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المعاش الحرام..

الزواج العرفى غطاء
شرعى!

ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

؟

لماذا تضاعف عدد المسلمين فى رواندا  10أضعاف !

مساجد بال أئمة..
وجمعة بال خطيب

خربشة األطباء ..الصيدليات
تستعين «شامبليون»

حمامات السباحة..
«يا رايح تتنزه يا راجع باألمراض»!

تونس تحظر النقاب فى المصالح الحكومية ..هل تسير مصر على خطاها؟

نساء
مكسورات الجناح..
ضرب وإهانة
ومعاناة
مجلس «الشيوخ» يشعل الجدل داخل «النواب»

«التنمر» يستهدف
الفنانين ..ومواقع التواصل
تواجهه بالحظر
فضائح بالجملة

«إعالمى اإلخوان» بالخارج
ّ
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مشروعات تتحقق فى وقت قياسى بـ«بنى سويف وشمال سيناء»

بنى سويف ..محطة كهرباء
عمالقة وأكبر مصنع لإلسمنت
شهدت فترة حكم الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،نهضة عمالقة فى محافظة بنى
سويف ،والتى أقيمت بها محطة كهرباء هى
المشروع األكبر فى مجال الكهرباء والطاقة،
إضافة إلى إقامة مصنع لإلسمنت.
ففى عــام  ،٢٠١٨ساهمت المشروعات
فــى دف ــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة بــمــحــافــظــة بنى
سويف ،على رأسها محطة كهرباء غياضة
الشرقية ،والتى تعد أكبر محطة كهرباء فى
العالم ويتم تنفيذها على مساحة  85فدا ًنا
التابعة لمركز ببا ،بتكلفة استثمارية  2مليار
ي ــورو بنظام " "H- CLASSوهــى أحــدث
تكنولوجيا فى إنتاج التوربينات التى تتميز
بأنها مــوفــرة للوقود واالنــبــعــاثــات الضارة
بالبيئة ،لتنتج  4800ميجا وات مما يساعد
على مجابهة متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية والزراعية فى صعيد مصر.
يــأتــى ف ــى الــمــرتــبــة الــثــانــيــة الــمــجــمــع
الــصــنــاعــى الــعــمــاق ،ال ــذى يتضمن أكبر
مصنع لإلسمنت فــى الــشــرق األوس ــط و7
مصانع للرخام والجرانيت ،والذى تم إنشاؤه
على مساحة  5كيلو مترات ،بتكلفة بلغت
 1.1مليار دوالر ليوفر آالف فرص العمل
للشباب من أبناء الصعيد فضالً عن االنتهاء
من المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بنى
سويف العام ..بأحدث األجهزة الطبية التى
قدمت خدمة طبية متميزة وبتكلفة ١٨٠
مليون جنيه للمرحلتين األولى والثانية.
وكذلك طريق "بنى سويف – الزعفرانة"،
كيلومترا وعرض 23
الذى يبلغ طوله 158
ً

مترا بواقع  3حارات لكل اتجاه ،باإلضافة،
ً
إلى جزيرة وسطى بعرض  7أمتار ويربط
بين طــريــق الجيش الــصــحــراوى الشرقى
وطــريــق الــســويــس الــزعــفــرانــة ويــبــدأ من
نفق بنى سويف على طريق الجيش حتى
الزعفرانة الحر على الطريق الساحلى على
البحر األحمر ،مرورًا بمنطقة بير عريضة،
مــمــا ســاهــم ف ــى ربـــط عـــدة طـــرق وخــلــق
مــحــاور تنموية بين محافظة بنى سويف
والمحافظات الــحــدوديــة فــضـاً عــن دعم
مشروعات التنمية السياحية والصناعية
بالمنطقة.
وفــى مــجــال اإلســكــان تــم تنفيذ 5304
وح ــدات سكنية على مرحلتين :المرحلة
األول ــى  170عــمــارة تتضمن  4080وحــدة
سكنية والمرحلة الثانية تتضمن  51عمارة
تحتوى على  1224وحدة سكنية بتكلفة بلغت
 570مليون جنيه.
بدويا
ا
تجمع
١٢
سيناء..
شمال
ً
ً
تعمل بالطاقة الشمسية
شــهــدت محافظة شــمــال سيناء ،تنفيذ
العديد من المشروعات التنموية والخدمية
خ ــال  2018جــنـ ًـبــا إل ــى جــنــب مــع تنفيذ
العملية الشاملة سيناء  2018للحرب على
اإلرهــاب ،وهــذا يؤكد دور الدولة من أجل
االهتمام بالمواطن السيناوى الذى يعتبر أن
كبيرا يؤكد أن الدولة
ما تم تنفيذه انجا ًزا
ً
حريصة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتمت إقامة محطتين لتحلية مياه البحر،
وتم رصد مبلغ  20مليون جنيه للمحطتين
بــطــاقــة  40أل ــف م ، 3كــمــا تــم تــركــيــب 3
طلمبات جديدة بمحطة مياه القنطرة شرق

و ورفع كفاءة محطة المياه ورفع كفاءة خزان
المساعيد بطاقة  20ألف م ، 3وتم تنفيذ
محطتين شرق العريش بطاقة  15ألف م/٣
يوم ومحطتين غرب العريش بطاقة 10آالف
حاليا تركيب شبكة جديدة
م ،3كما يجرى
ً
للمياه بمدينة العريش بتكلفة تصل إلى نحو
 886مليون جنيه.
وتضمن مــشــروع اإلســكــان االجتماعى
بالمحافظة إنــشــاء  2100وح ــدة سكنية
لشباب الخريجين ..بإجمالى  25عمارة
سكنية بكل من العريش وبئر العبد والحسنة
ونخل ،ويجرى العمل على تسكين شباب
الخريجين وفــق الــضــوابــط المعمول بها
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان ،ونفذت القوات
عددا من المشروعات فى مجال
المسلحة
ً

اإلسكان بشمال سيناء شملت االنتهاء من
 120وحدة سكنية بالمساعيد لألسر التى
تم إخالء مساكنها بالمنطقة العازلة ،وقد تم
تسكين معظم األسر بهذه الوحدات ،كما تم
تسليم  1200وحدة فى مايو الماضى ،وجار
تسليم  780وحدة.
وشهدت منطقة تعمير شمال سيناء ،تنفذ
خطة لإلسكان بمراكز المحافظة حيث تم
إنشاء  440وحدة سكنية فى مدن العريش
وبــئــر العبد والحسنة ونــخــل ،كما يجرى
إنشاء  30عمارة سكنية بحى المساعيد بعد
إزالتها الرتفاع تكلفة ترميمها وتم تنفيذ 15
منها وجار تنفيذ الباقى لتسليم المنتفعين
فى السابق بهذه الوحدات.
ـدويــا بتجمع
كما تــم إنــشــاء  65بي ًتا بـ ً

الريد الحمة وأقرية ..كما تم تنفيذ300
منزل بــدوى منها  170بي ًتا بنخل و130
بي ًتا بالحسنة ،وتم افتتاح المرحلة األولى
من مشروع تطوير وتأهيل القرى بشمال
ســيــنــاء وذل ــك بتطوير  100مــنــزل بــدوى
بقرى رمانة و 6أكتوبر والكرامة وقاطية
والخربة بمركز بئر العبد بشمال سيناء،
ضمن المرحلة األولى للمشروع ،والذى يتم
تنفيذه بالتعاون مع المحافظة وصندوق
تحيا مصر ،تحت رعاية رئيس الجمهورية،
ضمن مشروع لتطوير وتأهيل  500منزل
بــدوى فــى قــرى مــركــز بئر العبد بشمال
ســيــنــاء ..وقــال المحافظ إنــه تــم تجهيز
وفرش  3مستشفيات هى نخل وبئر العبد
ورفح وبالفعل وصلت التجهيزات الطبية
مــن برلين ،وجــار االنــتــهــاء مــن مستشفى
رفـــح ال ــم ــرك ــزى وتـــم تــحــويــل ال ــوح ــدات
الصحية بكل من الجفجافة وبغداد إلى
مستشفيات مركزية.
تنمويا على
تجمعا
كما تمت إقامة 12
ً
ً
مساحة  1500فدان بمنطقة وسط سيناء
لتدعيم سياسة التوطين بالمنطقة حيث
يستفيد منها  1500أســرة وتشمل زراعــة
 500فـــدان ص ــوب زراع ــي ــة و 800فــدان
فاكهة وزراع ــة  15ألــف نخلة و 400ألف
شجرة زيتون ،و 25مزرعة ماعز وماشية
مــن أجــود الــســاالت و 28مــزرعــة سمكية
بأحدث الطرق وتعمل الطلمبات بالطاقة
الشمسية.

محمد الخرو

تطبيق  FACE APPيثير جد ًال فقه ًيا« ..الجندى» يبكى ..و«برهامى» يحرم

بين عشية وضحاها ،تحولت وجــوه الشباب إلى
صادما للكثيرين ،خاصة وأن
"عواجيز" ،حتى بات األمر
ً
تطبيق "  " FACE APPالذي يستخدم لتحويل مالمح
الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر
انتشر بشكل واسع خالل األيام الماضية ،وهو ما قابله
المصريون كالعادة بسخرية الذعة.
وقد أثار التطبيق حالة من الشجون والبكاء لدى
البعض ،كما عبر الشيخ خالد الجندي ،عضو المجلس
األعلى للشئون اإلسالمية ،بعد أن تلقى رسالة من أحد
األشخاص وعندما قام بفتحها بكى بشدة ،قائالً إن
الرسالة كان تحتوي على صــورة له ،لكن بعد بلوغه
كبيرا.
س ًنا ً
وأض ــاف الجندي خــال تقديمه برنامج " لعلهم
يفقهون" على قناة دي إم سي ،أنه استخدم صورته
للعظة وكشف أنه كان في حاجة لعظة وهذه الصورة
كانت فارقه.
وطــالــب الــجــنــدي ،جميع المواطنين باستخدام،
" " FACE APPلتحويل صورتهم إلــى لـ "أشخاص
مشيرا إلى أنه كان يتمنى من
عواجيز" ،حتى يتعظوا،
ً

المشايخ أن ينشروا هذه الصور ويكتبون عليها حديث
النبي صلى الله عليه وســلــم " :اغتنم صحتك قبل
سقمك وشبابك قبل هِ رمك".
غير أن الدكتور ياسر برهامي ،نائب رئيس "الدعوة
ردا على سؤال
السلفية" لم يتفق مع الجندي في الرأيً ،
وجه له عبر موقعه "صوت السلف"" :ما حكم الشرع
فى التطبيق المنتشر اآلن على الموبايالت ،والــذى
يقوم بتحويل شكل األشخاص إلــى عمرهم فى س ِّن
الشيخوخة بعد ظهور عالمات العجز عليهم ،مِ ن خالل
رسم تجاعيد الوجه ،ومثل ذلك؛ هل هذا فيه شيء مِ ن
التحريم؟".
ورد برهامى ،قائالً" :هذا التطبيق تصوير محرم،
انعكاسا للضوء أو الظل
وهو مضاهاة لخلق الله ،وليس
ً
الــذي خلقه الله ،بل هو تالعب بالخلقة يسميه َمن
توقعا علم ًّيا".
يفعله
ً
وأض ــاف" :فــي الحقيقة هو داخــل في قــول النبي
َّاس َعذَ ًابا َي ْو َم
َش َّد الن ِ
صلى الله عليه وسلم( :-إِ َّن أ َـص ـ ِّورُو َن) (متفق عليه) ،وفي روايــة قال
ال ِْق َيا َم ِة ا ْلـ ُـمـ َ
ص َن ُعو َن َهـ ِـذ ِه
-صلى الله عليه وسلم( :-إِ َّن ا َّلـ ِـذيـ َن َي ْ

الص َو َر ُي َعذَّ ُبو َن َي ْو َم ِ
خلَ ْق ُت ْم).
ح ُيوا َما َ
الق َيا َم ِةُ ،ي َقا ُل َل ُه ْم :أَ ْ
ُّ
وشهد التطبيق الــذي يعمل على الهواتف الذكية
واسعا في اآلونــة األخيرة بسبب فلتر يقدم
انتشارا
ً
ً
تخيالً لوجوه المستخدمين بعد تقدمهم في العمر.
ويقول "  ،"FACE APPالذي طورته شركة (ويرليس
الب) ،وهي شركة مقرها سانت بطرسبرج ،على موقعه
اإللكتروني إن لديه أكثر من  80مليون مستخدم.
وتفيد إحصاءات متجر "جوجل بالي" على هواتف
"األندرويد" أن أكثر من  100مليون شخص يستخدمون
التطبيق.
كما توضح إحصاءات متجر "آي أو إس" الخاص
بهواتف "آبل" ،أن "  "FACE APPصار التطبيق األول
في  121دولــة ،ويمتلك معلومات عن أشكال وجوه
وأسماء عشرات الماليين من المستخدمين ،ويمكنه
استخدامها ألي غرض وفي أي وقت ،حسب شروط
االستخدام.

فتحى مجدى

المصريون يشجعون «محاربى الصحراء» ..كيف
نجحت «كان  »2019فى إنهاء «فتنة »2010؟

بعد  10سنوات من التوتر المخيم
عــلــى ال ــع ــاق ــات بــيــن الــجــمــاهــيــر
المصرية ونظيرتها الجزائرية ،على
خلفية أحداث تركت بصمات سيئة
بــذاكــرة الطرفين ،ينجح كــأس أمم
إفريقيا لكرة القدم "كــان" ،المقام
حاليا بمصر ،في إذابة الجليد وبث
حرارة الود من جديد بين الجانبين.
بــعــد خـ ــروج منتخب مــصــر من
البطولة ،قرر سعيد القناوي ،وهو
صاحب مقهى غربي القاهرة ،إعادة
الكراسي والــطــاوالت المستأجرة،
ظ ًنا منه أن الزبائن ستقاطع البطولة
بعد األداء المخيب لمنتخب مصر.
إال أن القناوي فوجئ خالل مباراة
الجزائر أمام ساحل العاج في دور
ربع النهائي ،بحضور قوي وتفاعل
وتشجيع حماسي مع المباراة ،ارتفع
مــنــســوبــه خ ــال م ــب ــاراة "مــحــاربــي
الصحراء" مع نيجيريا ،ما اضطره
ٍ
كراس إضافية مرة أخرى.
الستئجار
مـــن جــانــبــهــا ،احــتــفــت مــواقــع
الــتــواصــل االجتماعي بهاشتاجات
مختلفة لدعم المنتخب الجزائري،
شـ ــارك فــيــهــا صــحــفــيــون وفــنــانــون
وإعالميون مصريون بــارزون ،ممن
أظــهــروا حــالــة جماهيرية مبهجة
لمؤازرة "الخضر" فيما بقي له من
منافسات بالبطولة.
كما برز ذلك في وسائل اإلعالم
المسموعة والمقروءة في البلدين،
حــيــث أفـــــردت صــفــحــات تــطــالــب
بطي الــخــافــات واإلشـ ــادة بسلوك
المصريين وروح الجزائريين في
البطولة.
الناقد الرياضي المصري ،جمال
هليل ،قــال إن المصريين جمهور

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

عاشق للعبة كرة القدم ،والجزائريون
قدموا أداء رائـ ًـعــا خــال البطولة،
وبالتالي فغن مؤازرتهم واجب كفريق
حاليا.
يمثل العرب بالبطولة ً
وأضــاف لوكالة "األنــاضــول" ،أن
دعم المصريين للجزائر ليس وليد
الــلــحــظــة" ،فــنــحــن نشجع الــاعــب
رياض محرز مع (نــادي) مانشستر
سيتي اإلنجليزي ،وننتظر مبارياته
كما هو الحال مع الالعب المصري
محمد صالح في ليفربول".
وأكـــد أن مــحــرز ورف ــاق ــه نــالــوا
تعاطف المصريين ،ألنهم رأوا فيهم
روح فــريــق  2006و 2008و2010
بمصر الذي حصد البطوالت الثالث
باإلصرار والعزيمة ،وهو ما يفعله
الجزائريون اليوم ولذلك يشجعهم
المصريون.
وأش ــار إلــى عــامــل آخــر المتالء
المدرجات في مباريات منتخبات
شمال إفريقيا ،وهــو تألق العبين
مصريين مــن تونس والمغرب في

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

مصر على رأسهم التونسي فرجاني
ساسي بالزمالك ،والمغربي وليد
أزارو باألهلي.
واعتبر أن األزم ــة الــتــي حدثت
في  2010بين مصر والجزائر كانت
سياسية وليست رياضية وانتهت
بزوال أطرافها ،وجاءت "كان "2019
لتعيد العالقة الودية بين البلدين.
أحمد الشــيــن ،مشجع مصري،
قال إنه كلما شاهد فريق الجزائر
الحالي بمديره الفني جمال بلماضي،
تذكر جيل الفراعنة الذهبي (مصر)
خالل الفترة من  2006إلى .2010
وأضاف" :دموع بلماضي تذكرني
بدموع المدير الفني المصري آنذاك
حسن شحاتة ،فهم يــدربــون باسم
بالدهم بحب وفناء وليسوا أجانب
أجرا وال يؤدون عمالً".
يتقاضون ً
وأشــار إلــى أن منتخب الجزائر
دروس ــا فــي األداء الجماعي
يقدم
ً
والمساندة والضغط والجدية في كل
أرجاء الملعب ،وهذا ممزوج بمهارات

فردية وروح عالية وشخصية مدرب
قوية.
عقب إحــراز الالعب الجزائري
ري ــاض مــحــرز هــدف الــتــأهــل أمــام
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا ف ــي الــدقــيــقــة
األخ ــي ــرة ،بــكــى المعلق الــجــزائــري
حفيظ دراجي بشدة.
حماس دراج ــي وبــكــاؤه وكلماته
التشجيعية للمنتخب الــجــزائــري،
كبيرا لدى الجمهور
أكسبته تعاط ًفا
ً
الــمــصــري الــــذي ت ـ ــداول المقطع
بشكل كبير على منصات التواصل
االجتماعي.
كــمــا ن ــال دراجـ ــي إشـ ــادة كبيرة
بعد زيارته ،منزل الالعب المصري
الــدولــي السابق ،محمد أبوتريكة،
خ ــال تــواجــده بــالــقــاهــرة .والقــت
الزيارة إعجاب الكثير من المصريين
وال ــع ــرب عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل
االجتماعي واعتبروها "لفتة جميلة"،
مؤكدين دعمهم لمنتخب الجزائر
كممثل للعرب في النهائي.
المطرب الجزائري "شمسو دي
زيــد جــوكــر" ،أطــلــق أغنية جديدة
لتشجيع منتخب بلده في كأس أمم
إفريقيا.
وبــعــد م ـ ــؤازرة مــصــريــة لــبــاده،
وجه المطرب الجزائري رسالة في
كلمات أغنيته إلى الشعب المصري،
متطر ًقا إلــى أحــداث مــبــاراة مصر
والجزائر في التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم  ،2010التي أقيمت في
السودان.
وأكــد ،فــي أغنيته ،أن "الفتنة
انتهت وقوتنا في وحدتنا" ،ويجب
عــلــى كــل طــرف منهما مسامحة
اآلخر.

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

املنوعات
صفية جمال

« :»BBCالطعمية المصرية األروع فى العالم

قواتنا المسلحة فى أسبوع
رئيس األركان يلتقى نظيره السودانى

التقى الفريق محمد فريد ،رئيس أركــان حــرب القوات
المسلحة ،الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر ،رئيس
األركان المشتركة السودانية ،والوفد المرافق له الذى يزور
حاليا؛ في زيارة رسمية لحضور االجتماع السادس للجنة
مصر ً
العسكرية المشتركة المصرية السودانية والــذى تستضيفه
القاهرة ،تناول اللقاء ،سبل دعم عالقات التعاون العسكرى
والتدريبات المشتركة ،ونقل وتبادل الخبرات بين القوات
المسلحة لكال البلدين ،واستمرار جهود العمل المشترك
لتأمين الــحــدود ومكافحة اإلره ــاب ،ومجابهة كافة أعمال
التسلل والتهريب ،كما ترأس رئيسا األركان ،الجلسة الختامية
لالجتماع الــســادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية
 الــســودانــيــة؛ لمناقشة عــدد مــن القضايا والموضوعاتذات االهتمام المشترك ،وبحث آفاق التعاون فى المجاالت
الدفاعية واألمنية.
وأكد رئيس األركان المشتركة السودانية ،عمق العالقات
مشيدا بجهود
التاريخية التى تربط بين مصر والــســودان،
ً
الــقــيــادة السياسية المصرية المكثفة لــدعــم جــهــود األمــن
واالستقرار والتنمية فى كافة دول القارة اإلفريقية؛ فى ضوء
رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقى لعام .2019
من جانبه ،أكد الفريق محمد فريد ،تطابق الرؤى ووجهات
النظر تجاه التحديات والتهديدات األمنية التى تواجهها
المنطقة.

القوات المسلحة تنظم اختبارات الختيار
المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات

نظمت الــقــوات المسلحة بالتعاون مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،اختبارات الكتشاف ورعاية المجندين
والضباط االحتياط المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتــصــاالت ،وذلــك فى إطــار توجيهات الرئيس عبد الفتاح
السيسى برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات؛
وتنفيذا ألوامر الفريق أول محمد زكى ،وزير الدفاع واإلنتاج
ً
الحربى.
ويتم انتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وف ًقا ألحدث
البرامج التدريبية؛ للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا
على اختالف روافدها ،وشارك فى االختبارات أكثر من 519
مــن أف ــراد الــقــوات المسلحة مــن مختلف األف ــرع الرئيسية
والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية واإلدارات والهيئات
التابعة للقوات المسلحة.

أبطال الخماسى الحديث بجهاز الرياضة للقوات المسلحة
يحصدون ثالث ميداليات عالمية ببولندا

وصــــفــــت ه ــي ــئ ــة اإلذاعــــــــة
البريطانية " ،"BBCالفالفل
الــمــصــريــة "الــطــعــمــيــة" بــأنــهــا
األفضل في العالم ،حيث تتفوق
على اللبنانية والسورية.
وأبـــــرزت حــصــول الطعمية
المصرية على لقب األفضل في
العالم خــال مهرجان الفالفل
بالعاصمة البريطانية لــنــدن،
حــيــث تــفــوقــت عــلــى اللبنانية
والفلسطينية والسورية وبقية
دول العالم.
مــراســل اإلذاع ــة البريطانية
ظهر من على عربة فول وطعمية
فـــي مــنــطــقــة ع ــاب ــدي ــن وســط
الــقــاهــرة ،وحــكــى عــن "الخلطة
الــســحــريــة الــمــصــاحــبــة للفول"
التي "تكسب مصر مكانة متميزة
في مجال الطعمية".
وبــعــد الــتــجــربــة يــجــزم "ديــن
مــولــن" أن طعمية مــصــر تُعد
"أفضل فالفل في العالم" ،رغم
أن مــطــابــخ ب ــل ــدان أخـ ــرى في
المنطقة العربية مثل سوريا
ولبنان تعد الفالفل من الحمص
وتدخل فيها مكونات أخرى أكثر
تعقي ًد .
ً
م ــا الــــذي يــجــعــل الطعمية
المصرية جيدة إلى هذا الحد؟

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

هــنــاك ســبــبــان بحسب مــراســل
 :BBCاألول اســتــخــدام الفول
األكـــثـــر نــعــومــة مـــن الــحــمــص
المستخدم بالفالفل الشامية،
والـــثـــانـــي إضـ ــافـ ــة األع ــش ــاب
والـ ــخـ ــضـ ــروات ،كــالــبــقــدونــس
والكزبرة والكراث والذي يعطي
نكهة أكثر عم ًقا للطعمية.
وف ًقا للتقرير ،فإن "سندوتش
الطعمية" درس فــي البساطة،
فعلى الرغم من أن دول الشام
لــديــهــا سمعة جــيــدة فــي صنع
ال ــف ــاف ــل ب ــح ــش ــوات مختلفة
وصـــلـــصـــات م ــث ــل الــكــولــســو
والخضروات والطماطم واللفت،
إال أن طــعــمــيــتــهــم ال تــقــارن
بــالــفــافــل الــمــصــريــة بــالــفــول
والخضروات.
وقــالــت كلوديا رودن ،مؤلفة
كــتــاب الطبخ الــشــرق أوســطــي،
إن أفــضــل فــافــل فــي الــعــالــم
تأتي مــن مصر ،بسبب الــذوق
والملمس الناتج عن استخدام
الفول الذي يجعل العجين أكثر
نعومة ،والخضروات التي تجعل
النكهة أفضل بكثير.

صفية جمال

عادت بسالم الله إلى أرض الوطن ،بعثة المنتخب القومى
المصرى للخماسى الحديث؛ بعد المشاركة فى بطولة العالم
تحت  21سنة التى أقيمت فعالياتها بمدينة جينكوف ببولندا،
حيث حقق الالعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة
التى جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر لألبطال الرياضيين.
وحقق العبو جهاز الرياضة للقوات المسلحة ،إنــجــا ًزا
جــديـ ًـدا يضاف إلــى إنــجــازات العبى الــقــوات المسلحة فى
شتى المجاالت ،حيث شهدت البطولة تألق العبي والعبات
أندية المؤسسة العسكرية ،فقد حصل مهند طارق شعبان،
العب نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على
المركز األول والميدالية الذهبية فى تتابع فرق رجــال ،كما
حــصــدت سلمى أيــمــن عبد المقصود ،العــبــة ن ــادى طالئع
الجيش ،الميدالية الفضية فرق آنسات ،وحصلت أميرة قنديل،
العبة نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على
الميدالية الفضية فرق آنسات ،وذلــك من خالل مشاركتهم
ضمن المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث.
يــأتــى هــذا اإلنــجــاز نتيجة الــتــعــاون المثمر بين الــقــوات
المسلحة ،ووزارة الشباب والــريــاضــة واللجنة األوليمبية
المصرية؛ من أجل دعم الرياضة المصرية ،ورفع علم مصر
فى كافة المحافل الدولية الرياضية.

محمد الخرو
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درسا لم تنساه
 50عا ًما على معركة «الجزيرة الخضراء» ..الجيش المصرى يلقن إسرائيل ً

تل أبيب تنفض الغبار عن هزيمتى يوليو  ..69الهدف الرسمى للعملية :قتل أكرب عدد ممكن من الجنود المرصيني ..وإرسائيل تتظاهر باالنتصار

كشفت صحيفة إسرائيلية ،عن وثيقة تفضح
محاولــة الجيــش اإلســرائيلي التغطيــة علــى
الخســائر الكبيرة التي منــي بها خــال الهجوم
الذي شــنه على "الجزيــرة الخضــراء" المصرية
فــي  19يوليــو  1969بســبب بســالة الجيــش
المصري.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية ،إنه
"في شهر يوليو  1969شنت قوات الكوماندوز
اإلســرائيلية المعروفــة بـ(شــايطيت )13
و(ســاييرت متقــال) علــى "الجزيــرة الخضــراء"
المصريــة ،حيــث دارت هنــاك معركــة داميــة،
وفي إسرائيل وصفت العملية بأنها ناجحة على
الرغــم مــن الثمــن الباهظ الــذي دفعــه جنودنا
ومقاتلونا ،وتشكك عدد من الخبراء والمؤرخين
في هذا النجاح".
وأضافت" :يمكننا القول أنه لم يحدث شــيء
كما هو مخطط له في هذا الغارة على الجزيرة
الخضراء".
وبناء على طلب الصحيفة ،تم الســماح بنشر
أجــزاء مــن الوثائــق األرشــيفية المتعلقــة بهــذا
عاما منه ،وهــي تفاصيل كان
الحدث ،بعد ً 50
محظورا عرضها بشكل علني وعام.
ً
وتابعــت الصحيفــة" :ال جــدال أن المقاتليــن
اإلســرائيليين تصرفــوا بجــرأة وحظــي أربعــة
منهــم بالفعل على أوســمة البطولة والشــجاعة،
لكن مؤرخين يعتقدون أن هدف العملية لم يكن
واضحا ،كمــا أن أبطالها وبمقاييــس اليوم يرون
ً
الغارة العسكرية فاشلة".
ووصفــت "يســرائيل هايــوم" ،شــهر يوليــو
 1969بأنــه "كان األصعــب فــي تاريــخ القوات
اإلســرائيلية ومعاركهــم مــع المصرييــن ،حيــث

قتل فــي هــذا الشــهر  29مــن مقاتلينــا وجرح
 75آخــرون ،وكانت القشــة التــي قصمت ظهر
البعير اإلســرائيلي هي إغارة قــوات الكوماندوز
المصريــة علــى وحــدة مدرعــات إســرائيلية
بجانــب منطقــة بورتوفيق ،حيــث قتــل  8جنود
إســرائيليين بعد إلقــاء القنابل داخــل دباباتهم،
ووقــع جنــدي آخــر فــي األســر ،توفــي جــراء
اإلصابة التي تعرض لها".
وأضافــت" :فــي المقابــل رفــض الجيــش
اإلسرائيلي والمنظومة األمنية بتل أبيب المرور
علــى هــذه الضربــة المصريــة القاصمــة مــر
الكرام ،واتخذ القرار باالنتقام من مصر ،وتوفر
لدى وحــدة الكوماندوز اإلســرائيلي (شــايطيت
مقترحا لمعالجــة هذا األمــر ،حيث كانت
)13
ً
خطتهــا الســيطرة علــى الجزيــرة الخضــراء
جيدا
في قنــاة الســويس ،وهي معقــل محصــن ً
للجيــش المصــري ويضــم عــدد مــن قــوات
الكومانــدوز التابعــة لــه ،والــرادارات ومدافــع
مضادة للطائرات".
وذكرت أن "هدف العملية الرسمي ،كما كتبه
المســؤولون بوثائقهم قبــل  3أيام مــن العملية،
هــو القضــاء علــى قــوة العــدو فــوق الجزيــرة
الخضــراء وتخريب المدافــع المنصوبــة هناك،
أما الهــدف غير الرســمي الذي انكشــف الح ًقا
في نص جلســة سرية للجنة الشــؤون الخارجية
والدفاع بالكنيست هو قتل أكبر عدد ممكن من
تماما مثلما فعلوا بنا".
المصريين،
ً
ونقلت الصحيفــة عن اللــواء احتيــاط عامي
أيالــون ،أحــد المشــاركين بعمليــة اإلغــارة على
الجزيــرة قولــه" :فــي حــرب االســتنزاف ســاد
الشــعور أنه لــن يكــون هنــاك حســم بالمعارك،

وأنــه ال أحــد ســيرفع الرايــة البيضــاء ،العملية
ردا علــى أخــرى
بالجزيــرة الخضــراء كانــت ً
مذهلــة للمصريين فــي بورتوفيق ،كانــت ضربة
مروعة ضد إســرائيل ،لهذا كانت مهمتنا تدمير
المدافــع والــرادارات ،وكذلــك قتــل أكبــر عــدد
ممكن من الجنود المصريين".
ولفتــت الصحيفــة إلــى أنــه "قبل أســبوع من
تنفيــذ العملية ،وبعد ما قام بــه المصريون ضد
ســاح المدرعــات ،بــدأت القــوات اإلســرائيلية
التدريــب ،وأجــرى الغواصــات عمليــات
اســتخباراتية ،كمــا حصلــت تــل أبيــب علــى
صــور جويــة أكملــت مهــام المخابــرات ،وتلقــى
الكومانــدوز اإلســرائيلي تدريبــات فــي منطقــة
غــور األردن وعتليــت ،ليكونــوا جاهزيــن أمــام
أي ســيناريو تم تشــييد نمــوذج مشــابه للجزيرة

الخضراء ليتدربوا عليه".
وأوضحت أنه "في  19يوليــو  1969انطلق
المقاتلون اإلسرائيلية الســاعة الثامنة والنصف
مســاء ،لكن بدأت العملية تتعرض إلشــكاليات،
حيــث كانــوا يحملــون خراطيــش وقنابــل يدوية
جرامــا علــى
وبنــادق هجوميــة تــزن  30كيلــو
ً
أجســادهم ما صعب عليه الغوص ،وفي الساعة
الـــحادية عشــر مســاء بدأوا في الســباحة على
ظهورهــم ،وعندمــا تبين لهــم أنهــم ال يتقدمون
اتخذ القرار بالغطس".
واســتكملت" :بعدهــا بـــ 25دقيقــة ،عندمــا
صعد المقاتلون للســطح اكتشــفوا أنهم ابتعدوا
كثيرا عــن هدفهم بســبب التيار البحــري ولهذا
ً
مجددا ،وفي الســاعة الواحدة
ذهبوا للســباحة
ً
والنصف وهو الموعــد النهائي لتنفيــذ العملية،

 6مبادرات رئاسية أنقذت صحة المصريين

حمالت للكشف عن فريوس ىس واألنيميا والتقزم ورسطان الثدى ..و" 100مليون صحة" أبرزها
أطلقت وزارة الصحة ،تحت رعاية الرئيس
عبدالفتاح السيســي6 ،مبــادرات طبية إلنقاذ
حيــاة وصحة المصرييــن ،على رأســها مبادرة
" 100مليــون صحة" ،والكشــف عن ســرطان
الثــدي ،وعــاج التقــزم واألنيميــا لطــاب
شــعبيا في مصر،
المدارس ،وقد القت صدى
ً
بعد أن تفاعل معها ماليين المصريين.
أعضاء مجلس النــواب من جانبهــم ،أكدوا
أن هــذه المبــادرات تســاعد علــى التعــرف
علــى المــرض فــي مراحــل مبكــرة ،وبالتالــي
عالجه قبل أن يتضاعف ،فيما يجنب األســرة
الدخول في مضاعفات نفســية أو اقتصادية،
معتبريــن أن هــذه المبــادرات تســاعد علــى
تحديد وتجديد أسلوب العالج ،والتعرف على
أعداد المرضى.
مبادرة «نور حياة» تسعد المصريين
أعلــن الرئيــس السيســي ،إطــاق حملــة
قوميــة تحــت شــعار "نــور الحيــاة"؛ لمواجهــة
أمــراض العيــون والعــاج المبكــر لضعــف
اإلبصــار لــدى األطفال وكبار الســن ،يشــرف
على تنفيذها صنــدوق "تحيا مصــر" بالتعاون
مع 4 جمعيات خيرية كبــرى ،وبدعم كبير من
الحكومــة ممثلة فــي وزارة الصحة والســكان،
التي ســتقوم بوضــع خطة شــاملة للمســاهمة
فــي المبــادرة ،مــن خــال المســح الشــامل
للمواطنين في المحافظات.
إنهــاء قوائــم االنتظــار يثلــج صــدور
المصريين
وســبق هذه المبــادرة ،مبادرة إلنهــاء قوائم
االنتظار للعمليات الجراحيــة؛ في ظل تكدس
قوائم انتظــار المستشــفيات بالمرضــى ،وقد
نجحت فــي تحقيــق معــدل مرتفع فــي إجراء
الجراحــات العاجلــة بالمجان ،خــال فترة 6
أشهر.
المستشفى النموذجى لرعاية
المصريين
كمــا تــم إطــاق المشــروع القومــي
للمستشــفيات النموذجية بجميع المحافظات،
بالتزامــن مــع البــدء فــي تطبيــق المشــروع
القومــي للتأميــن الصحــي الشــامل ،للنهوض
بالخدمــات الصحية لغيــر القادريــن ويتضمن
تجهيــز وتشــغيل مستشــفى نموذجــي فــي كل
المحافظــات؛ للمســاهمة فــي إحــداث طفرة
وتحســن ملمــوس فــي المجــاالت الصحيــة
ضمــن خطــة الدولــة لتحقيــق «اإلصــاح
الصحي».

وتم اختيار  29مستشــفى فــي محافظات
الجمهوريــة لتصبــح مستشــفيات نموذجيــة،
تقــدم أعلــى مســتويات الخدمــة الطبيــة
للمواطنيــن ،دون أي زيادة في األســعار ومنها
مستشــفى« :الزهور ،بورسعيد ،السويس ،بنى
سويف ،سمالوط ،دمياط».
حمالت األنيميا والتقزم
فــي ديســمبر الماضــي ،بــدأت وزارتــا
الصحــة والتعليــم بالكشــف عــن أمــراض
األنيميــا والتقزم والســمنة لطــاب المدارس
تنفيــذا
الحكوميــة والخاصــة والدوليــة،
ً
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ومن
المقرر أن تســتهدف المبادرة ،فحص 12.5
مليون طالب ابتدائي.
" 100مليون صحة" تنقذ المصريين
تعتبر مبادرة " 100مليون صحة" المبادرة
نجاحــا علــى اإلطــاق تــم
الرئاســية األكثــر
ً
إطالقها في مصر ،وقد جــاء إطالقها بهدف
إجراء فحوصات ومســح طبي شامل ومجاني
لفيروس ســي للمواطنين ،واكتشاف األمراض
المزمنــة كالســكر والضغــط والســمنة ،مــن
خــال ثــاث مراحــل مــن المقــرر لهــا أن
تستغرق عامين.
الكشف عن سرطان الثدى
ً
استكمال
مؤخرا ،أنه
أعلنت وزارة الصحة
ً
للمبــادرات الطبية إلنقاذ حيــاة المصريين تم
إطــاق مبــادرة الكشــف المبكر عن ســرطان
الثدي؛ إلنقاذ ماليين السيدات في مصر من
هذا المرض الخطير.

وقال الدكتور سمير الخولي ،عضو مجلس
النــواب ،استشــارى جراحــة األورام بمعهــد
أورام طنطــا ،إن "هذه الحمــات الطبية تمثل
خطــوة مهمــة ،وتخمــل مكاســب وإيجابيــات
عديــدة للمواطــن ،ويجــب توجيــه الشــكر
للرئيس السيسي والحكومة على تدشينها".
وأضــاف لـ«المصريــون»« :هــذه المبادرات
تســاعد المواطن علــى التعرف علــى المرض
فــي مراحلــه المبكــرة ،وبالتالــي عالجــه قبل
أن يتضاعف ،كما أنها تجنب األســرة الدخول
فــي مضاعفــات نفســية أو اقتصاديــة ،فضالً
مكســبا للدولة؛ علــى اعتبار
عن كونهــا تمثــل
ً
أنهــا تمكنهــا مــن تحديــد وتجديــد أســلوب
العــاج ،والتعرف على أعــداد المرضى وعدد
المصابين في كل مرض».
عضو مجلس النواب ،أشــار إلــى أن «حملة
« 100مليــون صحــة» على ســبيل المثــال لم
يكــن الهــدف منهــا فقــط إجــراء مســح طبي
شــامل ومجانــي لفيــروس ســي للمواطنيــن،
أيضــا الكتشــاف األمــراض المزمنة
بــل كانت ً
كالســكر والضغــط والســمنة ،وقــد ســاعدت
علــى معرفة أعــداد المرضــى وتوفيــر العالج
الالزم لهم ،وهذا أمر مهم ومحمود».
استشــاري جراحــة األورام ،اعتبــر أن
«حملــة الكشــف عــن ســرطان الثــدي مــن
الحمــات الضروريــة ،الســيما أن نســبة
الشــفاء من ذلــك المرض حــال اكتشــافه في
مشــيرا إلى أنه
فترة مبكــرة تتعدى ،»% 80
ً
«إطــاق تلــك الحملة يمنــح األمل لعــدد كبير

من النساء المصابات في الشفاء».
وشــدد على أن «مثــل هذه الحمــات البد
من تشــجيعها ودعمهــا ألقصى درجــة ،وليس
هذا فحســب ،بــل من الضــروري العمــل على
إنجاحهــا ،خاصــة أنهــا تصــب فــي مصلحــة
المواطنيــن في النهاية وفوائدهــا تعود بالنفع
على المصاب وعلى نفسيته».
وأوضــح عضــو مجلــس النــواب ،أن
«اإلحصــاء األخيــر للجهــاز المركــزي للتعبئة
واإلحصــاء حول تعداد الســكان ،أتــاح للدولة
امتــاك «داتــا» وبيانــات متكاملة عــن أعداد
مشــيرا
المواطنيــن فــي الداخــل والخــارج»،
ً
إلى أنه «على ضــوء ذلك يمكــن إحصاء عدد
المصابين في كل منطقة ،ومــا يحتاجونه من
عــاج ،كمــا يمكــن الدولة مــن توفيــر العالج
لهم».
ً
قائــا« :البــد مــن اإلشــادة
وتابــع النائــب
مزيــدا من الحمالت
بتلك الحمــات ،ونتمنى
ً
المشــابهة ،فالكشــف المبكــر عــن أي مــرض
ســريعا كما يقلل التكلفة
يســاعد على عالجه
ً
علــى الجميــع ســواء ماليــة أو نفســية أو
اجتماعية».
فــي الســياق ،قــال ســامي المشــد ،عضــو
لجنــة الشــئون الصحيــة بالبرلمــان« :الوقاية
مبكرا أفضل
خير من العالج ومعرفة المرض
ً
من اكتشافه بعد تغوله داخل الجسم».
وأضــاف لـ«المصريون»« :الدولــة والرئيس
كبيرا بصحة اإلنسان ،ويتضح
اهتماما
يوليان
ً
ً
هذا مــن خــال الحمالت التــي يتم تدشــينها
من وقت آلخر ،بجانب الخدمة الصحية التي
تقدمها للمواطنين في المستشفيات».
عضــو لجنــة الصحــة ،أكــد أن «هنــاك
خطوات عديدة تتخذهــا الدولة للحفاظ على
صحــة المواطنيــن ،آخرهــا تطبيــق التأميــن
الصحي الشــامل في بورســعيد ،ومن المتوقع
تعميمــه علــى باقــي محافظــات الجمهوريــة
قريبا».
ً
وأكــد عضو مجلــس النــواب ،أن «مثل هذه
اإلجــراءات تصــب فــي مصلحــة المواطنيــن،
كثيرا ووقفــوا بجــوار بلدهم»،
الذيــن تحملــوا ً
مزيــدا مــن اإلجــراءات التــي تخفــف
متمنيــا
ً
ً
األعبــاء عــن المواطنيــن ،وتوفــر لهــم حيــاة
كريمة مستقرة.

حسن عالم

«بيزنس» المقابالت الشخصية بالمدارس الخاصة ..متى يتوقف؟
طالــب برلمانيــون بالتصــدي لـ"بيزنــس" المقابــات الشــخصية
بالمــدارس الخاصة ،الذي يبــدأ من مرحلــة رياض األطفال والســنة
التمهيدية "كي جي" ،ويقولون إنه يســتهدف اســتنزاف جيــوب أولياء
األمور خــال المقابالت الشــخصية ،وســط اتهامات لهــا بالحصول
على ماليين الجنيهات عبر الطرق الملتوية.
وقال النائب ماجد طوبيــا ،عضو مجلس النــواب ،إنه تقدم بطلب
لمناقشــة عامــة حــول سياســة الحكومــة فــي التصــدي لـ"بيزنــس"
المقابالت الشــخصية في المــدارس الخاصــة ،وكيف تســتغل بعض
المدارس هذا األمر في ابتزاز أولياء األمور.
وأضــاف ،أن "المقابــات الشــخصية للطفــل فــي حضــور ولــي
األمر من المفتــرض أن تكون لقياس مســتوى الــذكاء ،والوقوف على
مدى اســتيعاب الطفل ،وقدرته على التركيز ،والتفرقة بين األشــياء،
ولكن تحــول األمــر لبيزنس كبير وســبوبة فــي بعض األوقات لســلب
المواطنين ،وتحصيل رســوم نظيــر إجراء المقابلة؛ بغــض النظر عن
النتيجة بقبول نجلهم من عدمه".
وطالــب عضــو مجلــس النــواب ،وزارة التربيــة والتعليم ،بـــ "وضع
اشــتراطات صارمــة إلجــراء المقابــات الشــخصية ألوليــاء األمــور
واألطفــال ،وعــدم الخــروج عــن الســياق المعتــاد فــي األســئلة مثــل
اشــتراك األنديــة ،ونــوع الســيارة ومــا شــابه ،وأن يكــون الغــرض

المنظومة التعليمية فحسب دون التطرق إلى الشق االجتماعي ،على
أن تكون هناك رقابة شــديدة من قبــل الوزارة إللــزام المدارس بعدم
الخروج عن االشتراطات والقواعد المنصوص عليها".
من جانبه ،قــال النائب فايز بــركات ،عضو لجنــة التعليم والبحث
العلمي بمجلــس النواب ،إنــه طالــب وزارة التربية والتعليــم ،بـ "وضع
نظــام موحد لمصروفــات المقابالت الشــخصية ،وعدم تــرك األمور
فــي ملعب المــدارس لعــدم اســتغالل ألوليــاء األمــور ،حيــث إن هذه
يوما بعد يوم".
المشكلة تزداد حدة ً
ســنويا بيــن وزارة
وأضــاف لـ"المصريــون"" :هــذه المعركــة تتكرر
ً
التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة ،تنتهي لصالح أصحاب
المدارس الذين بدأوا بالفعل في تلقي طلبــات قبول التحاق الطالب
بالمــدارس للعــام الدراســي المقبــل  2020 / 2019الــذي ينطلق
رسميا في نهاية سبتمبر ."2019
ً
واعتبــر عضــو لجنــة التعليــم ،أن "مــا يحــدث فــي المقابــات
الشخصية بالمدارس غير معقول ،أن يتم السؤال عن عدد السيارات
التي تملكها األســرة أو مكان المصيف ،وكذلك أمور مرتبطة بالحياة
ً
فضــا عن جمــع أمــوال مبالــغ فيهــا مقابل "أبلكيشــن"
الشــخصية،
التقدم لاللتحاق بالمدرسة ،الذي يبدأ سعره من  500جنيه ،ويصل
إلى  3آالف جنيه في بعض المدارس الخاصة".

فيمــا وصفــت الدكتــورة بثينــة عبــد الــرءوف الخبيــرة التربويــة،
المدارس الخاصــة بأنها "عبارة عن ســوبر ماركت أو مشــروع خاص
الهــدف منه الربــح ،وليس كمــا يظــن البعــض أن الهدف منهــا تعليم
األطفال لوجه الله أو نشر العلم ،فصاحب المدرسة ينظر إلى الربح
ليس إال".
وأشــارت إلــى أن "األمــوال التــي تحصل من خــال مقابلــة أولياء
األمور ،قــد تكون عبــارة عن اســتخراج ملــف يدفع مقابل اســتخراج
رسوم وذلك حسب كل مدرسة ،فهناك مدارس تبدأ من  100جنيه،
وقد تصل إلــى  500جنيه ،أو دفع رســوم مقابل ســحب ملف وعمل
أبلكيشــن اللتحاق الطفل بالمدرســة وغيرها من األمور التي تحصل
المدرسة من خاللها على رسوم مقابل تقديم الخدمة".
وأوضحــت الخبيــرة التربويــة ،أن "هنــاك مــدارس تخصــم
الرســوم من المصروفــات التــي تدفع عنــد قبول الطفــل ،وهناك
مــدارس تعتبرهــا بعيــدة عــن المصروفــات" ،الفتــة إلــى أن
"المصروفــات فــي المقابــات الشــخصية ال تــرد ألوليــاء األمور
عند عدم قبول الطفل".

مصطفى صابر

أغار المقاتلون على الجزيرة ،وشــنوا هجماتهم
ضــد العشــرات مــن مقاتلــي الكومانــدوز
المصريين".
وواصلت" :وف ًقــا للوثائــق التي تم االســتيالء
عليهــا ،كان لــدى الجانب المصري مــا بين 70
إلى  80قتيالً".
وقــال إيلــون -أحــد المشــاركين بالعمليــة:-
"حدث أكثر مــرة بالتاريخ العســكري أن يضطر
الجنــدي إلــى الذهــاب للمعركــة وهــو يعلــم أنه
ال توجــد أي وســيلة للتراجــع ،ال بالنســبة إلــه
أو بالنســبة للعــدو ،كنــا مقاتليــن بريــون ،تركنا
معداتنا تحت الماء وكانت مهمتنا إما الســيطرة
علــى الجزيــرة أو الالعــودة ،كانــت معركــة
مصيريــة ،مجموعــة مــن المقاتليــن ،مصريــون
وإســرائيليون ،ضد بعضهم البعــض ،ال مفر وال
مهرب ،معركة حياة أو موت".
وواصلــت الصحيفــة" :فــي الســاعة الثانيــة
وخمس وعشــرين دقيقة ،خرج أول قارب يحمل
القتلــى والجرحــى اإلســرائيليين مــن الجزيــرة،
كان علــى متنــه طبيــب الكومانــدوز الدكتــور
شمعون ســلفين ،في ذلك الوقت بدأ المصريون
يهاجمون الموقع بالمدفعيــة الثقيلة ،متجاهلين
حقيقــة أن جنودهــم كانــوا فــي نفــس المــكان
مــع اإلســرائيليين ،تــم إغــراق أحــد القــوارب
اإلســرائيلية وظل  6من المقاتليــن الذين كانوا
يســتقلونه وحدهــم فــي المــاء ،حتــى وصلــت
القــوات اإلســرائيلية إلنقاذهــم فــي الثامنــة
صباحا".
والنصف
ً
وذكرت أن "وزير الدفاع موشــيه ديان ورئيس
األركان حاييــم بارليــف انتظــرا نتائــج العمليــة
في منطقة (رأس ســدر) ،وصلت قوارب القتلى

والجرحــى اإلســرائيليين إلــى الشــاطئ واحــدة
تلو األخــرى ،ووف ًقــا لوثائق تلك الفترة ،شــعرت
إســرائيل ومؤسستها العســكرية واالستخباراتية
بوقوع كارثة جديدة بعد عملية بورتوفيق ،وعلى
الرغــم مــن ذلــك ادعــت إســرائيل أن العمليــة
ناجحة وصورتها على أنهــا انتصار لها ،وحصل
المشاركون فيها على أوسمة الشرف".
ونقلت عن أوري ميلشــيتن المؤرخ العسكري
قولهــا" :العمليــة لم تكــن ناجحة مطل ًقــا؛ كانت
عــارًا ،كان يمكــن تدميــر الجزيــرة بواســطة
طائــرة ،اإلخفاقــات الخطيــرة كثــرت فــي هذه
المعركــة ،وكذلــك الطريقــة التي تصــرف بها
القادة في المســتويات العليا أفشــلت األمر ،لم
تســتخلص تــل أبيــب أي اســتنتاجات أو دروس
من أعمالها الفاشــلة في حرب  ،1967هناك
من ادعــى أن الغــارة نجحــت وكانــت مضبوطة
ودقيقــة كســاعة سويســرية ،إال أنهــا كانــت
فاشــلة ،كما هــو الحال فــي العمليــات األخرى
بحرب االستنزاف.
وقــال أيالــون –أحــد المشــاركين بالعمليــة-
للصحيفــة "كان هنــاك الكثيــر مــن األخطــاء؛
القنابــل اليدويــة لــم تنفجــر ،بعــض الذخيــرة
أصبحــت رطبــة  ،مررنــا بحــاالت كثيــرة مــن
ســوء الحظ ،عندما وصلت إلى مراســم تســليم
محرجــا للغاية؛
األوســمة وتكريمنــا ،كان األمــر
ً
فقــد ســألني قائــد الفرقــة (مــا الــذي يجعلك
تستحق الميدالية ووسام الشــجاعة؟) ،قلت له:
"ليس لدي أي علم لماذا أستحق ذلك".

محمد محمود

مجلس «الشيوخ» يشعل الجدل داخل «النواب»
"القصبى" :يتشكل من ً 240نائبا" ..الوفد" يطالب بزيادة العدد إىل ..270
ونواب :تأجيل الحسم إىل الدورة الربلمانية القادمة

يســتعد مجلــس النــواب ،خــال دور االنعقــاد
القــادم ،لتمريــر قانــون إنشــاء مجلــس الشــيوخ
كغرفــة ثانيــة للســلطة التشــريعية ،الــذي تقــدم
رســميا الدكتــور عبدالهــادي القصبــي ،رئيس
به
ً
ائتــاف «دعــم مصــر» ،لرئيــس مجلــس النــواب
الدكتور علي عبدالعال.
وعقــب تقــدم «القصبــي» بمشــروعه ،تباينــت
آراء أعضــاء المجلــس حوله ،فبينما قــال البعض
إن مشــروع القانون لن يمرر إال بعد إدخال بعض
التعديالت عليه ،ومنها عــدد األعضاء ليصل إلى
300عضــو أو يزيــد ً
قليل ،قــال آخــرون إنه من
المتوقــع أن تتقــدم الحكومــة ونواب بمشــروعات
أخرى.
وينــص مشــروع القانــون علــى تشــكيل
نائبا
المجلس مــن ٢٤٠
عضــوا ،يتم انتخــاب ً ٨٠
ً
فرديــا ،مــع أحقيــة رئيــس
منهــم بالقائمــة ،و٨٠
ً
نائبا.
الجمهورية في تعيين ً ٨٠
وأكد القصبي ،أن المشــروع التــزم بالنصوص
الدســتورية التي تضمنتها التعديالت الدستورية،
ً
قائــا« :مشــروع القانــون متوازن
بشــكل متــوازن
ويراعي الدســتور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس
الشيوخ».
خالد حنفي ،عضو لجنة الشــؤون الدســتورية
والتشــريعية بالبرلمــان ،قال إن «مشــروع القانون
الــذي تقــدم بــه القصبــي لــم يصــل حتــى اآلن
رســميا للجنــة الشــؤون الدســتورية» ،لكنــه توقع
ً
مناقشــته خــال دور االنعقــاد القــادم مــع قانون
مجلس النواب ،باعتباره من القوانين المهمة التي
سيصدرها البرلمان.
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون» ،توقــع
غالبــا ســيضاف
«حنفــي» ،أن «مشــروع القانــون ً
إليه بعد التعديــات ،حيث من الــوارد زيادة عدد
األعضــاء إلــى  270أو  300عضــو ً
بــدل مــن
 ،240خاصــة أن المعمــول بــه فــي معظــم دول
العالم أن كل  100أو  120ألف مواطني يمثلهم
نائب».
وأضــاف« :مــن الضــروري مراعــاة النصــوص
الدســتورية ،التــي تنــص علــى وجــوب مراعــاة
التوزيــع العــادل للســكان والمحافظــات ووجــود
تمثيــل لــذوي االحتياجــات الخاصــة وكذلــك
موضحا أن زيــادة عدد أعضاء الشــيوخ
المــرأة»،
ً
ســيترتب عليه رفــع عــدد أعضاء مجلــس النواب
عضوا.
القادم ليصل لنحو 800
ً
وأشــار إلى أنه «مع بدايــة دور االنعقاد القادم
فــإن كل نائــب مــن حقــه التمســك بمشــروعات
القوانيــن التــي تقــدم بهــا من قبــل ،بــل ويحق له
إعــادة تقديمــه ،مــا يعنــي أن القصبــي ســيتقدم
بمشــروعه مرة أخــرى فــي دور االنعقــاد الجديد
غالبا سيصدر خالله ذلك القانون».
الذي ً
بدورهــا ،قالــت ســوزي ناشــد ،عضــو لجنــة
الشــؤون الدســتورية والتشــريعية بالبرلمــان،
إنها لــم تطلــع على مشــروع القانــون الــذي تقدم
رســميا للجنــة
بــه «القصبــي» ،والــذي لــم يحــال
ً
التشــريعية« ،وإنمــا ســمعت عنــه مــن وســائل
اإلعالم».
وأضافــت «ناشــد» ،لـ«المصريــون» ،أنــه «من
الــوارد أن تتقــدم الحكومــة أو أحــد أعضــاء
المجلــس بمشــروع قانــون جديــد ،ومــن ثــم مــن

المتوقــع إجــراء تعديــات علــى مشــروع القانون
المقدم من رئيس ائتالف األغلبية».
غير أنها أشــارت إلــى أن «مشــروع القانون ال
يخالف الدســتور الذي نــص على إمكانيــة إجراء
االنتخابــات بالقائمة أو الفــردي أو الجمع بينهما
وهو ما قام بع الدكتور القصبي».
عضــو لجنــة الشــؤون الدســتورية ،لفتــت إلى
أن «دور االنعقــاد الحالــي انتهــى ،وبالتالــي فــي
الغالب سيتم مناقشــة القانون خالل دور االنعقاد
المقبل».
فيمــا ،قــال الدكتــور ياســر الهضيبــي نائــب
رئيس حــزب «الوفد» ،المتحدث الرســمي باســم
الحزب ،إنه «يجــب زيادة عدد األعضــاء بمجلس
عضوا ،من بينهم 180
الشــيوخ القادم إلى ٢٧٠
ً
عضوا
عضوا باالنتخــاب بالقائمة المغلقــة ،و٩٠
ً
ً
بالتعييــن من قبــل رئيــس الجمهورية طب ًقــا للحق
الدستوري».
وأشــار «الهضيبــي» فــي بيــان لــه ،إلــى أن
«االنتخابــات بالقائمــة تثــرى الحيــاة الحزبيــة
وترغــب الراغبيــن فــي االنتخابــات لالنضمــام
ً
تفعيــا للمــادة الخامســة
لألحــزاب ،وذلــك
مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن تقــوم الحيــاة
السياسية في مصر على التعددية الحزبية».
وأكــد أن األخذ بالنظــام الفردي مــع قلة عدد
المقاعد إلى  ٨٠في المشــروع المقترح ســيجعل
من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة على
كبيــرا وصعوبة
مقعد واحــد ،ممــا يمثــل إرها ًقــا
ً
ومشقة على المرشح.
من جانبه ،قال أحمد مقلد ،نائب رئيس حزب
«المؤتمــر» للشــئون القانونيــة والبرلمانيــة ،إن
التعديالت الدستورية األخيرة التي أقرها مجلس
النــواب ترتب عليهــا مجموعة من االســتحقاقات
السياســية التــي تســتلزم إصــدار العديــد مــن
القوانين.
وأضــاف أن «أهــم هــذه القوانيــن هــو قانــون
مجلــس الشــيوخ باعتباره الغرفــة النيابيــة الثانية
في التشريع مع مجلس النواب ،إضافة إلى قانون
مجلس النــواب وقانون تقســيم الدوائر ومباشــرة
مؤكــدا أن «حــزب المؤتمر
الحقــوق السياســية»،
ً
لديه رؤية متكاملة لهذه التشريعات».
وأشــار إلــى أن الحــزب ســوف يعلــن عــن
مرشــحيه لكافــة االســتحقاقات بعد إقرار شــكل
تقســيم الدوائر ،ونســبة القوائم والفــردي ،والتي
على أثرها سيتم تحديد الرقم النهائي.
ونصــت التعديــات الدســتورية ،التــي تمــت
مؤخرا علــى عودة
الموافقــة عليهــا فــي مــارس
ً
مجلــس الشــيوخ مــرة أخــرى للحيــاة النيابيــة،
كغرفــة ثانيــة للبرلمــان ،وحــددت المــادة 248
بالتعديــات الدســتورية« :يختــص مجلــس
ً
كفيــا
الشــيوخ بدراســة واقتــراح مــا يــراه
بتوســيد دعائــم الديمقراطيــة ،ودعــم الســام
االجتماعــي ،والمقومــات األساســية للمجتمــع
وقيمــه العليــا ،والحقــوق والحريــات والواجبات
العامــة ،وتعميق النظــام الديموقراطي وتوســيع
مجاالته».
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المعاش الحرام ..الزواج العرفى غطاء شرعى!

مطلقات وأرامل ويتيمات يلجأن إىل الزواج العرفى للحفاظ عىل المعاش>> قانونيون يطالبون بإعادة النظر فى الترشيعات الحالية
"الزواج العرفي" ،بات هو الباب الخلفي لكثير
من األرام ــل والمطلقات ،من أجــل االحتفاظ
بالمعاش الشهري الذي يساعدهن على مواجهة
أعباء واحتياجات الحياة ،مما يجعلنه يتزوجن
عرفيا وال يقُمن بتوثيق الــزواج لــدى المأذون
ً
الشرعي؛ لالحتفاظ بمعاش الزوج أو األب.
رسميا
وتخشى كثير من السيدات إذا تزوجت
ً
أن ينقطع عنها المعاش ،وتخسر مصدرًا يعينها
على تحمل أعباء المعيشة ،وهو ما تلجأ معه
كثير مــن المطلقات ،نــظـ ًـرا لمحدودية قيمة
النفقة لألم وأطفالها التي تتراوح  -وف ًقا لبيانات
أصدرتها وزارة التضامن االجتماعي  -بين 500
شهريا ،بجانب طــول أمد
جنيه و 900جنيه
ً
التقاضي أحيا ًنا ،ورفض الزوج دفع النفقة في
بعض األحوال ،ما يجعلنهن يعتمدن على معاش
األب عقب الطالق ،والذي تكون قيمته أعلى من
النفقة ،ويتراوح بين  1500و 2000جنيه.
تقول "إيمان  .س" ،من األقصر ،وتبلغ 45
عاما ،إنها لجأت للزواج العرفي بسبب الديون
ً
واألقساط التي تكبلها ،فكان هذا األمر بالنسبة
إليها طــوق النجاة مــن شيكات كانت مكتوبة
باسمها وكادت أن تدخلها السجن.
وأض ــاف ــت "الــمــصــريــون"" :كــنــت مــتــزوجــة،
عاما ،وأنجبت ولدين،
وعمري لم يتجاوز ً 35
وحياتي كانت مليئة بالمشاكل والخالفات مع
زوجي ،إلى أن قررنا أن ننفصل عن بعض؛ حتى
سوءا ،وأصبحت بال مصدر
ال تتفاقم األوضاع
ً
دخل سوى راتبي الذي ال يتعدى  500جنيه في
مدرسة ابتدائية تسمى الفصل الواحد".
يوما
وتابعت" :الحياة زادت صعوبة معي ً
بعد يــوم ،والمشاكل المادية تفاقمت إلى حد
كبير ،وأنا ُمكلفة بمصاريف ولدي في الدراسة
والمأكل والمشرب ،بعد أن رفــض طليقي أن
وقهرا ،ولم يوفر لي سوى 300
ظلما
ً
يساعدني ً
شهريا ،وأحيا ًنا كثيرة ال يرسلها إلى
جنيه فقط
ً
والدي ،وألنني مكبلة بالديون ،حينما كنت أجهز

مسكني قبل الزواج وأصحاب الديون يطرقون
بابي في كل ساعة ،فلم أجد حالً أمامي سوى أن
عرفيا؛ كي يستمر دخلي ثاب ًتا في معاش
أتزوج
ً
جنيها ،إلى جانب راتبي
350
وهو
المطلقات،
ً
تماما عن المصروف الذي يرسله طليقي
بعيدا
ً
ً
كثيرا في
إلى أبنائه ،وساعدني زوجي الجديد
ً
سداد الديون ،وتمت تجزئتها على مراحل لمدة
عامين ،وبعد أن يستقر وضعي وحالي المادي
رسميا ،ونكتب لدى
اتفقنا على أن نعلن زواجنا
ً
المأذون ،لكن الزواج مشهر وكل أقاربي يعلمون
به".
وتقص "ثريا  .م" ،من منطقة إمبابة ،قصتها
مع هذا النوع من الزواج ،قائلة" :تزوجت وكان
50عاما ،فبعد
عاما ،واآلن عمري
ً
عمري ً 25
أن انفصلت عن زوجي األول ،الذي أنجبت منه
علي ،فاضطررت
4بنات ،كانت المعيشة صعبة ّ
عرفيا بعلم إخوتي ،من دون أن أسجله
ألن أتزوج
ً
رسميا ،حتى ال ينقطع المعاش الــذي أحصل
ً
عليه من طليقي عن طريق الشئون االجتماعية".
وأضــافــت" :ذقــت الــعــذاب ألــوا ًنــا على مدار
عاما ماضية في تربية بناتي وتعليمهن
عشرين ً
وتجهيزهن بكل شيء ،ووقف زوجي الثاني معي
في كل خطواتي ،وكنت ال أحصل ســوى على
 500فقط معاش مطلقات ،كانت في البداية
 300جنيه ،وعملت خادمة لتوفير احتياجاتي
المعيشية ،إلى أن تعرفت إلى زوجي ،وقررنا أن
رسميا حتى ال يتم إيقاف
عرفيا وليس
نتزوج
ً
ً
المعاش ،واآلن بدأت األحــوال تتحسن ،وبناتي
فيهن من أكملت تعليمها حتى الثانوية واكتفت،
وأخــرى حتى اإلعدادية ،وهناك من وصل إلى
الجامعة ،واثنتان تقدم لهما عريسان ،واآلن
أســعــى لتجهيزهما بشتى الــطــرق ،والمعاش
يساهم في ذلــك ،خاصة وأنــه يــزداد من وقت
آلخر".
وقالت "ريا  .س" ،وهي ربة منزل ،من منطقة
أيضا ،إنها كادت تتعرض للحبس التهامها
إمبابة ً

"إيمان" :الديون ىه السبب" ..ثريا" :أتحمل مصاريف  4بنات ومعاش
المطلقات ال يكفينى" ..ريا" :دفعت  25ألف جنيه للتأمينات
باالستيالء على مبالغ مالية من الهيئة القومية
للتأمين االجتماعي تحت بند "بدون وجه حق"
بالمخالفة ألحكام القانون.
تضيف" :تزوجت عام  ،2009وصرفت معاش
والدي المتوفى حتى هذا الوقت ،دون أن أخطر
التأمينات بزواجي ،فتراكم مبلغ على مديونية
جنيها بالمخالفة للقانون".
يقدر بـ 25أل ًفا و314
ً
وتابعت" :وقف الكثير من األقارب واألصدقاء
مــعــي ،وقــامــوا بمساعدتي فــي دف ــع المبلغ،
ودخلت في عدد من الجمعيات ،وأسرعت في
ت أسدد
سداد قيمة كبيرة من المديونية ،والزل ُ
طا حتى اآلن إلى التأمينات ،وكان موق ًفا
أقسا ً

جيدا وفــى مصلحتي أن وفقت وأصبحت كل
ً
األمــور معي في حالة سهلة وميسرة ،وكذلك
التأمينات تعاونوا معي في هذه المحنة بعد أن
أثبت لهم أن كل هذه السنوات كنت أسدد ديو ًنا
معيشية بحتة".
عاما ،زوجها متوفى،
وقالت "أميرة  .أ"ً 42 ،
إنها تعول ثالثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 10
شهريا يقدر بـ8
معاشا
عاما ،وتتقاضى
و18
ً
ً
ً
آالف جنيه ،إنــهــا تــزوجــت بشخص يبلغ 53
عرفيا؛ كي ال ينقطع المعاش عنها،
زواجا
عاما،
ً
ً
ً
واستأجرا شقة.
وأكدت أنه كان يدفع كل مستلزمات الزوجية،

بعد غالء األسعار ..مكة للحج والعتبة للتبضع

>> العتبة وحارة اليهود والجزية ..أبرز األسواق التى تبيع هدايا الحج والعمرة>> التجار :األسعار فى مرص أقل بكثري من نظريها فى مكة والمدينة
>> الحجاج يشرتون الهدايا بأسعار الجملة من مرص ويوزعونها عىل األقارب واألصدقاء فور عودتهم من األراىض المقدسة
يفوز الحجاج بثواب الحج ،ويفوز أقرباؤهم
بالهدايا التي يحصلون عليها ،حتى إن البعض
يضع في حسبانه حج مشترياته من الهدايا
التي سيقوم بتوزيعها وهــو يقوم باالستعداد
للسفر ألداء المناسك قبل ذلك بشهور.
وأصبحت عــادة مالزمة للحجيج أن يقوم
بشراء الهدايا واألشــيــاء التذكارية لألقارب
واألصــدقــاء عقب عــودتــهــم مــن الــحــج ،وهي
عادة متأصلة لدى كل الناس في كل مكان ،أن
يحضر زائر بيت الله الحرام معه أي هدية من
هناك ،فهي بمثابة فأل خير لكل المشتاقين
والراغبين في أداء شعيرة الحج.
لــكــن م ــؤخ ـ ًـرا تــبــدلــت األحــــــوال؛ فــي ظل
الغالء الــذي طال كل شــيء ،ومع االرتفاعات
عاما بعد آخر في أسعار رحالت
المتصاعدة ً
الحج والعمرة ،وهو ما يرهق البعض ،ويعجزهم
عن شراء الهدايا من األراضي المقدسة كما
هو معتاد.
حتى إن هناك من يلجأ إلى شراء الهدايا
واألشــيــاء الــتــذكــاريــة مــن األســـواق المصرية
كالعتبة ،وحارة اليهود وأماكن أخرى تخصصت
في بيع البضاعة السعودية ،كالمالبس والعطور
والبخور وسجاد الصالة والسبح والمسواك.
وتقول "أم حسن" ،أثناء تسوقها بمنطقة
العتبة ،إنها فعلت هــذا األمــر عقب عودتها
من رحلة العمرة" :اشتريت الهدايا وكل شيء
بعد ما جئت من العمرة العام الماضي ،وكان
الــشــراء بالجملة أفــضــل بالتأكيد ووف ــر لى
الكثير ،اشتريت الجالبيب واإلسداالت والطرح
والخمارات وكافة األشياء والبخور والسبح من
سوق العتبة ،وقتها ذهبت بـــ 1500جنيه ولم
أتوقع أنى سأشترى ذلك الحجم الهائل من
الهدايا".
وقــالــت إحـــدى الــمــتــســوقــات فــي العتبة:
"حججت بيت الله الحرام منذ عامين ،وقبل
ٍ
ـددا من
أن أعــود إلــى مصر
وقتئذ أرسلت عـ ً
المقربين منى في مصر إلى بعض األســواق؛
ليقوموا بشراء الهدايا إلــى األهــل واألقــارب
لتوزيعها عليهم عقب عودتي ،وهي عبارة عن
س َبح وسجاد الصالة والطواقي والجالبيب
ِّ
التي تم شراؤها بأرخص األسعار ،وعلى الرغم
من ذلك لم أتمكن من إعطاء الجميع ،وكثير
منهم غضب مــن هــذا األم ــر ،وفــى الحقيقة
ليست التكلفة هي السبب وراء قــراري شراء
كبيرا أثناء
الهدايا من مصر ،أنها تمثل عبئًا
ً
حملها؟ فلماذا أرهــق نفسي بينما يمكن أن
أشتريها من مصر؟".
وقــال أحد األشخاص أثناء تسوقه بحارة
لشراء هدايا لقريب له كلفه بهذا األمر بعد
عودته من رحلة الحج ،لكنه جاء قبل "غالء
األســعــار" كما يتوقع ،إن هــذا هــو التصرف
ً
متسائل" :لــمــاذا التعب
الصحيح والسليم،
والمشقة في شــراء البضاعة من السعودية،
بينما يمكن شراؤها من مصر".
وتابع" :في حارة اليهود يجد الراغبون في
أداء الحج أو العمرة ،فرصة للحصول على
هدايا شبيهة بما هو موجود بالمملكة لألقارب
والجيران بسعر مناسب ،وبما يوفر له الكثير
من الوقت للتفرغ للعبادة بــدل عناء البحث
والشراء".
وقالت "سنية" ،إحــدى المتسوقات بسوق
ميدان الجيزة ،إنها أدت مع زوجها العمرة
في العام الماضي" ،قبل السفر إلى السعودية
اشتريت مــن مصر كــل مــا يــلــزم مــن مالبس

لإلحرام وكذلك الهدايا ،من سبح وسجاجيد
صالة؛ وهذا أفضل من الشراء من السعودية".
وأضافت" :أسكن في الجيزة وفيها متاجر
لبيع مستلزمات الحج والعمرة مــن مالبس
لــإحــرام وســجــاد وسِ ــبــح وعــبــاءات للرجال
والــســيــدات وحــتــى م ــاء زمـ ــزم ،فــهــي صــورة
مصغّرة لمراكز بيع هذه السلع في كل من مكة
والمدينة المنورة وجدة بالسعودية ،وقد وجدنا
هنا كل شيء بثمن زهيد ،وقمنا بتوزيعه عقب
عودتنا على كل من يأتي مهنئًا".
التجار
فى حارة اليهود ،يقول سيد مصطفى ،الذي
ً
محل ال تزيد مساحته عن مترين ،إنه
يمتلك
لديه كل هدايا الحجاج والمعتمرين من سجاد
جنيها،
صــاة ،اليــتــجــاوز سعر الــواحــدة 50
ً
جنيها،
وسبح تتراوح أسعارها بين  5و 15
ً
جنيها.
ومالبس تبدأ من  40إلى 180
ً
وأضــاف :أن الحاج أو المعتمر اعتاد على
الشراء من هذه السوق وبسعر الجملةً ،
مثل
يشترون  500ســجــادة ومجموعة كبيرة من
الـ ِ
ـســبــح تــوفــر لهم نصف المبالغ ال ــذي قد
يشترون به من أســواق السعودية ،حتى ماء
زمزم ،واألفضل أن يكون التسوق في مصر وأن
تكون مكة والمدينة للعبادة فقط".
وفــى منطقة العتبة ،يقول "حسين" ،أحد
تجار هدايا الحج والعمرة ،إن "السوق ال تقتصر
أشخاصا من
على المصريين فقط ،لكن هناك
ً
جنسيات مختلفة يعيشون في مصر يأتون إلى
هنا ،ويتم معاملتهم مثل المصريين ،فهناك
مبدأ سائد بالسوق ال يتغير بين محل وآخر،

وهو الحصول على هامش ربح ال يتعدى 10
بالمائة مهما كانت القدرات المالية للمشتري
أو جنسيته ،وأهم ميزة في محال العتبة ،أنه
بإمكان الحاج أو المعتمر استرجاع البضاعة
مرة أخرى والحصول على ما دفعه من أموال".
ويقول الحاج "عباس" ،بائع سبح بالعتبة ،إن
"أفضل أنواع السبح مصنوعة في مصر؛ ألن
كلها مصنوعة باأليدي ،ومهارة الشغل اليدوي
لدى المصريين في صناعة السبح لم تصل لها
أي دولة حتى اآلن".
وأضــــاف" :الــصــيــن مــن الـ ــدول المصنعة
للسبح ولكنها تعتمد على الماكينات والخامات
الــرديــئــة وبــواقــى البالستيك ،فــا تستطيع
منافسة المنتج المصري في السبح والمخروط
باأليدي ومطعم بأجود أنــواع الخشب ،ومنها
المصنوع من األحجار الكريمة باهظة الثمن".
وأشـــار إلــى أن "السمعة الــجــيــدة للمنتج
الــمــصــري فــي مــجــال صناعة السبح تجعل
السياح من دول العالم يستوردون السبح من
مــصــر ،خــاصــة الــســعــوديــة فــي مــواســم الحج
والعمرة ،فالتجار السعوديون يحضرون إلى
هنا لشراء كميات ضخمة من السبح القيمة
لبيعها للمعتمرين والحجاج الحريصين على
شراء هدايا ،لكن بأضعاف ثمنها".
وفى ميدان الجيزة ،يستعرض مكتب "أبو
هشام" لبيع مستلزمات الحج والعمرة ،أسعار
المعروضات لديه ،مقار ًنا األسعار بين مصر
والسعودية.
يــقــول أحــد القائمين على البيع" :هناك
صور للحرمين الشريفين ،والمسجد الحرام،

والمسجد النبو ّي في المدينة المن ّورة ،وهذه
الصور من الهدايا التي يقبل الحجاج على
شــرائــهــا ،ألنــهــا ُتــذ ّكــرهــم بالرحلة الجميلة،
جنيها ،والبرواز
وسعرها فى مصر بين  30و50
ً
جنيها،
حسب الحجم يبدأ من  50إلى 180
ً
أما فى السعودية فتباع هذه الصور بما يتراوح
ما بين  10و 500ريال سعود ّي ،وكذلك هدية
التّمر والعسل وكــلّ أنــواع الحلويات سعرها
يــتــراوح ما بين  50و 500ريــال ســعــودي ،أما
فى مصر فتبدأ من  30حتى  100جنيه ،أما
العطور فتأتي من زيــت العود ،وسعره الـــ12
جنيها ،وفى السعودية سعره باهظ
عبوة 60
ً
يبدأ من  100و 50.000ريال سعودي".
وتــابــع" :م ــاء زمـــزم :أ ّول مــا يخطر على
أذهان الحجاج فى زيارتهم أفضل مقو للعقل
والجسد ،ويتراوح سعرها بين  15وً 25
ريال
ـوديــا ،وفــى مصر يبدأ مــن  50إلــى 150
ســعـ ً
وسجاد الصالة ،تلك
جنيها حسب الحجم،
ّ
ً
ـورا لمكّة والمدينة المن ّورة
الــتــي تحمل ص ـ ً
ً
وأشكال مستوحاة من اإلسالم هدايا
ورسوما
ً
شعب ّية وتتراوح بين  10و 100ريــال سعودي،
تبعا للقماش المستعمل والرسم المعتمد ،وفى
ً
جنيها قطيفة والعادية
مصر الـ 12قطعة بـ480
ً
الـ 12قطعة بـ.420
أما اإلســداالت ،فأكد أنه ال يعرف سعرها
في السعودية" ،لكن فى مصر الفوسكوز بـ100
جنيها والخمار
جنيه للقطعة والــعــادى بـــ75
ً
حجما بـــ32.5
جنيها ،واألكــبــر
الــعــادى 30
ً
ً
جنيه ،والــعــبــاءة الــرجــالــى  12قطعة 1200
جنيها
جنيه ،والجالبية رجالى دستة بـ1680
ً
والدفة السعودى دستة بـ 2000جنيه ،والسواك
جنيها".
الدستة بـ 60
ً
وع ــل ــق الـــدكـــتـــور ع ـ ــاء رزق ،الــخــبــيــر
االقــتــصــادي ،قــائـاً" :رحلة الحج هــذه العام
ستتكلف نحو  120ألــف جنيه ،بــزيــادة تبلغ
قرابة  %25عن مثيالتها من العام الماضى،
نتيجة الزيادة فى أسعار الطيران ،والضرائب
المفروضة على الفنادق والخدمات بالمملكة
العربية السعودية ،وهو ما انعكس على أسعار
الخدمات والمرافق ،ومنظومة الحج بشكل
عام".
وأضــاف لـ"المصريون"" :فى الوقت الذى
يستعد فيه البعض ألداء مناسك الحج بمكة،
يقبلون على منطقة العتبة واألسواق األخرى،
لشراء الهدايا التي أصبحت عادة مالزمة لكل
معتمر أو حاج قادم من بالد الحجاز ،لكن مع
ارتفاع األسعار وعجز ميزانية بعض الحجاج
والمعتمرين عن جلب هدايا من السعودية؛
يضطر الكثير منهم إلى شراء الهدية قبل أو
بعد السفر من األسواق في مصر".
من جانبه ،أكد الدكتور وليد حسنى ،الخبير
لـ"المصريون" ،أن "الفروق فى أسعار الهدايا
ليست كبيرة ،الفرق الكبير يكون فى بعض
أنــواع المنتجات التى تصنع فى السعودية،
مثل "الجالبيب" كـ "األصــيــل" و"الــدفــة" التى
تصنع فى السعودية ،فهى أرخص بكثير ألنها
صناعة سعودية ،ولكن فرق العمالت واألسعار
وتكاليف االســتــيــراد بالنسبة إلينا أرخــص،
فغالبية المنتجات األخرى كالمسابح وسجاد
كثيرا.
الصالة أرخص ً
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ً
طويل ،إذ توقف عن دفع
لكن األمر لم يستمر
إيجار الشقة ،حيث أقنعها أنــه يمر بضائقة
مالية ،فتحملت كافة المصاريف والنفقات،
ثم أخذ يسحب منها مبالغ مالية ،وعندما زاد
الضغط عليها ،وأصبحت غير قادرة على تحمل
مصاريفه ومصاريف أبنائها ،امتنعت عن دفع
مصاريفه ،فهددها أنه سيخبر أبناءها ،وأهلها
بزواجهما الــعــرفــي ،وأنــه سيقدم هــذا العقد
للمعاشات ،وتخشى اآلن أن تتعرض للمساءلة
القانونية ،أو تفقد معاش أبنائها لألبد.
ويقول الدكتور محمود مهنا ،عضو هيئة كبار
العلماء بــاألزهــر ،إن "ال ــزواج العرفي إذا كان
سليما؛ ألن العرف
عرفيا بالمعنى الحرفي كان
ً
ً
مصدر من مصادر التشريع ،وال يتصادم معها،
وهي كالنص القرآني أو السنة النبوية وإجماع
األم ــة واالســتــحــســان واالســتــصــحــاب ،وأخــيـ ًـرا
العرف المعروف بفقه الواقع".
وأضاف لـ"المصريون"" :الزواج المتذرع من
أجــل عمل غير شــرعــي يخالف الــشــرع؛ ألنه
عبارة عن ورقة يكتبها رجل المــرأة ثم يضعها
في جيبه ،وبالتالي قد ينجب منها وربما يمزق
الورقة ويتركها ،وبعد ذلك نجد الشوارع ممتلئة
باألطفال غير الشرعيين".
وتابع قــائـ ًـا" :الــمــرأة التي تتزوج لتحتفظ
شرعا
بمعاش زوجها المتوفى أو معاش أبيها،
ً
مخالفة لله ولرسوله ولولى األمــر ،ويعتبرها
الــقــانــون المدني ســارقــة؛ ألنــهــا تــأخــذ أمــوال
الدولة ،لذلك الزواج العرفي بهذه الطريقة حرام
بشكل مباشر من دون نقاش".
وأكد الدكتور فارس عمران ،أستاذ القانون
الدستوري ،أن "الــزواج العرفي في أصله ليس
ـرامــا ،ولــكــن المقصود بــه هــو الـ ــزواج غير
حـ ً
"الــمــدون" ،إنما الــزواج العرفي غير الشرعي
ال ــذي يتخذ صــفــة الــســريــة وال يــعــرفــه ســوى
الزوجين ،هذا هو المحرم".
وأضـــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :الــــزواج العرفي

المقصود به غير المسجل عند مأذون شرعي،
ال ضــرر منه على اإلط ــاق ،طالما أن األهــل
واألصدقاء يعلمون به".
وتابع" :الــزواج العرفي السري إذا اُتخذ
كذريعة للحصول على مستحقات مالية ليس
شــرعـ ًـيــا وفـ ًقــا للقانون الــســائــر ،ألنــه بذلك
أصبح وسيلة محرمة ،لتحايله على قوانين
الدولة؛ وتصبح المرأة التي تلجأ إلى ذلك
مرتكبة جريمة تزوير والحصول على مال
الغير".
وقـــــال ع ــم ــاد الـــديـــن صــــــادق ،الــخــبــيــر
القانوني ،إن "سيدات كثيرات يتخذن الزواج
العرفي بوابةً خلفية أو ذريعة ،لعدم فقدان
الــمــعــاش ،وبــكــل المقاييس فــإنــهــا مخالفة
قانونية يقع مرتكبها تحت طائلة القانون،
وقتما يثبت هذا".
وأضاف ،أنه "في حالة الزواج العرفي من
دون علم أي إنسان به ،بورقة عرفية مكتوبة
بين الرجل والمرأة ومتواجدة داخل األدراج،
ف ــا يــوجــد ســبــيــل إلثــبــاتــهــا ،ولــكــي تقطع
المعاش عنها البد من وجــود أوراق رسمية
موثقة ،ألن الــزواج العرفي إذا علمته هيئة
المعاشات لن تقطع المعاش على اإلطــاق
ألنها تحتاج إلى وثيقة رسمية".
وأشار الخبير القانوني ،إلى أن "الحكومة
نفسها تحتاج إلــى طــرق ومقترحات ومــواد
تشريعية أكثر وجديدة لمالحقة المخالفين،
وبــحــاجــة مــاســة إل ــى تفعيل م ــواد قانونية
جــديــدة تحتج بها بموجب الــورقــة العرفية
لقطع المعاش عن األرملة أو المطلقة التي
عرفيا ،ألن هنا سيحدث
ثبت زواجها بآخر
ً
كثيرا
عنصر الردع للمرأة وستعيد التفكير
ً
عرفيا".
قبل أن تتخذ قرار الزواج
ً
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طالبان باألزهر يناشدان «الطيب»:
حياتنا فى خطر ..نظرة رحمة

ويوضح أنهما ناشدا كافة المؤسسات المعنية
«فاكسات لكافة الجهات المعنية ومناشدات ال
حصر لها ،وتدهور الحالة لألسوأ» ،هذا هو حال وأرســا "فاكسات" لرئاسة الجمهورية ولمجلس
األخوين عبد الرحمن سعيد محمد وأخوه محمد الــوزراء وكذلك لــوزارة الصحة وعــدد من الجهات
سعيد محمد ،الطالبان بكلية الشريعة والقانون الطبية ،غير أنهما لم يتلقيا أي رد ،على الرغم
مشيرا إلى أنهما على هذا
بجامعة األزهــر ،والمصابان بـ "الهيموفيليا" منذ من تكرار المحاولة،
ً
سوءا واأللم
الحالة منذ عدة سنوات والحالة تزداد
والدتهما.
ً
يــقــول عــبــدالــرحــمــن ،إن ــه يــعــانــي وأخــــوه منذ يتضاعف.
وأوضح أنه ذهب إلى المسؤولين بجامعة األزهر
والدتهما من مرض "الهيموفيليا" وفي سن الثانية
عشر ،أصيبا السن باعوجاج في العمود الفقري ،لكنهم قالوا أن األمر صعب ويحتاج لتدخل الدكتور
شخصيا ،مناشدا إياه
"اإلعوجاج كان في البداية بسيطًا ويمكن عالجه أحمد الطيب شيخ األزهــر
ً
بصورة أسهل من اآلن لوال اإلهمال والتراخي وعدم التدخل إلنقاذها من الوضع الصحي الصعب الذي
يعيشانه نتيجة اآلالم فــي العمود
االستجابة لمناشداتنا".
الفقريً ،
قائل" :نحن أبناءك وأبناء
بعد اإلصابة بإعوجاج في العمود
مؤسسة األزهـــر ونطلب منك أن
الفقري لم يتوقفا عن اللجوء إلى
تــدخــل لعالجنا فحالتنا أصبحت
لمعرفة ما يجب عليهما فعله ،خاصة
سيئة للغاية وحياتنا تتدمر وال أحد
يوما تلو األخر،
أن األلم كان يزداد ً
يرأف بنا".
يتابع" :بعد عمل األشــعــة الالزمة
ويستطرد" :بــســب األل ــم عيدنا
تبين أننا بحاجة إلى "حــزام ثالثي
ثالثة ثانوي كما أننا هذا العام في
األبعاد"؛ حتى يعود العمود الفقري
الكلية رسبنا؛ ألن األلــم شديد وال
لموضعه الطبيعي ويتوقف األلم".
نستطيع مــعــه الــمــذاكــرة ،نــحــن ال
لكن المشكلة أن "هذا الحزام غير
نعلم لماذا هذا التعنت ضدنا وكافة
متوفر في مصر ،ويتطلب السفر إلى
الطيب
األوراق والــمــســتــنــدات المطلوبة
الواليات المتحدة ،ونحن من الصعب
مناشدا الرئيس عبد الفتاح
قدمناها"،
أن نوفر ثمنه ،لــذا تقدمنا بطلب
ً
للحصول عليه على نفقه الــدولــة ،لكن المجالس السيسي بالتدخل وإنهاء المشكلة.
والهيموفيليا أو مــا يــعــرف بــمــرض الــنــاعــور
الطبية رفض الطلب ألسباب غير معلنة".
يكمل عبدالرحمن" :عقب الرفض تقدمنا بطلب ( )Hemophiliaهو عبارة عن مرض وراثي يمتاز
آخر ،لكنهم في هذه المرة طلبوا فواتير تكلفة من بنزيف متكرر في أعضاء الجسم الداخلية المختلفة
المركز المتخصص في مثل هذه العمليات ،وتقرير وبــالــذات المفاصل ،نتيجة لنقص أحــد العوامل
من معهد ناصر أن حالتنا ليس لها عالج في مصر ،المسؤولة عن تخثر الدم في الجسم.
والــحــمــد لله تمكنا مــن الــحــصــول على الفواتير
والتقارير المطلوبة وقدمناها ،غير أنهم رفضوا
حسن عالم
أيضا دون أن يبلغونا بأسباب الرفض".
الطلب ً

«أبوهاشم» :كندا تقدم الدعم لإلخوان بتركيا

يعتنقونها ،ومن هنا يأتي االنشقاق واالختالف بين
شــن المستشار عــمــاد أبــوهــاشــم ،المنشق عن
الجماعة وأعضائها خاصة المنضمين حدي ًثا لها".
الذعا ضد الجماعة،
هجوما
"اإلخوان المسلمين"،
ً
ً
وأض ــاف الــزعــفــرانــي لـــ"الــمــصــريــون"" :جماعة
متهما إياها بأنها "توظف الدين لخدمة أهدافها
اإلخوان لها خطابان األول يوجه إلى أسر الجماعة
السياسية".
وهي العقول التي تربت منذ طفولتها داخل الجماعة،
وأضـ ــاف أبــوهــاشــم عــبــر صفحته عــلــى موقع
التواصل االجتماعي "فيس بــوك" ،أن هناك دوالً وخطاب آخر يوجه إلى المثقفين وأصحاب المناصب
المنضمين للجماعة أو المتعاطفين معها".
مشيرا إلى أن
تقدم تسهيالت لإلخوان في تركيا
ً
أيضا لديها خطابان اآلن في
وتابع" :اإلخ ــوان
"كــنــدا تدعم اإلخ ــوان فــي تركيا بأكبر تسهيالت
ً
الخارج؛ فهناك خطاب يوجه لبعض
للسفر والهجرة إليها ،فهناك هيئات
الــــدول الــغــربــيــة مــثــل كــنــدا ،وهــذا
حكومية وأهــلــيــة ومنظمات دولية
الخطاب يتبناه اآلن إبراهيم منير
تمنحهم ميزات استثنائية هناك".
نائب المرشد العام للجماعة ،الذي
وقـــــال إن جــمــاعــة "اإلخـــــــوان"
يتحدث عن أن اإلخوان هي جماعة
تستخدم الــديــن كوظيفة لتحقيق
ديمقراطية تقوم على السالم واألمن
مصالحها فديانتها هــي اإلخ ــوان،
والــديــمــقــراطــيــة وت ــح ــارب العنف
مضي ًفا" :اإلخوان إذا قال "أنا مسلم"
والتطرف".
فإنه ال يقصد البوح بحقيقة ديانته
واســتــدرك" :أمــا الخطاب الثاني
وإنــمــا هــو فقط يفصح عــن مهنته،
فهو يوجه إلي الدول العربية ومصر،
فديانته إخواني ،ومهنته :مسلم".
وفيه أن الجماعة تعاني من الظلم
وتــابــع" :اإلخــوانــيــة" هــي الــديــن
والقهر ألعضائها في داخل مصر".
الرسمي لإلخوان ،أما اإلسالم فهو
عماد أبوهاشم
واعتبر الزعفراني ،أن "الخالفات
الوظيفة أو المهنة أو الــحــرفــة أو
واالنقسامات داخــل الجماعة تكون
البضاعة التى يتاجرون بها لكسب
وفــق أغــلــب الــظــن بسبب تــضــارب المصالح بين
العيش".
قيادتها ،وهي موجودة بالفعل لكن يتم التكتم عليها
من جانبه ،قــال خالد الزعفراني الباحث في
خاصة الموجود بين القيادات التاريخية للجماعة"
الحركات اإلســامــيــة ،إن "بعض األعــضــاء الذين
مؤخرا عن اإلخوان سواء المتعاطفين معها
انشقوا
ً
أو الموالين لها ،عندما تعاملوا مع اإلخوان على أرض
عصام الشربينى
تماما عن األفكار التي
الواقع ثبت لهم أنهم مختلفون ً

األحد
السنة الثامنة  -العدد 939
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الدكتور محمد عثمان الخشت فى حوار لـ"المرصيون"..

رئيس جامعة القاهرة :التعليم
القائم على التلقين يخ ّرج إرهابيين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة ،إن
طالبا متطرفين
يخرج
ً
التعليم القائم على التلقين والحفظ ّ
وإرهابيين ،ألنه بمثابة السمع والطاعة فقط دون تفكير وفهم،
مشددا على ضرورة تطوير المناهج الدراسية ،وتطوير الخطاب
ً
الدينى بما يتالئم مع اإلنسان المعاصر.
وأضاف فى حوار مع «المصريون» ،أن جامعة القاهرة بدأت
تغيير نظم االمتحانات من طرق الحفظ والتلقين إلى الطرق
التى تقيس الفهم والتفكير النقدى والمقارنة ،ألن االعتماد على
الحفظ يصنع العقلية اإلرهابية ذات البعد الواحد التى تعتمد
على التسليم ال التفكير الناقد .وأشار إلى أنه تم إعفاء أبناء
الشهداء واليتامى وغير القادرين من دفع المصروفات الدراسية

فى المرحلة الجامعية األولى ،الف ًتا إلى أن جامعة القاهرة لم
تحجر على رأى أحد وتقبل كل اآلراء ،وهى بيت لكل المصريين.
ونفى الخشت إخضاع جامعة القاهرة لسيطرة األمن ،قائالً:
هناك فارق بين تحكم األمن فى اإلدارة ،والتنسيق مع مؤسسات
الدولة ،طبيعى لما أعين حد الزم أطلب منه فيش وتشبيه،
وهذا إجراء معمول به فى كل دول بالعالم ،والدليل على ذلك
التحريات األمنية التى تجريها الدول للمتقدمين للحصول على
تأشيرات دخول لها ،وإلى نص الحوار..

أسامة عبدالله

الخطاب الدينى التقليدى ال يصلح لإلنسان المعارص ..والبداية من خالل تطوير المناهج التعليمية >> الجامعة تسمح بالممارسات السياسية وليس العمل القائم عىل الطائفية أو االستقطاب
إعفاء أبناء الشهداء واليتامى وغري القادرني من المرصوفات الدراسية >> أتمنى إلغاء الكتاب الجامعى المطبوع لتحل محله المراجع ومصادر المعرفة اإللكرتونية
*فى البداية ..ما رؤيتك لمنظومة التعليم فى مصر
خاصة التعليم الجامعى؟
ال بد من تطوير المناهج الدراسية ،لتتحول من مناهجتحتوى على معلومات إلى طرق تفكير وكيفية الحصول على
المعلومات ،وتعليم الطالب كيفية البحث والتفكير ،للوصول
إلى النظريات العلمية ،وليس عن طرق التلقين والحفظ،
فينبغى أال نعلم الطالب قوانين "نيوتن" فقط ،لكن يجب أن
نعلمه كيف وصل "نيوتن" لهذه القوانين.
*تحدثت فى أحــد تصريحاتك ..بأنه ال بد من
تغيير الخطاب الدينى فى مصر ..ماذا تقصد؟
الــخــطــاب الــديــنــى التقليدى لــم يعد يصلح لإلنسانالمعاصر ،مثل البناء القديم ،حتى ولو تم ترميمه ال يصلح،
يجب أن يكون هناك تطوير للخطاب الديني ،طب ًقا لمفاهيم
جديدة تتعلق بتقديم رؤية جديدة للعالم قائمة على تحديات
العصر ،يقوم هذا الخطاب على تقدم فقه المعامالت على
العبادات ،وعلى رؤية علمية للعالم تتعلق باإلنسان ،والمجتمع،
وكل ذلك مرتبط بالقرآن الكريم وما صح من السنة النبوية
المطهرة.
قلت منذ أشهر ،إن الخطاب الدينى التقليدى ال يصلح
للتجديد ،أن الخطاب الجديد يقوم على الفهم البشرى للنص
المقدس ،أى أنه متغير بتغير الزمان والمكان ،بينما الخطاب
الدينى التقليدى صنع لعصور زمنية أخــرى ،يصلح لها من
الناحية الزمنية واالجتماعية واالقتصادية وأحــوال البشر،
لكنه ال يصلح لعصرنا.
والمطلوب ،خطاب دينى جديد مناسب لعصرنا وهمومنا،
بما ال يخل بثوابت الدين ،وكذلك فهم جديد للدين يرعى تغير
أحوال البشر بالزمان والمكان ،ألن القرآن الكريم كتاب صالح
لكل زمان ومكان ..وبه نوعان من اآليــات "اآليــات المحكمة
قطعية الداللة أحادية المعنى واآليات ظنية الداللة متعددة
المعنى" ..و"اآليات المحكمة" منها القواعد الخاصة بالتوحيد
وثوابت الشريعة ،مثل الصلوات الخمس.
*وما الذى فعلته جامعة القاهرة فى هذا اإلطار؟
جامعة القاهرة عقدت  105ندوات  589ورشة تدريبيةو 120ورشــة عمل و 512نموذج محاكاة خــال ستة أشهر
فقط ،وهى تعتبر مكا ًنا للنشاط السياسى وليس الحزبي،
ألن األخير يعنى االنحياز واالستقطاب ،وجامعة القاهرة
بيت لكل المصريين ،تسمح بالممارسات السياسية والعلم
السياسي ،وليس العمل القائم على الطائفية أو االستقطاب،
وفور إعالن بيان الرئيس األمريكى دونالد ترامب كانت جامعة
القاهرة أول مؤسسة فى مصر تعلن رفضها وإدانتها للقرار،
كما نظمت وقفة حضارية لرفض القرار ،ألن هناك فر ًقا بين
الفوضى واالعتراض القائم على أسس متحضرة.
*لكن أال يتنافى ذلــك مع حظر العمل السياسى
للطالب داخل الجامعة؟
الجامعة بيت للعلم والمعرفة والوعى السياسى ،بينماالعمل السياسى مكانه األحزاب والبرلمان وقنوات ممارسة
السياسة ،فــى حين أن أســاتــذة الجامعة هــم صــنــاع علم
وأفكار ،وصانع العلم واألفكار يهتم بالوعى السياسى ،والعمل
السياسى طائفى يؤدى إلى صراعات داخل الجامعة ،لهذا
نمنعه ونحظره.
*تتحدث عن ضــرورة تجديد الخطاب الدينى..
فلماذا يغيب االهتمام بتطوير المناهج ليتواكب مع
تلك األفكار؟
الجامعات لديها دور كبير فى صنع الخطاب الدينىالجديد ،ونــشــره ،وجامعة القاهرة ،بــدأت منذ فترة أولى
خطوات المشاركة فى تشكيل الخطاب الدينى الجديد ،من
خالل تغيير نظم االمتحانات من طرق الحفظ والتلقين إلى
الطرق التى تقيس الفهم والتفكير النقدى والمقارنة ،ألن
االعتماد على الحفظ يصنع العقلية اإلرهابية ذات البعد
الواحد التى تعتمد على التسليم ال التفكير الناقد ،والمثال
على ذلك بعض الكليات التى كانت تنتج النسبة األكبر من
العقول المغلقة ،العتمادها على الحفظ دون التطرق إلى
الفهم والتفكير والتحليل.
والــجــامــعــات ُمطالبة بصنع خريطة واســعــة لألنشطة
الثقافية والدينية ،والعلمية والتكنولوجية ،لتغيير طرق التفكير
الخاطئ ،المشكلة فى النظر لألعراض وترك سبب المرض
الحقيقي ..أى تــرك السبب والــذهــاب ألع ــراض المرض،
والسبب هو طرق التفكير ..فال بد من تغيير طرق التفكير.
*هــل تعتقد أن مصر بحاجة فعلية إلــى تجديد
الخطاب الدينى فى الوقت الراهن؟
مصر بحاجة إلى تغيير المناهج التعليمية ،وتعد هذهجدا ،من خالل االعتماد على الفهم والتفكير
الخطوة عاجلة ً
جانبا ،وتغيير
العلمي ،وإزاحــة الفكر األسطولى والسحرى
ً
المناهج نقطة البداية فى الخطاب الدينى الجديد ،وكذلك
تغيير مناهج المواد الدينية ،بالمدارس وهــى قائمة على
الحفظ والتلقين.
*هل لبيت العائلة المصرى دور فى تجديد الخطاب
الديني؟
بيت العائلة المصرى ليس مسئوالً وحــده عن تجديدالخطاب الديني ،فهو مسئولية جميع األطراف ،وكل مؤسسات
الدولة لها دور فى التغيير ،وال بد من تغيير وجهة النظر
واألفكار بشأن التعايش مع اآلخرين حتى لو كانوا مختلفين
مبررا لصنع العداء.
تماما ،فاالختالف ليس
عنا
ً
ً
*ومــاذا عن رؤيتك حول دور األزهــر خالل الفترة
المقبلة؟
مسئولية الخطاب الدينى ليست مسئولية األزهــرالشريف فقط ،لكن مسئولية كل مؤسسات الدولة ،بما
فيها الجامعات ووزارة الثقافة والمؤسسات اإلعالمية،

لتهيئة وتوجيه البشر إلى الفهم الصحيح وتنوير العقول،
واألزهـ ــر لــه دور كــبــيــر ،ولــكــن لــيــس هــو صــاحــب الــدور
الوحيد.
*مــا اإلجـــــراءات الــتــى اتــخــذتــمــوهــا لتحسين
تصنيف جامعة القاهرة على المستوى الدولى؟
الجامعة أقدمت على العديد من اإلجراءات؛ أبرزهازيادة عدد األساتذة الناشرين للبحوث بالمجالت الدولية،
كــمــا ق ــررت زيـ ــادة صــافــى جــائــزة األس ــات ــذة الــمــنــشــورة
دوليا بواقع  ،%25وستتم زيــادة مكافأة النشر
أبحاثهم
ً
العلمى خالل عام  2019بنسبة  ،% 20وقررت الجامعة
إحالة أى أستاذ بجامعة القاهرة ينشر أبحا ًثا علمية
باسم غير اسم الجامعة إلى التحقيق ،كما سيتم إنهاء
إعارته للخارج ،ألنه ابن جامعة القاهرة وهى التى علمته.
* هناك من يرى أن األمن عاد ليفرض سيطرته
على الجامعات ..ما تعليقك؟
هــذا الــكــام غير صحيح بــالــمــرة ،ف ــإدارة الجامعةتملك إرادتــهــا ورأيــهــا فــى كــل الــمــوضــوعــات المختلفة،
وهناك فارق بين تحكم األمن فى اإلدارة ،والتنسيق مع
مؤسسات الدولة ،طبيعى "لما أعين حد الزم أطلب منه
فيش وتشبيه" ،وهذا إجراء معمول به فى كل دول بالعالم،
والدليل على ذلك التحريات األمنية التى تجريها الدول
للمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول لها.
*تحدثت فــى أحــد المنابر اإلعالمية عــن أن
التعليم يخ ّرج ويف ّرخ إرهابيين ..ماذا تقصد؟
هناك بعض أنماط التعليم تخرج وتفرخ إرهابيين،مثل التعليم القائم على الحفظ والتلقين ،وهذا النوع من
إرهابا وتطر ًفا ألنه بمثابة السمع والطاعة
التعليم يولد
ً
فقط دون تفكير وفهم ،وأرى أنه ال بد من تطوير المناهج
التعليمية ،ولدينا فى مصر تعليم معاصر لتعليم الناس
الحقائق المتغيرة.
*م ــا حقيقة إلــغــاء نــظــام "الــبــابــل شــيــت" من
امتحانات الكليات؟
النظام الجديد لالمتحانات ،وهو"البابل شيت" نجحبشكل كبير ،وال نية للتراجع عنه أو إلغاء الفكرة التى
نفذتها الجامعة فى االمتحانات ،وأظهر نجاحات كبيرة
خــال الفترة الماضية ،وسيكون لــه أولــويــة كبيرة فى
امتحانات الكليات على مدار السنوات المقبلة.
*هل يوجد لجان امتحان للطالب المحبوسين
بجامعة القاهرة؟
هناك  9طالب محبوسين ،يتم امتحانهم من خالللــجــان خــاصــة ،بــالــتــعــاون مــع وزارة الــداخــلــيــة وقــطــاع
السجون ،واالمتحان حق دستورى للطالب والجامعة ال
تقف عائ ًقا أمام مستقبل الطالب وتعمل على توفير سبل
الراحة لهم خالل ماراثون االمتحانات ،ومجلس التعليم
بالجامعة ،أقر العديد من القرارات فى اجتماعه األخير،
منها آلية لتطبيق أخــاق وقيم اإلنسانية بين الشعوب،
وكــذلــك تشعيب قسم المكتبات ،إلــى وثــائــق ومعلومات
ومكتبات.
*كيف واجــهــت الجامعة "شاومينج" وتسريب
االمتحانات؟
هناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة لكى تسير عملياتاالمتحانات على أفضل وجه ،والتصدى بحزم للتسريب
اإللكتروني ،مع اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التسريب
اإللكترونى لالمتحانات ،بطبع أوراق االمتحانات واألسئلة
فى يوم االمتحان نفسه ،مع التحذير بطبع االمتحانات
على أجهزة متصلة باإلنترنت لمنع أى احتمالية الختراق
األجــهــزة وتسريب االمتحانات ،ومــن ضمن التوجيهات
فى االمتحانات أن تكون ملتزمة بقياس قدرات الطالب
المختلفة مثل القدرة على التفكير واالبتكار واالكتشاف
مع استبعاد األسئلة التى تعتمد على الحفظ والتلقين.
*م ــاذا قــدمــت الجامعة للطالب خــال الفترة
األخـــيـــرة خــاصــة ف ــى مــجــال تــطــويــر العملية
ا لتعليمية ؟
عندما توليت رئــاســة الجامعة ،كنت أعــتــزم تغييرطرق االمتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين إلى
أخرى قائمة على الفهم والتفكير ،وفى رأيى تغيير طريقة
التفكير يبدأ بتغيير طريقة االمتحانات ،ولذلك أصدرت
ـرارا باستحداث ســؤال "حــل المشكالت" ،حتى يتعلم
قـ ً
الطالب الطريقة العلمية فى التفكير بشكل عملي.
وقــــررت أن يــكــون ال ــس ــؤال فــى امــتــحــانــات الــفــصــل
اختياريا ،وأن يكون فى الفصل الثانى
الــدراســى األول
ً
إجباريا ،وهذا السؤال لن تكون له إجابة نموذجية واحدة،
ً
ألن اإلجابة النموذجية الواحدة أخطر طرق تكوين العقول
ا لمغلقة .
وسوف نطلق أول برنامج تدريبى عملى لتعليم الطالب
المشاركة فى بعض الصناعات التى تمكنهم من البدء
فى عمل مشاريع صغيرة ،مثل تصنيع الشموع الطاردة
للناموس ،وتصنيع زيوت الشعر والبرفانات والمنظفات
والــمــطــهــرات ،وأعــلــنــت الــجــامــعــة طـــرح مــســابــقــة بين
المفكرين وأســاتــذة الجامعات والمتخصصين ،إلعــداد
مؤلفين وكتابين مترجمين؛ أحدهما فــى مــجــال ريــادة
األعمال ،واآلخــر فى التفكير النقدي ،ليكونا بين يدى
الطالب ابتداء من العام الدراسى المقبل.
*إلى أين وصلت جهود اإلصالح اإلدارى والتحول
إلى "الالمركزية" بالجامعة؟
نجحنا فــى القضاء على الــمــركــزيــة ،والــتــحــول إلى"الالمركزية" فى اإلدارة بنسبة  ،%45بعد أن استحدثت
قرارا
إدارة جديدة إلدارة أمالك الجامعة؛ كما اتخذنا
ً

الدكتور محمد عثمان اخلشت متحد ًثا لـ"املصريون"

األمن ال يسيطر عىل
الجامعة ..لكن البد من
إخضاع من ينتسب لها
لإلجراءات األمنية

لم نحجب نتائج الطالب
ً
المتعرثني ماديا..
وال نحجر عىل رأى أحد
بتشكيل عــدة لــجــان إلحــكــام العمل وإخــضــاعــه لقواعد
الحوكمة ،منها لجنة لحصر وتسجيل المقتنيات األثرية
للجامعة برئاسة الدكتور زاهــى حــواس ،ولجنة لمتابعة
تــرشــيــد اســتــهــاك الــكــهــربــاء بمبانى الــجــامــعــة ،ولجنة
المنشآت الجامعية ،ولجنة المعامل والمختبرات.
*ومــاذا قدمت الجامعة للطالب غير القادرين
وأبناء الشهداء؟
مكتبا لرعاية الطالب
أنشأت للمرة األولى بالجامعةً
بالمدن الجامعية وإعفائهم من مصروفات التغذية لمدة
أسبوعين خالل شهر أكتوبر ،وتخفي ًفا على أبناء الشهداء
واليتامى وغير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات
الدراسية فى المرحلة الجامعية األولــى ،وكذلك رسوم
اإلقامة بالمدن الجامعية ،وإلغاء شهادات الفقر بالمدن
الجامعية واالكتفاء بصورة بطاقة ولــى األمــر أو كشف
العائلة.
*كم بلغ عدد الطالب المستفيدين من اإلعفاء
من الرسوم الدراسية؟
بلغ عدد الذين تم إعفاؤهم من خالل إدارة التكافلطالبا وطالبة بإجمالى
االجتماعى بالجامعة 11ألفا و424
ً

مبلغ  3ماليين و 334ألفا و 707جنيهات.
كما بلغ عــدد طــاب المدينة الجامعية المسدد لهم
طالبا وطــالــبــة ،وإجمالى
رســوم التغذية 4آالف و331
ً
جنيها ،ثم بدأنا إعادة
األجهزة التعويضية  114أل ًفا و150
ً
تأهيل وتجديد خمسة مبانٍ بالمدن الجامعية إلى جانب
تجديد المطاعم.
*وما الجديد بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس
والعاملين بالجامعة؟
نسعى التــخــاذ ق ــرارات مــن شأنها تخفيف األعباءعن أعضاء هيئة التدريس ،وإيجاد طــرق بديلة لزيادة
رواتبهم ،ومنها إلغاء جميع الرسوم التى كانت مفروضة
فى شكل تبرعات إجبارية عليهم ،والتى يسددونها عندما
يقومون باإلعارات واإلجازات ،أو يتجاوزون فترة اإلعارة
القانونية ،أو مرافقة الــزوج أو الــزوجــة ،باإلضافة إلى
المحافظة على جميع امتيازات أعضاء هيئة التدريس.
وفيما يخص العاملين ،فهم الركن الثالث فى أعمدة
جامعة الــقــاهــرة ويقع على عاتقهم تنفيذ خطة تحول
الجامعة إلى الجيل الثالث ،حيث بدأنا إجــراءات تعديل
الشكل التعاقدى لعدد  1014من موظفى الجامعة دفعة
أولى و 318دفعة ثانية ،ليصبحوا على موازنة الجامعة،
ويتم تعيينهم بعد ذلك على درجات دائمة ،باإلضافة إلى
صرف مكافأة مالية قدرها  600جنيه للعاملين باإلدارات
المختلفة ،لحثهم على بــذل مزيد من الجهد ،ومكافأة
موظف بالتعليم المفتوح رفض رشوة  500ألف جنيه.
*وماذا عن جهود البحث العلمى وخدمة التنمية
الشاملة؟
ال بد أن يكون للجامعة دور فى خدمة المشروعاتالقومية ،وتوظيف البحوث العلمية فى عملية التنمية؛
ومن وجهة نظرى أرى أن العلم من أجل الناس وليس كما
هو شائع أن العلم من أجل العلم.
وقمنا بتوجيه مــشــروعــات الــبــحــوث التطبيقية نحو
ً
حلول علمية للحد
مجاالت اقتصادية من شأنها أن توفر
من االستيراد ،وتم تشكيل فرق عمل من كليات الجامعة
لتقديم مــشــروعــات بحثية لتوفير بــديــل محلى للسلع
المستوردة ،وتــم البدء بأربعة مشروعات قومية ،منها
دراسة عمل بديل لعلف األسماك والدواجن المستوردة،
واســتــخــراج المياه الجوفية مــن واحــتــى سيوة والــجــارة،
الستخدامها فى مشروع المليون فدان.
ودعــنــى أوض ــح أن الــبــحــث العلمى لــه دور كبير فى
مــواجــهــة ودراســـة ظــاهــرة اإلرهـــاب مــن جميع النواحى
االجتماعية ،والنفسية من خالل دراسات متعمقة ودقيقة
ً
حلول جذرية لهذه المشكلة الخطيرة.
تضع
*مـــاذا عــن تــطــويــر المستشفيات الجامعية
التابعة للجامعة؟
بدأنا تحويل الجامعة إلــى جامعة إلكترونية ذكية،والتجهيز لبدء مشروع الجامعة الدولية ،فى مدينة 6
أكتوبر والــذى بدأ العمل به على أرض الواقع ،وتطوير
المستشفيات الجامعية ،والبدء فى تطوير مستشفيات
أبــو الريش ،أبــو الريش الياباني ،وأبــو الريش المنيرة،
والمبنى الــوقــائــي ،ومبنى الــعــيــادات الخارجية الجديد
على أرض مهداة من البنك العربى اإلفريقى وبمنحة من
اليابان بقيمة  18مليون جنيه لجامعة القاهرة ،إلى جانب
استكمال المبنى الجنوبى لمعهد األورام القديم.
اهتماما
وعملية تطوير مستشفيات قصر العينى تنال
ً
بال ًغا ضمن مشروعات التطوير الجارية بجامعة القاهرة،
ووحدة الطوارئ بقصر العينى مرت بعدة عمليات تطوير
فــى السنوات الماضية ،وآن األوان لتطويرها بمفهوم
حاليا على تطوير
جديد وإعــادة هيكلتها ،ويتم العمل
ً
طوارئ قصر العينى عن طريق الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة على أحدث النظم العالمية ،وتم تحويل مبلغ 50
مليون جنيه للبدء فى عملية التطوير.
حاليا عمليات
كما أن مستشفيات أبو الريش تشهد
ً
تــطــويــر لــلــوحــدات وتــم إدخـــال أجــهــزة حــديــثــة كالرنين
حاليا تطوير المبنى الجنوبى "القديم"
المغناطيسي ،ويتم
ً
لمعهد األورام لزيادة الطاقة االستيعابية للمعهد بنسبة
 %30بتكلفة نحو  320مليون جنيه من مــوارد الجامعة

الذاتية ،والهدف األساسى لمشروعات تطوير مستشفيات
الجامعة ،هو تحسين العمل واالرتقاء بمستوى التشغيل
والخدمات المقدمة للمرضى ،وأن الخدمات العالجية
آلالف المرضى وتحسينها هو الدافع ألعمال التطوير
التى تتم بالمستشفيات ،ألن القطاع الطبى يعد أهم
وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة ،وأبرز جوانب
هذا القطاع هو خطة تطوير المستشفيات على أحدث
مستوى عالمي.
*كــيــف اســتــعــدت الــجــامــعــة الســتــقــبــال طــاب
الثانوية العامة لتسجيل رغبات التنسيق؟
الجامعة أنهت االستعدادات الالزمة الستقبال طالبالثانوية العامة والــشــهــادات المعادلة لها لعام ،2019
لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد العليا من خالل
تخصيص  3معامل لتسجيل رغــبــات الــطــاب ،بكليات
الزراعة والهندسة والدراسات العليا للبحوث والدراسات
اإلحصائية.
والمعامل الثالث تحتوى على نحو  350جهاز حاسب
آلى ،باإلضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاج
إليها الطالب أثناء أعمال التنسيق ،وكذلك الكوادر الفنية
المؤهلة للتعامل مــع الحاسب اآللــى ومــوقــع التنسيق،
كما تم تخصيص  4مبانٍ بالمدينة الجامعية الستقبال
جميعا الستخدامها خالل جميع
الطالب وتم تجهيزها
ً
مراحل التنسيق.
* ماذا عن المدن الجامعية بجامعة القاهرة؟
اهتماما بالمدن الجامعية من حيث
الجامعة تولىً
مالئما لإلعاشة واإلقامة
الصيانة الدورية لتكون مكا ًنا
ً
وممارسة األنشطة الطالبية المختلفة ،وتوفير التجهيزات
الخاصة باإلقامة واإلعاشة للطالب المغتربين ،والعام
الماضى قررنا تدشين مكتب مخصص بالمدينة الجامعية
لدراسة أحوال الطالب غير القادرين ومساعدتهم ،وف ًقا
لضوابط تضمن العدالة االجتماعية ،والجامعة توفر
الرعاية االجتماعية لطالبها ،كما رفعنا كفاءة المدن
الجامعية ،وقمنا بتجديد وتأهيل  9مبانٍ  ،ومستلزماتها،
"المطاعم ،والمنشآت ،والــمــاعــب" ،وتــم ألول مــرة فى
الــمــدن الجامعية إنــشــاء صــالــة لــلــمــشــاهــدة ،ويستطيع
الطالب اآلن مشاهدة كل الدوريات األوروبية ،والعالمية،
وافتتحنا المرحلة األولى من تجديدات المدن الجامعية،
والتى شملت مدخل المدينة الجامعية ،وتطوير النافورة،
ومسجد المدينة الجامعية للطلبة ،ودهــانــات األبــواب
واألسوار الخارجية ،ورصف طرقات المدينة.
*هناك من يرى أن جامعة القاهرة تحجر على
اآلراء ..ما ردك؟
جــامــعــة الــقــاهــرة لــم تحجر عــلــى رأى أحــد وتقبلجيدا أهمية
كل اآلراء وتتناقش معها ،والجامعة تعى
ً
النقاش الجاد والمنطق فى التفكير وهو ما تعلمه بالفعل
لطالبها ،وأتحدى أى أحد يقول إن الجامعة حجرت على
رأيه ،ومنذ العام الماضى عملت إدارة الجامعة على 14
محورا وأولها تحديث الخطة االستراتيجية للجامعة على
ً
غــرار الجامعات العالمية والخطة اآلن جاهزة للنشر،
والتحول نحو الجيل الثالث ليس تحوالً
حرفيا وإنما تم
ً
تحديثه لربط الجامعة بالهموم االجتماعية واالقتصادية
والسياسية وربــط التعليم بالتنمية الشاملة واالقتصاد
القومى.
وأنا كرئيس جامعة "أؤمن بأن نهضة مصر لن تحدث
إال بتغيير طــرق التفكير ألنــهــا ستقود عملية التقدم
لكل شــيء ،والــطــاب بالجامعة يتعلمون هــذه المبادئ
ويتعاملون بها.
*ما الهدف من إدراج مقررات التفكير النقدى
وريادة األعمال بالجامعة؟
جامعة القاهرة عبر تاريخها لم يوجد شيء يوحدها،والهدف المشترك فقط فى اشتراك الطالب فى اسم
جامعة ،والجامعة أدرجت مقررات جديدة للتفكير النقدى
وريادة األعمال ،واالختبار فى التفكير والفهم والتحليل،
من أجل تخريج طالب قادرين على مواكبة سوق العمل،
وأحد طرق تطوير العقل المصري ،هو الحوار البناء ،كما
أن الحوار المشترك مع الطالب يساعد على التواصل
والخروج باستفادة كبيرة.
فجامعة القاهرة ال ترجع فى كالمها ،وقرارات مجلس
الجامعة للطالب وسيتم تنفيذها ،وفكرة الرفع الحدى
الــخــاص بــالــدرجــات مــوجــودة فــى كــل جــامــعــات الــدولــة
المتقدمة والخاص للطالب فى الكليات ،وكــل الطالب
ماليا لن تحجب نتائجهم هذا العام.
المتعثرين
ً
*ه ــل نجحت الــجــامــعــات فــى تــحــويــل الكتاب
المطبوع إلى إلكتروني؟
*ال بــد مــن ضـ ــرورة تــعــظــيــم الــفــائــدة مــن الــوســائــل
اإللــكــتــرونــيــة الحديثة فــى فتح آف ــاق البحث واإلط ــاع
للطالب حتى ال يتم تكوين عقول مغلقة تعتمد فقط على
فكرة الكتاب الجامعى الجامد الذى ال يخرج االمتحان
عنه ،وأتمنى إلغاء الكتاب الجامعى الواحد المطبوع على
أن يكون اعتماد الطالب فقط على المراجع ومصادر
المعرفة اإللكترونية ،وهذه مسألة معقدة وليست بالسهلة
ويجب أن تبدأ من خالل تغيير ثقافة الطالب ً
أول وتغيير
طرق االمتحانات حتى يتم تأهيل الطالب إلى هذا العصر
الرقمى الجديد ،وأطالب باعتماد الطالب على البحث
عــن المعرفة ،وعــدم االعــتــمــاد على الــمــعــارف المعلبة،
وجــامــعــة الــقــاهــرة تعمل بشكل جــاد على تغيير ثقافة
التعليم لــدى طالبها بخصوص الــمــقــررات اإللكترونية
وضرورة االعتماد عليها بشكل كامل.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 939
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خربشة األطباء ..الصيدليات
تحتاج «شامبليون»
ناقوس الخطر ..روشتات "مطلسمة" ..أدوية بالخربة ..بدائل غري صالحة ..وجرعات زائدة
ً
شاب يدفع حياته ثمنا لـ "حقنة غلط" ..ومريض المخ واألعصاب مات بسبب دواء خاطئ >> الصيادلة :خط سيئ يساوى حياة مريض ..والنقابة :الصيدىل يتعامل مع حواىل  13ألف نوع من األدوية
أيها السادة ..نأسف لقطع
هذا البرنامج الموسيقي،
فقد جاءنا اآلن هذا البيان
الهام ..من حكمدار بوليس
العاصمة إلى السيد أحمد
إبراهيم القاطن بدير
النحاس ..ال تشرب الدواء
الذى أرسلت ابنتك فى
طلبه ..الدواء فيه سم
قاتل ،..هذا النداء الذى
يعد األشهر من نوعه فى
تاريخ السينما المصرية كان
ضمن أحداث فيلم حياة
وموت للفنان الراحل عماد
حمدي.
وعلى الرغم من أن الفيلم
ص ّورت أحداثه عام ،1954
ُ
إال أن هذه الجملة الشهيرة
تحولت قبل شهور إلى
واقع مع اختالف األسماء،
لكن يبقى الهدف هو
إنقاذ روح إنسان من
الموت ،بسبب دواء خاطئ
صرفه له الصيدلي.

أمينة عبد العال
تصوير -أسماء زايد

د .على الدوينى

جاء فى نص رسالة تحذيرية تم تداولها على
نــطــاق واسـ ــع عــلــى مــنــصــات شــبــكــات الــتــواصــل
االجتماعي" :يا جماعة يا ريت ضرورى فى واحدة
اسمها " ".... ...كل اللى اعرفه عنها أنها كبيرة
فــوق ال ـــ 60سنة مــن المحلة ،وهــى صــرفــت دوا
النهاردة من التأمين وادولها بالغلط ،دوا تانى لو
خدته ممكن يحصلها حاجة ..تعديل ..التأمين اللى
تبع نقابة التطبيقيين فى المحلة اللى يعرف أى
حاجة يكلم الرقم ده ضرورى  .....شير ضروري".
والقــى المنشور تفاعالً
واسعا ،إذ قام اآلالف
ً
بمشاركته فى محاولة للبحث عن السيدة ،من دون
معرفة ما إذا كانت جهود البحث قد أثمرت عن
إنقاذ السيدة أم ال.
ما يحسب للصيدلى تحركه لتدارك الخطأ الذى
وقع فيه نتيجة صرف دواء بالخطأ للسيدة ،بينما
هناك المئات من الحاالت األخرى التى تتحول إلى
معارك فى ساحات المحاكم ،بعد إصابة مرضى
بعاهات مستديمة ،ووصــل األمــر إلــى الــوفــاة فى
بعض الحاالت األخرى.
قوانين
لم يغفل القانون النص على العديد من المواد
ذات الــصــلــة ،فــى حــال ارتــكــاب الصيدلى خطأ
يستوجب مساءلته ،من أهمها ،القانون رقم 127
لــعــام  1955وتعديالته والــخــاص بــمــزاولــة مهنة
الصيدلة ،وقانون رقم  47لعام  1969بإنشاء نقابة
الصيادلة وشــرح أهدافها والئــحــة آداب المهنة
والعالقة بين الصيدلى والجمهور ،وقانون مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها ،ورقم
 182لعام  1960وتعديالته "مــع تحديد المواد
المعتبرة جواهر مخدرة" ،وكذلك ملحقاته وهى
القرار  487لعام  1985والخاص بتداول العقاقير
المؤثرة على الحالة النفسية "مع تحديد األدوية
الخاضعة لهذا الــقــرار" ،القانون رقــم  281لعام
 1994لقمع الغش والتدليس.
مشاكل
الخطأ فى الغالب الــذى يحصل نتيجة صرف
أدويــة غير مطابقة لما كتبه الطبيب المعالج فى
"الروشتة" يعزوه الصيدلى إلى عدم وضــوح خط
الطبيب ،إذ ال يتمكن الصيدلى من فك طالسم
"الروشتة" بسهولة ،وحتى ال يظهر بمظهر الجاهل
متخصصا ،فيكون الحل هو أخذ
خاصةً إذا لم يكن
ً
الحروف بالشبه وصرف األدوية ،أو كتابة جرعات
غير دقيقة للمريض ،أو صرف بدائل خطأ ،لكن
ذلك ال ينفى أن هناك صيادلة يتطوعون للقيام
بــدور آخر غير وظيفتهم ،فيقومون بصرف لكل
مريض العالج الف ّعال لحالته ،خاصة وأن الكثير
من الناس يستسهل اللجوء إلى الصيدلي ،بدالً من
توفيرا للمصاريف والوقوف
الذهاب إلى الطبيبة؛
ً
فى طوابير المستشفيات الحكومية.
بينما هناك دراسات عالمية تشير إلى أن %20
من األخطاء الدوائية على المستوى العالمى تحدث
نتيجة وصفات األطباء ،وليس من قبل الصيادلة.
وأكدت جمعية الصيادلة ببريطانيا ،أن األطباء
يتحملون كامل المسئولية عن الوصفات الطبية
ـرارا صحية بليغة
الخاطئة ،التى قد تحدث أض ـ ً
لعشرات اآلالف من المرضى ،بل قد تودى بحياة
بعضهم.
كما أسس عدد من نخبة الصيادلة البريطانيين،
مجموعة أطلقوا عليها "صوت الصيادلة" ،أجروا

محررة "المصريون" داخل إحدى الصيدليات

فيها إحصاءات لتقدير حجم األضــرار والمشاكل
الناتجة عن الوصفات الخاطئة ،ليتضح أن  34ألف
وصفة قد تتسبب فى إلحاق ضرر جسيم للمرضى
سنويا.
يموت منهم أكثر  10آالف
ً
وفى دراســة أُجريت عام  2002لتحليل أخطاء
الــوصــفــات فــى الــمــمــارســة الــطــبــيــة الــعــامــة فى
بندا
بريطانيا ،أظهرت أخطاء فى كل واحد من ً 20
دواء مختل ًفا،
فى وصفة ،وكان كل بند يمثل
ً
عقارا أو ً
وأن ما يصل إلى  %7من الوصفات التى أصدرت
فى مستشفيات المملكة المتحدة قد تتضمن درجة
من درجــات الخطأ ،وبوجود أكثر من مليار عقار
فــى وصــفــات دوائــيــة صرفت عــام  2012وحــده،
تشير هذه األرقام إلى أن حوالى  50مليون وصفة
سنويا قد تحتوى على خطأ.
يصدرها األطباء
ً
حقيقيا ،إال
خطرا
وغالبية هذه األخطاء ال تشكل
ً
ً
أن دراسة أجريت فى عام  2012وجدت أن %18.0
كبيرا ،وهذا يعنى
من بنود الوصفات تضمنت خطأ ً
أنها قد تــؤدى إلــى إيــذاء صحة المريض ،وهذه
األرقام تعنى أن الوصفات الطبية التى تصدر فى
كل عام تحتوى على  8.1مليون خطأ جسيم ،وما
يقارب  %1من  000.525خطأ طبى تم تسجيلها
فى قطاع الخدمات الصحية الحكومية فى المملكة
المتحدة فى الفترة من  2005إلى  2010نتج عنها
وفاة أو أذى شديد.
وكــشــف تقرير ص ــادر مــن المعهد الطبى فى
واشنطن ،عن أن خطوط األطباء تتسبب فى وفاة
سنويا.
سبعة آالف مريض حول العالم
ً
منظمة الصحة العالمية
على الــرغــم مــن أن منظمة الصحة العالمية
حــددت مجموعات دوائية تحت مسمى ()OTC
تصرح بتداولها من دون وصفة طبية ،ومعظمها
تخص عالج السعال وخافض الحرارة وعالج البرد
والــصــداع والــنــزالت المعوية والمسكنات ،إال أن
الخطورة تكمن فى تلك األدوية التى يقوم بوصفها
غير متخصص وال يمت للصيدلة بصلة ،وهناك 15
دولة حظرت صرف الــدواء من دون روشتة ومنها
الواليات المتحدة ،إال أن القانون الحالى فى مصر
ال يجرم صرف الدواء من دون روشتة.
صيدليات بال صيادلة
على الــرغــم مــن تــجــاوز عــدد خريجى كليات
الصيدلة 213 ،ألــف صيدلي ،إال أن الكثير من
الصيدليات وخاصة فى الريف ومحافظات الوجه
القبلي ،ال يوجد بها صيادلة بالمعنى الحقيقي ،إال

من خالل ترخيص الصيدلية باسمه فقط ،أما غير
ذلك فهم باعة داخل الصيدلية ،يحملون مؤهالت
مختلفة ،بعضهم مــن حملة دبــلــومــات الــمــدارس
الصناعية والتجارية ،يقومون أحيا ًنا بوصف بعض
األدوية للمرضى.
«خط سىء يساوى حياة مريض»
فــى مواجهة األخــطــاء التى تتسبب فــى موت
المرضى ،انتشرت حملة على مــواقــع التواصل
االجتماعى تحت شعار" :خط سيء يساوى حياة
مريض" ،أكد منسقها الدكتور أحمد الجويلي ،أن
الــقــراءات الخطأ للروشتات تنجم عنها كــوارث،
وهى ليست خطأ الطبيب فقط ،لكن يشاركه فيه
الصيدلى الــذى ال يميز اســم العقار أو الجرعة
المحددة.
وتطرق إلى واقعة خطيرة حدثت منذ شهور،
عندما قــام طبيب بصرف روشــتــة غير مفهومة
لسيدة ،إال أنه حاول أن يفهم منها ما المرض الذى
تعانى منه ،وما األدوية التى تواظب على أخذها،
وهى لم تخبره بأنها مصابة بالسكر ،وكان العقار
يحتوى على نسبة  %٨٠من الكورتيزون ،األمر الذى
تسبب لها فى ارتفاع معدل السكر فى الدم تاله
غيبوبة سكر ،ولم تكن تعلم بالحمل الذى كان فى
بدايته ،ما تسبب فى إجهاض الجنين.
"الدواء القاتل" ..من المسئول؟
"مات بحقنة غلط" ..يتحدث شاب من محافظة
عاما،
القليوبية عن جــار لــه ،يبلغ من العمر ً 18
صرف له الروشتة شخص فى صيدلية ادعى أنه
صيدلي ،فسر الدواء المكتوب بصورة خاطئة؛ ما
أدى إلى وفاته بعد تناوله الدواء فى الحال ،وليس
أمام األسرة اآلن إال القضاء حتى تقتص لنجلها،
بعد اتباع اإلجراءات القانونية من استخراج الجثة
وتشريحها للتأكد من الخطأ فى صرف الدواء الذى
تناوله.
حالة مماثلة لمريض فى الخمسين من عمره من
قويسنا تعود إلى نحو عام ونصف عندما صرف
روشتة العالج التى كتبها له طبيب مخ وأعصاب،
إلصابته بالتهاب العصب السابع وشلل فى نصف
الوجه األيسر ،وألن الصيدلى لم يتمكن من فك
شفرة الروشتة ولــم تتمكن زميلته من تفسيرها
ـضــا ،قــامــا بسؤاله عــن األدويـــة الــتــى يتناولها
أيـ ً
وصرفاها له ،وكانت النتيجة وفاته نتيجة إصابته
بكهرباء زائدة فى المخ.
وتم التحقيق مع الصيدليين ،وتم إيقافهما لمدة

ستة أشهر عن العمل ،مع تغريمها  ١٠٠ألف جنيه.
"الدكتور كتب لها عالج صرفناه ماتت" ..يقولها
حفيد لسيدة تناولت جرعة بالخطأ ،ولقيت حتفها
جــراء ذلــك ،مضي ًفا لـ"المصريون"" :الخطأ من
الدكتور اللى شخص حالة ستى غلط ،وال كتب
لها عــاج مش مظبوط بجرعات مش صــح ،وال
الصيدلي ،صــرف العالج مش صح وال كتب لنا
جرعة مش مظبوطة ،النتيجة فى اآلخر أن ستى
ماتت ،وإحنا فوضنا أمرنا لله ،لما حاولنا نشتكى
طبعا كلنا رفضنا ،إزاى نعرضها
قالوا نشرح الجثةً ،
لحاجة زى دي ،والغلطان منه لله ،هيروح من ربنا
فين ،ربنا هو المنتقم الجبار".
"الصيادلة" :الخطأ مسئولية مشتركة
الــدكــتــور أحــمــد فــــاروق ،عضو مجلس نقابة
صيادلة يقول إن الصيدلى المتخصص يتعامل
مع حوالى  13.800ألف نوع من األدوية ،أكثر من
األدوية المتداولة فى أوروبا واألمريكتين ،وفى دول
الخليج ال يتجاوز عدد األدويــة ال يتعدى  5آالف
صنف ،كلها تتم كتابتها بالكمبيوتر؛ ألن تغيير حرف
واحــد فقط قد يترتب عليه صــرف دواء خاطئ
للمريض.
وأضاف لـ"المصريون"" :الطبيب يجب أن يراعى
صحة المريض فى كتابة الروشتة بصورة واضحة
مقرا بأن "المسئولية
أو كتابتها على الكمبيوتر"،
ً
مشتركة بين الطبيب والصيدلى فى حالة وقوع
خطأ ،إذ البد أن يكون هناك حرص من الجانبين،
خــاصــة أن األخــيــر دارس الــمــادة الــفــعــالــة ،وكل
مكونات العالج ،ويعمل على الروشتة الدوائية،
ويرى ما فيها من أصناف ،وهل بها جرعات زائدة،
كما يقوم بتقديم نصيحة مجانية على مدار اليوم،
لذلك فدوره صعب ويحتاج إلى خبرة طويلة".
وتابع" :أحيا ًنا لضعف التفتيش والضوابط على
تشغيل عمال الصيدليات جعل الصيدلة مهنة من ال
موضحا أن "مساعد الصيدلى إذا عمل
مهنة له"،
ً
فى صرف األدويــة يمكن أن يحاكم بتهمة انتحال
صفة صيدلي ،بالحبس لمدة تصل إلى عامين طب ًقا
لقانون مزاولة المهنة ،إضافةً إلى غلق الصيدلية
إداريا لمدة شهر أو أكثر".
ً
وأشار إلى أن المادة  26من قانون مزاولة مهنة
الصيدلة تسمح بوجود عمال لكن ال تسمح لهم
بالقيام بأعمال الصيدلى وصرف األدوية.
خطوط غير مقروءة
تقول "دعاء" ،وتعمل مساعدة صيدلى بصيدلية

بمنطقة "الكيت كــات" بالجيزة ،إن "التعامل مع
الروشتات الغريبة يكون بحذر شديد ،والصيدلى
الــمــتــواجــد يــعــرض تــلــك الــروشــتــات عــلــى مالك
الصيدلية لمعرفة نوع العالج وصرفه بنفسه".
وأضافت لـ"المصريون"" ،فى حالة كان هناك
روشتة ال نستطيع فك طالسمها ،يكون الحل هو
التواصل مع الطبيب الذى كتبها ،وذلك عن طريقه
هاتفه الخاص أو الهاتف داخل العيادة" ،موضحة
أنه فى حالة حدوث أى خطأ من الصيدلى يقوم
فورا.
مالكها باالستغناء عنه ً
وأشـــارت "دعـ ــاء" ،إلــى أنها تعمل بالصيدلية
عاما ،وعلى الرغم من أنها ليست
منذ حوالى ً 12
صيدلية ،إال أنها تمكنت فيها من معرفة كيفية
التعامل مع المترددين على الصيدلية ،ولكن صرف
الدواء يكون من خالل الصيدلى فقط ،وهى تعتبر
مساعدة له ،فهو يخبرها باألدوية وهى تحضرها
من أماكنها أو تقوم بإعطاء حقنة لمريضة ،لكنها ال
تقترب من الروشتة إطال ًقا.
الدكتور "أحــمــد" ،صيدلى بــإحــدى صيدليات
منطقة بوالق الدكرور يقول إن "خط بعض األطباء
يمثل معاناة شديدة عند التعامل معه ،خشية من
صــرف جرعة خطأ ،وخاصة إذا كــان ال ــدواء به
"كورتيزون".
وأض ــاف لـ"المصريون"" :إذا تعرض لمشكلة
من هذا النوع ،أقــوم باالتصال بالطبيب لمعرفة
اسم الــدواء وجرعته" ،ووجه العديد من النصائح
للمواطنين حتى ال يصرفوا أدويــة غير صحيحة،
وأهمها أن يطلب من طبيبه أن يكتب اسم الماركة
واألسماء التجارية للعقار ،وأن يتأكد أن علبة الدواء
فى الصيدلية ،مطابقة للدواء فى الروشتة ،من
خالل مطاقة العبوة".
وقـ ــال الــدكــتــور "حــســيــن" صــيــدلــي ،بنفس
الصيدلية لـ"المصريون"" :معظم الروشتات تكون
غير واضحة ،وهناك بعض الخطوات التى أقوم
باتّباعها لفك رموزهاً ،
أول :الخبرة بحكم عملى
ثانيا :المريض له عامل مهم ،فإذا
منذ سنواتً ،
كان يعانى من آالم فى العظام فمن السهل معرفة
ً
مستحيل فالبد من
نوع الدواء ،وإذا كان األمر
االتصال بالطبيب".
من جهته ،أكد الدكتور على الدويني ،المتخصص
فى عالج العقم وتأخر اإلنجاب ،أنه "من الواجب
على الطبيب أن يكتب الروشتة أو الوصفة العالجية
بخط واضــح ،ألن الخطأ فى صرف الــدواء ربما
تترتب عليه مضاعفات صحية قد تكون خطيرة
جدا".
ً
وأضــاف لـ"المصريون"" :هناك بعض األطباء
ممن لهم مصلحة مــع بعض الصيدليات ،يكتب
الروشتة بشفرة ورموز ال يفهمها إال الصيدلى الذى
مشددا على أنه "البد أن تقوم
له مصلحة معه"،
ً
إدارة التفتيش الصيدلى بدورها بالتفتيش على
الصيدليات للتخلص من حملة الدبلومات الفنية
الذين يتعدون دورهــم بصرف الــدواء إلــى وصف
الدواء ،والفتى بدون علم".
وتابع" :المنظومة بها خلل ،بداية من الطبيب
مرورا بحاملى
الذى يكتب برموز هيروغليفية،
ً
الدبلومات الذين انتحلوا صفة الصيدلي ،نهاية
بالرقابة المعدومة على الصيدليات التى غفلت
عن هذه التجاوزات ،وفى النهاية المريض هو
من يدفع الثمن".

مساجد بال أئمة ..وجمعة بال خطيب

ً
صالة الجمعة بال خطبة فى أسيوط ..ومسجد يغلق بكفر الشيخ" :اإلمام مجاش" >> الحبس عاما وغرامة تصل لـ  50ألف جنيه عقوبة صعود المنرب من دون ترصيح
يوما أن ذهبت إلى المسجد ألداء
هل صادفت ً
الجمعة ولم يحضر الخطيب؟ ،فهذا األمر متكرر،
وغالبا مــا كــان يتطوع أحــد الحضور ويصعد
ً
إلى المنبر إللقاء خطبة الجمعة ،لكن الوضع
اآلن بات مختل ًفا عما قبل ،فى ظل اإلجــراءات
المشددة التى تتخذها وزارة األوقــاف بالسجن
والغرامة لمن يصعد المنبر من دون أن يكون
ً
وحاصل على ترخيص رسمي.
أزهريا
ً
وإزاء ذل ــك ،أدى عــشــرات المصلين صالة
الجمعة قبل الماضية بمسجد التوحيد بقرية
نجوع المعادى التابعة لمركز البدارى محافظة
أســيــوط ،من دون خطبة ،بعد أن رفــع المؤذن
للصالة ولم يحضر الخطيب ،فى الوقت الذى
رف ــض فــيــه مسئولو المسجد الــســمــاح ألحــد
ـريــا ،بإلقاء الخطبة
المصلين ،وهــو ليس أزهـ ً
حتى ال يعرض نفسه للمساءلة القانونية حسب
تعليمات وزارة األوقاف.
وفى واقعة مشابهة ،قرر الشيخ سعد الفقي،
وكيل وزارة األوقاف بكفر الشيخ ،منذ أسبوعين،

إحالة مدير األوقاف بـ "بيال" ،ومفتش المساجد
بقرية حــازق التابعة لنفس المركز للتحقيق،
لتركهما مسجد القبالوى التابع لقرية حازق
مغل ًقا فى صالة الجمعة.
ً
إهمال
واعتبر "الفقي" ،أن "مــا حــدث يعد
جسيما ،وكان يجب على مدير اإلدارة والمفتش
ً
التنسيق فيما بينهما والــحــرص على توجيه
الخطيب للمسجد ألداء الخطبة وصالة الجمعة".
وكانت قد وردت شكوى من األهالى لوكيل
الوزارة ،تفيد بإغالق المسجد فى صالة الجمعة،
وعدم تمكنهم من أداء الصالة به ،لغياب اإلمام؛
ما فجر حالة من الغضب.
وقــال الدكتور منصور مــنــدور ،كبير األئمة
بوزارة األوقاف ،لـ"المصريون" ،إن هناك أكثر من
 80ألف إمــام معينون ،فضالً عن أئمة يعملون
بنظام المكافأة ،وهؤالء يتغير عددهم بين الحين
واآلخر ،ويصل عددهم فى الوقت الحالى إلى نحو
 40ألف إمام ،إضاف ًة إلى المتطوعين من أساتذة
الجامعات وخريجى كليات العلوم الشرعية الذين

كبيرا من المساجد".
يغطون ً
عددا ً
وأكــد أن "المساجد كانت تعانى من النقص
الكبير فى عــدد األئمة والخطباء ،إال أنــه فى
ـودا كبيرة
الــفــتــرة األخــيــرة بــذلــت الــــوزارة جــهـ ً
لفرض سيطرتها على المساجد بجميع األنحاء
الجمهورية ،وال توجد مساجد تعانى من نقص
الــخــطــبــاء أو األئــمــة س ــوى ع ــدد مــحــدود فى
المناطق النائية".
وأوضح أن "وزارة األوقاف ليس فى سلطتها
تعيين أئمة جدد لتغطية النقص فى المساجد،
لكن هــنــاك ضــوابــط مــحــددة للتعيين تقتضى
الحصول على الموافقة من جهات أخرى بالدولة؛
بما يتوافق مع الميزانية المحددة للوزارة".
وأشــار كبير األئمة بــوزارة األوقــاف ،إلى أن
"هناك مرونة فى التعامل ،فالقانون وضع لضبط
المساجد وليس للتضييق عليها ،ففى حالة غياب
ً
مسئول
اإلمام لعذر قهرى يكون عامل المسجد
عن تقديم أحد الحضور من أهل العلم ،أو من
يقدر على إتمام أركــان صالة الجمعة ،أو أداء

الفرائض الخمس".
ولفت إلى أنه "فى حال تغيب إمام وعامل فى
المسجد ،فيجوز ألى من المصلين أن يصعد
المنبر حتى ال تضيع الصالة على المصلين،
وال يعاقب على ذلك إال فى حالة الحديث فى
أمور السياسة ،واستغالل المنبر لتحقيق أهداف
حزبية خاصة".
وقال الدكتور عمر حمروش ،أمين سر اللجنة
الدينية بمجلس النواب ،إن "غياب الخطباء فى
صالة الجمعة ال يمثل ظاهرة بل مجرد حوادث
فردية ،وهناك تطور كبير فى تغطية المساجد
بــاألئــمــة ،حتى ال يصعد إلــى المنبر أصحاب
الدعوات الهدامة والفكر المتطرف ،وكذلك حتى
ال يتم استغالل المنابر لتحقيق أهداف حزبية،
وحتى تكون المنابر للدعوة إلى الله فى إطار
الوسطية واليسر والسماحة".
وأضاف حمروش ،لـ"المصريون" ،أنه "ال يجوز
ألحد غير اإلمام أن يصعد إلى المنبر فى حال
مؤكدا أن
غيابه ،والقانون يعاقب المخالفين"،
ً

"العامل هو المسئول عن المسجد ،وعــن من
يصعد إلى المنبر فى حالة غياب اإلمــام ،فهو
يعلم أهــل المنطقة التى يوجد بها المسجد،
ويفرق بين المعتدل وبين من ينتمى ألحــزاب
سياسية أو تيارات فكرية".
وأشار إلى أن "قانون الخطابة يقصر السماح
بالصعود إلى المنابر على أبناء األزهر الحاصلين
على تراخيص صعود المنبر أو المعينين فى
وزارة األوقــاف من أئمة ودعــاة ووعــاظ األزهر
الشريف".
ولفت إلى أن "عقوبة من يصعد المنبر دون
تصريح غرامة ال تقل عن  ٢٠ألــف جنيه ،وال
تتجاوز  ٥٠ألف جنيه ،والحبس مدة ال تقل عن
 ٣أشهر وال تزيد على عــام ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين".
وأوضح مندور ،أن "التخلف عن الخطبة من
دون عذر يعرض اإلمام لخصم بدل صعود المنبر
عن  3أشهر ،أى ما يعادل  3آالف جنيه ،إضاف ًة
إلى اإلحالة للتحقيق".

مختار جمعة
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«اإلبادة الجماعية» تزيد عدد المسلمين  10أضعاف فى رواندا

ً
ً
الروانديون أقبلوا عىل اعتناق اإلسالم بكثافة بعد أن شكل لهم المسلمون دروعا واقية خالل المذابح >> أحياء المسلمني كانت األكرث أمانا ..والمساجد قبلة للباحثني عن النجاة بأرواحهم من الجحيم

حاليا الذكرى الـ  25لإلبادة الجماعية
تمر
ً
التي شهدتها روانــدا ،والتي كانت لها العديد
من اآلثار على البالد ،من بينها انتشار اإلسالم
هناك.
فمنذ ربــع ق ــرن ،كــان عــدد المسلمين في
روانــــدا أق ــل مــن واح ــد فــي الــمــائــة مــن عــدد
حاليا بنحو عشرة
السكان .لكن نسبتهم تقدر
ً
في المائة من سكان البالد البالغ عددهم 11.2
مليون نسمة .فماذا حدث هناك وانعكس بشكل
إيجابي على انتشار اإلسالم؟
ماذا حدث منذ ربع قرن؟
قتل نحو  800ألــف شخص خــال مئة يوم
فقط من المذابح الجماعية في روانــدا عام
 ،1994على يد متطرفين من قبائل الهوتو الذين
استهدفوا أفراد أقلية التوتسي ،باإلضافة إلى
خصومهم السياسيين الــذيــن ال ينتمون إلى
أصولهم العرقية.
ولماذا كانت ميليشيات الهوتو ترغب
في قتل أفراد أقلية التوتسي؟
ينتمي نحو  85في المائة من الروانديين إلى
إثنية الهوتو ،غير أن أقلية التوتسي هيمنت على
البالد لفترة طويلة.
في عام  ،1959أطاح الهوتو بالحكم الملكي
للتوتسي وفــر عشرات اآلالف منهم إلــى دول
مجاورة من بينها أوغندا.
وشكلت مجموعة من التوتسي في المنفى
جماعة متمردة أُطلق عليها (الجبهة الوطنية
الــروانــديــة) الــتــي غــزت روانـ ــدا عــام ،1990
واستمر القتال إلى أن أُبــرم اتفاق سالم عام
.1993
وفــي ليلة الــســادس من أبريل عــام ،1994
أُسقطت طائرة كانت تقل الرئيس الرواندي

آنذاك جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي
سيبريان نتارياميرا ،وقُتل جميع من كانوا على
متنها.
وأنحى متشددو الهوتو بالالئمة على جماعة
الجبهة الوطنية المتمردة ،وبــدأوا على الفور
حملة منظمة للقتل.
وقالت الجبهة الوطنية الرواندية إن الهوتو
هم من أسقطوا الطائرة كذريعة لتنفيذ إبادة
جماعية.
كيف نُفذت اإلبادة الجماعية؟
سلمت قوائم بالغة التنظيم بأسماء خصوم
ُ
الحكومة إلــى الميليشيات ،الذين قتلوا هذه
األسماء وجميع أفراد أسرهم.
وقــتــل الــجــيــران جــيــرانــهــم ،كما قتل بعض
األزواج زوجاتهم المنتميات للتوتسي ،وقيل لهم
إن رفضوا فسوف يقتلون.
وكانت بطاقات الهوية الشخصية في ذلك
الوقت تتضمن تحديد االنتماء العرقي ،ومن ثم
أنشأت الميليشيات نقاط تفتيش في الطرق
حيث كان يجري قتل التوتسي.
كما احـ ُتــجــزت اآلالف مــن نــســاء التوتسي
الستغاللهن في إشباع الرغبات الجنسية.
وكــانــت اإلذاعـــــة تــبــث أســمــاء األشــخــاص
الموجودين على قوائم القتل .حتى القساوسة
والراهبات اتُهموا بالقتل ،ومن بين الضحايا
كان من لجأ إلى االختباء في الكنائس.
وأرسلت فرنسا ،التي كانت حليفة لحكومة
الهوتو ،قوات إلنشاء منطقة آمنة .لكن ُوجهت
إليها اتهامات بأنها لم تبذل الجهد الكافي
لوقف المذابح في تلك المنطقة.
وحــتــى الــرابــع مــن يــولــيــو ،تمكنت الجبهة
الوطنية الرواندية (التي تتمتع بتنظيم جيد) من
السيطرة تدريجيا على مناطق أكثر ،مدعومة

المسلمون الهوتو رفضوا االنضمام إىل "ميليشيا الهوتو"
الرتباطهم بالدني أكرث من العرق

بقوات من الجيش األوغندي ،بعد أن توغلت
قواتها داخل العاصمة الرواندية كيجالي.
وتال ذلك فرار ما يقرب من مليوني شخص
من الهوتو المدنيين ،وبعض من تورطوا في
عمليات اإلبــادة الجماعية ،عبر الحدود إلى
داخــل جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي
كانت تعرف آنذاك بجمهورية زائير) خوفا من
أن يتعرضوا لهجمات انتقامية.
المالذ اآلمن
وقد كان للمالذ اآلمن الذي وفره المسلمون

للتوتسي وحمايتهم من الهوتو أبلغ األثــر في
تحول الكثيرين لإلسالم في ذلك البلد.
وقــال عبد الــســام ،الــذي اعتنق اإلســام
منذ  20عاما ،لهيئة اإلذاعــة البريطانية (بي
بي سي) ،إنه كان في الخامسة عشر من عمره
عندما شاهد فشل الكنائس في حماية الناس
مشيرا إلى أن
طلبا لألمان،
الذين لجؤوا إليها ً
ً
تحوله لإلسالم كان نتيجة مباشرة لما حدث
خالل عمليات اإلبادة الجماعية.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية،

إن مقتل نحو  800ألــف روانــدي في عمليات
اإلب ــادة الجماعية لــم يــؤد فقط لفقدان ثقة
أيضا،
المواطنين في حكومتهم ،بل في ديانتهم ً
إذ تهيمن المسيحية الكاثوليكية فــي هذا
البلد الذي بات اإلسالم فيه هو أسرع األديان
انتشارا.
ً
لقد كانت الكاثوليكية هي المهيمنة على
روانــدا ألكثر من مائة عام ،لكن الناس الذين
امتعضوا من الدور الذي لعبه بعض القساوسة
والراهبات في عمليات اإلبادة الجماعية رفضوا
الدين برمته أو تحولوا لإلسالم.
وق ــال يــاكــوبــو جــومــا زيــمــانــا ،ال ــذي اعتنق
اإلسالم عام  ،1996لـ "نيويورك تايمز"" :الناس
ماتت فــي كنيستي القديمة .لقد كــان القس
يساعد القتلة .لم يعد بوسعي العودة والصالة
هناك ،كان علي البحث عن دين آخر".
كما يوضح أليكس روتــيــريــزا سبب تحوله
لإلسالم قائالً" :لقد تعامل المسلمون خالل
جدا ،فأردت أن
مذابح عام  1994بشكل جيد ً
أكون مثلهم .كانت عمليات القتل في كل مكان،
في حين كان حي المسلمين هو األكثر أما ًنا.
ولم يكن المسلمون منتشرين في أنحاء البالد
حاليا ،وإنما كانوا يحتشدون في
كما هو الحال
ً
ضاحية بيريوجو بالعاصمة كيجالي".
الهوتو المسلمون
مــا حــدث خــال مــذابــح عــام  1994أعطى
مصداقية للمسلمين في رواندا ،إذ رفض الهوتو
المسلمون التعاون مــع ميليشيا الهوتو التي
تطارد التوتسي لقتلهم .وقال الهوتو المسلمون
طا بالدين
حينئذ إنهم يشعرون بأنهم أكثر ارتبا ً
عن العرق.
وقال رمضاني روجيما ،السكرتير التنفيذي
التحاد المسلمين في رواندا" :لم يمت أحد في

مسجد .لقد تصدى المسلمون للميليشيات
وأنقذوا الكثير من األرواح".
وقال روجيما ،وهو من التوتسي ،إنه يدين
بحياته لمسلم خبأه من الميليشيا التي كانت
تــطــارده .وأضــاف" :كمسلمين ،نشعر بالفخر
بالكيفية التي بزغ بها اإلسالم من وسط مذابح
عام ".1994
وعــلــى الــرغــم مــن األرض ــي ــة الــتــي كسبها
أحدا لم يتحدث عن إمكانية أن
اإلسالم ،فإن ً
يحل محل الكاثوليكية التي وصلت إلــى هذا
البلد مع أواخــر القرن الـ  ،19والتي ما زالت
متجذرة في ثقافة رواندا.
وتقول ميداتريس موكاروتابانا ،التي نجت
وذهابا
من المذابح ،إنها صــارت أكثر تدي ًنا
ً
للكنيسة .وتضيف" :لقد أنقذني الرب .لقد كان
يختبر إيماني".
وتــقــول موكاروتابانا" :إن قــس كنيستها -
إسبانيا  -حــاول إقناع ميليشيا الهوتو
وكــان
ً
بترك كنيسته ،بل عرض عليهم أمــواالً ،لكنهم
لم ينصرفوا ،فكانت المذبحة التي نجت منها".
أمر غير قانوني
واآلن ،يعتبر الــحــديــث عــن العرقية في
روانــدا أمـ ًـر ا غير قانوني ،إذ ترى الحكومة
أن ذلــك يساعد في منع إراقــة المزيد من
الدماء.
ويــلــقــى بـ ــول ك ــاج ــام ــي ،زع ــي ــم الــجــبــهــة
الوطنية الرواندية ورئيس البالد منذ عام
واسعا في البالد حاليا نظرا
ترحيبا
،2000
ً
ً
لإلنجازات االقتصادية السريعة التي قام بها
في دولته الصغيرة.
أيضا على تحويل روانــدا
وعمل كاجامي
ً
إلى مركز تكنولوجي ،وله نشاط تفاعلي على
موقع تويتر للتواصل االجتماعي.

لحوم رخيصة ..ال تجد من يشتريها
مواش :بيوتنا بتتخرب ..بنرصف كتري ..وبنبيع رخيص ..وجشع الجزارني ال يرحم المواطنني
ألول مرة منذ سنوات ..انخفاض أسعار اللحوم بالزتامن مع عيد األضحى>> تجار ٍ
يبحث المصريون وحتى قبل أسابيع من حلول عيد
األضــحــى عــن شــراء األضــاحــي ،وأكــثــر مــا يهتمون به
على وجه الخصوص األسعار ،فضالً عن جودة لحوم
األضاحي ،الستيفاء المعايير الشرعية في عملية الذبح.
ويتوقع تجار ،انخفاض أسعار اللحوم مقارن ًة بأعوام
سابقة؛ نتيجة انخفاض أسعار المواشي في األسواق
المحلية ،بسبب إصــابــة بعض الــمــواشــي بــعــدد من
األمــراض؛ ما أدى إلى نفوق كثيرٍ منها ،وهو ما جعل
المزارعين يبيعون المواشي بأسعار منخفضة.
ُ
جنيها
90
وتتراوح أسعار اللحوم في األســواق بين
ً
جنيها ،وتختلف من منطقة إلى أخرى ،وبحسب
و130
ً
جودة ونوع اللحوم.
ويــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون ،إن انــخــفــاض أسعار
المواشي لن يكون له تأثير على أسعار اللحوم التي
تباع للمواطن؛ بسبب استغالل وجشع التجار الذين ال
يستهدفون إال تحقيق الربح فقط.
ويؤكد مربو مـ ٍ
ـواش ،أن إصابة المواشي بعدد من
األمراض في فصل الصيف ،إضافةً إلى االرتفاع الكبير
في أسعار األعالف وتكاليف تربية المواشي؛ كلها عوامل
أدت مجتمعة إلى انخفاض حاد في أسعار المواشي.
عددا
ويقول "خلف ظرافة" ،أحد مربي المواشي ،إن
ً
نظرا
المواشي؛
كبيرا من المزارعين توقفوا عن تربية
ً
ً
النخفاض أسعارها بشكل كبير ،على الرغم من تزايد
تكلفتها ،وهو ما يلحق خسائر كبيرة للمربين.
وأكد "ظرافة"" ،أن "المربي هو المظلوم في منظومة
إنتاج اللحوم ،فأسعار األعالف أصبحت "نار" ،إضافةً
إلى أن القش والتبن ارتفعت بطريقة مبالغ فيها ،فقد
وصل سعر طن التبن من  600جنيه إلى  3آالف جنيه؛
إضاف ًة إلى تزايد تكلفة شراء البرسيم وحقن التطعيم
وغيرها من األمور المتعلقة بتربية المواشي".
وأشار "ظرافة" ،إلى أنه بينما يبيع المواشي بأسعار
منخفضة يتم بيعها في محالت الجزارة بأسعار مرتفعة،
مضي ًفا" :عندما أذهب لشراء اللحمة من الجزار أتفاجأ
بارتفاع أسعارها ،فأنا أبيع كيلو القائم بسعر يبدأ من
جنيها للكيلو ،بينما الجزار يبيع اللحوم بسعر
 40إلى 45
ً
ال يقل عن  100جنيه".
ويــؤكــد محمود مــوســى ،أحــد مــربــي الــمــواشــي ،أن
"إصابة المواشي هذا العام بمرض الجلد العقدي أثر
بشكل كبير على أسعار المواشي"|.
ويضيف" :أدى الــمــرض إلــى نفوق عــدد كبير من
األبــقــار والــجــامــوس ،مــا أدى إلــى انخفاض كبير في

مواطنون" :الىل بزييد عمره مبيزنل" ..خبري اقتصادى :تراجع كبري فى أسعار اللحوم منذ فرباير 2019
أسعار المواشي؛ ألن المربي يفضل بيع المواشي بسعر
منخفض ً
بدل من إصابتها أو نفوقها".
ٍ
مواش ،أن المستفيد الوحيد من عيد
واعتبر تجار
نظرا لإلقبال الكبير على شراء
األضحى هم الجزارون؛ ً
اللحوم ،وشراء الجزارين المواشي بأسعار منخفضة.
ٍ
مواش" :أشتري الماشية
وقال "كرم أبو يوسف" ،تاجر
جنيها ،وأقوم ببيعه في
من الفالح بسعر يبدأ من 40
ً
الــســوق ،وســط عــدم إقــبــال مــن الــجــزاريــن؛ نــظـ ًـرا ألن
أغلبهم يفضل اللحوم المصابة؛ ألن أسعارها تكون
منخفضة أكثر من السليمة ،وبالرغم من ذلك أبيع بفارق
جدا عن سعر شرائها".
بسيط ً
ويؤكد "أبــو يوسف" ،أن "موسم عيد األضحى هو
أفضل المواسم على اإلطالق خالل السنوات الماضية،
ولكن هذه السنة األسعار منخفضة واإلقبال ضعيف".
ٍ
مواش،
واتفق معه في الرأي "عادل أبو عوف" ،تاجر
مؤكدا تراجع أعداد المواشي لدى المزارعين ،في ظل
ً
انصراف عدد كبير منهم عن تربيتها واالتجار فيها.
ناعيا حاله" :كل عام الزم حاجة
وعلق "أبــو عــوف"
ً
توقف حالنا ،السنة دي إصابة المواشي بمرض الجدري
جعل أسعارها في النازل".

فيما شكَّك مــواطــنــون فــي إمكانية تــراجــع أسعار
اللحوم خالل فترة ما قبل عيد األضحى ،قائلين" :اللي
بيزيد في مصر عمره مبينزل" ،وطالبوا في الوقت ذاته
الحكومة بتشديد الرقابة على التجار؛ من أجل تطبيق
تخفيضات حقيقية ألسعار اللحوم خالل عيد األضحى
المبارك.
ويقول "محمد حسن" ،مدرس أربعيني ،إن "|أسعار
ً
سبيل ،خاصة بعد
اللحوم في مصر لمن استطاع إليها
زيادة أسعار المحروقات البترولية والكهرباء".
أسبوعيا بسعر
ويضيف "حسن"" :أشتري كيلو اللحمة
ً
شهريا ما يزيد على  500فقط في
جنيها ،وأدفع
130
ً
ً
بند واحد وهو اللحمة ،ولوال أوالدي مكنتش اشتريت
اللحمة وال دخلتها بيتي".
من ناحيتها ،تقول "زينب محمود" ،ربة منزل" :أشتري
اللحمة البرازيلي أو سوداني ألنها أرخص ومضمونة،
فسعر كيلو اللحمة السوداني في المجمعات االستهالكية
جنيها
جنيها ،أما أسعار كيلو اللحمة البلدي فبـ130
85
ً
ً
وأنا أولى بالفرق بالفلوس".
تتابع" :في عيد األضحى من كل عام بروح المجمع
االستهالكي ،واشتري  2أو  3كيلو لحمة عشان نحس

بالعيد ونعيد ذي باقي الناس".
من جانبه ،قال "نــادر يوسف" ،موظف حكومي ،إن
تماما في الصعيد عن أسعار
أسعار اللحوم مختلفة
ً
مؤكدا أنه يسافر الصعيد كل 3
اللحوم في القاهرة،
ً
أشهر لشراء لحوم.
ويؤكد "يــوســف" ،الــذي ترجع أصوله إلــى محافظة
كبيرا في
تراجعا
سوهاج ،أن أسعار الماشية تشهد
ً
ً
الصعيد ،ولكن بالرغم من ذلك إال أن األسعار مازالت
كما هي في القاهرة والسبب في ذلك هو جشع التجار.
وقــول الــدكــتــور عبد النبي عبد المطلب ،الخبير
واضحا فى أسعار
تراجعا
االقتصادي ،إن "مصر شهدت
ً
ً
اللحوم القائمة تسليم المزارع منذ شهر فبراير ،٢٠١٩
حيث وصل متوسط سعر اللحم البقري قائم حوالي ٤٧
جنيها ،ووصل متوسط سعر اللحم الجاموسى قائم نحو
ً
جنيها".
٤٢
ً
وأضاف "عبد المطلب" لـ"المصريون"" :مع ارتفاع
أســعــار البنزين والــكــهــربــاء ،وب ــدء حجز األضــاحــي
ً
قليل بمعدل  ١٠جنيهات للكيلو
ارتفعت األســعــار
القائم ،وأعلنت وزارة الزراعة متوسط أسعار بيعها
جنيها للكيلو القائم ،وهو
لألضاحي ،بمتوسط ٥٨
ً

سعر أعلى من متوسط أسعار السوق".
على الرغم من ذلك ،أكد ،أنه على "بمقارنة أسعار
هــذا العام بالمقارنة بالعام الماضي ســوف نالحظ
تراجع األسعار ،حيث بلغ متوسط سعر الماشية نحو
جنيها للكيلو
جنيها ،وبلغ متوسط سعر األغنام ٧٥
٦٥
ً
ً
تراجعا
الحية
اللحوم
"أسعار
تشهد
أن
ا
متوقع
القائم"،
ً
ً
بعد عيد األضحى المبارك".
لكن  -بحسب الخبير االقتصادي – "هناك مشكلة
خطيرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم ،فهذا االنخفاض
ال يشعر به المواطن ،حيث ال يؤثر على أسعار شراء
للحوم الحمراء ،فاألسعار لم تنخفض عند الجزارين
بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ،على الرغم من
انخفاض طن اللحم قائم بنحو عشرة آالف جنيه".
وأشار الخبير االقتصادي ،إلى أنه "في العام الماضي
جنيها،
كان سعر طن اللحم قائم يباع في المتوسط ٦٨
ً
اآلن أصبح  ٥٨ألف جنيه ،ومع ذلك لم ينعكس ذلك
على المواطن".
ويــقــول هيثم عــبــد الــبــاســط ،نــائــب رئــيــس شعبة
القصابين بغرفة القاهرة التجارية ،إن "أسعار اللحوم
جنيها
انخفضت خالل األشهر الثالثة األخيرة بنحو 20
ً
في المتوسط في الكيلو الواحد.
وأضــاف ،أن "سعر كيلو اللحمة انخفض في األيام
جنيها ،مقابل من  150و170
األخيرة بين  130و150
ً
جنيها".
ً
وأشار إلى تراجع سعر المواشي القائمة بين  50و52
جنيها للكيلو منذ بداية الشهر الجاري ،مقابل بين 60
ً
جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.
و65
ً
وأرجع "عبد الباسط" ،انخفاض أسعار اللحوم إلى
تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء ،نتيجة
ً
فضل عن توافر
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين،
كميات كبيرة من اللحوم المستوردة والعجول السودانية
في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة واألســواق،
كبيرا من المستهلكين.
والتي تجد إقباالً ً
وتابع "عبد الباسط" ،أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل
المربين يخشون من حــاالت النفوق ،مما جعل هناك
كميات كبيرة من العجول المعروضة للبيع ،وأي تأخير
سيجعلها تستهلك عل ًفا زيــادة أو نفوقها مما يسبب
خسائر للمنتجين.
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«العيشة نار والجو نار» ..هكذا يشكو الغالبية العظمى
للمصريين حالهم مع اشتداد حرارة الصيف ،حيث بات
حلما بعيد المنال ،ما يجعل البعض
الذهاب إلى المصيف
ً
يعوض ذلك بالذهاب إلى حمامات السباحة التى أصبحت
منتشرة على نطاق واسع فى مراكز الشباب وفى المناطق
هروبا من الحر ،خاصة
الشعبية والريفية ،لقضاء بضع ساعات،
ً
جنيها.
جنيها إلى 50
أن ما يدفعه يتراوح ما بين 20
ً
ً
إال أن تلك الحمامات التى يقصدها أعداد كبيرة ،قد تكون
مصدرًا لإلصابة باألمراض ،ألن البعض من مرتاديه قد يكونون
مصابين بأمراض جلدية ،قد تكون معدية ،وقد يؤدى ذلك
إلى اإلصابة بمرض جلدى أو صدري ،وربما يصل األمر فى
بعض األحيان إلى اإلصابة بمرض خطير ال شفاء منه.

أمينة عبد العال وتصوير -أسماء زايد

حمامات السباحة« ..يا رايح تتنزه يا راجع باألمراض»!

معالجة المياه بالكلور ال تمنع األمراض" ..التينيا والربو والرسطان" أخطرها >> إجراءات وقائية للحماية من األمراض المعدية ..وزحام شديد داخل األندية وحمامات المناطق الشعبية

معالجة المياه
يقول "أحمد" ،فنى السباحة ،بأحد نوادى القاهرة
لـ"المصريون"" :تتم معالجة حمام السباحة بالعديد
من الخطوات التى تضمن فى النهاية أن يكون حمام
خاليا من األمراض".
سباحة
مثاليا ً
ً
وأشار إلى أنه "تتم معالجة حمام السباحة بعدة
ٍ
مصاف
طرق ،تبدأ بترشيح مياه الحمامات عن طريق
كبيرة ،فتنظف هذه المصافى المياه من الطحالب
واألجسام الصلبة والقاذورات ،ثم استخدام المعقمات
من خالل مادتى البروم والكلور لتعقيم المياه ،وهى
من أشهر المواد الكيميائية المستخدمة لهذا ،ثم
يتم عمل تــوازن حمضية المياه ً
أول بقياس مستوى
الـــ( ،)pHوهو مستوى القاعدية والحمضية للمياه،
الــذى يجب أن يــتــراوح ما بين  7.2و ،7.8ثم تتم
معالجة عسر المياه الذى يتكون بسبب الكالسيوم،
لذلك إذا كانت نسبة الكالسيوم عالية يجب استبدال
المياه القديمة بأخرى جديدة للمحافظة على صفاء
المياه ،المعالجة الكيميائية تتم فيها معالجة المياه
والقضاء على الروائح الكريهة ،إضافةً إلى القضاء
على العضويات الدقيقة.
حماية ونظافة
يؤكد الدكتور أحمد الخطيب ،مــدرب السباحة
فى كلية التربية الرياضية ،أن "حمام الكلية تُستخدم
فيه أقصى درجــات الحماية والنظافة خاصة أنه
حمام تعليمي ،ويتم التعامل معه بكل طرق التطهير
الحديثة".
وأضاف" :على الرغم من أن معظم الفئات من بنات
معا فى مواعيد مشتركة إال أنه يطبق
وأوالد يكونون ً
أحدث طرق النظافة".
وأضــاف لـ"المصريون" ،أنــه يقوم بالتنبيه على
المشاركين للمحافظة على سالمتهم الصحية ،من
خــال عــدم استخدام أدوات الغير ،وأن يقوم كل
مشترك بإحضار "الباشكير" الخاص بــه ،و"بونيه"
للفتيات ،وأطلب منهم أخذ "شــاور" قبل النزول إلى
الحمام ،ثم أخــذ "ش ــاور" آخــر بمجرد االنتهاء من
الــتــدريــب ،كما أطالبهم بإحضار "ك ــروس" حتى ال
يسيروا على أرض الحمام دون حــذاء ،إلــى جانب
أنه يتم تنظيف الحمام باستمرار ووضع المطهرات
الخاصة به للمحافظة على نظافته وتعقيمه.
تكدس شديد
"الميه بتتغير وتقلب أخضر ،من كتر األطفال،
ومش نافع فيها نضافة" ..كلمات قالتها صفية محمد،

العضو بنادى الترسانة الرياضي ،قائلة إنها اشتركت
لنجلها الصغير فى تدريب لتعلم أصــول السباحة،
ـاء ،لكن التكدس
والــتــدريــب يــوم الجمعة فقط مــسـ ً
الشديد فى النادى هو أكبر مشكلة تعانى منها؛ لما
يخلفه ذلك من أضرار على نجلها.
وأضافت لـ"المصريون"" ،لألسف الشديد على
الرغم من أن مياه حمام السباحة يتم تطهيرها بالكلور
صباحا ،إال أنه نتيجة االزدحام الشديد من قبل رواد
ً
النادى يعجز العمال عن تطهير المياه أكثر من مرة،
ويكتفون بتطهيرها مرة واحــدة ،فيتحول لون المياه
الشفاف إلى اللون األخضر الغامق ثم يصاحب ذلك
تغيير فى رائحة المياه غير مستحب ،وبالرغم من
اشتراك نجلى فى الفترة المسائية إال أننى سأسارع
بتبديله إلى الفترة الصباحية؛ ألنها األفضل واألكثر
نظافة" ،مؤكدة أنها أصبحت تقلق على صحة ابنها
خاصة أنه أصيب بالتهابات وحرقان فى عينيه خالل
الفترة األخيرة.
حمامات المناطق الشعبية
وتحديدا بجوار سنترال صفط
فى "صفط اللبن"
ً
توجد منطقة "الــبــدرشــيــن" ،وعلى الــرغــم مــن أنها
شبابا من المنطقة لجأوا لحل
منطقة ريفية إال أن
ً
للهرب من حر الصيف ،بتصميم حمام سباحة شعبى
يلجأ له شباب المنطقة بأعمارهم المختلفة ،خاصة
أن أسعاره بسيطة فهى للصغار بمبلغ  10جنيهات،
جنيها ،ومن الممكن أن تستعمل
وللشباب بمبلغ 15
ً
حمام السباحة لمدة نصف ساعة فقط بمبلغ 5
جنيهات للطفل ،و 7ونصف للشاب.
والحمام تم تدريجه لـ 3أجزاء حسب األطوال لمنع
يوميا ،كما يتم
أى حــوادث غرق ،ويتم تغيير مياهه
ً
تطهيره فى الصباح بالكلور ،مع وجود المسئولين عنه
باستمرار على جوانب الحمام.
ويسمح للفتيات بنزول الحمام ،وإذا وصل عدد
الفتيات لعدد معين يتم غلق الحمام للفتيات فقط
ويمنع دخول الشباب ،أما إذا كان العدد بسيطًا فيتم
تخصيص جــزء مــن الحمام للفتيات ،ويفصل بين
الشباب وبينهن القائمون على الحمام.
يقول "عبده" ،طالب بالصف الثانى الثانوي ،إنه
يتردد على الحمام بصفة مستمرة هو وأصدقاؤه،
خاصة أنهم يعملون فــى اإلجـــازة الصيفية ،فبعد
االنتهاء من عملهم يتوجهون إلــى حمام السباحة،
القريب من مسكنهم.
وأضاف لـ"المصريون"" ،سعر الدخول مناسب لينا

يعنى  15جنيه فى الساعة وساعات ممكن نيجى نص
ساعة بس وندفع  7ونص ،يعنى ممكن أكتر من مرتين
فى األسبوع".
وعن اإلصابة باألمراض من الحمام ،قال" :أنا مش
خايف ،ألن الحمام نظيف وهما بيغيروا الميه بتاعته،
وعمرى ما لقيت فيه حاجة مش نضيفة ،والحمد لله
مفيش حاجة وحشة حصلت لى منه".
قائمة األمراض
وتقول الدكتورة ألطاف محمد ،أخصائية الجلدية
والتجميل لـ"المصريون" ،إن "حمامات السباحة تحمل
العديد مــن األمـــراض ،ومنها الــربــو ،بعدما أثبتت
األبحاث الطبية أن الكلور المستخدم فيها يزيد من
خطر اإلصابة به ،ورائحة الكلور تؤدى إلى تهييج الرئة،
كما أن هذا المركب ينتج ثالثى كلوريد النيتروجين
الذى ينجم عن استنشاقه اإلصابة بالربو".
أيضا داء "الفيالقة" ،وهو مرض
وأضافت" :هناك ً
تنفسى خطير ،شبيه بااللتهاب الرئوى الحاد ،ينتقل
بسهولة من خالل الماء والبخار فى حمامات السباحة
المغلقة؛ بسبب استنشاق البكتيريا فى بخار الماء".
وحــــذرت كــذلــك مــن أن ــه "يــزيــد تــامــس الــقــدم
لمرفقات المسابح ،فــرص اإلصــابــة بمرض "قــدم
الرياضي" الفطرى الذى يصيب الجلد ،وهو يسبب
شعورًا باأللم والحكة الشديدة واإلحساس بالحرقة،
ومن الممكن أن يتعرض الجلد فى المنطقة المصابة
للنزيف ،وللوقاية منه يفضل ارتداء أحذية عند زيارة
حمامات السباحة وتجنب ارتداء أحذية الغير".
أيضا إلى أن من بين األمــراض المعدية
أشــارت
ً
"عدوى "أذن السباح" البكتيرية التى تظهر فى قناة
األذن الخارجية ،بعد عدة أيام من التعرض لإلصابة
فى حمام سباحة ،عندما يظل الماء فى قناة األذن
لفترة طويلة من الزمن ،تخلق البيئة الرطبة التى
تساعد فى نمو البكتيريا".
إضافة إلى ذلك ،قالت إن "من األمراض الجلدية
التى تنتشر فى حمامات السباحة "التينيا" ،وهو مرض
يستوطن داخل الجسم ،وقد يظهر أنه تم عالجه على
الرغم من بقائه داخل الجسم ،يختفى لفترة ثم يظهر
مــرة أخ ــرى" ،معتبرة أن "الــحــل األمــثــل لعالجه هو
بعض الكريمات المضادة للفطريات وبعض األدوية
والحبوب".
وأشــارت إلــى أن "الكلور فى حمام السباحة قد
يسبب ظهور بقع فاتحة على الجسم" ،الفتة إلى أنه
"من األفضل نزول مياه البحر ً
بدل من مياه حمامات

السباحة ،ألن الملح المتواجد بمياه البحر يساعد فى
قتل الميكروبات يقى من انتقال العدوى".
وحذرت من أن "أخطر األمراض التى من الممكن
أن يسببها الكلور هو سرطان الجلد الذى تتزايد نسبة
اإلصابة به كل عام ،خاصة مع التعرض المستمر لمدة
طويلة للكلور الموجود فى المياه ،والذى من الممكن
أن يسبب إنتاج مــادة سامة ،التى يمكن أن تسبب
الطفح أو إصابة الجسم بأى عدوى أخرى".
واعــتــبــرت أن "الــكــلــور هــو الــمــســئــول الحقيقى
عــن تلك األم ــراض التى يمكن أن يكون السرطان
أيضا عند التعرض لفترة طويلة
القولونى أحدها
ً
للمياه المعالجة بالكلور؛ بسبب مادة "التريهالو ميثان"
الثانوية المسئولة عن نمو الخاليا السرطانية فى
القولون".
إجراءات وقائية
وتقول الدكتورة حنان الكحكي ،أستاذة أمراض
الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس ،إن "هناك
بعض االحتياطات الضرورية التى من الواجب اتباعها
لتفادى اإلصابة باألمراض فى حمامات السباحة".
وأضافت لـ"المصريون"" :أهــم االحتياطات التى
حافيا إطــا ًقــا حول
يجب اتباعها هو عــدم السير
ً
حمام السباحة؛ ألنه مكان مالئم لنشر الفيروسات،
أيضا أن يتم أخذ "دش" قبل النزول إلى حمام
ويجب ً
جيدا حتى
السباحة وبعد الخروج ،والبد من التنشيف ً
ال تتم اإلصابة بالتينيا ،على أن يستعمل كل شخص
منعا با ًتا استعمال
الفوطة الخاصة بها ،وممنوع
ً
الفوطة ألكثر من شخصين ،على أن يتم استعمال
كريمات مرطبة".
وأشارت إلى أنه "يصعب أحيا ًنا الحكم على جودة
حماما ٍ
بناد كبير ،ألن أحيا ًنا ما
الحمام ،حتى وإن كان
ً
تكون الحمامات غير نظيفة فى النوادى الكبيرة ،لذا
يجب التأكد من مديرى الحمام أنه معقم ،وأن درجة
الـ p hبه دقيقة".
ً
طويل
وأضافت" :يجب عدم جلوس الطفل وق ًتا
فــى حــمــام الــســبــاحــة ،كما يجب أن يتعلم الطفل
الخروج من حمام السباحة فى حال الرغبة فى قضاء
حاجته ،ويجب ارتداء نظارة الماء لضمان عدم دخول
الميكروبات للعين ،وكــذلــك ارت ــداء "بونيه" للشعر
لحمايته من أضرار الكلور والمواد الكيميائية له ،كما
يفضل "بل الشعر" قبل نزول الحمام ،ووضع فازلين أو
زيت زيتون أو زيت لوز حلو عليه؛ لضمان تكوين طبقة
عازلة ضد الماء".

كان « ..2019خسر المنتخب ..وفازت مصر»
تحديث البنية التحتية للمالعب ..عودة الجماهري" ..البث الرقمى" ..انتهاء "االحتكار" ..المنتخبات العربية "إيد واحدة" ..مكاسب أمنية وسياحية ورسالة إيجابية إىل العالم

نجحت مصر بــشــهــادة الجميع فــى تنظيم
افــتــتــاح بطولة األم ــم األفــريــقــيــة فــى نسختها
الـــ ،32التى استضافتها خالل الفترة من 21
يونيو حتى  19يوليو الجارى ،على الرغم من أن
البطولة أسندت إليها قبل شهور فقط ،بسبب
تعذر إقامتها فى الكاميرون لعدم االنتهاء من
التجهيزات الالزمة.
مع ذلــك ،استطاعت مصر أن تبرهن على
رائعا كان
تنظيميا
نجاحها ،وأن تقدم مستوى
ً
ً
مــحــل وثــنــاء الــحــاضــريــن ،وكــبــار الشخصيات
الرياضية فى العالم ،ولــم تشهد البطولة ما
يعكر صفوها من الناحية التنظيمية ،وهو األمر
نجاحا عوض إخفاق المنتخب
الذى مثل لمصر
ً
مبكرا من البطولة ،والتى
الوطنى الذى خرج
ً
مرشحا لها بقوة.
كان
ً
مبكرا من
فعلى غير المتوقع ،خرجت مصر
ً
دور الـــ ،16بعد خسارتها أمام جنوب أفريقيا
وسط حضور ما يقرب من  80ألف متفرج صفر
–  ،1وهو األمر الذى أصاب ماليين المصريين
بحالة من الصدمة ،لكونهم كانوا يعولون على
أداء ونتائج أفضل من ذلك بكثير ،وهو ربما
نقطة الضعف ،بعد أن فقدت البطولة الحضور
الجماهيرى الكبير.
الــخــســارة تسببت فــى هــزات عنيفة داخــل
االتــحــاد الــمــصــرى لــكــرة الــقــدم ،دفــعــت هانى
أبوريدة رئيس االتحاد إلى إعالن استقالته ،مع
إقالة الجهاز الفنى بالكامل لـ"الفراعنة" بقيادة
المكسيكى خافيير أجيرى ،فى محاولة لتهدئه
حالة الغضب التى اجتاحت الشارع المصرى
من الخروج المبكر من "كان ."2019
لكن يمكن الــقــول إن هــذا اإلخــفــاق عوضه
حسن األداء التنظيمي ،وظهور قيادات لديها
من الكفاءة ما يؤهلها للتعامل مع الفعاليات
والمناسبات الرياضية الكبرة.
فــقــد أثــبــت محمد فــضــل ،مــديــر البطولة،

جــدارتــه فــى الــمــنــصــب ،حــتــى بــات أحــد أهــم
الــمــرشــحــيــن لــخــوض انــتــخــابــات اتــحــاد الــكــرة
المقبلة فى ظل الحاجة الماسة لفكر جديد
وطاقة هائلة تستطيع إنقاذ الكرة المصرية من
كبوتها ،وهو أهم ما يميزه.
ونــال "فضل" ،إشــادة الجميع بما فيهم َمن
كان يوجه له النقد ،بعد المجهود الجبار الذى
بــذلــه كــى تــخــرج البطولة بشكل مبهر للعالم
أجــمــع ،وتــكــاد تــكــون هــى األفــضــل فــى تــاريــخ
"الكان".
نجح "فضل" فى خروج حفل االفتتاح بشكل
مميز للغاية ،بخالف السالسة وحسن تنظيم
وص ــول الــمــنــتــخــبــات وغــيــرهــا ،فــى ظــل ضيق
الــوقــت ،خاصة أن مهمة التنظيم أســنــدت له
قبل البطولة بنحو 4أشهر فقط.
ويأتى تطوير المنشآت الرياضية والبنية
التحتية لــلــمــاعــب كــأهــم ثــمــار ك ــأس األم ــم؛
ليعالج األزمة التى ظهرت فى الموسم الحالى
ب ــال ــدورى الــمــصــرى بــشــأن الــمــاعــب وج ــودة
أرضياتها ،وهو األمر الذى يتيح التحاد الكرة
الــعــديــد مــن الــخــيــارات فــى تــوزيــع مــبــاريــات
الـــدورى عــلــى الــعــديــد مــن الــمــاعــب الــتــى تم
تطويرها على مستو عال.
ونجحت اللجنة المنظمة فى تطوير وإعادة
تأهيل الــمــاعــب "الــمــجــمــدة" ،وفــى مقدمتها
استاد القاهرة ،بعدما ظهر فى أبهى صوره،
والـ ــذى احــتــضــن مــبــاريــات الــمــنــتــخــب وحفلى
االفــتــتــاح والــخــتــام ،على الــرغــم مــن كــونــه ظل
خ ــارج الــخــدمــة ولــم تلعب عليه أى مباريات
خالل فترة طويلة .وفوجئت الجماهير بالمظهر
منافسا ألكبر
الرائع الذى ظهر عليه ،حتى بات
ً
المالعب العالمية.
فضالً عن ذلك ،استطاعت شركة "تذكرتى"
وليدة البطولة ،القضاء على "السوق السوداء"،
ووصول التذاكر لمستحقيها ،من خالل اعتماد

طريقة حجز تذاكر المباريات عبر اإلنترنت،
باستخدام بطاقة المشجع الــجــديــدة "FAN
 ،"IDوتنظيم الدخول إلى المالعب.
مشجعا على استمرار
نجاح التجربة قد يكون
ً
تطبيقها عقب انتهاء كان  2019خالل مباريات
الدورى المتبقية هذا الموسم ،مع استمرارها
أيضا خالل الموسم المقبل ،بعدما شجع نظام
التذاكر اإللكترونية الجديد الجميع على عودة
الجماهير إلى المالعب.
أما على مستوى التغطية التليفزيونية ،فقد
استُحدث جهاز البث الرقمى للقنوات األرضية
لنقل أحداث البطولة عبر شاشات التليفزيون،
لتكون بــدايــة مميزة إلنــهــاء جــزء مــن احتكار
المباريات لألندية والمنتخبات المصرية التى
تقام داخل مصر.

وعلى غير المعتاد طوال السنوات الماضية،
من اشتداد الصراع بين المنتخبات العربية،
إال أن الجماهير المصرية كسرت تلك القاعدة
خ ــال الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن الــبــطــولــة عقب
مبكر ا ،وساندت
خروجها المنتخب القومى
ً
تــونــس والــجــزائــر وش ــدت مــن أزرهــمــا طــوال
مشوارهما بالبطولة ،وكان لذلك مردود طيب
على األشقاء العرب ،وكأنهم بالفعل يلعبون فى
بلدهم الثاني.
مكاسب مصر من تنظيم البطولة لم تكن
أيضا
مقتصرة على الرياضة فقط ،بل امتدت
ً
لمكاسب اقتصادية وسياسية وسياحية .فقد
استطاعت مصر تسليط الضوء وإرسال رسالة
إلى العالم على أنها دولة أمن واستقرار ،وأنها
قادرة على تأمين وتنظيم األحداث والفعاليات

الكبرى ،وهو ما يدعم القطاع السياحى ويروج
لالستثمار.
فقد استطاعت البطولة أن تــجــذب آالف
الجماهير التى حضرت لــمــؤازرة المنتخبات
المشاركة ،وهو ما أدى لزيادة إشغال الفنادق
ف ــى ال ــم ــدن الــتــى شــهــدت تــنــظــيــم الــبــطــولــة،
وبالتالى ارتفع سعر اإلقامة مع زيادة الطلب،
سياحيا فى
إلى جانب إنقاذ موسم غير رائج
ً
فترة بدايات الصيف.
ولــم تقتصر مكاسب تنظيم البطولة على
ـضــا
الــقــطــاعــات الــكــبــيــرة فــقــط ،بــل طــالــت أيـ ً
المحالت الصغيرة واألكــشــاك ،وأسهمت فى
تــوفــيــر ف ــرص عــمــل وتــشــجــيــع الــكــثــيــريــن على
ٍ
ومقاه بالقرب من المالعب التى
افتتاح مطاعم
تقام عليها المباريات.
الــخــبــيــر االقــتــصــادى أبــوبــكــر الــديــب توقع
ح ــدوث انتعاشة كبيرة بــاالقــتــصــاد المصرى
عقب انتهاء بطولة "كان  ،"2019وتحقيق مصر
فوائد عظيمة من تنظيم هذا الحدث الكبير.
وأضاف لـ"المصريون"" :البطولة نجحت فى
إدخــال عمالت أجنبية كثيرة لمصر ،وزيــادة
الطلب على الجنيه ،مــا يــرفــع عــوائــد مــوارد
النقد األجنبى سواء كانت دوالرية أو باليورو،
وبالتالى زيادة االحتياطى النقدى ورفع قيمة
الجنيه".
وعدد اتلديب مزايا وفوائد تنظيم البطولة،
ّ
ً
قائل" :الفنادق امتألت عن آخرها ،ونشطت
حركة شركات السياحة والنقل وشركات األمن
الخاصة ،وتحقيق مكاسب مالية مــن الدعم
الــمــوجــه مــن االتــحــاد اإلفــريــقــى لــكــرة الــقــدم،
وعائدات اإلعالنات والبث التليفزيوني"".
مــتــف ـ ًقــا م ــع ــه فـــى الـــــــرأي ،قــــال الــخــبــيــر
االقتصادي ،خالد الشافعى ،إن مصر حققت
مصر العديد مــن المكاسب االقــتــصــاديــة من
خالل تنظيم البطولة على أرضها.

وأوضــح ،أن أول هــذه المكاسب هى زيــادة
الطلب على الجنيه من ِقبل الفرق والمنتخبات
والمشجعين المشاركين بالبطولة ،والحصول
على نسبة  %20من اإليــرادات العامة لحقوق
البث التليفزيونى ،واإلعــانــات الموجودة فى
الملعب وبيع التذاكر الخاصة بكل مباراة ،بما
يعنى أن البلد المضيف يعد شريكًا بنسبة %20
من عوائد االتحاد اإلفريقى لتنظيم البطولة.
الدكتور محمد فضل الله ،مستشار هيئة
الــريــاضــة اإلمــاراتــيــة ،قــال إن "تــطــويــر استاد
الــقــاهــرة وتــحــولــه بــصــورة رائــعــة فــى ظــل 5
أشهر من حيث الكثافة الجماهيرية والتنظيم
جدا
المحترم يعد
مكسبا من المكاسب المهمة ًّ
ً
لمصر".
وأض ــاف ،أن رئــيــس االتــحــاد الــدولــى لكرة
تحدث بشكل جيد عن
القدم جيانى إنفانتينو
َّ
مصر وقدرتها على تنظيم األحداث الرياضية
المستقبلية ،ما يعتبر من المكاسب المهمة.
وأكــد أنــه حتى إن لــم تكن هــنــاك مكاسب
اقتصادية فإن المكسب السياسى بتحقيق هذه
الهيمنة الرياضية على مستوى قــارة إفريقيا
رائعا للغاية.
يعد شيئًا
ً
وكــان الــســويــســرى جيانى انفانتينو رئيس
االتــحــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) أشــاد
بتنظيم مصر لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
وفــى كلمته بالجمعية العمومية لالتحاد
اإلفــريــقــى لــلــعــبــة (الـــكـــاف) بــالــقــاهــرة ،أكــد
انفانتينو "البد من تقديم التهانى لمصر على
هــذا التنظيم الممتع لكأس األمــم اإلفريقية
حيث قدمت بطولة ممتازة".
وأضاف "مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت
بنية تحتية رائعة ومالعب أكثر من ممتازة".

محمد عبد الحارس وأمير سعد
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تونس تحظر النقاب فى المصالح الحكومية ..هل تسير مصر على خطاها؟
جاء قرار الحكومة التونسية بحظر النقاب في األماكن
العامة والمؤسسات الحكومية ،وإمكانية تطبيقه في
مصر على غرار تونس؛ ليعيد إلى األذهان اقتراحات
برلمانية سابقة داخل مصر ،بضرورة حظر النقاب في
المؤسسات الحكومية في مصر ،وكانت النائبة غادة
عجمي ،عضو مجلس النواب ،أعلنت في وقت سابق،
أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد ،بحظر النقاب في
األماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان ،مبررة
مقترحها المثير للجدل بأن الهدف منه ،دعم جهود
الدولة في محاربة اإلرهاب ،وأشارت إلى أنه في حال
إقرار مشروع القانون ،سيتم القبض على كل سيدة
ترتدي النقاب خارج منزلها ،وتحرير محضر لها في
أقرب قسم شرطة ،واإلفراج عنها بعد دفع غرامة مالية ال
تقل عن ألف جنيه ،وستتم مضاعفة الغرامة حالة تكرار
الخطأ.
أساتذة األزهر من جانبهم ،أكدوا أن ما يحدث في
تونس لن يحدث في مصر ،ألن مصر بها األزهر
الشريف ،وهو قد أخذ على عاتقه الدفاع عن اإلسالم
ونشر الدعوة في الداخل وفي كافة ربوع المعمورة،
وبالتالي تلك المؤسسة لن تسمح بحدوث ذلك.
وأكد أساتذة األزهر ،أن النقاب فضيلة وليس فريضة،
ومن أرادت ارتداءه فلها ذلك ،ومن ال تريد الحفاظ عليه
فلها مطلق الحرية ،ومن ثم ال يجب إجبار أحد على
ارتدائه وكذلك على خلعه ،ومن الجائز مطالبة السيدة
المنتقبة بالكشف عن وجهها ،حال وجود ضرورة لذلك،
فهذا ال مانع فيه ،ولن يعترض عليه أحد؛ ألن الموضوع
غير معقد حتى يتم منعه في األماكن العامة.
وشدد أساتذة األزهر ،على أن هناك قضايا ومسائل
عديدة يجب العمل عليها ومناقشتها والبحث عن
حلول لها ،بدل من فتح موضوعات تثير الجدل والبلبلة
داخل المجتمعات؛ ألن هناك من يريد زعزعة عقيدة
المسلمين والتشكيك في كافة المسائل الدينية.
وفي إطار ذلك رصدت «المصريون» ،آراء المحللين في
حظر النقاب في تونس في األماكن العامة وإمكانية
تطبيقه في مصر.

حسن عالم

«الشاهد» يمنع النقاب فى المؤسسات
الحكومية
قرر رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،حظر
ارتداء النقاب داخل اإلدارات والمؤسسات والمنشآت
منشورا
الحكومية فى البالد ،وقد أصــدر "الشاهد"
ً
حكوميا يمنع بمقتضاه كــل "غــيــر مــكــشــوف" الوجه
ً
من دخــول مقرات اإلدارات والمؤسسات والمنشآت
العمومية التونسية ،وهــو مــا يعني منع النقاب في
المؤسسات واألماكن المذكورة.
وكشفت بعض التقارير األمنية التونسية ،عن استغالل
بعض المجرمين والمتطرفين النقاب للتخفي أو للتنقل
فــى الــبــاد؛ لتنفيذ عمليات إرهابية ضــد المنشآت
الحكومية واستهداف قوات الجيش والشرطة.
ـرارا في
ـ
كانت وزارة التربية التونسية ،أصــدرت ق ً
 ،2015بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية ،ونفذت
عقوبات على مخالفات هذا القرار ،ومنها إيقاف معلمة
عن العمل.
يأتي قرار رئيس الوزراء التونسي ،يوسف الشاهد،
بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسي ،الباجي قايد
السبسي ،على مــرســوم رئــاســي إلج ــراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية خــال العام الــجــاري ،وتمديد
ابتداء من 5
حالة الطوارئ في البالد لمدة شهر آخر؛
ً
يوليو الجاري ،ويأتي قرار "الشاهد" بالتزامن مع تزايد
وتعمد بعض المطلوبين للعدالة
التهديدات اإلرهابية،
ّ
ارتداء النقاب لتفادي الحواجز األمنية ،وهو ما يصعب
مهام القوات األمنية التونسية فى مالحقة اإلرهابيين.
وكــان وزيــر الداخلية التونسي السابق" ،لطفي بن
ـددا من المطلوبين للعدالة
جــدو" ،أكد قبل ذلك أن عـ ً
يتعمدون التنكر بارتداء النقاب ،لكنه اعتبر أن منع
النقاب أمــر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية ،وأشــار
إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل الفت في
البالد؛ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين
بن علي في  14يناير.2011
وكانت كتلة الحرة المنشقة عن حزب "نداء تونس"
الحاكم ،تقدمت فى مارس  2016لمجلس نواب الشعب
التونسي ،بمقترح قانون يتعلق بـ"منع إخفاء الوجه
في المصالح العمومية" ،ونص مشروع القانون على
منع الظهور المصالح العمومية في زي يخفي الوجه،
كالمؤسسات الــخــاصــة والــعــامــة والــمــحــال التجارية
والصناعية ،والموانئ ومحطات النقل البري وسائل
النقل العمومية وغيرها من األماكن المفتوحة في وجه
العموم التي يكون النفاذ إليها بشكل حر ،والقى مشروع
القانون حينها تأييد أغلب األحــزاب والكتل النيابية
بالبرلمان ،باستثناء حركة النهضة اإلخوانية التي عبرت
ردودا متباينة بين
عن رفضها له ،وقد خلّف المشروع
ً
مؤيد لمضامينه ورافــض ،فيما اعتبر مناهضوه أنه
ً
تدخل في الحريات الشخصية لألفراد.
يشكل
ما يحدث فى تونس لن يحدث فى مصر
من جانبه ،قال الشيخ عبد الحميد األطرش ،أمين
عام الدعوة ،رئيس لجنة الفتوى باألزهر الشريف

>> الحكومة التونسية :منع كل غري مكشوف الوجه من دخول مقرات اإلدارات والمؤسسات والمنشآت
العمومية التونسية>> أساتذة األزهر :النقاب فضيلة وليس فريضة ومرص ليست تونس
ساب ًقا ،إن ما يحدث في تونس وما يجوز هناك ،ال
يمكن أن يقع في مصر ولن يسمح أحد بتطبيقه في
بلد األزهر الشريف.
وفــي تصريحات خاصة لـــ«الــمــصــريــون» ،أضــاف
«األطرش» ،أن تونس بها كارنيهات للمسلمين لدخول

المساجد ،حيث إن كل شخص مخصص له مسجد
معين ،إضافةً إلى أن عدد المساجد هناك محدد
وقليل ،على حد قوله.
رئــيــس لجنة الــفــتــوى بــاألزهــر الــشــريــف ساب ًقا،
أوضح أن ما يحدث في تونس لن يحدث في مصر،

ً
معلل ذلك بأن مصر بها األزهر الشريف ،وهو قد
أخذ على عاتقه الدفاع عن اإلســام ونشر الدعوة
في الداخل وفي كافة ربوع المعمورة ،وبالتالي تلك
المؤسسة لن تسمح بحدوث ذلك.
أمين عــام الــدعــوة ،لفت إلــى أن النقاب فضيلة
وليس فريضة ،منو ًها بأن من أرادت ارتــداءه فلها
ذلك ومن ال تريد الحفاظ عليه فلها مطلق الحرية،
ومن ثم ال يجب إجبار أحد على ارتدائه وكذلك على
خلعه.
ورأى "األطرش" ،أن حظره بزعم استغالل البعض
لــه للقيام بالعمليات اإلرهــابــيــة ،يعتبر ذريــعــة غير
أحــدا ،إضــافـةً إلــى أن حظره لن
منطقية وال تقنع
ً
يقضي على هذه الزعم ،السيما أن ارتداءه جائز.
من الجائز مطالبة السيدة المنتقبة
بالكشف عن وجهها
على السياق ذاته ،قال الدكتور محمود مزروعة،
رئيس قسم العقائد واألدي ــان بكلية أصــول الدين
بجامعة األزهر ،إن ما يحدث في تونس غير منطقي
وال يرتقي حتى للمناقشة أو النظر إليه.
وأضـــــاف «مــــزروعــــة» ،ف ــي تــصــريــحــات خــاصــة
لـ«المصريون» ،أن أي قرار أو أي خطوة تمس الدين
أو لها عالقة بــه ،البــد من عرضها على كــام الله
ورسوله ،وما وافقهما فهو جيد ويمكن تطبيقه ،وما
متابعا:
لم يوافقهما فمردود وال جدوى من مناقشته،
ً
«إذا أراد الله ورس ــول ورســولــه النقاب فالبد من
فسمعا وطاعة».
تنفيذه ،وإذا لم يأمر به
ً
وتساءل« :إذا تم حظر النقاب في األماكن العامة
في مصر ،فلمن ترتدي السيدة النقاب؟ هل تريديه
في منزلها من زوجها أو من أوالدهــا؟» ،مستدر ًكا:
«كــام غير معقول ،كما أنــه غير منطقي وال يرقى
للمناقشة».
رئيس قسم العقائد واألديان بكلية أصول الدين،
أوضح أن «هناك جماعة من الناس رأت أن النقاب
ضا ،ومن أرادت ارتداءه فال حرج
فضيلة ،وليس فر ً
عليه ،وهناك من أفتوا بأنه فرض ،هناك أقوال كثيرة
في المسألة».
غير أنه لفت إلى «أن من قالوا بأنه فضيلة ومن
أفــتــوا بفرضه ،أجمعوا على أنــه إذا كانت المرأة
وواجبا عليها
فلزاما
جملية وجمالها فاتن والفــت،
ً
ً
ارتداءه؛ لمنع الفتنة».
أستاذ العقيدة ،لفت إلى أنه «من الجائز مطالبة
السيدة المنتقبة بالكشف عن وجهها ،حــال وجود
ضــرورة لذلك فهذا ال مانع فيه ولــن يعترض عليه
ً
مستكمل« :الموضوع غير معقد حتى ندعو
أحــد»،
إلى منعه في األماكن العامة».
واعتبر "مزروعة" ،أن هناك قضايا ومسائل عديدة
يجب العمل عليها ومناقشتها والبحث عن حلول لها،
ً
بدل من فتح موضوعات تثير الجدل والبلبلة داخل
المجتمعات ،منو ًها بأن هناك من يريد زعزعة عقيدة
المسلمين والتشكيك في كافة المسائل الدينية.

نساء مكسورات الجناح ..ضرب وإهانة ومعاناة
ّ
يتعرضن للعنف
"التعبئة العامة واإلحصاء" % 46 :من النساء المزتوجات

الخرباء :الحبس من يوم وحتى  3سنوات عقوبة االعتداء عىل الزوجة ..والخلع هو الحل
"سماح" :زوجى غري المتعلم يشعر بالنقص" ..سمرية" :فاض ىب الكيل" ..هبة" :مدمن وأوالده ورثوا طباعه"..ناهد" :مصاب بفريوس ىس وتزوج بأخرى
يقولون :وراء كل رجل عظيم امــرأة ،لكن هذه المرأة
قد تعاني األمرين في حياتها الزوجية ،وعلى الرغم من
ذلك ال تبوح ألهلها بمشاكلها خو ًفا من أن تُعرض أسرتها
للتفكك ،وتشرد أوالدها ،ما يدفع الزوج إلى تكرار تعديه
لفظيا وبــدنـ ًـيــا ،غير مقدر للتضحيات والمعاناة التي
ً
تتكبدها للحفاظ على بيته من االنهيار.
دراسة حديثة أجراها المجلس القومى للمرأة المصرية
بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
وصندوق األمم المتحدة كشفت عن تعرض نحو  %46من
النساء المتزوجات لبعض أشكال العنف على يد الزوج،
و %42من النساء تعرضن لعنف نفسى ،و %32لعنف بدنى،
و %12تعرضن لعنف جنسي.
الدراسة التي شملت نساء وفتيات من الريف والحضر
أيضا أن
ينتمين إلى نحو  22ألف أسرة مصرية ،أظهرت ً
 %11من النساء تعرضن للزواج الجبرى ولم يؤخذ برأيهن،
وما يزيد على ربع النساء المصريات فى العينة العمرية
من  64-18سنة تزوجن قبل بلوغهن سن  18سنة.
عربيا بمبادرة من
الــدراســة وهــي األولــى من نوعها
ً
السفيرة ميرفت تالوي ،المديرة العامة لمنظمة المرأة
العربية ،بشأن "التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة"،
أظهرت أن نحو ربــع نساء العينة ( )%23يبررن ضرب
الــزوج لزوجته فــى حــاالت معينة مثل إهــمــال األطفال
والرعاية المنزلية ورفض إقامة عالقة حميمة مع الزوج،
وأن الغالبية العظمى من النساء الالتى تعرضن للعنف
من أزواجهن لم يطلبن خدمات ولم يستعن بالسلطات
الرسمية للحماية من معنف الزوج.
ومن أهم ما أبرزته نتائج دراسة التكلفة االقتصادية
للعنف هو اآلثــار السلبية على األطــفــال ،بسبب غياب
األطفال عن المدرسة نتيجة مغادرة األمهات المنزل،
واآلثار النفسية الناتجة عن متابعة األطفال للعنف ضد
غالبا ما يمتد إلى األطفال.
األمهات والتى ً
"الــمــصــريــون" بــعــض ح ــاالت الــعــنــف ضــد الــزوجــات
والعقوبات القانونية والحلول المتاحة لها للخروج ذلك
المأزق.
"يضربني ألحضر له المال"
"سماح .ن" ،جاءت لمكتب خبراء تسوية األسرة تشكى
من الفارق االجتماعى والتعليمى بينها وبين زوجها الذى ال
يحمل أى شهادات ،تقول" :اكتشفت شعور زوجى بالنقص
منذ يومنا األول فى بيت الزوجية ،لكنى لم أتخيل أنه

منغصا
سيكون سبب شقائى وإهانتي ،فذلك الشعور كان
ً
دائما أن يثبت لى أنه األقوى
لحياتى ،وجعل زوجى يحاول ً
وأنه األفضل منى ومن أهلي".
مبرحا،
ـربــا
ً
وأكـــدت أنــه "ك ــان دائ ــم الــضــرب لــى ضـ ً
وبعد إنجابى لطفلى األول عرض على أبي ،رحمه الله،
االنفصال عن زوجي ،لكننى تخوفت من وصمة الطالق،
فرفضت واستمر زواجــى مع الضرب واإلهانة ،وحملت
توأما ولم يتوقف زوجى مطل ًقا عن سبى وإهانتى
وأنجبت ً
أمام الطفلين".
أمـــرا مستحيالً،
وتــابــعــت" :اآلن أصــبــح االنــفــصــال
ً
أيضا ،فهو دائم التعنيف
والحياة معه فى سالم مستحيلة ً
واإلهانة ،ويطالبنى بأن أحضر النقود من بيت أهلى رغم
علمه بتعفف نفسي ،وفى الوقت نفسه يمنعنى من زيارة
أهلى ويلقى على يمين الطالق".
"فاض الكيل"
وقــالــت "ســمــيــرة.ع"" :مشكلتى أنــنــى األم واألب فى
المنزل ،العقل المدبر والقلب الحنون ،أعمل لإلنفاق
على تعليم أبنائى الخمسة ،وزوجى كسول ال يخرج لكسب
قوت يومه ،ويعانى من الغيرة من شخصى ألننى متكلّمة
يقدر تحملى وال
دائما أن ينال مني ،ال ِّ
أكثر منه ،فيحاول ً
على بالعنف
بالتطاول
يكتفى
وال
لألبناء،
عملى وال تربيتى
ّ
الجسدى بل يمتد أيضا للعنف النفسي ،وفاض بى الكيل
وطفح وال أعرف ماذا أفعل ،خاصة أننى ليس لى مأوى".
"زوجى وأبنائى مدمنون وعاطلون"
تقول "هبة .م"" :لم أكن أعلم أن زوجى مدمن مخدرات،
وبعد أن علمت استمررت فى العيش معه ،وأنجبنا ثالثة
أوالد ،حتى وصــلــت الحياة بيننا إلــى طــريــق مــســدود،
فإدمانه زاد ،ونــدر نزوله إلــى العمل ،فهو كــان عامالً
(أرزقي) يتقاضى أجره باليومية ،فاضطررت إلى العمل
بائعة خضار فى السوق حتى أنفق على المنزل وعلى
تعليم أوالدي ،وأعول زوجى الذى أثرت المخدرات على
عقله وجعلته يضربنى ويسبنى طوال الوقت ،ال أستطيع
نسيان أنــه ذات مــرة ضربنى وجــرى ورائــى فى الشقة
بالسكين حتى يقتلني ،فهربت منه إلى الشارع واستمر
فى مطاردتى حتى تدخل الجيران وأنقذونى من يديه".
عاما من التعنيف والقهر،
وأكملت" :مات زوجى بعد ً 17
لكن أبنائى الرجال ورثوا عنفه وجبروته ،رغم أننى عاندت
الظروف والفقر حتى حصلوا على مؤهالت متوسطة
وفوق متوسطة ،إال أنهم عاطلون ،يجبروننى على العمل

وتوفير مصاريفهم وجميع متطلباتهم ،وإال يوقعوننى تحت
طائلة العنف النفسى واللفظي".
يوما فى حياة
وختمت قائلةً" :كأن زواجى لعنة ،لم أرتح ً
زوجى وال حتى بعد مماته ،فما زالت لعنته تطاردني".
"فيروس سى"
وتــروي "ناهد.ر" معاناتها مع العنف قائلة" :تزوجت
عاما ورزقنى الله بولدين وبنتين ،ولك َّن أحد
منذ 16
ً
الوالدين يعانى من كهرباء زائدة فى المخ واآلخر مصاب
بضمور فى المخ ،أما زوجى فهو مصاب بفيروس سى
وبتضخم فى الكبد".
وأضــافــت" :مــصــدر الــخــاف بينى وبــيــن زوج ــى هو
العالقة الحميمة ،فأنا أخشى العدوى بفيروس سي ،وهو
يقدر أننى فى خدمة أربعة أبناء ،فضالً عن خروجى
ال ّ
إلــى العمل حيث أعمل خــادمــة فــي البيوت حتى أوفــر
متطلبات تعليم أوالدي ،وعلى الرغم ذلك فوجئت بزوجي
يخبرها بأنه سيتزوج بامرأة أخرى تلبى له احتياجاته".
يقول خبراء نفسيون واجتماعيون بمحكمة األســرة،

إن النساء يتعرضن للعنف من خالل عدة صور" :إما أن
ً
بخيل جدا وحارمها من كل حاجة ،وإما أن
يكون زوجها
يكون عني ًفا ويضربها ويهينها باستمرار ،وإما أن يكون
يخونها بشكل مستمر وتاركها فى البيت دون أى اهتمام،
ما يجعل المرأة تفقد األمل فى أن يستقيم حاله أو أن
يعتدى ويعطيها حقوقها".
وأضــافــوا" :األســبــاب الرئيسية التى قد تدفع بعض
الزوجات إلى كراهية الزوج هى الخيانة واإلهانة والعنف
الذى يمارسه بعض األزواج ضد زوجاتهم".
أشكال العنف
ويعرف الخبير القانونى محمود صالح العنف األسرى
بأنه "جزء من ظاهرة العنف ضد المرأة ،ويشمل العنف
البدنى والجنسى والنفسى واالقتصادى الذى يحدث فى
إطار األسرة من بعض أفرادها ،الذين لهم سلطة أو والية
أو عالقة بالمجنى عليها ،وفى الغالب تكون المرأة ضحية
العنف الذى يمارسه الزوج أو األب أو األبناء أو األقارب".
يضيف" :العنف األســرى ضد المرأة ال يقتصر على

فئة معينة ،وال على طبقة اجتماعية دون سواها ،ويشمل
المرأة المتعلمة وغير المتعلمة العاملة وغير العاملة ،وال
عالقة له بالدين ،فالدين ال يمكن أن يبرر أى صورة من
صور العنف".
وأشــار إلــى أن "العنف األســرى يتخذ أشكاالً عدة؛
منها إســاءة معاملة الــمــرأة ،ومحاولة السيطرة عليها
وتهديدها الــدائــم بــاالعــتــداء عليها واإلس ــاءة البدنية
بالضرب أو الجرح ،أو إحداث اإلصابات بها واإلساءة
النفسية ،أو العنف النفسى الــذى يهدف إلــى إذالل
الــمــرأة وإهــانــتــهــا وزعــزعــة ثقتها بنفسها ،واإلســـاءة
االقتصادية بحرمان المرأة من حقوقها المالية ،عن
طريق السيطرة على مــوارد األســرة أو حرمان المرأة
من الميراث فى بعض األوســاط االجتماعية ،وضرب
مبرحا يحدث بهن إصــابــات شديدة
الــزوجــات ضــربًــا
ً
تحت ستار حق التأديب الذى يمارسه الزوج ضد زوجته،
ويعاقبه القانون بالحبس مدة تتراوح بين الحبس 24
ساعة وال تزيد على  3سنوات ،ويقوم القاضى بتقديرها
بناء على التقرير الطبى الخاص باإلصابات ،وأحيانا
ً
قد تصل حاالت االعتداء إلى حد الشروع فى القتل ما
قد يغلظ العقوبة".
"الخلع هو الحل"
ويقول الفقيه القانونى عثمان الحفناوى ،إن "القانون
رقم  6لسنة  1998يجرم الترويع أو التهديد باستخدام
القوة ضد الزوجة أو الطفل أو أحد األبوين ،ومع أنه
ال يوجد فى مصر قانون مختص بالعنف األســري ،إال
أن القانون رقم  6يوفر بعض الحماية للمرأة فى حالة
تعرضها إلى العنف األسري".
وأضاف" :فى عام  2000صدقت الرئاسة على القانون
رقم  1لسنة  2000ليجيز الخلع بموجبه ،وأصبح لدى
المرأة فى ظل هذا القانون الحق فى طلب الطالق بسبب
"عــدم التوافق" بين الــزوج والزوجة دون أن تضطر إلى
تقديم دليل على األذى".
"كما أتاح هذا القانون إمكانية أن تقدم الحكومة نفقة
بـ ً
ـدل من اآلبــاء غير القادرين على تحمل نفقة الزوجة
أيضا الرجل من
ونفقة األطــفــال ،ويمنع هــذا القانون
ً
تطليق زوجته دون إخطارها مسب ًقا" ،وفق الحفناوي.

شيماء السيد

األحد
السنة الثامنة  -العدد 939
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«التنمر» يستهدف الفنانين ..ومواقع التواصل تواجهه بالحظر
“التنمر قد يطولك أينما كنت” ،هذه
العبارة ال تندرج تحت بند العبارات
الساخرة أو الهزلية ،بل هي حقيقة
مؤلمة ،فالتعليقات الساخرة التي
يلجأ ليها مستخدمو مواقع التواصل
االجتماعي بلغت حد “التنمر”

و”االستهزاء” من الناس بصورة تلحق
األذى بكثير من الناس ،حتى إنها طالت
فنانين ومشاهير لم يسلموا من عبارات
التهكم والسخرية.
وتحولت تعليقات رواد “السوشيال ميديا”
إلى السخرية من مظاهر ومالمح العديد

من الفنانين ،بطريقة وصلت حد التجريح
والتنمر ،وهو ما يقابله البعض بالرد تارة،
مكتفيا
فيما يتجاهل أغلبهم الرد بنفسه،
ً
في العادة بتعليقات المدافعين.

عال خطاب

“إليسا” ترد عىل المتنمرني :معقدون ..وال أتأثر بكالمهم>> “دينا الرشبينى” أكرث من طالتهم نار التنمر ..وحواجب “فيفى عبده” أصبحت “ترند”
إليسا
خالل األيام الماضية ،تعرضت المطربة
اللبنانية «إليسا» لحالة شديدة من التنمر ،بعد
مشاركتها متابعيها عبر حسابها على تطبيق
«إنستجرام» ،صورة لها ،أثارت سخرية واسعة من
جانب المعلقين ،وصل األمر إلى مطالبتها بالكف
عن عمليات التجميل ألنها ش ّوهت مالمحها.
وردت «إليسا» على المنتقدين ،فى تغريدة عبر
صفحتها الشخصية على موقع «تويتر»« :لما
حدا يتعرضلى أو يتنمر على صورة ،ما تتضايقوا
ألنه الموضوع آخر همى وما إلو أى تأثير علي،
ويللى عم يتنمرون ويحكو ما عندهن إال عقدهن
يفجروها ،فا اتركوهن بعقدهن .يفشو خلقن».
دينا الشربينى
بينما تحولت الممثلة دينا الشربينى إلى حديث
رواد مواقع التواصل االجتماعى خالل الفترة
األخيرة ،في ظل ما يتردد عن اقتراب زواجها
من المطرب الشهير عمرو دياب ،ولم يخل األمر
من «نفسنة» – كما يصف البعض – ظهرت
في التعليقات الساخرة منها ،وعلى تحركاتها
ومشاركتها فى تحدى «كيكى» الشهير.
كما تعرضت النتقادات بسبب صورتها على
السجادة الحمراء ،خالل مهرجان «الجونة»
السينمائي ،والحديث عن الفستان الذى كانت
ترتديه وتفاصيل إطاللتها ،ما جعل البعض
يتعاطف معها لما الحظوه من التنمر إزاءها.
آسر ياسين وزوجته
على الرغم من أن الفنان آسر ياسين قليل
الظهور بصحبة زوجته ،إال أنه من الناشطين
على مواقع التواصل االجتماعى من حيث مشاركة
الصور الخاصة به ولزوجته وتقديم الشكر لها،
وهو ما جعلها عرضة لتعليقات ساخرة وجارحة،
من أنها ليست على قدر كبير من الجمال.
فيما رد «آسر» على التنمر الفج الذي تعرضت
له زوجته ،بنشر صورة له ،علق عليها بقوله ،إنه
يراها أجمل امرأة فى العالم ،ويكفى وجودها
بجانبه وما فعلته من أجله فى حياتهما الزوجية.
أحمد حسام «ميدو»
كما لم يسلم أحمد حسام «ميدو» ،العب
الزمالك ومنتخب مصر السابق من التنمر على

منصات «السوشيال ميديا» بسبب وزنه الزائد،
ودائما ما كان يتلقى تعليقات ساخر من زيادة وزنه،
ً
قبل أن يتخلص منه خالل الفترة األخيرة.
دائما ما كان يتخذ «ميدو» جانب التعامل
لكن ً
اإليجابى مع التنمر ،ويرد على الساخرين منه ،ما
دفعه إلى تبرير ذلك بأنه يرجع لعوامل وراثية،
أيضا.
حيث يعانى والده وإخوته من زيادة الوزن ً
خالد سليم وزوجته
تعرض المطرب خالد سليم للتنمر بسبب نشره
صورة زوجته على أحد حساباته الشخصية على
«السوشيال ميديا» خالل الفترة األخيرة ،لكن رد
حادا ،إذ رد بحدة على الشباب الذين
فعله كان ً
هاجموا زوجته وعلقوا على جمالها.
ياسمين رئيس وهادى الباجوري
تعد الممثلة ياسمين رئيس من أكثر الفنانات
الالتى يتعرضن للتنمر منذ ظهورها األول ،وإثارتها
للجدل بأدوارها ،حيث تختار قصات شعر مختلفة،
وأدوارا خاصة بها.
ً
لكن ما تعرضت له خالل الفترة األخيرة من
فجا وغير مبرر ،بسبب صورتها مع
تنمر كان ً
زوجها المخرج هادى الباجورى ،فى مهرجان
الجونة السينمائي ،والتى ظهرت فيها أكثر ً
طول
منه بسبب ارتدائها لحذاء بكعب ،وهو ما جعل
البعض يركز على فارق الطول «غير الحقيقى»
بينه وبينها بطريقة ال تخلو من سخرية.
محمد صالح وزوجته
على الرغم من الشعبية الجارفة التي يحظى
بها محمد صالح نجم منتخب مصر ،وليفربول
أيضا،
اإلنجليزي ،إال أنه زوجته طالهما التنمر
ً
والتعليقات التي سخرت من إطاللة زوجته
بالحجاب ،ولم يصدر من صالح أى رد فعل تجاه
تلك التعليقات السلبية ،لكن بعض الجماهير
المحبة انبرت للدفاع عن زوجته وعن حريته
الكاملة فى حياته الشخصية ،وهو ما جعل تلك
األصوات المتنمرة تصمت بعد سيل من التعليقات.
فيفى عبده
أثار ظهور الراقصة فيفى عبده فى برنامج
المقالب «رامز فى الشالل» سخرية رواد مواقع
التواصل االجتماعي ،حيث بدت فى بداية الحلقة
فى كامل أناقتها وحواجبها التى اعتادت الظهور

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية التين
ً

التين :هو مال وخصب كثير لمن أصاب منه وشجرته رجل غني
كثير المال نافع يأوي إليه أعداء اإلسالم ألن الحيات تأوي إليها وليس
في الثمار شيء يعدله.
 ومن رأى أنه يأكل منه فإنه يكثر نسله و التين رزق ومال مجموعيخصب منه صاحبه بال تعب ويظهر عليه أثره وال ينكتم لمنفعة التين
وأكل القليل منه رزق بال عسر  .وقيل ثمر التين وورقــه هم وحزن
وندامة فمن أكلها أصابه هم على أمر أتاه أو يأتيه وقيل التين يفسر
بالصلحاء وخيار الناس والرزق والسهل والسرور التام والنعمة الرغدة
والتين األسود في وقته خير والتين األبيض خير فإن رأى التين في
غير وقته فإنه يدل على حسد يعرض لصاحب الرؤيا وربما دل التين
على اليمين فإن كان أسود ربما كانت اليمين كاذبة وربما دل على النكد
والحزن  ،وربما دل على الندم كما دل الندم أكل التين .والله أعلم.

أشترى مسج ًدا وبجواره منزل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ً
ومنزل بجواره مستودع أنا وابن
قديما
مسجدا
رأيت أني أشتري
ً
ً
وشكرا.
عمي..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا فى صواب
ذكر السن والحالة االجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر
ً
مسجدا أنت وابن عمك
التأويل وخاصة في مثل هذه الرؤيا ،شرائك
ً
خير لكما وأعمال صالحة وحفاظ منكما على صلة األرحام وإقامة
سنة ،وقــد تسعيان فى الحكم بين الناس وتولي منصب إن كنتما
مؤهلين لذلك ،وقد تنفقان شيئًا فى سبيل الله ويقبله الله منكما،
عاجل أو ً
ً
آجل،
أيضا على البشرى بالحج
مسجدا يدل
و شرائكما
ً
ً
وقد تتفقان على بناء شيء يدوم لكما كالبيت أو المسجد أو شراكة
تجارية أو أى عقارات ،وإن كنتما اشتريتما المسجد لغرض العبادة
وصالة الناس فيه فسوف تؤثران اآلخرة على الدنيا وتعمالن لآلخرة،
وامتالككما للمسجد من كان منكما أعزب فقد يكون زواجه من زوجة
ً
وواسعا فإنه
جميل
صالحة ذات دين  -وشراء البيت الجديد إن كان
ً
غنيا فإنه يدل على دوام الغنى ودوام
يدل على الغنى ومن كان منكما ً
المال الطيب الحالل وربما دل على الفرج من الكروب وزوال الهموم،
وشراء البيت الجديد لألعزب يدل على الزواج وللمتزوجين يدل على
اإلنجاب ،والبيت الجديد حياة جديدة وانتقالكما من مكان إلى مكان
أفضل منه ،وقد يكون انتقال من حال إلى حال  -وشــراء مستودع
بوتاجاز قد يكون بينكما مشروع تجاري ناجح ،ولكن ربما يكون في
بدايته طول عناء ولكن بعد ذلك الهدوء وراحــة البال وجني الثمار
 ..والله أعلم  ..وأدعو الله أن يرزقكما خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

أخصائية“ :السوشيال ميديا” السبب ..خبرية :يؤدى إىل االنتحار ..و”إنستجرام” يهدد المتنمرني بالحظر

بها ،إال أنه وبعد تبللها فى المياه ظهرت بدونها،
وهو ما جعلها موضع سخرية واسعة على مواقع
التواصل االجتماعى.
فيما توجهت «فيفي» إلى متابعيها
عبر»انستجرام»« :بقولكم كلكم أنا معنديش
حواجب ،وحواجبى اتشالت بالغلط ،واعتبرتها
فرصة ألرسمها كما أشاء ،ولكن بمستحضرات
التجميل العادية ،ألننى ال أحب التاتو ولن ألجأ
أبدا ،وأفضل القلم ألنه يمنحنى مرونة فى
إليه ً
رسم الحواجب كما أشاء».
جاكى شان
لم يقتصر األمر على النجوم المحليين ،حيث
يذكر نجم األكشن والكوميديا «جاكى شان» أنه
كان يتعرض للتنمر من زمالئه فى المدرسة.
كثيرا بينما كنت
يقول« :كنت أتعرض للتنمر
ً
أدرس فى مدرسة بكينج أوبرا ،كنت أدع باقى
األوالد يتنمرون على ألننى كنت خائ ًفا ،وال أعرف
كيف أدافع عن نفسي».
يضيف« :استمرت األوضاع على هذا النحو
حتى منعت المتنمرين من اإلساءة لطالب جديد،
وعلمنى هذا أن أدافع عن نفسي».
توم كروز
واحدا من أشهر النجوم
يعد «توم كروز»
ً

والفنانين فى العالم ،لكن قبل أن يحظى بكل تلك
الشهرة والنجاح كان ُعرضة للتنمر ،وأساء إليه
زمالؤه.
وفى مقابلة عام  2012قال كروز« :لم يكن لدى
دائما الولد الجديد،
أصدقاء حقيقيون ،كنت
ً
أرتدى األحذية الخاطئة ،وأتحدث باللكنة غير
الصحيحة ،لذلك كان زمالئى يدفعوننى بقوة
ويوقعون بى أرضاً ،ويضربوننى ويسرقون طعامي».
ساندرا بولوك
قبل أن تصبح منتجة وممثلة وحصلت على
الكثير من الجوائز ،تعرضت ساندرا بولوك للكثير
كثيرا مع
من المضايقات ،ألنها كانت تسافر
ً
والدتها ُمغنية األوبرا األلمانية إلى أوروبا ،وعندما
تعود كانت تبدو مثل المهرجين ألنها مختلفة
تماما عن باقى زمالئها ،فيما يتعلق بالمالبس
ً
واإلكسسوارات ،وكل التقليعات الرائجة فى هذا
الوقت.
وقالت «بولوك»« :بعض األطفال يكونون
متنمرين جداً ،والجزء األكثر حزنا ً هو أننى ما زلت
أتذكر كل األمور السيئة التى كانوا يقومون بها،
ومضايقتهم لى وسخريتهم من مالبسى وحقيبتي».
«إنستجرام» يتصدى للتنمر
من جانبها ،أعلنت شركة «إنستجرام» ،التابعة

لـ»فيسبوك» ،طرح وسائل جديدة للتصدى لظاهرة
مؤخرا فى طرح خاصية
التنمر اإللكتروني ،وبدأت
ً
جديدة مدعومة بتقنية الذكاء االصطناعى تقوم
بتنبيه المستخدمين بأن تعليقهم ُيعتبر مهي ًنا أو
غير الئق ،وذلك قبل نشره.
يتيح هذا التدخل لمستخدمى «إنستجرام»
فرصة التراجع عن وضع تعليق غير الئق ،كما
ُيجنب وصول إشعار هذا التعليق للمتلقي ،وقد
أظهرت االختبارات أ ّن هذه الخاصية قد شجعت
بعض األشخاص على التراجع عن تعليقاتهم
المسيئة ومشاركة شيء آخر غير مسيء بمجرد
أن أعادوا التفكير فى تعليقاتهم ،كما تسعى
قريبا فى اختبار خاصية تقييد التفاعل
الشركة
ً
أو ما يمسى «الحظر» ،وذلك لحماية حسابات
مستخدميه من التفاعالت غير المرغوب فيها.
خبراء« :السوشيال ميديا» زادت من حدة
«التنمر»
تقول الدكتورة هبة محمد ،األخصائية النفسية،
إن «التنمر بشكل عام يصدر من أفراد تعرضوا له
فى مراحل مختلفة خالل حياتهم» ،واصفة سلوك
التنمر بأنه أشبه بـ»دائرة العنف» ،فمن يتعرض
له لمرة يمارسه فيما بعد على ما هو أضعف منه
«كثيرا من
وهكذا» ،وأضافت لـ»المصريون» ،أن
ً

الدراسات أثبتت أن المجتمع المصرى من أكثر
المجتمعات التى تتفشى فيها هذه الظاهرة»،
مرجعة ذلك إلى أسباب عدة؛ «أهمها سيطرة
األسرة والتنمر المستمر على الطفل منذ صغره،
فاألمر أشبه بالحلقة «المفرغة» التى ندور فيها
جميعا ،حيث يسخر اآلباء من أوالدهم ،فيسخر
ً
األبناء من أصدقائهم ومن هم أضعف منهم».
واستطردت« :بالتأكيد أثرت مواقع التواصل
االجتماعى فى سلوكيات المواطنين ،حيث
وفرت مساحة لكل من يريد أن يمارس «التنمر»
تجاه األشخاص أو الشخصيات العامة ،دون أن
يحاسب أو يخضع للمساءلة» ،متابعة« :كمصريين
نضع سخريتنا من األشخاص تحت بند «الهزار»
والدم الخفيف ،وأننا شعب «ابن نكتة» بطبعه،
لذا ليس من حقك أن تحزن أو تتأثر نفسيتك
من ذلك».
واستشهدت األخصائية النفسية بالتعليقات
التى انتشرت على مواقع التواصل االجتماعى
وتحديدا «فيسبوك» على الصور والمقاطع
ً
الخاصة بالفنانات المصريات والعربيات خالل
المهرجانات الفنية خالل السنوات القليلة األخيرة،
ومن أبرزها حالة الهجوم الشرسة التى الحقت
الفنانات خالل مهرجان الجونة السينمائى الدولى
الذى انعقد نهاية العام الماضي.
بينما أكدت الدكتورة سامية خضر ،الخبيرة
االجتماعية ،أن «ظاهرة التنمر فى مصر منتشرة
للغاية ،بسبب قلة الوعى المجتمعى واألسرى بين
نوعا من أنواع العنف ،وقد ينتج
األطفال ،ما يمثل ً
عنه االنتحار فى بعض الحاالت».
وأضافت لـ»المصريون»« :التنمر اإللكترونى
أصبح من أخطر أنواع التنمر فى المجتمع
نوعا من أنواع «التفريغ» أو
المصري ،حيث يعد ً
الهروب من المشكالت االجتماعية واالقتصادية
فى البالد».
وحول المقترحات لعالج الظاهرة ،أكدت
الخبيرة االجتماعية ،أن «ذل يكون «تقوية الوازع
الدينى لألفراد منذ الصغر ،والتربية على التسامح
والمساواة واالحترام والمحبة والتواضع والتعاون
ومساعدة الضعيف وغيرها ،فضالً عن تعزيز
الثقة بالنفس والكبرياء لدى الطفل من الصغر».

عضضت أخى فخلع لى  3أسنان!
ُ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أنى أعض أخى واتخلع لى ثالث أسنان
وشكرا.
من األسفل من األمام..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
األصل فى العض أنه كيد وغيظ ،ولكن فى
هذه الرؤيا إن كان بينك وأخيك وفاق ومودة
وألفة فإن العض هنا يدل على زيادة المحبة،
وفرحا،
ســرورا
ومــن عضه إنسان فإنه ينال
ً
ً
ولكن إن عض إنسان إنسا ًنا وخرج منه دم كان
الحب في إثم فإن عض إصبعه ناله ه ّم ،وإن
عض اإلنسان أنامله فإنه حقود لقوله تعالى:
ضوا َعلَ ْيكُ ُم ْالَ َنامِ لَ مِ َن ا ْل َغ ْي ِ
ظ  ،قُلْ ُموتُوا
(َ ...ع ُّ
بِ َغ ْي ِظكُ ْم ،إِ َّن اللَّ َه َع ِلي ٌم بِ ذَ ِ
الص ُدورِ) آل عمران
ات ُّ
.119
ومــن عــض أصــابــعــه نــالــه ن ــدم ،وقــد يكون

ض الظَّا ِل ُم َعل َٰى
ظالما لقوله تعالىَ :
(و َي ـ ْو َم َي َع ُّ
ً
س ِب ً
يل)
خذْ ُ
َي َد ْي ِه َيقُو ُل َيا َل ْي َت ِني ا َّت َ
ت َم َع ال َّر ُ
سو ِل َ
الفرقان.27
ومن رأى أن ً
رجل معرو ًفا عضه فإنه يدل
على ألم منه ،وإن عضه مجهول فقد يصاب
بمضرة من عدوه ،وإن عضه وخرج منه دم دل
على المحنة واإلثم ،ومن عض أصابعه فذلك
يــدل على الهم والــغــم والتقصير فــى الدين،
ندما  -وخلع األسنان يدل على طول
وربما كان ً
عمرك أكثر من نظرائك في السن ،وإن سقطت
ً
طويل ،ومن
عيشا
جميع أسنانك فإنك تعيش
ً
يرها فإنه يكون أطول
سقطت جميع أسنانه ولم َ
ضا فى أهل
عمرا فى أهل بيته وقد يكون مر ً
ً
بيته ،ومن سقطت أسنانه العليا في يده فذلك
متزوجا وسقطت في
إصــابــة مــال ،وإن كــان
ً

ولدا ،وإن سقطت على األرض فهي
حجره رزق ً
غير محمودة ،وإن سقطت أسنانه السفلى فإنه
وغما ،وإن كان عليه
يصيب
ً
وهما ً
وألما ً
وجعا ً
دين فسوف يقضي دينه ،وإن سقطت واحدة
من أسنانه فإنه يقضي كل ديونه دفعة واحدة،
وسقوط األسنان قد يدل على مضرة لبعض
األصــدقــاء ،ومــن سقطت ثنيته فإنه يستفيد
خا أو أخ ًتا ،وسقوط السن الواحدة إن
ولدا أو أ ً
ً
كان من غير آلم وأخذها بيده فإن كانت زوجته
ً
قريبا كان
ولدا ،وإال صالح أ ً
حامل رزق ً
خا أو ً
قد قطعه ،وربما دل سقوط األسنان على قضاء
الديون ،ومن سقطت أسنانه وتعذر عليه األكل
بدونهم فإنه يشكو الفاقة  ،وخلل األسنان خلل
بين األهل و تشتت بينهم .والله أعلم .وأدعو
الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

مناما
رؤية رأس اإلنسان
ً

ـامــا ي ــدل عــلــى زي ــادة
عــظــم الـ ــرأس مــنـ ً
الشرف وصغر الرأس نقصان الشرف.
وقد يدل رأس اإلنسان على أبيه أو رأس
ماله.
 وم ــن رأى أن لــه رأســيــن أو ثالثةفقيرا
ظفرا باألعداء ،وإن كان
فإنه ينال
ً
ً
غنيا يكون له أوالد بررة
استغنى ،وإن كان ً
محمودون ،وإن كان أعزب يتزوج وينال ما
يريده.
ومن رأى أنه منكوس الرأس منحنٍ فإنه
معترف بخطيئته مقبل إلى الصالح ،وطول
عيش.

 ومن رأى رأسه قد عظم يترأس فيقومه.
 ومن رأى رأســه رض بالحجارة فإنهينام عن صالة العشاء.
وربما دل رأس العالم على علمه والصانع
على صنعته وعلى الــذكــر الجميل وعلى
الموت والحياة.
ومن حسن رأسه أو كبر عن مقداره ولم
يفحش في النظر دل على العز والرفعة
وال ــرزق وربما دل كبر الــرأس على العلم
الوافر أو الحكمة أو العقل وإن صغر رأسه
دل على زوال المنصب وقلة المال والوقوع

في الجهالة.
ومن قطع رأسه بيده قد يكون ال يقوم
بإكمال الوضوء أو ال يتم السجود أو قاطع
من يعز عليه أو خان والده.
 ومن رأى أن رأسه بيده وهو ينظر إليهفإن ذلك تدبير في رأس ماله.
خيرا.
 ومن رأى أنه يكلم رأسه أصاب ًواليا يضرب عنقه فإن
ومن رأى ملكًا أو ً
الله تعالى ينجيه من همومه ويعينه على
أمـــوره .فــإن رأى ملك أنــه يضرب رقــاب
رعيته فإنه يعفو عن المذنبين.
والله أعلم.

عريسى غير المتزوج لديه ولدان!

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
صليت استخارة  ،ورأيت أن الذي تقدم
لي متزوج ولديه ولــدان وبنت ولما سئل
كثيرا،
لــمــاذا؟ قــال إن زوجــتــه ال تنجب
ً
غنيا وهو
وهــو يريد أطــفـ ًـال أكثر وكــان ً
في الحقيقة شاب غير متزوج ومتدين..
وشكر ا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يشترط لصحة االستخارة أن يرى
المستخير رؤي ــا بــعــدهــا ،والــراجــح من
أقوال العلماء أن المستخير لن يفعل بعد
استخارته الصادقة المستوفية شروطها
إال ما فيه خير له بغض النظر عن ما
سيراه من رؤيا بعد االستخارة ،ولو رأى
دينيا
حكما
شيئًا فإنه ال يبني عليه
عمليا ً
ً
ً
دنيويا ،فالرؤيا بعد دعاء االستخارة
أو
ً
قــد تــكــون عــامــة للمضي فــي األم ــر أو

اإلح ــج ــام عــنــه ،وقـــد ال تــكــون كــذلــك،
وتفسير الرؤيا أمر ظني يخضع الجتهاد
المفسر ،ولكن انشراح الصدر أو عدمه
هو الدليل على ذلك.
وقال اإلمام النووي رحمه الله( :يفعل
بعد االستخارة ما ينشرح به صدره).
واالعتماد فى شأن االستخارة إنما هو
على انشراح الصدر وتيسير األسباب،
والرؤيا بعد االستخارة قد تكون بسبب
االســتــخــارة ،وقــد تــكــون بسبب الحالة
النفسية الــتــي يعيشها المستخير من
الــتــوتــر والــهــم بــأمــر االس ــت ــخ ــارة ،وقــد
تكون حديث نفس ألن حديث النفس أن
يــرى اإلنسان ما كــان فيه يفكر  -وكون
المتقدم معه أطفال ويحب كثرة األطفال
دائما ويبذل الجهد فى تغيير
فهو يسعى
ً
حياته إلى األفضل ،وأنه مهتم بشيء ما

يتطلب اهتمام بالغ ورعاية منه ،واألطفال
الجميلة إن قل العدد أو زاد تــدل على
البركة والــبــشــرى والــنــجــاح فــي الحياة،
أمــا إن كانت األطفال حزينة ومنظرها
غير سار فهذا يدل على المتاعب والهم
لديه وقد تكون بسبب آخرين ،وقد يدل
على قلقه مــن شــيء أو قلقه مــن أنــاس
يتظاهرون له بالود ،أما إذا كنت رأيت
أطــفــالــه ومــرحــت ولــعــبــت مــعــهــم ،فهذا
يشير إلى نجاح الحب بينكما إن حدث
أيضا ويحب
ارتباط ،وكونه معه أطفال
ً
تاجرا فقد تكون
الكثير منهم فــإن كــان
ً
مضاربات تجارية ناجحة ،وله طموحات
يريد تحقيقها ،وقد يدل ذلك على كثرة
أصــدقــائــه ،والــبــنــت ت ــدل عــلــى الفرحة
والـ ــرزق ..والــلــه أعــلــم ..وأدع ــو الــلــه أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم أمين.

أقطف المانجو والبلح ألبى المتوفى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيــت أبــي المتوفى في منزل واسع
كأنه قصر ،وأنــي أقطف لــه مــن شجر
ثمارا ناضجة وكبيرة كأنها
يشبه النخل
ً
بلحا ،وأفكر كيف أعد له
مانجو،
ً
وأيضا ً
وشكرا.
طبق فاكهة يليق به..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رؤيا والدك المتوفى رحمه الله خير
أيضا على
لك وتدل على األمــان ،وتدل
ً
زيادة الرزق ،والشفاء من مرض ،والبركة
فى العمر ،ووجود الوالد رحمه الله فى
المكان الواسع أو القصر يدل على الخير
له وراحته وحسن مستقره إن شاء الله
اء َج َعلَ
لقوله تعالى ( :ت ََبارَ َك الذ ِ
ي إ ْن َ
ش َ
ك َجن ٍ
تح ِت َها
ك َ
خ ْي ًرا مِ ْن ذَ ِل َ
َل َ
ّات ت ّ
َجري م ْن ْ
لك قُصورًا) الفرقان .10
وي ْج َعل َ
األن َْهارُ َ
ووجــود الوالد رحمه الله فى القصر

مجتمع

يـــدل أيــضــا عــلــى حــســنــاتــه و أعــمــالــه
الصالحة التي كــان يفعلها فــي الدنيا
وكافأه الله عليها ،وفرح بها ،وإعــدادك
للفاكهة للوالد رحمه الله يدل على البر
للوالد بعد وفاته ،ورضاه عنك ،وقطف
الثمار الناضجة من الشجر بشرى بزيادة
ال ــرزق لــك ،وإن كــان الــوالــد أكــل معك
فذلك يدل على الخير والخبر السار لك
والبشرى بزيادة الــرزق ،والفاكهة زيادة
مال لك لقوله تعاليَ ( :و َف ِاك َه ًة َوأَ ًّبــا *
اعا َّلكُ ْم َو ِلَ ْن َعامِ كُ ْم ) عبس.32 : 31
َّم َت ً
والفاكهة أمــان لــك ،وتــدل للوالد على
األمن مما يخاف منه األمــوات وأنه فى
حسن مستقر المولى عــز وجــل لقوله
يها بِ كُلِّ َف ِاك َه ٍة آمِ ِني َن
تعاليَ ( :ي ْد ُعو َن ِف َ
) الدخان  .55والله أعلم .وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

مجتمع
الزميل سعد الشطانوىف
يتقدم بخالص وأرق
التهانى إلى األستاذ

الزميلة أمينة عبد العال
تتقدم بخالص التهانى إلى
الدكتور أحمد سعيد عزت
بمناسبة حصوله على الدكتوراه
عن أطروحة “النظام القانونى
حلماية املأثورات الشعبية”

عاطف توفيق ماضى
بمناسبة حصول
ابنته على
بكالوريوس تربية

األحد
السنة الثامنة  -العدد 939
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لوجه اهلل

لماذا تفشل األمم !
د .هشام الحمامى

هو فى األصل عنوان كتاب استغرق تأليفه  15سنة!! اثنان من الناس الطيبني "دارن اسيموجلو من اصل تركى/جيمس روبنسون" هالهم ما عليه أكرث البرش من بؤس
ً
ً
وفقر ،،فسأال هذا السؤال الربىء لماذا تفشل األمم؟ وحتى يتحمس الناس لقراءته كتبا عنوانا إضافيا "جذور السلطة والرخاء والفقر" ترجمة األستاذ بدران حامد
ونرشته بالقاهرة الدار الدولية لالستثمارات الثقافية
الــكــتــاب يغطى مساحة واســعــة مــن البحث
والسؤال واالستنتاج فى أسباب الغنى والفقر
والقوة والضعف واالزدهــار والتخلف وكى يثبتا
أن الــمــوضــوع بــاألســاس يتعلق بــاإلنــســان /
والمؤسسات ،امتد بحث المؤلفان عبر التاريخ
والجعرافيا فشمل اإلمــبــراطــوريــة الرومانية
وحضارة المايا فى المكسيك وتجربة محمد
على فى مصر والدولة العثمانية وكوريا الجنوبية
وكوريا الشمالية والصين واالتــحــاد السوفيتى
السابق وإنجلترا والــواليــات المتحدة والصين
والــدولــة العربية بعد انتهاء رابطة الخالفة ،
نماذج مختلفة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا
من أجل استخالص القوانين العامة التى تحكم
النجاح أو الفشل فى عملية التنمية ومكافحة
الفقر ودور المؤسسات الضعيفة الفاسدة فى
هذا اإلطار.
الباحثان ركزا بدرجة كبيرة على المؤسسات،
مؤسسات الدولة السياسية واالقتصادية وأكدا
كبيرا أن األنظمة الديمقراطية يكون
تأكيدا
ً
ً
وسريعا على
ا
واضح
فيها
االقتصادى
التقدم
ً
ً
عكس األنظمة غير الديمقراطية حيث تتكدس
الثروة فى أيدى مجموعات قليلة (نخبة) بينما
يــكــون مصير بقية الــشــعــب الــفــقــر والتخلف
والحرمان.
خــاصــا بــصــابــة ونــوعــيــة
ـامــا
ً
ويــولــى اهــتــمـ ً
المؤسسات التى يقوم عليها المجتمع ســواء
تقليدية أو حــداثــيــة أو تجمع بينهما ومــدى
التنسيق بين المؤسسات (اقتصادية واجتماعية
وسياسية وثقافية) فى وضع هيكل عام للخروج
من التخلف نحو التطور وضمان استمراريته
وهــو هنا يتحدث عــن نوعين مــن المؤسسات

تشهدهما المجتمعات خالل الفترة األخيرة..
(حاضنة) تعمل فيها النخبة على بناء مؤسسات
تقوم على التغيير والتناوب وفتح الطريق بدون
عراقيل سياسية ،ويركز فى هذا السياق على
نقطة االستيعاب والدمج لكافة األفكار والتيارات
السياسية والمجتمعية والدينية وغير ذلك فى
عملية التنمية وداخل المؤسسات نفسها أو ما
يصفه بالمؤسسات الشاملة للجميع و(إقصائية
تقوم فيها النخبة على بناء مؤسسات جامدة
تجعل هذه النخبة تحتفظ باالمتيازات والسلطة
لفترات طويلة للغاية ،وتتحول إلــى مؤسسات
إقصائية تنتج الفقر والتخلف).
لكن النجاح والفشل بــاألســاس هو اإلنسان
ومستوى تطوره وابتكار الوسائل التى تساعده
على التطور والتعلم والبناء بدون قيود تحد من
انطالقته نحو األفضل.
أى دولــــة فــى الــعــالــم ال تــنــجــح فــى بناء
اقتصادها بالشكل السليم بدون إنسان مبدع
كثيرا
وحر تظلله مؤسسات قوية ،الكتاب يركز
ً
على األرقــام والنتائج لتقديم فهم أكبر لتطور
وتخلف المجتمعات مع انتقاالت بارعة بين األمم
والمجتمعات لرصد تعامل المجتمعات مع التقدم
والتخلف وال يعتبر الكتاب الموقع الجغرافى
والموارد الطبيعية (النفط مثالً) كافية للحكم
على التخلف أو التقدم فى بلد ما.
دور سائل اإلعالم مهم كجسر ناقل لألفكار
والخطوات وتحجيم السلطة ومراقبتها وتعرية
أخطائها وكشفها للرأى العام ولهذا يخصص لها
فصالً كامالً كأداة مهمة لبناء مؤسسات نزيهة.
الــكــتــاب يــتــســاءل عــن نــوعــيــة الــمــؤســســات
الموجودة فى العالم العربى وهل تستوحى عملها

من الحداثة واالنفتاح والشراكة وتكون مؤسسات
حاضنة أم مؤسسات تقوم فيها النخب بالعمل
على إقرار الوضع القائم؟ ويؤكد دور المؤسسات
السياسية كالبرلمان واألحــــزاب والنقابات
وليست اإلداريــة واالقتصادية فقط ويركز على
دور المؤسسات السياسية فى عملية التوزيع
العادل للثروة وتحقيق التنمية الشاملة.
كما يؤكد أهمية الديمقراطية ومــا يترتب
عليها من إطــاق الحريات الفردية والمبادرة
وسيادة القانون فى خلق النموذج االقتصادى
الذى يقود إلى االزدهار ويقلل من انتشار الفقر.
يتحدث المؤلفان عن المجتمعات الناجحة
اقتصاديا التى تهتم بتطوير المؤسسات التى
ً
ترعى وتوجه المواهب والكفاءات والطاقات لدى
مواطنيها بوصفها مؤسسات اقتصادية شاملة
للجميع بالمقارنة مــع المؤسسات التى تعيق
اإلنتاجية وتفقدها زخمها وحوافزها ،ويتساءل
عن البواعث االقتصادية واالجتماعية التى دفعت
المصريين إلى الثورة ويقول :المصريون بأكملهم
بمسلميهم ومسيحييهم ومــن مختلف الفئات
المجتمعية قد خرجوا إلى ميدان التحرير فى
 2011ألسباب تتعلق بتزايد الفقر والفساد الذى
كان يمتص أى عوائد للتنمية وسوء توزيع الثروة
وليبقى السؤال الكبير وهو كيف يلعب الفساد
السياسى والضعف المؤسسى دوره فى نشر
الفقر وبالتالى انتشار االضطرابات االجتماعية،
سنرى أن البحث ال يغفل دور الحكومة المركزية
الفعالة التى تزود مواطنيها بالحاجات األساسية
إضافة إلى الحفاظ على النظام العام.
ايـــضـــا غ ــط ــى ال ــك ــت ــاب ظـ ــاهـ ــرة (الــــــردة
الــديــمــقــراطــيــة) ال ــت ــى ت ــض ــرب ديــمــقــراطــيــة

المؤسسات عبر وصول سياسيين إلى السلطة
ديمقراطيا ثم يعملون على تهميشها مثلما حدث
فى بيرو مع نظام ألبرتو فوجيمورى (1990-
 )200الذى عزله البرلمان بعد خنق الحريات
والسيطرة على وســائــل اإلعـــام ،المهم هنا
أن فوجيمورى هذا أستاذ جامعى للرياضيات
والعلوم وفــاز فى انتخابات حــرة متحال ًفا مع
اليسار على الكاتب الكبير الفائز بنوبل (ماريو
يوسا) صاحب رواية (حفلة التيس) الذى تحالف
اليسار ضده!!.
الكتاب يوجه انتقادات قوية للغرب بسبب
فشله فــى نــقــل مــفــهــوم مــؤســســاتــه إل ــى باقى
العالم بل حرص على تطبيق مفهوم المؤسسات
(اإلقصائية) فى المستعمرات فى أفريقيا وآسيا
وحكم على الكثير من الدول بالتخلف الطويل ولم
تساهم فى بناء مؤسسات (حاضنة).
الكتاب ال يتحدث كثيرا عن دور القيم والثقافة
فى المجتمعات فى فهم التقدم والتخلف كما
يذهب إلى ذلك بعض المحللين (فالحديث عن
اإلنسان يتبعه حديث عن منظومة القيم التى
يتحرك بها فى دنيا الخير والــشــر) ولــم يهتم
بالدين واألخــاق فى حركة التطور والنمو فى
المجتمعات رغــم أن غياب الفكرة األخالقية
والحس األخالقى لدى الذين يمسكون مفاصل
الدولة والحكم أو لدى الناس العاديين يؤدى
السقوط فى وحل الفساد بدرجة كبيرة.
الكتاب مرجع مهم للباحثين فى شئون التنمية
ومعالجات الفقر وانتشار البؤس وأجمل ما فيه
هى روح الموضوعية والحياد العلمى والبحث
الجاد عن الحقيقة لفهم ظواهر الغنى والفقر
والنجاح والفشل فى األمم.

مشروع عمر الفكرى
د .رشيف الدخميىس
ً
ثمة حل إلشكالية مؤرقة ،آنية كانت أو مستقبلية ،فيرشع المفكر
غالبا ما تنبثق المشاريع الفكرية كناتج ثانوى؛ ً
جراء محاولة التنقيب عن جواب لسؤال ملح أو ً
الماىض،
"صاحب المرشوع" فى وضع سماته وأطره؛ منفقا عمره فى الوصول إىل بناء رؤية متكاملة؛ أمل يف بلوغ غايته األسمى :المتمثلة فى التخلص من قيود
ً
معالجة المشكالت الحارضة ،والجاهزية لما قد يزبغ مستقبل
أما صاحبنا عمر رضي الله عنه على عكس
ما عهدناه من المشاريع سواء السابقة عليه
أو الالحقة؛ لم يكن هو من وضعه وإن كان
يمثل حجر الزاوية به ،فقد تضافرت عوامل
كثيرة في تهيئة األرض ،وحفر األساس ،ورص
الــلــبــنــات فــي موضعها األمــثــل ليكتمل بهاء
البناء ،وليس هذا فحسب بل إن ميزته الفريدة
كينونته التطبيقية حيث إنه تجسد في بشر،
مواكبا لمراحله العمرية وتغيراته الوظيفية
ً
حبيسا بين ضفتي كتاب أو من
والسلوكية ،ال
ً
تلك األفكار المطروحة في الهواء.
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال:
مــا الــحــاجــة إذن لــمــشــروع فــكــري آن ــذاك
والنبي (صلى الله عليه وسلم) قائم والوحي
يتنزل؟!
بالطبع لــم تكن الــحــاجــة حالية بــقــدر ما
كانت ماسة وشديدة اإللحاح في ما هو قادم
من األيام والسيما بعد انقطاع الوحي ،وكأنه
أريد له أو هكذا يزعم صاحب تلك السطور
أن تتشكل أفكاره الجنينة في رحم التجربة

اإلسالمية اآلخذة فى النمو واالزدهار ،فيكون
ولــيــدهــا ومستقبلها فــي آن ،وهــنــا ننتحى
نحو داللــة فلسفية قال بها إقبال (1877-
 )1938حــول أن محمد (صــلــى الــلــه عليه
وسلم) ختم األنبياء والمرسلين ،فالنبوة عند
إقبال هي الحبل السري الرابط بين السماء
واألرض ،فكان في سالف األزمان يتم إرسال
رسول أو أكثر إلقامة الدليل وإبانة الحجة كما
في قوله تعالى:
"إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا
بثلث فقالوا إن إليكم مرسلون" يسن .14
فــيــقــول إقــبــال فــي كــتــابــه "تــجــديــد الفكر
الديني في اإلسالم"" :لقد كشفت الحياة في
اإلس ــام مــصــادر جــديــدة للمعرفة ،مناسبة
التجاهها الجديد ،فميالد اإلسالم هو ميالد
العقل االستداللي ..وتبلغ النبوة فيه كمالها؛
باكتشافها لحقيقة جوهرية هي ضرورة إنهاء
عصر الــنــبــوات ..أي أن الحياة ال يمكن أن
تظل رهينة لوحي يتنزل عليها في كل خطوة..
ً
كامل
وعلى اإلنسان لكي يكتسب وعيه الذاتي

أخيرا ليعتمد على موارده الخاصة"
أن ُيترك
ً
قديما ضــرورة ملحة
بمعنى أن الــوحــي كــان
ً
ومع البعثة المحمدية فالبشرية قد نضجت،
واإلنــســانــيــة قــد بــلــغــت رشــدهــا وهـــذا أوان
االعتماد عن الذات لذا كانت حتمية مشروع
عــمــر الــعــقــلــي ال ــذي يتسلم الــمــشــعــل ويــقــود
القافلة.
فما عسانا إذا أردن ــا تعري ًفا لــه إال قول
الــنــبــي (ص) "لــقــد كـــان فــيــمــن كـــان قبلكم
مح َدثون ،فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر"
َ
رواة مسلم وذهب فريق عن تعريف المحدث
بفتح الــدال هو الملهم :الرجل صادق الظن،
وهو من ألقي في روعه شيء من المأل األعلى
وهذا ال أستحسنه ألنه لو كان ذلك فما الضير
إذن أن يرسله الله نبيا صريحا ،فالحديث ال
يشير إلى ذلك؛ فالمحدث درجة دون النبوة.
وذهــــب آخـ ــر إلـ ــى أنـ ــه ه ــو الــــذي يــجــرى
الصواب على لسانه من غير قصد أو تتكلم
أيضا ليس هذا
المالئكة على لسانه وهــذا
ً
ً
فضل عن أنه حط من
برأي يستسيغه عاقل

قــدر ذلــك المحدث فجعله منه لسان ببغاء
ينطق ويردد في غير وعي.
وبــعــد جــهــد جــهــيــد مــن إبــحــارٍ فــي دروب
اللغويين وتــعــمــقٍ فــي طبقات المحدثين لم
أجــد تعري ًفا يمأل جــوانــب تلك الشخصية؛
إال تعريف صــاحــب الــبــصــيــرة :ال ــذي تتجلى
فيه سعة اإلدراك ،ملكة التقييم ،القدرة على
النفاذ إلــى كنه األم ــور وخفايا المعضالت؛
مستش ًفا النتائج.
كما يقول البارودي(: )1839-1904
ولست بعالم الغيوب وإنما /أرى بلحاظ
ال ّرأي ما هو واقع.
ومــن هــذا نصل أن مــشــروع عمر الفكري
مــا هــو فــي جــوهــره إال محاولة لتبديد ذلك
التعارض أو ما يشبه التعارض بين اإليمان
من جهة والعقل من جهة أخرى بل يتعداه إلى
نسج الــتــأويــل االســتــداللــي مــن خيوط النص
الثابت الصحيح ،وقد يصل إلى أن يجعل من
اإليمان منصة وركيزة ينطلق منها العقل إلى
رحاب اإلبداع.

أمريكا بين جيفرسون وترامب
يارس أنور
مع اندالع المواجهة "الحضارية" بني الرئيس األمريكى دونالد ترامب ونائبة الكونجرس من أصل صوماىل ،إلهان عمر ،وانتقالها إىل الشارع
األمريكى الذى انقسم بدوره إىل مؤيدني لرتامب ،يرددون هتاف :أعدها إىل وطنها  ،Send her backومؤيدني إللهان وحقها فى التعايش وفق مظلة
القيم األمريكية American Values

مع اندالع هذه المواجهة ينبغي أن نتوقف
أمــام (الخلفية الثقافية) التي تغذي ذلك
االنقسام في المشهد األمريكي الذي ال يمكن
اختزاله فــي أنــه مجرد خــاف (سياسي)،
فالرئيس ترامب يحمل أيدلوجية عنصرية
ومتطرفة ليس فقط ضد اإلســام والعالم
اإلسالمي ،بل وضد اآلخر بشكل عام.
وربما نتذكر تصريحاته المسيئة للشعوب
األفريقية في عام  2018ثم ادعى بعدها
عنصريا ،وأنه
في أحــد اللقاءات أنــه ليس
ً
الشخص األقل عنصرية عندما قالI AM :
NOT A RACIST I AM THE LEAST
RACIST PERSON YOU HAVE
.! EVER INTERVIEWED
ينبغي أن نتوقف إذن ونقارن بين الرئيس
رقــم  45للواليات المتحدة (تــرامــب) وبين
الــرئــيــس الــثــالــث تــومــاس جيفرسون الــذي
يعد واحـ ًـدا من أهــم ما يطلق عليهم اآلبــاء
المؤسسون FOUNDING FATHERS
للواليات المتحدة األمريكية.
فــإذا كــان جيفرسون الــذي أعــد مسودة
إعــــان االســتــقــال األمــريــكــي ()1776
مفكرا وفيلسو ًفا لــه آراء مهمة على
يعد
ً
مستويات أخالقية واقتصادية وثقافية ،فإن
ترامب في الجانب المقابل له تاريخ طويل

من العنصرية والتحريض على الكراهية قبل
رئيسا للواليات المتحدة األمريكية.
أن يكون
ً
وم ــن آراء جــيــفــرســون الــتــي يــنــبــغــي أن
تستدعي في ظل هــذا االنقسام األمريكي
قوله:
EQUAL RIGHTS FOR ALL،
SPECIAL PRIVILEGES FOR NONE
تمنح الــحــقــوق المتساوية للجميع ،وال
مزايا خاصة ألحد.
أيضا:
المهمة
ومن أقواله
ً
WE HOLD THESE TRUTHS TO
BE SELF-EVIDENT: THAT ALL
;MEN ARE CREATED EQUAL
THAT THEY ARE ENDOWED BY
THEIR CREATOR WITH CER;TAIN UNALIENABLE RIGHTS
THAT AMONG THESE ARE LIFE،
LIBERTY، AND THE PURSUIT OF
.HAPPINESS
ن ــح ــن نــعــتــقــد أن هــــذه ال ــح ــق ــائ ــق مــن
البدهيات :كل البشر خلقوا متساويين ،وقد
وهبهم الله حقو ًقا غير قابلة للتبديل ،ومن
هذه الحقوق ،حق الحياة وحق الحرية وحق
الحصول على الــســعــادة ،إن مراجعة كثير
مــن مــواقــف جيفرسون وآرائ ــه فــي مختلف

رأى

كبيرا بين القيم
القضايا تجعلنا نرى فر ًقا
ً
والــمــبــادئ التي كــان يؤمن بها المؤسسون
األوائـــل لــلــواليــات المتحدة وهــي فــي طور
الــتــشــكــل والــتــكــويــن ،والــقــيــم الــتــي تغيرت
وفق قوانين الصيرورة والتحوالت مع بروز
الواليات المتحدة كقوة عظمى ،حتى صارت
إمبراطورية تمارس الهيمنة والغطرسة على
هذا العالم.
وعــلــى الــرغــم مــن وج ــود بعض النزعات
العنصرية لــدى كثير مــن رؤس ــاء الــواليــات
المتحدة على مــدى تاريخها ،فــإن الرئيس
ترامب وصل ذروة هذه العنصرية حتى منحته
بعض الصحف األمريكية لقب الرئيس األكثر
عنصرية.
وعلى المستوى االقتصادي ،فإن جيفرسون
كان يخشى من سيطرة المؤسسات البنكية
(المصرفية) الخاصة على اقتصاد الواليات
المتحدة خو ًفا على األجيال القادمة وكان
يعتبر هــذه الــمــؤســســات أشــد خــطــورة من
الجيوش النظامية ،ومن أقواله:
I SINCERELY BELIEVE THAT
BANKING
ESTABLISHMENTS
ARE MORE DANGEROUS THAN
STANDING ARMIES، AND THAT
THE PRINCIPLE OF SPENDING

MONEY TO BE PAID BY POSTERITY، UNDER THE NAME OF
FUNDING، IS BUT SWINDLING
.FUTURITY ON A LARGE SCALE
ـصــا أن الــمــؤســســات
إن ــن ــي أومــــن مــخــلـ ً
الــمــصــرفــيــة أشـ ــد خ ــط ــورة م ــن الــجــيــوش
النظامية وأن مــبــدأ إنــفــاق األمـــوال الــذي
تتحمله األجيال القادمة باسم التمويل هو
عملية احتيال على المستقبل على نطاق
واسع.
وفـ ــي الــمــقــابــل فـ ــإن ت ــرام ــب م ــن أشــد
المؤيدين للرأسمالية المتوحشة ،ويمارس
عمليات ابتزاز مختلفة من أجل تحقيق أكبر
المكاسب المادية بصورة غير مسبوقة.
لقد ظن ترامب أن العوامل االقتصادية
والعسكرية هي التي تحافظ على استمرار
الحكم اإلمبراطوري ،وهذا وهم وتصور غير
صحيح ،فالدول تستمر وتتطور بدعم من
أيضا ،بل ربما
العوامل األخالقية والثقافية
ً
تكون تلك العوامل هي األكثر تثبي ًتا لدعائم
الــدولــة الــمــتــقــدمــة ،لــكــن يــبــدو أن الــتــاريــخ
يعيد نفسه ،وأن الفكر اإلمبراطوري الذي
بــدأ يهيمن على منظومة القيم األمريكية
سوف يعجل ببعض التنبؤات عن أفول القوة
األمريكية خالل عقود.

محمود سلطان

إذ يخوفونك باآلخرة!!

ً
ً
ً
إذا اتخذت موقفا نقديا من اإلسالميني ،فإنك ستتلقى ردا
"زجريا" ،يختلط فيه الهروب والمراوغة ،بـ"تخويفك" من سوء
العاقبة يوم القيامة
ومــن تجلياتها ـ على سبيل
الــمــثــال ال الــحــصــر  :-لــمــاذا
تنتقد اإلخوان؟! ..إنهم اآلن في
السجون! ..وليسوا في السلطة!
وكــأن خروجهم من السلطة،
يــعــفــيــنــا م ــن نــقــد اإلســامــيــيــن
كــتــجــربــة ســيــاســيــة وتنظيمية
وأيديولوجيا  ..وإذا بلغ الحوار
ـادم ــا لـــ"اإلســامــي"،
مــبــلـ ًغــا ص ـ ً
أو كــان أقــل حجة ،أحــالــك إلى
"اآلخـــرة" ..ويتحول الــحــوار من
"الــســيــاســي" إلـــى "ال ــدي ــن ــي"..
ويذكرك بيوم الحساب ،ويهددك
إن لم ِ
تنته عن نقد اإلسالميين،
ف ــس ــوف ُت ــح ــش ــر مـ ــع ف ــرع ــون
وهامان وأبي بن خلف!
المشكلة ـ هنا ـ أن "اإلسالمي"
يــتــحــدث ع ــن قــنــاعــة محكمة
بأنه على "الحق" وأن دونــه هو
"الــبــاطــل" ..حــتــى وإن لــم يكن
بحوزته سند يعزز هــذا الزعم
أمام الرأي العام ،إال الرهان على
ثقة المجتمع المتوارثة في كل ما
هو ذو رمزية دينية.
مــن هــذا االســتــعــاء المزيف
بـ"الحق" ..فإنه في الوقت الذي
يــهــدد مــخــالــفــه بــالــحــســاب يــوم
القيامة ،يبدو وكأنه يعفي نفسه
من الحساب يوم القيامة :فهو لن
ُيحاسب ألن الحق معه والباطل
مع المخالفين!

ه ـ ــذا الـ ــزجـ ــر ال ــدي ــن ــي فــي
الخالفات السياسية ،ال يمكن
أن يــؤســس لــوعــي ينفتح على
التعايش مع التنوع واالختالف
والتجديد والمراجعة والنقد،
ومبادلة الحجة بالحجة ..وهي
فــي محصلتها األخــيــرة ،تصنع
رجال دولة ،وطبقات اجتماعية،
تحافظ على تلك القيم ،ولتبقى
مــصــدر طــاقــة مــتــجــدد للبدائل
المدنية المؤهلة لإلدارة والحكم.
عــلــى ع ــوام اإلســامــيــيــن في
العالم العربي ،أن يخرجوا من
شرنقة "االستضعاف" ،وال يقبلوا
أن يظلوا إلــى األب ــد كـــ"رقــيــق"،
يعملون لصالح "سادة ـ مشايخ"..
تــربــطــهــم ب ــع ــوام اإلســامــيــيــن
الطيبين والمحبين لدينهم..
عالقة استرقاق حقيقية ،تظل
مصالحهم ونجوميتهم منتفخة
ومتوهجة ،طالما ظل "العبيد" ال
يسمعون إال لهم ..ومقتنعين بما
يملونه عليهم من أساطير تحض
على كــراهــيــة الــعــالــم ومــعــاداتــه
وتفخيخه واالنــتــقــام مــنــه ألنــه
"يتآمر" علينا!!
أعرف أن هذا الكالم ،سيثير
غــضــب اإلســامــيــيــن "الطيبين
ـ الــعــاطــفــيــيــن" ..ولــكــنــهــا هي
الحقيقة التي ال حل إال االعتراف
بها ومواجهتها بشجاعة.

Almesryoonmahmod@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

الملوخية والتعاليم الكنسية

ً
فى عظة هامة تم بثها عىل الهواء مبارشة ،صدمنا ذكر سرية
ومسرية الملوخية برتديد المثل البلدي "الىل ياكل ملوخية فى
شهر أبيب يذهب إىل الطبيب!"
واندهشت ومعي الماليين،
وذهلت ولم أفغر فاي حتى ال
أتــذوق الملوخية القاتلة ونحن
فــي الــشــهــر الــقــبــطــي أبــيــب!!
ومثار الدهشة أن أمانة الكلمة
خاصة في دور العبادة تخضع
لمقاييس غير عــاديــة ،وربما
يتقبل الشعب الــهــزار المشبع
والملوخية بالتحديد في مجال
ومكان آخر ،وليس أمام الهيكل
المقدس وداخــل الكنيسة ،أو
من أمام منبر الوعظ والتعليم؛
ثــم إن الملوخية بــالــذات لها
العديد من المواقف المؤلمة مع
الشعب المصري األصيل ،فقد
حرم أكلها ذات يوم أحد الحكام،
ولم تذكر لنا كتب التاريخ عن
نوعية الملوخية المحرمة ،وهل
كانت بالصلصة (وقتها كانت
تقلية بالبصل والسمن البلدي)؛
أم إنــهــا مــلــوخــيــة بالجمبري
والــســمــك كما كنا نأكلها في
إيبارشية بورسعيد الجميلة؟؟
أم االعـــتـــراض عــلــى طبخها
باألرانب وهــذا يخالف شريعة
اليهود؟؟.
تــــســــاؤالت حـ ــائـ ــرة كــثــيــرة
ط ــرح ــت ف ــي الــعــظــة خــاصــة
ُ
الــدعــوة للحفظ والــتــأمــل في
األمــثــال الشعبية المصرية؛
ألخــذ العبرة وتنمية قدراتنا
التاريخية ،وللحق فإن العديد
مــن هــذه األمــثــال تداخلت مع
األق ـ ــوال الــمــأثــورة ،وتشعبت
يمنة وي ــس ــرة ،واخــتــلــط فيها
الحابل بالنابل ،والبــد من أن
ً
فمثل كان
تتطور األمثال اآلن
قديما في تشبيه مهارة
المثل
ً
المرأة (الشاطرة تغزل برجل
حــمــارة) ولكن اآلن هــل يمكن
أن يــصــبــح الــمــثــل (الــشــاطــرة
تغزل برجل أنتريه؟؟) ،ومثلها
(حمارتك العرجة تغنيك عن
سؤال اللئيم)؛ فيمكن أن يصبح
المثل (توكتكك المهكع يغنيك
عن سؤال الفيس بوكي)؛ ويجب

إلغاء (القرد ف عين أمه غزال)
حــتــى ال نــغــضــب بــتــوع حقوق
اإلنسان.
وال يــتــســع الــمــجــال لــذكــر
العديد من األمثال المتناقضة
التي نستخدمها حسبما يتراءى
لــنــا ،فــمــن يطلب االستعجال
لــقــضــاء أم ــر مــا يــقــول (خير
البر عاجله) ،ومــن يرغب في
التأخير يردد ً
قائل (كل تأخيرة
فيها خــيــرة) ،وداخــل الكنيسة
يمكن تغيير المثل البلدي (اللي
يبكيك يبكي عليك) ،فيصبح
(ال ــل ــي يــبــكــيــك ي ــش ــردك في
الشارع ويقطع مرتبك) ،وهي
أمثلة جيدة متطورة متمشية
مع موضة إعادة ترتيب البيت،
حيث يمكننا إعادة هيكلة بعض
األمثال واستخدامها في العظة
وشرح الدروس .
والمؤكد يــا ســادة أن لدينا
في الكتاب المقدس ،بعهديه
القديم والجديد ،العديد من
األمــثــال الــتــي مــوحــى بــهــا من
الـ ــروح الــقــدس ،وفــيــهــا مئات
ال ــم ــواع ــظ الــمــخــتــلــفــة الــتــي
تشمل جميع دروب الــحــيــاة؛
بل وهناك سفر األمثال الذي
يجمع مــئــات األمــثــال والحكم
والمواعظ ( 31أصحاح) ومثله
سفر الجامعة ( 12أصحاح)
وكذلك سفر (الحكمة) (ويشوع
ابــن ســيــراخ) ..إلــخ ،وكــل هذه
األس ــف ــار الــمــقــدســة بــهــا من
التعاليم ما يشمل جميع أمورنا
الحياتية مــن عــاقــات أسرية
واجتماعية وطقسية وسلوكيات
البشر المختلفة وطرق محاربة
األفكار الشريرة وكيفية التعامل
م ــع األصــــدقــــاء واألعـــــــداء..
إلـ ــخ ولــقــد فــتــشــت كــثــيـ ًـرا يا
والــدي_قــصــدي يا ولــدي ،ولم
أجد باألمثال ذكـ ًـرا للملوخية،
فـــمـــعـــذرة م ــض ــط ــر أخ ــال ــف
الــتــعــالــيــم ،وأت ــغ ــدى ملوخية
بالتقلية اتفضلوا معااااانا.

إعالمى سعودى :لهذا السبب أحب المصريين
نشر اإلعالمى السعودى وليد الفراج،
مقطع فيديو يكشف من خــال سر حبه
للمصريين.
ويوثق الفيديو للحظة تالسن وجدال بين
سائق تاكسى وقائد سيارة أخرى فى أحد
الــشــوارع المزدحمة ،بسبب خــاف على
أولوية السير ،يتوعد كال منهما اآلخر ،بما
يوحى بأنه سيفضى إلى عراك عنيف.
ويــظــهــر فــى الــمــقــطــع قائد
سيارة يهدد سائق التاكسى

بأنه سوف يعتدى عليه بالضرب ،فما كان
من األخير سوى أن هدده هو اآلخر بأنه
"سيريه الــرد" وعاد بسيارته للخلف وفتح
الطريق ،ثم قال لقائد السيارة اآلخر" :أنا
مش هقل منك عشان أنت فى منطقتي"،
فى إشارة إلى تنازله عن حقه.
ورد قائد السيارة اآلخــر قــائـاً" :أنــت
راجل بتاكل عيش فأنا مش هعند معاك"،
ليرد السائق قائالً" :يا عم كل سنة وانت
طيب"  ..ليرد قائد السيارة المالكي" :يا

األحد

عم حقك عليا" لينتهى الفيديو بالضحك
والمزاح.
وعــلــق "الــفــراج" على الفيديو ،قــائـاً:
"وتقول ليش تحب المصريين ..والله ناس
قلوبها طيبة بــس ضــغــوط الــحــيــاة تخلى
الــواحــد "ينفس" بكم كلمة وبعدها ترجع
القلوب نظيفة".

أحمد عادل شعبان

الفراج
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«إعالمى اإلخوان» بالخارج
فضائح بالجملة
ّ

ً
مصادر :قيادات تعقد اجتماعات أسبوعيا مع إعالميني موالني إلعطائهم التعليمات بمهاجمة خصومهم داخل الجماعة
إعالمي "اإلخــوان
تجددت الصراعات بين
ّ
المسلمين" فى الــخــارج ،وبلغت ذروتــهــا خالل
الــفــتــرة األخ ــي ــرة ،فــى ظــل اتــهــامــات متبادلة
بالسرقة والنصب وتلقى أموال من جهات لتنفيذ
"أجندات مشبوهة".
وتمتلك جماعة "اإلخوان" وموالون لها قنوات
فضائية فى الخارج أبرزها "مكملين" و"الشرق"
و"الحوار" و"وطن" وغيرها من القنوات الداعمة
ألفكار الجماعة.
وبحسب مــراقــبــيــن ،فــإن الــصــراع الحالى
ـي اإلخ ــوان بالخارج يعكس
الــدائــر بين إعــامـ ّ
الصراع داخل الجماعة بين القيادات التى ترى
نفسها أحق بالقيادة ،ووضع إستراتيجيتها خالل
المرحلة الحالية.
إعالمي
أوســاط
فى
الصراعات
وتفجرت
ّ
اإلخـــوان بــالــخــارج عقب ان ــدالع الــصــراع بين
قــيــادات الــجــمــاعــة ،بعد أن استقطب طرفا
الــصــراع اإلعالميين فــى المعركة المشتعلة
بينهم.
ولم يتوقف الصراع عند شاشات التلفزيون
بل وصل إلى موقع "يوتيوب" ،حيث شن أحمد
هجوما
بحيرى مقدم برنامج تعال "اشرب شاي"،
ً
كبيرا على اإلعالمى صابر مشهور ،بعد اتهام
ً
األخير له بالعلمانية وأنه ضد ما هو إسالمي.
ورد بحيرى بــأن "مشهور اليفهم مايقول"،
واص ًفا إياه بـ "ذكر اآليات عرابي".
فيما هاجم بحيري ،أنــس حسن ،وهــو من
متهما إياه
القيادات اإلعالمية الشابة لإلخوان،
ً
بـ"سرقة أفكار حلقاته من فتاة تعمل معه" ،ليقدم
األخير شكوى ضده إلدارة "يوتيوب" التى أوقفت
بعض حلقاته للتأكد من صحة الشكاوى.
وقبل شهور ،شن عمرو عبد الهادي ،القيادى
هجوما
فى "جبهة الضمير" المؤيدة لإلخوان،
ً

الذع ــا على اإلعــامــى معتز مطر اإلعــامــي،
ً
وأيمن نور رئيس قناة "الشرق" ،بسبب إطالقهما
حملة "اطمن أنت مش لوحدك".
كما نشبت أزمة بين الكاتب الصحفى وائل
قنديل والصحفى اإلخوانى أبو بكر خالف إثر
زيارة األخير إلسرائيل قبل شهور.
وكتب قنديل ":أبو بكر خالف صحفى يعمل
فى قنوات مصرية تبث من إسطنبول ،هو صديق
إيدى كوهين ،ظهر على قناة "مكملين" يتفاخر
باتصاالته مع كوهين ،وينقل لمذيع تفاعل مع
تغريدات األخير ،رغبة الصهيونى فى الظهور
على القناة".
"أخيرا زار خالف األرض
قنديل:
وأضــاف
ً
المحتلة بدعوة لحضور مؤتمر معهد دراسات
األمن القومى اإلسرائيلي".
من جانبه ،قال خالف إن "المذيعين فى قناة
الجزيرة ومراسليها يــصــورون فــى مؤسسات
إســرائــيــلــيــة ويــــحــــاورون أع ــض ــاء الكنيست
ويستضيفون المتحدث باسم جيش االحتالل
ليسمى المقاومة همجية وإرهاب وتقولون قناة
مهنية أنها الرأى والرأى اآلخر".
وأض ــاف" :تــذهــب الزميلة خديجة بــن قنة
لــلــقــدس وتــتــصــور هــنــاك وتــقــابــل بــالــتــرحــاب
واستقبال الفاتحين ويا أهالً
ومرحبا ،ومع ذلك
ً
أيضا وأنتج العديد
أبوبكر خالف هو صحفى
ً
من األعمال للجزيرة لكنه بال ظهر هو صحفى
حر ،وعند زيارته يصبح خائن وعميل وصهيوني،
ماهذا الفصام".
وتابع" :لماذا التقومون بمقاطعة الجزيرة
ألن بها مراسلين يعيشون داخــل المؤسسات
اإلسرائيلية طــوال تغطيتهم الصحفية بينما
تستنكرون على قناة مكملين أنها استضافت
صحفى ذهب لتغطية مؤتمر والينقصه الخبرة

والكفاءة ليقوم بشيء مهنى واحترافي".
هجوما على قنديل قائالً" :الصحفى
كما شن
ً
الكبير المرموق وائل قنديل الذى يسخر من
شخصى الضعيف وبأن لى صداقة مع ايدى
كوهين وهذا هو العار والشنار ،يعمل بمؤسسة
ويقبض منها وهــى مؤسسة العربى الجديد
يرأس مجلس إدارتها النائب السابق بالكنيست
عزمى بشارة وهو يحمل الجنسية اإلسرائيلية،
لماذا ال يرفض وصاية شخص إسرائيلى عليه".
وأضاف" :يقبل الفلسطينى القادم من غزة أو
الضفة أن يشلح مالبسه أمام ضابط إسرائيلى
 قد يسمح أو ال يسمح بعبوره  -ليدخل مناطقالخط األخضر المحتلة لكسب الرزق أو يزور

األقصى بينما يعيب على شخص مثلى بإمكانه
زيــارة األقصى بتأشيرة خــارج باسبوره ودون
مكرما ال أحد يمسه أو
ختم فى المطار معز ًزا
ً
يهينه بل يتعامل بكبرياء المسلم الحر مع أى
صهيوني".
كما خــاض الكاتب الصحفى سليم عــزوز
معركة كالمية مع اإلعالمية آيات عرابى خالل
الفترات الماضية ولم تغلق حتى اآلن.
واتــهــم ع ــزوز ،عــرابــى ،بأنها تعمل لصالح
الجيش األمريكي ،قائالً فى رده على االتهامات
التى وجهتها عبر صفحته الرسمية على "فيس
بوك" إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان:
"ما رأيك فى من قام بغزو العراق؟ ،ما رأيك فيما

إعالميون وصحفيون يطلقون دعوات لعدم
االلتحاق بكليات اإلعالم ..ما السبب؟

تزام ًنا مع إعالن نتيجة الثانوية العامة وبدء
تنسيق الجامعات ،اجتاحت مواقع التواصل
االجتماعى دعوات من صحفيين وإعالميين
تطالب طلبة الثانوية العامة بعدم االلتحاق
بكليات اإلعالم واختيار أى كلية أخرى.
الــــدعــــوات لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــشــبــاب
الصحفيين أو حديثى التخرج ،بل كان الف ًتا
تبنى عضو بمجلس نقابة الصحفيين لها.
وكــتــب محمد سعد عبد الحفيظ عضو
مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــفــيــيــن ،عــبــر حسابه
الشخصى على موقع فيس بوك»« :يا جماعة
اللى عنده ابن /ابنة ،وربنا كرمه وجاب مجموع
فى الثانوية العامة ،وبيفكر يدخل إعالم ،يفوقه
بقلمين على وشه» ،مضي ًفا« :الشغالنة ماتت
وخدنا العزاء فيها ،وال أراكم الله مكرو ًها فى
عزيز لديكم».
فيما وجه إبراهيم أبوكيلة ،عضو مجلس
نقابة الصحفيين السابق ،نصيحة للطالب،
قــائـاً« :اللى يعرف حد عــاوز يدخل إعالم
ينصحه ويقوله بــاش ..لم أقصد أن أشيع
اإلحباط بينكم أو أقلل من قيمة الكلية ..ولكن
مجرد نصيحة وتوعية».
وأضاف «أبوكيلة» عبر صفحت على موقع
التواصل االجتماعى «فيس بوك»« :نصيحتى
ألن الكلية أصبحت عادية عكس ما كانت عليه
ساب ًقا».
وفــى ذات السياق ،نصح اإلعــامــى سيد
على ،طــاب الثانوية العامة بعدم االلتحاق
بالكلية ،قائالً« :والدى كلهم دخلوا إعالم ،لكن
أنا مابنصحش حد بيها».
واتفق معه فى الرأى اإلعالمى عمرو أديب،
الذى أكد أن الخمسة األوائل من خريجى كلية
اإلعــام بدفعته ال يعملون بمجال اإلعــام،
تماما عن اإلعالم.
ويعملون بمهن أخرى بعيدة ً
كما طــالــب اإلعــامــى محمد على خير،
مقدم برنامج «المصرى أفندي» ،طلبة الثانوية
بعد االلتحاق بالكلية ،قائالً عبر حسابه على

خير

«فيس بوك»« :إلى طلبة الثانوية الناجحين..
أرج ــوك ــم ال تــفــكــروا ف ــى االلــتــحــاق بكلية
اإلعالم ..مش هتالقوا شغل فى الصحافة أو
الفضائيات ،نصيحة أب يحبكم ..والله قلتها
لبنتي».
الدكتور محمد المرسى ،أستاذ اإلعــام
بجامعة القاهرة ،قال إن «مجال اإلعالم أصبح
نظرا لما وصــل إليه حــال المحتوى
ـاردا،
طـ ً
ً
اإلعالمى عبر الشاشات».
وأضــاف لـ«المصريون»« :أصبحت هناك
فوضى فى اختيار اإلعالميين غير المؤهلين
ومــن ال يستحقون الظهور على الشاشات،
ولكن هذا ال يدعونا للمطالبة بإلغاء الكلية ،بل
العمل على تطوير منظومة العمل».
وقــالــت الــدكــتــورة سهير عــثــمــان ،أســتــاذ
اإلع ــام بجامعة الــقــاهــرة ،إن «اإلع ــام من
التخصصات العملية البحتة وتــركــز على
المقررات النظرية ،وتتوسع فى قبول أعداد
سنويا».
الطالب
ً
وأضــافــت لـــ"الــمــصــريــون"« :الــتــوســع فى
الجامعات الخاصة تبعه توسع فــى كليات
اإلعـ ــام ،وه ــذه كــارثــة والــحــل عمل دراســة

بعد انتهاء «الكان»« ..الوطنية لإلعالم»
تعلن استمرار «تايم سبوت»

حسن عالم وحنان حمدتو

«رؤوف خليف» يستفز جماهير الزمالك

استفز المعلق التونسى رؤوف خليف ،مشجعى نادى "الزمالك" خالل مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس األمم اإلفريقية األربعاء الماضى
بين تونس ونيجيريا.
وأعرب خليف عن حزنه الشديد لخسارة بالده أمام نيجيريا ،بهدف نظيف،
حيث تحدث عن الفارق بين منتخب تونس ،ونظيره النيجيري ،من خالل األداء
الذى ظهر عليه العبو منتخب بالده خالل اللقاء.
وقــال" :هناك فــارق كبير بين تونس ونيجيريا ،فنيجيريا لديها نديدى
يلعب مع ليستر سيتى اإلنجليزي ،أما تونس فلديها فرجانى ساسى يلعب فى
الزمالك ،مع كامل احترامى لنادى الزمالك" .وأثار التصريح استفزاز جمهور
نادى الزمالك ،وتساءلت عن مغزى مقولة خليف ،باعتبارها تقليالً من النادى
األبيض ،وسط حالة سخرية من جمهور غريمه التقليدى األهلي.

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم ،استمرار بث قناة "تايم سبورتس"
بعد انتهاء بطولة كأس األمم اإلفريقية .وكشف "زين" فى بيان صادر عنه ،أن القناة
ستنقل بطولتى الدورى العام وكأس مصر ،باإلضافة إلى مباريات دورى أبطال إفريقيا
والكونفيدرالية التى تشارك فيها الفرق المصرية .وأضاف" :هناك خطة جديدة للقناة
بعد انتهاء البطولة ،خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته فى تغطيتها بشكل متميز،
فى ظل تعاقدها مع نخبة من نجوم التحليل منهم "صامويل إيتو ،وديديه دروجبا ،ولويس
فيجو ،وحسن شحاتة ،وطه إسماعيل ،باإلضافة إلى كوكبة من نجوم التقديم منهم أحمد
شوبير وسيف زاهر مع نجوم التعليق الرياضى".

أمير سعد

بدر

لسوق العمل الفعلى وتحديد االحتياجات من
تخصص إعالم كل عام ،بناء عليه يتم تحديد
سنويا وترشيد أقسام اإلعالم
عدد المقبولين
ً
فى كليات اآلداب وكليات اإلعــام ومعاهد
اإلعالم التى تقبل باآلالف ببعض الجامعات
الخاصة ،وإلغاء تخصص اإلعالم من الجامعة
المفتوحة والتفكير فى تخصصات إعالمية
جديدة مثل اإلعالم الخارجى أو الدولي.
وقــال الدكتور حسن علي ،أستاذ ورئيس
قسم اإلعالم بجامعة المنيا ،إن الوضع الحالى
لإلعالم ليس على ما يرام وال يشجع دخول
متابعا «أنا أنصح أقاربى
المجال اإلعالمي،
ً
بعد االلتحاق بالكلية».
وأضاف لـ«المصريون» ،أن «ملف اإلعالم
فى مصر ســواء مهنة أو نقابة أو قوانين أو
تدريس بحاجة إلى إعادة نظر» ،واص ًفا وضعه
الحالى بـ«المهزلة».
وأشــار إلــى أن «الــدراســات اإلعالمية لم
تعد المعيار األساسي ،إذ أن هناك صحفيين
وإعالميين ال يمتلكون أى قدرات وعلى الرغم
من ذلك يتصدرون المشهد».
وأكــد أن «الــيــأس واإلحــبــاط سيطر على

البعض ،ما دفعه إلى إطالق الدعوات لطالب
الثانوية العامة بعدم االلتحاق بكلية اإلعالم».
عمرو بدر ،السكرتير العام المساعد لنقابة
الصحفيين ،ورئيس لجنة الحريات بالنقابة،
قال إن «تلك الدعوات ال يمكن حملها على
محمل الجد ،فتدهور الصحافة فى الوقت
الراهن ومحاصرتها ومرورها بأزمات عديدة،
ليس معناه المصادرة على المستقبل ودعوة
الطلبة لعدم االلتحاق بكليات اإلعالم» .وفى
تصريحات إلى «المصريون» ،أضاف «بدر»:
«هناك فرق بين اللحظة الحالية والمستقبل،
فــى الــوقــت الــحــالــى يــوجــد مشكالت كثيرة
تواجهها المهنة وهناك قيود حصار وأزمات
كثيرة ،لكن المستقبل قد يتغير وتزول كل هذه
العقبات ،وبالتالى وقتها سيكون هناك حاجة
جيدا ،ما
لخريجين من كليات اإلعالم مدربين ً
يعنى أن الدعوات ليست فى محلها وال تصح».
وتابع« :أتفهم دعــوات البعض وأنها على
أساس أن هناك مشكالت وأزمان ،لكن الوضع
الحالى من المستحيل استمراره وبالتأكيد
ســيــأتــى الــوقــت الـــذى تتغير فــيــه األحـــوال
كثيرا مــع الصحافة
لألفضل ،وهــذا حــدث
ً
المصرية».
رئــيــس لجنة الــحــريــات ،أوض ــح أنــه «فى
فترة األربعينيات كانت الصحافة تتمتع بقدر
جــيــد مــن الــحــريــة وظــلــت هــكــذا حــتــى فترة
الخمسينيات ،والوضع تغير فى الستينيات
حيث تم تأميمها بقرار ،فيما كانت فى الفترة
ما بين  2005و 2015تتمتع بمساحة ال بأس
بها من الحرية» ،مستدر ًكا« :الوضع ال يستمر
على حال ،واألحوال تبدل».
وتابع «بدر»« :يجب عدم إطالق مثل هذه
الدعوات التى ال أستطيع أن أعتبرها جادة،
ويجب تشجيع الطلبة وعــدم المصادرة على
رغباتهم».

خليف

أحمد عادل شعبان

فعله الجيش األمريكى فى العراق ،واستباحته
ألعراض الرجال؟".
وطالب عــزوز ،عرابى بأن تعلن موقفها من
متوجها لها بالقول" :أعلنى
الجيش األمريكي،
ً
موقفك من الجيش األمريكى الفاعل األصلى
للجريمة إن كنت ضد غزو العراق فعال؟!".
كما اتهم عــزوز ،عرابى ،بفبركة معلوماتها
الــتــى تــرددهــا عــبــر صفحاتها ،وأنــهــا تسعى
لتضليل أنصار اإلخــوان بتلك المعلومات التى
وصفها بالكاذبة ،وطالبها بأن تعلن عن مصادر
معلوماتها التى تنشرها عبر صحفتها الرسمية.
فى المقابل ردت عرابي ،على اتهامات عزز
لها ،قائلة عبر صفحتها الرسمية على "فيس
بوك"" :آيات عرابى عميلة للمخابرات جهزوها
لهذا الــدور إلسقاط أردوغــان ،بعضهم يضيف
أنــنــى عميلة للمخابرات األمــريــكــيــة مــا هذه
العبقرية؟ ما هذه المواهب التحليلية النادرة؟".
وأكــدت عرابى ،أن "اإلعــام اإلخوانى صنع
صنما يتعبدون لــه" ،ساخرة من
من أردوغ ــان
ً
االتهامات التى يوجهها لها حلفاء الجماعة بأنها
عميلة للواليات المتحدة ،قائلة" :لكل مستاء من
حديثى عن أردوغــان أنا لن أعبد الصنم الذى
صنعه لك اإلعــام اإلخوانى لن أبــرر لشخص
سلم رقاب المسلمين ،ولن ألتمس له أعــذارًا،
فــأردوغــان عــدو لــإســام ،ودور أردوغـــان هو
قتل المسلمين ،حتى تقدمه االقــتــصــادى هو
أصناما ولن
فقاعة غير حقيقية ،فأنا ال أعبد
ً
أرفع قلمى عن أصنامكم ربما يفضحه الله فى
حياتكم وتدركوا إنكم مخدوعون فى أردوغان".
واعتبرت عرابي ،أن محاولة االنقالب التى
شهدتها تركيا فى يوليو  2016ضد أردوغــان
كانت "مجرد تمثيلية" ،األمر الذى كانت اإلخوان
تسعى لتكذيبه.

وقال إعالمى يعمل بإحدى قنوات اإلخوان
بالخارج ،إن "الصراع بين اإلعالميين فى الخارج
سببه الحقيقى الصراع بين قيادات اإلخــوان
الحالية فال يوجد إعالمى واحد مستقل ،فالكل
تابعون للجهة التى تمولهم باألموال".
وأضـــــاف ل ـــ"ال ــم ــص ــري ــون"" :ه ــن ــاك بعض
أسبوعيا مقابالت
القيادات اإلخوانية تجرى
ً
مع بعض اإلعالميين فى احد الفنادق المشهورة
فى اسطنبول ليعطى لهم تعليمات وتكليفات
بــمــهــاجــمــة بــعــض الــشــخــصــيــات وال ــق ــي ــادات
اإلخوانية".
وأشـ ــار إل ــى أن "هــنــاك بــعــض اإلعالميين
تم إلقاء القبض عليهم فى أوضــاع مخل ،لكن
بتدخل من بعض القيادات الكبرى تم اإلفراج
عنهم ،بينما هناك بعض اإلعالميين الذين قاموا
باالستيالء على أموال آخرين".
وق ــال ســامــح عــيــد ،الــبــاحــث فــى الحركات
اإلسالمية ،إن "معظم إعالميين اإلخــوان فى
الخارج يهدفون إلى البحث عن المال ،والؤهم
لــمــن يــقــدم لــهــم الــمــزايــا والــحــوافــز الــمــاديــة
والمعنوية التى تساعدهم على العيش حياة
رغــدة فــى الــخــارج" .وأض ــاف لـ"المصريون":
"حلفاء اإلخــوان فى الخارج مثل آيــات عرابى
وسليم عزوز وصابر مشهور وسيف عبد الفتاح
ومعتز مطر ومحمد ناصر ال يدينون بمبدأ
السمع والطاعة للجماعة ،ألنهم خارج اإلطار
التنظيمى للجماعة وكل المعارك التى يخوضها
حلفاء الجماعة هى من أجل كسب المال والشو
اإلعالمى والحصول على نصيبهم من الغنائم
التى توزع على إخوان الخارج".

حسن عاشور

جدل إعالمى حول « ..»FACE APPتطبيق
«الشيخوخة» هزار أم اختراق للخصوصيات؟

انتشر تطبيق " "FACE APPبسرعة البرق على
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد أن لجأ الكثيرون
إلى استخدام التطبيق الذى يعمل على تحول وجوه
الشباب فى الصور إلى "عواجيز" ،فى ظل مخاوف
من انتهاك الخصوصية ،خاصة أن المنصة تنفذ إلى
معرض الصور فى الهاتف.
" ،"FACE APPتطبيق من شأنه يحول صور وجه
مستخدميه بتقنية تعرف باسم "الذكاء االصطناعى"،
إلى صور أخرى يبدو بها وكأنهم تقدموا فى العمر.
"كنت بهزر مع صاحبى ومكنتش متوقع أن الصورة
تبقى تريند" ..كان ذلك هو رد فعل المهندس وائل
ه ــادى ،صاحب أول صــورة فــى تطبيق الشيخوخة
الذكى خالل أول ظهور إعالمى له.
وأض ــاف فــى مقابلة مــع اإلعــامــى عــمــرو خليل
لبرنامج "اليوم" ،على فضائية "دى أم سى" ،أنه لم
يقصد أن يصبح هذا التطبيق "تريند".
وأضاف" :واحد صاحبى طلب الصورة وعملتها له،
موضحا أنه بحث عن تطبيقات تغير
وكنت بهزر معاه"،
ً
فى المظهر الشخصى لألفراد ،ووجد هذا التطبيق
والذى أغناه عن الفوتوشوب.
وأشار إلى أنه عندما استيقظ فى اليوم التالى من
العمل على التطبيق الذى استخدم فيه هذه الصورة،
وجد أن كل المقربين أرسلوا صورهم ،لكى يعدلها
لتصبح معبرة عــن مظهرهم الــخــارجــى فــى عمر
الشيخوخة.
ومــع االنــتــشــار الكبير للتطبيق ،خــرج عــدد من
مقدمى برامج "التوك شو" ،ليحذروا من استخدامه.
وعلق اإلعالمى عمرو أديــب ،قائالً" :نــاس كتير
عملولى صورتى وبعتولى ،بس أنا مش عايز أشوف
شكلى لما أوصل لـ  70سنة" .وأضاف "أديــب" ،عبر
برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بى سى مصر"،
"اللى بيشتغل الشغالنة دى مبيوصلش لعمر السبعين"،
محذرًا من خطورة هذا التطبيق كونه يستحوذ على
صور المشاركين ،ومعلومات عنهم.
وتابع أديــب قائالً" :أنتم مش واخدين بالكم من
جمع المعلومات اللى بيحصلكم ،إحنا بنعطى معلومات

عنا لجهات منعرفهاش دى كارثة".
األمر لم يتوقف عند هذا الحد ،فقد خرج عدد من
الخبراء بتحذيرات متنوعة حول استخدامه.
وقال الدكتور وائل سعد ،أستاذ جراحات التجميل،
إن التطبيق يصدر معطيات غربية ،الف ًتا إلــى أن
غالبا الوجوه فى أوروبا وأمريكا يظهر عليها العجز
ً
قبل الــوجــوه العربية؛ ألن جينات العرب أقــوى من
األوروبيين.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"
المذاع عبر شاشة قناة "تن"" :شكل اإلنسان فى الكبر
ُ
يتشكل حسب الجينات والعوامل الوراثية وأسلوب
الحياة والعادات الصحية التى يتبعها فى شبابه".
وأشار إلى أنه أنه "توجد فروق بين العمر البيولوجى
لإلنسان والعمر العادى ،وبالتالى الصورة التى ينتجها
تطبيق "  "FACE APPغير صحيحة".
فيما ح ــذر الــدكــتــور هــانــى الــنــاظــر ،استشارى
األمــراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث
ساب ًقا ،عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل
االجتماعى "فيس بوك" ،من خطورة التطبيق.
وقال الناظر" :خلى بالكم التطبيق وراه شركة
بتبيع كريمات للتجاعيد أو دكتور جلدية وتجميل
جدا".
ذكى ً
من جانبه أكد وليد حجاج ،خبير أمن المعلومات،
أن التطبيق به مصائب يفعلها مع المستخدمين.
وأضاف فى تصريحات له ،أن "التطبيق خطر كبير
جدا ألن الشركة قالت إنها تبيع البيانات لطرف ثالث
ً
مشيرا إلى أنه "يجب حذف التطبيق
لم يتم تحديده"،
ً
من الهاتف وإلغاء االتصال بينه وبين فيسبوك أو
بينه وبين حساب جوجل ألن "الموضوع مش بسيط"
وباختصار التطبيق يراقب المستخدمين".
وتــابــع" :التطبيق يــأخــذ صــاحــيــات على موقع
المستخدم والمواقع التى تتم زيارتها ويدرس سلوك
من يستخدمه ويراقب المستخدمين".

إيمان هانى

