كانت تلك الفرضية صحيحة ؟ وهذه
األسئلة هى أسئلة مشروعة ومطروحة فى المجالت
والمراجع العلمية ،وقد حاولت مجلة التطو ر �EVO
 LUTIONاإلجابة عليها على الرغم من اعترافها
بأنها أسئلة لم يستطع العلم أن يجيب عنها  .فهل من
العلم أن نقدم فرضيات هكذا بطريقة عشوائية ودون
دليل من المالحظة و التجربة ؟ ألم يكن األحرى أن تقدم
وجهة النظر اإليمانية بأن تطابق الكودونات يدل على
وجود خالق واحد عليم قدير خلق اإلنسان والحيوان
والنبات من مادة واحدة (الطين) ولكن مع احتفاظ كل
مخلوق بخصوصيته و سماته التى تميزه عن غيره من
المخلوقات ،فلم يلحظ أحد تحول الفأر أو القرد إلى
أى حيوان آخر فضال عن تحوله إلى إنسان ،وبالتالى ال
يمكن التسرع بافتراض األصل المشترك نتيجة لتشابه
واحد مع إهمال آالف االختالفات األخرى ،ألن هذا ال
علما بل هو دجل علمى صريح .
يسمى ً

فراج إسماعيل

كل الفواتير سندفعها نحن

ً
يرى البعض أن حربا جديدة فى الخليج تلوح فى األفق
وال سبيل لردها .لألسف هذا استنتاج كارىث ولن ننجو
كعرب من تبعاته إذا حدث بالفعل
نحن الخاسرون فى النهاية
مهما كــانــت نــتــائــج الــحــرب،
ســواء تم القضاء على نظام
الماللى فى طهران أو انتصر
هو بالصمود واالستمرار.
فواتير النصر أو الخسارة
سندفعها نــحــن الــعــرب .لن
تتكلف واشــنــطــن أو الــغــرب
دوالرًا واحـ ـ ًـدا ولــن يضحوا
بــجــنــدى واحـــــد .لــيــس ذلــك
مبالغة فى التشاؤم وال عدم
ثقة بالنفس ،لكنها حقائق
التاريخ والجغرافيا.
 % 40مـ ــن صــــــادرات
الــنــفــط الــعــالــمــيــة ،تــمــر عبر
مــضــيــق هــرمــز .تــقــريـ ًـبــا كل
نــفــط الــســعــوديــة واإلمــــارات
وغـ ــاز قــطــر ومــعــهــم إيـ ــران.
الحرب لن تكون نزهة قصيرة
ينفتح بعدها أهــم الممرات
االستراتيجية فى العالم على
مصراعيه ويمر منه النفط فى
أمن وسالم ،بل ستكون طويلة
وبــاهــظــة التكاليف على كل
عــرب المنطقة وليس الــدول
الخليجية فقط التى ستتأثر
بشكل كبير بال شك .ستتوقف
تماما ثم ًنا
صادراتها النفطية
ً
ل ــغ ــرور أمــريــكــى ي ــدف ــع فى
اتــجــاه تعيين شــرطــى جديد
ضا عن شرطيين
للخليج ،عو ً
شهيرين سابقين تمثال فى
إيــران فى عهد الشاه محمد
رضا بهلوي ،والعراق فى عهد
صدام حسين.
فـ ــى الـ ــزمـ ــن ال ــح ــال ــى ال
مجال لشرطى من المنطقة
نفسها .األرج ــح أنــه ال دولــة

منها يمكنها التكفل بوظيفة
الشرطى المطلوب ،ومــن ثم
سيجرى التدويل أو المراقبة
االستعمارية للمضيق.
ف ــى ظ ــل صــفــقــات تجهز
سرا تحت الطاولة ودور علنى
ً
يقوم به صهر ترامب جاريد
كــوشــنــر ،قــد تــربــح إسرائيل
الكعكة األكــبــر ،وتصبح هى
الــشــرطــى الــمــطــلــوب بمعية
الــواليــات الــمــتــحــدة ،وستقع
ثــروات المنطقة النفطية فى
شراكهما ،أى أن الفواتير التى
يجب علينا دفعها لن تقتصر
على وقت الحرب بل ستستمر
كــثــمــن لــلــحــمــايــة األمــريــكــيــة
واإلسرائيلية المزعومة ألمن
المالحة فى مضيق هرمز.
سينعكس ذلك بدوره على
أسعار النفط التى لن تقررها
منظمة أوبك ،بل مجرد منفذ
لما يأتى إليها من واشنطن
وتل أبيب.
لــمــاذا يــفــتــرض أن نطيع
غـ ــرور تــرامــب وصــهــره إلــى
هذا الحد ..بينما يمكننا أن
نتجنب الحرب بالمفاوضات
وتدشين عالقات جديدة بين
الجيران قائمة على المصالح
المتبادلة؟!.
الــحــضــارات الحديثة فى
دول الــخــلــيــج شــيــدت على
أسـ ــاس الــســام والــرفــاهــيــة
واالزدهـــــــــــار .الـ ــحـ ــرب هــى
عــكــس ذل ــك كــلــه .فــاتــورتــهــا
خسارة المال والثروة وما تم
االستثمار فيه طيلة العقود
الماضية.

farragismail60@gmail.com

مدارات
القس مكاريوس فهيم قلينى

«السكرتير والمريض النفسى»
فى لقاء بإحدى القنوات الدينية تحدث سكرتري المجمع المقدس فى حوار
والمستندات التى استخدمها
مفرتض انه عىل الهواء مبارشة ولكن كم األوراق
ً
انبا دانيال يدل داللة قاطعه أن األسئلة واألجوبة معدة مسبقا ومجهزة لذلك
نتعجب من المذيع و(سؤال
والـ ــرزق على الــلــه) ثــم انبا
دانــيــال(أجــاوب ورزق ــى على
الـــلـــه)؛ الــمــهــم لــقــد تــأثــرت
كــنــيــســتــنــا الـ ــغـ ــراء بــالــعــالــم
وبالسياسة وكنا نتمنى األخذ
بــااليــجــابــيــات الــمــنــاســبــة لنا
ولــمــبــادئــنــا مــثــل (نــكــون كلنا
على قلب رجل واحد) و(نتفق
على أن نختلف) و(سياسة
الـــوفـــاق) ..إل ــخ ولــكــن كانت
الــمــفــاجــأة مــن األنــبــا دانــيــال
األخذ بالسلبية المقيتة والتى
أث ــارت ال ــرأى الــعــام العالمى
والمصرى ألوالدن ــا ومــازالــت
أال وهى إلصاق تهمة (المرض
الــنــفــســي) ب ــاآلخ ــر فــمــا أن
تــحــدث كــارثــة أو جريمة إال
ويــســارع الــمــســئــولــون باتهام
المجرم والمتسبب فى الكارثة
عقليا) أو(مريض
أنه(مختل
ً
أيضا مع
نفسى) كما حدث
ً
الــمــجــرم الـ ــذى قــتــل وأزه ــق
أرواح إخــوتــنــا المسلمين
بالمسجد بنيوزيالندا ولكن
ف ــى الـــخـــارج ه ــن ــاك قــانــون
ومنطق ال يستخف بالعقول
لذلك أسرعوا بإحالة المتهم
للجنة طبية مــحــايــدة أثبتت
أن المجرم يتمتع بكامل قواه
العقلية ولــكــن ..فى كنيستنا
عندما يحذر سكرتير المجمع
المقدس أن وسائل االتصال
االجــتــمــاعــى بــهــا أشــخــاص
مأجورين (ومرضى نفسيون)
لــمــجــرد انــتــقــادهــم للكنيسة
ولتصرفات وقــرارات محددة
خاطئة للبعض ولهم من اآلراء
ووج ــه ــات الــنــظــر الــمــدعــمــة
بــأدلــة ووقــائــع فــهــذا يشكل
كارثة فكرية وكنسية البد من
إعــادة النظر فى هــذا الــرأى
الــصــادر مــن المسئول الــذى
ه ــدد مــبــاشــرة بــأنــه يعرفهم
باألسماء وهــذا شــىء عجيب
وغريب ألن غالبية من يكتب
ويــــعــــارض ي ــج ــاه ــر بــاســمــه
وبياناته معروفة للجميع؛ إما
قــولــه يأنهم (قــلــة) فأسمح

أن (اكــســر القلة) وأعــلــن أن
مــن يطلع على هــذه المواقع
جيدا الكم الهائل من
يعرف
ً
أصوات المعارضة وكنا ننتظر
مــن الكنيسة مواجهة الــرأى
والحجة بالردود الموضوعية
حيث تواجه الكنيسة اتهامات
محددة ومعروفة بمخالفات
عقائدية وطقسية لقوانين
الكنيسة والمجامع المقدسة
تستوجب الــردود والمناقشة
واإلقــنــاع وليس إلصاق التهم
الــمــضــحــكــة بــأنــهــم مــرضــى
خـــاصـــة وأن بــعــضــهــم مــن
أص ــح ــاب الــجــلــبــاب األســـود
ومختلف مــقــاســات (العمة)
ذكــرهــم السكرتير بــالــحــوار
وهــذا يدعو للدهشة فلماذا
تــتــرك الــكــنــيــســة والــمــجــمــع
هــذه القيادات الكنسية دون
وعقليا؟؟
نفسيا
معالجتهم
ً
ً
أو لــمــاذا ال تــتــم محاكمتهم
؟؟ لماذا ال تصحح الكنيسة
مفاهيمهم الخاطئة --هــذا
إن كــانــت خــاطــئــة --أو تقر
بصحتها ؟؟ ألــيــس ه ــذا ما
ك ــان يفعله الــســيــد المسيح
والذى سار على منواله البابا
شنودة الثالث بالمبدأ العظيم
وأخيرا
(محو الذنب بالتعليم)
ً
أتــرك لكم استنتاج الحقيقة
ومفتاحها هــو أنــنــى راسلت
وتــواصــلــت م ــع أنــبــا دانــيــال
لــلــتــحــاور الكنسى ومناقشة
مــقــاالتــى ربــمــا أكتشف أننى
أيضأ (مريض نفسي) وذلك
على قنواتنا وصحفنا الدينية
وكـ ــذلـ ــك إعـ ــطـ ــاء الــفــرصــة
للمعارضين ومحاورتهم والرد
عــلــى رســائــلــهــم واتــهــامــاتــهــم
لكنه --كعادة قيادتنا الكنسية
 -لم يجب وهى دعوة كريمةمنه ليواصل المرضى طريقهم
بوسائل التواصل كما قال د.
إبــرهــيــم نــاجــى (ومــضــى كل
إلــى غايته) وتتمتع كنيستنا
بــــفــــردوس الــنــعــيــم ويــبــقــى
(المعارضين فــى نعيم) ألن
المرضى والمجانين فى نعيم.

«األعلى لإلعالم» يطالب بالتزام المهنية فى تغطية أمم إفريقيا

ط ــال ــب الــمــجــلــس األعـــلـــى لــتــنــظــيــم
اإلعالم ،برئاسة الكاتب الصحفى مكرم
محمد أحــمــد ،جميع القنوات بضرورة
االلتزام بحقوق الملكية الفكرية للقنوات
الــتــى تــقــوم بتغطية بطولة كــأس األمــم
اإلفريقية ،مع عــدم وجــود أى خروقات
تخص هذا الشأن.
ونـــاشـــد ال ــم ــج ــل ــس ،جــمــيــع الــنــقــاد
والمحللين ومــقــدمــى الــبــرامــج
الرياضية ضــرورة االلــتــزام

بتوفير المناخ الــازم ،وعــدم استخدام
أى عــبــارات أو ألــفــاظ تحمل إس ــاءة أو
سخرية ،تجاه الفرق المشاركة بالبطولة
أو ال ــدول المنتمين إلــيــهــا ،باعتبار أن
شعوبا شقيقة يجب أن
هذه الفرق تمثل
ً
تحظى بكل احترام وتقدير ،وذلك إلنجاح
هــذا الــحــدث الــريــاضــى الكبير والعمل
على تجاوز الخالفات والخروج بالشكل
المشرف الــذى يليق بمكانة مصر التى
تتولى رئاسة االتحاد اإلفريقى.
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إشاده إعالمية بحفل افتتاح «كان »2019

خروقات بطولة األمم اإلفريقية

أبهر حفل افتتاح بطولة األمــم
األفريقية ،جميع البلدان المشاركة
فــى البطولة فــى نسختها الـــ32
المقامة بمصر ،واشتعلت معها
بــرامــج الـــ"تــوك شــو" تــزامـ ًنــا مع
الحفل الذى انطلق مساء الجمعة
الماضية.
اإلعــامــي عــمــرو أديـــب ،أعــرب
عن سعادته لخروج حفل االفتتاح
بشكل جيد ،قائال" :شىء مبهر
ومذهل".
وأضـــــــاف "أديـــــــــب" ،خ ــال
برنامجه "الحكاية" الــمــذاع عبر
فضائية "إم بي سي مصر"" :ال سحر
وال شــعــوذة ..إحنا نقدر" ،الف ًتا إلى
أن كــل ال ــدول العربية أش ــادت بحفل
االفتتاح ،مضي ًفا" :مبروك يا مصر..
مش عارفين نشكر مين".
وتابع أن المصريين عندما ينفذون
جيدا يكونون سعداء به ،مضي ًفا:
شيئًا ً
"مصر لما بتحط دماغها فــي حاجة
متوقعا أن حفل
بتعملها بشكل عالمي"،
ً
سببا في
سيكون
االفــتــتــاح الــمــصــري
ً
تغيير شكل حفالت االفتتاح المقبلة.
وأشـ ــار إل ــى أن مــن نــفــذ حفل
االفتتاح سينام الليلة قرير العين،
مضي ًفا" :محدش هيقدر يقولنا
بم ،وال تلت التالتة كام".
وتـ ــابـ ــع اإلع ـ ــام ـ ــي" :ال ــف ــوز
بالبطولة أمل كبير أكيد ،بس في
رأيــي إن نجاح التنظيم والحفاظ

وم ــن جــانــبــه عــلــق أيــمــن عــدلــي،
عضو اللجنة التأسيسية للنقابة،
قــائ ـاً :اللجنة ستساعد فــي رصد
وتقييم أداء اإلعالم الرياضي بشكل
عـ ــام ،وه ــى كــانــت ضــمــن جــدول
أعــمــال النقابة منذ االنتخابات
األخيرة ولكن حان تشكيلها هذه
األيام تزام ًنا مع انطالق البطولة.
وأضـــاف "عــدلــى" فــي تصريحاته
لـ"المصريون" ،أن من المعايير المهمة
الــتــي ستعتمد عليها اللجنة هــي األداء
اإلعالمي لمقدمي البرامج الرياضية ،إلى
جــانــب رصــد كــل الــتــصــريــحــات الــتــي تصدر
خالل الحلقات التليفزيونية للبرامج ،كما أن
عنصري الدقة والشفافية في نقل األحــداث
واألخبار أهم ما ستعتمد عليه اللجنة خالل
عملها في األيام المقبلة.
وطالب عضو اللجنة ،المقيمين على أعداد
البرامج الرياضية ،بتحري المصداقية في نقل
التصريحات والتغطية المحايدة بدون المبالغة
خــال عملية البث ،الف ًتا إلــى أن الحديث عن
الئحة عمل أو عقوبات داخــل اللجنة ،أمــر لم
تحدده النقابة حتى اآلن.

حنان حمدتو

عــلــى أمــــن الــجــمــيــع هـــو ده الــنــجــاح
الحقيقي".
واســتــكــمــل حــديــثــه" :مــصــر تصدت
بشجاعة ونظمت البطولة في  3أشهر،
الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها
بحسن االستقبال لضيوفنا األفارقة".
إما اإلعالمي مصطفى بكري فقال
إن مصر استعدت بصورة كبيرة للبطولة
لتؤكد للعالم كله أنها آمنة وتمضي في
طريق التنمية.
وأض ــاف "بــكــري" ،خــال برنامجه
"حقائق وأسرار" ،المذاع على فضائية
"صدى البلد"" :كل الدعوات للمنتخب
ولــمــصــر أن تــمــضــي وتــتــحــول لــدولــة
عظمى .

«عمرو دياب» يطالب بإغالق  5قنوات فضائية
قدم المطرب عمرو دياب ،شكوى إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد
ّ
أحمد رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،ضد خمس قنوات تحمل
متهما إياها
اسم "الهضبة" ،وهو اللقب الذى يشتهر به منذ سنوات،
ً
بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية ،خاصة أنها تعرض أغنياته
وأفالمه ولقاءاته من دون الرجوع إليه.
وتولى تقديم الشكوى الرسمية إلى المجلس المستشار القانونى
للفنان ،المحامى أشــرف عبد العزيز ،مرف ًقا بها أسطوانات تضم
محتوى القنوات ،مثل "الهضبة أفــام" ،و"الهضبة درامــا" ،و"الهضبة
سينما" ،و"الهضبة كالسيك" ،و"الهضبة اليوم".

وطالب ديــاب ،فى شكواه بإغالق هــذه القنوات ومحاسبتها على
الخسائر األدبية والمادية الضخمة التى لحقت به ،نتيجة استيالئها
ٍ
أغان وأفالم وحوارات تليفزيونية بشكل يوحى
على منتجاته الفنية من
بأنه مالكها .وأشار المحامى إلى أن تلك المخالفات ستحال إلى النيابة
العامة ،استناداً إلى قانون الملكية الفكرية وقانون تنظيم الصحافة
واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

مخاطبا الشعب
وواصــل اإلعالمي
ً
الــمــصــري" :اتــركــوا مــن يــريــد أن ينبح
فلينبح ،ومن يريد أن يعوي فليعوي ،نحن
جميعا ،كل من
صــامــدون وسنسحقهم
ً
يحاول النيل من مصر سنسحقه".
مــن جانبها علقت اإلعــامــيــة رانيا
بدوي ،على الحفل" :شىء مشرف يليق
باسم ومكانة مصر".
وأضــافــت "بـ ــدوي" فــي تــدويــنــة على
"تويتر"" :أل أل أل مش ممكن اإلبهار في
حفل االفتتاح اللي أن شفته ده ،شغل
رائع ومبهر ومحترف" .
وت ــاب ــع ــت" :اف ــت ــت ــاح مــيــقــلــش عــن
االفــتــتــاحــات الــعــالــمــيــة الــلــي الــواحــد
بيشوفها ،حاجة مشرفة تليق باسم

مصر".
واختتمت اإلعالمية" :اختيار حكيم
في الجول صوت قوي ومصري أصيل
ربنا يكملها بالستر ويفرحنا بالفوز".
أيضا أشاد اإلعالمي أحمد موسي،
ً
بــحــفــل االفــتــتــاح ق ــائ ـ ًـا" :مــصــر تبهر
العالم ..حفل أسطوري يليق بحضارة
وطــن وشــعــب عــظــيــم ..مصر تستطيع
شكرا لكل من شارك
دوما إبهار الدنيا..
ً
ً
وخطط ونفذ ..إنها مصر العظيمة يا
سادة ..تحيا مصر"
وأضاف "موسى" عبر صفحته بموقع
"فيس بوك"" :قدمت مصر حفل افتتاح
ضخما ضم العديد من العناصر الفنية،
ً
والعروض االستعراضية ،كما ضم أغنية
من المطرب المصري حكيم ،باإلضافة
لــلــمــطــرب الــنــيــجــيــري "فــيــمــي كــوتــيــه"
والمطربة اإليفوارية "دوبيه".
بدوره هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب
االعالميين ،الرئيس عبد الفتاح السيسى
مؤكدا أن
بحفل االفتتاح المبهر للبطولة،
ً
االفتتاح يليق بالدولة المصرية.
كما هنأ "سعدة" فى بيان صادر عنه،
اللجنة المنظمة التى أشرفت على تقديم
الحفل ،قائالً" :حفل رائــع خــالٍ من أى
عيوب بل يفوق أى حفالت افتتاح سابقة
لتبقى مصر هى رائــدة القارة السمراء
فى كل المجاالت.

إيمان هانى

بطل حملة إعالنات «جوجل» :أعيش
فى شبرا ..و«تريزيجيه» سبب شهرتى

محمد فضل

معلقون ُجدد بـ«تايم سبورت»
لتغطية بطولة األمم األفريقية

تــعــاقــد مــســئــولــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة
لإلعالم ،برئاسة حسين زين مع عدد من
المعلقين الجدد لتغطية بطولة كأس األمم
ـدءا من
األفريقية التى تحتضنها مصر بـ ً
الفترة  21يونيو حتى  19يوليو المقبل.
المعلق
وج ــاء عــلــى رأس المعلقينُ ،
السعودى فهد العتيبى ،والمعلق المتميز
بالل عالم ليكونا ضمن نجوم المعلقين
على مباريات كأس أمم أفريقيا.
ونشر "بالل عالم" تغريدة عبر "تويتر"
قائالً" :الحمد لله ،تم االتفاق بيني وبين
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لجنة تقييم «اإلعالميين» لرصد

شكلت نقابة اإلعــامــيــيــن ،بــرئــاســة الدكتور
ط ــارق ســعــدة ،لجنة لتقييم اإلع ــام الرياضي
تزام ًنا مع انطالق بطولة كأس األمم األفريقية،
ـدءا من  21يونيو حتى 19
التي تنظمها مصر بـ ً
يوليو المقبل.
وأكــدت النقابة في بيان لها ،أنــه تم اختيار
كوكبة من اإلعالميين الرياضيين أصحاب الخبرة
والتميز الذين يتسمون بالمصداقية والتقدير
واالحترام لعضوية اللجنة ،حيث تشكلت اللجنة
برئاسة عضو مجلس إدارة النقابة خالد فتوح،
وعضوية كل من اإلعالميين حسام الدين فرحات
وعــبــد الــفــتــاح حسن وخــالــد لطيف وعــمــر عبد
الخالق وكمال جابر ودكتور رامي بهجت وصالح
دنــدش وط ــارق رض ــوان وســهــا إبــراهــيــم وسماح
عمار وصالح بدران ومحمد باهي وسمير حسين
وعثمان أباظة وجمال نور الدين وعصام شلتوت
وجــمــال الــعــاصــي وإيــهــاب شــعــبــان ويــاســر عبد
العزيز وأحمد السباعي.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها
هذا األسبوع لوضع إستراتيجية جديدة لتقييم
أداء اإلعالم الرياضي أثناء وبعد البطولة ،كما
أن قراراتها ستكون ُملْزمة لمن يعمل في اإلعالم
الرياضي ،وذلــك بالتنسيق مع المجلس األعلى
لتنظيم اإلعالم الذي بدوره وضع معايير وأسس
ملزمة للحفاظ على حرية المشاهدة واالستماع
دون الخروج عن النص وإثارة الفتن والبلبلة.

وكان المجلس ،تلقى طلبا ً من القنوات
الــمــالــكــة لــحــقــوق بــث الــمــبــاريــات "تــايــم
ســـبـــورت ،أون ســـبـــورت" طــالــبــت فيه
المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى
ه ــذا الــصــدد ،خــاصــة حــقــوق التصوير
الخاصة بكواليس المباريات والتصوير
داخل االستادات وأماكن إقامة الالعبين
ومناطق تواجد المشجعين.

إدارة (تايم سبورت) على أن أكون معل ًقا
لــكــأس األم ــم األفــريــقــيــة عبر شاشتها،
وأشــكــر الــمــســئــولــيــن الــمــحــتــرمــيــن على
ثقتهم الغالية التي أرجو من الله أن أكون
محلها".
مؤخرا مع العديد من
وتعاقدت القناة
ً
نجوم الكرة على رأسهم اإليفواري ديدييه
دروجبا والكاميروني صامويل إيتو ،لتحليل
مباريات البطولة عبر شاشتها.

أسامة عبد الله

أطلقت شركة "جوجل" حملتها اإلعالنية الثانية
مــؤخـ ًـرا ،بنفس شخصيات حملتها األولـــى ،التى
نجحت فى جذب الجمهور ،ومنها خالد جوليو ،مؤدى
شخصية "كابتن فالوجي" ،صاحب "الباروكة" ،الذى
جسد مقطع "تريزيجيه" .وقال جوليو لموقع """�FIL
" :FANشاركت فى الحملة األولــى لجوجل والتى
بدأت نهاية العام الماضي ،والثانية تم تسجيلها قبل
رمضان ولكنها لم تعرض على التلفزيون إال بعده".
وأضــاف" :شاركت فى اإلعالن عن طريق عملى
فى إعالن تكييف "ميديا ميراكو" ،أحد اإلعالنات
التابعة لشركة " "GOOD PEOPLEحيث إننى
أعمل مع صاحب الشركة ،وشاهد اإلعالن القائمين
على حملة جوجل ،حيث كنت أؤدى دور الحرامى
"اللى بيلطف الجو" ،فطلبوا مشاركتى فى حملتهم".
وأشار إلى أن "أول إعالن لى كان إعالن "شيبسي"
عام  2013مع أحمد حلمي ،ثم شامبو هيركود وغيره
حوالى  10إعالنات ،بالرغم من أننى ال أمتهن وال
أطمح للتمثيل أو المتابعة فى مجال اإلعالنات ،فكل

علي االشتراك بها من قبل
تلك اإلعالنات عرض
ّ
صناعها وليست رغبة خاصة مني ،فأنا ال أسعى
للمشاركة من نفسي".
وقال جوليو" :أنا ال أمثل فى إعالن جوجل ،ألن هذا
هو أسلوبى الطبيعى الذى أتعامل به ،ولكن المخرج
هو من اختار الباروكة وطريقة المالبس ،وهى أكثر
مــا نــال على إعــجــاب الــنــاس ،فهى سبب شهرتى
حاليا ،مثل أكرم حسنى الذى اشتهر بشخصية "أبو
ً
حفيظة" ،حتى إن المحيطين بى يقنعوننى باالحتفاظ
بها والتقديم فى شركات اإلعالنات بها".
وذكر أنه يعيش فى شبرا "يعرفنى الجميع فيها،
بالباروكة أو من غيرها ،حيث شاركت مرة فى إعالن
"البوادي" بصوتى فقط ،عرفونى منه وشجعونى على
االستمرار".
وق ــال إن أكــثــر شخصية علقت مــع الــنــاس فى
اإلعــانــات "تريزيجيه" ،ومشهد األهلى والزمالك
أخذته السوشيال ميديا ككوميكس للسخرية من
هزيمة األهلى والزمالك.

«بى إن سبورت» تسرح  300موظف لتقليل الخسائر

اتــخــذت مجموعة قــنــوات "بــى إن سبورتس"
ـرارا بإنهاء خــدمــات  300موظف،
القطرية ،ق ـ ً
فى محاولة منها لتقليل الخسائر التى تفاقمت
منذ ظهور "بــى آوت كيو" التى تقوم بنقل وبث
جميع المباريات والبطوالت والفعاليات الكروية
والرياضية القارية والعالمية التى تنقلها ،وتسيطر

فى األساس على حقوق بثها .وتؤشر تلك الخطوة،
إلنــهــاء خــدمــات هــذا الــعــدد الكبير إلــى تخلى
نسبيا عن سياسة الدعم الال
الحكومة القطرية
ً
محدود لإلعالم دون النظر إلى حسابات الربح
والخسارة .ويشكل هذا العدد الكبير ما يقرب من
 % 20من القوى العاملة فى القناة ،األمر الذى

 3طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا

قــال المخرج شــكــري أبــو عميرة ،عضو الهيئة
الــوطــنــيــة لــإعــام ،إن الــمــجــلــس األعــلــى لتنظيم
اإلعـ ــام يــرفــع شــعــار "شــجــع بــلــدك واتــفــرج على
تلفزيون بــلــدك" ،الــذي لــه الــحــق الــوحــيــد فــي بث
المباريات على التلفزيون األرضي.
وأوضح "أبو عميرة" ،خالل حواره مع اإلعالمية
جيهان لبيب ،ببرنامجها " 90دقيقة" ،المذاع على
فضائية "الــمــحــور" ،أنــه يــوجــد  3طــرق لمشاهدة
مباريات بطولة األمم اإلفريقية؛ عبر منافذ الهيئة
الوطنية لإلعالم "إيريال ديجيتال" داخلي وخارجي،

أمير سعد

«ميدو» بعد تحقيق «األعلى لإلعالم»« :ولد صغير يكلم زوجتى ..ويبتزنى»

وريسيفر يحول الشاشة إلــى تلفزيون رقــمــي ،أو
عن طريق "اإليريال" القديم ولكن لن تكون بتقنية
"."HD
وأكــد عضو الهيئة الوطنية لــإعــام ،أن هذه
ـحــا أن قــنــاة "تــايــم
الــطــرق مــتــاحــة للجميع ،مــوضـ ً
سبورت" بدون أي اشتراك؛ ألن من حق المصريين
أن يشاهدوا المباريات على تلفزيون بلدهم.

محمد فضل

أص ــاب األوســـاط اإلعــامــيــة العربية ،وخاصة
الرياضية بالدهشة ،فى ظل ما كان يتردد طوال
الوقت من أن أموال القنوات القطرية والميزانيات
المالية لها ال تخضع لمقاييس الربح والخسارة،
بل هى أمــوال دولــة ،قــررت ضخ المليارات فى
قطاع اإلعالم ،الذى يشكل نقطة قوة لها ،من دون

البحث عن مكاسب مالية ،أو االهتمام بالخسائر.
من جانبه قال مسئولو "بى إن سبورت" القائمة
على االشتراكات ،إنهم تأثروا بشدة بسبب البث
اإللكترونى غير المرخص لمحتواها.
وأش ــاروا إلــى أن ظاهرة البث غير القانونى
بدءا من األفالم
قضية عالمية تؤثر على كل شىء ً

وحتى المباريات المباشرة ،فإن القليل من القنوات
الرئيسية لجأت إلى خفض عدد موظفيها بسبب
هذا البث غير القانونى.

ميدو

خضع النجم أحمد حسام "ميدو" ،إلى التحقيق من قبل لجنة
الشكاوى بالمجلس األعلى لإلعالم نهاية األسبوع الماضى،
بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل االجتماعى
"فيس بوك" ،بنشر عبارات تسئ لجماهير الرياضة المصرية
مؤكدا
وتثير الفتنة الرياضية .ونفى "ميدو" عالقته بالصفحة،
ً
أنه اتخذ اإلجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبالغ
إدارة "فيس بوك" ،والتقدم ببالغ رسمى إلى مباحث اإلنترنت
وأن حساباته الموثقة فقط على موقعى تويتر وإنستجرام وال
يملك أى حسابات أو صفحات على موقع "فيس بوك.
وأكد أن الصفحة لشخص يقيم بإحدى الدول الخارجية،
"أعرف من يقوم بهذا األمر ،إنه ولد صغير ُيدعى على ومقيم
رسميا ،حيث يقول
فى دبي ،يتواصل مع زوجتى ويقوم بابتزازنا
ً
إنه قادر على اختراق أى حساب ،ولن يتوقف إال عندما يحضر

إلى مصر ويلتقط صورة معي".
وتابع" :رغم احترامى للقرار لكن هذا ال يجوز  ..وبخاصة
أن الحساب ليس موث ًقا ..هذا قد يساعد على ابتزازنا كنجوم".
وأكــد ،أنه يقدر ويحترم جماهير النادى األهلى وجماهير
الرياضة المصرية بصفة عامة.
وأهاب المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،بكافة الشخصيات
العامة والمواطنين بسرعة إبــاغ الجهات المختصة واتخاذ
اإلج ــراءات القانونية تجاه أى حسابات أو صفحات مزيفة
منسوبة إليهم على مواقع التواصل االجتماعى حتى ال يقع أى
منهم تحت طائلة القانون.
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