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حفيد «عمر الشريف» يعلن تأسيس شركة واقيات ذكرية تحمل اسمه!
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«القليوبية» و«جنوب سيناء» ..النهضة «مرت» من هناك

شــهــدت مــحــافــظــات مــصــر ،مــنــذ تولى
كبيرا
تطورا
الرئيس عبدالفتاح السيسى،
ً
ً
فى شتى المجاالت عن طريق التوجيهات
للمحافظين بتطوير القطاعات المختلفة،
وجــــاءت مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة ضــمــن أهــم
تطورا هائالً ،حيث
المحافظات التى شهدت
ً
تمت فيها العديد من التوسعات من إحالل
وتجديد عــدد مــن الــمــشــروعــات الخدمية
والتنموية والتى ساهمت فى تقديم خدمات
متميزة ودفع عجلة التنمية ألبناء المحافظة
وال ي ــزال هــنــاك الــعــديــد مــن المشروعات
يتم تنفيذها على قــدم وســاق ومــن المقرر
افتتاحها بداية العام الجديد.
وتكلفت محطة معالجة مــيــاه الصرف
الصحى بالجبل األصفر فى الخانكة مليارات
الجنيهات ،التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،وتعد أكبر محطة معالجة بالشرق
األوس ــط ،ومــن ضمن ثــاث محطات على
مستوى العالم ،وتقع على مساحة  ٧٨فدا ًنا،
إلكترونيا من داخل
والمحطة تعمل بالكامل
ً
غرف التحكم ،وتعالج  ٢٫٥مليون متر مكعب
يوميا من مياه الصرف الصحى.
ً
وف ــى مــجــال الــصــحــة ،افــتــتــح الــرئــيــس
السيسى بــدايــة عــام  ،٢٠١٨عبر الفيديو
كــونــفــرانــس مستشفى الــتــأمــيــن الصحى
طبيا متمي ًزا
الجديد ببنها الذى يعد
ً
صرحا ً
عاما.
بالدلتا بعد توقف دامً ١٥
وشهدت محافظة جنوب سيناء ،إنشاء
مــشــروعــات تــنــمــويــة وخــدمــيــة بتكلفة ١٠
مليارات جنيه ،تم االنتهاء من  ٪٨٠منها
خــال عــام  ٢٠١٨وجــار االنتهاء من باقى
المشروعات خالل عام .٢٠١٩

و تم االنتهاء من محطة تحلية مياه البحر
بطاقة  ٣٠ألف متر مكعب /يوم بتكلفة ٥٧٥
مليون جنيه على مساحة  ٣٣ألف متر مربع.
وف ــى قــطــاع اإلســكــان تــم تنفيذ ٩١١٢
وحــدة سكنية المبلغ  ١٫٥مليار جنيه أى
بنسبة  ٪٦٠من إجمالى ما تم إنشاؤه خالل
السنوات السابقة بمدن المحافظة.
وحصلت مدينة الطور ،على نصيب األسد
نظرا للكثافة السكانية
من هذه الوحدات
ً
بنسبة  ٪٦٨بعدد  ٧٢٣٢وحدة.
وفى إطار الموانئ ،تم افتتاح منفذ طابا
تطويرا شامالً
البرى بعد االنتهاء من تطويره
ً
على مساحة ٢٧٠٠٠م ٢بتكلفة إجمالية
قدرها  ٤٩مليون جنيه.
كما تم تطوير ميناء نويبع بتكلفة ٣٥٠
مــلــيــون جنيه وج ــار تــطــويــر مــيــنــاء الصيد
بمدينة طــور سيناء ،وسيتم افتتاح أعمال
التطوير فى مارس القادم بتكلفة تصل إلى
حوالى  ٤٥مليون جنيه.
وفى مجال حماية المحافظة من السيول
تم افتتاح عدد من مشروعات وزارة الرى
الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول
بالمحافظة بتكلفة  242مليون جنيه بمدن
نوبيع ودهب وسانت كاترين ،تضمنت حاجز
إعــاقــة بمنطقة الصاعدة البيضا بمدينة
نوبيع بطول 215مــتــراً وبتكلفة بلغت نحو
 2مليون جنيه ،ويهدف الحاجز إلى حماية
المنشآت الحيوية بمنطقة المزينة والميناء،
وطــريــق دهــب ،نوبيع مــن أخــطــار السيول.
وافتتاح سد وادى األسباعية بسانت كاترين
بسعة تخزينية تقدر بـ  100الف م 3بتكلفة
نحو  5.4مليون جنيه بهدف إلــى حماية

المنطقة المحيطة من أخطار السيول.
كما تم افتتاح بحيرتين بسانت كاترين
بسعة تخزينية تبلغ  500الف م 3وبتكلفة
تقدر بنحو  12.3مليون جنيه ،حيث يهدف
إنشاء البحيرة إلى حماية عدد من المناطق
الحيوية بالمنطقة ومنها طريق سانت كاترين
 وادى فيران ،و طريق خط مياه الشرب(فــيــران سانت كــاتــريــن) ومحطات الرفع،
باإلضافة إلى حماية قرية فيران والطرفة
وجميع التجمعات البدوية بطول 100كــم،
فضال عن حماية أكمنة الجيش والشرطة
والوحدات العسكرية الموجودة بالمنطقة،
كذلك حماية خطوط االتصاالت والخطوط
االستراتيجية بطول  100كم ،وحماية دير
البنات بوادى فيران من أخطار السيول ،كما

ت ـ ــداول رواد مــوقــع الــتــواصــل
االجــتــمــاعــى "فــيــس بـــوك" ،مقطع
فيديو لــشــاب مغربى كــان يطلب
المساعدة مــن المصريين بأحد
شـ ــوارع الــعــاصــمــة ،فيما أثـــار رد
فعل المصريين إعجاب الجماهير
المغربية.
وظهر شاب مغربى فى الفيديو
وهو يتجول فى الشوارع ،ويتحدث
إل ــى الــمــارة عــن فــقــدانــه ألوراق ــه
وماله ،فى حين تعاطف معه الكثير
من الشباب المصرى وحرصوا على
تقديم الدعم المادى له ،وحاولوا
توفير مسكن له.
فــيــمــا أثـ ــار الــفــيــديــو ،إعــجــاب
المغاربة ،مبدين إعجابهم بموقف

الــشــبــاب الــمــصــرى  ،حــيــث علق
أحدهم على الفيديو بقوله" :شكرا
ألهل مصر فرحتوتا والله" ،وقالت
أخــرى "والــلــه بحبكم جــدا يــا أهل
مصر دلوقتى زاد حبى ليكم أكثر
شــكــرا يــا مــصــريــن" ،فــيــمــا قالت
أخ ــرى" :شــكــرا جــزيـاً للمصريين
على حسن الكرم وحسن الضيافة"،
بينما أبــدت مغربية أخــرى تأثرها
بالفيديو بقولها "أنــا مغربية والله
شــوفــت الــفــيــديــو بكيت حــمــد لله
شوفت الطيبة والكرم يامصريين
أعزكم الله".

أحمد سالم

محمد الخرو

تماما عن التى تناهجينها رانيا .وال نحتاج
ومختلفة
فتحت اإلعالمية السعودية حليمة مظفر ،النار
ً
رأيك.المرأة السعودية واجهت وحدها لرفع الوعى
على الفنانة رانيا يوسف ،بعد دعوتها إلى إسقاط
واكتساب حقوقها بجهودها وفكرها ووعيها ونرفض
عاما وإلى منح المرأة
نظام الوالية لمن تخطوا الـً 18
من يتسلقون على قضاياها ويسرقون جهودها
حريتها واستقالليتها.
ألجل الشهرة".
كــانــت "ران ــي ــا" عــبــرت عــن سعادتها
وأض ــاف ــت ف ــى تــغــريــدة منفصلة:
بالحديث عــن مــشــروع قــانــون يسقط
الــواليــة عــن الــمــرأة الــســعــوديــة بعد
"فــض ـاً رانــيــا ال عــاقــة لــك نهائيا ً
بــأى شــأن خــاص بالمرأة السعودية.
سن الـــ ،18وقالت " فى تغريدة عبر
الحرية المسؤولة تختلف عن الحرية
حسابها على "تويتر""" :نعم إلسقاط
المنسلخة التى تقولين لها نعم".
الوالية بعد الـ ،18نعم لحرية المرأة،
وتابعت" :وال نسمح أبـ ًـدا باستغالل
نــعــم لــنــجــاح ال ــم ــرأة ،نــعــم الستقالل
قضية تخص المرأة السعودية ألسباب
الــمــراة" .واختتمت تغريدتها بهاشتاج
حليمة
شخصية وللفت االنتباه إليك .نصيحة خليك
"إقــرار إسقاط الوالية بعد الـــ ،"18ووضعت
فى قضية الفستان والبطانة أفضل".
علم المملكة العربية السعودية ،األمر الذى أثار
موجة هجوم ضدها إزاء تدخلها فى شأن سعودي.
وغـــردت "مــظــفــر" عبر حسابها على "تــويــتــر":
صفية جمال
"الحرية التى تبحث عنها المرأة السعودية مسؤولة

محمد عبد الحارس

شهامة الشباب المصرى تبكى المغاربة

يساهم المشروع بشكل مباشر فى توطين
البدو والتنمية المستدامة ألهالى المنطقة.
وفى مجال التعليم ،تم افتتاح3مدارس
بــرأس ســدر ،بمشاركة الــقــوات المسلحة
وهــى مــدرســة الشهيد أيــمــن عبدالحميد
الــثــانــويــة العسكرية ومــدرســة رأس سدر
للتعليم األســاســى بتكلفة 4ماليين جنيه
وتــضــم 11ف ــصـ ـاً عــلــى مــســاحــة 6آالف
مــتــر وأعــمــال تــوســعــات مــدرســة الشهيد
عبدالمنعم ريــاض الرسمية للغات بتكلفة
 5مــايــيــن جــنــيــه وتــضــم 14ف ــصـ ـاً لكل
المراحل التعليمية من رياض األطفال حتى
الثانوى العام ،والمدرسة اليابانية بطور
سيناء بتكلفة 33مليون جنيه نفذتها الهيئة
الهندسية للقوات المسلحة.

إعالمية سعودية تفتح النار على
«رانيا يوسف» :خليك فى البطانة

حكم بنينى يعلن إسالمه باألزهر خالل تغطية بطولة األمم

أعلن الحكم الدولى السابق البنينى كوفى كودجا ،إسالمه خالل
وجوده فى مصر للمشاركة بمنافسات كأس أمم أفريقيا فى نسختها
الـ  .32واختار الحكم البنينى اسم جديد لنفسه "محمد" بعد إشهار
إسالمه فى بلد األزهر الشريف ،وحرص على أداء بعض الصلوات
خالل تواجده بمشيخة األزهر.
نظرا لما رآه من سماحة
وأكد الحكم اإلفريقي ،أنه أشهر إسالمه ً
فى تعامالت المسلمين وحسن الخلق والدعوة إلى السالم والبعد عن
الحروب .ويعتبر كوفى كودجا من أشهر حكام القارة السمراء إن لم يكن
أشهرهم .وقام «كودجا» ،بأداء صالة الظهر والعصر باألزهر الشريف
مؤكدا أن تعامل المسلمين كان له األثر األكبر فى
بعد إشهار إسالمه
ً
أن يعتنق اإلسالم وأن يشهره باألزهر خاصة .وسبق لكودجا أن أدار
العديد من المباريات للمنتخب الوطني ،حيث أدار  6مباريات للفراعنة
فى بطوالت إفريقيا وهى مواجهات مصر أمام زامبيا فى بطولتى ،2000
و ،2002وأمام المغرب فى نسخة  2006بمصر وثم مباراتى السودان
والكاميرون بأمم  ،2008وأخيرا الجزائر بأمم .2010

وج ــار االنــتــهــاء مــن تــرفــيــق 600قطعة
أرض والــمــرافــق الــخــارجــيــة لــعــدد 500
وحــدة إســكــان بــالــرويــســات بــشــرم الشيخ
بتكلفة 135مليون جنيه ،وافتتاح مضمار
الهجن بشرم الشيخ مرحلة ثانية بتكلفة
 21مليو ًنا و 700ألف جنيه مارس القادم،
وجار االنتهاء من الطريق الجديد "النفق
 ،شرم الشيخ" بتكلفة  3.5مليار جنيه..
يبدأ من نهاية نفق الشهيد أحمد حمدى
بالسويس ويمر بمدن رأس سدر ،أبوزنيمة،
وأبورديس ،وطور سيناء حتى مدينة شرم
الشيخ ..أكد المواطنون بجنوب سيناء أن
المشروعات التى تمت فى عام  2018هى
مشروعات كبيرة تم االنتهاء منها فى وقت
قياسى وفــى ذلــك يقول ناصر أبــو بريك
أحد مشايخ قبيلة المزينة :نشكر الرئيس
عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بتنمية
سيناء.
وأشار إلى أن إقامة محطة تحلية المياه
بطور سيناء تعد إنجا ًزا فى تاريخ المحافظة،
تماما على مشكلة المياه
حيث إنها ستقضى
ً
بمدينة الطور والتى تعد أعلى مدن جنوب
ســيــنــاء فــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة .حــيــث كنا
نعانى فــى الماضى مــن نــدرة المياه التى
كانت تأتى لساعات قليلة بسبب انخفاض
المياه باآلبار ولكن وبعد افتتاح محطة المياه
زادت ساعات ضخ المياه للمدينة وأصبحنا
ال نعانى من مشكلة المياه خاصة أن مياه
المحطة صالحة للشرب بنسبة .% 100

حفيد «عمر الشريف» يعلن تأسيس شركة واقيات ذكرية تحمل اسمه

تزام ًنا مع الذكرى الرابعة لوفاة جــده ،أثــار "عمر
الشريف جونيور" ،حفيد الفنان عمر الشريف ،جدالً
على منصات شبكات التواصل االجتماعي.
وجــاء ذلك فى أعقاب إعــان حفيد الفنان الراحل
على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اقترابه من
تأسيس شركة وخط إنتاج لواقيات ذكرية تحمل اسم
“عمر الشريف”.
وكتب عمر الصغير فى تدوينته" :نقاش حول تطوير
عالمة تجارية خاصة باسمى لواقيات ذكرية بنكهة
الحمص والفالفلَ ،من يريد أن يستثمر معى فى هذا
ّ
المشروع؟".
وقبل سنوات ،أثار حفيد النجم العالمي ،ضجة واسعة

بعد تصريحات اعترف فيها بأنه مثلى الجنس.
غير أنه أكد أن عالقته بأفراد عائلته لم تتأثر على
اإلطــاق بهذه الميول ،ألنهم ال ينظرون إليه سوى أنه
األخ والصديق واالبن.
يوما موضوع جدل فى
وقــال إن هذا األمــر لم يكن ً
العائلة ،وأشــار إلــى أن جــده عمر الشريف كــان يعلم
بحقيقة ميوله لكنه لم يتحدث معه باألمر ،ولم تتأثر
عالقتهما ،حتى أنه قال له ذات مرة "خليك زى ما أنت
مسلما
عــاوز" ،وعلى الرغم من اعتبار جونيور نفسه
ً
مؤم ًنا ،إال إنه أكد أن ثقافته تحمل اليهودية والمسيحية
معا ،خاصة أنه مولود ألم يهودية ولديه جذور مسيحية
ً
من جهة جده عمر الشريف.

أعــاد الــداعــيــة الــســعــودي ،نــايــف العساكر،
مــقــطــع فــيــديــو نــــادر لــلــرئــيــس ال ــراح ــل أن ــور
السادات ،يصف فيه "اإلخوان المسلمين" بأنهم
مثل الشيعة يتعاملون بالتقية.
وقــال السادات فى مقطع الفيديو الــذى تم
تــداولــه إن اإلخ ــوان خــال فترة صراعهم مع
الرئيس الراحل ،خاضوا فى معركتين.
وأضــاف أن المعركة األولــى كانت فى عام
 ،1954وتتمل فى محاولة اغتيال عبدالناصر،
أعقبها حــل لجمعيتهن ،وضــبــط مفرقعات،
وأش ــار فــى سياق حديثه إلــى الجهاز السرى

يبدو أن أسرار حياة كوكب الشرق ،لم
تنته بعد ،حيث يروى أنه بعد استقرار
أم كلثوم فــى الــقــاهــرة بفترة قصيرة،
نالت رعــايــة األزه ــرى الــبــارز مصطفى
عبد الرازق ،بمكانته العلمية والسياسية
الكبيرة ،كما يلحظ أن تسجيالت الشيخ
على محمود حظيت بمكانة كبيرة لدى
سيدة الغناء.
وبعد االستقرار فى القاهرة ،اتسعت
ال ــدائ ــرة الــمــشــيــخــيــة ح ــول أم كــلــثــوم،
وعرفت محمد القصبجي ،ابــن الشيخ

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
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الــمــلــحــن عــلــى الــقــصــبــجــي ،ثــم عرفت
ري ــاض السنباطي ،ابــن الشيخ أحمد
السنباطي.
كما توثقت عــاقــة أم كلثوم بكبار
الــشــيــوخ والــقــ ّراء فــى عــصــرهــا ،ومنهم
محمد رفعت ،وعبد الفتاح الشعشاعى
ومصطفى إسماعيل.
ويــلــحــظ مــن ي ــزور متحف أم كلثوم
ويتفقد مقتنياتها من األسطوانات ،أن
تسجيالت الشيخ على محمود حظيت
بمكانة كبيرة لــدى سيدة الغناء ،ونقل

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

اإلخوان تأسيس حزب ،بشرطين :األول -أن ال
يسموه باسم اإلخوان المسلمين.
الــثــانــي -إبــعــاد رج ــال الــنــظــام الــخــاص عن
الحزب" .وقد كشف هذه الواقعة المهندس أبو
موضحا
العال ماضى رئيس حــزب "الــوســط"،
ً
أن محافظ أسيوط وقتها ذهب لمقابلة عمر
الــتــلــمــســانــي ،مــرشــد الــجــمــاعــة وع ــرض عليه
العرض ،لكنه أبلغه بالرفض.

رضوى جمال

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

ذب ــذب ــات صــوتــهــا ،وإتــيــانــهــا بــالــعــرب
الصوتية فى أماكنها ،وانتفاء التكرار
وانتهاء بأدائها
الحرفى من إعاداتها،
ً
الباهر للقفالت الحراقة بقوة وإحكام
نادرين.
ك ــل هـــذا يــمــكــن أن نــســمــيــه "غــنــاء
المشايخ" أو "الغناء المقرأن" الذى يظهر
فيه أثر فن التالوة واإلنشاد الديني.

فــى إطــار جهود الــقــوات البحرية فــى دعــم أعمال
البحث واإلنــقــاذ البحرى على كافة السواحل لتأمين
وحماية الحدود البحرية ،ورد بالغ يفيد بشحط اللنش
السياحى " "MY OXYGENعلى إحدى جزر البحر
األحمر ،ويحمل  8ركــاب مصريين ،إضافة إلى طاقم
اللنش المكون من  3أفراد ،وعلى الفور صدرت األوامر
بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة
بتأمين المسطح المائى لميناء الغردقة وتقديم المعاونة
باإلنقاذ.
وقد نجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اللنش
واألفــراد المصريين ،وتم إخالؤهم من اللنش ،وتقديم
المعاونة الطبية واإلداري ــة لهم عند وصولهم للنقطة
البحرية بالغردقة.

خبيران فى جراحة القلب والصدر والتجميل
بمستشفى كوبرى القبة والجالء العسكرى

يستضيف مجمع الجالء الطبى للقوات المسلحة،
الخبير العالمى الدكتور هشام الصيفي ،أستاذ جراحة
التجميل والحروق بجامعة كاليفورنيا بأمريكا ،وذلك فى
الفترة من  18 - 12يوليو .2019
كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة
بكوبرى القبة األستاذ الدكتور "ماورو كاسيسي" ،خبير
جراحات القلب والصدر وصمامات القلب والشرايين
التاجية خالل الفترة من  24 - 20يوليو .2019
حاليا ،الحاالت التى ترغب فى
وتستقبل المستشفيات ً
العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين
والعسكريين جميع أي ــام األســبــوع عــدا يــوم الجمعة
والعطالت الرسمية.

مجلس النواب يوافق على قواعد المؤمن

وافق مجلس النواب ،فى جلسته العامة برئاسة الدكتور
على عبد العال ،على المواد من  28حتى  30من مشروع
قانون التأمينات االجتماعية والخاصة بقواعد معاملة
المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة
كما جاءت من الحكومة.
وتنص المادة ( )28على أن تضم مدة الخدمة بالقوات
المسلحة إلــى مــدة االشــتــراك فــى تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة ،وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة
المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو
ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة
ذوى الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.
وتسوى حقوق المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة
السابقة عند انتهاء خدمته وف ًقا ألحكام هذا القانون.
مع مراعاة اآلتي:
 -1إذا لم يكن قد اكتسب ح ًقا فى المعاش عن مدة
خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتى خدمته
متصلة وف ًقا لألحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
 -2إذا كــان قد اكتسب ح ًقا فى المعاش عن مدة
خــدمــتــه الــعــســكــريــة فــيــســوى الــمــعــاش وفــ ًقــا إلحــدى
الطريقتين اآلتيتين أيتهما أفضل له.

محمد الخرو

عال خطاب

املنوعات
صفية جمال

سياحى من الغرق بالبحر األحمر

حفيد عمر الشريف

سر عالقة «أم كلثوم» بكبار المشايخ والقراء
بعض المقربين من أحمد رامــى أن أم
كلثوم كــانــت أحــيــانـا ً تقلد الشيخ على
فــى مــجــالــس خــاصــة ،فتجلس جلسة
الشيوخ وتــرفــع كفيها إلــى جــوار فمها
وتطلق صوتها بألحان شيخ المنشدين
وقصائده.
نشأة أم كلثوم فى األجواء المشيخية،
وإحــاطــة الــشــيــوخ بــهــا ،ورعــايــتــهــم لها،
كانت لها أكبر األثر فى غنائها وطرائق
ـدءا من حسن لفظها للحرف
أدائــهــا ،بـ ً
ـرورا بتوظيفها لسرعة
والــكــلــمــة ،وم ـ ـ ً

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ لنش

عليهم من أفراد القوات المسلحة

فيديو نادر لـ «السادات» :اإلخوان عاملونى زى «الشيعة»
لإلخوان.
ـامــا من
وأوضـــح ال ــس ــادات ،أنــه بعد  18عـ ً
اعتقالهم" ،وحينما أتيت إلى السلطة فى عام
 ،1970قمت بإعادتهم إلى وظائفهم  ،وصرف
مرتباتهم ،التى كانت موقوفة".
وتابع" :ظننت أنى الموضوع كان قد انتهى
وصفيت الــنــفــوس ،لكن فوجئت أن المعاملة
كانت بـ" التق ّية" ،التى عند الشيعة  ،وليست
عندنا " ال ُّسنة" ،وهى إنك تتكلم بلسان ،وفى
قلب حاجة تانية" ،بحسب وصفه.
يــذكــر أن ال ــس ــادات ك ــان قــد ع ــرض على

قواتنا المسلحة فى أسبوع

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

املوقع اإللكرتونى
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انقسام حقوقى حول تعديالت قانون الجمعيات األهلية
"أبوسعدة" :التعديالت راعت مطالبنا ..وإلغاء العقوبات السالبة للحريات أهم نقاط الخالف ..و"أمني" :ال تختلف عن سابقتها
أعلن الدكتور علي عبــد العال رئيس مجلس
النــواب ،الخميــس الماضي ،أنه ســيتم االنتهاء
من قانون الجمعيــات األهلية الجديد قبل فض
دور االنعقــاد الحالــي ،بعــد أن كلــف الرئيــس
عبدالفتــاح السيســي فــي نوفمبــر الماضــي
الحكومة بتعديله إثر تعرضه النتقادات.
وقــال عبــد الهــادي القصبــي ،رئيــس لجنــة
التضامن المســؤولة عن مناقشة مشروع قانون
الجمعيــات األهليــة ،إن اللجنة ســتكون جاهزة
لمناقشــة مشــروع القانــون بالجلســة العامــة،
لالنتهاء من االلتزامات والمطالبات الدولية.
ســعيد حنفي ،عضــو لجنــة حقوق اإلنســان
بالبرلمــان ،وصــف قانــون الجمعيــات األهليــة
بأنه مــن القوانين المهمة التي طــال انتظارها،
وقال إن التعديــات التي أجريت عليه ســتلقى
القبــول مــن الجميــع وتحظــى برضــا جميــع
األطراف.
وأضــاف حنفــي لـ«المصريــون» ،أن
«غالبيــة نقــاط الخــاف تــم تعديلهــا ،وتــم
مراعــاة للمالحظــات التــي قدمتهــا المنظمات
متابعــا« :نهدف فــي النهاية إلى
والجمعيــات»،
ً
إخراج القانون بشــكل توافقــي ،فبعد توجيهات
الرئيــس عمــل الجميــع علــى تالفــي نقــاط
الخالف».
مع ذلك ،توقــع أن «القانون لــن يلقى القبول
مــن كافــة الجمعيــات والمنظمات ،فيما ســيتم
األخــذ بمالحظاتها ووضعها فــي االعتبار عند
مناقشة التعديالت».

فيمــا اعتبــر حافــظ أبوســعدة ،رئيــس
«المنظمة المصريــة لحقوق اإلنســان» ،وعضو
«المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان» ،أن
التعديــات علــى قانــون الجمعيــات األهليــة
«مقبولــة وجيــدة ،وإذا خــرج القانــون بهــذه
الصورة سيلقى ً
قبول».
وأضــاف لـ«المصريــون» ،أنــه «جــرى
االســتجابة لكثيــر مــن مطالــب الجمعيــات
معتبرا
والمنظمــات ،وهذا أمــر جيــد للغايــة»،
ً
أن «القانــون فــي مجملــه مقبــول بنســبة تصل
إلى .»% 80
عضــو المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان،
أشــار إلى أن «القانون الجديد بعــد التعديالت
التــي أدخلــت عليــه ألغــى العقوبــات الســالبة
للحريات ،وهــذه كانت أحد النقــاط الخالفية،
ما يعني أنه بصورته المعدلة مناسب».
واســتدرك« :العقوبــات الماليــة مرتفعــة
لكــن مــن الجيــد إنهــم اســتجابوا للكثيــر مــن
مطالبــا البرلمان بتمرير القانون
للمالحظات»،
ً
بعد إدخال التعديالت األخيرة عليه.
بــدوره ،قــال المحامــي الحقوقــي ناصــر
أمين ،عضو المجلس القومي لحقوق اإلنســان،
إن مشــروع القانــون الجديــد المعــروض أمــام
البرلمان ال يختلف عن القانون السابق.
وكتــب «أميــن» ،عبــر حســابه الشــخصي
على «فيــس بــوك»« :تمرير هــذا القانــون على
هــذا النحو ،يؤكــد ويجــزم بأنه ال توجــد إرادة
سياســية أو تشــريعية لتحريــر العمــل األهلــي

«فرمان إنسانى» للشيخ الطيب ..منح

طالب أزهرى إعانة عاجلة ومعاش شهرى

وجــه اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب،
شــيخ األزهــر ،بصــرف إعانــة عاجلــة ألســرة
الطالب أحمــد الطيــب ،ومعاش شــهري من بيت
الزكاة؛ ليتفرغ الطالب لدراســته بكلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة األزهر.
كان الطيب وجــه باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة
لعــاج الطالــب ،بعــد تعرضــه لحــادث قطــار،
ومتابعــة حالتــه وعالجــه علــى نفقــة األزهــر
الشــريف ،وذلك فــي إطار حــرص فضيلتــه على
أبنائه الطالب.
وتواصــل الدكتور محمــد المحرصاوي ،رئيس
جامعــة األزهــر ،مــع الدكتــور إســماعيل العربي،
مدير عام مستشــفى األقصر الدولي ،الذي أفاد
بــأن حالــة الطالــب مســتقرة وتتــم متابعتــه على
أعلى مستوى ،وأن نسبة الوعى لديه جيدة.
وأكــد أن الطالــب يتلقــى الرعايــة والعنايــة
الطبية الالزمــة ،ويتم إجــراء كافة المســتلزمات
موضحا أنه يتواصل
الطبية والعالجية الالزمــة،
ً
مع قيــادات األزهــر الطالعهــم على تطــور حالة
الطالــب ومتابعــة مراحل عالجــه لحظــة بلحظة
حتى يتماثل للشفاء.
وكان عــدد مــن رواد مواقــع التواصــل
االجتماعــي قــد تداولــوا صــورة للطالــب أحمــد
الطيــب ،وقالوا إنه طالــب كفيف تعــرض لحادث
فــي محطــة إســنا بمحافظــة األقصــر ،بعــد أن
ســقط أســفل عجــات القطــار خــال نزوله من
القطار.
وجــاء فــي نــص رســالة االســتغاثة التــي تــم
تداولهــا علــى موقع التواصــل االجتماعــي "فيس
بوك":
نداء إلى فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر

فضيلــة االمــام ..إللــى فــى الصــورة ده أحــد
أبنائك ،طالب في الســنة الثالثة بكلية الدراسات
اإلســامية بجامعــة األزهــر ...كفيــف ..متفــوق
جدا حافظ للقــرآن ...صاحب صــوت جميل في
القــرآن وفــي األذان ..يتيــم األب ..أطلقــت عليه
أســرته اســم أحمد الطيب ربما تبركا بفضيلتكم
وتأســيا بــأل الطيــب ..أحمــد الطيــب الطالــب
األزهــري يســتغل فتــرة إجازتــه فــي بيــع بعــض
األشــياء البســيطة فــي القطــارات والمحطــات
ليغطي مصروفاته خالل فترة الدراســة ..تعرض
اليــوم لحــادث فــي محطــة اســنا بعــد أن ســقط
أســفل عجــات قطار خــال نزولــه ..وهــو اآلن
في حالة حرجــة في مستشــفى األقصــر الدولي
مصاب بكســر فى قــاع الجمجمة ويحتــاج لعناية
وعــاج واهتمام اعتقــد أنه لــن يكــون متاحا في
األقصــر ..نتمنــى مــن فضيلتكــم نقلــه إلــى أحد
مستشــفيات األزهــر فــي القاهــرة لتلقــي العالج
عسي أن يكون ذلك سببا في إنقاذ حياته.
وفــور علــم شــيخ األزهــر خــال وجــوده فــي
ألمانيــا ،كلــف المختصيــن بمشــيخة األزهــر
بمتابعــة حالــة الطالــب ،وتواصلت المشــيخة مع
المستشــفى التــي يتلقــى الطالــب فيهــا العــاج
حاليــا لالطمئنــان علــى حالــة الطالــب واتخــاذ
ً
اإلجراءات الالزمة.
والقى تفاعل شــيخ األزهر إشــادة واســعة من
جانــب رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي إثــر
اســتجابته للدعــوة بضــرورة تبنــي حالــة الطالب
اإلنسانية باعتباره أحد أبنائه.

خالد الشرقاوى

في مصــر ،بل هنــاك المزيد مــن التحايل على
الصياغة فــي نصوص القانون مــع اإلبقاء على
تبعيــة وســيطرة جهــة اإلدارة علــى مقــدرات
العمل األهلي ونشاطه».
إلى ذلك ،أكد محمد أبو حامــد ،وكيل لجنة
التضامــن االجتماعــي بمجلــس النــواب ،أن
اللجنة ســتواصل عقد جلســات يوميه لمناقشة
مشــروع قانون الجمعيات األهلية الذي أرسلته
مشــيرا إلى أنه لــم يتحدد
الحكومــة للبرلمان،
ً
بعد موعد االنتهاء منه.
وأوضــح ،أن اللجنــة تحــرص علــى التدقيق
فــي مراجعــة التعديــات الجديدة حتــى يخرج

قانــون ملبــي لمطالــب المجتمــع األهلــي،
مشــيرا إلى أن المراجعــة األولية للمــواد تؤكد
ً
االســتجابة لجميــع مطالــب المنظمــات مــن
مالحظاتهم بشأن القانون الحالي.
وشــدد علــى أن وزارة التضامــن قامــت
بالتعديالت الجديدة بناء على جلســات استماع
لفترة مطوله مع كافة الممثليــن ،وهو ما يمكن
اللجنة مــن االعتماد عليها بشــكل أكبــرً ،
قائل
«مــع االنتهــاء الكامــل مــن مراجعــة المــواد،
ســيكون للجنــة لقــاء مــع الحكومــة ،وســيتم
تحديــد بعــد ذلــك إذا مــا كان هنــاك احتيــاج
لعقد جلسات استماع جديدة من عدمه».

بدوره ،أكــد الدكتور على عبــد العال ،رئيس
مجلس النــواب ،أن المجلس مضطر لمناقشــة
مشــروع تعديل قانون الجمعيات األهلية ،وذلك
من أجل المصلحة العامة لمصر.
ويتألــف مشــروع القانون ،مــن  107مواد
منهــا  9مــواد فــي قانــون اإلصــدار ،وتضمن
البــاب األول هــدف القانــون والتعريفــات،
والبــاب الثانــي "الجمعيــات" يتضمــن 4
فصــول تتعلــق بأحــكام تأســيس الجمعيــات
حيث أكــدت المــادة الثالثة أن يكون تأســيس
الجمعيــة األهليــة بموجــب إخطــار يقــدم
للجهــة اإلداريــة المختصــة وذلــك التزامــا
بنــص المــادة  75مــن الدســتور  ،ونصــت
على ثبــوت الشــخصية االعتبارية لهــا بمجرد
اإلخطــار ومنحــت الحق لــكل شــخص طبيعي
أو معنــوي في االنضمــام إليها أو االنســحاب
منها ،وفقــا ألحكام القانون.
واشــترطت المــادة ( )4إلنشــاء الجمعيــة
أن يكــون لهــا نظــام أساســي مكتــوب يتفــق
مــع نمــوذج النظــام األساســي الــذي تحــدده
الالئحــة التنفيذيــة ،وألزمــت كل جمعيــة
بــأن يتضمــن النظــام األساســي لهــا النــص
علــى التزامــه باحتــرام الدســتور والقوانيــن
وعــدم اإلخــال باألمــن القومــي والنظــام
واآلداب العامــة ،أمــا المــادة ( )5احتــوت
علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو
الجمعيــة المؤســس أو عضــو مجلــس اإلدارة
أو عضو مجلس األمناء.

حسن عالم

نجوم أفريقيا خذلت جماهيرها فى «كان « ..»2019فى أوروبا هاهلل هاهلل ..وفى مصر يعلم اهلل»

ً ً
"صالح" يخذل جماهري "الفراعنة"" ..زياش" يخيب آمال "أسود األطلىس"" ..أحمد موىس" فى أسوأ حاالته"..وماريجا" لم يسجل هدفا واحدا
علــى الرغــم مــن أن األنظــار كانــت تتجــه
صــوب العديــد مــن النجوم واألســماء األســماء
الالمعــة فــي ســماء كــرة القــدم األوروبيــة،
متطلعــة ألن يقدمــوا مســتويات الفتــة مــع
منتخباتهــم الوطنيــة خــال بطولــة األمــم
اإلفريقيــة التــي تســتضيفها مصــر ،إال أنهــم
خيبوا آمــال الجماهير التي راهنت عليهم.
أبــرز هــؤالء :محمــد صــاح ،نجــم منتخــب
مصــر ،وليفربــول اإلنجليــزي ،وزميــاه فــي
"الريدز" ،السنغالي ســاديو ماني ،والغيني نابي
كيتــا ،إلــى جانــب المغربي حكيــم زيــاش ،نجم
أياكس أمســتردام الهولندي ،فلم يقدم أي منهم
المســتوى المنتظر منهم ،وهناك من لم يشارك
باألساس ،أو شارك لدقائق معدودة.
ونال صالح ،النصيب األكبر مــن االنتقادات
بعــد الخــروج المفاجئ مــن "الــكان" اإلفريقي،
بعد أن أصبح تحــت ضغط انتقــادات متواصلة
ألول مــرة ،عبــر منصــات التواصــل ووســائل
إعــام ،صبت عليــه جــام الغضب جــراء خروج
منتخــب الفراعنــة على أرضــه وبيــن جماهيره،
أمــام جنــوب إفريقيا فــي ثمــن النهائــي بهدف
نظيف.
الجماهيــر المصريــة كانــت تعــول علــى "مو
كثيــرا ،إال أنــه خذلهما بعدمــا لم يقدم
صالح"
ً
ســببا
المردود الفنــي المطلوب منه ،وكان ذلك
ً
كبيرا فــي الخروج المبكــر لمنتخــب مصر ،ولم
ً
يســجل طوال مشــوار الفراعنة بالبطولة ســوى
لمــرة واحــدة فقــط؛ علــى الرغــم مــن حصوله
علــى هــداف الــدوري اإلنجليــزي الموســم
الماضي.
كمــا تعرض زميلــه محمد الننــي ،العب خط
وســط أرســنال لالنتقــادات بســبب المســتوى
أســيرا
الذي ظهــر عليه ،فعلــى الرغم من كونه
ً
أساســيا
للدكة بفريقــه اإلنجليزي ،إال أنه لعب
ً
طوال مشــوار "الفراعنــة" ،ولم يقدم المســتوى
المأمــول منه ،مــا جعــل الجماهير تصــب عليه
الهجــوم ،وتحملــه مــع زمالئــه المســئولية عــن
الخروج غيــر المتوقــع للبلد المضيــف من "كان
."2019
وواجــه المغربــي حكيــم زيــاش ،انتقــادات
مــن جماهير بــاده ،فعلــى الرغم من مشــجعي
كثيرا
جماهيــر "أســود األطلســي" عولــت عليــه
ً
فــي قيادتــه منتخــب بــاده؛ لتحقيــق اإلنجــاز
الغائــب منــذ عــام  ،1976والفــوز بلقــب أمــم
أفريقيــا ،إال أن الالعــب الــذي قــاد أياكــس
أمســتردام الهولندي لــدور قبــل النهائي لدوري
أبطــال أوروبــا الموســم الماضــي خيــب آمالهم

بعد خــروج المغــرب أمــام بنين مــن دور الـ16
للبطولة.
زياش أهدر ركلة جزاء فــي الدقيقة األخيرة
من عمــر المبــاراة ،كانــت كفيلة بحســم بطاقة
التأهــل ،وإراحــة الالعبيــن وجماهيرهــم مــن
عنــاء األشــواط اإلضافيــة ،وركالت الترجيــح،
وهو ما جعــل الجماهير المغربيــة ،تتهم العبها
بالتقصيــر ،خاصــة بعــد فشــله فــي الظهــور
بالمستوى المتوقع منه في البطولة.
"نابــي كيتــا" ،العــب خــط وســط ليفربــول
اإلنجليــزي "الريــدز" كانــت تتطلــع الجماهيــر
الغينيــة تتطلــع ألن يقدم نفســه بصــورة ملفتة،
وأن يكون على مســتوى طموحها في المنافســة

علــى اللقــب األفريقــي للمــرة األولــى فــي
تاريخهــم ،إال أن اإلصابــة أبعدتــه عــن صفوف
منتخــب بــاده واســتكمال مشــوار المنتخــب
بالبطولة ،ولم يشارك ســوى في مباراة وحيدة،
وهو ما جعــل الجهاز الطبي بفريقــه اإلنجليزي
يســتدعيه للخضــوع لفحــص شــامل تحــت
إشراف الجهاز الطبي.
الغانــي "أندريــه أيــوا" ،العــب فناربخشــة
التركــي ،حصــل علــى شــارة القيــادة لـ"البــاك
ســتارز" باعتباره النجم األول لهم ،إال أنه فشل
فــي قيــادة منتخــب بــاده لــأدوار المتقدمــة؛
بعدما ُهزم بــركالت الترجيح أمــام تونس بدور
الـ.16

لماذا ال يعاقب القانون فى مصر على «التنمر»؟

"البلطجة ،التســلط ،الترهيب ،االستقواء" ..أسماء
مختلفــة للتنمــر الذي بــدأ يغــزو المجتمــع المصري،
الســيما بعد أن شــهدت الفترة األخيرة ظهور حاالت
تنمر عديدة داخل المدارس سواء بسبب لون البشرة
أو الغيرة التي انتهت في بعض األحيان إلى االنتحار.
و ُيعــد التنمــر أحــد أشــكال العنــف الذي يمارســه
طفــل أو مجموعــة مــن األطفال ضــد طفــل آخر عن
وجهــا لوجــه ،أو عبر
عمــد وبطريقة متكــررة ،ســواء ً
بــدءا مــن األذى الجســدي إلــى اإلســاءة
اإلنترنــت،
ً
اللفظية والنفسية ،التي يمكن أن تؤدي إلى اإلقصاء،
واالكتئاب ،وأحيا ًنا االنتحار.
وفــي األســبوع قبــل الماضــي ،انتحر طفل بشــنق
نفسه على شجرة بأرض زراعية بمنطقة العياط؛ إثر
تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارف
وكشــفت تحقيقــات النيابــة أن الطفــل المتوفــى
عاما) كان "يعاني أزمة نفســية من
"إســام .م" ( ً 13
مدة ،ســببها معاناته من اللعثمة في الــكالم ،ما جعله
عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه".
وأضافــت التحقيقــات ،أن "المتوفــى انعــزل عمــن

وأجــازت المــادة ( )6لغيــر المصريين ممن
لهــم إقامــة قانونية دائمــة أو مؤقتــة في مصر
االشــتراك فــي عضويــة الجمعيــة أو مجلــس
إدارتهــا بمــا ال يجاوز نســبة  % 25مــن عدد
األعضــاء ،كمــا أجــازت المــادة ( )7ألي مــن
الجاليــات األجنبيــة فــي مصــر بترخيــص مــن
الوزيــر المختــص إنشــاء جمعيــة تعنى بشــئون
أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وتضمــن مشــروع قانــون الجمعيــات األهلية
الجديــد المقــدم مــن الحكومــة ،إلغــاء عقوبــة
الحبس ألي المخالفات التــي يجرمها القانون،
وذلــك علــى عكــس القانــون الحالــي الــذي
تضمن في مواده عقوبات بالحبــس للعديد من
الجرائم المنصوص عليها.
ووفــر القانــون عقوبــة بغرامــة ال تقــل عــن
نصف مليــون جنيــه وال تزيد عن مليــون جنيه،
لتلقــي أو إرســال أمــواال مــن جهــة أجنبيــة
أو محليــة أو جمــع التبرعــات بالمخالفــات
ألحــكام القانــون ،أو مباشــرة نشــاطا مــن
أنشــطة الجمعيــة أو المؤسســة األهليــة رغــم
صدور قــرار لوقف نشــاطها أو بحلهــا ،وكذلك
االســتمرار فــي ممارســة العمــل األهلــي دون
اتخاذ شــكل من األشــكال القانونيــة الخاضعة
لهــذا القانــون رغــم إخطــاره بتوفيــق أوضاعه
وفوات المهلة المحددة في هذا اإلخطار.

حوله حتــى ال يتعرض للتنمر والســخرية مــن طريقة
مؤخــرا ،مــا دفعه
كالمــه ،إال أن شــقيقه ســخر منــه
ً
للخــروج من المنــزل والتوجه ألرض زراعيــة مجاورة،
وشنق نفسه بشجرة موجودة بها".
وأكدت أســرته في التحقيقات أنهــا "حاولت عالج
الفتــى ،لكــن كل محاوالتهــا بــاءت بالفشــل ،إلــى أن
فوجئت باختفائه يوم الواقعــة ،وبالبحث عنه ،وجدوه
معلقا في شجرة وقد فارق الحياة".
وأطلقت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيســف
مصر" ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،والمجلس
القومــي للطفولــة واألمومــة ،وبدعــم مــن االتحــاد
األوروبي ،حملة لمحاربة ظاهــرة التنمر بين األطفال
بالمدارس.
وقالــت النائبة مارجريت عازر ،عضــو لجنة حقوق
اإلنسان بمجلس النواب ،إن "ظاهرة التنمر ناتجة عن
ثقافة المجتمع ،وهي موجودة منــذ األزل دون معرفة
نتائجهــا وأضرارها على الشــخص ومن دون الشــعور
باآلخرين".
وأضافــت لـ"المصريــون" ،أنــه "ال توجــد عقوبة أو

تشــريع يجــرم ظاهــرة التنمــر ،لعــدم إمكانيــة إثبات
هــذا ،والقانون ال يعاقــب إال وفق أدلة مادية وليســت
معنوية".
وأوضحت أنه "البد من إلقاء الضوء على الظاهرة
مــن خــال اإلعــام والخطــاب الدينــي والتوعيــة
ً
اغتيــال
المســتمرة بمخاطــر التنمــر؛ ألنهــا تعتبــر
معنويــا ،فالبــد مــن وجــود معاقبــة للشــخص حتــى
ً
تختفي هذه الظاهرة من المجتمع".
وقال المحامي أيمن محفوظ ،إن "التنمر هو إيقاع
األذى بنفســية المجنــي عليــه قبــل اإليــذاء البدنــي،
ويعد جريمة ســلوكية وأخالقية قبــل أن تكون جريمة
جنائية".
وأضاف لـ"المصريــون"" :التنمر ظاهرة تعاني منها
الفئات األكثر ضع ًفا في المجتمــع ،واألولى بالحماية
وقانون العقوبات يعاقــب بالحبس وبغرامة ال تقل عن
ثالثين ألف جنيــه ،وال تتجاوز خمســين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو باالمتناع
عن عمل يكون من شــأنه إحداث التمييز بين األفراد
أو ضد طائفة مــن طوائف الناس؛ بســبب الجنس أو

األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة ،وترتــب علــى
هذا التمييز إهــدار لمبــدأ تكافؤ الفــرص أو العدالة
االجتماعية أو تكدير للسلم العام".
وأشــار إلى أن "التنمر له أشــكال عــدة ،فقد يكون
باستعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه،
فهنــا تصــل العقوبــة إلــى ســنة إذا قــام بهــا الجانــي
منفــردا أو تصــل العقوبــة إلــى  ٥ســنوات إذا كان
ً
باالشــتراك مع آخرين طب ًقا لنص المــادة  ٣٧٥و٣٧٥
مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم  ١٠لسنة ."٢٠١١
ولفت إلــى أن "محاربــة التنمر قبل تفعيــل القانون
وبشــدة على الجنــاة؛ تكــون من خــال غــرس أصول
الدين السليمة ،ومبادئ الرحمة واإلنسانية في نفوس
جميعا إخوة
أطفالنا وشــبابنا ،وترســيخ مبادئنا ألننــا
ً
فــي اإلنســانية ،وبالطبــع معاقبــة المتنمــر بأشــكال
العقاب ســواء الجنائــي أو العقوبة اإلداريــة إذا كانت
لها محل".

مصطفى صابر

الكاميرونــي "ماكســيم مواتينــج" ،مهاجــم
باريــس ســان جيرمــان الفرنســي ،فشــل فــي
تقديــم أداء قــوي مــع منتخــب بــاده حامــل
اللقب في النســخة األخيرة ،واكتفــى بالوصول
مبكرا أمــام منتخب
إلــى دور الـ  16والخــروج
ً
نيجيريا.
وعلــى الرغــم مــن منــح الهولنــدي "كالرنس
ســيدورف" ،المديــر الفنــي ألســود الكاميرون،
الحريــة الكاملــة لالعــب باريس ســان جيرمان
فــي التحــرك داخــل الملعــب ،واالســتفادة مــن
بعيدا عن الفاعلية.
أدائه الممتع ،إال أنه كان ً
المهاجــم النيجــري "أحمــد موســى" ،العــب
صفوف النصر الســعودي ،يعيش أســوأ فتراته
ِ
يســتطع المهاجم
مــع "النســور الخضــر" ،فلــم
تســجيل أو صناعــة أي هــدف لمنتخــب بالده،
أساسيا.
خالل المباريات الثالث التي خاضها
ً
وفشــل "موســى" في خلق أي فرص لزمالئه
فــي الفريــق؛ علــى الرغــم مــن وجــوده ضمــن
التشــكيل األساســي ،مــا جعــل الجماهيــر
النيجيريــة تطالــب األلمانــي "جيرنــوت روهر"،
بالدفع بـ"أليكــس أيوبي" ،جناح نادي أرســنال،
بدالً منه في التشكيل األساسي.
قبــل انطــاق الــكان فــي نســختها الـــ،32
أعلــن "ليبــو موتيبــا" ،مهاجــم منتخــب جنــوب
أفريقيــا ونــادي ستراســبورج الفرنســي،
التحــدي أمــام كل فــرق المجموعــة الرابعــة،
وأكد أن منتخــب األوالد ســيتأهل على صدارة
المجموعــة ،إال أنه خســر أمــام المغرب وكوت
ديفوار.
وفشــل "موتيبــا" فــي تســجيل أو صناعــة
واحــدا خــال ثالث
أي هــدف ،وســدد هد ًفــا
ً
مباريات ،علــى الرغم مــن دوره الف ّعال والقوى
فــي التصفيــات المؤهلــة وتســجيله هدفيــن
وصناعة هدف لزمالئه فى الفريق.
القاطــرة الماليــة "موســى ماريجــا" ،مهاجم
بورتــو البرتغالــي ،لــم ينجــح فــي تحقيــق أي
إنجــاز مــع منتخــب بــاده فــي "كان ،"2019
فالالعــب الــذي شــارك مــع فريقــه فــي 42
مبــاراة ،بمختلــف المســابقات ســجل خاللهــا
 19هد ًفا وصنــع  6أهداف أخــرى ،إال أنه لم
يظهر بنفــس المســتوى مــن التألق مــع منتخب
بالده ،وفشــل المنتخب تحت قيادته في تحقيق
اإلنجــاز الــذي كانــت تتطلــع إليــه الجماهيــر
المالية.
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«عيونك تهمنا»« ..الصحة» تعلن الحرب على «التراخوما»

الوزارة تتسلح بالفرق والحمالت لمحارصة المرض فى  3مراكز بالمنيا >> مديرية الصحة :المرض موجود منذ أيام الفراعنة ولم يتحول لوباء

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة ،حــالــة االســتــنــفــار
القصوى لمحاصرة مرض "التراخوما" الذى بث
حالة من الرعب بمحافظة المنيا ،في محاولة
لمنع انتشاره والسيطرة عليه ،خاصة وأنه يسبب
العمى.
الــبــدايــة كــانــت مــع إجـــراء مــديــريــة الصحة
طبيا على المواطنين باالشتراك
بالمنيا
ً
مسحا ً
مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولة
المعنية ،وال ــذي أظهر إصــابــة عــدد كبير من
األشخاص بهذا المرض فى  3مراكز؛ هى مطاى
وأبوقرقاص وديرمواس ،بنسبة تصل إلى .%9.4
على الفور ،أعلنت المديرية حالة الطوارئ
لمحاصرة المرض ،وقالت وكيل وزارة الصحة
بالمحافظة ،أمنية رجــب ،إن فــرق إشرافية
طبيبا ستبدأ ،التعامل مع المرض
تتكون من 33
ً
وعالج المصابين بالعقار الالزم وف ًقا للضوابط
الصحية المتبعة.
وقبل الــخــوض فــى اســتــعــدادات الـــوزارة ما
هو مرض "التراخوما"؟ ،التراخوما أو "الرمد
الحبيبي" هو مرض تلوثى ناجم عن عامل شبيه
بالجرثومة يسمى المتدثرة يصيب بطانة الجفن
والقرنية ،وتنتج عنه مضاعفات كالتفات حافة
الجفن والرموش للداخل ،واحتكاكها بالقرنية
وبالتالى عتامة القرنية وفقدان البصر.
وبــحــســب منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة ،فــإن
"الـــتـــراخـــومـــا" مــــرض شـــائـــع ،ويــنــتــشــر فى
المجموعات السكانية ذات األنماط والعادات
السيئة والــمــتــرديــة ،وهــنــاك مــا يــقــارب نصف
مليار إنسان مصاب به ،ونحو 2مليون شخص
أصيبوا بالعمى بسببه ،ويعتبر المرض متوط ًنا

فى منطقة الشرق األوسط.
وتقول المنظمة ،إن معظم حاالت التراخوما
المسببة للعمى تحدث فى المناطق الفقيرة فى
أفريقيا ،وتصل معدالت اإلصابة بين األطفال
دون الخامسة إلى  %60أو أكثر ،وقد يساعد
العالج المبكر فى منع المضاعفات.
أمــا أع ــراض الــمــرض فتبدأ بحكة خفيفة
وتهيج فى العين والجفون ،ثم قد تالحظ تورم
األجفان وإصابة العين بالجروح ،يمكن أن تتطور
التراخوما وتؤدى إلى العمى ،وقد تؤثر العالمات
واألعراض عادة على كلتا العينين.
ومن بين األعراض ،خروج إفرازات من العين
تحتوى على مخاط أو القيح ،ثم تورم الجفن،
وحساسية الضوء ،وألم فى العين ،يكون األطفال
الصغار عرضة بشكل خاص للعدوى ،وتتطور
أعراض المرض ببطء ،وقد ال تظهر األعراض
وضوحا حتى مرحلة البلوغ.
األكثر
ً
وح ــددت منظمة الصحة العالمية ،خمس
مراحل فى تطور التراخوما ،حيث تبدأ بمرحلة
االلتهاب الجزئي؛ وتبدأ العدوى فى الظهور فى
هذه المرحلة ،يمكن رؤية خمس نتوءات صغيرة
تحتوى على الخاليا اللمفاوية ،وهــى نــوع من
خاليا الــدم البيضاء مع تــورم بسيط للسطح
الداخلى للجفن العلوى (الملتحمة).
والمرحلة الثانية التهاب شديد؛ فى هذه
المرحلة ،تصبح العين شديدة العدوى وتصاب
بالتهيج ،مــع وجــود تــورم فــى الجفن العلوي،
وبعدها تظهر المرحلة الثالثة بتندب الجفن؛
حيث تؤدى اإلصابات المتكررة إلى تندب الجفن
غالبا مــا تظهر الــنــدوب كخطوط
الــداخــلــي،
ً

بيضاء عند فحصها ،قد يصبح الجفن مشو ًها.
وبعد ذلك تظهر المرحلة الرابعة بالرموش
المتضخمة؛ يستمر التشوه فى البطانة الداخلية
الندبة للجفن ،ما يتسبب فى خــدش السطح
الخارجى الشفاف للعين (القرنية) ،حتى تصل
للمرحلة الخامسة وهى "تجمد القرنية"؛ حيث
تتأثر القرنية بالتهاب شائع فى الجفن العلوي،
ويؤدى االلتهاب المستمر إلى انسداد القرنية
تماما.
ومنها لفقدان البصر
ً
وقــالــت الــدكــتــورة أمنية رجــب ،وكيل وزارة
الصحة بالمنيا ،إن ال ــوزارة منذ الكشف عن
انتشار مرض "التراخوما" بالمحافظة ،بدأت
بالتعامل الفورى معه ،بحصر أعداد المصابين،

وتوفير العالج الالزم لهم بالمستشفيات.
وأضــافــت لـــ"الــمــصــريــون"" :الـــــوزارة بــدأت
تتعامل مع الحاالت المصابة على حدة ،بتوفير
مضاد حيوى لجميع سكان المناطق التى تزيد
فيها نسبة المرض النشط عن الحد ،وتم تحديد
المراكز الثالثة (مطاى وأبوقرقاص وديرمواس)
كمراكز يتم فيها الــعــاج الجماعى بالمضاد
الحيوى المخصص للمرض.
وأضــافــت" :سيتم البدء بمركز مطاى ،من
خالل تنظيم حمالت إعالمية لتعريف المواطنين
بحقيقة المرض واألعــراض وطرق العالج لبث
الطمأنينة ،وتقليل المخاوف بداخلهم".
وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،أنه "تم

حصر حاالت التفات الجفن "الشعرة" ،وتدريب
أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة التي
تعتمدها منظمة الصحة العالمية لعالجها".
وأشـــارت إلــى أن "المديرية شكلت فر ًقا،
ووضعت خطة فى المراكز الثالثة المصابة
بالمرض ،حيث بدأت فى تدريب فرق إشرافية
بدأت مهمتها األربعاء قبل الماضي ،مكونة من
طبيبا ،للتعامل مع المرض وعالج المصابين
33
ً
بالعقار الالزم وف ًقا للضوابط الصحية المتبعة".
فى السياق ،أوضح الدكتور أشرف يعقوب،
مدير إدارة مطاى الصحية ،أن "المديرية تتعامل
مع المرض بخطة وأدوات متكاملة ،حيث تم
تجهيز  229فري ًقا للمشاركة فى اإلج ــراءات
الوقائية والعالجية من المرض".
وق ــال يــعــقــوب ،إن "الــفــرق الطبية ستوزع
 320ألــف جــرعــة على جميع أهــالــى المركز
خالل الفترة من  21حتى  28يوليو من عقار
الزيثروماكس ،وهو عبارة عن مضاد حيوى آمن
وقاتل للبكتيريا المسببة للتراخوما ،وسوف يتم
إعطاؤه لكل المواطنين بالمدينة المصابة".
وعن سبب اختيار مركز مطاى لبداية الحملة،
راجعا الرتفاع نسبة اإلصابة
أشار إلى أنه ليس
ً
بالمركز" ،بل على العكس مطاى كان أقل مركز
فى نسبة اإلصابة فى المسح ،وفى حالة نجاح
الحملة فى مطاى سوف يتم استكمال الحملة
فى باقى المحافظات".
مــن جــانــبــه ،ق ــال الــدكــتــور أحــمــد مــديــن،
مشرف طب العيون بمديرية صحة المنيا ،إن
"على المواطنين عدم الخوف ،فالدولة نجحت
فى القضاء على أمــراض معدية من قبل ،مثل

فيروس سى وشلل األطفال والحصبة والتيتانوس
والسعال الديكى والدفتيريا ،والقضاء على
صعبا عليها".
التراخوما ليس
ً
وأضاف ،أن "الوزارة بدأت فى تنفيذ خطتها،
موضحا
بمركز مطاى ومنه للمراكز األخــرى"،
ً
أن "الجرعات ستوزع على األهالى كل فئة على
حدة ،حيث ُيعطى لألطفال األقل من  6شهور
مرهم للعين ،ومن من سن  6شهور –  5سنوات
شراب حسب طوله ،ومن عمر  5سنوات حتى
 15سنة ،هناك أقــراص حسب الطول أيضا،
ومــن يتعدى عــمــره  15ســنــة ،هــنــاك أقــراص
مخصصة بغض النظر عن الطول".
وعــن موعد االنتهاء من المكافحة وإعــان
خلو مصر من المرض ،أشار مدين إلى أنه "قبل
اإلعالن عن ذلك ال بد من عمل مسح ميدانى
لحصر حاالت اإلصابة بالمرض ،وال بد أن تكون
النسبة أقــل من  %5فى  29مرك ًزا من مراكز
الجمهورية على األقل".
والحظ مسئول طب العيون بمديرية الصحة
بالمنيا ،أن "هناك تخو ًفا مبال ًغا فيه من المرض،
فالتراخوما موجود منذ أيــام الفراعنة ،حيث
وجد بإحدى البرديات القديمة ،وموجود فى
مناطق كثيرة فى الشرق األوسط ،وطرق العالج
المتبعة كان لها بنتائج إيجابية فى مناطق عدة".
وأوضح أن الحملة التي انطلقت من محافظة
المنيا ليست بسبب تفشى وبائى بالمحافظة بل
لمحاصرته ،وعالج المصابين.

الدوينى فولى

األطباء االستثنائيون هل يحلون أزمة العجز؟
"صحة بالربلمان" :األطباء يهربون إىل الخارج بسبب األوضاع المادية وعدم حمايتهم من ذوى المرىض
تعاني مستشفيات وزارة الصحة ،من نقص هائل في
أعداد األطباء ،ألسباب وعوامل مختلفة يأتي على رأسها
العامل المادي ،في ظل تدني األجور مقارنة بما يحصلون
عليه في المستشفيات الخاصة ،أو في خارج مصر.
وبلغت األزمة ذروتها خالل الفترة األخيرة مع استقالة
الكثير من األطباء للسفر خارج البالد ،ما دفع الحكومة
إلــى التدخل للبحث عــن حلول لسد العجز فــي أعــداد
األطباء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم
ً
العالي والبحث العلمي ،والدكتور محمد معيط ،وزير
المالية ،والدكتورة هالة زايــد ،وزيــرة الصحة والسكان،
والــدكــتــور عمرو طلعت ،وزيــر االتــصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
وو ّجه رئيس الوزراء بدراسة تخريج دفعات استثنائية
من خريجي كليات الطب ،في ظل العجز الشديد الذي
حاليا في أعداد األطباء ،وكذا زيادة أعداد
تواجهه مصر
ً
الطالب المقبولين بكليات الطب.
ووفق الدكتورة إيناس عبد الحليم ،وكيل لجنة الصحة
بمجلس النواب ،فإن نسبة األطباء الراحلين تجاوزت %35
من إجمالي األطباء في مصر.
وأضافت في تقرير لها ،أن النقص في األطباء ليس
وليد السنوات القليلة الماضية ،لكنه يتراكم منذ سنوات،
سبب
حتى انفجرت األزمــة في الوقت الراهن ،وهو ما ّ
تدهورًا في الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات
الدولة ،وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى العجز في األطباء
وطاقم التمريض.
وتابعت" :تواجه الدولة حالة من هروب األطباء للخارج،
حيث إن عدد األطباء المصريين العاملين في السعودية
وحدها نحو  70ألف طبيب ،وفي الواليات وأستراليا يوجد
قرابة  25ألف طبيب ،إلى مصر دولــة منتجة للوظائف
الماهرة".

وأوضحت أن "هروب األطباء من المنظومة الحكومية،
يرجع إلى انخفاض رواتبهم بالمستشفيات الحكومية،
حيث إن راتب الطبيب عند التعيين في القطاع الحكومي
حاليا نحو 1800
جنيها حتى عام  ،2013ويبلغ
كان 250
ً
ً
جنيه".
وأشــارت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن "مصر
تعاني من نقص في األطباء بنسبة  ،%33وفي التمريض
بنسبة  ،%43وهناك أزمــة في ســوء التوزيع في أماكن
النقص ،والمتوسط العالمي لعدد األطباء بالنسبة إلى
طبيبا واحـ ًـدا لكل 350مواط ًنا ،بينما
عدد السكان يبلغ
ً
فــي مصر ينخفض بشكل كبير إلــى طبيب واحــد لكل
1330مواط ًنا ،بجانب اهتمام األطباء بالعمل الخاص أو
السفر إلى الخارج".
وعلى الرغم من اإلقرار بوجود مشكلة نتيجة النقص
في أعــداد األطباء بالمستشفيات ،إال أن مقترح رئيس
مجلس الـــوزراء بــدراســة تخريج دفــعــات استثنائية من
خريجي كليات الطب ،في ظل العجز الشديد في أعداد
األطباء ،قوبل بالرفض على نطاق واسع خو ًفا من تداعياته
على الخدمة الطبية المقدمة.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر ،عضو لجنة الشئون
الصحية بمجلس الــنــواب ،إنها ترفض المقترح بشكل
مطلق ،معتبرة أن "الوضع ليس بهذا السوء كما يتصور
البعض ،لكن السبب الرئيسي هو التوزيع الخاطئ لألطباء
بالمحافظات".
وأضافت لـ"المصريون"" :هناك مستشفيات عامة في
قلب العاصمة يتواجد فيها أعداد كبيرة من األطباء ،بينما
تتراجع النسبة بشكل واضح في المناطق البعيدة والنائية".
وعزت شاكر العجز الجزئي بالمستشفيات ،إلى "العجز
ماليا بالنظر إلى عدد السنوات
المالي لعدم تقدير الطبيب ً
ثانيا عدم تأمين المستشفيات
التي أمضاها في عملهً ،
بالشكل الــكــافــي مــن قبل األمـــن ،وع ــدم إقـــرار قانون
المسئولية الطبية ،المطروح على البرلمان ،والذي لم تتم

نقابة "األطباء" :لسنا فى حالة حرب حتى تتخرج دفعات استثنائية..
وقانون التأمني الصحى الجديد فرصة ذهبية للحل

مناقشته حتى اآلن ولم يتم إقراره".
وأضافت" :قانون المسئولية الطبية ،يحفظ األطباء
فــي أمــاكــن عملهم ،ألنــه ينظم الــعــاقــة بين المريض
والطبيب ،في ظل ترهيب األطباء من بعض ذوي المرضى
بالمستشفيات ،وهو ما يجعل الطبيب غير آمن على حياته
داخل عمله؛ فيقرر االستقالة والعمل خارج البالد".

وعن مقترح الدفعات االستثنائية ،ردت النائبة" :لماذا
يخرج األطــبــاء خــارج حــدود الــوطــن؟ ومــن هنا أبــدأ في
حل مشكالتهم ،ومن ثم ال يحدث أي فــراغ طبي داخل
المؤسسات الصحية".
جدا من كلمة دفعات استثنائية،
وتابعت" :أنا أُزعجت ً
ومن ثم راجعت المسئولين عن التصريح ،وأكدوا أن العبارة

من «األمية للكلية» ..األوقاف تدخل على خط النهوض بالتعليم
"مندور" :متحررون من األمية يحصلون عىل الماجستري والدكتوراه ..و"عمرى" :األمية مسئولية مجتمعية تهدد أمن مرص

وقعت وزارة األوقاف مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو األمية
مطلع الشهر الجاري ،بروتوكول تعاون للمشاركة فى محو األمية لما
لها من آثار سلبية على كل مناحى الحياة.
واستنادا إلى بيانات مركز المعلومات والتوثيق واتخاذ القرار
ً
بالهيئة العامة لتعليم الكبار ،بلغت نسبة األمية في الفئة العمرية
 10سنوات فأكثر حتى  2018/7/1نحو  8ماليين من الذكور بنسبة
 %21من إجمالي تعداد سكان مصر من الذكور ،و 10ماليين من
اإلناث بنسبة  %30من تعداد سكان مصر من اإلناث ،بنسبة إجمالية
بلغت .%25.7
وقــال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزيــر األوقــاف ،إن "الوعى
مجتمعيا".
بمشروع محو األمية ينبغى أن يأخذ حقه المطلوب
ً
وأضاف ،أن "وزارة األوقاف لديها حتى اآلن ( )2415فصالً لمحو
تفصيليا بكل ما يتعلق بفصول الدراسة،
األمية ،كما أن لدينا بيا ًنا
ً
ومتابعة ذلك على أرض الواقع".
وأوضح أن "الوزارة استطاعت وفق بيانات وإحصائيات عن الهيئة
العامة لتعليم الكبار محو أمية ( )4588فى هذا العام ،إضافة إلى أن
دارسا".
الوزارة بها ( )2415فصال ،و()44517
ً
وقال منصور مندور ،كبير األئمة بوزارة األوقاف ،إن "الهدف من
توقيع البروتوكول هو مواجهة األمية من أجل أن يكون هناك مواطن
متعلم مستنير يستطيع أن يشارك في نهضة أمته".
جديدا ،بل هو استمرار للعمل
إنشاء
وأضاف "البروتوكول ليس
ً
ً
المتواصل في مجال تعليم الكبار في إطار التعاون بين وزارة األوقاف
والهيئة العامة لتعليم الكبار".
وأوضح لـ"المصريون" ،أنه "يجب تغيير مفهوم محو األمية الحالي،
الذي يعنى التحرر من األمية المطلقة إلى أوليات القراءة والكتابة،
لكي يواصل التعلم حتى أعلى مستوى من التعليم ،من خالل تغيير

ثقافة المواطنين ،كما يجب تطوير اإلعالنات الخاصة بمحو األمية
لتتسق مع مفهوم محو األمية الجديد ،والتوعية بالمشروع".
وأشار إلى أن هناك "نماذج من المتحررين من األمية ممن حصلوا
مشددا على "حتمية إبراز تلك النماذج
على الماجستير والدكتوراه"،
ً
إعالميا واستضافتهم في البرامج التلفزيونية ليتحدثوا عن تجاربهم
ً
حتى يدرك الناس أن فصول محو األمية ليست فصوالً شكلية ،وقد
متحررا خالل هذا العام
قامت وزارة األوقــاف بمحو أمية 4588
ً
بتعليم حقيقي أعاد المتحرر لجودة الحياة".
وأكــد كبير األئمة بــوزارة األوقــاف ،أهمية "تنفيذ مقترح وزير
األوقاف لإلعالم بنشر قصص النجاح لمن واصلوا تعليمهم بالصحف
الرسمية بشكل أسبوعي (قصة نجاح) أسوة بالنماذج المضيئة التي
تنشر لمن حققوا تمي ًزا فى المشروعات األخرى".
وقال الدكتور عاشور عمري ،رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
ومحو األمية ،إن "االهتمام بمحو األمية يأتى فى إطار االستجابة
للدعوة الرئاسية بأن يكون عام  2019هو عام التعليم".
وأضــاف لـ "المصريون" ،أن "قــانــون إنشاء الهيئة ألــزم جميع
ال ـ ــوزارات والمجتمع الــمــدنــى وغــيــرهــا بالعمل على محو أمية
المواطنين ،والهيئة هى المنوطة بالتخطيط والمتابعة واالمتحانات
وإصدار الشهادات.
وحذر "عمري" من خطورة األمية على الفرد والمجتمع ،قائالً:
"إنها ليست مشكلة جهة أو هيئة وإنما هى قضية ومسؤولية مجتمعية
ألنها تهدد أمــن وســامــة الــوطــن ،فاألمية أمية وعــى بــاألســاس،
والتعليم يغير بال شك المواطن لألفضل على المستوى االجتماعى
واالقتصادى والثقافي".
حقيقيا يعتمد على الكيف ال
ا
تعليم
تريد
"الهيئة
وأشار إلى أن
ً
ً
الكم ،وقد أصــدرت ثالثة إصــدارات تحت عنوان (من األمية إلى

الكلية) قصص لتجارب ناجحة لمتحررين واصلوا التعليم ،وحصلوا
على مؤهالت عليا ،بل تخطوا ذلــك بالحصول على الماجستير
والدكتوراه".
وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ،أن "الهيئة ستتوسع فى
مشددا
فتح فصول اإلعدادى لمواصلة التعلم والحد من االرتداد"،
ً
على ضــرورة أن "يكون بكل مسجد فصل لمحو األمية ،واستثمار
األئمة كمعلمين ،فال يصح أن يكون بمصر  18مليون أمى وتمتلك
مصرنا طاقات بشرية خالقة تستطيع أن تصل باألمية للصفر
االفتراضي".
وذكر أن "الهيئة تنسق أيضا مع األزهر الشريف ألن يكون بكل
معهد دينى فصل لمحو األمية".
"معا ..لتحطيم..
وعالوة على ذلك ،أطلقت وزارة األوقاف حملة ً
وأنا مالى!" ضد السلبية ،لتوعية المجتمع بمخاطر السلبية ،والتى
شرحا بكل أنــواع العمل االجتماعى ووحــدة الصف تجاه
تتضمن
ً
قضايا المجتمع.
وأعلن الشيخ صفوت أبوالسعود ،وكيل وزارة األوقاف بالقليوبية،
"معا ..لتحطيم ..وأنا مالى!" لمحاربة
عن خطة المديرية حيال حملة ً
السلبية وغرس روح االنتماء واإليجابية بين أفراد المجتمع.
وأوضــح ،أن "الحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات
المعنية فى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة ومؤسسات
المجتمع المدنى ،مع ضرورة استغالل فترة اإلجازة الصيفية للطلبة
فى التوعية والثقافة ومحو األمية والمدارس القرآنية وتنشيطها
خالل اإلجازة الصيفية".

خالد الشرقاوى

فهمت بطريقة خاطئة ،وليس كما فهما البعض على أننا
سنأتي بالطالب ،ونجعلهم أطباء".
واقترحت زيادة أعداد كليات الطب بجميع المحافظات؛
لعدم وجودها في الكثير من المحافظات ،واقتصارها على
عواصم محافظات بعينها.
وتابعت" :ماذا ستستفيد الدولة من كثرة عدد طالب
كلية الطب داخل نفس الجامعة؟ دون فتح آفاق جديدة
في جامعات أخرى ،الستخراج أطباء جدد ،مع االحتفاظ
والــحــفــاظ على المتخرجين الــجــدد وتدريبهم بأفضل
الوسائل".
وهــاجــم الــدكــتــور خــالــد سمير ،عضو مجلس نقابة
ً
معلل ذلك بـ"أننا لسنا في
األطباء ،المقترح الحكومي،
حالة حــرب ،واألطباء ليسوا ضباط جيش للذهاب إلى
الحرب لكي ندخل دفعات استثنائية ،فهذا غير معقول وال
يعقل ،وال يجب أن يقال".
وأضــاف لـ"المصريون"" :مهنة الطب تختلف عن أي
دراسة أخرى ،فهذه المهنة مسئولة عن حياة المرضى ،وال
أجزاء من المناهج حتى نسرع بنشر األطباء
يجب أن نلغي
ً
داخل المستشفيات لسداد العجز".
ً
منفعل" :هناك حد أدنى من األمان للمرضى
وواصل
يجب توفيره للطبيب للحفاظ على المرضى".
وفسر سبب األزمــة بــأن "جميع األطــبــاء يهربون من
المهنة في الــداخــل قبل الــخــارج ،فنجد أطباء يتركون
مهنتهم ويعملون بمهن أخرى داخل مصر للعيش في وضع
مادي أفضل".
وزاد" :إذا كانت الدولة جادة في حل مشكلة األطباء،
فلدينا فرصة ذهبية ،وهي قانون التأمين الصحي الجديد،
معا للنظر إلى حل يرضي الجميع؛ للحفاظ
علينا أن نجلس ً
على الدولة وعلى مؤسساتها ،وفي مقدمتها مهنة األطباء".

عمرو محمد
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السنة الثامنة  -العدد 938

 11ذو القعدة 1440هــ  14يوليو 2019م

ملف خاص

05

"الفيسبوك" ..منصة للتنوير أم للتجريح

« القرآن ..الصحابة ..والبخارى»..
هدف فى ميدان رماية المغامرين

كثرة الدعوات التى تنتشر على منصات التواصل االجتماعى بكل
أنواعها ،حيث انتشرت فى اآلونة األخيرة ،دعوات ومطالبات تدعو
لنقد السلف الصالح ،وأن الصحابة ارتكبوا الكثير من الجرائم
واألخطاء ،التى أساءت للدين.
المستشار القانونى أحمد عبده ،على مدار الشهور الماضية ،كتب
عشرات التدوينات والمنشورات التى تشكك فى الصحابة وصحيح
البخارى ،وأن االقتداء بكتب السنة ،والتى يسميها بكتب الصحاح
يعتبر عبادة للطاغوت.

وأوضح ،أن التسويق لما جاء فيها من مفاهيم أكبر إساءة
للدعوة إلى اإلسالم .كما قام أحد الباحثين فى المغرب ،بتدشين
قناة له على موقع يوتيوب باسم «كافر مغربى» ،ويدعو فيها
إلى اإللحاد.
فى ذات السياق ،ظهرت دعوات أخرى فى تونس ،تشير إلى أن
القرآن تعرض للخلل أو البث بسبب تدوينه بما يعرف بالمصحف.

عبد القادر وحيد

السلف الصالح "مش صالح" ..أبو بكر وعمر شخصيتان خياليتان ..وقناة تحمل اسم "كافر مغرىب"

مستشار قانوىن :ال يوجد "سلف صالح" ..وكتب السنة "عبادة للطاغوت"

زعم الباحث أو المستشار القانونى أحمد عبده ،أن
الصحابة واألئمة األربعة لم يقرأوا القرآن بما فيه الكفاية،
حيث كانوا يكتبون على الجلود وأوراق الشجر ،ولم يكن
هناك ورق وال طباعة وأغلبهم كانوا أميين مما جميعه ،وأن
مصر صارت مسلمة وأغلب شعبها لم يشاهد المصحف
بعينيه ،مضي ًفا البد أن نحاول أن نستفيق على الحقائق
الواقعية.
وعلى مدار الشهور الماضية ،وفى الكثير من التدوينات
على حسابه فى تويتر ،يرى"عبده" ،أن االقتداء بفقه األئمة
األربــعــة تسبب فى كارثة لألمة ،باإلضافة إلــى اتباع "
صحيح البخارى".
وكتب قائالً :لقد عشنا أعمارنا فى ظالل أكبر كذبة
صنعت منا غــيــان بشرية تستأسد على مــن خالقها،
وبخاصة مخالفة العقيدة ،تلك الكذبة الهمجية اسمها
(السلف الــصــالــح) ،ولقد صنع منها الفقهاء أسطورة
زاعما أننا تعلمنا من السلف
وفقها له أئمة وعلماء،
مقدسة
ً
ً
أن القتل شريعة ،والعنصرية شريعة والخرافة شريعة.
وتابع قائالً :كلمة (السلف) تعنى الذين عاشوا بعد موت
الرسول من الصحابة ثم التابعين من بعدهم  ..وال تعنى
تصرفات من عاش من الصحابة أيام حياة الرسول.
أيضا :لم يكن لدينا سلف صالح (ال صحابة وال
ويقوا ً
تابعين) لكن لدينا سلف من السفّاحين الذين تكالبوا على
بعضا ،وقتلوا آل بيت الرسول وأسروا
الدنيا وقتل بعضهم
ً
حفيداته وانتهكوا حرمات فروج النساء وجعلوها شريعة،
وقام الفقهاء بتزييف التاريخ لنعبد البشر وال نعبد الله
فقالوا عنهم بأنهم السلف الصالح.

وأشــار ،إلى أنه من أفعال أوباش العرب من التابعين،
أن يزيد بن معاوية ،أمر جيشه بإخضاع المدينة المنورة،
فدخل الجيش وقتل من بقى من البدريين وقتل عشرة آالف
جانبا من
رجل وتم فض غشاء بكارة ألف فتاة ،كان هذا
ً
سلوكيات السلف الصالح من التابعين!.
هجوما على العرب عامة قائالً :ال يوجد أسوأ
كما شن
ً
من العرب ..تركوا النبى مي ًتا بال دفن ليومين ليتصارعوا
على الملك ،وقتلوا كل أهل بيت الرسول من الرجال عدا
واح ــد ..ودس ــوا السم للحسن وفصلوا رأس الحسين،
واقتادوا حفيدات الرسول مقيدات باألغالل ،فهل يجود
الزمان بأحط من هذا؟.
وتساءل المستشار القانونى ،متى يوقن العرب بأنهم
أجــاف منذ أيــام أجدادهم األمويين والقرشيين وحتى
اليوم ،وأنهم يحاربون التقدم والتطور والتنوير ،وحاربوا
رسول الله ،وهم اليوم يحاربون الله وكتابه بالبخارى واألئمة
األربعة وتمجيد ذكريات قاتل اسمه سيف الله المسلول.
واستطرد عبده فى حديثه :إن تقربنا إلى الله بما حوته
كتب الصحاح إنما هو عين عبادة الطاغوت ،فلقد صارت
مرويات السنن هى زعيم الوعظ بمنابرنا ومساجدنا،
لذلك فنحن نؤمن بالطاغوت ونبتعد عن الله ،منو ًها بأن
تكتل الغرب ضد اإلســام ليس ألنهم يخافون أن ينتشر
اإلسالم ،فذلك هو ظن أفاعى المسلمين ،بل ألنهم يخافون
من همجية المسلمين التى أنشأها فيهم فقه فقهاء الدم
والعنصرية والكراهية ،لذا فهم يخشون على حضارتهم
وعلومهم وعمارتهم للدنيا أن تهدمها همجية الفقه
اإلسالم ،فنحن المسلمون أسوأ سفراء ،بحسب وصفه.

أحمد عبده

كما طالب ،بوقف الزحف البخارى على كتاب الله،
والبد من حرب ضروس على الجهالء والمجامع الفقهية
إلنقاذ دين اإلسالم ،متسائالً "فمن منكم سيكون معى فى
فعليا ضد كتاب البخارى
تلك المعركة إلعالء كتاب الله ً
وخرافاته؟".
وأشار ،إلى أن الحقبة المثالية باإلسالم كانت بالمدينة

باحث مغرىب" :الصديق أبو بكر" و"الفاروق عمر"..
شخصيتان وهميتان فى التاريخ
"ال توجد أى وثيقة تاريخية تثبت الوجود الحقيقى والفعلى
لهما" ،بهذه العبارة أثار الكاتب المغربى رشيد أيالل ،صاحب
كتاب "صحيح الــبــخــارى ..نهاية األســطــورة" ،الــذى منعته
ِ
بسبب ما سمته بـ"مساسه باألمن الروحى
السلطات المغربية
ّ
مجددا ،بتشكيكه فى وجود الخليفتين أبى
للمواطنين" ،الجدل
ً
بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
وزعم أيالل ،عدم وجودهما ،حيث انطلق الباحث المغربى
فى زعمه المثير للجدل ،بأنه توجد رواي ــات إسالمية تم
تداولها فى العهد العباسى حول الصحابى عمر بن الخطاب،
وهى روايات بعيدة عن التاريخ المفترض للصحابى.
وتابع قائالً" :هــذه الـ ّروايــات لم تستند إلى أى منهج من
الصحابة فى الوثائق
المناهج التاريخية ولــم يذكر وجــود
ّ
مؤكدا "عدم
األركولجية"،
والحفريات والنقوش واألبــحــاث
ً
وجود أى وثيقة تثبت وجود الصحابيين".
أيضا فى روايته المزعومة إلى أن "الروايات
كما استند
ً
الصديق حكما
الموجودة تقول إن عمر بن خطاب وأبو بكر ّ
وخاضا حروبًا ضارية مع الفرس والرومان ودول مناوئة لهما،
ّابا رائعين يبدعون
ومعروف أن هذه الدول مؤرخوها كانوا كت ً
فى الوصف ونقل الوقائع التاريخية ،فكيف لم يتركوا أى وثيقة
تتحدث عن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق خالل هذه
ّ
معتبرا أن هذا التجاهل غير منطقى وال يمكن
الحروب؟"،
ً
قبوله.
وتابع قائالً :وهو يستعرض الوثائق التاريخية التى ذُكر فيها
اسم عمر بن الخطاب" :،هناك وثيقة وصفته بأنه كان من
بين الفقراء الذين يستفيدون من العطايا التى يقدمها التّجار
لفائدة المحتاجين ،وقد ورد اسمه فى هذه الوثيقة" ،و"وثيقة
ٍ
لقائد عربى كان يحكم منطقة تقع بين سوريا وتركيا
أخرى
خــال القرن السابع الميالدى ،كــان يدعو باسمه من أجل
سقوط المطر".
أيضا فقد شكك فى العهدة العمرية ،وهى
طريقته
وعلى
ً

رشيد أيالل

عبارة عن كتاب ُينسب لعمر بن الخطاب ،فيما توصف بأنها
واحدة من أه ّم الوثائق فى تاريخ القدس" ،ألن الوثائق الموجودة
تب ّين أن دخول العرب إلى إيلياء كان باتفاق بين المسيحيين
والنبى محمد وليس عمر بن الخطاب".
أيضا ،إلى أن "الكتابة فى ذلك
وأشــار الباحث المغربى
ً
الوقت لم تكن بالتنقيط والشّ كل ،بينما الوثيقة المذكورة كانت
بالخط الكوفى وفيها تنقيط" ،بينما "عصر التّدوين بدأ فى مع
صل بأى وثيقة من القرن
عبد الملك بن مروان ،الذى لم يتو ّ
األول الهجرى ماعدا األناجيل المسيحية والــقــرآن الكريم
وبعض ما كتبه سيبويه العالم النحوى الشهير".

المنورة لمدة عشر سنوات ،حتى توفى الرسول ،بعدها
غالبية المسلمون انقلبوا على أعقابهم ثم أقام من بعدهم
دي ًنا غير دين محمد وأطلقوا عليه اسم ( اإلسالم) ،بحسب
مزاعمه.
وأكد ،أننا طالما نقوم بتعظيم فقه األئمة األربعة ،بقتل
المرتد والمخالف للعقيدة على حساب القرآن ،وبعدم
مسئولية الرجل عــاج زوجته المريضة ،ونجحد العلم
والفطرة فنصدقهم بأن حملها لجنينها يمكن أن يستمر
ببطنها ألربع وسبع سنوات ،فنحن قوم نعبد ما ألفينا عليه
آباءنا مهما كان آباؤنا فى ضالل مبين.
جميعا
وأضــاف ،فى هجومه على األئمة األربعة ،أننا
ً
نشترك فى استفحال أمر الجريمة الفقهية التى ترعاها
المجامع الفقهية والتى تعاند النصوص القرآنية ألجل
خاطر مدونات السنن ،فكرست لقتل المرتد وتارك الصالة
أيضا أنها ارتكست بفضائح
واألس ــرى والــزنــاة ،زاعـ ًـمــا
ً
جميعا ال نتحرك أو نثور
نحن
بينما
إرضاع الكبير وخالفه
ً
إال ألجل لقمة العيش.
وأوضح ،أن اإليمان بالله ليس مقولة تقولها ..وال هو
ميراث ورثته عن أبويك ..لكنه شعور يمأل قلبك فتراه
يسيطر على جوارحك فال نفعل وال تقول إال ما يرضى
الله به ،فاإليمان بالله ليس مقولة للتشدق بها بالفم ،لكنه
إحساس له أثره على الجوارح والتصرفات
واستطرد فى حديثه :ذكر الله هو طريقة حياة وف ًقا
إلرادة الله وهو صورة تنظيمية لكل شئون الحياة ويشمل
القول والفعل وخلجات الضمير ويقوم به البشر فقط ،أ ّما
التسبيح فهو يساعد على التدريب على ذكر الله ،لك ّن ذكر

تسبح بما فى ذلك
الله أع ّم وأشمل وأعال وكل الخالئق ّ
الجماد.
وأشار ،إلى أن من أورثنا أن كثرة ذكر الله هو تكرارات
متتالية مثل الحمد لله الحمد لله الحمد الله ..أو كثرة
ترديد الصالة على النبي ..لكن كثرة ذكر الله هو كثرة
قراءة القرآن واعتياد تفعيل ما يرضى الله بكل تصرف وكل
قول أو عمل وأن تقولوا للناس حسنا ابتغاء رضوان الله..
وهناك فرق بين الذكر والتسبيح.
وعن االنتقادات التى توجه إليه بسبب أرائه الجدلية
قــال :كثير مــن األصــدقــاء يكرهون كثرة نقدى للتراث
والفقهاء ،بينما ال يعلم غالبيتهم أن النقد هو أعال درجات
البحث ،ثم ما هو دور األصدقاء الكارهين للنقد فى تغيير
ما أنقده أم أنهم يكرهون كثرة نقدى وال يكرهون الدموية
الفقهية التى صنعها الفقهاء بدين اإلســام ..واإلســاءة
لديننا بالعالم؟.
وأوضح المستشار القانونى ،أنه إن أعانك الله على نشر
حتما على الهدى وعلى سنة الرسول،
تعاليم كتابه فأنت ً
وإن وجدتك تنشر ما حوته كتب البخارى واألئمة األربعة
وفقه آل البيت فأنت تجحد آيات الله والتنزيل الحكيم
وأبعد ما تكون عن الرسول وفقه آل البيت.
ـضــا :كتب صحيح الــبــخــارى وصحيح مسلم
وق ــال أيـ ً
والترمذى والنسائى وبن ماجه ومسند بن حنبل ..وكتب
الفقه على المذاهب األربعة هى أساس اإلرهاب واإللحاد
بالعالم وأصل من أصول االختالف مع القرآن والركائز
األساسية لإلشراك بالله مع اعترافى بأن بها أحاديث
صحيحة أو بعض صحيح الفقه.

قناة عىل يوتيوب باسم "كافر مغرىب" تدعو إىل اإللحاد
اشتهر على منصات ووسائل التواصل االجتماعى
بـ"كافر مغربى" ،واسمه المستعار"هشام نوستيك"،
وهو مغربى مقيم فى كندا ،انتقل من التدين واالنتماء
إلى جماعات ذات خلفية دينية تدعو إلى اإللحاد.
ووفــق ما تم نشره بحسب وسائل إعــام محلية
بالمغرب يقول "كافر مغربى" عن قصة تحوله من
اإلسالم إلى اإللحاد ،إنه يتمنى أن تسهم مذكراته فى
"التطبيع مع االختالف والتعايش مع المختلفين".
وأضاف ،أنه إنسان عادى ،بل أكثر من عادى ،أنا
جدا فى
ابن الشعب ،تربيت وترعرعت فى حى فقير ً
المغرب.
ويمتلك كافر مغربى ،قناة على "يوتيوب" وصفحة
على "فيسبوك" تحمالن اسم "كافر مغربى" ،منو ًها
إلى أن التسمية قد تبدو غريبة ،بل وحتى صادمة
للبعض من هذا التحول ،من إنسان كان فى مستوى
معين من االلتزام الدينى ،بلغ درجات تشمل الجانب
مؤكدا أن هذا
الجهادى ،إلى الكفر ،أقصى الكفر،
ً
األمــر لم يــأت بين عشية وضحاها ،بل جــاء نتيجة
تراكمات.
وأشـــار ،إلــى أن مــراحــل الــشــك ب ــدأت بدراستى
للمسيحية فى ألمانيا ،حيث بدأت أرى الفوارق بين
ما كنت أعرفه وأفهمه عن المسيحية وأنــا أرتــدى
بعيدا عن
نظارات اإلســام وما صرت أعرفه عنها
ً
تلك الــنــظــارات ،الفـ ًتــا إلــى أن الــفــوارق أث ــارت عدة
مشاكل بالنسبة لى كما أثــارت عدة تساؤالت .وعن
هذه التساؤالت يقول :هل أقبل بالحقائق التاريخية
التى أدرسها فى الجامعة أم أقبل بما أعرفه انطال ًقا
من الموروث اإلسالمى؟.
وتابع قــائـاً :استمر مسلسل الشك لنحو عشر
سنوات ،والجميل بشأن هذا الشك أنه جعلنى أرى
األمور بحياد وبعد أكاديمى أكثر.
وأكد كافر مغربى ،أن "القشة التى قصمت ظهر
البعير" ،تكمن فى المسائل األخالقية فى الدين،
كالحدود التى أعتبرها غير إنسانية.
وحــول استخدامه السم مستعار ،ولماذا ال يعلن

كافر مغربى "هشام نوستيك"

شخصيا ليست لدى أية
إلحاده بوجه مكشوف يقول:
ً
مشكلة فى الظهور ،ولكن هذا األمر سيسبب مشاكل
كثيرة ألقاربه ،وبالتالى تجاهلت الضرر الذى قد يلحق
بهؤالء لمجرد الظهور.
وأوضح ،فى البداية أنه فكر فى تأليف كتاب عن
محمد نبى اإلسالم ،لكن فكرة المذكرات قد جاءت
عن طريق مجموعة سرية فى "فيسبوك" ،كنا نجتمع
فيها وكنت أعــرض يومياتى داخلها ،وقد لقى ذلك
إعجاب األصــدقــاء فاقترح عــدد منهم تجميع هذه
اليوميات فى كتاب.
وأكــد كافر مغربى ،فى حديثه أننى استحسنت
الفكرة وبدأت فعالً فى تجميع هذه اليوميات وكتابتها
على أساس مذكرات ،وشجعنى كثيرون على طبعها،

أما فكرة العرض فلم تكن مطروحة منذ البداية بل
مؤخرا .وقد تفاجأ الجميع بقصة تحوله عن
جاءت
ً
طريق كتابه بمعرض الكتاب الدولى ،الذى عقد فى
القاهرة فى مطلع العام الجارى ،والذى حمل عنوان
"مذكرات كافر مغربى".
وعن انتشار كتابه قال :إن هناك من اقتنى الكتاب
أيضا من يريد أن يطلع
بدافع الفضول ،وربما هناك ً
مؤكدا أنه فى المسار الصحيح،
عليه حتى ينتقده،
ً
والكتب واألصوات التى تتكلم اآلن دليل على ذلك.
ورف ــض كــافــر مــغــربــى ،فــى تصريحاته أن يعود
من كندا ويعيش فى المغرب ليس ألجل خوفه من
أفكاره اإللحادية ،ولكن بسبب الوضع العام للحقوق
والحريات والكرامة.

باحث تونىس :ما يوجد فى المصحف ليس"القرآن" ..وبه أحاديث داعشية تتصادم مع الوحى!

يوسف الصديق

أث ـ ــار الــمــفــكــر الــتــونــســى والــمــتــخــصــص فى
أنثروبولوجيا القرآن ،يوسف الصديق ،حالة من
الجدل حول القرآن ،وأنه تعرض لما وصفه بحاالت
من"العبث" بعد وفاة الرسول.
وأضــاف ،أنه من تجليات ذلك "العبث" مسألة
"اغتصابا للنص
"الناسخ والمنسوخ" التى اعتبرها
ً
القرآنى".
وأوض ــح المفكر التونسى ،الــذى كــان يتحدث
فى مداخلة له خالل ندوة علمية تنظمها "حركة
ضمير" فــى العاصمة المغربية ،الــربــاط ،تحت
عنوان "الحريات الفردية بين التحوالت المجتمعية
والمرجعية الدينية" ،أن "القرآن هو "حــدث" وأن
تماما عند وفاة الموحى
هذا الحدث تم العبث به،
ً

إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
تماما
النص
وتابع قائالً" :لقد ألغينا طاقة هذا
ً
منذ توفى الرسول ومنذ جاء المصحف" ،مضي ًفا
فى هذا االتجاه أن فكرته تقوم على أن "القرآن
ليس هو المصحف" ،وأنه "ومنذ اللحظة التى ُجمع
فيها وصار بين دفتين فى المكتبات وبين أيدينا
انطلق وتحرر من الطاقة الكبرى".
واستد ّل الباحث التونسى فى هذا االتجاه للتأكيد
على فكرته ،بأن بعض اآليات القرآنية التى يقول
البعض إنها قد نُسخت ،كآية "ال إكراه فى الدين"،
مستنكرا أن يقول البعض إنه ال يجوز اعتمادها
ً
فيستدلون بدلها باآلية الخامسة من سورة التوبة
"فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم وخــذوهــم واحصروهم واقــعــدوا لهم
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" ،وهى آية يشدد
المتحدث على أنه قد تم نزع العامل الظرفى عنها
حيث إنها "مرتبطة بمعركة معينة" ،بحسب وصفه.
كما شدد ،على ضــرورة اليقظة ألمر آخر جاء
بعد الــنــاســخ والمنسوخ وهــو إلــزامــنــا بما تذكر
البخارى بعد قرنين من وفاة الرسول ،فى إشارة
منه إلى صحيح البخارى.
ملزما أن أعتقد بحديث
وتابع قائالً" :لست
ً
أُمــرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أال إلــه إال
الله ،والذى وصفه بـ"الحديث الداعشى" ،متسائالً
باستغراب كيف يمكن أن يكون ذلك الحديث لرسول

قال آية "ال إكراه فى الدين" ،وآية "وما كان لنفس
أن تؤمن إال بإذن الله ويجعل الرجس على الذين
ال يعقلون".
أيضا إلى أن فكرة كون "القرآن صالح
وأشــار
ً
لكل زمان ومكان" متسائالً" :كيف يكون كذلك وهو
مطالبا
يقنن فى بعض األحايين للعبودية والرق؟" ،
ً
تماما
بضرورة أن يجعل للمعتقد مساحته المستقلة ً
عن التفكير ،منو ًها أنه اليوم وبحكم اإلنسانية ال
يمكنه أن يحارب أو حتى يلوم من يعبد الشجر
مثال.
وطالب بوضع حد فاصل بين ما يعتقده المسلم
كيفما كان وبين التفكير والعقلنة التى تنتمى لكل
اإلنسانية دون تحديد لمسألة العقيدة.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 938
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بث مباشر على «فيسبوك» ..قرية تنتفض لتطهير مقابرها من أعمال السحر

ُ
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جماجم للبرش ..عظام ماعز ..التىب يكشف أفعاال صادمة للسيدات بالمقابر..والتطهري ببث مبارش عىل "فيس بوك"

عمل مدفون فى قبر ،سحر
مدفون فى كفن ميت،
عمل على عظام جمجمة
ميت ،مصطلحات عديدة
ُيعرف بها سحر المقابر
الذى يعد أحد أنواع السحر
األسود المدفون وأخطرها.
ازدادت ظاهرة السحر
فى العديد من المناطق
بمحافظة القليوبية فى
السنوات األخيرة ،وأشهرها
سحر المقابر التى يالحظ
العاملون فيها أن هناك
الكثير من النساء الالئى
يدخلن مناطق المقابر ليالً
لدفن أعمال سحرية بين
القبور ،أو البحث عن أعمال
سحرية مدفونة إلبطال
سحرها.

على إسماعيل

محرر "المصريون" مع أحد أهالى القرية

وترجع خطورة السحر ألسباب عديدة ،أهمها
صعوبة الــوصــول إلــيــه وتحديد مكانه مــن أجل
إبطاله والتخلص منه ،إلــى جانب خــطــورة جن
المقابر الــذيــن يعتبرون مــن أخطر أن ــواع الجن
وأكثرهم إيذاء.
وبسبب أنواع السحر المختلفة المرتبطة بالموت
والمقابر وأدوات تغسيل الميت وكفنه ارتبطت هذه
األشياء بهالة إضافية من القدسية والمهابة إلى
أيضا يرفض
جانب هيبة الموت ،ولهذا السبب
ً
الكثيرون أن يتواجد بالقرب من جثمان الميت إال
المقربون منه الثقات الذين يصعب أن يتورطوا فى
مثل هذه الجريمة ويدسون أى نوع من السحر فى
كفن الميت أو فى جسده.
مجموعة من شباب قرية قرنفيل مركز القناطر
الخيرية أطلقوا مبادرة تطهير المقابر أوائل شهر
يوليو الجاري ،لتطهيرها من تلك األعمال التي
تضر باألهالي.
"المصريون" تجولت معهم داخل مقابر القرية
للكشف عن حقيقة أعمال السحر والشعوذة بداخل
هذه المقابر وهل هي حقيقة أم خيال؟
في البداية يقول شريف عــزازي ،أحد أهالي
قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية ومؤسس مبادرة
تطهير مقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة،
إن فــكــرة الــمــبــادرة جــاءتــه بعد انــتــشــار ظاهرة
الطالق واألم ــراض التي يعاني منها العديد من
المواطنين خاصة السيدات ،حيث عجز األطباء
عن تشخيصها واكتشاف أسبابها ،باإلضافة إلى
انتشار حاالت االكتئاب وعزوف الشباب عن العمل
والدراسة واللجوء للوحدة داخل الغرف المغلقة
والعديد من المشاكل األسرية بدون أسباب.
وأوضح أنه من أسبابها أن بعض طالب القرية
سنويا وحصلوا على
الذين تفوقوا في التعليم
ً
الترتيب من األول على مــدار سنوات الماضية،
وف ــج ــأة ت ــده ــور مــســتــواهــم الــعــلــمــي وأصــبــحــت
المدارس بالنسبة لهم "كابوس" ،وأصبح النجاح
بالنسبة لهم تحصيل حاصل وال يكادون أن ينجحوا
في االمتحانات اال بدرجات الرأفة ،ما أثار الشك
فى في قلوبهم.
وأكد في حديثه لـ"المصريون" أنه فى البداية
قـــام بــطــرح م ــب ــادرة عــلــي صــفــحــات الــتــواصــل
االجتماعي تدعو أهل القرية للبحث عن أعمال
السحر لكنه في البداية لم يجد الدعم أو التشجيع
المطلوب منهم ،إال مجموعة محدودة من شباب
القرية الذين اقتنعوا بالفكرة فقام بالفعل بالتوجه
إلى المقابر وبدأوا بالحفر والبحث بجوار جدران
المقابر ،وكانت الصدمة عندما وجدوا العديد من

أعمال السحر السفلي.
وتابع قائالً :إنه فكر في المقابر ألن هناك أحد
األهالي كان يقوم بتنظيف المقابر الخاصة بعائلته
فوجد بها العديد من األعمال السحرية باإلضافة
إلى أن المقابر المكان الوحيد المفتوح ليل نهار
بدون حارس فمن السهل دخول أي شخص ووضع
أعمال السحر في أي قبر دون الشك فيه وجوده
ومن هنا جاءت لنا فكرة البحث في المقابر.
وأش ــار ع ــزازي إلــى أنــه علي الــفــور قــام بعمل
بث مباشر علي "فيس بــوك" من داخــل المقابر
بــاألعــمــال الــتــي وجــدوهــا وبالفعل بــدأ األهــالــى
بمشاهدة البث وخالل مدة قصيرة بدأ توافد عدد
كبير من أهالي القرية ومن مشايخ لالنضمام لنا
أثناء عملية البحث عن أعمال السحر.
وأوضح أنهم وجدوا أعمال سحر سفلية بالموت
والتفرقة وعدم اإلنجاب وعدم الزواج ،وتدمير فى
مؤكدا أن كل هذا جعل الحزن يكسو وجه
التعليم،
ً
أهل القرية أثناء تطهير المقابر من تلك األعمال،
مشيرا إلى أنه تم تعميم المبادرة على كل أهل
ً
القرية بالمشاركة الجمعة الماضية لالنتهاء من
تطهير المقابر بالكامل ،إلى جانب دعوة عدد من
المشايخ للمشاركة فى فك تلك األعمال.
وأكــد "شــريــف" أن حصيلة الــيــوم األول كانت
الجمعة الماضية ،حيث تم إيجاد وفك  33عمال
و"ســحــر أســـود" ،عــبــارة عــن "شــمــع عليه صليب
وكفن على حجر طوب وعظام رأس قرموط سمك
وعظم الكتف ونبات شكله غريب ملفوف بشكل
معين وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين
وثالث جماجم بشرية وجمجمة ماعز وأوراق عليها
طالسم غير مفهومة".
واستطرد فــي حديثه :إنــه عقب االنتهاء من
المرحلة األولــى التى تمت الجمعة الماضية قام
الشيوخ بإبطال تلك األعــمــال ،بالمياه المقروء
عليها آيــة الكرسي ،لضمان عــدم تأثيرها على
األشخاص الذين عملت من أجل إيذائهم.
ونالت المبادرة إعجاب واهتمام أهالى القرى
المجاورة الذين أعلنوا عن تدشين تلك المبادرة
وتطهير المقابر من تلك األعمال المؤذية.
وأض ــاف" :بالفعل قمنا بالمرحلة الثانية من
عملية التفتيش والتي كانت بالبحث فوق المقابر
وبجوارها ألنه من الصعب فتح القبر وبالحث فيه
ولكن هناك الكثير من األهالي حضروا ومعهم
مفاتيح القبور الخاصة بهم للبحث بداخلها وجارٍ
التنسيق مع باقي األهالي لفتح جميع المقابر ألنها
من أعمال الخير وكف األذي عن األهالي.
وأضــاف عــزازي أنهم قاموا بتشجير المقابر

بزرع  100شجرة كمرحلة أولي بالجهود الذاتية.
من جانبه أكد محمود حسن عبد المنعم ،من
أبناء القرية وأحــد المشاركين في المبادرة ،أن
اإلنسان المؤمن المحافظ على صالته في وقتها
وعلى أذكار الصباح والمساء وقراءة أية الكرسي
صعبا على
والمعوذتين عقب كل صــاة ,يكون
ً
الــجــان والــســاحــر اخــتــراقــه وإيــذائــه أمــا ضعيف
اإليمان ومحب المعاصى فهو لقمة سائغة للسحرة
ومهاجمته أمر سهل على الساحر والجان.
وأضــاف أن أعــراض سحر المقابر ال تختلف
كثيرا عن أعراض السحر المدفون ،إال فى درجة
ً
شدتها ،وقد يختلف الهدف من السحر المدفون
فى المقابر بين سحر التفريق أو سحر المرض
حتى الموت أو وقف الحال ،لكن أعراضه المتعارف
عليها تكون واحــدة ،ومــن أبرزها الكآبة والميل
للعزلة ،والغضب الشديد على أتفه األســبــاب،
والشعور المستمر بــاإلرهــاق والتعب إلــى جانب
ضعف الشهوة الجنسية وقلة اإلقبال على الطعام،
واأللم الشديد فى مؤخرة الرأس أو منتصفها فى
شكل وخز متقطع ،خاصة ليالً.
الشيخ عــاطــف عبدالحميد ،م ــوذن بــأوقــاف
القليوبية ،وأحــد أبناء القرية ،يقول إن اكتشاف
األعمال السفلية والسحر من أكثر األشياء التي
يمكن إيجادها في المقابر بجوار رفــات الموتي
في القبور المغلقة أو في العيون المفتوحة بمقابر
أخرى لم يتم الدفن بها.

وأضاف أن أصحاب القلوب المريضة يقومون
غالبا ما تكون على المالبس
بعمل األسحار والتي ً
أو الصور وتكون مكتوبة بطالسم أو مبلولة بمياه
تمت القراءة والتعزيم عليها وبعد ذلك يلقونها فوق
المقابر أو داخل القبر وال يتم اكتشاف هذا األمر
إال في حالة القيام بدفن ميت جديد أو البحث
عنها فوق المقابر وقتها نجد أشكاالً متعددة سواء
كانت مالبس خاصة المالبس الداخلية لرجل أو
لسيدة أو كانت لألطفال والغرض هو عدم الوصول
للسحر وفكه.
وتابع في حديثه أن كل ما نقوم به نضعها في
مياه بالملح فور العثور إلبطال أى أذى يقع بسببها.
كما أن قراءة القرآن والصالة والصوم والحفاظ
عليهم وارتداء المالبس الداخلية بالمقلوب تحمي
الشخص من أعمال السحر.
وأوضح عاطف ،أن العمل ال يمكن أن يعلم لمن
ومن قام به فهو مجهول وال يعلمه غير الله ومن
مؤكدا أن تلك
يقول غير ذلك فهو كاذب ودجال،
ً
األعمال ال يقوم بها التربي بل أشخاص قد يكونون
من خارج القرية أو بعض النساء ضعاف النفوس
المضحوك عليهن.
فيما أشار خيري فهيم منصور 46 ،سنة ،من
أهالي القرية ،إلى أنه علم بالمبادرة عن طريق
"فيس بــوك" فحضر علي الفور للمشاركة فيها
مشيرا إلي أنه في الغالب يكون العمل المقصود به
ً
حقد أو غيرة فأحيانا نجد صورة لفتاة وبجوارها

مالبس داخلية خاصة ومكتوب عليها طالسم،
وأحيا ًنا أخرى شال رجالي ملقي به في المقابر
وبه آثــار لبقع مياه تم رشها عليه ،وأحيانا قمح
ملقي به في عين مفتوحة وهو غالبا مقصود به أن
تاخذه الطيور وتطير به فيصعب فكه.
وتقول الحاجة "ن .س .هـ"  45سنة من أهل
القرية إن زوجها "ف .ا .ع"  50سنة عامل في
مسرعا نحو
شركة ،منذ عــام بــدون سبب توجه
ً
المقابر وظل فيها فترة طويلة وبعد البحث عنه
وجــدنــاه بداخلها ومنذ هــذا الــوقــت وهــو يصلي
جميع الــصــلــوات ولــكــن قبل صــاة العشاء ينام
ونحاول إيقاظه ألداء صالة العشاء فال نستطيع
إيقاظه إال ثاني يوم وكأنه ميت ويظل طول الليل
يهمهم بكلمات ال نعلمها وذهبنا به للطبيب لكنه لم
يستطيع تشخيص حالته.
وأضافت أنها تقوم ببيع الخضار ولكنها عندما
تحضر الخضار لبيعه ينتابها حالة من الكسل
والخمول وأنام جنبه كأني دخلت في غيبوبة حتي
ينتهي اليوم دون بيع أي خضار وهــذه المشكلة
تتكرر معي باستمرار حتي أنني ال أستطيع سداد
ما أشتريه من التجار وكل مرة أخسر وأنا متأكدة
إن معمول لنا عمل بوقف الحال والرزق.
بينما يقول أحمد حسن عبدالمنعم أحد أبناء
الــقــريــة :أنــا كنت بحب الــدراســة وكــنــت متفو ًقا
جـ ًـدا لكن وأنــا في الثانوية العامة فجأة كرهت
الدراسة والمدرسة وحتي أهلي جابوا لي مدرسين
خصوصي في المنزل بس رفضت وبقيت بنام علي
طول كل ذلك بدون سبب".
وأض ــاف أحــمــد ،أنــه صــبــاح امتحان الثانوية
العامة أيقظه أهله لكي يتوجه لالمتحان ولكنه
رفض وأسرع فوق سطح المنزل لالنتحار.
وأوضــح أن أهله توجههوا به لألطباء والذين
فشلوا في تشخيص حالته ،فتوجه إلــى الشيوخ
والذين طلبوا منه االستحمام بماء الورد وإشعال
البخور في المنزل وحتي وقتنا هذا هو غير قادر
علي العمل ومالزم منزله وكل ذلك ال يعلم أهله ما
هو السبب.
وقـ ــال أح ــد أهــالــي الــقــريــة فــضــل ع ــدم ذكــر
اسمه وأحــد العاملين بالترب إنه يرى السيدات
أثــنــاء زيـ ــارات المقابر وهــن يقمن بــهــذا العمل
حيث يستغللن فرصة وجود عين مفتوحة والعين
بالمقابر مساحتها كــبــيــرة ثــم يــقــومــون بإلقاء
المالبس واألوراق بداخل العين على أطول مسافة
ممكنة حتى إنــهــن احــيــا ًنــا يمثلن البكاء ومسح
بعيدا
أعينهن بالمنديل ثم يلقون بما في أيديهن
ً
منعا للفت األنظار.
كانه المنديل ً

عمال النظافة ..تضحيات بال تكريم

مقرتح برلماىن :يجب تغيري المسمى الوظيفى لعمال النظافة بمصطلح "صديق البيئة" >> نواب :ال يستحقون فقط تغيري مسماهم الوظيفى بل يجب تحسني أوضاعهم المادية
تعد فئة عمال النظافة من الفئات التي تبذل
كبيرا فــي العمل وتــقــوم بعمل شــاق ال
ـودا
مــجــهـ ً
ً
يتناسب مع النظرة االجتماعية غير الجيدة التي
يطلقها البعض تجاههم رغم الجهد الجبار الذي
يقوم به عمال النظافة في حماية المواطنين من
األمراض.
وفي محاولة لتغيير النظرة السلبية اتجاه عمال
النظافة ،تقدمت النائبة هيام حالوة ،عضو مجلس
الــنــواب ،باقتراح برغبة إلــى مصطفى مدبولي،
رئيس الــوزراء ،ومحمود الشعراوي ،وزير التنمية
المحلية ،الســتــبــدال المسمى الوظيفي لعمال
تقديرا لدورهم
النظافة بمصطلح "صديق البيئة"،
ً
في المجتمع.
وقالت عضو مجلس الــنــواب ،إنــه في الوقت
الذي تنظر فيه جميع دول العالم المتقدمة إلى فئة
عمال النظافة ،على أنها من أهم فئاتها المجتمعية،
وتوفر لها كل سبل الراحة واإلمكانيات ،ويعتبر ما
تقدمه هــذه الفئة بمثابة خدمة سامية وواجــب
وطني ،إال أن حــال هــذه الفئة في مصر يحتاج
منا إلى الكثير من االهتمام أولها بتغيير المسمى
الوظيفي لعمال النظافة.
أعضاء مجلس النواب من جانبهم ،أكــدوا أن
عمال النظافة ال يستحقون فقط تغيير مسماهم
الوظيفي ،بل البد من تحسين أوضاعهم المادية،
مؤكدين أن غالبية عمال النظافة يعانون بشدة ،وال
يجدون من يحنو عليهم ،كذلك معظمهم ال يستطيع
أن يفي بمطالب أسرته األساسية ،وأوضح النواب،
أن عمال النظافة في الدول األخرى يحصلون على
التقدير والتكريم المالئم ،فيما ال يحصلون هنا
على أدنى حقوقهم ،الف ًتا إلى أن الشعوب األخرى
تدرك قيمة تلك الفئة ،والدور الذي تقوم به.
على سياق آخر ،أكد عمال النظافة ،أن غالبية
أفراد المجتمع ينظرون لعامل النظافة نظرة متدنية
للغاية ،حيث يعتبره كثيرون بأنه ليس من البشر،
وبالتالي ليس من حقه الحصول على أي حقوق،
عريضا من المواطنين
قطاعا
أيضا
وأن هناك
ً
ً
ً
يقدرون هذه الفئة ويتعاملون معها باحترام ،وطالب

عمال النظافة بتحسين أوضاعهم المادية ،مؤكدين
"نحن ال نريد رواتب كبيرة بل نريد ما يكفينا فقط،
ويمكننا من شراء ما يحتاجه البيت واألوالد ،وهذا
صعبا".
أمرا
ً
بالطبع ليس ً
وفــي إط ــار ذلــك رص ــدت "الــمــصــريــون" ،آراء
أعضاء مجلس النواب وعمال النظافة في تغيير
الــنــظــرة االجــتــمــاعــيــة لــهــم وتحسين أوضــاعــهــم
المادية.
مقترح بتغيير مسمى عامل النظافة
تقدمت النائبة هــيــام ح ــاوة ،عضو مجلس
الــنــواب ،باقتراح برغبة إلــى مصطفى مدبولي،
رئيس الــوزراء ،ومحمود الشعراوي ،وزير التنمية
المحلية ،الســتــبــدال المسمى الوظيفي لعمال
تقديرا لدورهم
النظافة بمصطلح "صديق البيئة"،
ً
في المجتمع.
وق ــال ــت عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب ،ف ــي بــيــان،
"فــي الــوقــت الــذي تنظر فيه جميع دول العالم
المتقدمة إلــى فئة عمال النظافة على أنها من
أهم فئاتها المجتمعية ،وتوفر لها كل سبل الراحة
واإلمكانيات ،ويعتبر ما تقدمه هذه الفئة بمثابة
خدمة سامية وواجب وطني ،إال أن حال هذه الفئة
في مصر يحتاج منا إلى الكثير من االهتمام ً
أول
بتغيير المسمى الوظيفي".
وأوضحت النائبة ،أ َّن "عمال النظافة يبذلون
جهودا واسعة في سبيل االرتقاء بالوجه الحضاري
ً
والجمالي لمصر أمام ضيوفها وزوارها ،ويبذلون
جهودا واسعة في تنظيم شوارعها ،دون كلل أو
ً
ملل".
وأشــارت إلى أ َّن أهم ما ينغص عليهم حياتهم
اليومية ،هي النظرة المتدنية لهم من جانب أفراد
ً
فضل عن المعاملة غير اآلدمية التي
المجتمع،
يلقونها ،والتي بال شك تؤثر على نفسيتهم ،في
الوقت الــذي يتناسى فيه الكثير أن هذه المهنة
من المهن الشريفة ،كما يحتاجون إلى زيادة في
الرواتب ،حيث يتقاضون بضعة جنيهات كل شهر،
ال تعينهم على مواجهة أعباء الحياة ومتطلبات
المعيشة.

جدا
مصطلح «صديق البيئة» جيد ً
من جانبه ،أثنى النائب أحمد حسن ،عضو
مجلس النواب ،على مقترح النائبة هيام حالوة،

مــؤكـ ًـدا أن عمال النظافة يستحقون كــل تقدير
مــن جميع أف ــراد الشعب الــمــصــري ،حيث إنهم
يقومون بجمع القمامة التي من الممكن أن تؤدي

إلى العديد من األمــراض التي تنتقل للعديد من
المواطنين إذا ظلت مكانها.
وأض ـ ــاف «ح ــس ــن» ،ف ــي تــصــريــحــات خــاصــة
لـ«المصريون» ،أن عمال النظافة ال يستحقون
فقط تغيير مسماهم الوظيفي ،بل البد من تحسين
أوضــاعــهــم الــمــاديــة ،مــنــو ًهــا بــأن غالبية عمال
النظافة يعانون بشدة وال يجدون من يحنو عليهم،
كذلك معظمهم ال يستطيع أن يفي بمطالب أسرته
األساسية.
عضو مجلس النواب ،أوضح أن عمال النظافة
في الدول األخرى يحصلون على التقدير والتكريم
المالئمين ،فيما ال يحصلون هنا على أدنــى
حقوقهم ،الف ًتا إلى أن الشعوب األخرى تدرك قيمة
تلك الفئة والدور الذي تقوم به.
وتساءل« :ماذا سيكون الموقف إذا ترك هؤالء
وظيفتهم بح ًثا عن وظيفة أكثر أمـ ً
ـوال وكرامة؟
ولماذا ال تنظر إليهم الدولة وترفع رواتبهم؟ أليس
مــن حقهم الــحــصــول على روات ــب مــائــمــة؟ وما
المانع من رفع رواتب هذه الفئة التي تستحق ً
فعل
الزيادة؟».
وأردف «فــي النهاية مصطلح صديق البيئة
جدا ،وهؤالء سنقف بجوارهم؛ حتى يحصلوا
جيد ً
على التقدير المالئم ،والدولة لن تمانع في رفع
رواتبهم؛ ألن الكل يعلم دورهم».
تحسين النظرة االجتماعية ضرورة ملحة
عــمــال النظافة مــن جانبهم ،أكـــدوا ضــرورة
تحسين أوضــاعــهــم الــمــاديــة ،وتحسين النظرة
االجتماعية لهم مــن قبل المجتمع ،حيث قال
محمد السيد ،عامل نظافة بمنطقة الهرم ،إن
غالبية أفــراد المجتمع ينظرون لعامل النظافة
نظرة متدنية للغاية ،حيث يعتبره كثيرون أنه ليس
من البشر وبالتالي ليس من حقه الحصول على أي
عريضا
قطاعا
حقوق ،غير أنه أشار إلى أن هناك
ً
ً
من المواطنين يقدرون هذه الفئة ،ويتعاملون معها
باحترام.
وأضــاف «السيد» ،لـ«المصريون» ،أن عمال
النظافة يقومون بــدور جليل للمجتمع ولكافة

المواطنين ،وفي مقابل ذلك يحصلون على مالليم
مشيرا إلى أن تغيير االسم
ال تكفي لبضعة أيام،
ً
وح ــده لــن يكفي ،خــاصــة أنــهــا لــن تغير النظرة
المتدنية لهم.
وتــابــع« :نــشــكــر ســيــادة الــنــائــبــة عــلــى كالمها
ومحاولتها رفع مكانة عمال النظافة وتغيير نظرة
البعض إليهم ،لكن بعد تغيير االسم ماذا يحدث؟
سيظل الوضع والحال على ما هو عليه».
وطالب برفع رواتــب عمال النظافة واالهتمام
بهذه الفئة المهضوم حقها ،مضي ًفا« :يمكن أي
حد يتصاب بأمراض كثيرة في أي وقت ،وبسبب
هذا المرض قد يموت وأوالده من بعده سيشردون،
عشان كدا نريد رواتب مناسبة واهتمام أكثر بينا
من الدولة».
فيما قــال محسن منير ،أحــد عمال النظافة
بمنطقة شبرا الخيمة ،إن تغيير االسم وحده بال
جدوى ولن تكون له آثار طيبة على عمال النظافة،
مشيرا إلــى أنــه ال يعنيهم تغيير المسمى بقدر
ً
ما يهتمون بتحسين أحوالهم وأوضاعهم المادية
«الميتة» ،بحسب قوله.
وأضـــــاف «مــنــيــر» ،ف ــي تــصــريــحــات خــاصــة
لـ«المصريون» ،أنه يسمع أن عمال النظافة في
بعض ال ــدول يطلق عليهم "مهندسو النظافة"،
مستطردا «وأسمع أنهم يحصلون على رواتب عالية
ً
جدا تجعلهم ال يحتاجون إلى أحد وال يقبلون أي
ً
صدقة أو إحسان من أحد».
ونوه بأنه بعد ما ينتهي من عمله يذهب لعمل
آلخــر؛ لكي يتمكن من توفير احتياجات أسرته
األساسية ،ورغــم ذلك العمالن ال يكفيان ،الف ًتا
إلى أنه ال يرى أوالده إال ً
قليل ،حيث يخرج وهم
أيضا .واختتم حديثه،
نائمون ويعود وهم نائمون
ً
ً
قائل« :نحن ال نريد رواتب كبيرة بل نريد ما يكفينا
فقط ويمكننا من شراء ما يحتاجه البيت واألوالد،
صعبا».
أمرا
ً
وأعتقد أن هذا ليس ً

حسن عالم
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بعد زيادة الوقود اعرف األسعار الجديدة«..عشان محدش يستغلك»
بدءا من يوم الجمعة قبل
عقب القرار الحكومي بتحريك أسعار الوقود ً
الماضي ،دبت المخاوف في نفوس المصريين من انعكاسات ذلك على
بدءا من «اإلبرة»
أسعار السلع في مصر ،وزيادات مرتقبة تطال كل شيءً ،
إلى «الصاروخ» كما يقولون.
دوما زيادات األسعار بالزيادات في أسعار الوقود ،بسبب
ويربط المصريون
ً

تداخله مع كثير من المنتجات والسلع ،ما عزز من المخاوف تردد أنباء عن
رفع أسعار السلع الغذائية والبقالة ،والخبز ،ووسائل النقل والمواصالت،
والخضراوات والفاكهة والعديد من السلع األخرى.

حنان حمدتو

ً
ً
شعبة المواد الغذائية :من يتالعب يتم ضبطه ..وال مجال الستغالل المواطن مع تعدد منافذ البيع >> خفض سعر كيلو المكرونة المدعومة  75قرشا ..وبائعو الخضار والفاكهة20 :قرشا نسبة الزيادة
الحكومة كــانــت حريصة منذ اللحظة األولـــى لتطبيق
القرار على تكثيف الرقابة واالنتشار في الشوارع ومواقف
خصوصا ،لمنع استغالل المواطنين،
الميكروباص
ً
وقامت "المصريون" بجولة ،استطلعت خاللها آراء التجار
وأصحاب المخابز والسائقين عقب تحريك سعر الوقود،
وتفنيدهم للشائعات التي ترددت حول رفع السلع ،إلى جانب
الحصول على "روشتة" من جانب الغرف التجارية ،ووزارة
التموين ،ومحافظة القاهرة ،وحماية المستهلك ،لحماية
المواطنين من االستغالل.
السلع الغذائية والخضراوات
الخضراوات والفاكهة والمواد التموينية هي السلع األكثر
إقباالً عليها ،إذ ال يمكن بحال االستغناء عنها ،إذ يتم شراؤها
بكميات مختلفة حسب االحــتــيــاج ،لكونها تمثل الوجبات
األساسية على الموائد ،لذا زادت المخاوف عقب تحريك
أسعار الوقود بإمكانية ارتفاع أسعارها.
وقال "حسيني" ،تاجر حبوب وعطارة بمنطقة بوالق أبو
العال" :األسعار مستقرة لم تشهد أي تغيير حتى اآلن ،فاألرز
والحبوب والدقيق والسمن والزيوت وهي سلع أساسية سريعة
النفاد ،مع ذلك فإن أسعارها ثابتة منذ شهر رمضان الماضي،
ألن أسعار التكلفة ثابتة حتى اآلن داخل المصانع ،وكذلك
السلع التى يتم استيرادها من الخارج".
وقال بائع آخر ،إن "وزارة التموين والتجارة الداخلية أرسلت
منشورا إلى كل تجار السلع التموينية ،بقرارها تخفيض سعر
ً
كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح ً 7.25
بدل من 8
جنيهات ،وسعر العبوة النصف كيلو لدى التجار إلى 3.65
جنيه بدالً من 4جنيهات".
ومبشرا في نفس الوقت؛ ألنه
وأضاف" :القرار كان مفاجئًا
ً
متمنيا أن تطبق وزارة
جاء عقب تحريك سعر الوقود مباشر ًة"،
ً
التموين القرار على مختلف السلع الغذائية.
وقال بائع خضراوات وفاكهة بمنطقة إمبابة ،إن "األسعار
زادت بنسبة محدودة بعد تحريك سعر الوقود ،والسبب تكلفة
قرشا
النقل ،وتراوحت الزيادة بين خمسة قــروش إلى 20
ً
في الكيلو لكل األنــواع ،الف ًتا إلى أن هذا االرتفاع المفاجئ
جاء عقب االنخفاض في أسعار الخضروات في شهر يونيو
الماضي ،بينما بقيت أسعار الفاكهة ثابتة بسبب وجود كميات
وفيرة.
حاليا في قطاع الجملة،
وعن األسعار المتداولة باألسواق
ً
قال تقرير لشعبة الخضراوات والفاكهة ،إن كيلو الطماطم
يتراوح بين  1.25و 1.5جنيه والبطاطس من  3.5إلى 4.5
جنيهات ،والبصل من  2إلى  2.5جنيه ،والفلفل من  1.5إلى
 2.5جنيه ،والباذنجان من  1.5إلى  2جنيه ،والخيار من 2
إلى  4جنيهات ،والكوسة من  3إلى  4جنيهات ،والبامية من
قرشا إلى  1.25جنيه،
جنيها ،والملوخية من 75
 10إلى 14
ً
ً
جنيها ،والجزر من  3إلى  3.5جنيه،
25
إلى
15
من
والليمون
ً
ورق عنب من  6إلى  8جنيهات ،والفاكهة في قطاع الجملة،
كيلو الخوخ يتراوح بين  3.5و 5جنيهات ،والمشمش من  6إلى
 8جنيهات ،والكنتالوب من  1.5إلى  3.5جنيه ،والعنب من 4
جنيها ،والموز من 4
إلى  6جنيهات ،والبرقوق من  15إلى 20
ً
جنيها ،والبطيخ يتراوح
إلى  5جنيهات ،والمانجو من  8إلى 12
ً
جنيها.
بين  7و15
ً
وقال أحمد يحيى ،رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية
بالغرفة التجارية بالقاهرة ،إنه "من الوارد أن يتالعب بعض

زيادات تعريفة الركوب ..نصف جنيه للمواصالت الداخلية ..وجنيه ألتوبيس النقل العام
"التموني" :أرجأنا الكشف عن منظومة الخزب الجديدة ..والخط الساخن لمواجهة المخالفني

التجار باألسعار فى األسواق ويعللون ذلك بزيادة تكلفة النقل
مشيرا إلى أن "هناك ضبطيات تجارية
وعملية الصناعة،
ً
تراقب مثل هؤالء معدومي الضمير".
وأضاف "يحيى" ،لـ"المصريون" " :هناك دالئل على عدم
استغالل التجار المواطنين؛ بسبب شدة المنافسة ،وتنوع
العارضين سواء المنافذ المتنقلة أو الجمعيات التعاونية أو
السالسل الكبيرة ،ما ال يعطي فرصة ألحد أن يرفع من ذاته
ضا
األسعار ،وكذلك المحال التجارية الصغيرة توفر عرو ً
ً
فضل عن مبادرات
وخصومات نسبية على بعض السلع،
حكومية منها ،مبادرة" :كلنا واحد" التي تنفذها وزارة الداخلية
تحت رعاية رئيس الجمهورية ،والشوادر ثابتة بالتعاون مع
كبار التجار ،والمنافذ المتحركة التي تعرض المنتجات والسلع
الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة".
مع ذلــك ،توقع رئيس "شعبة المواد الغذائية" أن يؤدي
تحريك أسعار الوقود إلى "ارتفاع جديد في أسعار السلع
خالل الفترة المقبلة متأثرة بزيادة تكلفة اإلنتاج والنقل".
النقل والمواصالت
دائما عقب تحريك أسعار المواد البترولية ،أن
المتوقع
ً
يتبعها زيادات على الفور في تعريفة استخدام وسائل النقل،
وهذا ما حدث بالفعل ،إذ زادت األجرة بنسبة ال تتعدى %15
لألتوبيسات والميكروباصات.
وقال سائق بهيئة النقل العام بمحطة عبد المنعم رياض:
"األجــرة ارتفعت من  3جنيهات إلى  4جنيهات لألتوبيسات
الزرقاء ،وارتفعت األتوبيسات األخرى من  4جنيهات إلى 5
جنيهات ،وهذا طبيعي حتى ال تتكبد الهيئة خسائر ،ولكن
علينا أن نلتفت إلى شيء مهم خاص بالصيانة ،فلدينا كميات
هائلة من المركبات متواجدة بالجراجات تتطلب قطع غيار
مستوردة ومصرية ،يجب توفير سيولة إلى هذا األمر".

وقــال أحــد سائقي األج ــرة بمنطقة اإلســعــاف" :األجــرة
ارتفعت ،لكننا النريد أن نحمل الركاب أكثر مما يتحملون،
فيجب أن نراعي ضمائرنا ،وأال تزيد الزيادة عن نصف جنيه،
ً
استغالل وسرقة".
وغير ذلك يعد
وقــال الــلــواء إبراهيم عــوض ،المتحدث باسم محافظة
القاهرة ،إن "تعريفة أتوبيسات النقل العام زادت من  3إلى 4
كيلومترا ،وإلى  5جنيهات
جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30
ً
ً
بدل من  4لألتوبيس على خطوط تتراوح بين  31و 40كيلو،
ومن  5إلى  6جنيهات للخطوط التي تسير على مسافة من
 41لـ 50كيلو ،ومن  8إلى  10جنيهات لألتوبيس (الدورين)".
وأضاف لـ"المصريون"" :تعريفة الميني باص الخاص التابع
للشركات الخاصة ،زادت من  4إلى  6جنيهات ،والميني باص
للمدن الجديدة من  5إلى  6جنيهات ،والميني باص المكيف
والــواي فاي من  8إلى  10جنيهات ،واألتوبيس المكيف وبه
جنيها".
خدمة واي فاي من  12إلى 15
ً
وتابع المتحدثً ،
طا ساخنة ،لتلقى
قائل" :خصصنا خطو ً
شــكــاوى المواطنين الخاصة بــزيــادة التعريفة وهــي ،136
و 23912136و ،23907147وعلى المواطنين اإلبــاغ عن
السائق المخالف في حال زيادة التعريفة المقررة باإلبالغ عن
رقم السيارة ووقت الرحلة ،ومن يخالف القرارات الجديدة
أو الهيئة العامة للمرور سيتعرض للمساءلة القانونية وغرامة
مالية" .مــن جهته ،اعتمد الــلــواء المحافظ أحمد راشــد،
بناء
تعريفة جديدة لخطوط السيرفس الداخلية واألقاليم؛ ً
على قرار اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة ،وضعت في
اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحالت؛ تحقي ًقا للعدالة
ونسبة الزيادة تراوحت بين  %10و %15لخطوط السيرفس
الداخلية ولخطوط األقاليم والمحافظات" .وأضاف ،أنه تم
تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة

االلتزام بالتعريفات المحددة ،بحضور ممثلي األحياء والمراكز
والمدن ،ومديرية التموين والتجارة الداخلية ،واإلدارة العامة
لمرور الجيزة ،وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع
أمن الجيزة ،بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية،
الف ًتا إلى أن تعريفة التاكسي األبيض بالعاصمة ارتفعت لتبلغ
التسعيرة الجديدة  7جنيهات لفتح العداد ،و 3جنيهات لكل
جنيها لساعة االنتظار ،تزيد بواقع  8جنيهات
كيلومتر و17
ً
لكل ساعة إضافية ،وف ًقا لبيان صادر عن محافظة القاهرة
ذاتها.
رغيف الخبز
رغيف الخبز جزء ال يتجزأ من المائدة المصرية اليومية
مؤخرا توابع تحريك أسعار المواد
بوجباتها الثالث ،طالته
ً
البترولية ،في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين استمرار
بيع الرغيف المدعم بنفس السعر.
وخصصت وزارة التموين ،خطًا ساخ ًنا عبر بوابة الشكاوى
الحكومية ""16528؛ لإلبالغ في حالة وجود أي شكاوى تتعلق
بالتالعب في سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من
محافظات الجمهورية.
وأضــافــت ،أنها تتابع بشكل دوري مع األجهزة الرقابية
بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى
الجمهورية ،مــدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية
للمواطنين من الخبز المدعم باألسعار المحددة.
وأش ــارت إلــى أنــه سيتم اتخاذ اإلجـــراءات الــازمــة ضد
المخالفين والمتالعبين ،كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات
الالزمة على المخابز التي ال تلتزم بالمواصفات المحددة
لرغيف الخبز.
لم يمر يومان على هذا البيان ،إال ولحقته الــوزارة بقرار
تأثرا
آخر عدلت فيه أسعار تكلفة أنــواع الخبز المختلفة،
ً

بالزيادة األخيرة فى الوقود وخاصة السوالر ،التي اعتبرها
أحمد كمال ،المتحدث باسم وزارة التموين ،السبب الرئيس
وراء القرار.
وأضاف كمال لـ"المصريون" ،أنه "تم االتفاق مع الشعبة
العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على بنود ثابتة حول
تطبيق منظومة الخبز الجديدة ،على أن يكون التطبيق الفعلي
أول أغسطس المقبل؛ شريطة أن يتم تحريك تكلفة تصنيع
فعليا" .وأوضح
الخبز إذا تحركت أسعار الوقود ،وهو الذي تم ً
المتحدث باسم وزارة التموين ،أن "هناك اجتماعات دائمة
تعقد بين الشعبة العامة للمخابز ،وقيادات وزارة التموين؛
لمناقشة معايير تطبيق منظومة مستحدثة للخبز المدعم
خاصة بعد زيادة سعر التكلفة".
وينص قــرار وزيــر التموين على احتساب تكلفة تصنيع
الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود (السوالر) في
عملية اإلنتاج على النحو التالي:
 نوع الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع  17.10قرش،فيما تبلغ تكلفة الرغيف  60.50قرش.
 خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع  19.10قرش ،فيما تبلغتكلفة الرغيف  62.57قرش.
 خبز محجر بتكلفة تصنيع  16.06قرش ،وتكلفة الرغيفتبلغ  60.90قرش.
ونصت المادة الثانية من القرار الــوزاري ،على أن تقوم
الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة المخابز
البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم على النحو الموضح
بالمادة األولى بعد خصم ما يسدد المواطن من سعر الرغيف
 5قروش ،وطب ًقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب
ماكينات الصرف بكل مخبز.
وطالب المتحدث باسم وزارة التموين ،المواطنين بسرعة
االتصال برقم الخط الساخن لشكاوى الخبز الذي خصصته
الــوزارة؛ في حال رفعت المخابز سعر الرغيف المدعم أو
قرشا.
قرشا إلى 75
العادي من 50
ً
ً
«حماية المستهلك»
هو الجهاز الذي دوره حماية المواطنين من وسائل الجشع
واالستغالل التي يمارسها أي طرف تجاري ضدهم.
وقال اللواء رضا عبد المعطي ،رئيس الجهاز ،عقب تحريك
أسعار الوقود ،إن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في
األســواق والمناطق التجارية ومحطات الوقود ومواقف نقل
الركاب؛ للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ اإلجراءات
الفورية حيال المخالفين.
وحــذر من محاولة البعض استغالل إج ــراءات اإلصــاح
االقتصادي التي تتخذها الدولة ،وتغليب مصلحتهم الخاصة
على مصلحة الوطن والمواطن من خالل ممارسات سلبية
مشيرا إلى أن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ
تضر بالمستهلك،
ً
إجراءات قانونية عاجلة حيال الخارجين عن القانون .وأكد
أن غرفة العمليات التابعة للجهاز في حالة انعقاد مستمر
وبالتنسيق مع كافة المحافظات؛ لتلقي أي شكاوى أو بالغات
أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض
لإلضرار بالمستهلكين .وأضــاف أن الجهاز على استعداد
لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر موقع الجهاز أو من خالل
الخط الساخن  19588أو خدمة "واتس أب" (المواطن رقيب)
رقم  ،01281661880أو عبر التطبيق اإللكتروني المتاح على
الهواتف الذكية .WWW.CPA.GOV.EG

من «حسنين ومحمدين» «اتنين كفاية» ..لماذا تفشل حمالت تنظيم األسرة؟
ً
ً
طفل كل  15ثانية ..وتوقعات بوصول عدد السكان لـ 114مليونا بحلول " >> 2030صحة الربلمان" :سنجنى ثمار حمالت تنظيم األرسة قريبا ..ورجال الدني عليهم الدور األكرب

صداعا مزم ًنا في رأس كل
الزيادة السكانية ،تمثل
ً
األنظمة والحكومات التي تعاقبت على حكم مصر،
وترى أنها تمثل الخطر الرئيس والدائم أمام كافة
المشاريع القومية التي تهدف إلى النهوض بمصر،
وعلى الرغم من المحاوالت الدؤوبة للتصدي لها،
من خالل الحمالت اإلعالنية التي تتبناها الدولة
منذ ثمانينات القرن الماضي ،إال أنها لم تنجح في
تحقيق الهدف من ورائها.
وكشف آخر إحصاء حول عدد السكان في مصر
صدر في عام  2018عن ارتفاع عدد سكان البالد
إلى  96.3مليون نسمة بالداخل ،بزيادة قدرها 1.5
مليون نسمة على بيانات آخر تعداد عام  ،2017يمثل
الذكور  ،٪51.6واإلناث .٪48.4
في الوقت الذي تقوم فيه الجهود في التصدي
للزيادة السكانية على فكرة الحمالت اإلعالنية
التليفزيونية ،مع اختالف مضامينها وأبطالها ،إال
ـدءا من
أنه في النهاية يبقى الهدف منها واحــد ،بـ ً
وانتهاء بـ "أبوشنب".
"حسنين ومحمدين"
ً
حسنين ومحمدين
ال ينسى المصريون هــذا اإلعــان التليفزيوني
المعروف باسم "حسنين ومحمدين" ،والــذي كان
يقدم على شاشة التليفزيون المصري في ثمانينات
القرن الماضي ،والذي ارتبط في أذهان المصريين
بصوت المطربة الشعبية فاطمة عيد ،والذي تقوم
فكرته على قصة رجلين هما :حسنين ومحمدين،
يظهر األول حالته المعيشية البائسة بعد أن أنجب
 7أطفال ،مقارنة بالثاني الذي اكتفى بإنجاب طفلين
فقط ،مــن أجــل تحفيز المصريين على أن يحذو
حذوه وأال يكرروا مأساة "حسنين" الذي أرهقه كثرة
اإلنجاب.
"الراجل مش بس بكلمته ..الراجل
برعايته لبيته وأسرته"
اشتهرت تلك الحملة في التسعينات من القرن
الــمــاضــي ،وق ــام ببطولتها الــفــنــان الــقــديــر أحمد
ماهر ،والتي تقوم فكرتها على تقديم توجيه النصح
للمصريين من خطر اإلنجاب ،من خالل ذلك الرجل
الــذي أثقلته المسئولية بسبب إنجاب الكثير من
األطــفــال للدرجة التي جعلته ينسى أسماء أبنائه
لكثرتهم ،وفى النهاية يذكر شعار الحملة" :الراجل
مش بس بكلمته ..الراجل برعايته لبيته وأسرته".
"مــش بالكترة بنات وبنين ..أل ..بالصحة ودى
بالتنظيم"

اعتمدت تلك الحملة اإلعالنية على غناء الموال
الشعبي لحث المصريين خاصة في الريف على
تنظيم األسرة ،وبغية إيصال الرسالة إليهم بسهولة،
من خاللها شعار" :مش بالكترة بنات وبنين ..أل..
بالصحة ودى بالتنظيم".
"اسأل ..استشير"
حرصت وزارة الصحة من خالل هذه الحملة على
تقديم معلومات للسيدات عن حبوب منع الحمل،
وحثهن على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل
تناولها وفاعليتها أثناء الرضاعة دون حدوث ضرر
للطفل.
"حقك تختار ..ومسئوليتك القرار"
يبدأ اإلعالن بشعار" :الخلفة مسئولية واألطفال
نعمة من ربنا" ،ومن ثم يقدم بعدها قصة تروى على
لسان أم البنتيها عن حياتها ومعاناتها مع والدها الذى
كان يحلم بطفل "ذكــر" يحمل اسمه ،وكان عددهن
كبيرا للدرجة التى منعتهن من استكمال تعليمهن،
ً
مبكرا .واختتمت قصتها لطفلتيها بأن
وتزويجهن
ً
عهدا على نفسها بتربيتهما تربية جيدة وعدم
قطعت ً
تكرار غلطة جدتهما بكثرة اإلنجاب.
" بالخلفة الكتير ..يتهد حيلك وج ــوزك يــروح
لغيرك"
استهدفت تلك الحملة الــمــرأة ،وقــدمــت إليها
كبيرا من األطفال،
نموذجا للسيدة التى أنجبت ً
ً
عددا ً
ما أثر على صحتها وجمالها بدرجة كبيرة ،وبالتالى
دفعت زوجــهــا للبحث عــن سيدة أخــرى أكثر منها
وشبابا.
صحة
ً
تنظيم األسرة بعد األربعين
أطلقت وزارة الصحة والسكان ،حملة موجهة
للمرأة لتنظيم األســرة والتوعية بوسائل التنظيم
ـومــا ،وظــهــرت فــى اإلعــان
بعد الـــوالدة بأربعين يـ ً
التليفزيونى "الرائدة الريفية" التى توجه النصائح
للريفيات.
" 2كفاية"
أما آخر الحمالت الموجهة لتنظيم األسرة ،فقد
أطلقتها وزارة التضامن في مطلع العام الجاري،
تحت شعار" :اتنين كفاية"
وتستهدف الحملة التي تستمر عامين أكثر من
 1.1مليون عائلة فقيرة لديها ما يصل إلى ثالثة
أطفال ،من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة،
وتم تنفيذه فى  10محافظات؛ وهى أسوان ،واألقصر،
وقنا ،وســوهــاج ،وأســيــوط ،والمنيا ،وبنى سويف،

والفيوم ،والجيزة ،والبحيرة ،وهى المحافظات التى
تزداد فيها معدالت اإلنجاب.
ودربت وزارة التضامن ومنظمات أهلية ومتطوعين
للقيام بــزيــارات للمنازل وتشجيع المواطنين على
إنجاب عدد أقل من األطفال.
وتــروج لوحات إعالنية في الــشــوارع وإعالنات
يبثها التلفزيون لألسر الصغيرة ،إذ تسعى الحكومة
إلى خفض معدل اإلنجاب الحالي من  3.5طفل إلى
 2.4بحلول عام .2030
توقعات بوصول عدد السكان إلى 125
مليو ًنا فى 2050
على الرغم من المساعي الحثيثة للتصدي للزيادة
السكانية ،إال أن عدد سكان مصر واصل االرتفاع
ليسجل في أبريل الماضي 98.520 ،مليون نسمة،
بزيادة تجاوزت  500ألف نسمة خالل 4أشهر فقط.
وبــحــســب الــســاعــة الــســكــانــيــة ،تــأتــى محافظة
القاهرة فى المركز األول كأكثر المحافظات سكا ًنا
بعدد  9.821مليون نسمة ،تليها محافظة الجيزة
بعدد سكان بلغ  8.950مليون نسمة ،وفى المركز
الثالث من حيث ارتفاع عدد السكان ،جاءت محافظة
الشرقية بـ 7.442مليون نسمة.
فيما توقعت دارسة صادرة عن معهد التخطيط
القومي وصول عدد السكان ألكثر من  114مليون

نسمة بحلول عام  ،2030على أن تستمر هذه النسبة
في الــزيــادة لتصل بحلول عــام  2050إلــى 125.9
مليون نسمة.
ووفق الدراسة ،فإن الفجوة بين المعرفة بوسائل
تنظيم األســرة واالستخدام الفعلى للوسائلُ ،يعد
ضمن التحديات التى تواجه سياسات الدولة للحد
من الزيادة السكانية ،إلى جانب أن معدل التوقف
شهرا
عن استخدام وسائل تنظيم األسرة –خالل 12
ً
من بدء االستخدام– يصل إلى ما يزيد على  %40فى
بعض المحافظات.
بينما حددت وزارة التضامن من خالل مشروعها
"اتــنــيــن كــفــايــة" ،األســبــاب الــخــاصــة بــزيــادة عــدد
المواليد ،والتي تختلف من قرية ألخرى وليس على
مستوى المحافظات فقط؛ أبرزها "غيرة الساليف"
المنتشرة فى محافظات الصعيد.
فــض ـاً عــن تشغيل األط ــف ــال كــأحــد األســبــاب
التى تؤدى لكثرة المواليد ،وتعد البحيرة هى أكثر
المحافظات التى يستخدم فيها األطفال كوسيلة
للرزق ضمن محافظات المرحلة األولى للحملة.
وتقول الدكتورة سحر السنباطي ،رئيس قطاع
تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية بوزارة الصحة ،إن
"تلك الحمالت تهدف لزيادة الوعى لدى المصريين
بأهمية القضية السكانية التى تحظى باهتمام خاص

من جانب القيادة السياسية".
وأضافت ،أن "الوزارة سوف تطلق عدة مبادرات
خالل الفترة المقبلة ،منها على سبيل المثال "مبادرة
ال ــوس ــام" ،الــتــى تــهــدف لتحسين ج ــودة الخدمات
المقدمة فى عيادات تنظيم األسرة من خالل تحفيز
فــرق العمل المميز ،كما تستهدف تحفيز األســر
على تبنى مفهوم حق االختيار ومسئولية القرار فى
التخطيط لبناء األسرة النموذجية ،من خالل تسليط
األض ــواء على النماذج اإليجابية لألسر المثالية
وتكريمها واالحتفال بها".
وأوضحت السنباطي ،أن "قطاع تنظيم األسرة
جاهدا على تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد،
يعمل
ً
وزيرة الصحة من أجل توسيع نطاق خدمات الصحة
اإلنجابية وتنظيم األســرة ،حيث يستهدف برنامج
تنظيم األسرة ما يقرب من  15مليون سيدة فى سن
اإلنجاب بالتوعية ،ورفع الوعى لديهن لتبنى مفهوم
ظا على صحة األم والطفل،
األســرة الصغيرة حفا ً
ظا على كيان األسرة والمجتمع والمساهمة فى
وحفا ً
مشروعات التنمية في المجاالت كافة".
وق ــال الــنــائــب ســامــى الــمــشــد ،أمــيــن ســر لجنة
الشئون الصحية بمجلس النواب ،إن "حمالت تنظيم
األســرة وتحديد النسل ال تعنى بها وزارة الصحة
فقط ،بل هي فى األســاس عملية توعوية يشرف
عليها مختصون ،فضالً عن الــدور الــذي ينبغي أن
تلعبه دور العبادة ورجــال الدين ،وهو الــدور األكثر
فاعلية فى هذا األمر".
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "دور الصحة تنفيذى
بحت ،لذا يجب زيادة التوعية المجتمعية بهذا األمر،
كما أن اإلعالم والحمالت الدعائية لها دور كبير فى
الحد من هذه الظاهرة".
وأوضــح أن "عــدم نجاح هــذه الحمالت بالشكل
المرغوب ،راجع إلى تأثر معظم المواطنين بالعادات
والتقاليد الموروثة منذ سنوات ،واألمثلة من قبيل:
"الــعــزوة فى العيال" وغيرها ،فضالً أن هناك َمن
يعتقد أن وسائل منع الحمل ،أو حمالت تحديد
شرعا ،لذلك ينبغي أن يقوم رجال
النسل هى حرام
ً
الدين بدورهم في زيادة التوعية لدى المواطنين من
منظور ديني".
وأشـــار إلــى أنــه "عــلــى الــرغــم مــن ذلــك فتأثير
الحمالت مثل "اتنين كفاية" لن يظهر فى الوقت
الحالي ،خاصة وأنها انطلقت قبل شهور قليلة".
وذك ــر الــمــشــد ،أن آخــر إحصائية مــن الجهاز

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى عام 2017
أفادت بأن إجمالى عدد المواليد بلغ 2مليون و557
مولودا ،ومقارنة بهذا العام فالنسبة لم
أل ًفا و440
ً
كثيرا.
تشهد تغير ً
من جانبه ،أرجــع الدكتور أحمد حسين ،عضو
مجلس النقابة العامة لألطباء والطبيب بمستشفى
العباسية للصحة النفسية والناشط فى صفوف
حــركــة "أطــبــاء بــا حــقــوق" ،أســبــاب فشل حمالت
تنظيم األسرة وعدم تأثيرها على أرض الواقع لعدة
أسباب؛ أهمها عدم االستعانة بالمختصين من علماء
النفس واالجتماع ،فضالً عن اتباع أسلوب "النصيحة
نفعا مع معظم
المباشرة" وهو األمر الذي ال يجدى ً
المواطنين.
"دائما ما تأتى
وأضاف حسين لـ"المصريون" ،أنه
ً
ً
مثال
النصيحة المباشرة بنتائج عكسية" ،ضاربًا
بحمالت اإلقــاع عن التدخين واإلدم ــان" ،فترديد
عبارات "كالتدخين خطر على الصحة ويسبب الوفاة"
ليس هو الحل األمثل ،بل يجب إظهار أضرار هذا
بعيدا عن النصح المباشر ،بجانب العامل
األمــر،
ً
الديني؛ ألن هناك َمن يعتقد أن وسائل المنع حرام
شرعي ،وبالتالى فالحمالت التى تحد من النسل
أيضا".
حرام ً
وأشار عضو مجلس نقابة األطباء إلى أن "ظاهرة
الــزيــادة السكانية ال تقتصر مواجهتها على وزارة
طا وثي ًقا بمستوى
الصحة فقط ،فهى مرتبطة ارتبا ً
التعليم ،إذ أنه كلما انخفض المستوى التعليمى زاد
عدد األطفال ،ال سيما فى األرياف ،لذا على وزارة
التعليم أن تعمل جاهدة لزيادة الوعى المجتمعى في
التصدي للظاهرة".
وشدد عضو مجلس نقابة األطباء على أنه "يجب
على منتجى حمالت تنظيم األســرة االعتماد على
مهنيين ومختصين فى المجال بشكل أكبر ،حتى
تكون هذه الحمالت أكثر منطقية وذات تأثير بالفعل
فى المجتمع" .فى حين أكدت الدكتورة آمنة نصير،
أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة األزهــر ،وعضو
مجلس النواب ،أن "حمالت تنظيم األسرة والحد من
حراما ،وكل ما يتحدث عهن تحريمها
النسل ليست
ً
فهذا مــن بــاب "الجهل" بالدين اإلســامــى السمح
ومعتقداته المنيرة".

عال خطاب

األحد
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بعد «تقليب الجيوب»
فى دروس الثانوية  .سنة أولى
قدرات :ادفع علشان تعدى»
ما بين االنتهاء من امتحانات الثانوية العامة ،وإعالن النتيجة أيام تمر كالدهر على
الطالب وأولياء أمورهم ،فالكل ينتظر أن يتوج مجهود وتعب سنوات طويلة بالنجاح،
حيث يرتبط األمل لديهم بالخوف واألحالم المتوترة التى يصاحبها الخوف من الفشل
والمستقبل المجهول.
مبالغ طائلة تكبدتها األسر المصرية على الدروس الخصوصية فى الثانوية العامة ،وبينما
كانت تتطلع إلى أن تتخفف من تلك األعباء التى أثقلت كاهلها ،اصطدمت على الفور
باختبارات القدرات ،التى تصل تكلفتها فى بعض األحيان إلى بضع آالف.

أمينة عبد العال  -تصوير :أسماء زايد

قضايا ساخنة

محررة "المصريون" مع الطالب عمر محمد حسن

كليات اإلعالم تنضم للمرة األوىل ..كورسات للمتقدمني ..وحلم العمل اإلعالمى يراود المتقدمني
كورس "الصفوة" رشط االلتحاق بالمعهد العاىل للفنون المرسحية ..نفىس أكون"األسطورة" !
اجتياز القدرات هو الخطوة السابقة للتنسيق اإللكتروني،
حيث يحتاج الطالب لبلوغ الحد األدنــى للقبول فى الكلية،
معا للقبول فى الكلية.
والنجاح فى اختبار القدرات ً
وتــم تحديد مبلغ  400جنيه للتقديم فى أى كلية ألداء
االمتحان من خالل الفيزا سابقة الدفع ،ويتم تزويد برنامج
التنسيق اإللكترونى بأسماء وبيانات الطالب الذين اجتازوا
بناء عليها.
االختبارات ليتم الترشيح ً
إلكترونيا ،يوم
القدرات
اختبارات
وبدأ التسجيل لحجز
ً
السبت 6يوليو ،ويستمر حتى يوم السبت  20من الشهر ذاته،
ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق اإللكتروني ،ثم
إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات ،ويبدأ عملية التسجيل
ألداء اخــتــبــارات الــقــدرات الــتــى يــرغــب فــى أدائــهــا ،وذلــك
باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
وبعد أن تظهر للطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن
"رقم الجلوس  -اسم الطالب  -الرقم القومى – المحافظة –
اإلدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى
درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية" ،يقوم بطبع اإليصال
للتقديم به فى الكلية التى رغب فى أداء اختباراتها.
وتبدأ رحلة أخرى مع التقديم وااللتزام بميعاد االختبارات

التى تم تحديدها وااللتزام بالشروط المنصوص عليها من
زى معين أومــن أدوات مطلوبة ،وبعد االنتهاء من كل تلك
الخطوات يعود الطالب إلى صومعته من جديد فى انتظار
األمل أن يتحقق .وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي،
قائمة بالكليات التى تشترط اجتياز اختبار القدرات لاللتحاق
بها ،وهي" :كليات التربية الرياضية ،شعبتى التربية "الفنية
والموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى
بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر -
منية النصر" ،وكليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة" ،وكليات
الفنون التطبيقية بجامعات"حلوان  -دمياط – بنها – بنى
سويف" ،وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان،
وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان ،وكلية التربية
الفنية جامعة المنيا ،وشعبتا التربية الفنية بكلتى "التربية
باإلسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس
جامعة السويس" ،وكلية التربية باإلسماعيلية "شعبة التربية
الموسيقية" جامعة قناة السويس ،وكليات اإلعالم.
تم إدراج كليات اإلعالم الختبارات القدرات هذا العام ،وقد
وضعت كلية اإلعالم جامعة القاهرةً ،
دليل للطالب بإرشادات
وضوابط اختبارات القدرات بالكلية.

ويدخل الطالب لموقع التنسيق ويختار رابط اختبار القدرات،
ثم اختبار القدرات لكليات اإلعالم ،ويقوم بتسجيل بياناته،
وطباعة استمارة االشتراك فى االمتحان التى يظهر بها مكان
أداء االختبار .ويتوجه الطالب إلى مكان أداء االختبار ،ليقوم
بسداد رسوم االختبار قدرها  400جنيه ،ويقدم االستمارة
األصلية وصورة منها وإيصال السداد إلى إدارة شئون الطالب
بالكلية ،لتقوم بتحديد موعد أداء االختبار .كما يجب إحضار
قلم رصاص وغير مسموح باستخدام القلم الجاف ،وأستيكة،
وال يسمح للطالب بأداء االختبار بدون بطاقة الرقم القومى
أو جواز سفر سارٍ  ،وممنوع دخول االمتحان بهاتف محمول
أو سماعات ،أو التحدث داخل اللجنة ،أو الدخول بعد بدء
إلكترونيا وإدخال نتيجة
االختبار ،ويتم تصحيح أوراق اإلجابة
ً
الطالب على موقع التنسيق خالل  48ساعة ،وتكون النتيجة
فى صورة تقدير الئق أو غير الئق .واالختبارات عبارة عن
اختبار معلومات عامة "معلومات فى التخصص ،معلومات
عامة ،لغة عربية ولغة إنجليزية"  100درجة ،ومدة االختبار
إلكترونيا ،وشروط النجاح
ساعة ونصف فقط ويتم التصحيح
ً
فى االختبارات حصول الطالب على نسبة  %70من إجمالى
درجات جميع االختبارات.

تأهيل

"ماتخافيش تعالى السنتر وهتظبطى الدنيا والمحاضرين هيساعدوكى
تعدى االمتحان ،ولو مش فاهمة حاجة هيعيدوها لغاية ما تستوعبيها ـ
وأى جزئية صعبة هيسهلوها ،ألنهم متخصصين" ،قالتها "ريــم" مسئولة
الحجز فى أحد مراكز التأهيل الختبارات قدرات اإلعالم فى منطقة الدقى
فى مكالمة هاتفية للرد عن طبيعة االلتحاق بالكورس ،مؤكدة أن "النجاح
350جنيها ،وهو عبارة عن 3
مضمون" مع "الــكــورس" الــذى تبلغ تكلفته
ً
محاضرات ،يحاضر فيها محاضرون على درجة كبيرة من الخبرة ،يزودون
الطالب بكل المعلومات التى يحتاجونها الجتياز اختبارات القبول.

الحلم

"نفسى أكون مذيعة" ..قالتها سارة طالبة الثانوية العامة  -القسم أدبي:
"أنــا مش عارفة ليه عملوا اختبار قــدرات السنة دى مش كفاية مذاكرة
االمــتــحــانــات كــمــان هنذاكر ونمتحن علشان نــدخــل الكلية" .وأضــافــت
لـ"المصريون"" :مش مهم فلوس الكورس المهم أنى أنجح وأعدى يا رب".

الفنون المرسحية

أعلن المعهد العالى للفنون المسرحية ،قبوله لحملة
الثانوية العامة واألزهرى والدبلومات لدفعات 2017 - 2016
  ،2019 - 2018وأعلن أنــه سيتم قبول بجميع األقسامالحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ،%55
والدبلومات الفنية بنسبة  ،%60والحاصلين على مؤهالت عليا
بشرط التقيد بالسن ،والحاصلين على الثانوية العامة أو ما
يعادلها بنسبة  ،%55والحاصلين على مؤهالت عليا بشرط
التقيد بالسن التى ال تتجاوز  22سنة للحاصلين على الثانوية،
 26سنة للحاصلين على بكالوريوس "كليات نظرية" 28 ،سنة
للحاصلين على بكالوريوس "كليات عملية"" .أنا نفسى أبقى زى
محمد رمضان ،أنا بعرف أمثل وممكن لما اشترك فى الكورس
حد يكتشفني ،مش مهم الفلوس اتصرفت ،واستلفت فلوس
علشان اكمل حق كورس الصفوة" ،هكذا قال أحد الطالب
المتقدمين .إذ أن أحد شروط اللتحاق بالمعهد ،االشتراك
فى كورس التدريب الذى يشرف عليه المعهد ،وينقسم للعديد
من الورش تتفاوت أسعارها حسب نوع الورشة.
ً
"أول" ال ــك ــورس االقــتــصــادى  750جــنــيـ ًـهــا ،ويتضمن

المعهد العاىل للسينما

فنون جميلة وتطبيقية

أعلن التنسيق اإللكترونى إدراج
 6جــامــعــات لكليات للفنون ضمن
قائمة جامعات اختبارات القدرات
هى "إسكندرية ،المنيا ،المنصورة،
جــنــوب الـ ــوادي ،حــلــوان ،أســيــوط"،
وتعتمد اخــتــبــارات الــقــدرات بتلك
الكليات على الــقــدرات اإلبداعية
للطالب ،التى تتمثل فى مدى تحكم
يــده فــى األدوات المستخدمة فى
الفنون المختلفة.
وتنقسم االختبارات إلى قدرات
قسم الــعــمــارة بكلية فنون جميلة،
تقتصر عــلــى ط ــاب شعبة علمى
رياضة ،وبعد اجتياز الطالب لتلك
االختبارات يمكن له أن يلتحق بقسم
العمارة بالكلية فقط.
اخــتــبــارات فــنــون ،يمكن لطالب
شعبتى الــعــلــمــى واألدبـــــى الــتــقــدم
لها ،وهــذا االختبار يتيح للطالب
بعد ذلك التقدم لعدد من األقسام
منها ،قسم جرافيك ونحت وتصوير،
ويستثنى منها قسم الديكور والذى
يقتصر على طــاب شعبى العلمى
فقط.
بينما كليات الفنون التطبيقية
والنوعية والتربية الفنية ،لها اختبار
واحد فقط فى األغلب ،إن لم تستث َن
أى كلية وتضيف اختبار آخر.

القمة "مش هندسة وطب"

العديد من اإلعالنات التى تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي ،أو
فى أوراق الدعاية التى يتم توزيعها أمام الجامعات والمدارس خاصة أيام
االمتحانات" ،خلصت امتحانات ثانوية عامة؟ طب إيه؟! ها نفسك تخش
كلية قمة؟ طب مين اللى قالك إن القمة هندسة وطب بس؟ ال سعادتك
أنت ممكن تكون مهندس من غير ما تدخل هندسة ،تسمع عن فنون
جميلة؟ وفنون تطبيقية ،ايون تبقى مهندس معمارى أو مهندس ديكور ،أو
لو نفسك تدخل فنون جميلة بكل أقسامها بقا ،بتحب الرسم؟ طب ليك
فى النحت ،ال ال تعالى هنا فكك من باأللوان الطبيعية خالص ،دلوقتى
عشان تدخل الكلية محتاج كورس القدرات صح؟ طب إيه اللى بيميز

أعلن المعهد العالى للسينما ،قبوله دفعة جديدة من
حملة الثانوية العامة " "2019-2018-2017للموهوبين
فى مجال السينما فروع" اإلخراج  -السيناريو  -اإلنتاج -
المونتاج  -هندسة المناظر  -هندسة الصوت  -الرسوم
المتحركة – التصوير"" .أنــا بحب جـ ًـدا محمد سامي،
عجبنى أسلوبه فى إخــراج "جــواب اعتقال ،وتصبح على
خير" ،ونفسى أكون مخرج عالمي ،والكورس مش غالي،
مقابل حلمى اللى نفسى أحققه ،وإن شاء الله أنجح فى
الثانوية ،يقول "سيف محمد" ،أحد الطالب الراغبين فى

الكورس عندنا عن اى مكان تانى؟ الكورس  12ساعة ..أيون  12ساعة،
سعر الكورس  350ج لفترة محدودة ،باألدوات "اسكتش ورق كانسون..
أقالم رصاص ..جومة ..مسطرة ..براية ..جومة فحم ،"..المجموعة
 10لـ  12طالب بس ،أيوا عشان تفهم وتسال براحتك ،محاضرين على
أعلى مستوى من كذا سنة ،مجموعات يوميا" ،إمكانية إعادة الكورس
مجا ًنا الى حد مفهمش ،بص كدا من األخر مش حنسيبك غير وأنت
فاهم" ،أحد اإلعالنات الخاصة بالتدريب على اجتياز كلية فنون جميلة
وتطبيقية.
دعائيا مختل ًفا يقول" :ايه ده يعنى مينفعش
أسلوبا
مركز آخر يستخدم
ً
ً

6محاضرات تشتمل "تحضير وتدريب على مشهد للغة العربية
وآخر باللهجة العامية ،ومحاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل
واإلخراج ،وتدريب على التمثيل الصامت والبانتومايم".
وإعــدادات الصوت والحركة ،وتعامل الممثل مع أدواتــه،
والمحاضرة األولى مجا ًنا.
"ثــانـ ًـيــا" ال ــك ــورس ال ــع ــادى  1300جــنــيــه ،ويــتــضــمــن 10
محاضرات تشتمل "تحضير وتدريب على مشهد للغة العربية
وآخر باللهجة العامية ،محاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل
واإلخــراج من خالل مــواد علمية مقروءة ومرئية ،إعــدادات
الصوت والحركة ،وتدريب على التمثيل الصامت والبانتومايم،
ومحاضرات عن الخيال ،ومحاضرات عن الذاكرة االنفعالية
وتكوينها ،والمحاضرة األولى مجا ًنا".
"ثال ًثا" الكورس المميز  2000جنيه 16 ،محاضرة ،ومدة
الكورس شهرين ،تشتمل على "تحضير وتدريب على مشهد
للغة العربية وآخر باللهجة العامية ،محاضرات نظرية عن
مــبــادئ التمثيل واإلخـ ــراج ،مــن خــال مــواد علمية مقروءة
ومرئية ،إع ــدادات الصوت والحركة ،تدريب على التمثيل

الصامت والبانتومايم ،ومحاضرات عن الخيال ،ومحاضرات
عن الذاكرة االنفعالية وتكوينها ،سلوك الممثل فى المسرح
والسينما والتلفزيون ،ومحاضرات عن االرتجال ،ومحاضرات
إلقاء وتعبير حركي ،والمحاضرة األولى مجا ًنا".
"رابعا" كورس الصفوة  3000جنيه 25 ،محاضرة تشتمل:
ً
"تحضير وتدريب على مشهد للغة العربية وآخر باللهجة
العامية ،محاضرات نظرية عن مبادئ التمثيل واإلخــراج
من خالل مواد علمية مقروءة ومرئية ،وإعدادات الصوت
والحركة ،ومحاضرات عن الخيال ،ومحاضرات عن الذاكرة
االنفعالية وتكوينها ،سلوك الممثل فى المسرح والسينما
والتلفزيون ،ومحاضرات عن االرتجال ،ومحاضرات إلقاء
وتعبير حركي ،ومحضرات عن لغة الجسد ،وكيفية قراءة
النص مسرحى أو السيناريو ،وتصوير فيديو للتدريب
وإتــاحــة نــســخ لــلــمــتــدرب حــتــى يــتــعــرف عــلــى إمــكــانــيــاتــه،
والمحاضرة األولى مجا ًنا" ،ويقوم بالتدريب الممثل أحمد
خالد ،خريج المعهد العالى للفنون المسرحية ،والممثل
عبد الرحمن قابيل ،خريج المعهد.

االلتحاق بالمعهد.
ومن أهم الشروط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول
لكل قسم ،كما أعلن إستوديو الــورشــة عن بــدء فعاليات
التدريب والتأهيل الختبارات المعهد العالى للسينما .وكورس
التدريب لقسم اإلخراج تبلغ قيمة الكورس الخاص به 1500
جنيه .إجمالى ساعات التدريب  18ساعة  6 ،محاضرات،
يقوم فيها الطالب بالتدرب على االختبار األول "االختبار
اإلبــداعــي" ،واالختبار الثانى "الــتــذوق الفني" ،واالختبار
األخير "الورشة اإلبداعية" ،ويقوم بالتدريب مينا مجدي.

أقدم وأنا جايب مجموع الكلية عشان معملتش اختبار القدرات ،مكنتش
أعرف إنى ممكن أطلع مهندس من كلية فنون تطبيقية ،نفسى أدخل كلية
من كليات القمة خالص كده التقديم قفل ،كل دى جمل بنسمعها كل سنة
من طالب ثانوية عامة لألسف ،عارف أن فى ناس فى مكانك كتير فى
ثانوية_عامة فى السنين اللى فاتت ضيعوا فرصتهم فى كليات القمة
بإديهم!! هتقولى ازاي!! هقولك كليات فنون جميلة وفنون تطبيقية ،ناس
كتير ممكن تكون فاكرة الكليات دى بتخرج رسامين بس اللى متعرفهوش
أن الكليات دى كمان بتخرج مهندسين تابعين لنقابة المهندسين و
مصممين فى كل المجاالت ،بس الكليات دى ليها اختبار بعد امتحان

مستغربة

الرتبية الرياضية

"أن ــا فوجئت أنــى ممكن أطلع
مــهــنــدســة مـــن ف ــن ــون جــمــيــلــة أو
تطبيقية ،اإلعــانــات دى هى اللى
عرفتني ،مش مشكلة الفلوس اهى
بجملة اللى اتدفع فى الــدروس ،انا
خايفة مجموعى يكون مش كبير،
هــشــارك فــى الــتــدريــب علشان أنا
نفسى ادخ ــل ابــقــى مهندسة مش
مهم التخصص ،المهم يكون اسمى
المهندسة عــبــيــر" .تضيف عبير
لـــ"الــمــصــريــون"" ،بــابــا هيعمل ايه
وخصوصا لما
هيدفع من سكات
ً
عرف أنى ممكن أكون مهندسة من
فنون وافق علطول ،وهيتصرف فى
فلوس الكورس زى ما كان بيتصرف
فى فلوس الدروس".

بناء على قرارات المجلس األعلى للجامعات ،تم توحيد
ً
اختبارات كليات التربية الرياضية لجميع كليات التربية
الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية.
اختبار طبى وقوام "الئق أو غير الئق" ،واختبار شخصى
"الئق أو غير الئق" ،اختبار المهارة والرياضية  70درجة،
اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص اإللكترونى 30
درجة ،ومن شروط النجاح فى االختبارات حصول الطالب
فى النهاية على إجمالى  %70من إجمالى توزيع درجات
جميع االختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على
الئق.
ومــن ش ــروط الــقــبــول بكلية تربية ريــاضــيــة حصول
الطالب أو الطالبة على المستوى المقرر فى القدرات
الرياضية والــذى ُيعقد بلجان كليات التربية الرياضية،
ً
مستكمل لشروط اللياقة
وأن يكون الطالب أو الطالبة
الطبية طب ًقا للمستويات المعمول بها بالقومسيون الطبى
العام "اإلقرار الطبي" والذى يجرى بعد اجتياز المستوى
المقرر فــى الــقــدرات الرياضية ،حيث إن الــغــرض من

الثانوية مباشرة الزم تعمله عشان تضمن مكانك فيها  ،فى البوست
ده هنعرفكوا بالكليات دى و الفترة الجاية هنعرفكوا باألقسام داخل
الكليات دى بيدرسوا ايه و بيشتغلوا ايه و هنجاوبكم على كل االسئلة
اللى بتدور فى بالكم ،متضيعش فرصتك للتقديم ألى سبب السنة اللى
فاتت فنون جميلة فضل متاح فيها أماكن لحد المرحلة التالتة !! و قبلت
من  % 60.9ناس كتير مجموعها كان يقبل بس لألسف مكنوش عملوا
اختبار القدرات عشان متوقعوش التنسيق ينزل و كان التقديم خالص
قفل  ،ألحق سجل مكانك لكورسات القدرات و متضيعش الفرصة عشان
الفرصة دى مبتجيش غير مرة واحدة فى العمر".

إجــراء االختبارات هو اختيار العناصر الالئقة للدراسة
بكليات التربية الرياضية ،واألوراق المطلوبة من الطالب
أثناء التقدم لـ امتحان قدرات كلية تربية رياضية ،2019
شخصيا إلى لجنة االختبارات
ويتقدم الطالب (الطالبة)
ً
التى سيؤدى االختبار أمامها فى التاريخ المحدد له،
ومعه اإليصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها
الختبارات القدرات التى قام الطالب بطباعتها من الموقع
اإللكتروني ،عدد  6صور شخصية مقاس 6× 4سم ،أصل
رقم الجلوس وصورة منه ،صورة من البطاقة الشخصية،
شهادات التفوق الرياضى "فى حالة وجودها" للحاصلين
على بطوالت رياضية.
والمالبس الرياضية المطلوبة لالختبارات ،الطلبة:
"فانلة بــدون أكمام – بنطلون قصير" شــورت" – حذاء
خفيف – شــراب قصير أبيض – لباس بحر "مــايــوه"،
الطالبات  :لباس بحر "مايوه" – بلوزة – بنطلون تدريب
– حذاء خفيف – شراب قصير أبيض .تنقسم اختبارات
القدرات بكلية التربية الرياضية إلى ثالث مراحل تقسم

على ثالثة أيام ،كالتالي :يشمل اليوم األول اختبارات الوزن
مبدئيا ،واختبار القوام ،وفيه يتم
طبيا
والطول
ً
ً
واختبارا ً
التأكد من خلو المتقدم من أى تشوهات .أما اليوم الثانى
فيخصص الختبارات المهارة حيث يختار المتقدم لعبة
رياضية يتم اختبارات مهاراته فيها مثل اختبارات السرعة
فى كرة القدم .وفى اليوم الثالث من اختبارات القدرات
بكلية التربية الرياضية يخضع المتقدم الختبار الهيئة وفيه
يتم التأكد من سالمة النطق ومناسبة الشخصية لطبيعة
العمل والدراسة بالكلية والمجال الرياضي ،ويتم تحديد
هل الطالب الئق أم ال .وال يصل الطالب الختبار اليوم
الثالث إال بعد حصوله على  60درجة من أصل  100درجة
باختبارات اليومين السابقين ،وفى حالة رسوب الطالب فى
أى اختبار ال يكمل باقى االختبارات.
اشترطت كلية التربية الرياضية للبنات عدم ارتــداء
السالسل والخواتم واإلنسياالت وعــدم وضــع مساحيق
على الوجه وتقصير األظافر وااللتزام بالخلق القويم وعدم
التلفظ بألفاظ خارجة فى الكلية.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 938
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أدوية الكحة وقطرة العين «الكيف البديل» للمدمنين
حتى المخدرات طالها ارتفاع األسعار شأنها شأن السلع االستهالكية
األساسية ،األمر الذي جعل المتعاطين في ظل عجزهم عن الشراء
يلجأون إلى حيل بديلة لتوفير «الكيف البديل» ،غير مبالين
بالتأثيرات الخطير لتعاطيهم العقاقير المخدرة على صحتهم.
وباتت األدوية هى «الكيف البديل» ،حتى إنهم أصبحوا
بدل من استخدمها فى التداوى،
يستخدمون أدوية السعال كمخدر ً
وهو ما يتوفر في مجموعة من األدوية التي تحتوى على نسبة من
الكودين ،وهو من مشتقات األفيون مثل «كودافيين ،وباركواديين،
وبالموالر ،وتوسيفان ،وتوسيال ،وكوديفان».
ويقبل مدمنو المواد المخدرة على األدوية المذكورة بغرض

الحصول على مفعول المخدر .بينما األقراص والمخدرات يمكن
طحنها وإذابتها فى الماء ويتم استخدامها عن طريق الحقن.
وتشير العديد من اإلحصائيات طبقًا لدراسات صندوق مكافحة
وعالج اإلدمان إلى أن إساءة استخدام العقاقير الطبية يأتى فى
المرتبة األولى بنسبة  ،%٧.٧بما يعادل  ٧ماليين مواطن يسيئون
استخدام تلك العقاقير ،بينما يبلغ نسبة تعاطى المواد المخدرة
 ،%٤.٨ونسبة التعاطى المنتظم للمخدرات .%١.٨

أحمد الشربينى

ً
ً
"فؤاد"محذرا من خطر داهم" :لريولني"و"لريكا" األكرث مبيعا بالصيدليات>> "عبدالجواد" :األدوية المخدرة منترشة بكثافة فى المناطق الريفية البعيدة عن الرقابة
األمفيتامين
خصوصا على تناول دواء
وي ــزداد اإلقــبــال
ً
األمفيتامين كمخدر ،بسبب مادته الفعالة فى
السعادة واالنتشاء ،خاصة أن سعره فى متناول
الجميع.
ويسهل تناول هذا الدواء بطرق بسيطة لكن
عــواقــب تناوله على صحة المدمنين وخيمة
ومدمرة ،ويلجأ المدمنون إلى تناول هذا الدواء
عن طريق شمه أو تدخينه أو شربه مع الماء،
وبعد خمس دقائق فقط يعطى المخدر مفعوله.
الباركينول
يستخدم هذا العقار في عالج الشلل الرعاش
وحــاالت أخــرى ،لكن البعض حوله إلى مخدر،
ويطلق عليه "حبوب الصراصير" ،لكون اإلسراف
فــي تناوله يسبب ه ــاوس سمعية وبصرية،
ويــعــتــقــد مــن يستخدمه أن ــه يمنحه الــراحــة
والسكينة ،ويحقق كل ما يريد أن يحققه.
حبوب الريفوتريل
يستخدم هذا الدواء فى عالج الصرع ،ويطلق
على هذا النوع من األقراص "أبو صليبة" ،بسبب
تعامد الخطوط على القرص.
تناول ذلك الدواء يؤدى إلى الشعور بالتركيز،
والراحة واالسترخاء ،لكن التوقف عن استخدامه
يزيد من التوتر والعصبية ،واالرتعاش ،والتشنج،
وفــقــدان الــوعــي ،ويحتاج إلــى دخ ــول مصحة
خاصة ،لتقليل تأثيره ،باإلضافة إلــى تدريب

المريض على االسترخاء ،وتقليل التوتر.
السيكودال
أيضا عند مدمنى
من بين األدوية المعروفة ً
تلك األشــيــاء ويــعــرف بــاســم "ف ــراول ــة" بسبب
لونه األحمر ،وهو يستخدم في األصــل لعالج
المرضى النفسيين.
األمتريكس
تستخدم حقنة األمتريكس لعالج القيءً ،إل
أن العديد من المدمنين يستخدمونها بسبب
رخــص سعرها ،لكونها تمنحهم – بحسب ما
يعتقدون  -النشوة والسعادة ،،لكن سرعان ما
يتحول هذا الشعور إلى حزن واكتئاب ،بعد ذلك
يضطر المتعاطي إلى أخذ حقنة أخــرى ،وقد
تؤدي إلى فاة المدمن.
البريجابالين
يتم استخدم هذا العقار خالل اآلونة األخيرة
ً
بديل للترامادول ،وعلى الرغم من كون العالج
مخصصا لألعصاب ،فإن العديد من المدمنين
ً
باتوا يستخدمونه بعد غالء الترامادول.
قطرة مدربيد
تستخدم هذه المادة كموسع لقاع العين خالل
إج ــراء العمليات الجراحيةً ،إل أن المتعاطين
لــلــمــخــدرات يقبلون عــلــى شــرائــهــا بكثافة من
الصيدليات ،بعضهم يقوم بخلطها بعدة مواد أخرى
وحقنها بالشريان الوريدي ،ما يؤدى إلى تخدير
تماما وتحدث بعض الوفيات بسببها.
الجسم ً

"الربيجابالني" بديل"الرتامادول" ..أدوية الشلل الرعاش "حبوب رصاصري"
المهدئات والمنومات
أســاســا للقلق واألرق
هــى أدويـ ــة تــوصــف
ً
استخداما
واألزمـ ــات والــصــرع ،ومــن أكثرها
ً
كمخدر ،وأشهر أنواعها (رهبنول) ،و"ريفيتول"
و ُيطلق عليها "أبوصليبة" ،وتناول هذه األقراص

يؤدى إلى الشعور بالتركيز ،والراحة واالسترخاء،
وعند التوقف عن استخدامه يزيد من التوتر
والتشنج واالرتعاش.
بــاإلضــافــة إل ــى خــلــط بــعــض العقاقير مع
بعضها ،ويــتــم حقنها فــى الــوريــد والــعــضــل،

ومنها عقار "ريــاكــس ومالتى ريــاكــس ،وكذا
سبازمورست ،الليرجيل ،واناللرج ،ونوميجران،
وأميجران".
الحق فى الدواء :األعداد كثيرة
واألعمار صغيرة
وق ــال محمود فـــؤاد ،الــمــديــر التنفيذى لـ
"المركز المصرى لحماية الحق فى الــدواء"،
إن "المدمنين يقبلون على تناول بعض األدوية
مثل "ليرولين" ،أو "ليركا" ،أو باقى األسماء
التجارية المعروفة أو األقــل شهرة لتحقيق
مفعول المخدرات ،محذرًا من تزايد اإلقبال
عليها ،بالقول" :األعداد كتيرة واألعمار صغيرة
ومستقبل شباب بيضيع وأسر بتتحطم".
وأضــاف أن معظم المبيعات تتم فى القرى
ً
قائل" :نزلت النهاردة قرية
الصغيرة ،وحكى
جنب أوسيم وأول صيدلية دخلت وجدت شاب
وسيدة مسنة وطالبت منه ليركا أو حاجة زيه
وقلت له بالنص (بس يكون بيشتغل بسرعه عاوز
أهيص) ،ليستجيب الشاب ويرد بأغلب األسماء
التجارية ورشح لى (ليرولين) ،بـ  ٩٠جنيه".
واعتبر المدير التنفيذى لـ"المركز المصرى
لحماية الحق فى الدواء" ،أن اإلدمان فى مصر
متاح بالقانون" :والله إحنا داخلين على مصيبة
كبيرة فين الدولة أرجوكم انتبهوا".
ويقول الدكتور عالء عبدالجواد ،المتخصص
فــي طــب األلــم (التخدير) ،لـ"لمصريون" ،إن

"هناك صيادلة باعوا ضمائرهم يقومون ببيع
األدوية المخدرة للشباب ،بسبب ما تجلبه لهم
من مكسب وفير".
وأضــاف عبدالجواد ،أن "هــؤالء الصيادلة
يبيعون األدوي ــة المخدرة للشباب ،مثل ليركا
وه ــو دواء يستخدم فــى ع ــاج الــصــرع وهــو
جنيها
بديل للترامادول ،وسعر الشريط 150
ً
وبه  20كبسولة ،وعقار الباركينول يطلق عليه
"الــصــراصــيــر" ،ويــســتــخــدم فــى ع ــاج الشلل
الرعاش ويقبل الشباب على شرائه وتحويله إلى
مواد مخدرة".
وأوض ــح أن "دواء ليرولين بــه  30كبسولة
جنيها وبه مادة مؤثرة على الجهاز
وسعره 150
ً
العصبى ويستخدم لعالج الصرع ،باإلضافة إلى
أبوصليبة وهى حبوب الريفوتريل التى تستخدم
أساسا لعالج الصرع".
ً
وأضاف ،أن "هذه األدوية منتشرة بكثافة فى
المناطق الريفية لكونها بعيدة عن أعين الرقابة،
خاصة أنها غير مدرجة على قوائم الجداول
ويتم صرفها للمريض سواء بروشتة أو بدونها"،
الف ًتا إلى أن "بعض الصيدليات تبيعها لتحقيق
أرباح هائلة ،سواء للعالج أو لإلدمان".
واستكمل" :األدوي ــة المدرجة على القوائم
ال يتم صرفها إال بروشتة من الطبيب ومدون
عليها الختم حتى ال تتعرض الصيدلية للمساءلة
القانونية".

الطالق السرى ..رصاصة غدر فى ظهر المرأة

ً
قانونيون :للمطلقة غيابيا الحق فى المطالبة بالمؤخر والمتعة والعدة ونفقة الصغار وشقة الحضانة وقائمة المنقوالت الزوجية
ّ
ّ
دعاء" :تزوج أجنبية وعارشىن فى الحرام" ..وفاء" :خدعنى وحرمنى من المرياث" ..عايدة" :علقنى وتزوج عىل" ..وخديجة" :تركنى وتهرب من المسئولية"

«الطالق الغيابى» ،كابوس مفزع تستيقظ
منه المرأة على الحقيقة المرة بأن زوجها
قد طعنها بسكين الغدر فى ظهرها ،فهو
إهدار لكرامتها وحقوقها ،خاصة إذا كانت
تعيش حياة هادئة وآمنة ،ل ُتفاجأ بأن زوجها
طلقها بدون علمها وبغير رضاها ودونما
ذنب اقترفته ،فهو بمثابة طالق الجبن
والخسة والنذالة يلجأ إليه كثير من األزواج
لكسر المرأة واالنتقام منها والتخلص من
المسؤولية األسرية وإهدار حقوق الزوجة.
ال يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل يستغل
كثير من الرجال الطالق الغيابى وال يعلن
زوجته على عنوانها الصحيح ،فتظل زوجته
مخدوعة ومعلقة دون أن تعلم ،وتعيش
معه ويعاشرها فى الحرام وال تكتشف
الحقيقة المرة إال بعد وفاته ،وأنها محرومة
غيابيا ،وأنها
من الميراث ألنها مطلقة
ً
أضاعت عمرها فى خدمة شخص جبان
اليستحق تضحياتها وخدمتها له طوال
عمرها.
ويعد الطالق الغيابى أحد أهم أسباب
ارتفاع نسبة الطالق فى مصر ،والتى وصلت
إلى حالة طالق كل دقيقتين ونصف ،طبقًا
ألرقام لجهاز المركزى لإلحصاء ،فيما طالبت
منظمات حقوقية البرلمان بإلغاء هذا النوع
من الطالق.
«المصريون» قامت بفتح هذا الملف من
خالل الحديث إلى بعض النساء الالتى
تعرضن لظلم الطالق «السرى» وعواقبه
الوخيمة ،وآراء الخبراء حول حقوق المرأة
والحيل القانونية التى يلجأ لها الرجال
للتنصل من المسؤولية واستغالل المرأة
جسديا وعدم إعطائها حقوقها.
ً

شيماء السيد

"تزوج أجنبية وعاشرنى فى الحرام"
تمتلئ محاكم األســرة بالكثير من قضايا النساء
الالتى عانين من "الطالق السرى" ،والذى من حسن
حظهن علمن به ما دفعهم لرفع العديد من القضايا
للحصول على حقوقهن الشرعية والنفقة ألبنائهن.
تقول "دعــاء" فى األربعينيات من عمرها" :زوجى
الندل الجبان ربنا ينتقم منه ..عاشرنى فى الحرام..
وباعنى أنــا ووالده علشان يسافر ويتجوز أجنبية
ويأخذ الجنسية".
وسـ ــردت مــأســاتــهــا" :ت ــزوج ــت مــن (عــلــى) زواج
صالونات ،وكنت له نعم الزوجة الصالحة سهرت على
راحته وخدمته وتربية أبنائى وعشت معه على الحلوة
والمرة ولم أثقل عليه بأى طلبات ولكن طموح زوجى
دائما ما يحلم بالسفر والعمل
كان ال ينتهى ،فكان
ً
خــارج البالد حتى يحقق أحالمه بالفيال والسيارة
دائما أدعو له فى كل طريق
والحساب بالبنك ،وكنت ً
يسلكه وأشجعه وأشد من أزره".
وتستطرد" :في يوم مشئوم ،أخبرنى بأنه سيعمل
فى أحد الفنادق فى شرم الشيخ ،فوافقت من أجل
مستقبل أفضل ألبنائى ،وبعد فترة أبلغنى بأنه جاء له
عقد عمل بالخارج وسيضطر إلى السفر ،لكن القلق
والخوف بدأ يدب فى قلبى ،رفضت ،لكنه صمم على
موقفه ،وبالفعل سافر وكان يأتى كل عام ويقضى معى
وأوالدى شهر اإلجازة ،ومرت السنوات دون أن أدرى
بأى شيء حتى فوجئت بالطامة الكبرى عندما قمت
بتجديد بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بى بأننى
غيابيا منذ  5سنوات".
مطلقة
ً
تستكمل الزوجة" :جن جنونى ولم أستطع تحمل
الصدمة وحاولت البحث عن الحقيقة ألفاجأ بأن
زوجى طلقنى ليتزوج من سيدة أجنبية ليحصل على
الجنسية ،ألن قانون الدول األوروبية يمنع الجمع بين
زوجتين ،وأنا اآلن فى دوامة المحاكم أحاول أن أثبت
على وأحصل على حقوقى ونفقة
الضرر الذى وقع ّ
أبنائى".
"خدعنى وحرمنى من الميراث"
عاما ،فتقول" :زوجى
أما "وفاء" وهي في الخمسين ً
غيابيا لالنتقام منى ومن
المفترى خدعنى وطلقنى
ً
أهلى بسبب كثرة الخالفات بيننا ،بسبب عدم رغبته
علي وعلى أبنائه ،وقيامه باالستيالء على
فى اإلنفاق ّ
مرتبى وتهديده لى بحبسى ومنعى من الذهاب لعملى".
وأضافت" :بعد محاوالت صلح ورغبة منى فى عدم
حرمان أبنائى من أبيهم ،تنازلت ووافقت على العيش
معه مقابل إعطائه نصف راتبى كمشركة منى فى
المنزل ،لكنه تظاهر برغبته فى العيش بأمان وأخفى
غيابيا ،وعاش معى لسنوات طويلة
على أمر أنه طلقنى
ّ
ً

تحملت خاللها مرارة األيام وبخله الشديد ،ووقفت
بجواره وأنفقت عليه كل ما أملك ،وبعت مشغوالتى
الذهبية من أجل تدبير مصاريف عالجه ،لكن شاء
الله أن يرحمنى من هذا العذاب ويتوفى زوجى".
وأضافت والدموع تنهمر من عيونها" :ذهبت إلقامة
دعوى (إعالم وراثة) خاصة بعد أن علمت من أصدقاء
ً
ومحل ألفاجأ
ضــا زراعية
زوجــى أنــه كــان يملك أر ً
غيابيا منذ  12عاما
بالطامة الكبرى بأنه طلقنى
ً
لحرمانى من الميراث على الرغم من أنه طيلة تلك
السنوات كان يعاشرني معاشرة األزواج".
على"
"علقنى وتزوج
ّ
تقول "عــايــدة" ،فى الثالثينيات من عمرها ،إنه
حدثت مشكالت كبيرة بينها وبين زوجها ووصلت
األمور إلى استحالة العشرة واتفقا على االنفصال،
لكن أسرتها طالبت بنفقة ومؤخر صــداق ،فرفض
غيابيا وقام بإعالنها على عنوان سكنها
الزوج ،وطلقها
ً
القديم حتى ال يدفع لها حقوقها الشرعية.
وظلت معلقة لمدة  3سنوات ال تعرف أنها مطلقة،
وعندما حاولت رفع دعوى نفقة زوجية لها وألبنائها
فوجئت بزوجها يقدم وثيقة طالقهما للمحكمة مثبت
بها أنه طلقها منذ  3سنوات وأنه متزوج ولديه أبناء
آخرون ينفق عليهم.
"تركنى وتهرب من المسئولية"
تــروى "خديجة" ،فى العشرينيات من عمرها،
غيابيا ومــن دون علمها،
حكايتها؛ فهى مطلقة
ً

وقالت إنها عندما اكتشفت األمر أصيبت بصدمة،
خــاصــة أنــهــا كــانــت تــحــبــه وكــانــت حــريــصــة على
استمرار حياتهما ،على الرغم من أنه كان يعانى
من الالمباالة فى كل شيء وعدم تحمل المسؤولية،
وت ــرك المسؤولية لها كاملة فــى تحمل األعــبــاء
المادية أو مشكلة وكــان يشكوها ألهلها وأهله،
لتفاجأ بعد ذلك بأنه على عالقته بسيدة بأخرى
غيابيا.
وأنه طلقها
ً
وق ـ ــال الــخــبــيــر ال ــق ــان ــون ــي ،ح ــج ــاج مــحــمــود،
المتخصص فــى الــشــؤون األســريــة ،إن "الــطــاق
الغيابى ال يحقق األثــر القانونى منه إال إذا تم
رسميا بإنذار على يد محضر،
إعــان الزوجة به
ً
أو بأن تتسلم بنفسها وثيقة الطالق أو بأى طريقه
تثبت اتصال علمها التام بالطالق ،وبذلك إذا لم
تعلم الزوجة العلم الصحيح بواقعة الطالق فإن
ذلك يرفع عنها المسؤولية الشرعية ،فإن عاشرها
معاشره األزواج فينتفى عنها العقاب".
غيابيا جميع
وأكد أن "القانون أعطى المطلقة
ً
حقوقها الشرعية والقانونية مــن نفقات العدة
والمتعة والمؤخر ،كما أنها إذا استطاعت إثبات
الــضــرر وســـوء نــيــة مطلقها وتــعــمــده معاشرتها
معاشرة األزواج بعد الطالق الــذى انتفى علمها
جنائيا بالعقوبة ،وأن تطالبه
بــه أن تــعــود عليه
ً
بتعويض عن األضرار التى لحقت بها ،كما أنه من
حقها إقامة جنحة تبديد تتهمه فيها بتبديد قائمة

المنقوالت الزوجية وتطالبه بنفقة الصغار إن وجد،
وأن تتمكن من شقة الزوجية باعتبارها حاضنة أو
إقامة دعوى أجرة مسكن وأجر حضانة ومصاريف
تعليم للصغير".
وقـــال الــخــبــيــر الــقــانــونــى ،مــحــمــود صــالــح ،إن
"األزواج يلجأون لحيل قانونية حتى يتهربوا من دفع
مستحقات الزوجة فى حالة الطالق الغيابى؛ منها
لجوء الكثير من األزواج لتأجير وحــدات سكنية
للزواج بها ،يكتب المأذون فى قسيمة الزواج أنها
محل الــزوجــيــة ،وبــعــد انــتــهــاء مــدة اإليــجــار يلجأ
البعض لتأجير شقة أخــرى فــى مكان آخــر ،ومع
انتقال الزوج مع زوجته إلى محل إقامة آخر غير
المسجل بقسيمة الزواج من الممكن أن يتم تطليق
غيابيا ،وفى هذه الحالة يرسل المأذون
الزوجة
ً
اإلخطار للزوجة على عنوانها القديم المسجل فى
قسيمة الزواج ،فى حين أنها غ ّيرت محل إقامتها
بعد انتهاء مــدة اإليــجــار الجديد ،وبذلك ال تعلم
غيابيا ،وينصح من ترغب فى
الزوجة أنها طلقت
ً
عدم وقوعها فى هذا المأزق اإلنسانى أن تشترط
غيابيا ،وإذا حدث
فى وثيقة الــزواج عدم الطالق
ً
كبيرا خالف حقوقها
تعويضا
تشترط دفع الــزوج
ً
ً
الشرعية.
وأوضــح صالح أن "الــزوجــة تستطيع أن تعرف
بأمر طالقها الغيابى عن طريق السجل المدنى،
وذلك بعد وقوعه بثالثة أشهر ،حيث إنه يتم إثباته
على الحاسب اآللى".
وأكــد الخبير القانونى ،محمود عز الــديــن ،أن
غيابيا ليست لديه النية
"الرجل الذى يطلق زوجته
ً
بأن يعطى زوجته حقوقها ،ما يجعل الزوجة المرأة
غيابيا تبحث عن حقوقها القانونية في
المطلقة
ً
دوامة المحاكم لترفع أكثر من دعوى قضائية حتى
تنال حقوقها األساسية".
وأوضح أن "هناك ظاهرة منتشرة بشكل كبير فى
كثيرا من الرجال ،خاصة الذين
المجتمع ،وهى أن
ً
يــســافــرون لــلــدول األوروبــيــة ،التى ال تقبل بتعدد
األزواج ،يضطرون إلى تطليق زوجاتهم المصرية
غيابيا للزواج من أجنبية للحصول على الجنسية،
ً
ويتعمد إخــفــاء األمــر عليها ،ويستمر فــى العيش
معها وأحيا ًنا كثيرة ينجب منها".
وأشار إلى أنه "فى هذه الحالة تلجأ الزوجة بعد
علمها بالطالق الغيابى إلى شهود الحياة الزوجية
مــثــل الــجــيــران واألقــــارب ودعـــوى إلجـــراء تحليل
" "DNAإلثبات نسب الطفلة لوالدها ،ويمكنها
أيضا رفع دعوى تعويض عليه تثبت فيها األضرار
ً
التى وقعت عليها".
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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

دكتورة أميمة ..أعــرف أن ِ
ك
دائما
على ،ألنــك
ستتحاملين
ّ
ً
تقولين الــحــق ،ولكنى مستعد
ألى توبيخ أو سباب من قرائك،
وأعلم أن قصتى هذه كان األولى
فيها الستر ،ألنها جريمة بعيدة
عن معانى الرجولة بكل لغات
عاما،
العالم ..فأنا طبيب ً 26
لى أخ وحيد أكبر منى طبيب
أيضا وتزوج طبيبة زميلة له...
ً
أُحــب أخــى جـ ًـدا وأشعر بغيرة
عليه شــديــدة مــن أى شخص،
حتى عندما تزوج ووجدته يحب
كثيرا كنت أغــار عليه
زوجــتــه
ً
لدرجة أننى كرهتها رغــم أنها
ويعلم الله أنها ودودة وتحبنى أنا
نر منها غير كل خير،
وأمى ولم َ
ولكن ال أعلم لماذا هذا الحقد
منى تجاهها؟!!
أخــى لم يــرزق بأطفال منذ
أن تــزوج مــن  8ســنــوات ،وكــان
ـاديــا ،ثم
األم ــر بالنسبة لــى عـ ً
أراد الله أن تحمل زوجته عن
طريق الحقن المجهرى ،وقتها
شعرت بغيرة أكبر وال أعــرف
أيضا سببها! ورغم فرحة أخى
ً
الكبيرة وانتظاره مولوده األول
إال أن ــه ح ــدث مــا عــكــر صفو
جميعا مدعوين
كل هذا ..فكنا
ً
لحفل زفاف ونحن نهبط درجات
ً
منشغل
السلم وبينما كان أخى
بــمــســاعــدة أم ــى فــى الــنــزول،
سبقت زوجته النزول وكنت أنا
خلفها ،والحــظــت وه ــى تنزل
تعلق أســفــل مالبسها بطرف
بارز من سور السلم (الدرابزين)
ورغـ ــم رؤيــتــى لــلــمــوقــف وكــان
بإمكانى تحذيرها أو إنقاذها إال

أننى تركتها تسقط ،األمر الذى
كسرت بسببه قدمها وإجهاض
أيـــضـــا ،ظ ــل بــعــدهــا
الــجــنــيــن
ً
ضغط ال ــدم يرتفع عند أخى
لحزنه الشديد ،إلى أن أصيب
بجلطة وشلل أعاقه عن عمله
وعــن حياته بــالــكــامــل ..وكلما
رأيته على هــذا الوضع وحزن
أم ــى الــشــديــد عــلــيــه وبكائها
بــاســتــمــرار ،شــعــرت بــالــذنــب
الكبير وأننى من قتلت جنينه
ودمــرت أمله ..وأشعر وكأننى
قتلت أخى الوحيد الــذى أحبه
حاليا أن أسعى
ً
جدا ..وكل همى ً
فى عالجه ألقصى درجة ،ولنا
ميراث من أبى رحمه الله وعلى
اســتــعــداد أن أنــفــقــه كــلــه على
عالج أخــى ..أنا متأكد أن كل
من سيقرأ قصتى هذه سيسبنى
وطبعا
ويتهمنى أننى حيوان..
ً
أنــا أستحق ذلــك وأكــثــر ألننى
اكتشفت أن قلبى أســـود وال
يحمل غير الغل والحقد ،وربما
كتبت ل ِ
ك يا دكتورة حتى أشعر

بــالــراحــة بعد ذلــك االعــتــراف
ألشعر أننى أتطهر من حقدى
وذنبى بعد دعائكم لى أن يغفر
لــى الله ويشفى أخــى الحبيب
ويرزقه بذرية صالحة ..وحتى
أيضا ..هل من األفضل
أسألك ً
أن أصارحهم بالحقيقة حتى
يسامحوننى ويغفر الــلــه لى؟
أم ال أعلمهم وأتحمل عــذاب
الضمير وحدى؟؟؟ وأستغفر الله
العظيم وأتوب إليه.
(الرد)
وكيف أتحامل عليك وأنت
من تحاملت على نفسك بالقدر
الكافي؟؟ بالفعل أنت أخطأت
فادحا ترتب عليه مصائب
خطأً
ً
كبيرة ،وبالطبع خطؤك األكبر
هو حقدك وغيرتك من زوجة
أخــيــك غــيــر الــمــبــرر ،فحبك
ألخيك تحول إلى أنانية جعلت
الــكــره يتملك قلبك وحياتك
وأدت إلــى إي ــذاء أقــرب وأحــب
عموما حــاول أن
المحيطين..
ً
تهون على نفسك وتتذكر قدر
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يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية الزكاة
ً

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

الــلــه الـ ــذى ك ــان حــتـ ًـمــا سيقع
سواء كنت بادرت بإنقاذ زوجته
أم ال ،ودعــوتــى لــك هــذه ليس
لتبرئتك من ذنبك الكبير ،ولكن
مــحــاولــة لــلــخــروج مــن حالتك
هــذه للبدء بشكل عملى وأكثر
إيــجــابــيــة فــى مــســاعــدة أخــوك
وزوجته ووالدتك على الخروج
من أزمتهم المرضية والنفسية،
ف ــأن ــت اآلن أمــلــهــم الــوحــيــد
للمساعدة على ذلك.
وعليك أن تكفر عــن ذنبك
ب ــال ــن ــدم ودوام االســتــغــفــار،
وتسخير كل طاقتك لعالجهم
والقيام على راحتهم ..وقــرار
طــيــب هــو تــوجــيــه كــل ميراثك
لعالج أخيك ..وبصفتك طبيب
فأتمنى أال تــألــو جــهـ ًـدا حتى
تساعده على تمام الشفاء حتى
وإن اســتــدعــى األمـــر لعالجه
بالخارج.
كــمــا أرى أن ــه ال داع ــى ألن
تعلمهم بأنك كنت السبب فى
هذه الكوارث التى لحقت بهم،
حتى ال تزيد من مرض أخيك
وتــؤخــر شــفــاءه وتـــزرع ضغينة
كبيرة بينك وبين زوجته ربما
أدت إلـ ــى قــطــيــعــة رحـ ــم بعد
ذل ــك وغــضــب كــبــيــر مــن أمــك
عليك ..وندعو الله أن يغفر لك
ويسامحك وأن ي ّ
طهر قلبك من
الضغائن ..وأن يتم شفاء أخيك
عــاجـ ًـا غــيــر آج ــل عــلــى خير،
وأن يشفى زوجته وأن يعوضهم
خيرا بذرية صالحة ،وأن يسعد
ً
والــدتــك بشفاء أخيك ويرحم
جميعا الغمة
أباك ويرفع عنكم
ً
والكرب.

والدها يحرضها على النشوز ..هل أطلقها؟!

أنــا شــاب كنت أعــمــل موظ ًفا
وزوجــتــى كــذلــك ،وســافــرت هى
لــلــخــارج والتحقت بها ووجــدت
عــمـ ًـا لكن ليس جــيـ ًـدا ،وكانت
األم ــور تسير طبيعية حتى جاء
أحد أقاربي إلى الدولة والمنطقة
التى نحن بها ومن وقتها وزوجتى
ﻻ تطيق سيرة أحــد مــن إخوتى
وأصبحت معاملتها معى في غاية
السوء وقالت :إن قريبك لن يدخل
شقتنا المهم بعد مشاحنات رفعت
نصيبي فى المساهمة فى تكاليف
المعيشة مقابل السماح بدخوله
للزيارة على أن تكون بالشقة ،وأن
أخبرها مسب ًقا قبل مجيئه.
أن ــا حــالـ ًـيــا أشــعــر أنــنــي غير
مــوجــود بــحــيــاتــهــا ،وه ــى ترسل
أمــوالــهــا ألســرتــهــا ،وبــالــصــدفــة
عرفت مقدار ما أرسلته فسألتها:
كم؟
قـــالـــت :فــقــط ثــلــثــي الــمــبــلــغ
وحصلت مشكلة ولــم أصــل لحل
وكثيرا ما تطلب الطالق،
معها،
ً
أنــا غير مستفيد من السفر بل
بالعكس دخلي فى مصر كان أكثر.
هل تنصحونى بالنزول لمصر
وهــى لن تنزل ولــن تترك السفر
وتقول :إنها لن تدخل أحـ ًـدا من
أهلي منزلنا في المستقبل ..هي
ال تستجيب وجربت معها الضرب
ولم ِ
يأت بنتيجة ولدينا طفل واحد
دايما مشجعها على
أبوها
فقط..
ً
عدم االلتفات لكالمي ،وقال لي:
قريبك لن يدخل لو تكلمت تخرج
أيضا.
أنت ً
دايما تتحول لألسوأ،
أحوالنا
ً

وهــى تــكــره أهــلــى ج ـ ًـدا وتشمت
فيهم ..وهى ﻻ تخاف من سماع
الــجــيــران لصوتها المرتفع هل
توجد وسيلة لإلصالح أم الطالق
هو المصير؟؟.
ولــلــعــلــم ،ه ــذا الــصــيــف نزلت
تفاديا للمشاكل
مصر وأنا لم أنزل
ً
التي كانت ستحدثها أمام أقاربي
فــهــى اآلن تــقــضــى الــصــيــف مع
والديها.
(الرد)
اسمحلي ..أنت من البداية من
سمحت لها بأن تتطاول عليك وأن
يرتفع صوتها حتى يستمع إليه
الجيران ويتعرفوا على تفاصيل
معا ،كما سمحت ألهلها
حياتكما ً
ـضــا بــالــتــدخــل فــي شئونكما،
أيـ ً
ومن أكبر األخطاء التى يقع فيها
الزوج من بداية زواجه أنه يهمل
تلك الثغرة السيئة إن وجدها في
زوجته وهى أن تكون كل أسرارها

مع أهلها في حين يجدها تخفي
عليه الكثير مما يخصهما.
وي ــب ــدو أن زمــــام األم ـ ــور قد
تفلت مــن يــديــك إل ــي حــد كبير
بسبب تركك للخالفات وكــل ما
تكره في زوجتك يكبر وينمو وال
تأخذ موق ًفا من كل هذا إال بعد
وق ــت مــتــأخــر ،كــمــا أن سلبيتك
وتفاديك للمواجهات معها ومع
أهلها شجعها على تماديها في
المعامالت الفظة معك وجعلهم
يترجمون طيبتك وكرمك معهم
بشكل خاطئ.
ـومــا عليك اآلن أن تفكر
عــمـ ً
جــيــدا وتــتــخــذ قــــرارك بــعــد أن
ً
تحسب موقفك المادى والعملى
هناك خــارج مصر وهل األفضل
لك بالفعل الــعــودة إلــى بلدك أم
استمرارك بالعمل هناك؟!!.
وغــالـ ًـبــا ستتخذ قـــرارك بأن
تــعــود ،وعــنــدهــا عليك أن تضع

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل رأى زوجته في المنام يغازلها جارهم،
علما بأن
وهي تستجيب لمغازلته وتغازله؛ ً
الرجل يثق في دين زوجته والتزامها ..أرجو
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما تكون من شدة
مثل هذه الرؤى
ً
أيضا
غيرة الرجل على زوجته ،وقد تكون
ً
من تدخل الشيطان ليحزنه حتى يستيقظ
والحزن والضيق يمألن قلبه لقوله تعالى:
َّج َو ٰى مِ َن الشَّ ْيطَا ِن ِل َي ْح ُز َن ال َِّذي َن
(إِ ن ََّما الن ْ
ش ْيئًا إِ َّل بِ إِ ذْ ِن الل َِّهَ ،و َعلَى
س
بِ
ضا ِّرهِ ْم َ
آ َمنُوا َو َل ْي َ َ
الل َِّه َفل َْي َت َو َّك ِل ال ُْم ْؤمِ نُو َن ) المجادلة .10

قال بعض المفسرين فى قوله تعالى( :إِ ن ََّما
َّج َو ٰى مِ َن الشَّ ْيطَانِ) هى أحالم النوم التى
الن ْ
يراها اإلنسان في نومه فتحزنه.
ومن أقسام الرؤيا وسوسة الشيطان ،وذكر
بعض العلماء فى تفسير اآلية أن الشيطان
ُيرى اإلنسان فى منامه أشياء مزعجة فى
نفسه أو فى أهله أو فى مجتمعه ودواء هذا
أن يتفل اإلنسان عن يساره ثالث مرات ويقول
أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما
أحدا ،وإن كان على
رأيت وال يحدث بذلك ً
فراشه وأراد االستمرار فى النوم فلينقلب
على الجانب اآلخر ،وليصلى ركعتين وحينئذ
ال يضره الحلم ،وال يتعب فى طلب من يعبره

وربما دلت الزكاة على السلف
المفيد وربما دل إخراج
الزكاة على قضاء الدين،
والزكاة تدل على كثرة الفوائد
والراحات ورفع المنزلة ودفع
الباليا.
 ومن رأى أنه يفرق الزكاةيسر الله تعالى عليه أموره
ويرزق توبة.
 ومن رأى أنه أدى زكاةالفطر فإنه يكثر الصالة
والتسبيح ويقضي دي ًنا إن كان
عليه وال يصيبه في عامه ذلك
مرض وال سقم ،والله أعلم.

زلزال ضخم
ســارة وقد يدل الزلزال
عــلــى مـ ــوت ذي ش ــأن،
وقـــــد يـــكـــون الـ ــزلـ ــزال
بـــاء م ــن ذي ســلــطــان،
وإن ك ــن ــت ت ــع ــان ــى مــن
مــشــاكــل صحية فــأرجــو
االهتمام بالعالج ،وقد
يدل الزلزال على وجود
ال ــخ ــاف ــات ال ــزوج ــي ــة،
والله أعلم ،وأدعــو الله
أن ي ــرزق ــك خــيــر هــذه
الرؤيا ،اللهم آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت نفسي أصلي بالناس في
صالة جهرية مع قراءة سورتي
الغاشية والعصر أنا من الجزائر..
وشكر ا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الصالة في الرؤيا محمودة دي ًنا
ودنيا وتدل على قضاء حاجة أو
سداد دين وأداء أمانة وكونها صالة
أيضا إقامة فريضة
فريضة فهى
ً
وتجنب الفواحش لقوله تعالى...( :
الص َل َة َتن َْه ٰى َع ِن
الص َل َة ،إِ َّن
َوأ َِق ِم
َّ
َّ
ا ْل َف ْح َش ِاء َوال ُْمنكَرِ) العنكبوت .45
وصالتك الجهرية بالناس ارتقاء
لك وتقدم ومساهمة منك في حل

مشاكل الناس ،وقراءة سورة العصر
تدل على البشرى لك بتيسير
األمور ،وزيادة الربح والخيرات
أيضا صبر لك
إن شاء الله ،وهى
ً
أيضا
وهى
أعدائك،
ونصرة على
ً
إعانة على الحق.
وصالتك بسورة الغاشية فإن كنت
تعاني من ضيق العيش وسع الله
عليك وأزال الضيق عنك ،وسوف
تُرزق العلم والزهد ،وقد تُنفق على
قوم وهم غير شاكرين لك.
أيضا على
وسورة الغاشية تدل
ً
ارتفاع القدر ،والله أعلم ،وأدعو
الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا،
اللهم آمين.

رؤيا من الشيطان

رأى اإلمام عبد القادر الجيالني،
رحمه الله ،وهو من أئمة أهل السنة،
فقد جــاءه الشيطان وهــو في منامه
نارا عظيمة في المنام
وأوقد أمامه ً
وس َّول له هذا ،ثم ظهر هو في
وزين َ
وســط الــنــار ،وهــو يقول لــه :يــا عبد
القادر ،يا عبد القادر ،أنا ربك ،وقد
ت عليك.
ت لك ما ح َّرم ُ
أحلل ُ
فلم يغتر اإلمــام بذلك بل قال له:
اخسأ يا عدو الله.
ثــم اســتــيــقــظ وعــلــم أن ه ــذا من
الشيطان؛ ألنه يعلم أن الله تعالى ال
يمكن أن يحلل بعد موت النبي صلى
ـرامــا ،وال يحرم
الــلــه عليه وســلــم حـ ً

حـ ً
خـ ِـتـ َـم األنــبــيــاء بمحمد
ـال ،فقد ُ
صلى الله عليه وسلم ،وبه َك ُمل الدين
وتمت النعمة ،ولم يعد الوحي يتنزل،
ولــيــس ألحــد أن يــخــرج عــن شريعة
محمد صلى الله عليه وسلم كائ ًنا
من كان.
فاحذر أيها القارئ من األحالم التي
هي من الشيطان ،واحذر من األحالم
التي فيها ما يخالف الدين ،كأن يرى
ً
نبيا يأمره بارتكاب ما
مثل أن َملَكَا أو ً
حرم الله ،فهذا من الشيطان ،وأعظم
من ذلك أن يرى اإلنسان أن ربه يأمره
في المنام بارتكاب ما حرم أو بترك
ما أوجب ،والله أعلم.

لها هى وأهلها شروطا حاسمة،
وتحدثهم بصراحة ووضــوح عن
كــل مــا يــضــايــقــك منها وك ــل ما
س ــوف يــجــعــل حــيــاتــك مستقرة
حال التزامها به ،على أن تكون
شــروطــك هــذه مفندة ..1،2،3
وأن عليها أن تلتزم بها وأنها
ستكون الفرصة الوحيدة أمامها
إن أرادت أن تعيش مــعــك وال
تــنــفــصــا ،وأول ه ــذه الــشــروط
الــتــهــذب والــتــخــلــي عــن الــصــوت
المرتفع ،ثم أن تحترم أهلك وأن
تعاملهم بما يرضي الله تعالي،
كــمــا أن عــلــى الــزوجــة مشاركة
زوجــهــا فــي مــصــاريــف المعيشة
نظرا للظروف الصعبة التى تمر
بها األسر المصرية وخاصة أنك
تسمح لها بالخروج والسفر أيضا
للعمل ،وال مــانــع مــن مساعدة
أهلها من مالها ولكن مع مراعاة
ظروفكما المادية أوال ،فوجود
طفل أو أكثر دائما ما سيحتاج إلى
إنفاق كثير من األمــوال ،وخاصة
عند وصوله سن المدرسة..
فإن وافقت على شروطك فكان
خيرا ،وعش معها ولكن مع تغيير
ً
جــذري في شخصيتك وأسلوبك
معها ..أمــا إن لــم تــوافــق عليها
وتدخل والدها بالتهديد والتعنيف
ّ
لـــك ،فــالــطــاق هــنــا أولــــي بعد
استخارة المولي ـ عزوجل ـ ولتعلم
وقتها أن إصالح شأنها هى وأهلها
مــعــك لــهــو مــن األمـ ــور الصعبة،
وخاصة مع شخصية متسامحة
بهذا القدر مثل شخصيتك ،وفقك
الله لكل خير.

ساجد داخل الكعبة

له ،وينتهى عند هذا الحد الذى أرشد إليه
النبى صلى الله عليه وسلم.
فقد يكون هذا الحلم من الشيطان ألن
الشيطان حريص على إدخال الحزن والهم
والغم على بنى آدم كما قال تعالى (إِ ن ََّما
َّج َو ٰى مِ َن الشَّ ْيطَانِ).
الن ْ
وعن أبى قتادة قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول( :الرؤيا من الله والحلم
من الشيطان  ،فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه
فلينفث عن يساره ثالث مرات ،وليتعوذ بالله
من شرها ،فإنها ال تضره ) رواه البخارى
ومسلم ،والله أعلم ،وأدعو الله أن يرزقه خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

أصلى بالناس الغاشية والعصر

السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته
ً
زلـــــزال
ك ــث ــي ـ ًـر ا أرى
وشكر ا.
ضخما..
ً
ً
السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته
تــكــرار الــزلــزال معك
فــقــد تــكــون هــذه الــرؤى
مرتبطة مــعــك بــأوقــات
الـــشـــدة والــــبــــاء ،ألن
زلـــــــزال األرض ش ــدة
وبالء وسماع أخبار غير

عندما يتألم أحبتنا ،ونجد أنفسنا عاجزين عن إزاحة آالمهم
وأوجاعهم عن أجسادهم أو أرواحهم ..وقتها نتألم آلالمهم ونمرض
لمرضهم ،ونتضرع إلى الله ونسأله لهم تمام الشفاء والعافية
ِ
اشف مرضانا ومرضى المسلمين ،وأتم شفاءهم على
والرحمة ..اللهم
سقما.
خير شفاء ال يغادر ً

جاره يغازل زوجته وهى تستجيب له

فرس حلمك

الزكاة تدل على زيادة
المال ومضاعفته فمن رأى
أنه يزكي ماله يدل على نموه
وكثرته وزيادته في ذلك العام.
ومن رأى أنه يزكي ماله على
ما فرضه الله تعالى عليه فإن
غنيا فإنه ينال ً
مال ونعمة
كان ً
ويصلي الصلوات في أوقاتها
وزكاة المال من ذوي األموال
دليل على الخير والتحصن
من األعداء وربما دلت الزكاة
على التهجد بالليل ،وعلى
تطوعا ،وربما
كثرة الصوم
ً
دل إخراج الزكاة على المغرم،

«همسة من القلب»

ملشاكلكم على مستوى مجيع العالقات اإلنسانية احمليطة
بكم بعون اهلل تعاىل.

د .أميمة السيد

بسبب الغيرة قتلت ابن أخى!

افتح قلبك

الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رأيت أنى ساجد داخل الكعبة
وأنــا أرفــع رأســى وأق ــول الحمد
لله رب العالمين ..أرجو اإلفادة
وشكرا.
ً
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رؤية الكعبة ودخولك فيها أمن
وأمان وبشرى لك بالخير ورفعة
وارتــقــاء وحــســن سمعة ،وأبشر
بزيارتك للكعبة فى حج أو عمرة
عاجل أو ً
ً
آجل ،وقد تكون مقابلة
أح ــد مــن ال ــرؤس ــاء أو الــدخــول
عليه ألن دخول الكعبة قد يؤول
بالدخول على الرئيس أو الحاكم
أيضا صالح حالك
أو رؤيته ،وهى ً
وطاعة لوالديك وبركة فى عمرك
وح ــس ــن ديــــن ومــحــافــظــة على
الصالة ألنها قبلة المسلمين.
وقــد يــدل دخــولــك فيها أنك
فعلت خــيـ ًـرا أو ستفعله ويكون
سببا فى دخولك الجنة ألن الكعبة
ً
بيت الله والجنة داره ،وأبشر فقد

مجتمع

الزميل عمرو محمد
يتقدم بخالص وأرق
التهانى لصديقه
عمر محمد بمناسبة
زفافه ألف مربوووك
وبالرفاه والبنني

تكون ذكرتك فى نفسها واقتضتك
فى المجيء إليها فسوف تزورها
قريبا إن شاء الله.
ً
ـضــا شــفــاء مــن مرض
وهــى أيـ ً
واستجابة دع ــاء وص ــاح حالك
فى الدين والدنيا وقربة إلى الله،
أيضا زواج إن كنت
ودخولك فيها ً
متزوجا فهى فتح
أعزب ،وإن كنت
ً
أبواب خير لك ونصرة وعلم.
ـضــا زوال هــم وخــروج
وهــى أيـ ً
م ــن ش ــدائ ــد وف ـ ــرج وس ــج ــودك
فيها قــربــة إل ــى الــلــه وتــوبــة من
ذن ــب ونـــدم ونــجــاة مــن مخاطر
وزيــادة إيمان وربما دل السجود
على الحج لقوله تعالىَ ( :وط َِّه ْر
الر َّك ِع
بَ ْي ِت َي ِللطَّائِ ِفي َن َوا ْل َقائِ ِمي َن َو ُّ
الس ُج ِ
ود ) الحج .26
ُّ
ـضــا
والــســجــود فــى الكعبة أيـ ً
اتباع سنة النبى صلى الله عليه
وســلــم ،وقــولــك الــحــمــد لــلــه رب
العالمين فسوف ينعم الله عزوجل
عــلــيــك بــنــعــم تــســتــوجــب الحمد
والشكر ،والله أعلم ،وأدعــو الله
أن يرزقك الخير كله ،اللهم آمين.

مجتمع

الزميل أحمد الشربيىن
يتقدم بأرق التهانى
القلبية لألستاذ
عبد الله مسعود
بمناسبة زفافه
وألف مربوووك

األحد
السنة الثامنة  -العدد 938
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عمر بن عبد العزيز وأهل الكتاب ..هل تصلح لتأسيس «دولة المواطنة»؟!

هنا القاهرة
فراج إسماعيل

محمود سلطان
يعترب عمر نب عبد العزيز ،أعظم ملك من ملوك الدنيا ،بل أعتربه أفضل حاكم فى التاريخ اإلنساىن ،ولو عارص النبي -صل اهلل عليه وسلم -لفاقت مزنلته مزنلة الكثريني من الصحابة ،رىض اهلل
ّ
ً
تعاىل عنهم جميعا .ويكفى أنه فكك منظومة فساد دولة األمويني العميقة "رد المظالم" بكل جربوتها ووحشيتها ودمويتها ،وعزل عتاة المجرمني من الوالة الظالمني ،واعتقلهم وأودعهم
السجون ،وواجه بشجاعة كل محاوالت ابزتازه وتهديده بالتصفية ،من قبل التيار األموى الرجعى "العائلة المالكة" ..إىل أن نجح األخري فى تصفيته وقتله بالسم عام 101هـ

قد تعجبنا تجربة ابن عبد العزيز ،وقد تكون أهم وثيقة
المطالبين بإحياء دولة الخالفة ..ولكن
في يد اإلسالميين ُ
مشروعا ،عما إذا كانت تصلح تجربته ونحن
يظل السؤال
ً
بصدد تأسيس دولة "المواطنة".
مصادر عديدة قالت إن عبد العزيز كان "عــادالً" بين
"ظالما" بين
المسلمين (طائفته الدينية) ،ولكنه كــان
ً
المسيحيين وأهل الكتاب في العموم ..بشكل يشير إلى أنه
قائدا لنظام سياسي "طائفي" ،تعامل بقسوة مع
ربما كان ً
أصحاب الديانات األخرى من غير المسلمين في دولته.
قــرأت ذات مــرة لـ"ميخائيل السرياني" ـ قس تركي

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث (ولــد عام
 155هـ) ،يقول عنه الذهبي في السير" :اإلمــام الفقيه
مفتي الــديــار المصرية أبــو محمد المصري المالكي،
صاحب مالك" ..سمع الليث بن سعد ،ومالك بن أنس،
ومفضل بن فضالة ،ومسلم بن خالد الزنجي ،ويعقوب بن
عبد الرحمن اإلسكندراني ،وبكر بن مضر وابن القاسم،
وابن وهب ،وعدة.
حدث عنه :بنوه األئمة محمد وسعد وعبد الرحمن
وعبد الحكم ،وأبو محمد الدارمي ،ومحمد بن البرقي،
وخير بــن عرفة ومــقــدام بــن داود الرعيني ،وأبــو يزيد
القراطيسي ،ومحمد بن عمرو أبو الكروس ومالك بن عبد
الله بن سيف التجيبي ،وعدة.
وقــال ابن وارة" :كــان شيخ أهل مصر" ..وقــال أحمد
العجلي" :لم أ َر بمصر أعقل منه" ..وقال ابن حبان" :كان
ممن عقل مذهب مالك ،وفرع على أصوله" .وقال الذهبي
أيضا" :صنف كتاب "األموال" ،وكتاب "مناقب عمر بن عبد
ً

almesryoonmahmod@gmail.com
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ُصب بطرير ًكا على أنطاكية عام 1166م ـ ما كتبه عن
ن ِّ
عمر بن عبد العزيز واضطهاده للمسيحيين وقوله« :منذ
توليه الحكم ،أخذ عمر يسيء إلى المسيحيين لسببين؛
ثانيا :لفشل
أوالً :رغبة في تعظيم الشريعة اإلسالم ّيةً ،
يشدد الخناق
المسلمين في احتالل القسطنطين ّية .وكان ّ
على المسيح ّيين ليكرههم على اعتناق اإلسالم ،فأصدر
ـرارا يقضي بــإعــفــاء مــن الــجــزيــة كــلّ مسيحي يعتنق
قـ ـ ً
اإلســام ،فأسلم الكثيرون ،كما ق ـ ّرر عــدم قبول شهادة
المسيحي على المسلم وعدم تولية مسيحي في أي مجال،
كما منع المسيحيين من رفع أصواتهم في الصالة ،ومن

فقلت له« :ما يبكيك ولست من أهل دينه؟» ،فقال« :إني
لست أبكي عليه ،ولكن أبكي على نــور كــان في األرض
فطفئ».
وهي "شهادة" ال تستند إلى وقائع مجرد كالم دعائي
(من الرقائق) التي قد تعجب الدراويش ..فضالً عن أنني
ال أثق في األوزاعي بعد أن شارك الخليفة هشام بن عبد
الملك في قتل غيالن الدمشقي والتمثيل بجثته.
فرجعت إلــى مــصــادر إسالمية أخـــرى ..فنقلت لي
ما يشيب له الــرأس بشأن معاملة عمر بن عبد العزيز
للنصارى وألهل الكتاب.

لبس األخــضــر ورك ــوب حصان مــسـ ّرج .وإذا قتل مسلم
مسيح ًّيا ال ُيحكم بالقتل بل بدفع د ّيته خمسة آالف درهم،
قسما
ومنع تقدمة النذور لألديرة والرهبنات ،ال بل صادر
ً
من أمالك الكنائس واألديرة والفقراء».
لقد صدمني ما قاله" ،السرياني" ،خاصة أنه لم يناقض
شهادته إال شهادة اإلمــام األوزاع ــي الــذي نقل عنه ابن
الجوزي قوله" :شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز ،ثم
خرجت أريد مدينة قنسرين ،فمررت على راهب فقال:
«يا هذا ،أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل» أي عمر بن
سجاما،
عبد العزيز ،فقلت له« :نعم» ،فأرخى عينيه فبكى
ً

()2

العزيز" وســارت بتصانيفه الركبان ،وكان وافر الجاللة،
كثير المال ،رفيع المنزلة" ،وقال الشيخ أبو إسحاق الفيروز
آبادي" :كان ابن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف
قوله" ..وقال ابن عبد البر" :كان ابن عبد الحكم ً
رجل
صالحا ،ثقة ُمحق ًقا بمذهب مالك" ..قال الكندي" :كان
ً
فقيها" ..قال أبو زرعة الــرازي" :هو صدوق ثقة" ..قال
ً
أبو حاتم الــرازي" :هو صــدوق" ..قال أحمد بن عبد الله
الكوفي" :عاقل حليم ثقة ،كتبت عنه" ..وقال بشر بن بكر:
"رأيت مالكًا في النوم بعد الممات بأيام ،فقال لي ببلدكم
رجل ،يقال له ابن عبد الحكم ،فخذوا عنه فإنه ثقة"..
ويقول عنه ابن كثير في البداية والنهاية" :قرأ الموطأ على
معظما ببالد مصر ،وله بها
مالك وتفقه بمذهبه ،وكان
ً
ثروة وأموال وافرة ..وحين قدم الشافعي مصر أعطاه ألف
دينار ،وجمع له من أصحابه ألفي دينار ،وأجرى عليه".
انتهى ،هذه سيرة ابن عبد الحكم ،كما شهد له "الثقات"
كتابا عنوانه
مــن أهــل العلم ..ووضــع ابــن عبد الحكم
ً

كاتبا ،وال عامالً ،في شيء من عملك
المؤمنين فال أعلم ً
على غير دين اإلســام إال عزلته واستبدل مكانه رجالً
مسلما ،فإن محق أعمالهم محق أديانهم .فإن أولى بهم
ً
إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله بها من الذل والصغار،
ـي كيف فعلت .وانظر فال يركبن
فافعل ذلــك واكتب إلـ َّ
نصراني على ســرج وليركبوا باألكف ،وال تركبن امــرأة
من نسائهم راحلة ،وليكن مركبها على إكاف وال يفحجوا
على الــدواب ،وليدخلوا أرجلهم من جانب واحد ،وتقدم
كتابا في
في ذلك إلى عمالك حيث كانوا ،واكتب إليهم ً
ذلك بالتشديد واكفنيه" ..و"أال يمشين نصراني إال مفروق
الناصية ،وال يلبس قباء ،وال يمشي إال بزنار من جلود ،وال
يلبس طيلسانا ،وال سراويل ذات خدمة ،وال نعال لها عذبة،
وال يوجدن في بيته سالح إال انتهب" انتهى.
فهل يصلح هذا الخطاب الديني لتبنى عليه منظومة
قانونية ودســتــوريــة تعلي مــن حقوق اإلنــســان فــي دولــة
"المواطنة"؟!

"سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن
أنس وأصحابه" وبإمكان أي أحد أن يراجع طبعة "عالم
الكتب" بيروت (1984مـــ ـ 1404ه ـــ) ،المحقق أحمد
عبيد ،ليعرف ماذا قال عن عالقة عمر بن عبد العزيز
بالمسيحيين وبأهل الكتاب ،وأن أول عمل قام به هو فصل
كل الموظفين المسيحيين العاملين بالدولة ألسباب ال
تتعلق بالكفاءة ،ولكن ألسباب دينية وطائفية ،ناهيك عن
خطاب الكراهية والحض عليها كما نقلها ابن عبد الحكم
في كتابه ..يقول :وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله:
أما بعد :فإن المشركين نجس حين جعلهم الله جند
س ْع ُي ُه ْم
الشيطان ،وجعلهم {األَخ َْسرِي َن أَ ْع َماالً ال َِّذي َن َ
ضلَّ َ
الدن َْيا َو ُه ْم َي ْح َس ُبو َن أَن َُّه ْم ُي ْح ِ
صنْعاً}،
سنُو َن ُ
ِفي ال َْح َيا ِة ُّ
فأولئك لعمري ممن تجب عليهم باجتهادهم لعنة الله ولعنة
الالعنين .وإن المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدة
فيها أهل الشرك يستعينون بهم لعلمهم بالجباية ،والكتابة،
والتدبير ،فكانت لهم في ذلك مدة فقد قضاها الله بأمير

فشل المنتخب ..الطبيعة وما وراء الطبيعة
ً
ً ً
كان خروج المنتخب من تصفيات الدورة األفريقية " "2019حدثا سيئا ومحبطا وأصاب المرصيني بنوع من الحزن البارد والدهشة الخامدة وهو شعور غريب عىل المرصيني فى حقيقة األمر وهم من هم فى الشغف
والحماس بالكرة وبالمنتخب القومى ..واختلف المفرسون لذلك بأسباب عدة منها أن النتيجة كانت متوقعة ً
قياسا إىل المباريات السابقة ومنها إىل الشعور العام بضغوط الحياة ومنها إىل اإلحساس بالتدخل
المبالغ فيه فى تنظيم الجماهري وهو ىشء غري مألوف بالمرة لدى جماهري الكرة الحقيقيني والذني هم اغلبهم من بسطاء الناس "الرتسو" بل هم الجماهري الحقيقية التى طالما أزرت المنتخب أينما كان
قياسا إلى ما يمكن
نحن أمام حالة فشل رديئة ومزرية
ً
تسميته بالفشل الشريف الكريم ..فاألول تنضح منه أنواع
اإلهمال والتسيب والفساد والعجز والثانى يشى بالجهد
والتعب والجدية فى السعى لتحقيق الهدف ،،لكنك فى
عذرا قائالً :وما الذنب إال العجز يركبه
النهاية تجد له
ً
طبعا أن
الفتى ** وما ذنبه ان حاربته المطالب .واضح ً
الفريق ومنظومته اإلدارية والفنية قد ركبوا العجز ركوبًا
ركيبا حتى رقابهم  .تقول الحكاية إن الفساد قد بلغ
راكبا ً
ً
ذروته داخل اتحاد الكرة على كافة المستويات ،،وذلك
أوالً
وأخيرا وأوسطًا على حساب المصلحة العامة..
ً
******
تدريجيا أن مصطلح (المصلحة العامة)
سنكتشف
ً
تماما ،،بل يكاد يكون الحديث عنها
تبخرا
ومفهومة قد
ً
ً
حديث قديم وبالى ويصيب من يسمعه بالدهشة رغم أن
كلمة (مصلحة) وحدها منتشرة بين الناس بشدة على
مستوى تبادلهم للمنافع الشخصية ،،وهــو واقــع أليم
ويشير إلى حالة تفكك وسيولة خطيرة ،،وعلى األجهزة
أيضا
المعنية االنتباه لذلك وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة ً
على النخب والــرمــوز الذين ينحون فى سيرة حياتهم
وذاتيا
شخصيا
منحى
ومواقف اشتباكاتهم فى الحياة
ً
ً
ً
يمثل الصالح العام فيه برواز الصورة ال أكثر ،،وسنجد أن
هذه (الخيبة) تتسع دائرتها لتمتد إلى الفن والتمثيل وإلى
األندية الرياضية ورؤسائها وإلى اإلعالم ونجومه بل تمتد
إلى قامات أكاديمية وعلمية كبيرة ،فى الستينيات غنى
عبد الحليم لصالح جاهين أغنية اسمها (صورة) تتحدث
عن (اللى ح يبان فى الصورة)وفى التاريخ القريب سمعنا
عن غضب الزعيم الخالد من تركيز اإلعالم على زميله
فى مجلس قيادة الثورة عبد اللطيف بغدادى ونجاحه فى
إنشاء كورنيش النيل فى وقت قياسي ..وغضب الرئيس
األسبق مبارك من ظهور المشير الراحل عبد الحليم

أبوغزالة فى لقاء تليفزيونى وكان بالغ النجومية والتألق،،
المسألة قديمة .الحاصل أننا أمام قيم تجعل ( أنا) أوالً
وعاشرا.
وثانيا
ً
ً
******
حين تتحدث األخبار عن تقاضى المدرب األجنبى 50
ألف دوالر فى يده وعلى الورق فى العقد يتقاضى 120
ألف دوالر فسيكون عليك أال تسأل عن أى شيء آخر
بعدها ،،ولتعلم يقي ًنا أن الفساد قد تغلغل فى مفاصل
اتحاد الكرة كله وستصحبك (حالة الغلغلة) هــذه إلى
البحث عــن الطريقة التى جــاء بها هــذا االتــحــاد عبر
االنتخابات من عشرات األندية ومئات األعضاء ولك أن
تتخيل جسد هذا رأسه ..األعراض المرضية تمأل هذا
الجسد العليل من من زمن طويل من الصراعات النفسية
والشخصية بين رؤس ــاء األنــديــة والــقــيــادات إلــى عدم
ضبط جــداول المسابقات المحلية إلى غياب مدارس
الناشئين إلى غياب البعد التربوى واألخالقى فى التنشئة
والتوجيه ..نظرة متواضعة من السادة مسئولى الرياضة
والشباب على الساحات الشعبية التى تمأل مراكز ومدن
الجمهورية ..ستجد ألف مجدى عبد الغنى وألــف أبو
ريدة وألف شوبير ..ما يحدث فى مرفق الرياضة أشبه
بما يحدث بمرفق السكة الحديد  ،،إذا كان يراد لهذه
المرافق اإلصالح ،،فلن يكون هناك إصالح إال من الخلية
الصغرى لهذه المرافق الحيوية وثيقة الصلة بالناس
والجماهير ..المجال الرياضى فى مصر ال يشكو فقط
من اإلهمال والتسيب األخطر هو عدم الرقابة الدقيقة
على معامالته وأمــوره العامة ،،صحيفة المصرى اليوم
عددا من نواب مجلس الشعب
نشرت األحد الماضى أن
ً
تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وطالبوا بالتحقيق
فى وقائع فساد داخــل االتحاد كما طالب أحد النواب
بطلب إحاطة حول إهــدار المال العام واستدعاء وزير

قبوالً
خاصا عندهم لذيذا لديهم ،،الحريات الشخصية
ً
جدا ،،ويكفى إن أحد ثالثة
فى اإلسالم معنى كبير وكبير ً
أحاديث نبوية صحيحة جمعت المفهوم األخالقى فى
اإلسالم يتحدث عن ترك المسلم ما ال يعنيه (الحديثين
اآلخرين عن حب الغير كحب النفس وعن قول الخير أو
الصمت) ..لكن واقع الحال فى المعامالت واألخالق لم
يكن بالقدر الكافى الذى يعكس االلتزام الدقيق بالهدى
الظاهر .وأن شئت قل رأينا مظاهر دينية لكننا لم نر
مظاهر أخالقية خلف هذه المظاهر .ولهذا حديث يطول.
الحاصل أن الحالة الدينية واألخالقية التى رأيناها
وسمعناها لدى المنتخب كانت بالغة السوء ووصلت إلى
حدود مقززة تشمئز منها النفوس العادية ،،ورأينا تساهالً
أكثر تــقــز ًزا يميل إلــى حــدود التطبيع الــا أخالقى مع
األخطاء .واتضح أن الموضوع عرض ظاهر لعفن ووسخ
واســع االنتشار ..وأننا على وشــك أن نسمع أهــم شيء
لدينا الملعب والحياة الخاصة ال تعنينا ،،هذا ليس جهالً
فقط باألخالق ،،بل جهل بالمعلومات العامة التى يتداولها
الناس عن الرياضة واألخالق .وتحكى فى هذه المسائل
آالف الحكايات التى تؤكد هذا المعنى .
نجاحا فال غنى له:
قديما قالوا من أراد أن يحقق
ً
ً
العلم واألدب :فال يكمل العلم بغير أدب وال أدب بغير علم
 /والتوفيق واالجتهاد :فاالجتهاد سبب التوفيق وبالتوفيق
ينجح االجتهاد.
غياب الفكرة األخالقية عن المجال الرياضى من
أسوأ ظواهر الخلل فى هذا المجال غير ما ذكرناه أوالً.
ولألسف ظهرت واضحة تحت أعيننا التصالها باإلعالم
والجماهير  ..لكن الواجب يحتم علينا أن نبحث عن
حجم ومــكــان الفكرة األخــاقــيــة فــى باقى المجاالت.
وأخشى أن يكون مكانها حيث ال نحب لوطننا وأهلنا
ومستقبل أبنائ ًنا.

تطرف علمى ضد الدين!
يارس أنور

ً
ً
يبدو أن السنوات األخرية قد شهدت انحرافا للمسار العلمي الغرىب عن منهجه ،ومحدداته الجادة ،بحثا عن الحقيقة العلمية لذاتها ،ليصبح هدفه من البحث العلمى هو هدم الرواية الدينية
ً
من أساسها ،لتكون النتيجة النهائية ىه نفى فكرة وجود الخالق ،وأصبح التنافس بني العلماء اآلن محصورا فى كيفية وضع افرتاضات وتصورات أيديولوجية يطلقون عليها كلمة "نظرية"
لتبدو فى سمت علمى ،وتحاول تقديم تفسري للكون والحياة بطريقة ذاتية وآلية دون الحاجة إىل قوة إلهية عليا
وربما يصطدم القارئ ونحن ننقل هنا بعض الفقرات
المتطرفة ألحد العلماء الكبار الذين تخلوا عن منهجهم
العلمي بشكل يدعو لالستغراب ال لشيء إال لتكريس
الخصومة مع الخالق.
يقول عالم البيولوجي في جامعة هارفارد ريتشارد
ليونتن  RICHARD LEWONTINفي إحدى مقاالته
(العلمية):
“WE TAKE THE SIDE OF SCIENCE
IN SPITE OF THE PATENT ABSURDITY OF SOME OF ITS CONSTRUCTS,
IN SPITE OF ITS FAILURE TO FULFILL MANY OF ITS EXTRAVAGANT
PROMISES OF HEALTH AND LIFE, IN
SPITE OF THE TOLERANCE OF THE
SCIENTIFIC COMMUNITY FOR UNSUBSTANTIATED JUST-SO STORIES,
BECAUSE WE HAVE A PRIOR COMMITMENT, A COMMITMENT TO MA”.TERIALISM
"نحن ننحاز إلــى جانب العلم على الرغم من بــراءة
االختراعات العبثية والسخيفة لبعض أبنيتها (العلمية)،

على الرغم من فشلها في الوفاء بكثير من وعودها المبالغ
فيها في تحقيق الصحة والحياة ،وعلى الرغم من تسامح
المجتمع العلمي مع قصصها العلمية (المفبركة) التي ال
أساس لها من الصحة ،ألننا لدينا التزام مسبق ..التزام
بالمادية!".
ولــم يكتف ليونتن بهذه الصراحة التي تدين ذلك
المجتمع العلمي وتصمه بـ"التطرف" ،بل واصل عباراته
العدائية ضد الدين قائالً:
“�WE ARE FORCED BY OUR A PRI
ORI ADHERENCE TO MATERIAL
CAUSES TO CREATE AN APPARATUS
OF INVESTIGATION AND A SET OF
CONCEPTS THAT PRODUCE MATERIAL EXPLANATIONS, NO MATTER
HOW COUNTER-INTUITIVE, NO
MATTER HOW MYSTIFYING TO THE
UNINITIATED. MOREOVER, THAT
MATERIALISM IS ABSOLUTE, FOR
WE CANNOT ALLOW A DIVINE FOOT
”.IN THE DOOR
"نحن مضطرون بتمسكنا المسبق باألسباب المادية

لكي ننتج تفسيرات مادية مهما كانت ضد الفطرة ،ومهما
كانت ملغزة ومحيرة لغير المدربين .بل وأكثر من ذلك فإن
المادية أمر مطلق ألننا لن نسمح بأي قدم إلهية للدخول".
إن ه ــذه اللهجة المتشنجة الــتــي يتكلم بــهــا أحــد
األكاديميين تسيء إلى العلم والمجتمع العلمي ،وتثير
الشكوك حــول كثير مــن النظريات العلمية التي تبدو
متعارضة مع بدهيات الفطرة اإلنسانية (كنظرية التطور)
وبــعــض نــظــريــات نــشــأة الــكــون الــتــي تصر على إيجاد
تفسير علمي للوجود من ال شيء (A UNIVERSE
 )FROM NOTHINGبتعبير عالم الفيزياء الكونية
الملحد لورانس كــرواس .وربما لهذا السبب صدر أحد
الكتب المهمة التي تنتقد هــذه الطريقة األيديولوجية
والمتطرفة على أيدي علماء كان يفترض أن ينحازوا للعلم
والحقيقة العلمية .الكتاب بعنوان :العقل والكون MIND
 AND COSMOSللفيلسوف األمريكي توماس ناجل
 THOMAS NAGELالذي يصف فيه "الداروينيين"
الجدد وفهمهم للطبيعة بأنه فهم مزيف ،وهو اتهام خطير
يجعلنا نتوقف عن قبول تلك النظريات الحالية التي يعبر
عن احتقاره لها ،وأنها لم تنجح في تقديم تفسير علمي
مقبول للحياة والكون ،ويدعو إلى ثورة علمية جديدة.
إن سيطرة الكثير من الماركسيين والماديين على

المقدمات السيئة ال تؤدى إىل نتائج جيدة .كل المقدمات كانت سيئة وأى
نتيجة أخرى غري خروجنا من هذا الدور المبكر كانت ستعنى أن الصدفة
ً
والبخت يمكنهما أن يجعال الفاشل ناجحا ،وهذا ضد نواميس الحياة
لو خــرج منتخبنا بعد أداء مقبول لغفرنا
مؤشرا من أول مباراة
له ،لكنه لألسف أعطى
ً
بأنه سيخرج بخفي حنين.
االخــتــيــارات شابتها المجامالت الفجة،
اختيارا فــاشـاً ،فهو ال
وأجــيــري نفسه كــان
ً
يملك سيرة ذاتية تؤهله لقيادة منتخب كبير،
وشخصيته ضعيفة بحيث تطغي التدخالت
الخارجية على قراره ،فيتم اختيار الالعبين
بــنــاء على رؤيــة هــانــي رمــزي وأحــمــد ناجي،
وهما يملى عليهما من أعضاء مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم النافذين.
تماما وليس
المنتخب
غاب االنضباط عن
ً
إعادة وردة سوى نموذج واحد من بين نماذج
غائبا عن االتحاد
كثيرة .وإذا كان االنضباط
ً
نفسه ،فهل نتوقعه من العبين غلب عليهم
االستهتار ومــحــدوديــة المستوى؟! ،فيما تم
تجاهل العبين أعلى مستوى ومهارات وأفضل
سلو ًكا.
إنــه بحق أســوأ منتخب فــي تــاريــخ مصر،
فنيا وإدارة .قلنا مــن أول
العبين وجــهــا ًزا ً
مباراة إنه ال يبشر بخير ،لكن البعض خلط
األمـــور واعــتــبــر االنــتــقــادات آراء سياسية،
وحملها فوق ما تحتمله ،ومثل هذا األسلوب
ال يعالج أخطاء.
ال يجب أن نخدع أنفسنا ونبرر خروجنا
المخزي على أرضنا وبين جماهيرنا .ال تبرير
والدموع وحدها ال تغسل األحزان أو الفشل.
farragismail60@gmail.com

د .هشام الحمامى

الشباب والرياضة.
***
هذا عن الطبيعة والواقع واألسباب التى تقدم بين يدى
النجاح والفوز ،،لكن ماذا عن ما وراء الطبيعة ؟ وأعنى
هنا (اإليمان ) ،،واإليمان مفهوم واسع يبدأ بالدين وينتهى
بالنفس ويمر عبر محطات كثيرة من الوطن إلى الشعب
إلى التاريخ  ..الخ أقصد كل ما هو معنوى وعميق فى
الوعى والوجدان .
الــتــعــاون وااللــتــزام ب ــروح العمل الجماعى والسعى
المستمر الكــتــســاب الــمــهــارات الــجــديــدة والــخــبــرات،،
اإلتــقــان والــدقــة فــى األداء ،،السعى الــدائــم مــن أجل
التطوير الفكرى والــمــادى وعــدم الــرضــا عــن الــحــال،،
الــتــحــديــد الــواضــح لــلــوســائــل واألســالــيــب التنفيذية،،
االل ــت ــزام بتسجيل األحــــداث لتكوين ذاكـ ــرة تاريخية
عن كل مراحل العمل للتقييم وتحديد نقاط الضعف
والقوة ،،المحاسبة النافذة عند ارتكاب الخطأ مهما كان
حجمه .والمسارعة لتصحيح األخطاء فور اكتشافها.
كل هذه األمــور وأضعاف أضعافها يمكن أن يقال فى
نطاق االستعداد والفاعلية إلى تؤدى إلى النجاح وبلوغ
المراد ..لكن كل ذلك لن يكون له قيمة ان لم يقم على
ارض صلبة ويؤسس له تأسيسا صحيحا ،،وكما يقولون
إذا أردت البناء عاليا فعليك بالحفر عمي ًقا.
***
تقول المرويات ،إن الدين الخلق  ،،فمن زاد عنك فى
الخلق زاد عنك فى الدين ،،ومن نقص عنك فى الخلق
نقص عنك فى الدين ..ولعل من أبرز العيوب االجتماعية
خالل نصف القرن الماضى هى ما اصطلح على وصفه
(بالهدى الظاهر) أى إذا كان هناك دين وهناك هدى
فناك مظاهر لهذا الدين وهذا الهدى ،،وعايشناها كلنا
ورأيناها كلنا وتابعها بعضنا ،،وصادفت من بعض الناس

الدموع ال تغسل الفشل

كثيرا
المؤسسات العلمية الغربية في الوقت الحالي يثير
ً
من الشكوك حول الجهات التي تدعمها والتي يجعلها
تصر على نشر أوراق علمية بحثية تسير كلها في اتجاه
واحد يعمل على نسف الرواية الدينية بشتى السبل حتى
ولو كان من خالل مقاالت وافتراضات غير علمية ،وهو
أمر يؤدي إلى الهروب من الحقيقة العلمية والوصول إلى
طريق مسدود.
فحين يهرب العلماء من إيجاد تفسير علمي لنشأة
الــحــيــاة على األرض بــادعــاء أنــهــا (ربــمــا) جــاءت من
العالم الــخــارجــي دون أن يوضحوا أيــن هــذا العالم
الــخــارجــي؟ ومتى بــدأت الحياة فيه وبــأي كيفية؟..
علميا بل هو أيديولوجيا
منهجا
فــإن هــذا ال يعتبر
ً
ً
إلحادية واضحة ،ال تحل القضية العلمية بل تزيدها
تعقيدا .ولهذا ينبغي أن تراجع المؤسسات العلمية
ً
الغربية مواقفها السلبية مــن الــديــن ،وأن تتخلص
من إرثها التاريخي السلبي وصراعها المعروف مع
الكهنوت لتبدأ صفحة جديدة مع األديــان بشكل عام
مقصور ا
بد الً من هذا التطرف المتشنج الذي لم يعد
ً
ـضــا
عــلــى الــقــضــايــا الــديــنــيــة والــســيــاســيــة بــل امــتــد أيـ ً
إلــى القضايا العلمية التي ينبغي أن تكون محايدة
وموضوعية.

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

أساقفة «كى جى »2
من سمات القرارات المفاجئة غري المدروسة حدوث يشء
من البلبلة واالضطراب ،ثم يعقبها فتح الباب عىل الواسع
للقيل والقال ،ما يؤدى الختالط الشائعة بالحقيقة
وهذا ما حدث بالفعل عندما فوجئنا بقرار البابا
تواضروس بعدم تجليس الدفعة األخيرة من األساقفة
الذين قام بسيامتهم ،إال بعد قضاء فترة تدريب عملي
ألخذ الخبرة والتدابير من أساقفة ومطارنة كبار.
والعجيب  -كما ينتقد البعض  -في هذا القرار
أن البابا قــام مــن قبل بسيامة عــشــرات األساقفة
جميعا باإليبارشيات عقب االنتهاء
الذين تم تجليسهم
ً
مــن طقس الكنيسة والــبــدء الــفــوري فــي ممارسة
خدمتهم! لذلك فقد انتشرت التفسيرات المنطقية
أال وهي عدم كفاءة بعض هؤالء األساقفة وارتكابهم
األخــطــاء والمشاكل ،مــا يستوجب تعديل الطقس
والنظام المعمول به منذ قــرون طويلة في كنيستنا
سويا أن البابا شنودة الثالث كان
األرثوذكسية ،ونتذكر ً
يلحق بسكرتاريته بعض الرهبان المرشحين لرتبة
األسقفية للتدريب الفعلي والعملي المكثف والمفعم
نظرا لتردد الكثيرين على المقر
بخبرات متالحقة،
ً
البابوي ،الذي هو المصب الحقيقي لجميع مشاكل
األساقفة والرهبان والكهنة.
والنظام الحالي الختيار الراهب فجأة خالل أيام
قليلة ليصبح أسق ًفا يحتاج إلى تعديالت وتغيرات
جوهرية وليس مجرد فترة من شهر إلى ثالثة ،وذلك
ألنه من غير المنطقي والالئق والمقبول أن يمارس
الراهب حياته الرهبانية بالدير وهو على سجيته،
ويتعامل مع مريديه والمترددين عليه ببساطة وطيبة
قلب ثم فجأة يصبح أسق ًفا له صولجان ومكانة
ومهابة ويحدث له التغير المفاجئ شكالً
وموضوعا
ً
تــار ًكــا في البرية (الشبشب) المميز الــذي يعشقه
نظرا لسهولة استخدامه ،لتردده
غالبية الرهبان
ً
المتوالي على الكنيسة للصالة ولكنه عقب األسقفية
البــد من ارت ــداء الــحــذاء (الكالركس) البورسعيدي
األصــلــي ،ونــاهــيــك عــن الــمــابــس الــبــاهــظــة الثمن
والسيارة والتكييف و ...و ...و ...واألهــم من كل
هذه الشكليات عالقته بالشعب خاصة من كانت له
تعامالت معهم وأعرف أحدهم (كان صديقا) يتمتع
بخفة ظل ولــه قفشات مميزة وأحيا ًنا يــردد بعض
أغاني أم كلثوم ومشاهدة مباريات كرة القدم وكل
هذا للتسلية وربما ليبعد عنه شيطان الكبرياء خاصة
أن الكثيرين لهم نظرة تقديسية لكل صاحب جلباب
أسود ،وفجأة تم ترشيحه لألسقفية وفي أول زيارة
لبعض األحباء القدامى له عاجله أحدهم بسؤال؛
متغنيا (خدني
شفت الماتش يا سيدنا؟ وتسرع آخر
ً
لحنانك يا سيدنا) ولكن جاء رد الفعل الرهيب حيث
مجيبا (خالص...
تكهرب الجو وأكفهر وجه األسقف
ً
كثيرا
ده كــان زم ــان) ثــم نهض فجأة وشــكــرا الــرب
ً
لظهور رد الفعل المباشر حيث قال لي أحدهم (كنت
هرد عليه وأقوله (لسه فاكر كان زمان) ما علينا يا
أحبائي فنحن في انتظار القرار المفاجئ الثاني للبابا
تواضروس الثاني بخصوص الفترة التدريبية لشاغل
رتبة البابوية فماذا يقترح علينا عقب سيامة قداسة
البابا الجديد؟ وما هي الفترة الزمنية الواجب عليه
االلتزام بها قبل ممارسة خدمته؟ ومن يقترح البابا أن
يذهب إليهم بطريركنا الحديث عقب سيامته إلى بابا
روما مثال؟؟ أم بطاركة المشرق أم رؤساء الكنائس
اآلخرى في مصر والشرق األوسط؟ ..تحياتي

«شريف مدكور» يثير جد ً
ال :سأصلى
على «البوذى» صالة المسلمين

أث ــار اإلعــامــى شــريــف مــدكــور ،ج ــدالً بين
متابعيه عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل
االجــتــمــاعــى "فــيــس بـ ــوك" ،بــعــد أن عــبــر عن
انزعاجه الشديد من التعليقات التى وردت على
صورة سيدة مسلمة تقرأ القرآن بجانب تابوت
سيدة مسيحية.
وقــال "مدكور" فى بث مباشر عبر صفحته
بـ"فيس بــوك"" :منهم لله الشيوخ
الــلــى طــلــعــوا فــى الفضائيات

خالل الفترة األخيرة ،ولعبوا فى عقول الناس
وعــلــمــوا الــنــاس الــديــن غلط ألن بكل بساطة
الشيوخ دول اتربوا فى دول ذات ثقافة مختلفه
ومفيهاش غير دين واحد".
وأضــــاف" :فــيــه ن ــاس مغيبة ومــنــهــم شيوخ
وفاهمين الدين اإلسالمى غلط ،والعالم بيقول
علينا كــام مــش كويس بسببهم وتسببوا فى
ارتــفــاع نسبة اإللــحــاد بسبب طريقة تفكيرهم
وعليهم مراجعة نفسهم للحفاظ على صحيح

األحد

الدين".
وأشار"مدكور" إلى أن "الرسول صلى الله عليه
وسلم ترحم على جاره اليهودى الذى كان يلقى
القمامة أمام منزله ،واإلســام أباح لنا الزواج
من أهل الكتاب فمن الطبيعى أن نترحم عليهم
ونحضر جنازته ونقدم له التهانى باألعياد".
وتــابــع" :أى شخص يتوفى ســواء يــهــودى أو
مسيحى أو ملحد أو بوذى هترحم عليه وهصلى
عليه صالة المسلمين".
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المصورة «الباكية» :دموعى من القلب ..حزينة لخروج «أسود األطلسى» ..ومصر أبهرت العالم
حظيت الصورة التى التقطت للمصورة المغربية التى اشتهرت بـ
المصورة الباكية بتداول واسع على مواقع التواصل االجتماعي ،إثر
خسارة منتخب بالدها أسود األطلسى أمام بنين بركالت الترجيح فى
الدور الـ  16لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
ولم تتمالك المصورة صفاء سراج الدين ،نفسها وخرجت باكيه من
أرض الملعب ،إال أنها على الرغم من حالتها السيئة إثر الخروج المبكر

* انتشرت لك صورة تبكين فيها بشدة بعد
خسارة المغرب أمام بنين ..ما قصة هذه الصورة؟
 دموعى كانت من القلب ..لم أشعر بأى شىءبعد أن سجل منتخب بنين آخر ركلة ترجيح ،حزنت
بشدة على خروج منتخب بــادى ،على الرغم من
رائعا خالل مباريات البطولة ،إال
أنه أدى مستوى ً
أن الحظ لم يحالفه أمــام بنين .لم أفكر فى أن
تلقائيا بعد خروج
يلتقط أحد صورة لى ،فبكائى كان
ً
المنتخب وفوجئت بعد المباراة بانتشار الصورة عبر
مواقع التواصل االجتماعى.
* ما السر وراء اختيارك لمهنة التصوير
الفوتوغرافى؟
ً
تكليل لهوايتى
 اخترت العمل بمهنة التصويرفى التقاط الــصــور ،وسعيدة جـ ًـدا لكونى أصغر
مصورة صحفية رياضية بالمغرب ،فضالً عن أننى
أول مصورة صحفية ترافق بعثة منتخب المغربى
خارج الحدود.
* كمشجعة مغربية قبل أن تكونى مصورة..
ما السبب وراء إخفاق "أسود األطلسي"؟
 -منتخبنا يمتلك العديد من الالعبين المحترفين

بالدوريات األوربية ،إال أنهم لم يقدموا المستوى
المعهود والمعروف عنهم ،فالجماهير انتظرت
الكثير من الالعب حكيم زيــاش كونه يعد أفضل
الالعبين بصفوف المنتخب ،إال أنــه لــم يقدم
المردود الفنى المنتظر منه.

للمنتخب المغربى الذى كان يتردد اسمه كأبرز المرشحين للقب
اإلفريقي ،أصرت على استكمال عملها فى مواصلة تغطية مباريات
البطولة« .المصريون» حاورت المصورة المغربية التى كشفت عن سر
انهمارها فى البكاء.

محمد عبد الحارس
التى تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة لإلعالميين
والجماهير.
* ه ــل كــنــت تــتــوقــعــيــن بــبــالــك خ ــروج
مبكرا؟
"الفراعنة" من البطولة
ً
 حقيقة لم يكن يخطر على بالى خروج منتخبمبكرا من البطولة ،خاصة فى ظل الدعم
مصر
ً
الهائل للجمهور المصرى ،فالمنتخب المصرى هو
المنتخب الوحيد الــذى سخرت له كل مقومات
المكسب ،إال أن الالعبين لم يقدروا ذلك وخذلوا
جمهورهم.
* ماذا عن أمنياتك فى "كان "2019؟
 كنت أتمنى تغطية نجاح األسود للظفر باللقباإلفريقى الــذى غــاب عنه منذ  ،1976من أجل
إسعاد الجماهير.
* مــن وجــهــة نــظــرك مــن هــو المنتخب
المرشح للفوز بالبطولة؟
** أتمنى فــريــق عــربــى ،ومــن وجــهــة نظرى
المنتخب الــجــزائــرى يقدم مستوى ثاب ًتا طــوال
مــشــواره ،لــذا فهو المرشح األول للفوز بالبطولة
بجانب المنتخب السنغالى.

* ما رأيك فى المستوى التنظيمى للبطولة
حتى اآلن؟
 هذه حقيقة ال يستطيع أحد أن ينكرها ،مصرأبهرت العالم أجمع بتنظيم غير مسبوق للبطولة،
بدءا من حفل التنظيم ،مرورًا باالستادات والخدمات
ً

إعالميون يصدمون جمهورهم بأمراض خطيرة ..آخرهم «ريهام سعيد» «األعلى لإلعالم» :هذه قائمة المحظورات فى المواقع اإللكترونية

أحدث المرض النادر الذى تعرضت له
اإلعالمية ريهام سعيد ،حالة من التعاطف
الــواســع معها ،حتى ممن دخلوا معها فى
سجاالت ،أو عرفوا بخصومتهم لها ،وجاء
ذلــك بعد أسابيع من اإلعــان عن إصابة
اإلعالمى شريف مدكور بسرطان القولون،
ـضــا بموجة مــن التعاطف
وال ــذى حظى أيـ ً
الواسع.
ولــطــالــمــا أث ـ ــار اإلعـــــان ع ــن إصــابــة
إعالميين بوعكات صحية كبيرة ،حالة من
التعاطف الواسع فى محنتهم" .المصريون"
تــرصــد أب ــرز اإلعــامــيــيــن الــذيــن صدموا
جمهورهم بأمراض خطيرة:
ريهام سعيد
أعلنت اإلعالمية ريهام سعيد ،إصابتها
بــمــرض "بــكــتــيــريــا الـــوجـــه" ،وطــلــبــت من
جمهورها الدعاء لها.
وخضعت "ريهام" خالل الفترة الماضية
لمالحظة شديدة من قبل األطباء المعالجين
لها ،خو ًفا من وصول البكتيريا إلى المخ،
مما تصعب السيطرة عليها.
وكــانــت مــخــاوف واســعــة عــلــى حالتها
الصحية فجرها اإلعـــان عــن احتمالية
سقوط لحم وجهها .وكتبت "ريــهــام" عبر
حــســابــهــا عــلــى تطبيق "أنــســتــجــرام""،أنــا
معنديش مــرض جلدى ووشــى موجود ولم
يسقط الحمد لله ،بشكركم على دعواتكم
وأنا لسه بطمع فى مزيد من الدعوات"،
شريف مدكور
أعلن اإلعالمى شريف مدكور فى أبريل
الماضى إصابته بسرطان القولون ،وأجرى
عملية جــراحــيــة الستئصال الـ ــورم ،لكنه
ســرعــان مــا ظهر ليطمأن جمهوره ،وعــاد
لتقديم برنامجه على قناة "الحياة".
غــيــر أن ــه ع ــاد ليعلن فــى مطلع يوليو
الجارى عبر صفحتها على موقع التواصل

ريهام سعيد

االجتماعى "فــيــس بـــوك" ،إصــابــتــه بقطع
فى شبكية العين ،وارجــع أن يكون إجرائه
لـ"غ َُرز" ،فوق منطقة الحاجب ،هو السبب
وراء إصابته بقطع فى شبكية العين.
سالى عبد السالم
أعلنت اإلعالمية مطلع الشهر الماضى،
مجددا لها ،من غير أن تكشف
عودة المرض
ً
عن اسمه ،لكنها قالت إنه يصيب المناعة
ويهاجم الشعر ويؤدى لسقوطه.
وكتبت "عبد السالم" عبر حسابها على
تطبيق "إنــســتــجــرام"" :تــأكــدت والتحاليل
كمان ..وتانى مالهوش سبب ..كله بسبب
الضغط النفسى والزعل أثر على الجسم
والمناعة والشعر ..وبــدأ يكتر ألنه نشط.
الحمد لله ..سبحانك".
وأوضحت سالى ،معاناتها مع المرض
مجددا وللمرة الثالثة على مــدار عامين،
ً
الفتة إلــى أنها ستبدأ فــى تلقى جرعات

سالى عبد السالم

العالج بالكورتيزون وهو عبارة عن أقراص
وحقن بالرأس والتى يصل عددها لـ 70مرة
فى األسبوع.
جدا
وتابعت" :العالج بالكورتيزون مؤلم ً
خاصة إذا كــان فى الــرأس ،ويشبه الزيت
ويــدخــل عضم الـــرأس وينتج عنه صــداع
شديد" ،وأشارت إلى أن له أضرارًا جانبية
كانت تعالج منها منذ رحلة العالج خالل
الفترة الماضية.
عمرو أديب
تــعــرض اإلعــامــى عــمــرو أدي ــب لوعكة
صحية فى مــارس  ،2017نقل على أثرها
للمستشفى وأجرى جراحة لتركيب دعامتين
فى القلب.
وقال أديب عن مرضه" :أصيبت بجلطة
وأحس بألم ،وأجرى له الطبيب رسم قلب،
ثم طلب منه إجراء بعض التحاليل ،فذهب
إلــى المستشفى إلجــرائــهــا ،وهــنــاك وبعد

نصف ساعة كان يخضع لعملية قسطرة".
بسمة وهبة
كشفت مقدمة برنامج "شيخ الحارة" ،عن
إصابتها بمرض السرطان أثناء لقائها مع
نيشان فى برنامج "أنــا والعسل" ،موضحة
أنها اكتشف مرضها بالصدفة أثناء زيارتها
لدبى لتوقيع عقد تقديم برنامج على قناة
"."OSN
وأش ــارت إلــى أنها عندما كانت تصلى
ركعتين لله ووضــعــت يديها على صدرها
فوجدت ما يشبه الكرة ،فاتصلت بوالدتها
وأبلغتها بما حــدث فنصحتها الكشف بـ
"الــمــامــوجــرام" ،لتكتشف أنــهــا تعانى من
ورمين.
وعلى الفور توجهت ،بسمة إلى باريس
لبدء رحلة العالج ،الفتة إلى أنها واجهت
نبأ مرضها بكل ثبات ،وعلى الرغم من أنه
تم استئصال إحدى ثدييها إال أنها لم تكن
مــتــرددة بل كانت سعيدة إلزالــة الــورم ألن
التحاليل أثبتت أن الورم يمكن أن يعود مرة
أخرى فى الدم أو العظام ،لذلك كان ينبغى
أن تحصل على عالج كيميائى مكثف.
كما أج ــرت بسمة ،جــراحــة دقيقة فى
األمــعــاء فــى نوفمبر الــمــاضــى بــالــواليــات
المتحدة ،حيث كانت مصابة بالتفاف فى
جزءا منها.
األمعاء وكان يجب أن تستأصل ً
محمود سعد
أجرى اإلعالمى محمود سعد جراحة فى
العمود الفقرى فى يناير  2014بالعاصمة
البريطانية لــنــدن ،وعــقــب ذلــك نقل إلى
العناية المركزة ،قبل أن يوضع على جهاز
للتنفس الصناعى بعد أن واجــه مشكالت
فى الرئة.

عال خطاب

تعتبر المواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعى،
تأثيرا على الرأى العام المصرى خالل السنوات
األكثر
ً
األخــيــرة ،خاصة فى ظل الــدور الكبير الــذى لعبته فى
انطالق ثورتى  25يناير  2011و 30يونيو .2013
وم ــع الـ ــدور المتنامى لــهــا فــى تــوجــيــه الـ ــرأى الــعــام
بمصر ،سارع العديد من رجال األعمال إلى إنشاء مواقع
إلكترونية تتبنى وجهة نظرهم ،خاصة مع تراجع اإلقبال
على الصحف الورقية ،غير أن االتهامات تالحقه من
قبل األجهزة الرسمية بأنها المصدر الرئيسى للترويج
للشائعات.
وأســنــدت الــدولــة المصرية للمجلس األعلى لتنظيم
اإلعـ ــام مهمة مــراقــبــة الــنــشــاط اإلعــامــى فــى مصر
بصفة عامة واإللكترونى بصفة خاصة ،للحد من فوضى
الشائعات على المواقع اإللكترونية.
ط ــا معينة لــتــرخــيــص الــمــواقــع
وحـ ــدد بــــدوره ش ــرو ً
اإللكترونية لضبط األداء اإلعالمى اإللكترونى فى مصر
وعدم السماح بإنشاء مواقع إلكترونية تحض على خطاب
الكراهية والعنف.
وقال أحمد سليم ،األمين العام للمجلس األعلى لتنظيم

اإلعالم ،إن "المجلس ال يقبل إصدار تراخيص ألى مواقع
إلكترونية تحض على العنف أو التمييز الدينى أو نشر
محتويات إباحية أو محتوى يهدد األمن القومى فى مصر".
وأضــاف لـ"المصريون"" :األعلى لإلعالم له شروط
محددة فى إصــدار تراخيص المواقع اإللكترونية ،ومن
ضمنها أال يحض الخطاب اإلعالمى للموقع على الكراهية
والعنف ،وهذا يظهر من خالل مضمون المحتوى للموقع
اإللكترونى المراد ترخيصه".
وع ــن اإلجـــــراءات الــازمــة إلصـ ــدار تــرخــيــص موقع
إلكترونى فى مصر ،تابع سليم" :يجب على من يرغب فى
الحصول على ترخيص بإنشاء موقع إلكترونى ،أن يكون
لدية سجل تجارى وبطاقة ضريبية مع دفع رسوم نقدية
قدرها  50ألف جنيه تورد إلى خزينة الدولة المصرية".
وأكد سليم ،أن "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم مهمته
تنظيم العمل اإلعالمى فى إطار مظلة قانونية وإعالمية
تخدم العمل اإلعالمى فى مصر".

عصام الشربينى

رؤوف خليف «المصريون»« :أجيرى» مدرب فاشل ..و«شحاتة» ال يصلح لقيادة الفراعنة
"صالح" من أفضل  4العبني بالعالم ..وأنصح "ساىس" بالرحيل إىل أوروبا ..وأتمنى مواجهة عربية فى نهاىئ أمم أفريقيا

يمتلك كاريزما كبيرة بين
الجماهير العربية خاصة
المصرية ،وله العديد من
المصطلحات التى يتفرد بها
دونا عن باقى المعلقين ،يثير
الجدل بتعليقاته الالذعة
القوية مثلما حدث فى
نهائى أفريقيا بين األهلى
والترجى التونسى فى العام
الماضي ،ولكن ال أحد يختلف
على قيمته إنه المعلق
التونسى رؤوف خليف .محرر
«المصريون» كان له هذا الحوار
على هامش مباراة نسور قرطاج
أمام مدغشقر فى ربع نهائى
«كان .»2019

حوار :أمير سعد

فى البداية ما رأيك فى تنظيم مصر
لبطولة أمم أفريقيا؟
تنظيم خرافى بمعنى الكلمة ،وكان هذا
تنظيما لبطولة
المنتظر من مصر ،لم أر
ً
دروسا وهى بلد
ودائما تعطى
أمم أفريقيا
ً
ً
رائــع وشعبها شعب رائــع ومثقف ،ال أحد
دائما ناجح ويراهن على
ينتظر منه الفشلً ،
النجاح وأعتقد بأن النهائى سيكون أقوى من
حفل االفتتاح ،مرة أخرى أهنئكم على هذا
والمبهر التى لم يحدث فى
التنظيم الرائع ُ
تاريخ الكان.
لكن برأيك ما سبب خروج مصر من
البطولة؟
 هــذه هــى كــرة الــقــدم ،تعطيك مــراتوتأخذ منك مرة ،قد تنسيك كل األفراح التى
عيشتها من قبل ،ولكن المشكلة لدى اتحاد
دائما فى عدم االختيار الجيد للجهاز
الكرة ً
الفنى للمنتخب المصري ،أجيرى مدرب ال
جديرا بتدريب المنتخب
نهائيا ،وليس
ُيقنع
ً
ً
المصري ،وليس هو المدرب الــذى تنتظر
منه بطولة ،ليس الشخص الذى تنتظر منه
نهائيا ،علقت على مباريات للمكسيك
نجاحا
ً
ً

من قبل لم يقنع ولم يقدم شيئًا يذكر.
وماذا عن خروج المغرب؟
تحدثت بــأن المغرب قتلت نفسها فى
الــكــان ،ولــكــن هــذه هــى كــرة الــقــدم ،ننظر
لمستوى المغرب فى المجموعات الجميع
قال إنها ستصل للنهائي ،ولكن خرجت أمام
المرعب ،ولكن
بنين ،وهو ليس بالمنتخب ُ

أطاح بمنتخب كبير.
من تراه األنسب لتدريب المنتخب
المصري؟
أرى الفرنسى هيرفى ريــنــارد أنسبللمنتخب المصرى خــال الفترة المقبلة،
مدرب قدير حاصل على أمم أفريقيا مرتين،
وسينجح مع المنتخب المصرى ألنه سيمتلك

عناصر جيدة ،وسيجيد التعامل معها ،وقادر
على قيادة مصر لمنصات التتويج.
لكن ما رأيك فى اقتراح تعيين مدرب
وطنى لمصر؟
 بالنسبة للمعلم حسن شحاتة فهو صنعتاريخ لمصر بكل تأكيد ال أحد يختلف على
ذلــك ،لكن اآلن صعب أن يقود المنتخب
المصري.
وما رأيك فى حسام حسن؟
حسام حسن حال ابتعاده عن االنفعاالت
جديرا بتدريب
وإهانة الالعبين سيكون
ً
مصر ،المشكلة الوحيدة لديه انفعاالته،
انطباعا سيئًا ويلعب دورًا سيئًا
يعطى
ً
فى مسيرة العميد التدريبية ،ولــن يقبل
نهائيا،
أى العب فى منتخب مصر إهانته
ً
ألنــهــم يلعبون فــى دوريـــات كــبــرى ،ولكن
حسام البدرى المدرب الذى يفوز بدورى
أبطال أفريقيا قادر بكل تأكيد على قيادة
مصر ألنه يعرف كل خبايا القارة ونجوم
القارة ،وفى حال إعطائه الثقة سينجح مع
المنتخب المصري ،البد أن يكون مدرب
مصرى فــى تصفيات كــأس العالم ،حال

استقر اتــحــاد الــكــرة على تــواجــد مــدرب
مصري.
وماذا عن محمد صالح؟
 صالح واحد من أفضل  4العبين فىنهائيا،
العالم ،لكنه لن يصنع تاريخا لوحده
ً
يحتاج للمساعدة ،داخل الملعب.
ما رأيك فى تجربة فرجانى ساسى
مع الزمالك؟
 تــجــربــة ســاســى مــع الــزمــالــك رائــعــةللغاية ،وأفادت المنتخب التونسى بمساندة
الجماهير العاشقة للزمالك لنسور قرطاج
فى مباريات الكان ،وساسى إضافة رائعة
ألى ٍ
ناد بأفريقيا أو خارجها ،ويا سعده من
يفوز بخدمات ساسي ،وجماهير الزمالك
تعلم ذلــك ،وإن شــاء الله تكون لــه تجربة
أوروبية ،وأتمنى له ذلك.
البد أن نتحدث معك عن حظوظ
تونس بالفوز باللقب؟
 تــونــس مؤهلة للفوز باللقب بعدماتخطت الصعاب ،ال بد أن تلعب على اللقب
وليس األداء المشرف فقط ،وأتمنى أن يكون
خالصا بين تونس والجزائر.
عربيا
النهائى
ً
ً

