تفاصيل خيانة «مرسى» «برهامى»

موسم بيع الوهم  ..النصب على الحجاج أزمة كل عام

قيادى إخوانى يتهم
قيادات الجماعة بسرقة
 2مليون دوالر تبرعات

شهداء الثانوية..
«فرحة مسروقة..
وزغاريد مخنوقة»

رئيس الوزراء البريطانى الجديد:
مزارعا فى مصر
جدى كان يعمل
ً

انقسام أزهرى حول مبادرة
«تنظيف المقابر من أعمال الدجل»

النشيد الوطنى ..مصر تكتب
وتلحن والعرب يغنون

باسم التبنى..

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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السنة الثامنة  -العدد 940

ً
 12صفحة  490قرشا

صفحات لبيع األطفال
«عينى عينك»

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

بعد ترخيص المحال العامة ..تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»

مفارقات سائقى التاكسى..
«يشغلوا القرآن ..ويبطلوا العداد»

فتوى الحج «البنطلون» تشعل الجدل
بين األزهر واألوقاف والسلفيين

من هو القس«كابوتشى»الذى «المسكوت عنه» فى زواج القاصرات
ألهم «فاروق الفيشاوى»
ورفضه نجله؟

«الذئبة الحمراء» تنهش أجساد
الغالبة «حكايات ومآسٍ»

قانون التأمينات الجديد :فى هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش

مقالب القمامة مرعى
الشباب المتطوع «الجندى المجهول»
لألغنام« ..أكل ببالش
ولحمة ما بنشوفهاش» فى إنجاح «أمم إفريقيا»

مصر «مالديف» نجوم العالم هذا العام..

والغردقة «فرخة بكشك» لتنشيط السياحة

األحد
السنة الثامنة  -العدد 940

تقارير
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«أسيوط» تخطف نصيب األسد من المشروعات القومية على خط الصعيد

شــهــدت محافظة أســيــوط ،الــعــديــد من
اإلنــجــازات منذ تــولــى الرئيس عبدالفتاح
السيسى مقاليد الحكم ،وتأتى قناطر أسيوط
الجديدة على رأس اإلنجازات ،حيث تعد من
أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة،
وذلــك فــى إطــار خطتها لتنمية محافظات
الصعيد وإقامة مشروعات تخدم الزراعة
والرى فى  5محافظات ضمن خطة التنمية
المستدامة ورؤية مصر  2030بعد مرور أكثر
من  100عام على إنشاء القناطر القديمة
التى تم إنشاؤها عام 1898م.
وتــرجــع أهمية مــشــروع قناطر أسيوط
الجديدة ومحطتها الكهرومائية ،والذى يعد
مائيا عمال ًقا يضاف إلى المشروعات
ً
صرحا ً
القومية ،التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس
وتم تشييده بالمحافظة على مدار  6سنوات
لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى
والواقع خلف فم ترعة اإلبراهيمية بمساحة
 1.65مليون فدان بنسبة  %20من مساحة
األرض المزروعة فى مصر ،وخاصة الزمام
الذى تخدمه ترعة اإلبراهيمية بفروعها بما
سنويا وتصل
قيمته حوالى  28مليون دوالر
ً
تكلفة المشروع حوالى  6.5مليار جنيه بدعم
مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة
األلمانية ممثلة فى بنك التعمير األلمانى
الذى وفر أكثر من  3آالف فرصة عمل مؤقتة
و 300فــرصــة عمل دائــمــة تــم منح األولــيــة
فيها ألبناء أسيوط وبدأ العمل فى المشروع
فى شهر مايو  2012وتم افتتاحه فى شهر
أغسطس 2018م.
مدينة ناصر
وجـــاء تخطيط مــديــنــة نــاصــر بمنطقة
الهضبة الــغــربــيــة ،لــيــتــواكــب مــع متطلبات

الــعــصــر ،مــن حــيــث إقــامــة الــمــدن الذكية
الجديدة التى تلبى احتياجات المواطنين،
حيث تم تخصيص  6006أفدنة من مساحة
األرض الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة أعــلــى منطقة
الهضبة الغربية ،إلقامة التجمع العمرانى
الجديد ،الذى يضم مناطق سكنية وترفيهية
واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات
صــغــيــرة ومــتــوســطــة) ،وخ ــدم ــات إقليمية
ودينية وصحية ،ومنطقة خــدمــات تجارية
وحكومية وإداريــة ،ومنطقة موالت ،ومنطقة
لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي،
لخلق مجتمع عمرانى جديد ،يستلزم ذلك
بالضرورة إنشاء طرق لتسهيل الوصول إليها،
وهــو ما تم فى أسيوط ،حيث إنشاء طريق
الهضبة ال ــذى يــربــط الطريق الصحراوى
كيلومترا ،حيث
الغربى والشرقي ،بطول 22
ً
تم االنتهاء من المرحلة األولى بطول  12كيلو
مترا ،والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بطول
ً
تقريبا ،بإجمالى تكلفة وصلت
 10كيلومترات
ً
حتى اآلن إلى  182مليون جنيه.
المنطقة التكنولوجية
كما تم إنشاء  11مبنى على مساحة 15
فدا ًنا ،لتضم مبنى خدمة المواطن ،ومنافذ
البنوك والمحالت ،ومبنى التدريب ،ومبنى
االبتكار وريــادة األعمال ،ومبنى التعهيد،
ومبنى الشركات ،ومبانى المرافق والبنية
الــتــحــتــيــة ،والــمــســجــد ،ومــبــنــى الــمــدرســة
الذكية ،تكون قد انتهت المرحلة األولــى
من المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط
الــجــديــدة ،وتعد هــى األول ــى على مستوى
الــصــعــيــد ،بمساحة  44فــدا ًنــا ،وتــضــم 3
مــراحــل ،تم تنفيذ المرحلة األولــى منها،
حاليا المرحلة الثانية ،والتى
ويجرى تنفيذ
ً

تخضع واليتها لوزارة االتصاالت.
أول محمول مصرى
طرح أول هاتف محمول مصرى ،بمكونات
محلية بنسبة  %45فى األســواق ،كان حد ًثا
جــاالً فــى مصر ،وكــان لمحافظة أسيوط
نصيب من الحدث؛ ألن تصنيعه تم فى مصنع
"ســيــكــو" بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط
الــجــديــدة ،حــيــث تــطــرح "ســيــكــو" هواتفها
المحمولة بــالــتــعــاون مــع إح ــدى الشركات
الصينية الموردة لخط إنتاجها ،بأسعار تبدأ
من  200جنيه وحتى  4500جنيه ،وقامت
الشركة بتوقيع  42بروتوكوالً للتعاون مع دول
إفريقية وعربية ،لتصدير الجهاز إليها -
بحسب المهندس محمد سالم ،رئيس مجلس
إدارة شركة سيكو.

محطة كهرباء غرب أسيوط
وافتتح الرئيس السيسى ،محطة كهرباء
غرب أسيوط ،وتبلغ طاقتها أكثر من 1500
ميجاوات ،حيث تم االنتهاء من العمل فى
مرحلتها األولى ،وهى المرحلة األصعب خالل
 5أشهر ونصف الشهر ،وتم تسليمها وبدء
العمل خالل  8أشهر ،وهو إنجاز غير مسبوق،
لمنع ظاهرة انقطاع الكهرباء المتكررة قبل
العمل بها فى مناطق الصعيد بصفة عامة.
مشروعات مستقبلية
ليست تلك الــمــشــروعــات القومية ،هى
نهاية المطاف فى أسيوط ،ولكنها قد تكون
الــبــدايــة ،لنهضة تنموية أشــد قــوة وأســرع
تــأثــيـ ًـرا ،وه ــذا مــا أك ــده محافظ أســيــوط،
المهندس يــاســر الــدســوقــى ،عندما أعلن

عــن إقــامــة مــشــروعــات مستقبلية أخــرى
بالمحافظة ،ستشمل إنشاء مدينة للحرفيين،
وإنشاء منطقة حرة لالستثمار ،ومشروعات
إسكان لنقل العشوائيات والمناطق الخطرة،
الف ًتا إلى أن ذلك يحدث بالتزامن مع تنفيذ
 106مــدارس جديدة ،باإلضافة إلى إنشاء
عدد من األجنحة والتوسعات لزيادة القدرة
االستيعابية للمدارس وتقليل كثافة الطالب
بالفصول.
كما تــم الــبــدء فــى أعــمــال إنــشــاء محطة
كــهــربــاء أســيــوط الــبــخــاريــة بالوليدية ذات
الضغوط فوق الحرجة الوحدة الثالثة بقدرة
 650ميجاوات وتعمل بنظام الضغوط فوق
الحرجة وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعى
فى اإلشعال وتبلغ التكلفة االجمالية للمشروع
حوالى  430مليون دوالر حوالى  1.23مليار
جنيه ،باإلضافة إلى  % 10قيمة االحتياطى
فعليا
وبلغت نسب تنفيذ الــمــشــروع % 50
ً
وتستخدم الــمــازوت أو الــغــاز الطبيعى فى
اإلشعال ويتوقع بدء التشغيل التجارى للوحدة
ودخولها على الشبكة الموحدة لكهرباء مصر
فى فبراير .2020
وق ــد بلغت ع ــدد ال ــم ــدارس الــتــى دخلت
الخدمة من عام  2016حتى اآلن  134مدرسة
مختلفة ،وجار العمل بعدد  137مدرسة جديدة
طــرحــت  -أســنــدت  -جــاهــزة للطرح على
مستوى  11إدارة تعليمية وتم تزويد المدارس
بعدد  1500مقعد تختة ،وجار تصنيع 4200
ً
فضل عن المشاركة المجتمعية ودعم
مقعد
القوات المسلحة بعدد  18ألف مقعد.

محمد الخرو

النشيد الوطنى ..مصر تكتب وتلحن والعرب يغنون

بصمة مرصية فى أناشيد  7دول ..ونشيد مشرتك بني دولتني
للفنانين المصريين بصمة في األناشيد الوطنية
للدول العربية ،حيث ساهم الملحنون والشعراء في
تلحين وكتابة األناشيد الوطنية لعدة دول عربية ،هي:
فلسطين وموريتانيا وليبيا واإلمــارات وتونس والجزائر
والعراق ،بل إن إحدى الدول العربية ،ظلت لفترة تشارك
مع مصر في النشيد الوطني ،بصوت كوكب الشرق "أم
كلثوم".
اإلمارات
النشيد الوطني اإلماراتي كتب كلماته الشاعر عادل
الشيخ ،بينما لحنه المطرب والملحن المصري سعد
عبدالوهاب ،تم اعتماد كلماته في عام .1996
وتقول كلمات النشيد الوطني اإلماراتي
عيشي بالدي عاش اتحاد إماراتنا * عشت لشعب
دينه اإلسالم هديه القرآن
حصنتك باسم الله يا وطن * بــادي بــادي بالدي
بالدي
حماك اإلله شرور الزمان * أقسمنا أن نبني نعمل
نعمل نخلص نعمل نخلص * مهما عشنا نخلص
نخلص
دام األمــان وعــاش العلم يا إماراتنا * رمز العروبة
كلنا نفدي ِ
ك
بالدماء نروي ِ
ك * نفديك باألرواح يا وطن
موريتانيا
الموسيقار المصري راجح داود لحن النشيد الوطني
الموريتاني الجديد في القاهرة ،بالتعاون أوركسترا
القاهرة السيمفوني وكورال األوبرا المصرية ،وهو العمل
الذي استغرق منه بين أسبوعين وثالثة أسابيع.
وأضــاف أنه أرسل النسخة المسجلة إلى موريتانيا
حتى تتدرب عليها فرقة الموسيقات العسكرية هناك،
شخصيا بتدريب الفرقة على اللحن عندما
كما قام هو
ً
سافر إلى نواكشوط لحضور حفل تكريمه.
وتقول كلمات النشيد الوطنى الموريتانى
المناكر
كن لإلله ناصرا * وأنكر
َ
دائر
وكن مع الحق الذي * يرضاه منك َ
ضائر
وال تعد نافعا * سواءه أو
َ
سائر
واسلك سبيل المصطفى * ومت عليه
َ

اآلخر
فما كفى أولنا * أليس يكفي
َ
مهاجر
وكن لقوم أحدثوا * في أمره
َ
قد موهوا بشبه * واعتذروا معاذرَ
دفاتر
وزعموا مزاعم * وسودوا
َ
الحواضر
واحتنكوا أهل الفال * واحتنكوا
َ
أصاغر
وأورثت أكابر * بدعتها
َ
مر
وإن دعا مجادل * في أمرهم إلى َ
ظاهر
فال تمار فيهم * إال مراء
َ
تونس
النشيد الوطني التونسي كتب كلماته الشاعر المصري
مصطفى صادق الرافعي ،ولحنه أحمد خير الدين ،وكان
باسم" :حماة الحمى" ،وكان من المنتظر أن يقوم محمد
عبدالوهاب بإعادة توزيعه لكن لم تتحقق الفكرة ،وتمت
إضافة بيتين لـ أبي القاسم الشابي في نهاية النشيد.
وتقول كلمات النشيد الوطني التونسي:
حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد
الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا
الوطن
بالدي احكُمي واملكي واسعدي فال عاش من لم يعش
سيــّدا
بح ّر دمي وبمــا في يــدي أنا لبالدي وحزبي فدا
لك المجد يا تُونس فاستــمجدي بع ّزة شعبك طُول
المـدى
ســـودك يوم
ســـو ُد الــوغــى فاشهدي و ُث ــوب أُ ُ
ونــحـ ُن أُ ُ
الصــّدام
لتدو السماوات برعدها لترم الصواعق نيرانها
إلى عز تونس إلى مجدها رجال البالد وشبانها
فال عــاش في تونس من خانها وال عــاش من ليس
من جندها
الجزائر
أما الجزائر ،فقد أهدى الفنان المصري محمد فوزي
ألحان النشيد الوطني للشعب الجزائري في عام ،1963
وهــو من كلمات الشاعر مفدي زكــريــا ،وتقول كلمات
النشيد الوطني الجزائري:
قسما بالنازالت الماحقات

والدماء الزاكيات الطاهرات
والبنود الالمعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
العراق
منذ تأسيس دولــة العراق الحديث عام  1921ومع
كل تغيير رئيسي في نظام الحكم ،كان النشيد الوطني
العراقي بدوره يخضع للتغيير .وبعد االنقالب على عبد
الكريم قاسم وصعود حزب البعث إلى السلطة في 8
فبراير عام  ،1963تم اعتماد نشيد وطني جديد وهو
والله زمــان يا سالحي وهو من ألحان المصري كمال
الطويل وكلمات الشاعر المصري صالح جاهين وغنته
السيدة أم كلثوم عــام  1956واعتمد كنشيد وطني
للجمهورية العربية المصرية خالل الفترة من  1960إلى
.1979
تقول كلمات النشيد الوطني العراقي:
والله زمان يا سالحي اشتقت لك في كفاحي والله
زمان يا سالحي
يا حــرب والله زمان انطق وقول أنا صاحي
زاحفة بترعد رعود والله زمان ع الجنود
أال بنصر الزمان حالفة تروح لم تعود
شيلوا الحية على الكفوف هموا وضموا الصفوف
منكم من نار الميدان ياما العدو راح يشوف
يا للى اتبنيت عندنا يا مجدنا يا مجدنا
عمرك ما تبقى هوان بشقانا وكدنـــا
الشعب جبال الشعب بحور الشعب بيزحف زى النور
زلزال بيشق لهم في قبور بركان غضب بركان بيفور.
نشيد فلسطين
تم اعتماد نشيد "فدائي" سنة  1972كنشيد وطني
لفلسطين ،حيث استخدمته حركة "فتح" فدائي في إطار
تحويل أسماء مؤسساتها إلى أسماء فلسطينية عامة،
وهــو مــن تأليف الشاعر الفلسطيني سعيد المزين،
وتلحين الموسيقار المصري علي إسماعيل عام .1965
أعاد توزيعه الموسيقي أول مرة الموسيقار اليوناني

ميكيس ثيودوراكيس عام  1981في خطوة رمزية منه
للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ،ثم أعاد
التوزيع الموسيقي للمرة الثانية الملحن الفلسطيني
حسين نازك عام .2005
وتقول كلمات النشيد:
فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود
فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود
بعزمي ونــاري وبــركــان ثــأري وأش ــواق دمــي ألرضي
وداري
صــعــدت الجباال وخــضــت النضاال قــهــرت المحاال
حطمت القيود
فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود
فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود
بعزم الــريــاح ونــار الــســاح وإص ــرار شعبي لخوض
الكفاح
فلسطين داري ودرب انتصاري فلسطين ثاري وأرض
الصمود
فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود
فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود
بحق القسم تحت ظل العلم بأرضي وشعبي ونار األلم
سأحيا فدائي وأمضي فدائي وأقضي فدائي إلى أن
تعود
فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود
فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود
ليبيا
كما وضع لحن الموسيقار محمد عبدالوهاب ،لحن
النشيد الوطني الــذي كتب كلماته الشاعر التونسي
البشير العريبي.
وتقول كلمات النشيد:
يــا بــادي بجهادي وج ــادي ادفــعــي كيد األع ــادي،
والعوادي واسلمي
اسلمي طول المدى إننا نحن الفداء ليبيا ليبيا ليبيا.

محمد عبدالرحمن

«محمد صالح» ضمن قائمة الشخصيات سعد الصغير« :الفلوس اللى باخدها حرام»
األكثر تأثي ًرا على «إنستجرام»

حل نجم منتخب مصر وليفربول اإلنجليزي،
مــحــمــد صـــاح ف ــي الــمــركــز الــــ  26ضمن
تأثيرا على تطبيق
قائمة أكثر الشخصيات
ً
"انستجرام" ،وهو واحد من اسمين عربيين في
قائمة المائة.
ويملك النجم المصري أكثر مــن 30.4
مليون متابع على "إنستجرام" ،مما يعني
أن المنشور الدعائي الــواحــد على
حساب الــاعــب سيدخل لــه 165
ألف دوالر.
ونـــشـــر مـــوقـــع "HOPPER
 "HQقائمة "أغنياء اإلنستجرام"
ال ــس ــن ــوي ــة ،ال ــت ــي ت ــرص ــد أغــنــى
الــحــســابــات على التطبيق الشهير،
مستندة على عدد المتابعين ،حسبما ذكر
موقع صحيفة "آس".
وتــضــع الــقــائــمــة خــانــة خــاصــة "لقيمة
المنشور" ،وتعني تكلفة المنشور الدعائي
الواحد على حساب النجوم.
وحل صالح في المرتبة  26في قائمة جميع

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 /

النجوم ،لكنه جاء بالمركز  12بين الرياضيين،
خلف المقاتل اإليرلندي كونور مكجريجور.
وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز
األول بين الرياضيين ،حيث يكلف المنشور
على حسابه مبلغ  975ألف دوالر.
وحــلّ البرازيلي نيمار دا سيلفا ،العب
ثانيا ،إذ يتقاضى
باريس سان جرمانً ،
نحو  722ألف دوالر عن كل صورة
دعــائــيــة عــلــى حــســابــه ،ثــم جــاء
نــجــم بــرشــلــونــة لــيــونــيــل ميسي،
ال ــذي يتقاضى نحو  648ألف
دوالر مــقــابــل ك ــل صــــورة على
"إنستجرام".
وضمت القائمة شخصية عربية
أخرى ،وهي خبيرة التجميل هدى قطان،
التي حلت بالمركز  ،31ويكلف المنشور في
حسابها أكثر من  91ألف دوالر.

أمير سعد

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

كشف المطرب سعد الصغير عن رأيــه في
األم ــوال التي يحصل عليها مقابل عمله في
األفراح الشعبية أو الكباريهات.
وقال في مقابلة مع برنامج "قصة حلم" الذي
تقدمه اإلعالمية رابعة الزيات" :فلوس األفراح
الشعبية الــلــي بــروحــهــا حـ ــال ..لــكــن فلوس
الكباريهات حرام ألنها جاية من خمور".
وأضاف" :وعشان كدا أنا توقفت عن الغناء
في الكباريهات منذ  6سنوات".

وانهار "الصغير" في البكاء بعد سؤاله عن
والدته الراحلة التي كان مرتبطًا بها بشدة.
وقال" :أوقات كتير اتصل على رقم هاتفها،
لما بكون مسافر خارج القاهرة والناس ممكن
تقول عليا مجنون ،ومفيش حد يعوضني عن
وكثيرا بشتاق لها".
رحيل أمي ،حتى لو كان ابني،
ً

أحمد عادل شعبان

سعد الصغير

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

وأكدوا أنها تغنى مثل أم كلثوم .وتابعت بعدما
تساءل الناس عن صلة القرابة بينى وبين أم
نظرا لتشابه أصواتنا ،أعلن والــدي أنى
كلثوم
ً
حفيدة شقيقة كوكب الشرق .وأشارت إلى أنها
اشتركت فى أحد برامج المسابقات الخاص
مؤخرا لعرض موهبتها.
بالمواهب الغنائية
ً

محمد فضل

املنوعات
صفية جمال

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

انطالق فعاليات التدريب البحرى المصرى األمريكى
المشترك «تحية النسر  -استجابة النسر »2019

انطلقت فعاليات الــتــدريــب المشترك "تحية النسر -
استجابة النسر  "2019بمشاركة عناصر من القوات البحرية
والجوية لكل من مصر والواليات المتحدة األمريكية واإلمارات
العربية المتحدة ،كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة
مراقب ،هذا ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياه اإلقليمية
ً
استكمال لخطط التدريبات المشتركة
بالبحر األحمر؛ وذلك
التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة
والشقيقة.
وتشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية
المصرية والــبــحــريــة األمــريــكــيــة والــبــحــريــة اإلمــاراتــيــة من
الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصــائــدات األلــغــام ،إضافةً
إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والواليات المتحدة
األمريكية ،والتى تشمل الفرق المتخصصة فى أعمال إزالة
المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة
وعددا من عناصر قوات خفر السواحل ،كما يشارك
األلغام،
ً
في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز .F16
بدأت المرحلة األولى بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين
القوات المشاركة في التدريب ،كذلك مناقشة البرامج التدريبية
المخططة مسب ًقا ،كما تــم عقد العديد مــن المحاضرات
النظرية لتحقيق التجانس بين الــقــوات وتوحيد المفاهيم
العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر ،كما بدأت عناصر
من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والواليات المتحدة
األمريكية في االستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة
النسر؛ وذلك بإجراء بيان عملي القتحام سفينة مشتبه بها.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية
بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو

بعث الفريق أول محمد زكى ،القائـد العـام للقـوات المسلحـة،
وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربـى ،ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد
الفتاح السيسى ،رئيـس الجمهوريـة ،القائد األعلى للقوات
المسلحة؛ بمناسبـة االحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة
 23يوليو المجيدة جاء فيها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،،،
رئيس الجمهورية  -القائد األعلى للقوات المسلحة ،،،
يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة
بطوليا حمل
وطنيا
يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجا ًزا
ً
ً
لواءه طالئع القوات المسلحة التى خرجت فى الثالث والعشرين
من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخالص من االستعمار
والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى
القادر على حماية الوطن.
والــيــوم وبعد قيام ثــورتــى الخامس والعشرين مــن يناير
والثالثين من يونيو التى حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما
القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية
قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة
وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية
والتاريخية.
وفق الله سيادتكم الى ما فيه خير مصر وشعبها ..
وكل عام وسيادتكم بخير ..
كما بعث الفريق محمد فريد ،رئيس أركان حرب القوات
المسلحة ،ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه
المناسبة.

قبول دفعة جديدة من األطباء البشريين للتكليف للعمل
بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020

حفيدة «أم كلثوم» :اكتشفت قرابتى لها بـ«الصدفة»

قالت سناء نبيل ،حفيدة أم كلثوم ،إن أول
مرة غنت أغنية لجدتها كانت تبلغ من العمر 9
سنوات ،وكانت أغنية "ألف ليلة وليلة" ،مؤكدة
أنها هى الوحيدة فى عائلتها التى تهتم بالغناء.
وأضــافــت لبرنامج " الــســتــات مايعرفوش
يــكــدبــوا" ،أنــه فــى البداية لــم تكن تعرف أنها
حفيدة أم كلثوم ،موضحة أنها بعدما حفظت
أغنية "ألــف ليلة وليلة" وغنتها على المسرح
بمدينة السنبالوين ،أشاد المستمعون بصوتها

قواتنا المسلحة فى أسبوع

سناء نبيل

صــدق الفريق أول محمد زكــى ،القائد العام للقوات
المسلحة ،وزيــر الــدفــاع واإلنــتــاج الحربى ،على اإلعــان
عن قبول دفعة جديدة من األطباء البشريين الحاصلين
الحاصالت على درجة الماجستير الدكتوراه للتكليف للعمل
بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير .2020
التخصصات المطلوبة:
األطباء البشريون الحاصلون على درجة الماجستير /
الدكتوراه فى التخصصات اآلتية:
 -1الجراحة "الجراحة العامة – تكميل – مسالك – رمد
– أنف وأذن وحنجرة".
 -2باطنة "باطنة عامة – جلدية وتناسلية – صدرية".
 -3تخصصات مختلفة :باثولوجى -معامل سموم  -طب
طبيعى – أشعة تشخيصية – عناية مركزة.

محمد الخرو

املوقع اإللكرتونى

سكرتري التحرير التنفيذى

www.almesryoon.com

أحمد عثمان فـارس

مديرو حترير املوقع اإللكرتونى
حسني عمران
محمد عبد الرحمن
الدويىن فولى

اإلخراج الفىن

عبدالرحمن املغربى
محمود عثمان
أشرف سمري

بريد إلكترونى

Almesryoon.newspaper@gmail.com
التوزيع واالشتراكات:
مؤسسة أخبار اليوم  -شارع الصحافة  -القاهرة
االشتراك
سنة  360 :جنيه ـ ستة أشهر  180 :جنيهاً
ثالثة أشهر  90 :جنيهاً

األحد
السنة الثامنة  -العدد 940
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انقسام أزهرى حول مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل»
ً
قزامل :ال مانع رشعا وفق رشوط ..إسماعيل :قائمة عىل أمور ظنية وليست قطعية ..ونصري :أعمال شيطانية مفسدة للعقيدة

أثــارت مبــادرة تنظيــف المقابــر مــن أعمال
الدجــل والشــعوذة التــى دشــنتها بعــض قــرى
ومراكــز محافظــة القليوبيــة خــال األيــام
انقســاما حولهــا مــا بيــن مرحــب
الماضيــة،
ً
ومعارض.
وبينمــا أثنــى البعــض علــى المبــادرة رفضها
آخــرون باعتبــار أنهــا قائمــة علــى أمــور ظنيــة
وليس قطعية الثبوت ،ما ينتج عنه إيذاء الموتى
حال فتح أحد المقابر واكتشاف أنها خالية من
السحر.
ودشــن أبنــاء بعــض قــرى ومراكــز القليوبية
خــال األيــام الماضيــة مبــادرة تحــت مســمى
«بأيدينا هنطهر مقابرنــا»؛ لتنظيف المقابر من
أعمال السحر والشعوذة.،
ً
كبيــرا بيــن أبنــاء
قبــول
والقــت المبــادرة
ً
المحافظة ،تبعه انتشــار واســع لها ،ال سيما أن
أهالــى قريــة قرنفيــل بالقناطــر الخيريــة ،التى
دشــنت المبادرة أبطلت عدد كبير مــن األعمال
التى دســها أصحــاب النفــوس المريضــة بجوار
المقابر.
وقال شــريف عــزازي ،الــذى أطلــق المبادرة
بقريــة قرنفيــل بالقناطــر الخيريــة ،أولــى قرى
المحافظة التــى أطلقــت المبــادرة ،إن المبادرة
القــت ً
قبول حســ ًنا بعــد أن تــم تدشــينها بقرية
قرنفيــل بالقناطــر الخيريــة ،وبــدأت القــرى
المجاورة فى تطبيقها ،ووجدت ما يحزن القلب

من أعمال السحر والشعوذة.
وأضاف ،أنه بلغ إجمالى عــدد األعمال التى
تم العثــور عليها بمقابــر الـ 5قــرى ً 140
عمل
أســودا ،وتــم على الفــور بمشــاركة مشــايخ تلك
ً
مشــيرا إلى أن فكرة
القرى العمل على إبطالها،
ً
المبادرة جاءته حينما وجد بعض طالب القرية
الذين تميزوا بالتحصيل العلمى والحصول على
المركــز األول على مدار ســنوات طويلة ،تدهور
بهم الحال وأصبحــوا يكرهون المدارس بشــكل
ال يصدق ،فعكف على تدشين المبادرة.
وتابع ،أنــه فى البداية قــام بعمل جروب على
موقــع التواصــل االجتماعى ألهل قريــة قرنفيل
بالقناطــر الخيريــة ،وقام بطــرح المبــادرة ،وتم
تحديــد موعــد للتنفيــذ وكان التوافــق علــى يوم
الجمعــة ألجــازة الجميــع مــن عملهــم ،وبــدؤوا
بتقسيم المقابر ،والحفر والبحث بجوار الجدار
الخاص بكل مقبــرة ،وبالفعل بــدؤوا فى حصاد
مجهودهم ووجدوا العديد من األعمال.
وأردف« :وجدنا كفن على حجر طوب وشمع
عليه صليب وعظام رأس قرموط ســمك وعظم
لوحة الكتف ونبات شــكله غريب ملفوف بشكل
معيــن وجريــد نخــل بالزعــف مربــوط بقمــاش
معيــن وثــاث جماجــم بشــرية وجمجمــة ماعز
وأوراق عليها طالسم غير مفهومة».
الدكتــور ســيف رجــب قزامــل ،أســتاذ الفقه
المقــارن والعميــد الســابق لكليــة الشــريعة

شــرعا من
والقانــون بطنطا ،قــال إنــه «ال مانع
ً
قيــام الشــباب كل فتــرة بتنظيــف المقابــر مــن
أعمــال الســحر والشــعوذة التــى باتت منتشــرة
على نطاق واسع ويقتنع بها بعض المواطنين».
غير أنه شــدد فى تصريح إلــى «المصريون»
على ضرورة عدم فتــح القبر الحديــث الذى لم
تبلى فيه الجثة؛ حتى ال يتم إيذاء الميت.
وتابع« :ال شــك أن الســحر موجــود ،ومنه ما
يســعى إلى التفرقــة بين المــرء وزوجــه وكذلك
عموما ،ومن ثم هذه حقائق ال
إفساد العالقات
ً

يمكن إنكارها».
وأيضــا
واســتدرك« :هنــاك بعــض النســاء
ً
الرجال يذهبون للســحرة من أجل تحقيق بعض
األهداف وهؤالء الســحرة يحصلــون منهم على
أعمــال فيمــا ينصحهــم آخــرون بدفــن العمــل
بالمقابر».
وأشــار إلى أنه على المسلم أن يتيقن من أنه
لن يضره أحــد إال بإذن اللــه وف ًقا لقولــه تعالى
«ومــا هــم بضارين به مــن أحــد إال بــإذن الله»،
داعيا العلماء إلــى «توجيه المواطنيــن بأن ذلك
ً

لن يضرهم ولــن ينفعهم إال بإرادة ومشــيئة الله
تعالى ،وال يقتصر دورهم على ذلك بل البد من
محاربة هؤالء السحرة».
فى المقابل ،أبدى الدكتور عوض إســماعيل،
وكيــل كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة
بجامعة األزهر ،استياءه من الحملة التى أطلقت
مبــررا ذلك بأنها
لتنظيــف المقابر من الســحر،
ً
قائمة على أمور ظنية وليست قطعية الثبوت.
وأضاف لـ«المصريــون» ،أنه مــع أى حملة أو
مبادرة تدفع األمة والشــباب لألمــام ،لكن «هذه
المبادرة ليست قائمة على أسس علمية وثوابت
تؤكــد أن تلــك المقابــر تحــوى أعمــال ســحر
وشــعوذة ،ما يؤدى إلى إشغال المســلمين بأمور
نفعا».
لن تجدى ً
وتســاءل« :مــا أدراهــم أن تلــك المقابــر بهــا
أعمال وســحر؟ ،ومن أين تأكدوا؟ ،وما الموقف
حال فتح أحــد المقابر واكتشــاف أنها خالية؟»،
ً
مســتكمل« :الموضــوع ال يؤخــذ هكــذا وهنــاك
خطوات أخرى البد من اتباعها».
وكيل كلية الدراسات اإلسالمية ،لفت إلى أن
بــدال من إطــاق تلك
«الشــباب والدعــاة عليهم ً
فورا عن السحرة والمشعوذين،
المبادرة اإلبالغ ً
ال ســيما أنهــم معروفــون للجميــع فــى كل
منطقة ،كمــا أن الدعاة عليهم تدشــين مبادرات
تفيــد الشــباب وتزيــد درجــة الوعــى والثقافــة
ويبصرونهم بتلك المسائل».

فيمــا عبــرت الدكتــورة آمنــة نصير ،أســتاذة
الفلســفة والعقيــدة بجامعــة األزهــر ،وعضــو
مجلس النواب ،عن اســتيائها مــن حملة تنظيف
المقابــر مــن الســحر األســود ،التــى بــدأت فى
القناطر الخيرية.
وأشــارت إلــى أنهــا مندهشــة مــن االنحــدار
الفكــرى فيما يتعلــق بأعمــال الســحر والدجل؛
كونهــا ال تتفــق مــع صحيــح الديــن أو العقيــدة
متابعــة« :أنــا أندهــش مــن هــذا
الســليمة،
ً
المجتمع ،ما بيــن اإللكترونيــات والتعامل معها،
وبين هذا الشكل من االنحدار ،الذى يستدعونه
اآلن من القرون الوسطى».
وأضافــت أن حملــة تنظيــف المقابــر مــن
ً
أعمــال شــيطانية تفســد
الســحر األســود تعــد
عقيــدة اإلنســان ،الف ًتــا إلــى أنهــا تتعجــب مــن
الخرافات والشــياطين التى تلعب بعقول البشــر
فى مسألة الدجل.
وشــددت أســتاذ العقيــدة ،علــى ضــرورة
مواجهة مثل هذه الممارســات بكل قوة ،مردفة:
«هــذه جميعهــا أعمــال شــيطانية ،وهــذه مــن
أالعيب الشــيطان التى يقع فى حبائلها الجهلة،
ألننا نمس أمــر القدر العظيم ،فال يمكن لبشــر
أن يمسك بخير أو بشر ال يريده الله».

حسن عالم

فتوى الحج بـ«البنطلون» تشعل الجدل قيادى إخوانى يتهم قيادات الجماعة بسرقة  2مليون دوالر تبرعات
بين األزهر واألوقاف والسلفيين

ً
ً
"الهالىل" أباحه باعتبار اإلحرام "واجبا" وليس "ركنا"" ..مزروعة" :كالمه صحيح مائة فى المائة" ..حمودة" :مخالفة الواجب حرام

اســتمرارا لمسلســل الفتــاوى المثيــرة
ً
للجــدل ،أثــار الدكتور ســعد الديــن الهاللي،
أســتاذ الفقــه المقــارن بجامعــة األزهــر،
موجــة مــن الجــدل بفتــواه التــى أجــاز فيها
الحــج بـ"القميــص والبنطلــون" ،باعتبــار
مالبس اإلحــرام مــن واجبات الحج وليســت
من أركانــه ،ومن ثــم يمكن للحــاج أداء الحج
بمالبــس الحل ،وهــى المالبــس العادية مثل
"البنطلون" والجلباب وغيرهما من المالبس.
وأضاف «الهاللــي»« :اإلحرام يبــدأ بالنية
وليــس بارتــداء المالبــس ،وعــدم ارتــداء
مالبــس اإلحــرام يعــد مخالفــة ولهــا هــدى
مذبــوح ،إذ ال يوجــد أى فقيــه أفتــى بــأن
مالبــس اإلحــرام ركــن ،ولكــن اإلجمــاع أنها
مشــيرا إلى أن
واجب مــن واجبــات الحــج»،
ً
قميصــا
مرتديــا
«الشــخص يمكنــه الحــج
ً
ً
ً
واجبــا من
خالــف
وبنطــال ،لكنــه يكــون قــد
ً
هديا لذلك».
واجبات الحج ،وعليه أن يذبح ً
وأوضــح أن «الحــج فــى هــذه الحالــة
صحيــح ،لكــن مــع ذبــح الهــدي ،وهــذا هــو
إجمــاع العلماء بــأن ركــن الحج هــو اإلحرام
بالنية ولكــن مالبس اإلحرام هــى واجب من
واجبات الحج ،ومخالفتها توجب الهدي».
الدكتــور محمــود مزروعــة ،رئيــس قســم
العقائد واألديان بكليــة أصول الدين بجامعة
األزهر ،اتفق فى الرأى مــع ما قاله الهاللي،
قائالً« :كالمه صحيــح مائة فى المائة وليس
واجبــا مــن
فيــه أى شــبهة ،لكــون اإلحــرام
ً
واجبات الحج ،ومن ثم يجــوز للحاج أن يحج
هديا».
بمالبسه العادية لكن عليه أن يذبح ً
وأضــاف لـ«لمصريون»« :الركــن هو األمر
ً
فمثل طواف
الذى يجــب إعادته حال تركــه،
اإلفاضة يعد رك ًنا مــن أركان الحج ،وبالتالى
من لــم يطف طــواف اإلفاضة عليــه أن يعود
مــرة أخــرى ويؤديــه وال يجــوز لــه أن يذبــح
هديا».
ً
وشــدد على أن الركن البد مــن اإلتيان به
وذلك بعكــس الواجب ،مســتدر ًكا« :الســجود
والركــوع يعــدان رك ًنــا ومــن ثــم مــن نســى
أحدهمــا عليــه أن يأتــى بــه ،أمــا التشــهد
األوســط فواجب ولذلك يجوز لمن نسيه أن

الهاللى

يصلى سجدتين نسيان».
فيمــا خالــف الداعيــة الســلفي ،ســامح
عبدالحميــد حمــودة ،الهاللــى الــرأى قائــاً
إن «ما أفتى بــه ال يجوز ،إذ ال يجــوز ارتداء
القميص والبنطلون ً
بدل من لباس اإلحرام».
وأضــاف لـ«المصريــون»« :فتــاوى ســعد
الهاللى أحدثت بلبلة فى المجتمع المصري؛
سمعة
وهو يفســد فى الدين بشــدة ،و ُيشــوه ُ
األزهر ،خاصة بعد اســتهانته بالحكم الثابت
الــذى عليــه كل أئمــة اإلســام؛ حيــن قــال
إن الطــاق الشــفوى ال يقــع ،وحديثــه عــن
الراقصــة الشــهيدة ،وموافقته على مســاواة
الرجــل بالمــرأة فــى الميــراث ،واألضحيــة
بالديــك ،وغيــر ذلــك مــن الفتــاوى المثيــرة
للجدل».
وتابــع« :إضافــة إلى قولــه أن حكــم لبس
عمــدا،
اإلحــرام واجــب ،أى يأثــم مــن تركه
ً
وعليــه فدية ،وذلــك لحديث ابــن عمر رضى
اللــه عنهمــا :أ َّن رجــاً ســأل رســول اللــه
الم ْحرِم
صلَّــى اللــه عليــه وســلَّم :مــا يلبــس ُ
مــن الثيــاب؟ فقــال رســول اللــه صلــى اللــه
العمائم
عليــه وســلَّم" :ال يلبــس الق ُُمــص وال
َ
البرانــس وال ِ
الخفــاف؛
الســراويالت وال
وال َّ
َ
خ َفّيــ ِن
ــد نعلَ ْيــ ِن
س ال ُ
فليلبــ ِ
إال أحــد ال َي ِج ُ
َ

وليقط ْع ُهمــا أســفلَ مــن الكعبيــن ،وال َيل َْبــس
من الثياب شيئًا َم َّســه ال َّزعفران وال الورس"
(م َتّفق عليه)».
ً
قائــا« :الهاللى
الداعيــة الســلفي ،أردف
يقــول إن لبس اإلحــرام واجــب وليــس رك ًنا،
وكأنــه ُيشــير إلــى أن مخالفــة الواجبــات
حالل ُيســاغ ارتكابهــا ،وهذا تضليــل للناس،
فمخالفة الواجب حرام».
إلى ذلك ،قال الشــيخ عبــد الناصر بليح،
وكيــل وزارة األوقــاف ،إن «ارتــداء مالبــس
غير مالبــس اإلحرام عــن عمد يبطــل الحج
والعمــرة ،فحكــم مالبــس اإلحــرام واجــب
من واجبــات اإلحــرام وال يصح اإلحــرام من
دونها ،كمــا ال تقبل عمــرة أو حج من مســلم
إن كان مخال ًفا شــروط مالبــس اإلحرام عن
ناســيا فال شــيء عليه
عمد ،أمــا إن خالفها
ً
وال كفارة».
وأضاف «بليح»« :أما إذا خالفها عن جهل
بهــا أو لعــذر كمــرض وغيــره ،فال إثــم عليه
وعليه كفــارة ،و َمــن تعمد عدم لبــس مالبس
اإلحرام فهو آثم».
وتابع« :من لم يحمل معه مالبس اإلحرام
فإنه ليس لــه أن يؤخر إحرامه إلــى جدة بل
الواجب عليه أن يحرم فى السراويل إذا كان
ليس معــه إزار؛ لقول النبي ،صلــى الله عليه
وســلم؛ فى الحديث الصحيح( :مــن لم يجد
نعليــن فليلبــس الخفيــن ومن لــم يجــد إزارا
فليلبس الســراويل) ،وعليه كشف رأسه؛ ألن
النبى صلــى الله عليه وســلم ،لما ســئل عما
يلبس المحرم ،قــال( :ال يلبــس القميص وال
العمائــم وال الســراويالت وال البرانــس وال
الخفــاف إال لمــن لــم يجــد النعليــن) (متفق
عليه)».
وختــم« :فــا يجــوز أن يكــون علــى رأس
المحرم عمامة وال قلنســوة وال غيرهما مما
يلبــس علــى الــرأس ،وإذا كان لديــه عمامــة
ســاترة يمكنه أن يجعلهــا إزارا يتــزر بها ولم
يجز له لبس السراويل».

حسن عالم

كشــف تســجيل صوتى منســوب لعضو مجلس
شــورى جماعة "اإلخوان المســلمين" ،أمير بســام
عن فساد مالى لعدد من قادة الجماعة بالخارج.
ويتهــم بســام ،محمــود حســين ،األميــن العــام
للجماعــة ،وإبراهيــم منيــر ،مســؤول التنظيــم
الدولــى والمقيم فــى العاصمــة البريطانية لندن،
بســرقة مــا قيمتــه  2مليــون دوالر كاملــة مــن
التبرعات.
وأكــد ،أنــه بــرأ مــن بيعتــه لمحمــود حســين
وإبراهيــم منيــر وال يتبــع ســوى المرشــد العــام
للجماعــة محمــد بديــع ،ونائبــه محمــود عــزت،
مشــيرا إلــى أن الجماعــة فــى الوقــت الحالى ال
ً
يمكن أن تكــون جماعة "اإلخــوان" وأنهــا خرجت
عن المبادئ الرئيســية التى بنيت عليها ،وبالتالى
ال يتبعها بأى حال من األحوال.
وكشــف أن األميــن العــام للجماعــة محمــود
حســين ،اشــترى ســيارة من نوعية فاخــرة بقيمة
 100ألــف يــورو فــى تركيــا ،وهكــذا البنــه ،فى
الوقــت الــذى يعيــش طــاب اإلخــوان فــى تركيا
بـ 200ليرا ما قيمته  40دوالر فقط ،ويتسولون
المــال وال يمكن أن يســمى هــذا مبــادئ اإلخوان
التى خــرج عليهــا القــادة واهتموا بأنفســهم على
حساب الشباب والمحبوسين.
وتابع بســام فــى الفيديــو" :حقيقة األمــر أنّنى
زهدت فــى هــؤالء النــاس ،ال اعتبار لهــم عندي،
عاوزين يجمــدوا عضويتى يجمــدوا ،لن أعتبرهم

بسام

قيادتى وال تمثــل قرارتهم لــى أى اعتبار ،عايزين
يفصلــوا يعلنــوا علــى المــأ ،أنــا زهــدت فــى
االســتمرار تحــت هــذه القيــادة التــى تمــد يدها
ألموال الناس واإلخوان دون حساب ،اتأخرت فى
اتخاذ القرار ألننى كنت أفكر به".
وأضاف عضو مجلس شورى جماعة اإلخوان:
كثيرا أن يكون هــذا موقفكم من اعتراف
"تألمت ً
محمــود حســن الصريــح أنّه أخــذ هــذه األموال،
محمــود حســين اشــترى ســيارة  BMWيركبهــا

حالة مــن الحــزن خيمت علــى الوســط الفنى فى
مصر بعد وفاة الفنان فاروق الفيشــاوي ،بعد صراع
قصيــر مــع مــرض الســرطان ،تــار ًكا مجموعــة مــن
األعمــال الفنية علــى مدار رحلتــه الفنيــة التى تمتد
عاما.
ألكثر من ً 40
وكان الفنــان الراحــل يحلــم بتجســيد شــخصية
المطران الســورى "هيالريون كابوتشي" ،لذا أوصى،
نجله أحمد الفيشــاوى بتجســيدها حال عــدم تمكنه
من تقديمهــا فى حياتــه ،كما جاء فــى وصيته خالل
ندوة تكريمه بمهرجان اإلســكندرية السينمائى لدول
حوض البحر المتوسط فى دورته الماضية.
وجــاءت وصيــة الفيشــاوى البنــه مــن فــرط حبه
لشخصية المطران "كابوتشي" ،التى
كان ُيمنى نفسها بتجسيدها على
الشاشة فى حياته ،إال أن القدر
لم ُيمهله بعد وفاتــه ،كما صرح
نجلــه فيمــا بعــد أنــه لــن يمثل
هــذه الشــخصية
ولكنــه يمكــن
أن يشــارك فــى
إنتــاج عمــل
لــه ..فمن هو

حسن عالم

قانون التأمينات الجديد :فى هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش
يتمتع قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية
مؤخــرا من مجلــس النواب،
الجديد ،الــذى صدر
ً
بعدد مــن المزايا المحــددة الذى يتم فــى إطارها
تحديــد المزايــا المســتحقة للمخاطبيــن بأحــكام
القانــون ،إضافــة إلــى اســتخدام طريقــة التمويل
الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،فضالً
عن دمــج قوانيــن التأميــن االجتماعى فــى قانون
واحد للتأمينات االجتماعية والمعاشات.
وعلى الرغم مــن المزايا التى يتمتــع بها قانون
المعاشــات الجديــد ،لكــن القانــون حــدد حــاالت
معينــة يتــم فيهــا وقــف صــرف المعــاش ،وهــى
االلتحــاق بــأى عمــل والحصــول منــه علــى دخــل
صافى يســاوى قيمة المعــاش أو يزيد عليــه ،فإذا
نقــص الدخــل عــن المعــاش صـــرف إليــه الفرق
فى تاريخ التحاقــه بالعمل فى يناير من كل ســنة،
وتحدد الالئحة التنفيذية لهــذا القانون المقصود

أيضا
بالدخل الصافــى ،كما منع القانــون الجديد ً
صرف المعاش فى حالــة مزاولة مهنــة تجارية أو
غير تجاريــة منظمة بقوانيــن أو لوائــح لمدة تزيد
علــى خمــس ســنوات متصلــة أو متقطعــة ،ويعود
الحق فى صــرف المعاش فــى حالة تــرك مزاولة
هذه المهنة اعتبارًا مــن أول الشــهر التالى لتاريخ
تركهــا ،وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانون
حاالت وشروط مزاولة المهنة.
وقالــت النائبة مارجريــت عــازر ،عضو مجلس
النواب ،وعضــو المكتب السياســى الئتــاف دعم
مصــر ،إن "قانون التأمينــات والمعاشــات الجديد
أنصــف بالفعــل أصحــاب المعاشــات فــى مصــر
ويضيف مزايا جديدة لجميع المصريين".
وأضافت لـ"المصريون"" :إلزام قانون المعاشات
الجديد بوقــف صرف المعاشــات لبعض الحاالت
التــى تــزاول مه ًنــا تجاريــة هــو قــرار صحيــح

من هو القس«كابوتشى»الذى ألهم «فاروق الفيشاوى» ورفضه نجله؟
القس السورى هيالريون كابوتشي؟
حياته
هيالريون كابوتشي ،هو رجل دين مسيحى سورى
ولد فى حلب عــام  ،1922وأصبح مطرا ًنا لكنيســة
الروم الكاثوليك فى القدس عام .1965
ُعــرف بمواقفــه الوطنيــة المعارضــة لالحتــال
ســرا علــى دعــم
اإلســرائيلى فــى فلســطين ،وعمــل ً
المقاومة واعتقلته ســلطات االحتالل فى أغســطس
 1974أثنــاء محاولتــه تهريــب أســلحة للمقاومــة
عاما،
وحكمت عليه محكمة عســكرية بالســجن ً 12
أفــرج عنــه بعــد  4ســنوات
بواســطة الفاتيــكان ،وطــرد
مــن فلســطين فى فــى عام
.1978
وك َّرمته الســودان بطابع
بريــد يحمــل صورتــه،
وفــى  2009كان المطــران
كابوتشــى علــى متــن
ســفينة اإلغاثــة التــى
كانت تحمل األمتعة
والغــذاء ألهالــى
غزة المحاصرين

بـ 100ألف دوالر ،فى حيــن أ ّن الطالب هنا يتم
دوالرا،
إذاللهــم ليحصلوا علــى  200ليــرة و40
ً
رغم أ ّن ثمن الســيارة يكفــى احتياجــات الطالب
لشــهور طويلــة ،أى فتنــة عندمــا ينظــر الطــاب
الذين دمر مستقبلهم ،فى حين أ ّن محمود حسن
ونجله يلعبون باألموال ويتحركون بالســيارة ،كيف
نواجهم وماذا نقــول لهم؟" .واختتم" :ال يشــرفنى
أ ّن أعمل تحت هذه القيادة".
ســامح عيــد ،الناشــط الســابق بالجماعــة،
والباحــث فــى الحــركات اإلســامية ،قــال إن
«التســريب لم يأت بجديــد فهذا الكالم نشــر من
قبل وصرح به آخرون ،غير أن التسريب جاء هذه
مرجحا أن
المرة على لسان قيادى فى الجماعة»،
ً
ذلك «قد يكون ســببه وجود خــاف حديث داخل
الجماعــة» .وأضــاف لـ«المصريــون»« :الشــباب
يعانون بشــدة فى الخارج وال يجدون من يدعمهم
أو يمولهم فى حيــن أن القيادات ترتــع فى النعيم
وتســتولى علــى أمــوال الجماعــة ،وال تنفــق منها
على الشباب المستحقين» .تابع« :فى مصر كانوا
يسجلون الشركات أو الهيئات التابعة لهم بأسماء
شخصيات أخرى حتى تستمر وهذا كان تبريرهم
أمــا اآلن فــى تركيا ليــس هنــاك تبريــر ألن يظل
األمر كما هو ألنه يمكن إشهار جمعية تابعة لهم».

على يــد الســلطات اإلســرائيلية وتم مصــادرة كل ما
فيها وطرد كل من تواجد هناك إلى لبنان.
وأيضــا كان المطران مــن ضمــن المتضامنين مع
ً
الشــعب الفلســطينى فى أســطول الحرية علــى متن
"مرمرة" فى أيار عام .2010
كان كابوتشــى من ســكان القدس الشــرقية ،حيث
كان أعلــى شــخصية كاثوليكيــة عربيــة وتبيــن أن
المنصــب الدينى الذى تقلــده لم يمنعه مــن الخوض
فى مجال تهريب األســلحة للمقاومين الفلســطينيين
مستغال وضعه الخاص.
وفــى أعقــاب المعلومــات الجديــدة هــذه أصبــح
جهاز األمن العام يراقب كابوتشــى ويتتبــع تحركاته،
واتضح بفضل إجراءات التتبع هذه فى عام ،1974
أن ســيارته المحملــة بالمتفجــرات تســير بظــروف
مثيرة للشــبهة باتجــاه القدس ،وأن كابوتشــى نفســه
فورا
ومســاعده يســتقالنها ،وتقــرر إيقــاف الســيارة ً
عمــدا
خشــية انفجــار المتفجــرات بداخلهــا ســواء
ً
أو عقــب حــادث اعتباطــى مما قد يــؤدى إلــى نتائج
كارثية.
ونقلت الســيارة ومن فيها إلى مركز الشــرطة فى
حاكــورة المســكوبية بالقــدس ،حيــث تــم فى ورشــة
الســيارات تفكيكها وتفتيشــها مما أدى إلى اكتشاف

"غنائــم" كثيــرة منهــا  4رشاشــات "كالشــينكوف"
ومسدســات وعــدة طــرود تحتــوى علــى متفجــرات
بالستيكية وصواعق كهربائية وقنابل يدوية وغيرها.
وعند التحقيق معه ،أنكر كابوتشــى بداية ضلوعه
مدعيا بأنــه تــ ّم نقل الوســائل
فــى عمليــة التهريــب
ً
القتالية إلــى ســيارته دون علمه ،غيــر أن مغل ًفا ُعثر
عليــه لــدى تفتيــش أمتعتــه كُتــب عليــه بخ ّ
طــه رقــم
المســؤول الفتحــاوى أبــو فــراس فــى لبنــان ،أثبــت
ضلوعه فى هذا المخطط وبالتالى اعترف كابوتشى
بأنــه تلقى فــى نفس العــام من أبــو فــراس حقيبتين
ونقلهما بسيارته إلى الضفة الغربية ،حيث أخفاهما
كمــا أوعــز إليــه داخــل مدرســة الكنيســة اليونانيــة
الكاثوليكية فى بيت حنينا.
وتمــت محاكمــة كابوتشــى وفُرضــت عليــه عقوبة
عامــا ،لكــن أفــرج عنه فــى عام
الســجن لمــدة ً 12
 ،1977بطلــب مــن البابــا .وعلــى الرغم مــن وعود
حاضــرة الفاتيــكان وبخــاف تعليماتهــا إليــه فقــد
أصبح كابوتشــى من ُدعــاة القضية الفلســطينية فى
أنحاء العالم.

أحمد سالم

ويســتهدف تنقيــة جــداول المعاشــات وصــرف
المعاش لمن يســتحق بالفعل وعــدم ذهابه لمن ال
يستحق" .وتابعت" :الدولة المصرية حريصة على
أمــوال الشــعب المصرى وتبــذل قصــارى جهدها
فى عــدم صــرف أى مســتحقات ماليــة دون وجه
حق حتى يصــل المعاش لمن يســتحق ،ويمنع عما
ال يستحق بالفعل ،وقد سبق هذا القانون قرارات
أخرى أصدرتهــا الدولة فى صالــح المواطن ،مثل
قرار وزارة التموين بتنقية بطاقات التموين لوصول
الدعم إلــى مســتحقيه" .وشــددت عــازر ،على أن
"القوانين التى يصدرها مجلــس النواب ،تأتى بعد
دراســة دقيقة ومتأنية وتخدم المواطــن المصرى
من أجل رفع مستوى معيشته".

عصام الشربينى

رئيس الوزراء البريطانى الجديد:
مزارعا فى مصر
جدى كان يعمل
ً

قــال رئيــس وزراء بريطانيــا،
بوريس جونسون ،إن جده كان يعمل
مزارع قطن بالدلتا فى مصر.
وتحــدث جونســون خــال حــوار
سابق له مع اإلعالمى شريف عامر
لبرنامج «يحدث فى مصــر» المذاع
عبــر فضائيــة « MBCمصــر» ،عن
الجذور التاريخية التى تربط عائلته
بمصــر ،حيــث عمــل جــده مزارعــا
للقطن عام .1935
وأضاف« :لدينا عالقات صداقة
مع مصر منــذ أمد طويــل ،وأنا هنا
شــخصيا،
جانبا
ألن مصر تمثل لى
ً
ً
ألن أجــدادى التقــوا هنــا فــى
مزارعا للقطن
القاهرة ،وجدى كان
ً
فى الدلتا عام .»1935
وتابــع« :كان جــدى يجلــس فــى
االســتراحة بأحــد الفنــادق هنــا،
ومــرت جدتــى بموقــف أقــدم فيــه

جونسون

شــخص علــى مضايقتهــا وكانــت
تجيد الجودو ،فقامــت بضرب هذا
الشــخص .وبعــد هــذا الموقــف،
قرر جــدى أنهــا الســيدة المناســبة
لــه ،وبالتالــى فــإن هنــاك عالقــات
تاريخيــة تتمثل فــى قصــة أجدادى
هنا فى هذا البلد فى مصر».

األحد
السنة الثامنة  -العدد 940
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حكايات من خلف الستار..

الشباب المتطوع «الجندى المجهول» فى إنجاح «أمم إفريقيا»

أس ــدل الــســتــار أخــيـ ًـرا على بطولة األمــم
األفريقية فى نسختها الـ ،32التى احتضنتها
مصر خالل الفترة من  21يونيو حتى  19يوليو
منتخبا ألول مرة ،وتوج منتخب
بمشاركة 24
ً
الــجــزائــر "مــحــاربــى الــصــحــراء" بلقبها للمرة
الثانية في تاريخه.
وبشهادة الجميع ،فقد نجحت مصر في
إخــراج البطولة بشكل رائــع ومشرف لمصر
على مستوى تنظيم الحدث األكبر في القارة
السمراء ،نتيجة تضافر العديد من العوامل
التي ساهمت في إنجاح "كان  ،"2019وأبرزها
دور الــمــتــطــوعــيــن فــي مــســاعــدة الجماهير
واإلعالميين بمختلف جنسياتهم.
وقــد نظم الــدكــتــور أشــرف صبحى ،وزيــر
الشباب والرياضة ،حفالً بالمركز األوليمبى
بالمعادي ،السبت قبل الــمــاضــي ،بمشاركة
جميع المتطوعين والرؤساء بجميع االستادات،
لتكريم هؤالء الشباب على مجهودهم الرائع
طوال فترة البطولة.
وحتى قبل انطالق البطولة بشهور ،توافد
اآلالف لــلــمــشــاركــة فــي المحفل األفــريــقــي،
حرصا على إظهار صورة بلدهم بشكل متميز.
ً
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــتــطــوعــيــن وضــعــت
طا ،أبرزها أن يتراوح أعمار المتقدمين
شرو ً
عاما ،وإجادة
بين المرحلة الجامعية حتى ً ٣٥
إح ــدى الــلــغــات األجــنــبــيــة الــتــى تــتــحــدث بها
المنتخبات األفريقية المشاركة فى البطولة
وهــي اإلنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والبرتغالية،
إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة فى مجال
التنظيم واألحداث والبطوالت الرياضية.
شابا
ووقــع االختيار على أكثر من 1275
ً
وفتاة من القاهرة ،والمحافظات ،والــذي تم
إعدادهم من خالل فعاليات تدريب نظمتها
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،بمشاركة
مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال
مهارات االتصال.
وركـــز الــمــتــخــصــصــون فــي الــتــدريــب على
صقل مهارات الشباب المتطوعين ،والتعامل
مــع المشكالت وآلــيــات حلولها ،وتــزويــدهــم
بالمعلومات الواجبة عن البطولة األكبر فى
كــرة القدم فى الــقــارة األفريقية ،فضال عن
قواعد األمن والسالمة واألداء وأصول التعامل

"فنون اإلتيكيت" مع اآلخرين.
وبعد انتهاء البطولة ونجاح المتطوعين فى
خروج البطولة بشكل رائــع ،أبهر الجميع فى
تعاملهم ،تعالت األصــوات بضرورة استمرار
هؤالء الشباب واالستعانة بهم فى البطوالت
المحلية.
وقالت يمنى شريف عبداللطيف ،الطالبة
بالفرقة الثانية بكلية اإلعــام جامعة مصر
للعلوم والتكنولوجيا لـ"المصريون" :سعيدة
جـــدا لــمــشــاركــتــى فــى ه ــذا الــحــدث الكبير
ً
المقام على أرض مصر ،على الرغم من أننى
شاركت فى العديد من المناسبات في السابق،
وأبــرزهــا المشاركة فــي حفل افتتاح مسجد
الفتاح العليم بالعاصمة اإلداري ــة الجديدة،
ومــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي ،ومــنــتــدى
اإلسكندرية لإلعالم بالجامعة األمريكية ،إال
أن بطولة األمم األفريقية كانت بمثابة الحلم
بالنسبة لى".
ـامــا عــن طريقة
وكشفت صاحبة ال ـــ 20عـ ً
اختيارها ضمن المتطوعات لتنظيم البطولة،
قائلة إنها سجلت اسمها على الموقع الرسمي
للبطولة وتم ترشيحها من قبل عميد الكلية
لكونها األولى على دفعتها هذا العام.
وعــبــرت الطالبة عــن فرحتها وسعادتها
ال ــغ ــام ــرة بــكــلــمــات ال ــدك ــت ــورة جــهــاد عــامــر

مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة
المتطوعين ،بعدما قــالــت لــهــا" :أن ــا شايفة
الشغف والطموح فى عينك".
وتوجهت الطالبة بالشكر لكل من الدكتور
أش ــرف صــبــحــى ،وزي ــر الــشــبــاب والــريــاضــة،
والــدكــتــورة جهاد عــامــر ،رئيس المتطوعين،
على حسن معاملتهما خالل البطولة.
وعـ ــن طــبــيــعــة تــعــامــلــهــا م ــع الــصــحــفــيــيــن
واإلعالميين بمختلف جنسياتهم ،قالت يمنى:
"كنت أتعامل مع الجميع بهدوء ،ألننى على علم
وعلى أن أساعده فى أداء
بــأن هــذا واجبه،
ّ
دوره ومهامه على أكمل وجه".
عاما ،فعبر
أما على عمرو صاحب الـــً 27
جدا
عن سعادته بالمشاركة ،وقــال" :سعيد ً
بمشاركتى بالتطوع فى تنظيم بطولة توتال
أفريقيا ."2019
وأضاف خريج كلية الهندسة جامعة حلوان:
"هــذه ليست الــمــرة األول ــى التى أش ــارك فى
ح ــدث كــبــيــر ،فــقــد شــاركــت فــى الــعــديــد من
األحداث داخل وخارج مصر".
وتــابــع" :كــان هدفنا األســاســى كمتطوعين
خروج مصر بشكل مشرف أمام العالم ،خاصة
أن هــذا الــحــدث يعد هــو األكــبــر فــى الــقــارة
السمراء".
وقــالــت مــنــة عــبــدالــعــزيــز ،خــريــجــة آداب

مفارقات سائقى التاكسى« ..يشغلوا القرآن ..ويبطلوا العداد»

زبانئ :يتعاملون معنا كأننا من طبقة أخرى ..خبري مرورى :السجن والغرامة فى
انتظار المخالف ..و"اإلفتاء" :استغالل حاجة الناس لقضاء مصالحهم "حرام"
من المفارقات التي تثير استغراب من
خصوصا التنقل بالتاكسيات
يعتادون
ً
بعيدا عن زحمة المواصالت األخــرى،
ً
وبح ًثا عن الوصول في أسرع وقت ،أن
معظم سائقي التاكسي يحرصون على
تشغيل القرآن الكريم كنوع من التدين،
تماما عن تشغيل
في المقابل يغفلون
ً
"العداد" الذي على أساسه يتم احتساب
األجرة.
سائقو التاكسي لهم الكثير من الحيل
لــجــلــب تــعــاطــف "الـ ــزبـ ــون" ،مــن خــال
الحديث عــن حالته المالية الضيقة،
وظــــروف الــحــيــاة الــســيــئــة ،والــحــديــث
ع ــن مـــرض ابــنــه الـ ــذي ُيــعــالــج بــأحــد
المستشفيات ،وغيرها من الحيل التي
يعملون من خاللها على محاولة كسب
ود "الزبون" حتى ال يقوم بالتدقيق في
"أجرة التوصيلة".
تقول "فاطمة الــزهــراء"" :أسكن في
منطقة المعادي الجديدة ،وهي منطقة
ال تسير فيها سيارات األجــرة بطريقة
منتظمة؛ لذلك فالتاكسي هو الوسيلة
البديلة لسكان المنطقة ،الذين ينظر
إليهم سائق التاكسي على أنهم األكثر
ث ــراء ،وكأننا نملك مــا ال يملكه أحــد،
وهذه نظرة غير صحيحة على اإلطالق".
تضيف" :بمجرد أن أركــب مع سائق
التاكسي ،يبدأ في إلقاء الخيط ،فيبدأ
فــي الــحــديــث عــن أزمــــات ال ــدول ــة ثم
البنزين حتى نصل إلى "مربط الفرس"
وهي الحديث عن ظروفه االجتماعية،
واألزمـــة الــتــي يعانيها ج ــراء األوض ــاع
االقتصادية ،لنصل في النهاية إلى أنني
من المفترض بعد سماع ذلك ،أن أعطيه
لــه مــا ال يستحقه ،وأكــثــر مــن ق ــراءة
العداد ،وهو ما كنت أفعله في البداية،
جيدا عندما وجدت
لكني تعلمت الدرس ً
الكثير من سائقي التاكسي يرددون نفس
األسطوانة".
أما "هناء علي" فتعبر عن معاناتها
في التعامل مع سائقي التاكسي ،قائلة:
"الــوضــع أصــبــح صــعـ ًـبــا عــلــى الجميع،
وليس على سائق التاكسي فقط ،لكن
الذي يضايقني هو أن سائق التاكسي ال
يرى ذلك ويتعامل مع من "الزبون" على
أنه من طبقة أخرى غير طبقته ،وهذا
غير صحيح على اإلطالق".
وتابعت" :فــي البداية تجد السائق
يشغل محطة القرآن الكريم ،ويبدأ حديثه
معك بأن العداد ال يعمل ،ومن هنا نبدأ
الرحلة المزعجة بكل تفاصيلها ،فتجد
السائق يبحث عن مواضيع تجعل "قلبي
يحن" تجاهه حتى أدفع أجرة أكثر من

الطبيعي ،لكي يستعطفني وهذا أفعله
دائما ،لكن عندما أذهب في مشوار آخر
ً
مع والدتي أجدها تقول لي ال تنصتي
إليهم فجميعهم يدعون الشحاتة عندما
يركب العميل معهم ،حتى استجبت إلى
صحيحا".
ما تقوله عندما وجدته
ً
ويقول اللواء مصطفى درويش ،الخبير
المروري ،عن عدم تشغيل الكثير من
سائقي التاكسي "الــعــداد"" :القانون ال
يسمح بذلك على اإلطــاق ،وهذا بعيد
عن نظرة الحرام والحالل ،لكن هناك
ضوابط البد أن يلتزم بها الجميع وإال
فالقانون سوف يتخذ مجراه في ذلك".
وأضاف لـ"المصريون"" ،هناك آليات
جديدة ستتخذ حيال هؤالء السائقين،
مــن خــال ســن قوانين جــديــدة رادعــة
مــن شأنها أن تعاقبهم على مثل تلك
التجاوزات بحق المواطن ،تشمل لحبس
والغرامة المالية".
وأشار إلى أن "العقوبة قد تصل إلي
السجن من شهر إلى  6أشهر ،والمالية
قد تتجاوز ألف جنيه".
وحــول مــا يجب أن يفعله المواطن
إذا تعنت ســائــق التاكسي فــي تشغيل
ال ــع ــداد ،أوضـ ــح" :الــمــواطــن يــجــب أن
ظا فــي الــدفــاع عــن حقوقه،
يــكــون يق ً
فإذا تعرض لذلك ،عليه أن يبلغ النجدة
بمكان تواجده ،إضافة إلى إلزام السائق
بالوقوف في أقرب نقطة تمركز أمنية
ليتقدم بشكوى ضده".
وتابع" :على المواطن أن ال يتراجع
عن حقه ،خاصة أن الكثير من سائقي
التاكسي يلعبون على عــواطــف الناس
وي ــس ــت ــدرون عــطــفــهــم ألخـــذ أكــثــر من
األجرة المقررة".
وقال الشيخ محمد شريف ،الباحث

بــدار اإلفــتــاء إن "عــدم تشغيل صاحب
التاكسي العداد أمر محرم ،وذلك ألنه
ينطوي على السرقة".
وأضــاف لـ"المصريون"" :هذا يدخل
تحت بند استغالل حاجة الناس ،حيث
إن "الزبون" يستقل التاكسي ومن المؤكد
أنه يرغب في إنجاز مهام وراءه ،وهو
يندرج تحت احتياجه للسرعة من أجل
إنجاز مهام عملية أو شخصية ،وبالتالي
عندما يستغل سائق التاكسي ذلك ،فهو
من المحرمات بالتأكيد".
وحــول التناقض فــي حــرص سائقي
التاكسي على تشغيل الــقــرآن الكريم
وعدم تشغيله للعداد ،قال شريف" :تلك
أمور معقدة وال يجب أن نحاسب سائق
التاكسي عن ذلك ،فنحن ال نعلم بواطن
األمور ،لكن على المستوى العملي البد
أن يعمل على تشغيل الــعــداد ،ومــن ثم
أيضا أن ال يستغل الناس
يجب عليه
ً
أو يكذب عليهم تحت مسمى "العداد ال
يعمل" وأشياء من ذلك القبيل".
وتــابــع" :عــلــى مستقل التاكسي أن
ي ــداف ــع ع ــن حــقــه ،ف ــا يــجــب إعــانــة
الطامع على طمعه ،وذلــك مــن خالل
استغالل حاجته للتوصيل وأخذ أموال
ليست من حقه الحصول عليها ،ويجب
في حالة عدم تشغيل العداد لـ"هالكه"
االتفاق من البداية على قيمة المبلغ
الــذي سيدفعه المستقل حتى نقطع
طريق الــنــزاعــات والــخــافــات" .وأتــم:
"وإذا لــم نتفق فــي الــبــدايــة فــا يجب
أن نستقل التاكسي والبحث عن آخر
تجنبا للمشكالت".
ً

عمرو محمد

فــرنــســاوى بجامعة الــقــاهــرة" :تــم اخــتــيــارى
ضمن المتطوعات كونى أجيد الحديث باللغة
الفرنسية واإلنجليزية".
عاما:
وأضافت منة البالغة من العمر ً ٢٣
"شاركت فى العديد من المناسبات السابقة؛
أبــرزهــا كــأس السوبر اإلمــاراتــي ،والبطولة
العربية لكرة القدم العام الماضى".
وتابعت" :نفذنا المطلوب منا على أكمل
وجه ،ومستعدة للتطوع فى أى بطولة داخل أو
خارج مصر بعد التجربة الرائعة التى حظيت
بها فى أمم أفريقيا ."2019
ـامــا) عن
وتــحــدث أســمــاء أش ــرف ( 30عـ ً
تجربتها ببطولة كأس األمم األفريقية ،2019
حيث كانت إحدى متطوعات الترجمة ،قائلة
ً
مثيل لتنظيم المسابقة قبل ذلك،
إنها لم تر
على الرغم من كونها شاركت في كأس العالم
للشباب عام  ،2009والبطولة العالمية للجمباز
والبطولة العربية في  ،2007ولكنها تؤكد أن
تماما عن البطوالت السابقة،
التنظيم اختلف
ً
حيث نظمت مصر بطولة بمعايير عالمية.
وأكــدت "أسماء" ،أن "الفتيات المشاركات
في تنظيم البطولة كن على قدر المسئولية
ونفذن كل ما طلب منهن مهما كان صعوبته
من أجل إنجاح البطولة".
وأشــارت إلــى أنها وزميالتها عملن خالل

البطولة بكل شغف رغــم عــدم وجــود مقابل
مــادى ،وكــن يفعلن ذلــك بكل ســعــادة .وأبــدت
سعادتها بالعمل فــى تنظيم البطولة ،ألنها
أتــاحــت لــهــا رؤيـ ــة الــاعــبــيــن والــتــعــامــل مع
حلما لها حققته.
الصحفيين وهذا كان ً
عـــامـــا) ،عن
وعــبــر أحــمــد الــســبــع٢٦( ،
ً
سعادته البالغة بعدما تلقى اتصاال هاتفيا
بقبوله كمتطوع فى تنظيم البطولة .وأضاف:
"المسابقة حــدث لم يشهده جيلنا من قبل،
ولما أكبر هفتخر قدام أوالدى بأننى كنت من
المشاركين فى تنظيم هذا الحدث الفريد".
وأكد السبع أن هذه ليست المرة األولى له
للمشاركة فى األحــداث العالمية فى مصر،
حــيــث ســبــق لــه أن شـ ــارك فــى الــعــديــد من
المحافل الدولية والمحلية.
عاما،
وقال ثابت حسين ويبلغ من العمر ً 23
يدرس بكلية اآلداب جامعة بنها :بُلغت بقبولى
كمتطوع من زمالئى .وأضــاف" :فور االنتهاء
من امتحاناتى تقدمت بطلب للتطوع بالبطولة
جدا كونى أحد
وتم قبولى وحينها كنت سعيد ً
المشاركين".
وأكــد "حسين" أنه منذ انضمامه كمتطوع
وهو يأمل فى أن تخرج المباريات بشكل مؤمن
ومنظم أمــام العالم كونها منظمة على أرض
مشيرا إلى فرحته الشديدة بمشاهدة
مصر،
ً

المباريات داخل االستاد وتأمين الالعبين.
أما شروق عبداللطيف صاحبة الـ 19عاما
يوميا من المنوفية ،فقالت
التي كانت تحضر
ً
إن والــدهــا كــان يدعمها بشكل كبير ،على
نظرا لبعد
الرغم من اعتراض البعض بالمنزل ً
المسافة بين المحافظتين.
وأضــافــت الطالبة بكلية الحقوق جامعة
المنوفية" :كنت بمتحن خالل فترة البطولة،
شديدا خالل تلك الفترة
تعبا
ً
وهو ما سبب ً
لكننى سعيدة للغاية كونى إحدى المشاركات
فى تلك البطولة".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن العمل
تطوعى وبدون مقابل مادى ،فإنه لو طلب منى
المشاركة فى أى حدث آخر سأشارك بدون
تردد".
بدورها ،أثنت الدكتورة جهاد عامر ،عضو
اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،ومساعد
رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس لجنة
المتطوعين ومرافقى المنتخبات ،على دور
الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة.
وأضافت عبر صفحتها على موقع التواصل
االجتماعي "فيسبوك"" :الشباب المتطوع كان
بدءا من
لهم دور مهم ً
جدا فى نجاح البطولة ً
استقبال الجماهير مــن المحيط الخارجى
لــاســتــاد وتــوجــيــهــهــم ووصـــــوالً لــمــقــاعــدهــم
بالمدرجات ،واستقبال كبار الــزوار وممثلى
وأيضا المشاركة فى
البعثات الدبلوماسية،
ً
اللجنة اإلعــامــيــة للتنسيق مــع اإلعالميين
المصريين واألجانب".
وتــابــعــت" :رغـــم ضــيــق الــوقــت ف ــإن مصر
نجحت فى تنظيم أقــوى بطولة على مستوى
قـــارة أفــريــقــيــا بــوجــود تنظيم غــيــر مسبوق
بشهادة جميع المسئولين األفــارقــة ووسائل
اإلعالم العالمية".
وواص ــل ــت" :الــبــطــولــة نجحت فــى إخ ــراج
العديد من الكوادر الشبابية ،المتطوعة فى
فعاليات تنظيم البطولة والتى بلغت  3آالف
متطوع مــن الجنسين والــذيــن كــانــوا سفراء
مصر أم ــام البعثات الــمــشــاركــة والجمهور
المصاحب لها".

محمد عبد الحارس وأمير سعد

مصر «مالديف» نجوم العالم هذا العام..
والغردقة «فرخة بكشك» لتنشيط السياحة

اخــتــار عــدد مــن نــجــوم كــرة الــقــدم بــالــدوريــات
األوروب ــي ــة ،قــضــاء إجــازتــهــم السنوية فــي مصر،
وتحديدا على شواطئ الغردقة ،التي أصبحت وجهة
ً
ومقصدا لمن يريد أن يمضي عدة أيام في
لهم،
ً
أجواء طبيعية ساحرة.
آخ ــر ه ــؤالء الــنــجــوم ك ــان اإلســبــانــي سيرجيو
راموس ،مدافع ريال مدريد ،وقائد منتخب إسبانيا
الذي وصل على متن طائرة خاصة برجل األعمال
كامل أبو علي ،رئيس جمعية االستثمار السياحي
بالبحر األحمر الذي استضافه وزوجته "بيال روبيو"،
وأوالده لقضاء شهر العسل على شواطئ الغردقة.
وقال "أبو علي" ،إن الجولة السياحية لـ"راموس"،
بهدف تنشيط السياحة المصرية ،لكونه من أهم
المدافعين في العالم ،ومجرد التقاط صور ونشرها
عبر حساباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية
داعيا إلى استثمار تلك الزيارة لصالح مصر
لمصرً ،
بشكل أفضل و"محو خالفات الماضي".
وأض ــاف" :ع ــارف إن المصريين زعالنين من
راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد
صــاح خــال نهائي دوري األبــطــال بين ليفربول
اإلنجليزي وريال مدريد اإلسباني العام الماضي،
ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر ،وجاي
يصالح المصريين ،وهــذه في النهاية كرة القدم،
خاصة أنــه اعتذر لـــ"صــاح" في وقــت سابق على
تدخله العنيف".
أيضا أحد الفنادق المملوكة لرجل
كما استقبلت ً
األعمال بمدينة الجونة ،أسرة الالعب "كريستيانو
رونالدو".
ونظمت إدارة الفندق ،الذى حصل على أفضل
برنامجا
فندق سياحي بالغردقة العام الماضي،
ً
سياحيا لألسرة ،منه حفل استقبال لهم في الغردقة
ً
بأحد الفنادق التابعة للمجموعة.
كريم بنزيما ،العب ريال مدريد إجازته بالجونة،
وأهدى محافظ البحر األحمر ،اللواء أحمد عبد
الله ،النجم الفرنسي مفتاح مدينة الغردقة ،كهدية
تذكارية بمناسبة زيارته األولى للمدينة.
وطــلــب المحافظ مــن الــاعــب أن يكتب على
صفحته الشخصية دعوة للقدوم إلى مدينة الغردقة
لالستمتاع بجمالها وبحالتها األمنية المستقرة،
مبديا
ووعد "بنزيما" بتكرار زيارته لمدينة الغردقة،
ً
إعجابه وانبهاره بها.
أيضا ،أمضى الحارس "كيلور نافاس" ،حارس
ً
مرمى ريــال مــدريــد ومنتخب كوستاريكا ،إجــازة
ترفيهية برفقة أسرته في مصر ،قام خاللها بزيارة
األهرامات والمتحف المصري ،واألماكن القديمة
بالقاهرة ،ومن ثم الذهاب إلى مدينة الجونة.
وقام "نافاس" وأسرته فور وصولهم إلى مطار
الغردقة ،برحلة ترفيهية بحرية لجزر البحر األحمر
من منطقة سهل حشيش .وزار الحارس الدولي
وعددا من الجزر األخرى ،وأبدى
جزيرة الجفتون
ً
إعجابه الكبير بجمال طبيعة الغردقة وجوها ،وأنه
ألول مرة يزورها إال أنه سيكرر الزيارة مرة أخرى
بصحبة أصدقائه.
ومــؤخـ ًـرا ،زار الفرنسي فرانك ريبيري ،مصر
لمساندة منتخب الجزائر في نهائي كــأس األمم
بناء على طلب نجلته بالوقوف خلف
اإلفريقية،
ً
فريق والدتها.

وزار النجم الفرنسي ،العب بايرن ميونخ األلماني
السابق ،األهــرامــات بصحبة أسرته قبل انطالق
المباراة النهائية .وكتب "ريبيري" ،عبر إنستجرام:
"شكرا ألهل مصر على االستقبال الرائع ..قضيت
ً
ممتعا ..وبالفعل استمتعت بزيارة المتحف
وق ًتا
ً
القبطي مع عائلتي ،وحظيت بفرصة زيــارة أحد
عجائب الدنيا السبع ،كانت رحلة لن تنسى ..أراكم
قريبا إن شاء الله".
ً
واســتــغــل "جــيــانــي إنفانتينو" ،رئــيــس االتــحــاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،تواجده بصحبة أسرته
بالقاهرة لحضور حفل ختام بطولة األمــم ،وزار
ـدءا من الهرم األكبر والممر
منطقة األهرامات بـ ً
األول للهرم .ثم توجه وأسرته إلى منطقة البانوراما،
حيث التقطوا الصور التذكارية ،ثم توجهوا إلى
تمثال أبو الهول.
وأع ــرب رئــيــس الفيفا ،عــن انــبــهــاره الشديد
بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بنائه،
ً
قائل إنه "حين بنى
وعدد األحجار المكونة له،
المصريون القدماء األهــرامــات كان بقية العالم
يعيشون في كهوف ،إنها حضارة عظيمة".
ووعد "إنفانتينو" بزيارة أخرى للمنطقة للتعرف
على باقي المعالم األثرية الموجودة بالمنطقة ،حيث
إن األهرامات هي شغفه األول.
كما تواجد الفرنسي أنتونى مارسيال ،مهاجم
مانشستر يونايتد اإلنجليزي بمصر ،بعد حصوله
على إج ــازة عقب نهاية الموسم مــع الشياطين
الحمر.
ونشر صورة ،عبر حسابه على "إنستجرام" ،أثناء
زيارته لألهرامات ،ليرد عليه ناديه" :نتمنى لك
االستمتاع بحضارة أم الدنيا".
وعدد نقيب السياحيين ،باسم حلقة ،مزايا زيارة
هــؤالء النجوم لمصر ،وأبرزها زيــادة الطلب على
الجنيه المصري مقابل العمالت المختلفة ،وهو
يعزز من قدرة االقتصاد المصري.
وأضـ ــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :مــصــر تــعــد واجــهــة
حلما
سياحية لجميع بلدان العالم ،وزيارتها تعد ً
لكل سائح لما بها من حضارة وتاريخ كبير ،وتتسم
بجوها المعتدل طوال العام".
وتــابــع" :زيـــارة ه ــؤالء المشاهير تساعد على
تنشيط السياحة فــي مصر ،ألن هــؤالء يتابعهم

ً
فضل
الماليين عبر مواقع التواصل االجتماعي،
عــن المتابعة اإلعالمية لهم ،وكــل هــذه العوامل
تساعد على أعداد السائحين".
وبــرأي نقيب السياحيين ،فإن "عــودة السياحة
خالل هذه الفترة يعود إلى االستقرار األمني الذي
تحظى به مصر ،وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير
من خالل تنظيمها أكبر حدث على مستوى القارة
مؤخرا".
اإلفريقية
ً
وتابع" :محمد صــاح" ،جناح ليفربول والعب
منتخبنا الوطني ،يعد أحــد العوامل في الترويج
السم مصر في الخارج بطريق غير مباشر ،لكن
علينا أن ال نغفل دور القيادة السياسية في عودة
المياه إلى مجاريها مع العديد من الدول األوروبية".
وقالت النائبة ياسمين أبو طالب ،عضو لجنة
السياحة بالبرلمان ،إن "زيارة هؤالء النجوم لمصر
مهما لتنشيط السياحة في مصر ،بعد
تعد
ً
مكسبا ً
أن ظلت تعاني من الركود لفترة طويلة".
وأضافت لـ"المصريون"" :االستقرار األمنى الذى
تنعم به مصر في هذه الفترة هو الدافع القوى وراء
مجددا ،وفي ظل قناعة دول
عودة األجانب إليها
ً
العالم باستقرار األوض ــاع األمنية في مصر ،ما
يؤشر إلى أن معدالت السياحة في  2019ستتخطى
بكل تأكيد عام الذروة في ."2010
وأضــافــت" :زيــارة الالعبين األوروبــيــيــن ،ونشر
صورهم وهم على شواطئ الغردقة عبر حساباتهم
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي ،هو
خارجيا".
بمثابة دعاية لمصر
ً
ـادا لجهود القيادة
وتــابــعــت" :ه ــذا يمثل حــصـ ً
السياسية واالتفاقيات التي وقعها الرئيس السيسي
مــع عــدد مــن ال ــدول خــال الفترة الماضية ،ما
ينعكس على السياحة بشكل واضــح ،خاصة أنها
تعتمد على المصالح المشتركة وحجم التبادل
التجاري واالقتصادي بين الدول".
وواص ــل ــت" :لــديــنــا ف ــرص قــويــة لــعــودة بــرامــج
السياحة الدينية لدى القادمين إلى الغردقة ،وعلينا
أن نبدأ اإلعــداد لحمالت تسويقية حتى نستعيد
السياح بالكثافة المطلوبة".
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موسم بيع الوهم ..النصب على الحجاج أزمة كل عام
ليس هناك من مسلم إال وتتوق نفسه لزيارة بيت اهلل الحرام،
وأداء الركن الخامس من أركان اإلسالم «الحج» ،المرهون
باالستطاعة المادية في المقام األول ،وهو ما يجعل الكثيرين
يضعون الجنيه فوق الجنيه لتحقيق هذا الحلم ،لكن هناك
من يضعه حظه السيئ في طريق «النصابين» و«الطامعين»
في سرقة ما في جيوبهم ،إذ تحول موسم الحج فى مصر إلى
موسم لـ«البيزنس» يشارك فيه مئات السماسرة ومكاتب السياحة
الصغيرة ،الذين أصبحوا يتحكمون في سوق التأشيرات ،وبدون
مبالغة فإن أرباح السمسار الواحد في موسم الحج قد يصل إلى

نصف مليون جنيه.
فقد أصبح وجود «السمسار« من أساسيات موسم الحج ،وهو الحلقة
األهم في المعادلة برمتها ،ألنه الوسيط بين الحجاج والشركات
السياحية ،ويحصل نظير ذلك على عموالت نقدية ضخمة ،ما
يدفع الشركات إلى التفاوض معه ،أمالً في الفوز بالكعكة األكبر
من األرباح المادية ،في غياب الجهات الرسمية المعنية بتنظيم
شئون الحج.

عال خطاب

ضحايا :نحصل عىل خدمات متدنية ..الوسيط السبب ..والشكوى ملهاش الزمة >> "غرفة السياحة" :أرباح السمارسة تصل ألكرث من نصف مليون جنيه ..وعدد التأشريات وراء الظاهرة
"سياحة النواب" :النصب عىل الحجاج يرض بسمعة الوطن وسحب الرتخيص الحل >> "اللجنة العليا للحج" :كيانات وهيمة عىل "السوشيال ميديا" تبيع الوهم للحجاج
مع اقتراب الموسم تبدأ الشركات العاملة بمجال السياحة
الدينية على وجه التحديد فى العمل على جذب الراغبين فى
زيارة األراضى المقدسة ألداء فريضة الحج ،من خالل نشر
الدعاية واإلعالنات الخاصة ،والتسابق إلى تقديم رحالت
مخفضة لضيوف الرحمن.
هذا العام شهد قيام بعض الشركات بالنصب على الحجاج
المصريين ،من خــال استغالل التسهيالت التى تقدمها
السعودية لراغبى دخــول المملكة مــن أجــل حضور بعض
الحفالت الترفيهية التى تقيمها ،وتسير رحالت لراغبى أداء
مناسك العمرة على أساس أنها رحالت سياحية ترفيهية.
فــلــم تــقــم تــلــك الــشــركــات بــاســتــخــراج تــأشــيــرة الــدخــول
للمصريين على أنها تأشيرة ألداء مناسك الحج والعمرة ،وإنما
قامت باستخراجها على هيئة "تأشيرة فعالية" ،خاصة بدخول
المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفالت
التابعة لهيئة الترفيه ،ومن ثم اكتشف أن هذه التأشيرة غير
مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج ،وتم
إعادتهم إلى البالد ولم يسمح لهم بأداء المناسك.
البداية كانت مع إعــان سلطات مطار القاهرة الدولى
وشــركــات الطيران عن منع سفر أى راكــب يحمل تأشيرة
الفعالية ،الخاصة بحضور الحفالت التابعة لهيئة الترفيه،
بعدما قامت السلطات بمنع دخــول نحو  300مصرى من
حاملى هذه التأشيرة؛ ألنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات
الخاصة بتفويج الحجاج ،وتمت إعادتهم مرة ثانية لمطار
القاهرة الدولي ،حيث خضعوا للتحقيق من قبل سلطات األمن
لمعرفة الشركات التي استخرجت لهم التأشيرات.
واكتشفت السلطات السعودية ،األمر مع عدم تدوين بيانات
الركاب ضمن الحجاج ،وتسجيلهم على أنهم سياح ،ورفضت
السلطات السعودية دخــول الحجاج بهذه التأشيرة وتمت
إعادتهم إلى القاهرة.
وإلى جانب ذلك ،يعاني كثير من الحجاج المصريين من
الخدمات التي تقدم لهم في األراضي المقدسة ،من وسائل
نقل والسكن ونوعية الخدمة الفندقية ومدى البعد عن الحرم

المكى ،بجانب درجة الطيران وبعض الخدمات األخرى.
ففي الغالب ،يصطدم الحاج بواقع غير المتفق عليه ليجد
جدا عن الحرم ،بدون أي
نفسه في فندق درجة ثالثة وبعيد ً
وسائل للتنقل بين المناسك.
من جهتها ،حذرت وزارة السياحة المواطنين المصريين
من التعرض لعمليات النصب ،مطالبة فى بيان لها ،بضرورة
تحرى الدقة فى التأشيرات الصادرة لهم والتأكد من كونها
تأشيرة حج وليست زيارة أو فعاليات وهو ذات البيان الذى
أصدرته السفارة السعودية منذ أيــام نظرا الرتفاع وتيرة
النصب الفردى على المواطنين.
ويقول الحاج "ص.ع" ،أحد ضحايا سماسرة الحج ،إنه تم
النصب عليه من قبل وسطاء الشركات السياحية الكبرى ،كما
يطلقون على أنفسهم ،من خالل بيع مالبس اإلحرام بأسعار
مرتفعة للغاية ،فضالً عن متاجرتهم في أشياء أخرى؛ مثل

تعليم مناسك الحج وشرائط القرآن ،وكل هذا بأسعار مبالغ
فيها ،فما وصفه ب "عملية"استنزاف" للحجاج".
يضيف" :عند اقتراب موعد الرحلة ،يبدأ الوسطاء فى
تغيير بعض الخدمات التى كان متف ًقا عليها من قبل السفر،
مثل درجات اإلقامة أو فى درجات الرعاية ،وعندما تقدك
بشكوى ضد الشركة لم يهتم أحد.
كثيرا عن سابقها ،فقد
"ن.م"
لم تختلف روايــة الحاجة
ً
أيضا في بعض الخدمات المقدمة،
شكت من النصب عليها ً
وتم تغيير اسم الفندق المتفق على اإلقامة فيه ،فعلى الرغم
من االتفاق على الحصول على الخدمة الفائقة ،أقمنا في
كثيرا،
فندق درجة متدنية ويبعد عن الكعبة والمدينة المنورة ً
وعند الشكوى بــرر أحــد الوسطاء األمــر بالتغيير في سير
الرحلة واختالف بعض المواعيد".
من جانبه ،قال النائب أحمد سيمح ،عضو لجنة السياحة

والطيران بمجلس النواب ،إن أبرز أسباب النصب على الحجاج
فى موسم الحج والعمرة هو تعاملهم مع الوسيط أو ما يسمى
السمسار ،والتى تستعين به بعض الشركات السياحية لجمع
مشيرا إلى أن واقعة ترحيل 300
عدد أكبر من التأشيرات،
ً
مصرى من األراضى السعودية بسبب التأشيرة "الفعالية" ،كان
مشددا:
من شأنها اإلضرار بالعالقات المصرية السعودية،
ً
"إذا تكررت هذه المخالفة مرة أخــرى يجب أن يتم سحب
الترخيص بشكل نهائى من الشركات المسئولة عن ذلك".
وتابع "سميح" ،لـ"المصريون" ،أن من حق المملكة العربية
السعودية أن ترفض دخول من يحملون هذه التأشيرة إلى
أراضيها ،ولكن المسئولية الكبرى تقع على شركات السياحة
عقابا
جيدا القوانين السعودية ،لذا ال بد أن تعاقب
التى تعلم ً
ً
شديدا ،ألن مثل هذه األمور تضر بسمعة الشركات السياحية
ً
المصرية والعالقات الثنائية بين البلدين ،الف ًتا إلى أنه ال
يجب التهاون مع هذه الشركات ألنها تضر بمصلحة الدولة
المصرية.
كما تحول ما ُيعرف بالحج السريع أو المباشر إلى "سبوبة"،
حيث يبدأ سعر الرحلة من  60ألف جنيه وحتى  135أل ًفا،
ويشمل تأدية أركــان الحج األربعة ،وهى اإلحــرام والطواف
والسعى والوقوف بعرفة ،وذلك خالل  3أيام فقط تبدأ فى 8
وتنتهى فى العاشر من ذى الحجة ،ثم العودة إلى أرض الوطن،
وهو نوع من الحج أجازته دار اإلفتاء المصرية.
وأرجع عمارى عبدالعظيم ،الرئيس السابق للجنة السياحة
والطيران بغرفة القاهرة التجارية ،الظاهرة إلى "ظهور ما
يمسى "السمسار" ،الذى أصبح هو المتحكم األول فى الحج
السياحى ،نتيجة اللوائح التى وضعتها وزارة السياحة".
وأوضح ،أن "وزارة السياحة تطلب من كل شركة تقديم 110
جوازات سفر ،لتحصل على أكبر حصة من تأشيرات الحج
وف ًقا ألعداد المتقدمين للحج السياحى".
وأضــاف لـ"المصريون"" :أغلبية الشركات السياحية ال
تستطيع جمع هذا العدد من التأشيرات ،لذا يظهر السمسار
الذى يفاوض الشركة ،بحيث يتحصل على نحو  3آالف جنيه

عن كل جواز سفر يقدمه للشركة ،دون النظر إلمكانية عدم
توفيق صاحب الجواز في القرعة اإللكترونية".
واستطرد الرئيس السابق للجنة السياحة والطيران بغرفة
القاهرة التجارية" :الشركات تضطر فى األغلب إلى الموافقة
على عــرض السمسار لحاجتها للوصول للسقف العددى،
مكسبا أكبر من الشركات المنظمة
وبالتالى يحقق السمسار
ً
للحج".
وقال إن "بعض السماسرة تبلغ مكاسبهم أكثر من نصف
مليون جنيه فى موسم الحج فقط ،ال سيما فى الوجه البحري
والصعيد ،حيث ال وجــود لشركات السياحة ،فيصبح هو
الرابط بين الشركة والعميل ،بجانب أن وزارة السياحة لم
فروعا جديدة للشركات السياحية بالمحافظات ألكثر
تفتتح
ً
من عــام ،وهــو ما زاد من سلطة السمسار فى ســوق الحج
السياحى".
فى حين أوضح ياسر سلطان ،العضو السابق للجنة العليا
للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة ،أن "السوشيال ميديا
لها دور فى ظاهرة النصب على الحجاج ،حيث توجد بعض
الشركات واألسماء الوهمية التي تقدم تأشيرات "مضروبة"،
أو تأشيرات "الفعالية" ،منت خالل الزعم بأنها تصلح ألداء
مشددا على ضرورة قيام الجهات المسئولة
مناسك الحج"،
ً
بمحاكمة هؤالء الوسطاء الذين يتالعبون بحلم المواطنين
البسطاء في أداء المناسك.
وطالب العضو السابق للجنة الحج والعمرة ،الراغبين فى
جيدا" ،لن يتحقق ذلك إال
الحج السياحى بمعرفة حقوقهم ً
مؤكدا أن "الوسيط
بالتعامل المباشر بين المواطن والشركة"،
ً
ال تهمه هذه الحقوق ،وربما سعى إلخفاء بعضها لمصلحته
الشخصية ،فما يهمه فى المقام األول واألخــيــر مكاسبه
ومصالحه ،حتى ولو على حساب مصلحة الحاج وحقوقه".
وأكد أن "االتجاه إلى الميكنة والعمل اإللكترونى فى نظام
الحج فى مصر أو السعودية سيساعد على القضاء على
الظاهرة بشكل كامل ،حيث سيشمل هذا النظام تسهيالت
إلكترونيا".
كبيرة فى التقديم وإنهاء اإلجراءات
ً

مقالب القمامة مرعى لألغنام« ..أكل ببالش ولحمة ما بنشوفهاش»
على خالف ما يعتقد البعض ،فإنه ليست
كل المواشي تصلح لألضحية ،إذ أنه البد أن
تتمتع بمجموعة من الشروط والمواصفات
حتى تصلح للذبح من الناحية الشرعية ،وعلى
رأسها أن تخلو من العيوب الظاهرة ،حتى
يتقبلها اهلل.
الرسول صلى اهلل عليه وسلم حدد أربعةِ
عيوب ال تجوز معها الذبح  ،وهي :ما استبان
فيها العور أو العرج أو المرض أو الهزال ،فقد
روى الترمذي عن البراء بن عازب قال :قام فينا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :أربع ال
تجوز في األضاحي  -وفي رواية :ال تجزئ -
ورها ،والمريضة البين مرضها،
العوراء البين َع ُ
والعرجاء البين َظ َل ُعها ،والكسيرة التي ال
ُت ْن ِقي ،أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
وغيرهم.
الهزال ،أحد العيوب التي حذر منها
وألن ُ
الرسول صلي اهلل عليه وسلم عند اختيار
ذبيحة األضحية ،فإنه البد أن تحصل
األضحية على الطعام الصحي المتعارف
عليه ،حتى تكون صحيحة البدن سليمة،
يتقبلها اهلل ،وال تسبب األمراض أو تنقلها
إلى من يأكلها.

أمينة عبد العال -تصوير أسماء زايد

طبيب بيطرى :تنقل األمراض إىل من يأكلها ..والخطر األكرب من "تجار الوقيع"
غير أن هذا ال يتفق مع صورة مقالب القمامة التي تحولت
إلــى مرعى للخراف والماعز ،ما يثير في النفس الضجر
واالشمئزاز ،خاصة وأنها تحتوي على مخلفات البشر وقطع
الزجاج المكسور ،وأطعمة أصابها العفن ،وال محاسب أو
رقيب بعد أن انعدم الضمير لدى بعض تجار المواشي.
يصطحب الراعي مجموعة من الخراف الهزيلة النحيلة
التي تبحث عن الطعام بنهم ،بعد ساعات طويلة بقيت فيها
بطونهم خاوية من الغذاء ،ومع اقتراب موسم عيد األضحى،
يعمل على اجتذاب "الزبون" الذي قد ال يعلم من أين أكلت
أضحيته ،ومن أي غذاء نمى لحمها ،الختالف مكان العرض
عن مكان الرعي ،وربما يعرف هذا لكمه يتجاهل رغبة في
التوفير.
أماكن التجمع
وهناك العديد من المناطق التي تكثر فيها ظاهرة رعي
غالبا المناطق العشوائية
األغنام على مخلفات القمامة ،وهي ً
التي تنتشر فيها أكــوام القمامة ،حيث من المعتاد مشاهدة
رعاة األغنام يقومون باصطحاب أغناهم في الصباح الباكر
للحصول على وجبتهم اليومية من القمامة.
طريق "أبو وافية" ،بمنطقة شبرا أحد أماكن تجمع األغنام،
فاخرا لها بأكوام القمامة المتناثرة والغنية
مرتعا
التي تعتبر
ً
ً
كثيرا في بعض
الحال
يختلف
وال
المخلفات،
أنواع
بمختلف
ً
شوارع شبرا الخيمة الواقعة أمام حي شرق شبرا الخيمة.
أيضا حي الظاهر بالقاهرة ،الذي يعتبر منطقة
وهناك
ً
شعبية تمتلئ باألزقة التاريخية ،وتزاحمها أكوام من القمامة
التي تقبل على تناولها الخراف والماعز ،وهو ما يتكرر في
وتحديدا في الطرقات الداخلية
منطقة "مساكن فيصل"،
ً
التي تنتشر بها القمامة ومخلفات المنازل ،وغيرها العديد
من األحياء الشعبية التي يكثر سكانها وتكثر معهم أكوام من
القمامة تحوي كل ما هو مسبب لألمراض وناقل للعدوى.
"أنا لقيت في راسها ومناخيرها دود" ،يقول مواطن بشراء
خروف العام الماضي من بائع متجول بسعر بـ 3آالف جنيه،
مضي ًفا" :البائع أقسم له أن الخروف لم يكن يأكل من القمامة".
ويقول مواطن آخر لـ"المصريون"" :لما دبحت الخروف
السنة اللي فاتت لقيت حاجات غريبة في بطنه ورق وأكياس
وطبعا رميتها ،واشتريت
بالستيك ،وريحة للحمة كانت وحشة،
ً
من الجزار ،وربنا يعوض عليا في الفلوس ،وحسبي الله ونعم
الوكيل في اللي غشني بس حرمت خالص اشتري من حد
بيلف بالغنم".
وتقول ربة منزل لـ"المصريون"" ،ريحة اللحمة باينة أنها

مش بلدي ،بس إحنا ما دبحناش إحنا اشترينا من عند جزار
 2كيلو لحمة ضاني السنة اللي فاتت ،وريحتها أعوذ بالله كانت
في الحلة صعبة أوي ،حلفنا ما هنجيب من عنده تاني ،منهم
لله رمينا فلوسنا في األرض".
«الغالى نضيف»
مجموعة من الخراف تلتف حول صندوق خشبي مستطيل
طويل ،تتناول منه العلف في نهم ،يلمع فراؤها ،وتلمع عيونها
ونظافتها تثير في النفوس البهجة ،تتغذى في مزرعة خاصة
صغيرة لبعض مربي األغنام.
يقول "رمضان" ،شريك في إحدى المزارع الخاصة بفيصل
لـ"المصريون"" :أقوم أنا وأخي بتربية األغنام لمدة 3أشهر،
ونقوم بإطعامها بالغذاء المخصص لها ،ونؤسسها بالغذاء
الصحي لها ،ونبتاع لها من السوق أفضل أنــواع الطعام من
البرسيم واألعالف التي تتكون من "التبن والفول والدشيشة
والذرة البيضاء والصفراء والشعير وقشر الفول".
وأوضح أن "وزن الخروف الصحي يتراوح بين  45و 60كيلو،
أما األغنام التي يتم تغذيتها على القمامة فيتراوح وزنها بين
 25و 30كيلو ،وهي تكون هزيلة ومريضة".
وأشار شقيقه "سيد" إلى أنهم يهتمون باألغنام ألنها مصدر
تماما فكرة أن تتغذى على القمامة أو أي
رزقهم ويرفضون
ً
شيء غير صحي وغير مخصص لهم ،ألنها "تعتبر أمانة مع
الله ثم مع المواطن الذي يثق في أننا نحسن تربيتها".
انقسام أزهرى
الدكتور محمد الشحات الجندي ،عضو مجمع البحوث
اإلسالمية ،أكد أنه "ال يجوز أن ترعى الغنم في مقالب القمامة،
ومن المفترض أن المؤمن ينشد اللحم الطيب ،بمقتضى قوله
تعالى َ"يا أَ ُّي َها ا َل ِّذي َن آ َمنُوا ُكلُوا مِ ن ط َِّي َب ِ
ات َما رَ َز ْق َنا ُك ْم ،ومعناها
أن تتناول األضحية الطعام العادي المخصص لها.
وأضاف لـ"المصريون"" :هناك نوعان من الضرر ،أحدهما
شرعي ،ألنه مضر للحيوان نفسه ،فاألضحية تكبر ومصدر
سليما ،ما قد يؤدي إلى إصابتها ببعض األمراض،
نموها ليس
ً
والضرر اآلخر يقع على اإلنسان الذي يأكل منها ،وبالتالي
تصيبه نفس األضرار".
وتابع" :نحن مأمورون بالرفق بالحيوان ،وأن نحسن إليه
عند إطعامه ،ونجعله يقتات مما هو شرعي ومسموح به ،وألن
اللحم الــذي نبت من طعام خبيث يكون خبي ًثا ،والله تعالى
ث مِ ْن ُه ت ِ
ُنفقُو َن" ،لذا يجب منع الضرر
"و َل ت ََي َّم ُموا ا ْل َ
خ ِبي َ
يقولَ :
في كل شيء ،سواء كان إنسا ًنا أو حيوا ًنا أو بيئة ،مصدا ًقا لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار".

وأكد أن "هؤالء الذين يتعمدون أن تقتات هذه الحيوانات
من الــقــاذورات والخبائث يرتكبون أكثر من جريمة؛ أولها
اإلساءة إلى الحيوان واإلضــرار به ،ثم إلحاق األذى بالبشر،
إذ أنه يجب أن نراعي الرفق بالحيوان ،ومنها توفير الطعام
الصحي المناسب له ،كما أمرنا بذلك ديننا ،فالدين اإلسالمي
دين حضاري يأمر بكل ما هو طيب".
وذكر أن "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجاللة
وألبانها ،وهي الحيوانات التي تتغذى على النجاسات واألشياء
متوجا إلى الذين ينوون التضحية بأن "يتحروا عن
الخبيثة"،
ً
األماكن التي سيبتاعون منها أضحيتهم وأن يبتاعوها من
األماكن المصرح بها".
فيما أكد الدكتور إبراهيم الهدهد ،رئيس جامعة األزهر
األسبق ،عضو مجمع البحوث اإلسالمية ،أنه "من الممكن
أن تحبس الــدواب وتمنع عنها الــقــاذورات لمدة  3أيــام قبل
نقيا ،حتى يتطهر جسدها من الخبيث من
الذبح وتطعم
ً
طعاما ً
الطعام ،وتصبح جاهزة للطعام".
وأضــاف لـ"المصريون"" :ال حرمانية على اإلنــســان في
تناولها ،ألن الفترة التي فصلت طعام مقالب القمامة عن
الطعام الطبيعي كافية ألن تطهر لحمها مما قد يكون علق
بها ،والراعي ليس عليه ذنب في تربيتها في هذه األماكن ،ألنه
غالبا يكون بسيط الحال ال يمتلك ً
كافيا لشراء األعالف
ً
مال ً

الخاصة باألغنام".
أضرار خطيرة
بــدوره ،أكد الدكتور أحمد أبوشنب ،عضو مجلس نقابة
األطباء البيطريين السابق ،أن "تغذي األغنام على القمامة له
أضرار كبيرة عليها وعلى اإلنسان الذي يتناولها ،وفترة الـ 3
أيام التي تحبس فيها غير كافية ،ألنها لن تقضي على السميات
في جسدها التي تشكلت فيها واستوطنتها ،فالحيوان يحتاج
إلى  3أشهر وربما أكثر".
وأضــاف لـ "المصريون"" :التغذية على المخلفات تسبب
ديــدان األمعاء وديــدان المخ وأخــرى في العضالت وغيرها،
وهي تحتاج إلى عالج مكثف قد يشفى منه أو ال يشفى".
وحذر من خطورة شراء األغنام التي تقتات على القمامة،
خصوصا أن
ألنها تنقل األمـــراض إلــى اإلنــســان بسهولة،
ً
األمــراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان تتراوح بين 80
و 300مرض.
وشدد "أبو شنب" على "ضرورة وضع قانون يجرم ويعاقب
ويمنع الــراعــي من الرعي في مقالب القمامة ،خاصة أن
األغنام المريضة من الممكن أن تنقل العدوى إلى اإلنسان
ضا ومصائب
بسهولة أثناء السير بجوارها ،فهي تعتبر أمرا ً
تسير وسط الناس ،ألن التغذية السليمة هي أساس صحة
الحيوان ،وبالتالي تؤثر على صحة اإلنسان".
وأشــار إلى أن "السموم التي تحتوي عليها القمامة تؤثر
على كبد اإلنسان بعد تناوله تلك اللحوم ،وقد يصل في بعض
األحيان إلى اإلصابة بفشل كلوي أو التهاب كبدي".
ولفت إلى أنه "توجد مشاكل أخرى مهمة ال يتحدث عنتا
كثيرون ،ومنها "تجار ألحقها بسكينة" ،حيث يوجد أنواع من
الجزارين يطلق عليهم "تجار الوقيع" ،وهم من يقومون بشراء
البهائم المريضة أو المقبلة على الموت ،ويقولون "ألحقها
أيضا الذبح
بسكينة" ،ويبيع لحمة برخص التراب ،وهناك
ً
خــارج السلخانة ،والبهائم المريضة ما ينقل األمــراض إلى
المواطنين بسهولة".
ووجــه نصيحة للمواطنين بــأن "يتحروا المصدر الــذي
يشترون منه اللحوم الضأن إذا لم يتمكنوا من شراء أضحية"،
مشيرا إلى أن "السيدة تستطيع أن تعرف الفرق في رائحة
ً
اللحم أثناء طهيه ،حيث تكون رائحته غير جيدة".
واعتبر أنه "من األفضل أن يتم شراء اللحوم من السلخانة
لتواجد أطباء بيطري بها باستمرار ،على الرغم من المشاكل
المستمرة التي يقابلونها بسبب البهائم المريضة التي يرفضون
ذبحها لعدم صالحيتها ،إال أنهم يمنعون ذبحها".

األحد
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«الذئبة الحمراء» تنهش أجساد
الغالبة «حكايات ومآس»
أهم األعراض :احمرار الجلد ..وأبرز التداعيات :فشل كلوى وكبدى ..وال يوجد مستشفى متخصص فى مرص
مرىض" :المرض بينهش أجسامنا بالبطىء ..وما بنعرفش غري فى وقت متأخر"
"بركان ثائر بالحمم ينتظر سقوط أحد األعضاء
ليبدأ مهاجمته ،وعادة ما يهاجم الجهاز المناعي
بتكوين أجسام مضادة تتسبب في تكسير العديد
من كرات الدم البيضاء ،وبعدها يبدأ فى مهاجمة
األعــضــاء ،فيسبب الفشل الكلوى وتليف الكبد،
وفى بعض الحاالت قد يتطور األمــر ويــؤدى إلى
الوفاة مباشرة بعد إصابة القلب
إنها معاناة يعيشها المصابون بمرض "الذئبة
الــحــمــراء" ،الــذي اليعرفه الكثير ،لكنه أشبه بـ
"الــقــاتــل الــصــامــت" ،إذ أنــه ينهش األجــســاد في
صمت ،في ظل ارتفاع تكلفة العالج ،وعدم وجود
مستشفى متخصص في عالج المرض اللعين الذي
ال يقل خطورة على السرطان ،بحسب أطباء.
آالف الــمــرضــى يــنــهــش الــمــرض أجــســادهــم
الهزيلة ،ساعد على ذلك عدم وجــود تكنولوجيا
حديثة لتشخيص المرض في مرحلة متقدمة،
قبل أن ينتشر في الجسم ليقضي على ما تبقى
ً
فضل عما يتكبدونه من عناء نتيجة نظرات
منه،
الناس لهم وردود الفعل التي تزيد معاناتهم ،فهناك
من يطلّق زوجته المريضة لعدم قدرته على دفعه
تكاليف العالج ،وآخر يترك دراسته للعمل من أجل
توفير ثمن العالج باهظ الثمن.
رباب« :بنموت بالبطىء وبندوب حتة حتة»
تقول رباب يونس ،مريضة بـ "الذئبة الحمراء"،
إنها تعاني األمرين للحصول على جرعة دواء تعالج
األعراض ،وتحد من خطورة المرض.
وطالبت بإنشاء مستشفى متخصص في عالج
مرض "الذئبة الحمراء" ،متسائلة" :ليه ميكنش
لينا مستشفى زى " "٥٧ويــكــون متخصص فى
أمراض الروماتويد وأمراض المناعة الذاتية ،إحنا
جدا ،يعنى
بنحتاج تخصصات كتير واألدوية غالية ً
الموضوع مش مقتصر على الجلدية بس".
وأضافت" :أقــل واحــد فينا بياخد كورتيزون،
شهريا للعالج
وبيصرف ما ال يقل عن  ١٠٠٠جنيه
ً
ده غير الكشوفات اللى ثمنها يكسر الضهر ،ألن
لو عاوز تتشخص صح وتاخد عالج صح ،ويجيب
نتيجة يبقى الزم دكتور شاطر ،وأقل تمن كشف
هيكون  ٣٠٠جنيه فيما فــوق ،كل دى مصاريف
محدش يقدر يتحملها ،وفيه حاالت بتحتاج تدخل
جراحى لتغيير مفصل أو حقنة".
وتابعت متحدثة عــن معاناتها مــع الــمــرض:
"بنموت بالبطىء وبــنــدوب حتة حتة ونتألم فى
صمت ،تايهين ومفيش توعية بالمرض ،ال للمريض
نفسه وال حتى لألسر ،ولحد دلوقتى فيه ناس
متعرفش يعنى إيه ذئبة حمرا ،المجتمع كله محتاج
دعم وتأهيل نفسى ،يا ريت الجهات تتولى األمر أو
حتى المنظمات المجتمعية".

زوجى طلقنى لعدم قدرته على العالج
"جــوزى طلّقنى بسبب تكاليف العالج ،و ُدخت
السبع دوخات عشان أعرف عندى إيه ،ولما عرفت
كانت الكلى باظت ..والتأمين مش بيغطى العالج"،
هكذا تروي "عفاف" مريضة بـ "الذئبة الحمراء"،
والبالغة من العمر  34سنة.
تروي تفاصيل المعاناة ،قائلة" :ظهرت بعض
البقع الحمراء فى الوجه ،لم يخطر ببالي أنها
خصوصا إن مفيش حد
أعراض الذئبة الحمراء،
ً
عنده معلومات عنها ،وال حتى أعراضها ،فقلت
يمكن شوية حب شباب وهيروح لحاله".
تضيف" :بعد مــرور عــام مــن اإلصــابــة قــررت
الــذهــاب إلــى طبيب أم ــراض جلدية فــى قريتي
الدكتور قال لى دى زيادة فى الهرمونات ،وإ ّدانى
عالج يظبط الهرمونات على أمل إن البقع تختفى،
فضلت ٦شهور ماشية على العالج ،ومفيش فايدة،
قلت أغير الدكتور وأروح لواحد تانى ،ولما رحت
قــال لــى ده حــب شــبــاب ،وعلى حالى ده فضلت
 ٤سنين أروح من دكتور للتانى ،ومحدش عارف
يشخّص حالتى إنها ذئبه حمرا".
وتــتــابــع" :ل ــم أكــتـ ِ
ـف بــأطــبــاء الــجــلــديــة فقط،
بل قــررت الــذهــاب إلــى أطباء المخ واألعصاب
والباطنة ،دخت السبع دوخات ،وفى اآلخر عرفت
إن عندى ذئبة ،وقتها الدنيا اســودت فى وشى،
مبقتش عارفة أعمل إيــه وال أروح فين ،وكــل ما

أســأل عن مستشفى خــاص بالمرض ده ،يقولوا
مفيش للمرض ده مستشفى ،وشــويــة يتقال ده
مرض وراثــى ،وشوية يتقال حالة نفسية بتيجى
مع االكتئاب ،لكن ًأيــا كــان السبب ،فالمرض ده
بيرفع الضغط ،وبيضرب الكبد وبيوصل فى بعض
الــحــاالت لتليف ده غير الكلى ،معظمنا بيغسل
كلى".
وجاءت الصدمة الكبرى ،كما تروي عن مرحلة
ما بعد اكتشاف المرض" :جالى فشل كلوى ،بسبب
األدوية الكتير اللى أخدتها ،قبل ما أعرف حالتى،
فبقيت محتارة أغسل وال أحارب البركان اللى فى
جسمى ،بعدها جوزى راجل أرزقى على باب الله،
ومفيش مصادر دخل لينا ،وال حتى يقدر يتحمل
مصاريف عالجى ،فطلقنى ،وبصراحة عنده حق،
ما هو هيعمل إيه وال هيصرف على مين وال مين،
على الوالد وال على مرضى".
تواصل عفاف الحديث عن معاناتها ،قائلة:
"األعراض متشابهة مع أمراض تانية وده فى حد
ذاته ما يعتبرش مشكلة كبيرة يعنى ،لكن بالنسبة
للذئبة الحمرا فدى مشكلة ،ألن مفيش اهتمام
كبير بيها ،وال فيه حتى أبحاث علشان تطوير
العالج ،الزم يكون فيه اهتمام بينا شوية ،وإحنا
عددنا كبير ،مش قليل".
وشكت "عفاف" من أن "التأمين الصحي" ال
يغطي تكلفة العالج ،قائلة" :التأمين مش بيغطى

العالج شهر واحد ،ألن سعر العلبة  ١٠٠٠جنيه،
والتأمين ما بيجيبش تمن علبة واحدة حتى ومن
غلبى بقيت بــاخــد حبتين مــع بعض مــن عالج
الضغط ،ومبتأثرش فيا ،فباخد تالتة ،وكــل ده
على ،بس يمكن الموت راحة ل ّيا وللى زيى،
بيأثر ّ
المرض وحش ،والعالج أوحش".
رحلة عذاب من اكتشاف المرض للعالج
"فجأة تعبت ووقعت ،أمى أخدتنى وجريت على
دكتور الوحدة عندنا ،وده وقتها قال ده روماتيزم
وإدانــى حقنة كورتيزون وح ّولنى على مستشفى
الدمرداش فى القاهرة" ،هكذا بدأ "مصطفى" من
أسيوط سرد معاناته مع المرض.
يقول مصطفى" :عمرى ما دخلت مستشفى
قــبــل ك ــده وال كــنــت بحبها ،وأول م ــرة أدخلها
كانت بسبب مرضى ،يومها كنت رايــح متشال،
وكان شعرى واقع وكنت أشبه بجثة متحللة ،كل
الــدكــاتــرة شخّصوا غلط ،وفضلت على الحال
ده سنين من كثرتها بطلت أعدها ،ومرت األيام
والسنين ،لحد ما اكتشفوا صدفة إن عندى ذئبة
حــمــرا مــش رومــاتــيــزم على القلب ،كنت وقتها
من كتر العالج اللى أثر على كل أجهزة الجسم
بالسالب ،زى عود القصب ،بعدها حولونى لقسم
 ١٢باطنة الدمرداش ،وده متخصص فى أمراض
المناعة ،فى البداية أخدت عالج كيماوى اسمه
أندوكسان".

يضيف" :المناعة ضعفت خالص وجسمى كله
مبقتش أقدر أحركه ،المرض قتلنى ،وعملى حزام
نارى مرتين ،لدرجة إن جسمى كان بيبقى مهرى
من البقع الحمرا".
يستكمل الشاب الثالثيني" :من سنة حصلى
انــفــصــال شــبــكــى ف ــى عــيــنــى الــيــمــيــن ،بسبب
البالكونيل ،ووالد الحالل جمعولى فلوس ،وعملت
العملية ،مقدرش أقول غير الحمد لله".
يضيف" :عملوا لــى سحب عينة مــن الكلى
علشان يعرفوا الــمــرض وصــل لفين وأثــر على
الكلى بنسبة كبيرة وال قليلة ،وطلعت النتيجة
صادمة ،لما عرفتها بكيت ،طلعت درجــة  ٤من
 ٦درجــات ،ومن وقتها وأنــا باخد حقنة سعرها
 ٢٣٥٠جنيه الناس بتساعدنى فيها من غلبى بقلل
فى الجرعات علشان أوفر ،ألن ظروفنا المادية
ربنا وحده أعلم بيها،و قرار العالج ل ّيا على نفقة
الدولة  ٧٥٠جنيه فى الشهر ،وده مش مكفّى علبة
سلسيبت واحــدة ألن تمنها ممكن يوصل ١٠٠٠
جنيه دلوقتى".
وعــن كيفية توفيره الــعــاج ،قــال مصطفى:
"كنت بستلف من الناس علشان أجيب عالجى
اللى تكلفته فى الشهر فوق الـــ ٣٠٠٠جنيه كحد
أدنــى ،ده غير التحاليل والفحوصات الشهرية،
وأنــا مــش بعالج الذئبة وبــس ،ال ده أنــا بعالج
ارتجاع صمامات القلب وهشاشة العظام والتهاب

فــى الكلى ده غير دهــون الكبد ،يعنى محتاج
ميزانية كبيرة علشان أعرف أتعالج».
أعراض وطرق العالج
طبيا،
ولمعرفة معلومات أكثر عن المرض
ً
يقول الدكتور حسن المنسي ،المتخصص في
األمــراض المناعية ،إن "الذئبة الحمراء مرض
مناعى مزمن يؤدى إلى مهاجمة الجهاز المناعى
ألنسجة وأعــضــاء الجسم السليمة ،كــردة فعل
طبيعية عند االشتباه بوجود أى عدوى فى مجرى
الدم".
يضيف" :له أعراض كتيرة ،يمكن أهمها وجود
طفح فى الوجه بعرض الوجنتين ،يشبه أجنحة
الــفــراشــة ،وده بيختلف بــاخــتــاف نــوع الذئبة
الحمراء والتى تنقسم إلى ذئبة حمامية جهازية،
وديسكويد جلدى ،والذئبة الوليدية".
وأوض ـ ــح "الــمــنــســي" ،أن "ال ــم ــرض ل ــم يتم
وراثيا فى المقام األول ،حيث إنه ال
تشخيصه
ً
توجد أبحاث تثبت صحة هذا االدعاء أو تنفيه:
"مفيش سبب واحــد للمرض فيه أسباب كتيرة
البعض منها مرتبط بإصابة أحد أفراد العائلة
بمرض مناعى ذاتى ،إضافة إلى بعض المحفزات
البيئية زى التعرض المباشر وبشكل مستمر
لألشعة فوق البنفسجية".
وق ــال الــدكــتــور محمد عبد الــكــريــم ،طبيب
شيوعا للمرض
أمراض جلدية ،إن أكثر األعراض
ً
هى الشعور بالتعب الشديد وألم وتورم المفاصل
والــصــداع ،باإلضافة إلــى الطفح الجلدى على
الخدين واألن ــف ،إضــافــة إلــى ظــاهــرة "ريــنــود"،
والتي تعني تحول أصابع اليد للون األزرق مع
وجود وخز عند البرد.
وأوضح أن "المضاعفات تأتي بجلطات الدم
والتهاب األوعــيــة الدموية ،التهاب فى القلب،
النوبات القلبية ،التهاب أنسجة وبطانة الرئة،
الفشل الــكــلــوى ،تغييرات فــى ال ــذاك ــرة ،وهــذه
مــضــاعــفــات تــحــدث بــشــكــل مــتــكــرر فــى معظم
الحاالت".
وع ــن ط ــرق الــعــاج ،يــقــول عــبــدالــكــريــم ،إن
"العالج يختلف على حسب شدة األعراض وحجم
أجــزاء الجسم المصابة ،وقــد يشمل العقاقير
غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات ،كريمات
الستيرويد للطفح الجلدى ،الكورتيزون لتقليل
االستجابة المناعية ،األدويــة المضادة لمشاكل
الجلد ،األدوية المعدلة للمرض أو عوامل الجهاز
المناعى المستهدفة فى الحاالت األكثر شدة".

الدوينى فولى

باسم التبنى ..صفحات لبيع األطفال «عينى عينك»
المحرومون من اإلنجاب يشعلون التجارة المحرمة ..ادفع 65ألف جنيه واحصل عىل طفل

"محرومون من األطفال ..حلك عندنا ..سيدة لسه والدة
إمــبــارح ومحتاجة حــد يتبنى ابنها بــدل مــا ترميه ..لــو فيه
حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين..
والتواصل عبر الخاص ..أنقذ طفل من الشوارع" ،هذه العبارات
وغيرها من المحفزات اإلعالنية وجد أصحابها في مواقع
رائجا لتجارة األطفال بدعوى
التواصل االجتماعية سو ًقا
ً
التبني.
مؤخرا ،انتعشت تجارة األطفال ،على الرغم من القانون
ً
المصري وكل القوانين الدولية يجرمها ،وهي تخضع لقانون
"العرض والطلب" ،لكن أغرب ما في األمر هو خروج األمر من
إطار "السرية" إلى "العلنية" ،وتعددت صورها وراء مسميات
مختلفة ،مقابل مغريات مالية كبيرة.
لكل طفل ثمنه
وتنتعش تجارة األطفال للعديد من األسباب ،إال أن السبب
الرئيسى يكمن فى العالقات المحرمة والرغبة فى التخلص
من الجنين ،حيث ينسج الشيطان خيوطه ويزين للطرفين بيع
الطفل ً
بدل من قتله لالستفادة بالمقابل المالي .إذ يبلغ سعر
الطفل ،وف ًقا الحتياجات كل أسرة ،وتتراوح األسعار بين 5آالف
جنيه إلى  65ألف جنيه.
مؤخرا ،إقدام أم على بيع طفلتها عقب
وشهدت اإلسكندرية
ً
والدتها ،حيث قام أحد الضباط بالتنكر في زى عميل وطلب
شــراء طفل ،بعد أن وردت معلومات إلدارة مكافحة الهجرة
غير الشرعية واالتجار بالبشر بشأن وجود صفحة على موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،تعرض أطفاال للبيع بمقابل
مادي لألسرة.
وكشفت التحريات أن "الصفحة يديرها أحد األشخاص
يقوم من خاللها بوضع منشورات لبيع األطفال عبر الهاتف
المحمول و"وات ــس آب" ،فيما تواصلت إحــدى السيدات مع
الضابط لالتفاق على بيع طفلتها باالشتراك مع صديق لها
بمقابل مادي بلغ  65ألف جنيه.
وتمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار
بالبشر ،باالشتراك مع إدارة البحث الجنائي وقطاع األمن العام
من ضبط المهتمين الثالثة حال بيعهم الطفلة بعد ثالث ساعات
من والدتها من أمام أحد المستشفيات بمحافظة اإلسكندرية.
وبمواجهة األم ،أدلــت باعترافات تفصيلية ،قائلة إنها
متزوجة بشخص يدعى "عبدالله .ع .م" ،مقيم بدائرة سيدى
جابر ،وهجرت منزل الزوجية منذ عامين ونصف العام بسبب
خالفات بينهما ،إال أنها ما زالت فى عصمته.
وأضافت ،أنها خالل الفترة نشأت عالقة بينها وبين شاب
آخــر ونشأت بينهما عالقة غير شرعية وعاشرها معاشرة

سفاحا ،ما جعلهما يقرران التخلص
األزواج ما نتج عنه حملها
ً
من الطفلة خشية افتضاح أمرهما ولعدم قدرتها على اإلنفاق
على الطفلة ،موضحة أنها وهى وعشيقها تواصال مع السمسار
من خالل األرقام المدونة على صفحة "فيسبوك" وأخبرهما
مشتريا للطفلة.
بأن لديه
ً
إجراميا
نشاطا
بممارسته
الثالث
المتهم
اعترف
بينما
ً
فى مجال بيع األطفال من خالل صفحة على موقع التواصل
االجتماعى "فيسبوك" باسم "أطــفــال للتبنى بمقابل مادى
لألسرة" واستخدامها فى استقطاب راغبى بيع وشراء األطفال.
وأشار إلى أنه يدير تلك الصفحة من خالل هاتفه المحمول،
الف ًتا إلى أنه اتفق مع المتهم األول والثانية على بيع الطفلة
نظير تقاضيه مبلغ  15ألف جنيه.
وفى  23مايو  ،2016ألقت أجهزة األمن بالغربية القبض
على طبيب أمراض نساء وتوليد بالتأمين الصحى بالمحلة،
لقيامه بعمليات اإلجــهــاض ووالدة األطــفــال السفاح وبيعهم
للمصابين بالعقم وراغبى تبنى األطفال.
وشهدت مدينة المحلة ،قيام الطبيب "ع.ت" طبيب نساء
وتوليد بتسهيل بيع األطفال السفاح حديثى الــوالدة لبعض
المواطنين ،حيث كــان يقوم بإعطاء شــهــادات وفــاة ألطفال
حديثى الوالدة وبيعهم بعد ذلك لسيدة تقوم بأعمال التغسيل
والتكفين التى بدورها تبيع األطفال لألزواج الذين لم يتمكنوا
من اإلنجاب.
وتم ضبط شخص يدعى "ع.ا" حداد مقيم بأول المحلة،

وتبين أن زوجته أبلغت عنه بعد نشوب خالفات بينهما ،وتقدمت
ببالغ لمأمور قسم أول المحلة عن قيام زوجها بإحضار أطفال
وتربيتهم على أنهم أوالده وتسجيلهم باسمه أحدهم  11سنة
والثانى  8سنوات واألخير  3سنوات.
وتبين قيام الطبيب بتسهيل هذه العمليات منذ فترة طويلة،
وتم القبض على الزوج واعترف تفصيليا كما اعترفت زوجته
بالواقعة ،وتم ضبط الطبيب ويجرى ضباط المباحث تحريات
وتحقيقات موسعة حول تلك الواقعة.
عرض وطلب
"المصريون" قامت بجولة في صفحات بيع األطفال ،والتي
ظاهرا مسمى "التبني" ،بينما الواقع أنها صفحات لبيع
تأخذ
ً
األطفال.
وعلى إحدى الصفحات ،يعرض "كمال الحسين"" :أم تبحث
عن أسرة تتبنى مولودها بسبب ظروفها المادية نوع المولد
(ولد) األم سوف تلد فى شهر  ..6أرجو الجدية ألن ظروفى ال
تسمح حتى أن أقوم بمصاريف الوالدة".
لترد عليه سيدة" :السالم عليكم أنا زوجة ومعنديش أطفال
وعايزة بيبي لسه حيتولد يكون ولد أنا من القاهرة بقول ألي
واحدة ناوية تتخلص من ابنها بالش أنا محتاجة أكون أم ليه
وأربيه كويس ومش أسالك عن أي حاجة وبالمقابل المادي اللي
يرضيكي أنا من القاهرة ياريت تتواصلي معايا خاص ورجاء
الجدية".
وتطلب سيدة تدعى "زهرة" شراء طفلة لتبنيها ،قائلة" :لو
سمحتي أنا عايزة بنت وهاتكون في أحسن حال أنا وزوجي
سننشئها أفضل وما التفاصيل لو سمحتي وما هو المطلوب".
فيما قالت سيدة تدعى "مليكة"" :فعالً أنا محتاجة طفلة أنا
حياتي مدمرة بسبب إني معنديش أطفال أنا وجوزي هنموت
على طفل وبعدين المفروض الصفحة علشان األطفال بدل ما
تترمي في الزبالة وال في الشوارع وفي اآلخر تروح دور األيتام
إحنا بنقول إحنا أهو محتاجين وبنتمنى والطفل هيعيش حياة
كريمة معانا بس فعال اللي بيفكر يسيب الطفل بيكون عايز
مبلغ كبير قصاده".
السجن المشدد
وبحسب نصوص ومــواد القانون رقــم ( )64لسنة 2010
لمكافحة االتجار بالبشر في مصرُ ،يعاقب كل من ارتكب جريمة
االتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن خمسين
ألف جنيه وال تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة
ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مرتكبا لجريمة االتجار بالبشر كل من يتعامل بأية
إنه ُيعد
ً
صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع

أو الشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم
أو اإليــواء أو االستقبال أو التسلم ســواء في داخــل البالد أو
عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة
أو العنف أو التهديد بهما ،أو بواسطة االختطاف أو االحتيال
أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالة الضعف أو
الحاجة ،أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل
الحصول على موافقة شخص على االتجار بشخص آخر له
سيطرة عليه .وقــال أحمد مصيلحي ،مــحــامٍ بـــ "االئــتــاف
المصري لحقوق الطفل" ،إن "القانون رقم  64لسنة  2010حدد
عقوبة لتجارة األطفال تصل إلى اإلعدام أو األشغال الشاقة"،
مضي ًفا" :أى شخص يبيع طفالً أو يؤجره أو ينقله من دولة
ألخرى يعد مشار ًكا فى جريمة االتجار بالبشر".
وأوضح مصيلحى لـ"المصريون" ،أن "هناك بعض األمهات
الالتي يعتقدن أن األمر ال خضع للعقوبة ،بينما األطفال ليسوا
ملكًا لألب أو األم ،وبيع األطفال أشد من الخيانة العظمى
وف ًقا للدستور المصرى ،والدولة هي الكفيلة بحماية طفلها فى
مواجهة اآلباء واألمهات".
ولفت الخبير القانوني إلى أن "بيع األطفال عبر اإلنترنت
كارثة تواجه المجتمع المصرى وتعيد البالد إلى زمن العصور
سائدا،
الجاهلية حيث كان نظام العبودية واالستغالل للبشر
ً
وهو ما يعمل على تشويه صورة مصر أمام الخارج".
وعن الطرق الشرعية لتبنى األطفال ،أشال إلى أن "الدولة
حــددت مــســارات األســر البديلة للحصول على طفل بطرق
مطالبا بتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه
مشروعة"،
ً
العبث بأمن واستقرار البالد أو تهديد حياة األفراد.
جهات خارجية
وقال اللواء محمد نور الدين ،الخبير األمني ،مساعد وزير
الداخلية السابق ،إن "تجارة األطفال فى مصر يقف وراءها
ً
فمثل موقع "سوق العرب"،
العديد من الجهات فى الخارج؛
الذي يروج لبيع األطفال فى مصر يتبع هولندا".
وأضاف لـ"المصريون"" :التبنى ممنوع فى مصر ،لكن هناك
نظام األسر البديلة الذى يتبع وزارة التضامن وتنظمه شروط
محددة ،حيث يتم التأكد من عدم استخدام األطفال فى أعمال
التسول والتجارة فى أعضائهم أو األعمال المنافية لآلداب،
لمنع انتشار الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع".
وأوضــح أن "أجهزة الدولة ترصد مواقع تجارة األطفال،
وتعمل على القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع".

أحمد الشربينى
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قضايا ساخنة

تفاصيل خيانة مرسى «برهامى»

ً
برهامى :مرىس قال لنا جئتم متأخرني جدا لقد نسقنا مع كل األحزاب والقوى الليربالية المتحالفة معنا وال نعدكم بىشء
في مفاجأة من العيار الثقيل ،وفي أول مواجهة صريحة للدكتور
ياسر برهامي ،نائب رئيس الدعوة السلفية مع جماعة اإلخــوان
المسلمين ،كشف "برهامي" ،أن جماعة اإلخــوان وخاصة الرئيس
الراحل محمد مرسي رفضوا التنسيق مع الدعوة السلفية وكافة
القوي السياسية في انتخابات مجلس الشعب  ،2012وأنه عندما
كبيرا من
عددا
حصد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية
ً
ً
مقاعد البرلمان قامت اإلخوان بمحاولة السيطرة على رئاسة اللجان
داخل مجلس الشعب دون إشراك أي قوة سياسية معها.
وتعد تصريحات "برهامي" الرجل القوي داخل الدعوة السلفية
وحزب النور بمثابة شهادة جديدة للتاريخ حول السياسة التي كانت
تتبعها جماعة اإلخوان المسلمين مع القوى السياسية أثناء حكمها
لمصر لعام واحد فقط.
مشايخ السلفية مــن جانبهم ،أك ــدوا أن أس ــاس الــخــاف بين
السلفيين وجماعة اإلخــوان المسلمين ،أن اإلخــوان كانوا ُيطلقون
شعارات إسالمية ،وهــم في الحقيقة ال يلتزمون بها؛ وال يسعون
لتحقيقها ،مثل اإلســام هو الحل وإسالمية إسالمية ونحو ذلك،
في حين أراد السلفيون تفعيل النصوص الشرعية ،مشيرين إلى أن
القيادي اإلخواني صبحي صالح ،صرح بأن الجماعة لن تستجيب
لحزب النور في مطالبه بالشريعة ،ما أدى للخالف.
وأكد مشايخ الدعوة السلفية ،أن السلفيين فضحوا حقيقة اإلخوان
الصدامية ،وكشفوا تاريخهم الدموي المسلح ،مؤكدين أنه «منذ إنشاء
المسلح ،بل كثير منهم
الجماعة وقد تأسس فيها النظام الخاص ُ
تكفيري تفجيري ،كما نرى تكفير وجدي غنيم لمخالفيه ،ونرى الحض
على القتل والتدمير والتخريب في القنوات التابعة لإلخوان».
وشدد مشايخ السلفية على أن اإلخوان أقامت تحالفات انتخابية
مع القوى الليبرالية ،ورفضوا التنسيق مع السلفيين ،بل لم يلتزم
اإلخوان بميثاق الشرف مع السلفيين ،ولم يتنافسوا بروح ودودة مع
حزب النور بل حولوا االنتخابات لحرب تكسير وتشويه.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" ،آراء مشايخ السلفية في تخلي
اإلخوان عن الدعوة السلفية في انتخابات مجلس الشعب .2012
برهامى :هكذا تعامل معنا اإلخوان فى انتخابات 2012
كشف الدكتور ياسر برهامي ،نائب رئيس الدعوة السلفية ،عن
أسرار جديدة عن العالقة بين جماعة اإلخوان السلفيين وحزب النور
السلفي إبان االنتخابات البرلمانية والتي أجريت في .2012
وكشف "برهامي" ،في مقال له عبر موقع "أنا سلفي" عن مفاجآت
مؤكدا أنه كانت هناك محاوالت للتنسيق في
حول انتخابات ،2012
ً
انتخابات مجلس الشعب األولــى في آخر  ،2011وأنــه قــام بزيارة
لحزب "الحرية والعدالة" لمحاولة وضــع ضوابط لعدم التنافس
مطلوبا وجوده في
لمن نراه
المذموم ،ومحاولة ترك بعض الدوائر َ
ً
مجلس الشعب القادم مِ ن اإلخوان أو السلفيين.
وأضــاف "بــرهــامــي" ،أنــه صــدم من ردود فعل اإلخ ــوان وخاصة
الرئيس الــراحــل محمد مــرســي" :فــكــان جــواب الدكتور مرسي -
رئيس الحزب في ذلك الوقت  ،"! IT IS TOO LATE" : -لقد
جدا؛ لقد َن َّس ْق َنا مع كل األحزاب والقوى الليبرالية
جئتم متأخرين ًّ
المتحا ِلفة معنا ،وال نستطيع أن نعدكم بشيء".
وذكــر "بــرهــامــي" ،خيانة اإلخ ــوان لحزب النور في االنتخابات
ً
ت في وسط الحوار :المهندس "عبد المنعم
قائل" :وأتذكر أنني سمي ُ
الشحات" ،في أهمية وجوده في المجلس لمصلحة الجميع؛ فكان الرد

بالموافقة على ذلك بالتأكيد ،وأنهم هم َمن سينتخبونه (وهذا لألسف
تماما ،بل تحالفوا على إسقاطه ،بل تم التزوير بالطرق
حدث عكسه
ً
خ ِف َّية التي لم نكن نعلمها إلفشاله في انتخابات اإلعادة)".
ال َ
وكشف "برهامي" ،عن حديث خاص لمرسي ،بعد واقعة خسارة
ت للدكتور مرسي يومها" :البد من االتفاق على ميثاقٍ
الشحات" :قل ُ
جميعا؛ كان مِ ن أبرز بنوده :اإلجماع
أخالقي أثناء االنتخابات نلتزم به
ٍ
ً
شرعا ،وجريمة ال تجوز بحال وال تأويل ،كذلك
على أن التزوير محرم
ً
تجنب التشويه للطرف المخالف وسرعة التواصل في حالة أي نزاع
نقضا لهذا الميثاق األخالقي
إليقافه ،لكن لألسف الشديد وجدنا
ً
التزاما مِ ن
الــذي نشرته جريدة الفتح ،وجريدة الحرية والعدالة
ً
الطرفين بذلك".
وأشار "برهامي" ،إلى أنه عقب حصد حزب قائمة حزب النور لعدد
كبير من المقاعد البرلمانية حاول اإلخوان السيطرة على كل اللجان
في البرلمان" :عندها حاول "اإلخوان" استغالل أكثريتهم في السيطرة
على كل اللجان دون مشاركة مع ٍ
أحد غيرهم في جميع وظائف اللجان
وكانت الخطوة الثانية في التبا ُعد ،عند ذلك تواصل بعض النواب
المشا َر َكة لجميع القوى السياسية دون
مع أفراد المعا َرضة لتحقيق ُ
المغَا َلبة كما هو الشعار المرفوع؛ ُنط َِّبقه حقيقةً للمصلحة الراجحة
ُ
وهذا كان هدفنا ً
فعل؛ إزالة الحواجز بين الحركة اإلسالمية عامة
ٍ
جانب
"والسلفية خاصة" ،وبين عامة الناس والقوى السياسية مِ ن
آخر ،وأننا ال نريد اإلقصاء واالستئثار الذي يضر بنا وبالبالد كلها؛
إضافة إلى عدم قدرة الحركة اإلسالمية على االنفراد بالعمل ،وال
ٍ
مرحلة شديدة الحساسية مِ ن تاريخ البالد ،تحتاج
مواجهة الجميع في
إلى التعاون الصادق للخروج بالبالد من عنق الزجاجة".
وأوضح "برهامي"" :لكن لألسف كان الشعور الزائف باالنتصار
الصدامي
والتمكين ووهم السيطرة لدى قيادات "اإلخوان" ذات التوجه ِّ
في الحقيقة الذي تربوا عليه هو المح ِّرك لهم فيما صنعوا ،وما أن
َع ِلموا بهذا التواصل إذا بهم يتواصلون فورًا مع المهندس "أشرف
س َبق أن َرفضوه".
ثابت"؛ للتنسيق الذي َ
واختتم "برهامي" ،مفاجآته ً
قائل" :تم االتفاق على إشــراك كل
الكُتل الموجودة في البرلمان من أجل اإلصالح التدريجي؛ ال االستئثار
ويعمق شعور العزلة عن
واإلقصاء الذي يزيد الجو شحناء وكراهية،
ِّ
المجتمع عند أصحاب التوجه اإلسالمي".
اإلخوان لم يلتزموا بميثاق الشرف مع السلفيين
من جانبه ،قال سامح عبد الحميد حمودة ،الداعية السلفي ،إن
أساس الخالف بين السلفيين وجماعة اإلخوان المسلمين ،أن اإلخوان
كانوا ُيطلقون شعارات إسالمية ،وهم في الحقيقة ال يلتزمون بها؛ وال
يسعون لتحقيقها ،مثل اإلسالم هو الحل وإسالمية إسالمية ونحو
مشيرا إلى
ذلك ،في حين أراد السلفيون تفعيل النصوص الشرعية،
ً
أن القيادي اإلخواني صبحي صالح ،صرح بأن الجماعة لن تستجيب
لحزب النور في مطالبه بالشريعة ،ما أدى للخالف.
وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون» ،أضــاف «عبد الحميد»،
أن السلفيين فضحوا حقيقة اإلخوان الصدامية ،وكشفوا تاريخهم
الدموي المسلح ،الف ًتا إلى أنه «منذ إنشاء الجماعة وقد تأسس
المسلح ،بل كثير منهم تكفيري تفجيري ،كما
فيها النظام الخاص ُ
نرى تكفير وجدي غنيم لمخالفيه ،ونرى الحض على القتل والتدمير
والتخريب في القنوات التابعة لإلخوان».
الداعية السلفي ،أضاف أن «اإلخــوان أقاموا تحالفات انتخابية

مع القوى الليبرالية ،ورفضوا التنسيق مع السلفيين ،بل لم يلتزم
اإلخــوان بميثاق الشرف مع السلفيين ،ولم يتنافسوا بروح
ودودة مع حزب النور ،بل حولوا االنتخابات لحرب تكسير
وتشويه».
وأردف «اإلخوان أخلفوا اتفاقهم بدعم المهندس
عبد المنعم الشحات ،والـ ُـمــذهــل أنهم تحالفوا
إلسقاطه ،واستمر اإلخــوان في محاولة التفرد
بكل شيء؛ حتى بعد أن حصل السلفيون على ربع
مقاعد مجلس النواب ،وأظهروا وجههم القبيح،
وفضحوا أنفسهم بأنفسهم.
ً
قائل« :كــل شيء
واختتم «حــمــودة» ،حديثه
ذكره الشيخ ياسر موثق ،فكالم صبحي صالح
فــي مقطع فــيــديــو ،والــنــظــام الــخــاص المسلح
حقيقة تاريخية ،وتحالف حزب الحرية والعدالة
مع الليبراليين معروف» مضي ًفا «هذه التفاصيل
تُقال كل مدة بصور مختلفة».
حديث برهامى صحيح
على السياق ذاته ،قال الدكتور خالد الزعفراني،
القيادي السابق بالجماعة ،والباحث فــي شئون
الحركات اإلسالمية ،إن ما ذكره الدكتور برهامي
بشأن ما حدث بين الجماعة والسلفيين بعد  25يناير
 2011وما تالها من انتخابات برلمانية عام 2012
صحيح ،مضي ًفا أن «كافة الوقائع التي نشرها
برهامي خالل الفترة الماضية قرأتها وهي
سليمة ووقعت بالفعل».
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة
لـ«المصريون» ،أضاف «الزعفراني»،
أن اإلخوان بالفعل رفضوا التحالف
مــع السلفيين وكــافــة الــجــمــاعــات
اإلســامــيــة فــي ذلــك الــوقــت ،فيما
سعوا إلى إقامة تحالفات مع القوى األخرى
مثل الناصريين واليساريين والوفد وغيرهم،
وليس هــذا فحسب بــل إنهم تحالفوا مــع بعض
المنتمين للحزب الوطني ،بحسب قوله.
القيادي السابق بالجماعة ،أشــار إلــى أن اإلخــوان
أرادوا بتلك التحالفات بعث رسالة للغرب مفادها أنهم يقبلون
التعدد واالختالف وينفتحون على الجميع ،كما أرادوا التغطية على
أنفسهم بهذه التحالفات.
الباحث في شئون الحركات اإلسالمية ،نوه بأن هذه ليست المرة
مشيرا إلى أنه نشرها
األولى التي يذكر فيها برهامي تلك الوقائع،
ً
من قبل وكذلك الجماعات اإلسالمية األخرى ،حيث كشف الجميع ما
حدث بينه وبين اإلخوان في ذلك التوقيت.
حاليا  -أي برهامي  -تزام ًنا مع ذكرى 30
ولفت إلى أنه ينشرها ً
متابعا «يريد أن يوضح لماذا اتخذوا المواقف التالية ولماذا
يونيو،
ً
وقفوا وأيدوا ثورة  30يونيو».

حسن عالم

سلفيون :اإلخوان أظهروا وجههم
القبيح وفضحوا أنفسهم بأنفسهم

بعد ترخيص المحال العامة ..تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
فنادق ..مطاعم ..بانسيونات ..كافيهات ومقا ٍه ..غرامات وحبس لغري المرخصني >> الشيشة ..ال تقدم إال برتخيص ..وغرامة تصل لـ  20ألف جنيه عند المخالفة
كامريات مراقبة خارجية وداخلية ..وإلغاء الرخصة فى حال عدم الرتكيب >> أصحاب المقاىه يرددون" :يا شيشة يالىل ملكيش بقشيش هيعملولك ترخيص!!"
أحال مجلس النواب،
برئاسة الدكتور علي عبد
مؤخرا ،مشروع قانون
العال
ً
بشأن إصدار قانون المحال
العامة إلى مجلس الدولة؛
لمناقشته بعد الموافقة
العامة عليه قبل نهاية
دور االنعقاد الرابع.
وتهدف بنود القانون
الجديد إلى تقنين وضع
المحال المخالفة ،ووضع
مجموعة من الضوابط
لتنظيم حالة الفوضى
الموجودة والعشوائية
الكبيرة .وأعطى التشريع
لوزير التنمية المحلية،
سلطة تحديد مواعيد فتح
وغلق المحال العامة.

حنان حمدتو
تصوير :أسماء زايد

كما يلزم المحال العامة والــتــي تشمل "المطاعم
والــكــافــيــتــريــات والــكــافــيــهــات والــمــقــاهــي ،الــفــنــادق
والبنسيونات" ،بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية،
بهدف مساعدة قوات األمن في ضبط المنظومة األمنية
ً
فضل عن كاميرات للمراقبة الداخلية.
في الشارع،
واستهدف قانون المحال العامة ،ضم القطاع األكبر
مــن المحالت غير المرخصة ،مــن خــال تفعيل نص
المادة  176من الدستور الخاصة بتطبيق الالمركزية،
بالنص على إنشاء مركز في كل وحدة محلية ،يختص
بتطبيق االشتراطات العامة والخاصة ،وبالتالي يضمن
وجــود حــوافــز لجميع المواطنين مــن خــال التبسيط
والتيسير ،ويعمل على تقنين األوضاع الحالية.
ومنح القانون ،فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحالت
غير المرخصة ،وجعل ارتباط مواعيد اإلغالق والفتح
استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط
للمحال
ً
والمساحة والمنطقة ،إذ إن الرخصة تتضمن أن يتم
تحديد مواعيد اإلغالق والفتح من خالل المركز التابع
للوحدة المحلية ،والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون
ـادا إلــى نــوع النشاط وإلــى
مبينة فــي الرخصة اســتــنـ ً
المنطقة الواقع فيها هذا المحل ،ما إذا كانت منطقة
سكنية أو تجارية أو سياحية ،وبالتبعية المناطق السكنية
ستكون لها مواعيد غلق أشد.
الفنادق العتيقة تترقب بحذر
وتباينت ردود فعل أصحاب الفنادق في منطقة وسط
القاهرة حول مشروع القانون ما بين مرحب ومتخوف من
تداعيات القانون المرتقب.
فندق "جراند أونيل" واحد من الفنادق التي تعود إلى
فترة الخمسينيات ،يتوسط شارع  26يوليو بالتقاطع مع
شارع طلعت حرب ،تبدو عليه العراقة ،وهو ينضم إلى
قائمة المنشآت التي ستخضع لقانون المحال العامة
الجديد.
وأكد أحد العاملين ،أن "الفندق من أقدم الفنادق،
وهو ينضم ألكبر سلسلة فندقية على مستوى الجمهورية
التي تعود ملكيتها ألحد األثرياء ،ويخضع إلشراف وزارتا
السياحة والتنمية المحلية ،وجميع المرافق ووسائل
البنية التحتية والسالمة البشرية متوفرة فيه".
وأضـ ــاف ،أن "االشــتــراطــات الــجــديــدة مــتــوفــرة في
الفندق ،فالكاميرات المراقبة لــأوضــاع منتشرة في
كل مكان حتى بغرف تناول وجبات الطعام ،حيث في
كل طابق خصصت غرفة كبيرة لهذا الغرض ،وداخل

المطابخ وفى البدرومات ،حيث يمتلك الفندق أكثر من
" 20بدروم" موزعة بمساحة الفندق".
وأشار إلى أنه "في الخارج توجد أكثر من  200كاميرا
تقريبا
مراقبة منتشرة بطول الفندق والذي يبلغ حوالي
ً
مترا ،أما عن المشروبات والتسالي المقدمة إلى
ً 145
الزائرين ،فمطابقة لما ورد بالقانون وال يعرض أي شيء
مخل أو خارج عن القانون للزائرين والسياح".
اليجانس السياحي هــو أحــد الــفــنــادق السياحية
الصغيرة يقع في أدوار العقار المواجه مباشرة لفندق
"جراند أوتيل" ،ويخصص فقط للوافدين من السودان
ولندن وزوار القاهرة.
وتقول "ونيسة" ،عاملة النظافة بالفندق ،إنه مبنى
ـامــا ،ويعد من أول الفنادق
قديم منذ أكثر من  40عـ ً
بمنطقة وسط البلد ،وهو عبارة عن طابق واحد يحتل
الدور السادس بأحد العقارات ،ويشمل  30غرفة داخلية.
وعن جاهزية الفندق من حيث وسائل األمان وكاميرات
المراقبة واألشياء األخرى ،أشارت إلى أن "الفندق لديه
جدا ،وبه شمل نحو  20كاميرا للمراقبة،
رخصة قديمة ً
من بينها خارجية وأخرى داخلية فى الطرقات ،وأماكن
لتناول الشاى والقهوة ،أما و يطلق عليها غرف استقبال
الضيوف ،بجانب مطعماي يتم تحصيل ما يعرف برسوم
حد أدنى من الزبائن حتى اآلن".
"لــوكــانــدة الــشــرق الــكــبــرى" ،تقع بــأول شــارع "كلوت
بك" بميدان رمسيس ،وهى من أقدم "البانسيونات" فى
الشارع الذي يضم أكبر عدد من "اللوكندات" التى تعود
لخمسينيات وستينيات القرن الماضى.
وعــن توفيق أوضــاع اللوكاندة ووســائــل األمــان بها،
ً
قائل" :المكان تم
تحدث المسئول عن حجز الغرف،
إنشاؤه عام  1950وتطبق عليه قوانين قديمة ،والمفترض
أن تكون هناك رخصة يتم تجديدها كل عام ،لكن هذا ال
عاما ال
يحدث ،فمدير اللوكاندة رجل مسن عمره سبعون ً
ونظرا ألن هذه األمور
يستطيع السعى وراء هذه األعمال؛
ً
تأخذ الوقت والجهد وطول البال ،فلن أخصص نفسى
لها وأكتفى فقط بالحجوزات؛ ألن المكان فى مقابل
محطة قطارات مصر والتى تستقبل وتــودع الماليين
ونادرا ما
يوميا وزبائننا أغلبهم يقضون بالليالى المفردة،
ً
ً
أسبوعا على األقل".
يقضى أحد
ً
وتابع" :ال توجد كاميرات مراقبة أو شيء آخر؛ ألن
المكان يعتبره النزالء ترانزيت يستريحون فيه من تعب
وإرهاق السفر ،وأخشى على المكان الغلق أو الضرر من

أى شيء ،لذلك فيجب أن يكون القانون في مصلحتنا
جميعا".
ً
"فندق الشمس" ،مكان عتيق ،يبدو وكأنه غير مهيأ
ليكون مستضي ًفا للشمس ،وعلى الرغم من ذلك تلتزم
"اللوكاندة" ببعض التعليمات الخاصة بالقانون المنتظر
تطبيقه ،مثل وضع كاميرات مراقبة خارجية وداخلية،
إلى جانب أن العقار مرخص ،حسبما أكد موظف األمن
أيضا يمتلك الترخيص
الداخلي ،الف ًتا إلى أن الفندق
ً
ومستعد لمواجهة أى شيء فى أى توقيت".
غضب بين أصحاب المقاهى
"مقهى سطوحى" ،األكثر شهرة بميدان رمسيس؛
نظرا لكونه القبلة للمسافرين والعائدين من الرحالت
ً
البرية.
ويقول أحد العمال بالمقهى" :القانون ال أحد يختلف
فيه ولكن فكرة تطبيق غرامة  10آالف جنيه على الشيشة
فى حالة عدم ترخيصها أمر مبالغ فيه ،والمبلغ كبير
مع تطبيق القرار ألول مرة ،فالبد من إتاحة الفرصة

معبرا بسخرية" :يا شيشة ياللى
إلصدار التراخيص"،
ً
ملكيش بقشيش بقيتى بترخيص".
وفــى شــارع طلعت حــرب ،يستقر مقهى "ليالينا"،
وتوجهنا مباشرة لصاحبه المعلم "حسانى" حيث واجهناه:
"هذا األمر يعرضك للمساءلة المحلية والقانونية؛ ألن
ً
قائل:
وجــود الكراسى على الرصيف مخالف؟!" ،ورد
"أول ما تأتى الضبطية الخاصة بالبلدية أطلب من
الزبائن الدخول إلى المقهى ،حتى ال يتعرض أحد لألذى،
لكن بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو الزبون الذى يطلب
أن نقدم له خدمته على مقعد وترابيزة خارج المقهى".
وعلق على القانون المرتقب" :كل شيء أوافق عليه
دون تردد أو اعتراض ،فالقانون ال أحد يريد مخالفته
حتى ال نقع تحت المساءلة ،لكن أدفع من  10إلى 20
ترخيصا؟!
ألــف جنيه غرامة ألنــى لم أصــدر للشيشة
ً
لماذا العقوبة حارقة إلى هذا الحد؟! نحن ال نطالب
الناس بزيارتنا لشرب هذه األشياء ،الزبون يأتى وهو
جيدا أنه سيعرض صحته
راضٍ عن نفسه وفعله ،ويعلم ً
ألخطار الدخان ،فما ذنبنا؟".
"كافيه األمريكيين" يحتل ناصيتين من شارعي طلعت
حرب و 26يوليو ،ويعود إلى العصور الملكية مثل بقية
العقارات القابعة بمنطقة وسط البلد.
وقــال المسئول عــن إدارة الــفــرع" :لدينا ترخيص
ونمتلك كافة التصاريح من قبل الحى وال ينقصنا شيء
على المستوى اإلدارى ،إضافة إلــى أن المكان مؤمن
بكافة وسائل األمــان من كاميرات للمراقبة ،والنقدم
المشروبات الكحولية أو الروحية أو ما شابهها".
وأضــاف" :العقوبة غلظت بشكل كبير فى القانون
الجديد ،لــردع المخالفين ،أما بالنسبة إلى تراخيص
الشيشة ،فسأقوم بتقليل األعــداد قبل تطبيق القانون
ألننا نمتلك ما يقرب من  200قطعة ،وفى حال تطبيقه
سيطالبنا الحى بإصدار تراخيص لها ،وهذا ال يعقل".
برلماني :القانون يبسط اإلجراءات
وقــال النائب محمد الفيومى ،عضو لجنة اإلدارة
المحلية بمجلس النواب ،إن "القانون قتل بح ًثا داخل
المجلس حيث تتم مناقشته منذ شهر أكتوبر  ،2016أى
شديدا عند
جهدا
ما يقرب من سنتين ونصف ،وأخذ
ً
ً
وضع بنوده".
أضاف لـ "المصريون"" :القانون يعتبر أحد التشريعات
التي تشجع على االستثمار في مصر ،لضمه كافة أنواع
المنشآت تجارية سياحية وحرفية وترفيهية كلها تدخل

تحت بند المحال العامة".
وأشار إلى أن "القانون يبسط إجــراءات التراخيص
واستخراجها ،ألن القوانين الخاصة بالمحال الصادرة
فى عامي  54و 56لم تعالج مشكالت عديدة ،والمشرع
آنــذاك لم ضعه في الحسبان العشوائية اآلخــذة فى
الــتــزايــد الحد فــى افتتاح المحال العامة فــي الوقت
الراهن".
وتابع عضو لجنة اإلدارة المحلية" :هناك المئات
يعملون بــدون تراخيص على الرغم من وجــود تشريع
متأصل وعلى الرغم من ذلك أعداد كثيرة يعملون بدون
تصاريح إنشاء وعمل ،وذلك ألن استخراج التراخيص
مستمرا
معقد ال يتم بسهولة ،وكــان وال زال الفساد
ً
باإلدارات المحلية لألحياء".
وعن معالجة األوضاع غير المقننة ،قال إن "تطبيق
قرار الغلق على جميع المحال غير المرخصة ال يتم بهذا
الشكل ،إذ البد من إعطاء فرص لتوفيق األوضاع وتقنين
المحال ،وهذا ما حدده القانون بإعطاء  5سنوات مهلة
للمنشآت الكبيرة ،وفى المنشآت الصغيرة ،ومن سمح
بهذه المبانى بالمخالفة البد من محاسبته بشكل خاص
وال نعمم".
وقــال النائب فتحى الشرقاوى ،عضو لجنة اإلدارة
المحلية ،إن "فلسفة الــقــانــون ييسر على المواطن
والموظف ،إصــدار التراخيص إلــى أقصى حــد ،وفى
المقابل تــم تغليظ العقوبة إلــى أعلى الــدرجــات فى
حالة المخالفات ،وكانت المادة األكثر مناقشة المتعلقة
بأوضاع المحال التى تعمل بدون رخصة داخل عقارات
مرخصة أو غير مرخصة".
وأضاف لـ"المصريون"" :القانون احتاج إلى عام كامل
إلعداده من خالل عقد العشرات من جلسات االستماع
بحضور العديد من الموظفين داخل اإلدارات المحلية،
تبين من خاللها أن نسبة المحال المرخصة  %25فقط
والقاعدة األغلب لغير المرخص".
وأكد ،أن "قانون المحال العامة جاء بالتناغم مع قانون
التصالح فى مخالفات البناء ،في إطــار اتجاه الدولة
حاليا للتعامل الواقعى مع اآلفات التى توارثناها خالل
ً
عاما ماضية ،لذلك وضعت مادة تبيح التقنين
خمسين ً
عاما للمحال غير
للمخالفين من خالل مدة زمنية تبلغ ً
المرخصة داخــل عقار غير مخالف ،أما المحال غير
المرخصة داخــل العقارات المرخصة فيتم إعطاؤها
تصريحا مؤق ًتا مدته  5أعوام".
ً
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واعدا للطالب
طبيبا ،وكان المستقبل
كان كل منهما ينتظر أن يعمل
ً
ً
محمود محمد حسين ،ابن قرية البرادعة بالقليوبية ،والذى حقق األول
على الثانوية األزهرية.
كانت عائلته فى فرحة واسعة بسبب حياة الضيق والجد التى كان
يعيشها محمود ،والذى لم يكن يمتلك فى حياته أى أساليب الراحة،
ولكن بعد عرض عمه عليه والذى يعمل فى ورشة البالط الخاصة به ،أن
يذهبوا لالستجمام فى المصيف باإلسماعيلية عاد جثة هامدة لتكتسى
القرية بأكملها إلى السواد.
محمود ،لم يكن يمتلك أى وسيلة من وسائل الراحة أو الرفاهية ،ينام

على األرض ،ويعمل فى الدراسة ،صيف حار بدون مروحة ،وشتاء قارس،
ولكن لم يكن ذلك معوقًا لألمل الذى كان يترجمه كشعارات على حائط
منزله األول على الثانوية  ،ولكن القدر كان له كلمة أخرى.
غيب طريق الموت الطالب أحمد
كما تكررت المأساة فى القوصية ،حيث ّ
حول الفرحة إلى
المفجع
الحادث
أبو الوفا ،والذى حصل على  ،98%لكن
ّ
مأتم ،واألفراح إلى أتراح.

عبد القادر وحيد

"القليوبية" تكتىس بالسواد بعد رحيل "المالك" ..وطريق الموت بـ"القوصية" يحول فرحة أرسة "أبو الوفا" إىل مأتم

األول على الثانوية األزهرية ..لقبه أهالى قريته «المالك»

الغرق يفجع أهله ..حاصد المركز األول كان ينام عىل "حصرية" ..ال توجد لديه "مروحة" ..ويعمل بورشة بالط

ما بين ليلة وضحاها ،تتغير األحوال وما بين
غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى
حال ،مقولة تلخص ما حدث فى قرية البرادعة
مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ،والتى
شهدت مصرع طالب بعد تفوقه فى الثانوية
األزهرية وحصل على المركز األول.
كانت أسرة الطالب "محمود محمد حسين"،
ال تزال تتلقى التهنئات بمناسبة حصوله على
درجــات عالية فى الثانوية األزهــريــة بمجموع
 635بما يعادل  ،%98جاءهم خبر ليقتل الفرحة
واألمل" ،محمود مات غري ًقا" كلمة لم تتحملها
األم وسقطت على األرض واألب أصبح فى حالة
ذهول.
كلمات قطعت أجواء الفرحة ،وبدلت مالمح
الــوجــوه ،وحولت البهجة إلــى حــزن والزغاريد
إلى عويل وصــراخ ،إذ جثمان الطالب المتفوق
فــى ثــاجــة الــمــوتــى بالمستشفى فــى انتظار
دفنه والجميع فى ذهول وتحولت صور الفرح
والتبريكات والتهانى إلى مواساة.
صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا ،نعت
وامتألت بالمواساة ألسرته ،التى ما كادت أن
تفرح بنجاح ابنها وتفوقه حتى شهدت مواراة
جثمانه فى اليوم الثانى.
"الــمــصــريــون" ،توجهت لمنزل محمود فى
قريته ،الــذى لقبه أهل قريته بالمالك ،ولكن
كانت الصدمة التى أبكت الجميع.
ففى غرفة ال تتجاوز عدة أمتار ال توجد بها
أى وسيلة من وسائل الراحة أو حتى سرير ينام
عليه أو كرسى يجلس عليه بل هى مجرد حصيرة
يجلس عليها وينام عليها ،فى محاولة لالحتماء
من البرد فى فصل الشتاء وفى الصيف ال يجد
حتى مروحة تلطف له الطقس من شدة الحر.
ولكن كل ذلك لم يمنعه من االلتزام بواجبه
العلمى والعملى حيث كان يعمل أثناء الدراسة
ليساعد والده على أعباء الحياة الصعبة ،وفى
تربية أشقائه ،كــل ذلــك لــم يمنعه مــن تفوقه
المستمر فى جميع مراحل التعليم وأصبح قدوة
لجميع أهــل قريته ليضرب به المثل والقدوة
للجميع.
فى البداية ،يقول والده الحاج محمد حسين
محمود حسين  43سنة عامل ،إن نجله محمود
مــحــمــد حــســيــن مــحــمــود حــســيــن مــن مــوالــيــد
2001/1/10م وهــو اكبر أبنائه ولديه  4من
األبــنــاء محمد  16سنة طالب بالصف الثانى
الثانوى ،ونعيمة  14سنة طالبة بالصف الثانى
اإلعـ ــدادى وأحــمــد  8ســنــوات بالصف الــرابــع
االبتدائى ومالك تبلغ من العمر  8شهور وهى
مريضة تعانى من ضيق فى مخرج الكلى اليمين.
وأضاف والده ،أن نجله محمود كان يدرس فى
المعهد األزهرى بقرية البرادعة مركز القناطر
دائما من المتفوقين واألول على
الخيرية ،وكان ً
المعهد ،فى جميع المراحل التعليمية.
وتابع قائالً :لم تمنعه الــدراســة من العمل
ليساعدنى على األعــبــاء المالية فــى تربية
ودائما مختل ًفا
سندا لى فى الدنيا
أشقائه وكان ً
ً

عن اآلخرين فهو لم يعش حياة الشباب الذين
فى نفس عمره حرم نفسه من كل شىء حتى
دائما أشاهد فيه
ال يكون عبئًا علينا ،وكنت
ً
الرجولة والصدق واإلخالق ،حيث حفظ محمود
القرآن الكريم وكان من الحاصلين على شهادات
التقدير فى حفظ القرآن والتفوق الدراسى،
محبوب بين أصدقائه وجميع أهل القرية.
ويمضى والده فى حديثه والدموع تنهمر من
عينيه :عندما ظهرت النتيجة شعرت بأن الدنيا
قد بدأت تبتسم لى وإن ربنا عوض تعبه وتعبى
سندا لى فى الدنيا ولم تسعنى
خير وهيكون
ً
الفرحة وكأن الروح ردت فى جسدى من جديد.
وأضـــــاف :ولــكــن فــى لــحــظــة مــن لحظات
الــســعــادة جــاء قضاء الله وق ــدره لتنتهى تلك
السعادة والفرحة والحلم عندما جاء لنا خبر
وفاته لم أتخيل لحظة واحدة إن ابنى مات ،حيث
مشهدا
أصابتنى حالة من الذهول وكأنى أشاهد
ً
دراميا فى فيلم حزين وكله كوابيس لم أفق عليه
ً
وإال وابنى بين أحضانى للمرة الثانية ألعانقه
ليس لتهنئته بالنجاح والتفوق للمرة الثانية بل
هذه المرة كان بين ذراعى جثة هامدة ال تنطق
وال تعبر عما تشعر به تحدثت إليه ولكنه لم
ينطق.
ويضيف األب المكلوم :عانقته ولم يعانقن
بقيت ولم يمسح دموعى توجهت للسماء وقلت
فهو لك يا رب العباد وأنت أفضل وأرحــم منا
جميعا عليه ،هــى أمــانــة غالية علينا وأنــت
ً
اســتــردتــهــا فهو لــك ونــحــن راضـــون بقضائك
وقدرك.
وكـــان المشهد األكــبــر مــع والـ ــدة الطالب
محمود ،الحاجة نورة سيد أحمد  36سنة ربة
مــنــزل ،حاولنا التحدث إليها ولكن مــن شدة
مبكيا للجميع حتى نحن
البكاء أصبح المشهد
ً
لم نستطع حبس دموعنا.
قالت ،إنها عندما تلقت خبر وفاة ابنها بدأت

فى حالة غريبة وكل ما كان على لسانى وأنا
ـارا مــات األمــل مات
أجــرى وأنظر يمي ًنا ويــسـ ً
الحلم مات الدكتور ومات كل أمل لنا فى الحياة.
تعود أم محمود ،تحاول الحديث معنا وتطالب
منا أن يلهمها الله الصبر والسلوان على فراق
ابنها الذى كان لها االبن واألخ واألب.
ولم تجد األم وصف تصف به ابنها غير أنها
نظرت إلى السماء وابتسمت والدموع فى عينها
وقالت أنت سمعنى يا محمود سامحنى يا ابنى
أنت اتحرمت من أبسط حاجة ممكن يتمناها أى
شاب فى سنك ،حلمت وتعبت واجتهدت وشقيت
واشتغلت واتحرمت من أى لذة من متع الحياة
خيرا فى النهاية أصبحت مثالً
وربنا عوضك
ً
يحتذى به الجميع ،لم يخيب الله مجهودك ولم
ينقصك حقك ألن الله عــادل ويعطى الحقوق
ألصحابها حتى فى موتك.
وقد خيم الحزن على الجميع ،وأصبح الحزن
والعزاء فى كل منزل فى القرية.
وتضيف أم محمود ،ابنى لم يكن يعيش عيشة
آدمية بسبب ظروفنا االقتصادية الصعبة لم
يطلب منا فى يوم من األيام مالبس جديدة للعيد
كما يطلب كل األطفال واألوالد فى سنه ،حيث
فضل أن يرتدى مالبسه القديمة ليسعد أشقاءه
األصغر بالمالبس الجديدة.
وتابعت قائلة :كان ينام فى غرفة غير مجهزة
بها مجرد حصيرة يجلس وينام عليها وال يوجد

بها كرسى تحمل برد الشتاء فى هذه الغرفة
وتــحــمــل درجـ ــات ال ــح ــرارة المرتفعة الــتــى ال
يتحملها أحد ولم يشتك ،منعنى من تجهيز له
أى مشروبات أثناء مذاكرته حتى ال يحملنى أى
عبء جسدى وأحضر شعلة وكان يخدم نفسه
حبيسا داخل غرفته يذاكر دروسه ال يخرج منها
ً
إال للذهاب لعمله وأداء فريضة الصالة فى
جميع أوقاتها فى المسجد ،لم يترك جنازة إال
دينيا إال وحضره.
وحضرها لم يترك ً
درسا ً
المالك الراحل ،د ّون عبارات على حوائط
ظا له ومنها (
غرفته وعلى أبوابها لتكون حاف ً
الدكتور محمود ولكن كان شعاره "الحج أوالً").
وتقول األم المكلومة :نعم محمود كــان كل
حلمه أن يطلعنا نحج لبيت الله ولكن مات
محمود ومات الحلم ومات االبن واألخ والصديق
والحبيب مات وترك عبارته ولكنه لم يعلم أنها
سوف تصبح ذكرى كلما نظرت إليها بقيت ،مات
مفقودا فى زيــارة بيت
محمود وأصبح األمــل
ً
الله التى أتمناها اآلن ألدعو له عند الحرم ال
ذهبا وال حتى الطعام أو الشراب.
أريد ماالً وال ً
وأشــارت ،إلى أنها تريد أن تزور الكعبة ألرفع
ـورا لها يوم
يــدى هناك داعية الله أن يكون نـ ً
القيامة ال أريد الحج لنفسى ولكن لتحقيق أمنية
طبيبا وهذا
من أمنيات ابنى تمنى أن يصبح
ً
األمل مات معه ولكن أمنيته أن نحج بيت الله
فهى ليست ببعيدة عن ربنا.

أما شقيقه محمد فيقول :أنا لم أفقد أخى
فقط أنــا فقدت الحنان والحب والصديق لم
أعــرف غيره ولــم أرتــح ألحــد غيره فى الحياة
كانت أشــاوره فى كل أمور حياتى وأنا إن شاء
الله داخــل الصف الثانى الثانوى علمى علوم
ضا لوالدى عن أخى ،وأنا أعلم
علشان أكون عو ً
ضا ألن محمود لن يتكرر
أننى لن ولم أكن عو ً
ولن أجد مثله فى الحياة وإن شاء الله أجتهد
مثله وأدخــل كلية الطب ليرضى عنى محمود
وأكمل ما بدأه .ودخلت نعيمة شقيقته األصغر،
فى نوبة من البكاء حز ًنا على أخيها الذى راح
فى لمح البصر بعد أن كان بالنسبة لها كل شىء
فى الحياة والصديق الذى تشعر معه باآلمان
واالرتياح.
تقول نعيمة :أخــى محمود لــم يمت ومش
عايزه حد يقولى إنه مات محمود عايش وراجع
ولو مرجعشى أنا هروح له حتى لو هموت نفسى
أنــا ال أتخيل الحياة بدونه قائلة" :هتكلم مع
مين ومين هيضحكنى ويخرجنى ويفسحنى،
مين اللى هيقدر يشغل مكان أخى فى حياتى
والــذى كان بالنسبة كل شىء األب واألم واألخ
والصديق.
وأضافت :محمود كان قدوة لى ومثلى األعلى
وكنت بتباهى به وسط الناس وكان رافع رأسنا
محبوبا ومحبب
ومشرفنا فى كل مكان وكــان
ً
الناس فينا ،تعلمت منه االلتزام فى المذاكرة
والــدروس والصالة تعلمت منه معنى االجتهاد
واإلصـ ــرار والصبر تعلمت منه مــا ال يتعلمه
اآلخـ ــرون مــن الـ ــدروس فــى الــحــيــاة .وتمضى
شقيقته الصغرى فــى حديثها :مــات محمود
ومات معه الفرحة والتى لن تدخل قلبى مدى
حلما لم
الحياة ،مــات محمود وتــرك بداخلنا ً
يتحقق ولن يرى النور.
بينما يــروى الحاج سعيد حسين محمد -
صاحب ورشــة بــاط  -وعــم الطالب المالك

طريق الموت «أسيوط  -القوصية» ..حصاد مستمر ألرواح الشباب
أوله عريس ..وآخره طالب الثانوية العامة بمجموع %98

"ليالٍ من الحزن" شهدتها محافظة أسيوط منذ شهر،
عددا من الشباب وإصابة العشرات على طريق
حيث ودعت
ً
أسيوط  ،القوصية الزراعى ولألسف يقف المسئول عاج ًزا
على تقديم حلول.
تقريبا ،أودى بحياة
شهر
منذ
بالطريق
حــادث مــروع
ً
عــريــس وصــديــقــه مــن منطقة الجعفرية غــرب أســيــوط،
كانا فى طريقهم لمركز منفلوط لدعوة األهل واألصدقاء
لحضور الــفــرح ،ولكن سرعان ما تحول الفرح إلــى مأتم
ومــات "أحــمــد ربــيــع" وصديقه "خــالــد محمد" خرجا فى
جنازة واحدة ،وشيع األهالى جثمانهما إلى مثواهما األخير
بمقابر أسيوط ،وعم الحزن على المنطقة بأكملها ،حيث
كان أحدهما من المقرر أن يكون فرحه بعد ثالثة أيام ليكن
مكان فرحه مكان جنازته.
تكررت المأساة فى وفاة ثالثة شباب من خيرة شباب
القوصية( ،مــايــكــل ،محمد ،مصطفى) حيث اصطدمت
سيارتهم بسيارة ميكروباص أودت بحياتهم ليشهد مركز
القوصية ثــاث جنائز متفرقة ويكتفى المسئول بتقديم
العزاء فقط! .
قام الشباب على صفحات التواصل االجتماعى بتوجيه
النداءات للمسئولين وطال الحزن على تلك الصفحات فى
صمت تام من السادة المسئولين ،فعندما تولى اللواء جمال
نور الدين ،ظن الجميع بأنه سوف يتخذ قــرارات حاسمة
للحد من تلك الحوادث ولكن خاب ظنهم ليتلقى الجميع
خبر وفــاة ذويهم ليزيد العدد بصفة أسبوعية وخسائر

فادحة بشرية ومادية للمواطنين  .وكانت الفاجعة المؤلمة
بعد اإلعالن عن أوائل الثانوية العامة ليحصل أحمد أبو
الوفا ،ابــن مركز القوصية محافظة أسيوط ،على ٪ ٩٨
وتتعالى أصــوات الزغاريد وتــوزع الشربات والمشروبات
الغازية على الجيران والمارة.
عاش األهالى فرحة عارمة احتفاالً بابنهم ،وقامت األم
بالترحيب بكل الزوار وقضت العائلة ليلة من ألف ليلة وليلة،
متجها إلى محافظة أسيوط
وفى صبيحة الليلة يخرج أحمد
ً
ولكن الــقــدر يلقى بظالله بــحــادث م ــروع ،وهــو اصطدام
سريعا
الميكروباص الذى يستقله أحمد ،بميكروباص آخر
ً
جدا ليودى بحياته ويتحول الفرح إلى مأتم وتدخل والدته
ً
ووالــده فى ذهــول من الخبر ويشيع أهليته وأبناء مركزه
جثمانه إلى مدافن القوصية.
مجتهدا فى دراسته متفو ًقا على مدار سنين
"أحمد" كان
ً
طبيبا ليعالج أهل
دراسته ،وكان حلمه الوحيد أن يصبح
ً
جدا ألن مجهوده لم
مركزه وعند سماع نتيجته كان
فرحا ً
ً
هباء ولكن إرادة الله وقدره كان لهما نهاية أخرى.
يذهب
ً
من جانبه تقدم النائب إبراهيم نظير ،عضو مجلس
النواب ،عن دائــرة القوصية أسيوط ،ببيان عاجل موجه
إلى رئيس مجلس الوزراء ،بشأن تأخر تنفيذ ازدواج طريق
"القوصية -أسيوط الــزراعــى" ،رغــم موافقة هيئة النقل
ومعاينتها له لمنع الحوادث.
وأضاف إبراهيم نظير ،خالل البيان ،أن هذا الطريق تم
بالفعل معاينته على أرض الواقع من جانب اللجنة التى تم

مؤكدا أن هذا الطريق منذ
تشكيلها من قبل هيئة الطرق،
ً
شهر نوفمبر  2018وحتى يونيو  2019شهد وقوع حوادث
عديدة أدت إلى إزهــاق أرواح عدد كبير من المواطنين،
إضافة إلى إصابات بالغة الخطورة للكثير غيرهم.
وكان النائب ،قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على
عبد الــعــال رئيس البرلمان ،بشأن تنفيذ ازدواج طريق
كيلومترا بأحدث
"القوصية  -أسيوط الزراعى" لمسافة 50
ً
األساليب والمعدات المتطورة ،لضمان منع وجود حوادث
على الطريق والسالمة العامة ،وجرت الموافقة على تنفيذ
الطلب من قبل المسئولين المعنيين .
أما عن رأى السائقين ،فقد اجمعوا أن كثرة الحوادث
والقتلى على الطريق جعتله "بركة" من الدماء مما يجعل
القتلى فى تزايد وأن سيارات اإلسعاف تتباطأ فى الوصول
كثيرا
إلى موقع الحادث وكانت آخر حادثه تأخرت اإلسعاف ً
نظرا لوجود أعطال فى السيارات ووصلت سيارة واحدة
ً
علما بأن
فقط ولــم تستوعب حجم المصابين والوفيات ً
المكان موجود به العديد من السيارات ولكنها معطلة.
فيما رجــح البعض ،أن المخدرات بين السائقين ،من
أســبــاب كثرة الــحــوادث المتتالية فــى الــمــكــان ،مطالبين
بلجان تقوم بالتحليل المستمر للسائقين فى أماكن متفرقة
بالطريق مما يحد من هذه الحوادث ويحقن الدماء.
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"محمود" ما حدث فى نهاية محمود :كان يعمل
معى فــى ورش ــة الــبــاط أثــنــاء الــدراســة وفى
اإلجازة ليساعد والده على أعباء الحياة ورغم
إنى طلبت منه أن يتابع دروسه وسوف أعطيه
راتبه كل شهر وال يحضر للعمل ولكنه رفض
وانتصر لكرامته وعزت نفسه من أن يعطيه أى
شخص حتى لو كان عمه أى حسنة أو صدقه
وكــان يكبر فى عينى كل يوم من مواقفه التى
أدهشت الجميع ولم يصدقها أحد.
وأضـ ــاف ســعــيــد ،أن ــه ف ــور ظــهــور النتيجة
وحــصــول محمود على مجموع كبير ووصــل
للمركز األول يؤهله لدخول كلية الطب ولكنه
كان يحمل هم تكاليف الدراسة فى الكلية وأنا
قلت له ال تحمل أى هم وأنا معك.
وتابع قائالً :على الفور نظمت رحلة مصيف
يوم الجمعة على حسابى الخاص واستأجرت
عــدد  2أتوبيس واصطحبنا محمود وأشقائه
وجميع أصدقائه والعاملين فى الورشة وتوجهنا
لــمــديــنــة اإلســمــاعــيــلــيــة ولــكــن مــحــمــود طــول
سعيدا وسرحان ،وصلنا مدينة
الطريق لم يكن
ً
صباحا ونزلنا
اإلسماعيلية حوالى الساعة 9
ً
مسرعا إلى
فى شاطئ "كفلونيا" وذهب الجميع
ً
المياه لالستمتاع بالمصيف ولكن محمود رفض
ينزل وطلب أنه ينام وأن استيقاظه من النوم
لقضاء صالة الجمعة بالفعل قمت باستيقاظه
وتوجهنا لصالة الجمعة وكــل ذلــك وهــو شارد
التفكير وعندما عودنا من الصالة طلبنا منه أن
ينزل معنا البحر ولكنه رفض وقــال إنه تعبان
وطلب أن ينام وكــان غريب التصرف وحزي ًنا
منفردا فى هذا اليوم وبالفعل نام على
وجلس
ً
الشاطئ وخرجنا من المياه لتناول الطعام ولكنه
طلب أن ينزل المياه بمفرده وأخذ عوامة لينزل
بها المياه ألنه ال يجيد السباحة وأثناء تناولنا
الطعام بحثنا عنه لكننا لم نجده وطلبت من
شقيقه محمد أن يبحث عنه ويحضره ولكننا
لم نجده.
ويــروى عمه اللحظات األخيرة :وأثناء ذلك
خا على الشاطئ وصيحات ..غريق
سمعنا صرا ً
غريق ..أسرعنا إلى مكان الصراخ ولكن كانت
جميعا وجدنا محمود
المفاجأة الصادمة لنا
ً
جثة هامدة على الشاطئ الجميع شعر بالذهول
وهــول الموقف ،والجميع أصبح كأنه مشلول
والبكاء والعويل أصبح سيد الموقف.
وقد تم اصطحاب جثة محمود ،إلى مستشفى
فايد العام وأكد لنا الطبيب أنه توفى وربنا وقف
لنا أوالد الحالل ومن ضمنهم أمين شرطة قام
باستخراج جميع اإلجراءات على وجه السرعة
من تلقاء نفسه .وأكد سعيد ،انه حضر غسل
مبتسما وبيضحك
محمود وكــان وجه محمود
ً
والمغسل كــان مستغرب قــال مــش إحنا اللى
بنغسله ده مش إنسان ده مالك لم أر مثل هذا
من قبل.
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«المسكوت عنه» فى زواج القاصرات

«زواج القاصرات» من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع لما له من
وجسديا،
نفسيا
تداعيات في غاية الخطورة ،فالزواج المبكر يدمر الطفلة
ً
ً
ويعد شكالً من أشكال العنف والظلم والقهر ضدها؛ ألنه يحرمها
أما في عمر الزهور ،تتحمل
من طفولتها ويغتال براءتها ،ويجعلها ً
المسئولية قبل األوان.
عالوة على التأثير البدني للزواج المبكر ،الذي يجعل الفتاة عرضة
لإلصابة بالعقم واألمراض الجنسية ،أو إنجاب أطفال مشوهين وأحيا ًنا
وغالبا ما يحكم على هذا الزواج بالفشل ويكون السبب الرئيسي
الموت،
ً
في ارتفاع نسب الطالق في المجتمع والزيادة السكانية ،وعلى الرغم
من التوعية المستدامة والحمالت اإلعالمية واإلعالنية والمسلسالت
الدرامية التي تحدثت عن هذه القضية الخطيرة ،إال أنها لم تنته ،بل

هي في ازدياد ،ما يعوق تقدم المجتمع ويتسبب في فساد أبنائه وضياع
مستقبلهم.
«المصريون» فتحت ملف زواج القاصرات ،وتحدثت إلى ضحايا هذا
النوع من الزواج الالتي كشفن عن تفاصيل مؤلمة عانيناها نتيجة الزواج
المبكر ،وتوصلت إلى نسب وأرقام مخيفة عن هذه الظاهرة الخطيرة
فى المجتمع ،فضالً عن استطالع الرأى الشرعى لدار اإلفتاء حولها ،ودور
البرلمان فى مواجهتها ،وتعديل القانون لتغليظ العقوبة ومعاقبة
المحرضين.

شيماء السيد

إحصائيات رسمية 117.2 :ألف طفل مزتوجون ..والصعيد فى المقدمة بأغلبية كاسحة >>"أمرية" :باعوىن فى سوق النخاسة والثمن طفل بال نسب"..زينب" :شاذ ورفض إثبات الزواج ..و"عزة" :زوجوىن  3مرات
ً
ً
"دار اإلفتاء" :حرام رشعا ..و % 90من فتاوى التنظيمات اإلرهابية تبيحه الستغالل المرأة جنسيا لمقاتليهم>> الربلمان :مطالب بمحاكمة األب واألم واألقارب واألئمة وتغليظ العقوبة لـ 7سنوات والغرامة وزيادة السن

إحصائيات مفزعة

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
استنادا إلى دراسة حديثة عن ظاهرة الزواج
ً
المبكر فى مصر ،كشف عن وجــود أكثر من
عاما
 117.2ألف طفل فى عمر من  10إلى ً 17
متزوجين من بينهم أرامل ومطلقون.
الــدراســة أظــهــرت أن محافظات الصعيد
تــحــتــل الــنــصــيــب األك ــب ــر ف ــى حــــاالت زواج
القاصرات بنحو  59ألف حالة ،ثم محافظات
الــوجــه الــبــحــرى وه ــى بــالــتــرتــيــب :البحيرة،
والفيوم ،والدقهلية ،والجيزة ،والشرقية ،حيث
بلغ إجمالى حــاالت ال ــزواج المبكر فــى تلك
المحافظات  53.8ألف حالة ،فى حين جاءت
ـددا بـــ 1771حالة
محافظات الحدود األقل عـ ً
فقط.
وطب ًقا لجهاز اإلحصاء ،فإن الفئة العمرية
عاما ،أعلى أعداد حاالت الزواج
من  16إلى ً 17
المبكر فــى مصر ،مقارنة بالفئات العمرية
األخــرى ،حيث بلغ عدد زواج القاصرات فى
تلك الفئة نحو  99.6ألــف حــالــة زواج من
إجمالى حــاالت الــزواج المبكر " 117.2ألف
حالة" ،تالها من حيث العدد ،الفئة العمرية من
 14إلى  15بـ  14.2ألف حالة ،أما فى الفئة

"باعوىن فى سوق النخاسة"

قصص ومآس

العمرية من  12إلى  ،13بلغ العدد  2047حالة،
عاما ،بلغ عدد
أما الفئة العمرية من  10إلى ً 11
حاالت زواج القاصرات  1504حالة.
ووف ـ ًقــا للجهاز الــمــركــزي للتعبئة العامة
واإلحــصــاء ،فــإن  %39.3من إجمالى حاالت
الــزواج المبكر فى مصر أميون ،وهى النسبة
األعلى فى حاالت الزواج المبكر ،تالها أصحاب
الشهادة اإلعدادية والذين شكلت نسبتهم %27
من إجمالى حاالت الزواج المبكر فى مصر ،ثم
أصحاب الشهادة االبتدائية بنسبة  18.7فى
حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط
فنى  %5.6من إجمالى حاالت الزواج المبكر،
مرتفعة لدى من معهم محو أمية والذين شكلوا
 %6.8من إجمالى حاالت الزواج المبكر ،وفى
المقابل سجل الحاصلون على تربية فكرية
النسبة األقــل ب ـــ ،%0.2بينما سجل أصحاب
الثانوية العامة أو األزهرية نسبة  %1.6من
إجمالى حاالت الزواج المبكر.
وأكـــدت اإلحــصــائــيــات ،أن تــلــك الــظــاهــرة
تسببت فى تسريب نحو  21.4ألف تلميذ من
التعليم ،معظمهم إناث ،بما يشكل نسبة %24.2
من أسباب التسرب من التعليم فى مصر.

شاذ ورفض االعرتاف بالزواج

من داخل أروقــة محاكم
األسرة تقف مئات الفتيات
من ضحايا الــزواج المبكر
الــــاتــــي أقـ ــمـ ــن دعـــــاوى
إلثبات الزواج وإثبات نسب
أبــنــائــهــن ف ــي حــالــة بــؤس
وحــــزن وأســــى ال يــعــرفــن
مــاذا يفعلن وأيــن يذهبن،
ف ــي ظ ــل بـ ــطء إجـــــراءات

زوجوىن  3مرات

الــتــقــاضــي ،بــعــد أن ظلت
دعـــاواهـــن مــنــظــورة أم ــام
القضاء ألكثر من عــام ،ال
يستطيعن إقــامــة دع ــاوى
نفقة وطالق ضد أزواجهن
الــذيــن نــهــشــوا أجــســادهــن
وتركوهن ضعفاء في بداية
الطريق يواجهن مصيرهن
المظلم المجهول.

عاما مأساتها ،قائلة إنها
وسردت "عزة" البالغة من العمر ً 18
تزوجت بـ 3أزواج وهى اآلن مطلقة ومعقدة تكره الرجال وال يريد
أحد أن يتزوجها.
ونظرا لوفاة والدها وحالة
فقيرة،
أسرة
من
أنها
وأوضحت
ً
أهلها المتردية تركت المدرسة وهى فى الصف الرابع االبتدائى
وذهبت للعمل فى مصنع لمساعدة والدتها فى اإلنفاق عليها وعلى
أشقائها.
وأشارت إلى أنه "عندما بدأت تظهر علي عالمات األنوثة قام
أحد السماسرة بالمنطقة التى أسكن فيها بإقناعي بالزواج بثرى
عربى لينفق علي وعلى أسرتي ،وألنني لم أبلغ السن القانونية،
فقد قام بتزويج بعجوز سعودى لمدة  3شهور ،ثم طلقني وسافر،
وبعد مرور عام قام السمسار نفسه بتزويجي من ثرى عربى آخر
شخصا
تخيلت أنه سيعيش معي وأكمل معه حياتي ،حيث إنه كان
ً
مريضا ويريد أن تكون معه سيدة تخدمه وتمرضه إال أنه كان
ً
ً
بخيل وتركني وسافر بعد شهر واحد".
واستطردت" :أصبت بأزمة نفسية كرهت الزواج ورفضت جميع
العروض التى عرضها على السمسار ،وأصبحت معقدة وأشعر
بأننى فاشلة وأبيع نفسى لألغنياء ،وظللت لمدة عامين عاكفة عن
على حياتى
الزواج ،إال أن أمى لم تتركنى فى حالى وظلت تنغص ّ
وتهددنى بطردى من الشقة ،إذا لم أوافق وأتزوج باألثرياء الذين
يعرضون على الزواج حتى تستطيع أن تعلم إخوتى ،وبالفعل قبلت
بالزواج بآخر ثرى عربى والــذى تركنى وسافر بدون طالق بعد
5شهور قضاها معى ،فلجأت لمحكمة األسرة لطلب الخلع بعد
أن ضاعت سمعتى فى المنطقة ،ولم يعد يرضى أحد من أبناء
المنطقة الزواج بى وينظرون لى على أننى سيدة "سيئة السمعة"
مطلقة من  3رجال".

عاما حالها،
تنعي "أميرة.ك" ،البالغة من العمر ً 18
بينما عالمات الحزن والذبول تبدو على وجهها ،قائلة:
"أهــلــى باعونى فــى ســوق النخاسة لثرى عربى ليس
لديه قلب دفع ثمنى وقضى معى 5شهور ،وبعد أن علم
بحملى هــرب وتركنى يا مــوالى كما خلقتنى ،ورفض
االعتراف بابنه ،ألظل أنا فى دوامــة ال نهاية لها فى
أروقة المحاكم والسفارات أحاول إثبات نسب ابنى بال
فائدة".
وتابعت" :كنت متفوقة فى المدرسة ومحط إعجاب
للجميع لجمالى وأنوثتى الطاغية وتفوقى فى المدرسة،
لكن الفقر دفــع وال ــدى إلــى أن يقوم بتزويجى ألول
واحدا فى
مليما
شخص غنى تقدم لي ،ألنه لن يكلفه
ً
ً
زواجى ،وسيساعده فى اإلنفاق على باقى إخوتى ،على

ـامــا ،وعلى الرغم من
الرغم من أنــه يكبرنى بـــ 40عـ ً
رفضى التام إال أن توسالت أبى وأمى جعلتنى أتنازل
كبيرا
مهرا ً
من أجلهما ومن أجل إخوتي ،خاصة أنه دفع ً
وأهدانى شبكة ذهب باهظة الثمن فوافقت ،وبالفعل
سريعا ،وعلى الرغم من عنف زوجى وقسوته
تم الزواج
ً
معى تحملته ورضيت بما قسمه الله لى ولكن بعد عدة
على عالمات الحمل والتعب فذهبت
شهور بدأت تظهر ّ
معه إلى الطبيب فأخبرنا بأننى حامل ،وفى ثانى يوم
فوجئت بعدم وجــوده ،وأنــه أخــذ شبكتى معه وسافر
إلى بلده ولم ِ
يأت ليعترف بابنه ،وتركنى وحيدة وبعد
أن أنجبت ،حيث لم أستطع تسجيل ابنى باسم والده
واستخراج شهادة ميالد له ،فلم أجد أمامى سوى باب
القضاء ألقيم دعوى إثبات نسب البنى".

شرعا
تقول دار اإلفتاء ،إن "زواج القاصرات حرام
ً
ومخالف للقانون؛ ألنه يــؤدى إلى الكثير من المفاسد
واألضرار فى المجتمع".
وأوضحت أن "اإلســام اعتنى باألسرة أعظم عناية
عظيما ،وأنــه بالنظر
اهتماما
واهتم بأسس تكوينها
ً
ً
إلى مقاصد الشريعة اإلسالمية والحكمة من الــزواج،
يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات
ٍ
مناف لهذه المقاصد وتلك الحكمة،
القاصرات هو عمل
ويمثل جريمة فى حقهن؛ لعدم قدرة الفتاة القاصر على
تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام باألعباء المادية
والمعنوية الالزمة الستمرارها ،ما ينتج عنه الكثير من
األض ــرار والمفاسد التى تــؤدى لفشل هــذه الزيجات
وانتشار حاالت الطالق المبكر".
وأشــــارت دار اإلف ــت ــاء إل ــى أن "الــحــكــم الــشــرعــى
المناسب للواقع والــحــال والمتوافق مع الحكمة من
الــزواج هو حرمة زواج القاصرات ،ووجــوب االلتزام
بالس ِّن القانونية لــزواج الفتيات ،والقاعدة الشرعية
ِّ

ِ
جلب المصا ِلح"
قد ٌم على
تقرر أنَ " :دفــع المفاسِ د ُم َّ
مستندة إلى قول رسول الله  -صلى الله عليه وسلم:
"من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ،إذ الباءة :هى مؤنة
النكاح ،المتمثلة فى تحمل أعبائه المادية والمعنوية معا
وما يلزم عنه من مسئوليات عدة فمن أطاق تحمل تلك
فليص ْم ،أى أن
األعباء فليتزوج ،ومن لم يستطع ذلك
ُ
عالج االحتياج الجنسى إذا ما كان الرجل أو المرأة فى
حالة عدم استطاعة لتحمل األعباء المادية والمعنوية
هو الصوم ال الزواج".
ووفق "المؤشر العالمى للفتاوى" ،التابع لـ "دار اإلفتاء
الــمــصــريــة" ،فــإن "الــفــتــاوى الــتــى أنتجتها التنظيمات
اإلرهابية كداعش والقاعدة حصرت زواج القاصرات فى
العالقات الجنسية فقط ،وأن  %90من أحكام فتاوى هذه
التنظيمات تبيح زواج األطفال ،وأنه تم رصد ()2500
فتوى لكل التيارات الدينية وقام بتحليلها ،وتوصل مؤشر
الفتوى إلــى أن فتاوى "زواج القاصرات" كانت بهدف
إباحة زواج القاصرات؛ استجابة لرغباتهن المكبوتة".

ً
دار اإلفتاء :حرام رشعا

تغليظ عقوبة تزويج القارصات

"طــلــعــونــى م ــن الــمــدرســة ولــبــســونــى
الفستان األبــيــض والطرحة ووضعولى
مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل وخ ــل ــون ــى أجــمــل
عروسة ..ورمونى فى أحضان الوحش
المفترس ..اغتال براءتى ورمانى ورفض
االع ــت ــراف بـــالـــزواج" ..بــهــذه الكلمات
تحدثت "زيــنــب" البالغة مــن العمر 15
عاما وهى تقف مرتدية عباءة وطرحة
ً
سوداء ،والحزن مخيم يلى وجهها.
تضيف" :أشعر باإلهانة وكأننى سيدة
عاهرة ال أستطيع إثبات زواجــى ،على
الرغم من أننى تزوجت فى الحالل فأنا
واحـــدة مــن ضــحــايــا زواج الــقــاصــرات،
حيث خدعنى أهــلــى وأوهــمــونــى بأنهم
س ــوف يــريــحــونــنــى مــن عــنــاء الــمــذاكــرة
وســيــجــعــلــونــنــى أجــمــل عــروســة تــرتــدى
الفستان األبيض والطرحة الــذى تحلم
به كل الفتيات ،وجعلونى أترك المدرسة
وقاموا بتزويجى من رجل متزوج يكبرنى

عاما بعقد عرفى غير موثق لعدم
بـ35
ً
بلوغى السن القانونية للزواج".
تــتــابــع" :مــنــذ بــدايــة الـ ــزواج وعلمت
بــأن حياتى تحولت إلــى جحيم ،زوجــى
لم يرحم ضعفى وبــراءتــى وتعامل معى
بمنتهى الــعــنــف وتــســبــب لــى فــى نزيف
شديد ،وعلى الرغم من تحذير األطباء
لــه مــن عــدم االقــتــراب منى فإنه رفض
وصمم على أخذ حقوقه الشرعية على
الرغم من بكائى وألمى الشديد ونزيفى
وحشا فى صورة إنسان
الحاد ،فقد كان
ً
يضربنى ويهيننى ويعاملنى كالحيوان ال
يريد منى سوى العالقة الجنسية بالعنف
والــقــســوة ،ويتلذذ بتعذيبى ومعاشرتى
بما يخالف الشرع ،وعندما أذهب ألهلى
يعيدوننى لــه ،وفــى النهاية بعدما مل
زوجــى منى قام بطردى وجعلنى أذهب
لــبــيــت أهــلــى ورفـ ــض حــتــى االع ــت ــراف
بالزواج".

حاليا على إعداد تشريع يحدد
ويعكف مجلس النواب
ً
سن الزواج بالنسبة للفتاة والشاب ،ويوسع دائرة عقوبة
زواج القاصرات لتشمل األســرة سواء كان األب واألم أو
األقــارب ،باإلضافة لكل من يحرض على هــذه الظاهرة
كرجل الدين الذى يحض المواطنين على الزواج المبكر
والشهود وعدم اقتصار الظاهرة على المأذونين فقط.
ويتضمن التعديل المقترح "تغليظ العقوبة ألكثر من 7
سنوات والغرامة" ،بهدف الحفاظ على المجتمع وسالمة
أبا
أفــراده وحماية من عواقب هذه الجريمة التى تنتج ً
وأما ال يمتلكان الخبرة الكافية لتربية أبنائهما الفتقارهما
ً
للخبرة فى الحياة ،ما يعنى خلق جيل هش غير قادر على

جريمة الزتوير

ً
فضل عن أنه من أهم أسباب الزيادة
تحمل المسئولية،
السكانية والبطالة وارتــفــاع نسبة الــطــاق بالمجتمع،
باإلضافة إلى تفشى األمية والفقر ،عالوة على األضرار
النفسية والصحية واالجتماعية على األسرة بأكملها.
فيما تبرز مقترحات من جانب النواب بضرورة لتدشين
حملة إعالنية مكبرة لتغيير ثقافة المجتمع ،ووضع تشريع
ينظم الــزواج ،ويحدد س ًنا معينة لزواج الفتاة وليكن 21
سنة مــثـاً ،لتكون مؤهلة لــلــزواج ،أمــا بالنسبة للرجال
ـامــا ،بحيث يكود
فيجب أال يقل سن المتزوج عن  25عـ ً
ـادرا على تحمل أعباء الــزواج وعلى تحمل المسئولية
قـ ً
كاملة مادية ومعنوية.

وقال الخبير القانونى ،حجاج محمود
إن "زواج القاصرات جريمة يرتكبها اآلباء
فى حق بناتهم غير عابئين بعواقب تلك
الجريمة الشنعاء بحقهن ،فمنهم من
يقومون ببيعهن للعجائز من األثرياء العرب
مقابل حفنة من األموال ،ومنهم َمن يقوم
بإلقائهن فى جحيم المسئولية األسرية
وتربية األبناء وحرمانهن من طفولتهن،
وتكون النتيجة تشريدهن وأبنائهن".
وأوضحت أن "قانون الطفل المصرى
لعام  2008حدد الحد األدنى لسن الزواج
كثيرا
وهو  18سنة لإلناث والذكور ،لكن
ً
من اآلباء يتحايلون على القانون ويلجأون

لحيل قانونية ،منها اللجوء إلــى الــزواج
الــعــرفــى ،وع ــدم تــوثــيــق الــــزواج إال بعد
بلوغ الطفلة السن القانونية ،وأحيا ًنا يتم
الــتــاعــب والــتــزويــر فــى شــهــادات ميالد
الفتيات".
وأشـ ــار حــجــاج إل ــى أن" الــمــادة رقــم
 227من قانون العقوبات نصت على أنه
"يعاقب بالحبس مــدة ال تتجاوز سنتين
أو بغرامة ال تزيد على  300جنيه ،كل
َمن أبدى أمام السلطة المختصة بقصد
إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة
قانو ًنا لضبط عقد ال ــزواج أق ــواالً يعلم
أنها غير صحيحة ،أو حــرر أو قــدم لها

أورا ًقا كذلك ،متى ضبط عقد الزواج على
أساس هذه األقوال أو األوراق".
واتفق معه فى الرأى الخبير القانونى،
موضحا أنه "على الرغم
محمود صالح،
ً
من أن تزويج القاصرات مخالف للدين
والقانون والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق
اإلنسان والطفل ،فإن القانون ال يعاقب
على جريمة تزويج القاصرات ،لكن على
جريمة التزوير فى محررات رسمية عمد
فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق
الــغــش ،أم ــا بالنسبة لــلــوضــع القانونى
للزوجات القاصرات ،فإن زواجهن يظل
شرعا".
صحيحا
ً
ً

األحد
السنة الثامنة  -العدد 940
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«افتح قلبك»صفحة هتتم بك ،هبمومك ،مبشاكلك،
باستقرارك األسرى واالجتماعى ،مهمتها ختفيف العناء
النفسى عنك وتفريج كروب كل من يلجأ إليها بعد
اهلل تعاىل ،لتساعدكم ىف طرح حلول نفسية واجتماعية

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

د .أميمة السيد

«مش هشوفك تانى» ..آخر كلمات أمى قبل حرمانى منها!
السالم عليكم..
أنا سيدة متزوجة أعمل في
الخارج أنــا وزوجــي اضطرتنا
الغربة إلــى تــرك أهلنا ولكني
كنت على اتصال دائــم بأهلي
وخصوصا أمــي وأبــي وأرســل
ً
لهما المال باستمرار ،وأتحمل
جميع مصروفاتهما ،كما أنني
كنت أنزل إجازة مصر كل عام،
وإن لم أستطع بسبب ظروف
عملي فإني كنت أحضر أبي
وأمي زيارة ليجلسا معي.
وفي العام الماضي مرضت
ضــا شــديـ ًـدا وأخــذت
أمــي مــر ً
إج ــازة طــارئــة مــن عملي لكي
أراهــا ،ولكني سافرت وتركتها
وهي ما زالت مريضة ،وتوفيت
بعد سفري بشهر ومنذ هذا
جحيما
اليوم وأصبحت حياتي
ً
ألني أشعر بالندم علي تركها
وهي مريضة ،وأحس ناحيتها
بالذنب وخاصة أنها قالت لي
عند ســفــري“ :مــش هشوفك
جدا
تاني وأنا نفسيتي تعبانة ً
بسبب هذا الموضوع بالرغم
إني أدعو لها وأتصدق لها وال
أعرف ماذا أفعل؟؟
(الرد)
وعليكم السالم ورحمة الله
وبركاته،
ـدى قناعة بأن:
ورغــم أن لـ ّ
“أال لــعــنــة ال ــل ــه عــلــى غــربــة
أحياء إن كانوا
تفقدنا األحبة
ً
أو أموا ًتا” ..إال أننى أقول لك
أيضا :هونى على
وعن قناعة
ً
نفسك يــا أخــتــاه ..رحــم الله
والدتك رحمة واسعة ،فالبعض
يضطر بالفعل إلى ترك أهله
وأح ــب ــاب ــه مـــن أجــــل الــســعــى

على الـــرزق ،وأعــلــم أن بعض
ال ــدول بــالــخــارج تتشدد جـ ًـدا
فــي ض ــرورة الــتــزام الوافدين
إلــيــهــا للعمل مــن دول أخــرى
مثل مصر ،بقوانين ومواعيد
ولوائح العمل معهم ،وأثق بعد
ِ
ذكرت عن عالقتك وبرك
كل ما
بوالدي ِ
ك ،أنك استنفدت سبل
البقاء مــع والــدتــك المريضة
قــدر إمــكــانــك ..ولكن غاليتى
ثقي أن كــل لــقــاء بين البشر
مــهــمــا كــانــت عــاقــاتــهــم فإنه
يكون بقدر الله تعالى ،ولقد
ق ـ ّـدر الــلــه عليكم وفــاتــهــا بعد
سفرك لحكمة يعلمها اللطيف
الخبير ،وربما كنت ستكونين
متواجدة وقــت وفاتها بمصر
ولكن منعك عن حضور وفاتها
واستقبال عزائها أى مانع آخر
كثيرا
ال تتوقعينه! ،ونحمد الله ً
أن والدتك توفيت وفاة كريمة،
وهــى راضية عنك لبرك لها،

افتح قلبك
منتهى اآلمال الوقتية لبعض المرضى هو حصولهم
على قسط من النوم ،فقط حتى ال يشعروا بآالمهم
ِ
واشف جميع
الشديدة ،فاللهم هون على كل مريض،
مرضانا ،وال تكتب علينا معاناة األمراض وال اإلصابات،
فليس لنا ملجأ منك إال إليك.

بعد أن خانتنى خطيبتى انعدمت ثقتى بنفسى ..ساعدينى!

ولم تُقهر على فراقك بسبب
ً
فضل
شر أصابك ال قدر الله،
عن أنها أول من كانت مقدرة
لظروفك بالتأكيد.
اطــمــئــنــي وال تــشــقــي على
نــفــســك وتــعــذبــيــهــا ،فــلــم يكن
باإلمكان أفضل مما كان ،هى
اآلن ـ رحمة الله عليها ـ بين
يدى الرحمن الرحيم الذي هو
أرحم علينا من أنفسنا ،فقط
أكثري من الدعاء لها والتصدق
وعــمــل صــدقــات جــاريــة على
روحـــهـــا ،حــتــى إن كــنــت قد
ِ
قصرت ولو بشكل بسيط في
برها قبل وفاتها ،فبريها بعد
وفاتها.
ونصيحتى األخرى :حاولى
قدر إمكانك أال تتركي والدك
وحــده بعد وفــاة رفيقة دربــه،
واعملى قدر استطاعتك على
أن تــأخــذيــه ليقيم مــعــك في
البلد الذي تعملين به.

نشأت في أسرة متوسطة ،وكانت
نشأتي وطفولتي انطوائية ،فشببت
وأن ــا ال أجــيــد الــتــعــامــل مــع الــنــاس
خاصة الجنس اآلخر ،ربما كل ذلك
لم يكن يعني لي شيئًا في الثمانية
عاما األولــى من عمري ،غير
عشر ً
هموم وأحزان عابرة ،ونفس تمنيني
بــأن األيــام كفيلة بإصالحها ،ولكن
المأساة الحقيقية بدأت تتضح في
الجامعة ،ثم التخرج ،وقسوة الحياة
جدا
العملية ،خاصةً أنني حساس ً
وقــلــيــل الــكــام وخــفــيــض الــصــوت،
كــل هــذا جعلني أكــره هــذه الحياة،
إلي من استمرارها،
وانتهاؤها أحب ّ
ت فــي مــواقــع الــطــب النفسي
بحث ُ
ب بــالــرهــاب
وعــلــمــت أنــــي م ــص ــا ٌ
االجتماعي ،وأن العالج في أغلب
أجزائه عالج سلوكي ،وهذه مشكلة
فــي حــد ذات ــه ــا ،فــالــمــريــض مثلي
ب بأن يعالج نفسه بنفسه!!.
ُمطال ٌ
اآلن تزوج إخوتي الخمسة األوالد
والــبــنــات األصــغــر واألكــبــر والحمد
يبق إال أنــا ،لي طموح في
لله ،ولم َ
مواصفات زوجتي المفترضة ولكن
ثقتي بنفسي منعدمة وكل يوم تزداد
ـوءا أنني
ً
انعداما ،وما زاد األمــر سـ ً
ت فــتــاة وتم
بالفعل كنت قــد خطب ُ
الفسخ بعد اكتشافي خيانتها ،فلم
يعد لد ّي ثقةً في نفسي وال في أحد.
ربما ال تتخيلين مأساة أن تكون
انطوائيا في زمن صارت كل
شخصا
ً
ً
األشياء منفتحة على بعضها ،بحق أو
بباطل ،ولكن يكفي أن تعرفي أن كل
ٍ
ٍ
شيء جميل في ِ
بقسوة
حينئذ ُيقتل
ك
ٍ
وبــطء شديدين ،حتى ال يبقى من
سماتك الجميلة إال ذكراها ،وذلك
شــيء آخــر أبكي عليه وتبكي عليه
نفسي.

إنها األخـــاق ،واحــتــرام اآلخــر،
فالنفس تقف بعد طول زمــنٍ لتثأر
نفسا مغرورة
من مجتمع إما يراها ً
تتعالى عليهم باعتزالهم فيبغضونها،
نفسا ضعيفة ال قيمة لها
أو إمــا
ً
وال حــاجــة لــهــم فيها فيعاقبونها
بالتهميش ،وكالهما ظلم لإلطالة
ب بال جريرة ،ثم إذا بلغ الظلم
وعقا ٌ
مبلغه تتمرد النفس وقد تفقد كل ما
ً
متاحا من دون الوصول
جميل
كان
ً
لغايتها.
آســــف ،وإن كــنــت ال أدري ما
ٍ
المنتظر من ِ
موقف كهذا ،لذلك
ك في
لن ألوم ِ
ك إن تجاهلتيني أو تجاهلتي
ِ
ردك ال يحمل إال
رسالتي أو كــان
أحــرف الــعــزاء ،فأنا أعلم أن األمر
بــيــد الــلــه وحـ ــده ،لــك مــنــي خالص
تحياتي.
(الرد)
صدقت فيما ذكرت وفى مضمون
معانى كلماتك الحكيمة ..فبالفعل
وصل بنا الحال فى زماننا هذا من
دنو فى األخــاق ورداءة فى احترام
اآلخر حد البكاء والرثاء ..ولكن هذا
فلم ال نعتبر من
واقعنا ال محالةَ ،
ذلك؟ ونحن أولى من غيرنا من أهل
األزمان والعصور الجميلة التى كانت
فيها األخــاق والقيم هى المحرك
الرئيسى لكل إنسان لتكوين منظومة
رائــعــة مــن المجتمعات الفاضلة..
فعلينا أال نرسم فى مخيلتنا المدينة
األفالطونية الفاضلة ثم نفيق على
حاليا ..ال يا عزيزى،
واقع يصدمنا به ً
فعلى المرء أن يسعى وليس عليه
إدراك النجاح ولنتيقن من الحقيقة
المرة من فساد أخالقى حالى ولكن
المهم أال نستسلم له حتى يقهرنا،
وأيضا ال نكلف أنفسنا فوق طاقتها
ً

لمحاولة إصالحه ،ولكن علينا أن
نبدأ بأنفسنا ونتمسك بكل ما هو
صحيح مــن دون إره ــاق ألعصابنا
وال أعضائنا حتى ال نستهلكها ثم
ال نستطيع بعدها المضى فى طريق
الصواب.
صدقنى ..أشعر بما تشعر أنت
بــه ،وربــمــا تعجب قــرائــى األفاضل
من رسالتك وربما وجدت من يتهكم
دوما أن هناك من
عليها ولكن تأكد ً
يستمع إلــيــك ويشعر بأحاسيسك
ويقدرها.
والمفاجأة أن ما أنت عليه ،هو
حال كثير من شبابنا الرائع ولكن ما
تتميز به أنت عن غيرك أنك وضعت
يدك على مواطن الخلل عندك وظهر
لك الضوء الذى سيهديك المسلك
للخالص ،ولكن بقى التطبيق.
فعليك أن تتحدى نفسك وكل
ما هو سلبى حولك ،وهذا لن يكون
إال باإلقبال على إيجابيات الحياة
الجميلة والمفيدة من دون أن تخل
بــأوامــر الــلــه وطــاعــتــه ..وال تقف

مكتوف األي ــدى تنظر إلــى الحياة
نــظــرة تشاؤمية وتبكى على اللبن
المسكوب ،مــن بــدايــة نشأتك إلى
خيانة خطيبة كان اختيارك الخاطئ
لها هو سبب إحباطك.
فأنا عندما وافقتك الــرأى عن
انحطاط األخالق فى مجتمعنا ليس
هذا معناه أننى أقر بأن الخير قد
يبق غيرنا نعيش فى عالم
انعدم ولم َ
مثالى ً
مثل ..بالطبع ال ،فإن الخير
كثير ومعانيه وأشكاله أكثر ولكن كل
ما نقصده هو أن االنحالل األخالقي
بالفعل انتشر وأخذ مساحة أكبر من
حجمه الذى حتمية وجــوده هو أمر
واقع فى كل مكان وزمان.
تــحــرر مــن قــيــودك واب ــدأ بشكل
عملى فى عالج نفسك لو أن قناعتك
أنك تعانى من خلل نفسى ..تحرك
بخطوات واسعة نحو الجمال ومعانى
الحب والخير والتى ستجدها فى
المشاركة فى الجمعيات الخيرية
ودور المسنين الــذيــن يحتاجون
لرعايتك وصحتك ..رافــق من تثق

بهم وترتاح إليهم من صحبة صالحة
معا إلى المستشفيات التى
واذهبوا ً
يحتاج مرضاها منكم إلــى البسمة
والــمــشــاركــات الــفــعــالــة ،والــتــى هى
ضــروريــة لتذكرك بنعم الله تعالى
الــكــثــيــرة علينا وأهــمــهــا هــى نعمة
كثيرا من األيتام يحتاجون
الصحة..
ً
إلخوة أكبر أو آباء مثلك ،اذهب إليهم
وابــتـ ِغ معانى الرحمة فى عيونهم،
علمهم وش ــارك فــى تربيتهم تربية
دينية سليمة كما تعلمتها أنت.
استعن بالله وال تعجز ،ثم ال تركن
إلى عمل واحد أو تهجر العمل حتى
ال تختلط بالمجتمع ،وال تعتقد أنه
بانسحابك ستتجنب المواجهات
واألخــطــاء نتيجة الــصــدام بالفساد
المجتمعى ،األفضل أن ننخرط فى
المجتمع بكل سلبياته وإيجابياته
ونستطيع مواجهته بما يرضى الله،
فاإلنسان مبتلى ودخــول الجنة لن
يكون مجا ًنا وال مفترشة طريقها
بـــالـــورود والــتــكــيــيــفــات الــمــركــزيــة
والــمــضــاجــع المريحة فــى الدنيا،
فاعمل لها كإنسان خلقه الله لحمل
األمانة وبناء وإعمار األرض وغرس
كل ما هو طيب بها ،وأولــهــا غرس
الحب.
“الحب” يا عزيزى هو أكبر وأجمل
دافــع للصالح واالستقرار النفسى،
حب الله ثم حب نفسك وكل ما هو
حولك ،وإن بغضك أحدهم فلتكن
وأخيرا
على قناعة أنه هو الخاسر..
ً
“افتح قلبك” للحياة تفتح لك ما ال
تتوقعه من مفاجآت طيبة إن شاء
الله ..كل ذلك مع محاولة اإلصالح
قــدر المستطاع ،حتى ال يحاسبك
الله تعالى على تخاذلك ،ثم اترك
األمر كله بعد ذلك لخالق الكون.

متزوج ويخطب فتاة جميلة!

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية الوجه
ً

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أنى أقوم بخطبة فتاة فى غاية الجمال ولكن ال يوجد
علما بأني متزوج ولدى
زفاف أو معازف أو صور احتفالً ..
أطفال وال أفكر فى الــزواج من زوجة ثانية ..ورأيــت الرؤيا
وشكرا.
مرتين
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة الــفــتــاة الجميلة لمن عاينها أو عرفها وهــو فى
الحقيقة متزوج يــدل ذلــك على إصابة خير وارتــقــاء بقدر
جمال هذه الفتاة وهيئتها ،وقد يدل خطبتك للفتاة الجميلة
على تولى منصب إن كنت أهــا لذلك  -والفتاة الجميلة
تدل على الدنيا وملذاتها وشهواتها وقضاء حاجة وتيسير

األم ــور ،وتــدل أيضا على الفرحة و الــرزق الــواســع ،وألهل
الصالح تــدل على حسن الدين والحرص على اآلخــرة ألنه
بها يتحصن الرجل ،وإن أقبلت عليك هذه الفتاة الجميلة
وهى مبتسمة فذلك يسر بعد عسر وفرج بعد هم  ،و الفتاة
المجهولة خيرا من المعروفة  ،ومن دخلت داره امرأة جميلة
نال سروراً وفرحاً ،وقد تكون الفتاة الجميلة مال ال بقاء له
ألن الجمال يتغير  ،وإذا أقبلت عليك بوجهها أقبل عليك
أمرا بعد إدبــاره وفيه خيرا لك  ،والمرأة المجهولة الشابة
خيرا كثيرا ومنفعة  ،والمرأة السمينة قد تدل على
المتزينة
ً
السنة الخصبة الجميلة وفيها الخير الكثير  ،والهزيلة سنة
جدباء  ،ومن دخلت عليه إمراة جميلة وكان فقيرا أصاب ماالً

النطق بالشهادة

وجــه إذا رأيــتــه حسنا ً فإنه يــدل على
حسن الحال في الدنيا والبشارة والسرور.
وإذا رأيــتــه أســود فإنه يــدل على بشارة
بأنثى لمن له حامل لقوله تعالىَ ( :وإِ ذَا
ح ُد ُهم بِ ْالُنث َٰى ظَلَّ َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو
بُشِّ َر أَ َ
َك ِظي ٌم ) النحل .58
ومــن رأى وجــهــه أس ــود وال حــامــل له
فــإنــه عـــاص .وصــفــرة الــوجــه ت ــدل على
ذل ــة وحــســد ،وق ــد تــكــون صــفــرتــه نفاقا ً
ألن الصفرة مرض والمرض نفاق .وقيل
صفرته تــدل على العبادة لقوله تعالى:
الس ُج ِ
ود)
يما ُه ْم ِفي ُو ُجوهِ هِ م ِّم ْن أَ َثرِ ُّ
(سِ َ
الفتح  .29وهي الصفرة في وجوههم.
 ومــن رأى من الحبشة أو الزنج أنوجهه أبيض دل على نفاقه وقلة حيائه.
وم ــن رأى وجــهــه أســـود وجــســده أبيض
فسريرته خير من عالنيته .وإن كان وجهه
أبيض وجسده أســود فعالنيته خير من
سريرته.
 ومــن رأى أنــه نبت على وجهه شعرحيث ال ينبت في اليقظة فهو دين غالب
عليه وذهاب جاهه.
 ومن رأى وجهه تغير عن حاله ونقصعن حسنه وجماله فإنه يدل على نقص،
ويكون ممن يكثر المزاح ألن المزاح ينقص
مــاء الــوجــه .وإن رأى لحم خــديــه ذهب
فإنه يسأل الناس وال يعيش إال بالمسألة
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال( :
ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله
تعالى وليس في وجهه ُم ْز َعة لحم ) متفق
عليه .ومن رأى في وجهه ظلمة أو غبرة أو
اعوجاجا ً جادل على فساد دينه أو نقص
جــاهــه .ومــن رأى وجهه أزرق أو بعينيه
(و َن ْحشُ ُر
زرقــة فإنه مجرم لقوله تعالىَ :
ال ُْم ْجرِمِ ي َن َي ْو َم ِئ ٍذ ُز ْر ًقا ) طه .102
وإن رأى وجهه أســود فإنه يــدل على
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كثرة كذبه أو على بدعة أحدثها في دينه.
وإن كان وجهه أحمر فإن كان مع الحمرة
بياض فإنه دليل فرج وعز وعيش طيب،
وإن كان صالحا ً أصابه أمر يستحي منه.
وإن كان وجهه كبيراً دل على وجاهته .وإن
رأى وجهه رشح عرقا ً فإنه يدل على حيائه
وحشمته .وربما دلت صفرة الوجه على
العشق والمحبة.
 ومن رأى وجهه أحمر عبوسا ً فإنهانازلة تنزل به أو غمة تلحقه.
وإن عبس في وجهه أحد رأى منه ما
يكره.
وإن رأت امرأة أنها سودت وجهها فهو
موت زوجها .وإن رأت أنها تتعطر ببياض
وكحل ونحوهما فإنه صالح لها ولزوجها.
وطالقة الوجه وتبسمه وبياضه دليل
على حسن حال صاحبه حيا ً كان أو ميتا ً
وحسن وجه المرأة أو الطفل دليل على
بركته وبالعكس.
 ومــن رأى أن له وجهين في المنامدليل على سوء الخاتمة لحديث أبي هرير َة
رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله
تجد مِ ن ش ِّر الناس يو َم
عليه وسلم قالُ ( :
القيامة عند الله ذا الوجهين ،الذي يأتي
هؤالء بوجه وهؤالء بوجه) رواه البخاري
ومسلم.
 وم ــن رأى أن لــه وجــوهــا ً دل علىارتــداده عن اإلســام لقوله تعالىَ ( :و َل ْو
َتـ َـر ٰى إِ ذْ َي َت َوفَّى ا َّلـ ِـذيـ َن َك ـ َف ـ ُروا ،ال َْم َلئِ كَةُ
ب
ضرِ ُبو َن ُو ُجو َه ُه ْم َوأَ ْد َبا َر ُه ْم َوذُوقُوا َعذَ ا َ
َي ْ
ـح ـرِي ـ ِق ) االنــفــال  .50وإن كــان عالما ً
ا ْلـ َ
تصرف في وجــوه العلم .وتقطيب الوجه
وبكاؤه وتشويهه وســواده دليل على زوال
المنصب والكذب .وربما دل سواد الوجه
على الخوف .وتشقق الوجه قلة حيائه.
 ومن رأى أن وجهه طري صبيح فإنهصاحب حياء .والله أعلم.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أني أقول أشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً
رسول الله .السن  35متزوجة وشكراً.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كونك ترى أنك تشهدى أن ال إله إال الله وأن محمداً
رسول الله فهذه رؤيا صالحة وتدل على الخير والسرور
و زيادة الرزق و أنك أديت الفرائض و نمت على وضوء
وطهارة و تدل على زيادة اإليمان والتوحيد ،وهى أيضا ً

تدل على بعدك عن السوء و غلق باب الشيطان و تدل
على التوبة وترك المعصية .وشهادة أن ال إله إال الله وأن
محمداً رسول الله تدل على الشفاء من المرض ،و الفرج
و زوال الهم ،واألمن واألمان ،و سداد الدين والتوفيق فى
طلب العلم و تحقيق أمنية و تسهيل أمور .وقد تدل لك
أيضا ً كمتزوجة على الحياة الزوجية السعيدة والبشرى
بالحمل القريب .والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

والدى المتوفى يخطب
الــســام عــلــيــكــم ورحــمــة الــلــه
وبركاته
رأيـــــت أن والــــــدي الــمــتــوفــى
خاطب وأنا كثير متضايق و أبكي
ألنه خطب.
أرجو التأويل وشكراً.
الــســام عــلــيــكــم ورحــمــة الــلــه
وبركاته
خ ــي ــر مـ ــايـ ــرى اإلنــــســــان مــن
األمـ ــوات والــديــه أو أحــدهــمــا و
رؤيــا الــوالــد بشرى لك بالخير ،

وكونه رحمه الله خاطب والخطبة
مــقــدمــة الـــــزواج ف ـ ــزواج الــمــيــت
الذى مات على حسن طاعة الله
ورسوله دليل على حسن مستقره
ودلــيــل عــلــى عــنــايــة الــمــولــى عز
وجل به ونعيمه فى القبر والزواج
سعادة له وحسن حاله فى الحياة
الــبــرزخــيــة  .والـ ــرؤيـ ــا تــبــشــرك
بحسن مستقر الوالد ودليل أيضا ً
حصوله على فضل من الله لقوله
تعالى َ ( :فرِ حِ ي َن بِ َما آ تَا ُه ُم اللَّ ُه

أمى أمام الكعبة

الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رأيـــــت أمــــي أمـــــام الــكــعــبــة.
وشكراً.
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رؤيـ ــة ال ــوال ــدة أمـ ــام الكعبة
يــدل على الهداية لها ،والتوبة
النصوح والحفاظ على الفرائض

و الصالة ألنها قبلة المصلين،
وتدل أيضا على تحقيق األمنية
والمكانة واالرتقاء وزيادة الرزق،
وهى أيضا ً بشرى بالفرج و زوال
الــهــم والــشــفــاء مــن م ــرض ،وقد
تكون الرؤيا بشرى للوالدة بزيارة
الكعبة عــاج ـاً أو آجـ ـاً .والله
أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

ـسـ َتـ ْـبـ ِ
ـشـ ُر و َن بِ ا ل َِّذ ي َن
مِ ــن َف ْ
ض ِل ِه َو َيـ ْ
خـلْـ ِـفــهِ ـ ْم أ ََّل
ـحـ ُقــوا بِ ــهِ ــم ِّم ـ ْن َ
َل ـ ْم َيـلْـ َ
ـحـ َز ُنــو َن )
َ
خ ـ ْو ٌ
ف َعلَ ْيهِ ْم َو َل ُه ـ ْم َيـ ْ
آل عمران  .170وقد يكون خطبة
الوالد أو زواجه دليل على تزويج
أحد أبنائه أو أحفاده وكونك أنت
فــى ضيق مــن ذلــك فهو فــرج لك
وزوال هــم والــبــكــاء أيــضــا يــوؤل
بــالــضــد فــهــو ف ــرح و س ــرور لــك.
والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

 ،وإن كان مسجونا فرج الله عنه لجمالها وللفرج الذي معها
 ،وإن وعظت المرأة وأمرت ونهت فذلك صالح في الدين ،
والفتاة الجميلة أمر سار  ،و القبيحة أمر قبيح  ،والفتاة إن
كشفت عورتها ولمست الرجل أو قبلته قد تدل على الفتنة -
وكون الخطبة كانت بدون معازف أو غناء أو موسيقى فذلك
خير ألن الخطبة إن تمت بتلك اآلالت دلت على الهم والغم
والحزن  -أما تكرار الرؤيا فإنه يدل على تأكيدها  ،وإن كان
فى الرؤيا مما تحدث به نفسك فى اليقظة فقد يكون تكرار
الرؤيا بمثابة تنفيس عن الرغبات التي تتمنى تحقيقها والتي
عجزت عن تحقيقها في اليقظة  ..والله أعلم  ..وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين ..

قصت شعرها وصبغته

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتى رأت أنها صابغة شعرها و
مقصوص  ..وشكرا ..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
صبغ الشعر بشرى بمناسبة سعيدة
تــكــون قريبا إن شــاء الــلــه  ،و صبغ
الشعر باللون االشقر قد يــدل على
االصابة بالعين والحسد  ،واإلصابة
بالهم والمرض  .وصبغ الشعر باللون
األســود يــدل على اإلنتقال من حال
إلى حال  ،وكثرة السواد في الشعر
يدل على الخصام مع االقارب أو مع
االصــدقــاء  ،وربما دل صبغ الشعر
باللون األس ــود على كثرة اإلنشغال
 ،وصــبــغ الشعر بــالــلــون البني يدل
على الحصول على الثروة والنجاح
والسعادة والحرية وحسن التعامل
فى المحيط العائلي  ،وصبغ الشعر
باللون األحمر يدل على قوة اإلرتباط
العاطفي وشدة التفاهم مع اآلخرين
 ،وإذا كــان األحمر غامقا فقد يدل
على شدة الغضب وحب اإلنتقام  ،و
صبغ الشعر باللون األصفر قد يدل
على الجمال  -و زيــادة شعر المرأة
وطوله زينة لها و زيــادة بهاء  ،وهو
أيضا مال و طول عمر و عز وشرف
 ،وإن رأت المرأة أن شعرها قطع كله

أو بعضه فإنه يدل على مخاصمة مع
زوجها وقد يكون هم  ،وحسن شعر
الرأس شرف وعز  ،والشعر الطويل
مع السرور به خيرا وخاصة للنساء
 ،ألنهن يستعملن شعور غيرهن في
الزينة  ،و شيب شعر الــمــرأة يدل
على نقصان ديــن زوجــهــا وتقصيره
فــى الــطــاعــة  ،ولــكــن إن كــان الــزوج
صالحا فقد يصيبه منها هم أو حزن
 ،و سواد شعر المرأة يدل أيضا على
محبة زوجها لها  ،و استقامة أحواله ،
وكشف شعرها يدل على غياب زوجها
 ،وإن كان كثيفا ً وأبصره الناس فذلك
تفشى أسرارها  ،وشعر المرأة العزباء
قد يدل على زواجها  ،وربما دل حسن
الشعر على األعمال الصالحة  ،وإن
كان شعرها أسود براق فاحم فذلك
استغناؤها بمال زوجها  -وتقصير
شعر رأس المرأة قد يدل على الحج
خلُ َّن
والسفر لقوله تعالى َ .... ( :ل َت ْد ُ
اء اللَّ ُه آمِ ِني َن
ال َْم ْس ِج َد ال َْح َرا َم إِ ن َ
ش َ
صرِين 27 ) ....
وسكُ ْم َو ُم َق ِّ
ُم َحل ِِّقي َن ُر ُء َ
الفتح  .و قص الشعر يدل على الرغبة
فــي التحرر و يــدل على اإلستعداد
التخاذ القرارات الجادة فى الحياة ..
والله أعلم  ..وأدعــو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين .

األحد
السنة الثامنة  -العدد 940
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هنا القاهرة

الطالق فى مصر ..قنبلة على األعتاب
د .هشام الحمامى
استقرار الوطن من استقرار األرسة ..مقولة صحيحة بنسبة  % 100والعكس صحيح  ،،قنابل الخطر عىل أعتاب بيوت المرصيني  ،،فحالة طالق كل دقيقتني أو ما يقارب
ً
من 2500حالة طالق يف اليوم الواحد خطر يماثل خطر سد النهضة عىل النيل رشيان الحياة  ،،ويماثل تجريف األرض الزراعية _مرص تفقد كل  20عاما مليون فدان من
أخصب األرايض الزراعية_  ،،ويماثل تهريب اآلثار فى بلد يحوى ثلث آثار العالم كما ذكرت اليونسيف وفى اتفاقية حفظ الرتاث العالمى.
عاما الماضية ارتفعت نسبة
خالل الخمسين
ً
عاما
الطالق من  % 7الى  % 40والخمسون ً
الــمــاضــيــة كــانــت بــهــا ح ــروب وهــزائــم وانــكــســات
عاما الماضية (1995-
وانتصارات لكن العشرين ً
 )2015اختصها الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء بدراسة (تطور ظاهرة الطالق) خالل
مؤكدا أن نسبة الطالق ترتفع بين
هذه الفترة ،،
ً
الــزوجــيــن غير المتعلمين وتــقــل بين المتعلمين
وتتالشى حاالت الطالق لكل من الذكور واإلناث
الحاصلين على مؤهل فوق الجامعى حيث تتحسن
الموارد االقتصادية داخل األسرة كما تقل حاالت
الــطــاق فــى الــقــرى والــريــف وتــزيــد فــى الحضر
والمدن .الدراسة أكدت ارتفاع معدالت الطالق فى
عام  2015بزيادة  83%عن المعدل فى 1996
مشيرة إلى وقوع  200ألف حالة طالق خالل العام
***
ارت ــف ــاع نــســب الــطــاق ( 5مــايــيــن مطلقة)
وانخفاض نسب الزواج ( 15مليون شاب وعانس)
سببها األول نقص الدين واألزم ــات االقتصادية
أيضا ما أدت إلى ارتفاع
وانخفاض الرواتب وهى
ً
معدالت الطالق بين المتزوجين حدي ًثا وقد شملت
أيضا حاالت الطالق القرى واألريــاف التي كادت
ً
تنعدم فيها مثل هــذه الــحــاالت خــال السنوات
التزاما بالعادات والتقاليد واألعــراف
الماضية
ً
السائدة..
تشير كثير من الدراسات الى أن قانون الخلع
يسر على الزوجة اللجوء إلــى المحاكم للتطليق
فـ ــازدادت مــعــدالت ح ــاالت الــطــاق لــدي محاكم
خلعا  ،،وبالتالي أصبحت
األســرة لطلب التطليق ً
أغلب القضايا المرفوعة من الزوجات ضد األزواج
خلعا تنتهي بالطالق .على الرغم من
بالتطليق
ً
أن المشرع أوجب على القاضي أن يتدخل بالصلح
بين الطرفين وبــذل المساعي الــازمــة في هذا
الخصوص إال أن القضاء ال يلتزم بهذا الواجب
ويكتفي بعبارة  :عرضت المحكمة الصلح على
والتزاما
الزوجة المدعية ورفضت  ،،مجرد تأدية
ً
بما أوجبه المشرع  ،،ولو تدخلت المحكمة طب ًقا
للواجب والحكمة التي توخاها المشرع الستطاعت
ـحــا بين
أن تــنــهــي عــشــرات آالف الــقــضــايــا صــلـ ً
الزوجين.
***
ارتفاع نسب الطالق في المجتمع المصري هو
أمر غريب على أخالق وثقافة المجتمع في الصبر
والتحمل من أجل الحفاظ على البيت واألطفال

وعلى أمل صالح األحــوال مع تقدم العمر وطول
زمــن الــعــشــرة ،،الــمــرأة تــمــردت وأصبحت تعمل
ولها دخل مادي لم تعد تحلم بأن الرجل ظله مثل
ظل الحائط  ،،فال تجد العقلية لدى الفتاة التي
تنظر إلــى الرجل و ظله وقــد رأينا حــاالت كثيرة
ما ان تزوجوا حنى اصطدمت ثقافة أسرية بثقافة
أسرية وعادات اجتماعية بعادات اجتماعية أخرى
وهو امر متوقع وشهدته بيوت مصرية كثيرة لكن
الصبر والمحاولة والنظر لألمور بهدوء ورصانة
حفظ كثير من البيوت من هذا المصير المشئوم
وكلنا رأى في محيطه االجتماعي والعائلى حاالت
خالفات زوجية استمرت سنوات وسنوات واحتملت
فيها األم ما احتملت لسببين مباشرين :األول عدم
وجود دخل مستقل لها وكونها في أحسن األحوال
ستذهب لتكون عالة في بيت أهلها وهو ما جعلها
تقبل اإلهانة من زوجها وتبلع مرارة العيش معه ثم
ال تلبث السنين ان تمر ويصبح هذين الزوجين غاية
في التوافق والتعايش ،،ويتأمل كل منهما نفسه إذا
التفت إلى الوراء عشر أو خمسة عشر سنة ويندم
على ما كان منه أو كان منها ،،ونرى أنفسنا أمام
جدين يسعدان بحياة طبيعية مع أوالد وحفدة .
الثانى هو الحفاظ على المناخ الطبيعي لتنشئة
األوالد فأوالد يعنى أسرة ويعنى أبوين ويعنى حياة
طبيعية في ظلهما ..وكلما نظرت األم او نظر األب
إلى أبنائهم وهما يعيبان بين أصحابهم بأن أبويهما
مطلقين أو أن يصبح تحت زوج أم أو زوجة أب مع
كونهما من األصل لم يختارا هذه األبوين اللذين
يسيئا العشرة بينهما  ،،ومهما بلغت األسباب
فستكون في نهاية األمر أشياء تافهة اذا قورنت
بتشتت األوالد وهدم األســرة ..كل هذه المعانى
غابت عن وعى األبوين وهما يأخذان قرار الطالق
ولو تأملوها بشكل ذاتى او من خالل محاضرات
وجلسات توعية خاصة او عامة من خالل اإلعالم
وبالتكرار الذى يؤثر في الصخرة الصلدة سيصبح
خيار الطالق اكثر الخيارات بؤسا وســوء  ،،وهو
بالفعل كــذلــك فــالــطــاق مشكلة يــتــرتــب عليها
مشكالت اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.
***
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ذكر
أن محافظة القاهرة كانت األولــى في شهادات
الــطــاق ثــم محافظة الــجــيــزة ثــم اإلســكــنــدريــة
ومحافظة جنوب سيناء أقل نسبة في عدد شهادات
طبعا ما تعنيه هذه النسب في
الطالق  ،،وواضح ً
هذه األماكن انت أمام المجتمع المتمدين الذى

انتشرت فيه المفاهيم الخاطئة حــول الحريات
والحقوق بالنسبة لمفهوم األسرة والبناء االجتماعي
ستجد نفسك في
الذى تمثله هذه األســرة .
مجتمع القاهرة واإلسكندرية أمام المرأة العاملة
التى تقابل في اليوم ستين راجل (كما سمعت من
احدى السيدات) ولها دخل مستقل وتحكى وتسمع
عشرات الحكايات عن الزواج وخالفاته والتي أيضا
تتعامل مع الوسائط الحديثة ( % 20من أسباب
الطالق سببها الفيس بوك) ،،الجهاز اكد أيضا إن
أسباب الطالق ترجع بشكل أساسي إلى العنف
األسرى والخيانة الزوجية وتدخل األهل واألقارب
وقلة الخبرة وعامل السن ،،مسألة التدخل هذه
اكد عليها مركز البحوث االجتماعية الــذى ذكر
أن إفشاء أسرار المنزل وتدخل األهل واألصدقاء
في تفاصيل الحياة الزوجية تتسبب في االنفصال
والطالق بنسبة  % 44.6وهى نسبة كبيرة للغاية
قياسا إلى دورهم األساسى في االصالح .
وحدة لم الشمل التى أنشأها األزهر الشريف
ذكرت أن هم أسباب الطالق فى المجتمع هو إفشاء
أسرار المنزل وتدخل آخرين فى تفاصيل الحياة
الزوجية وانعدام الشعور بالمسئولية وعدم التكافؤ
االجتماعي بين الزوجين والــعــاقــات المتحررة
قبل الزواج وإدمان المخدرات والمسكرات ،،كما
ساهمت وسائل التواصل االجتماعى فى ارتفاع
حاالت الطالق بنسبة تصل إلى  % 20كم ذكرنا
سابقا ،،الوحدة نجحت فى لم شمل  194أسرة
بعضهم كان قد انفصل منذ  3سنوات وذلك خالل
يوما فقط من بدء عملها.
ً 60
***
تتعدد أسباب الطالق والكارثة واحــدة ومنها
على سبيل المثال ســوء االختيار واإلك ــراه وعدم
الكفاءة والتكافؤ/الفساد األخالقي وعدم االلتزام
/عــوامــل اإلثـــارة فــي وســائــل اإلع ــام والتربية/
المشاكل الجنسية /الشح والبخل التقتير وعدم
اإلنفاق بالرغم من يسر الحال /الفهم الخاطئ عن
مفهوم القوامة لدى الرجل/عمل المرأة وإهمالها
لواجباتها الزوجية /تعاطي المخدرات /تكرار
حاالت الطالق في أسر الزوجين  /الفارق العمري
الكبير بين الزوجين/طمع الزوج في راتب الزوجة
ودخلها وإرثــهــا /تعالى الزوجة بمكانتها المالية
على الزوج/عدم الشفافية المالية فال احد يعلم
اين تذهب الفلوس  /عمل المرأة واستقاللها /
أيضا طغيان الحياة المظهرية_ السخنة والساحل
ً
والــنــادى_ على الواقع االقتصادي واالجتماعي

لألسرة وكثرة مطالب الزوجة المالية استجابة
لمتطلبات وضغوط المجتمع من حولها لإلنفاق
بشكل معين حيث تكون هذه المطالبات المالية
فوق طاقة الرجل وهو ما يجعل الضغوط الواقعة
على الزوج سببا ً للخالفات بين الزوجين والتي قد
تتطور إلى نزاع يؤدي إلى الطالق.
لو تأملنا األسباب لوجدنا أن كلها تقريبا تنبع
استنادا
مــن البعد عــن الــديــن والــوعــى بالحياة
ً
الى الفكرة الدينية  ،وان الزيادة في الدين تعنى
استقرار األسرة و تماسك بنيانها وان النقص في
الدين يعنى اهتزاز األسرة وضعفها بنيانها ،،كلنا
(و َعاشِ ُرو ُه َّن بِ ال َْم ْع ُرو ِ
ف َفإِ ن
يعي اآلية الكريمة َ
ش ْيئًا َو َي ْج َعلَ اللَّ ُه ِف ِيه
َكرِ ْهت ُُمو ُه َّن َف َع َس ٰى أَن َتك َْر ُهوا َ
يرا) .
َ
خ ْي ًرا َك ِث ً
ولنا ان نتخيل ان يعيش اإلنــســان مــع إنسان
يكرهه ويعاشره بالمعروف خشية لله وحبا له
وسنجد أيضا اآليات القرآنية التى تناولت مسائل
األسرة والزواج كلها تنتهى باأليمان بالغيب وخشية
الله والتحسب لليوم األخــر بمعنى ان المسألة
القانونية هنا يمكن التالعب حولها لكنك ال يمكن
ان تتالعب مع ما يعلمه الله من نواياك الحقيقة
التى ستحاسب عليها .
كثيرا ان عمر بن الخطاب كان شديد
لفت نظري ً
االهتمام باألمور األسرية والعائلية وانعكاساتها
على المجتمع وقوته وعمر هو عمر اشد الناس
بأسا اشــد الناس عــدال اشــد الناس رحمه ..اذا
ذكرته تذكره في سياق المواقف الكبرى والعظيمة
كان إسالمه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة
..ومــع ذلــك كــان يتتبع األمــور العائلية واألسرية
ويداويها بما انعم الله عليه من عقل وحكمة يقول
رضــى الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله
كالصبي ـ أي في المياسرة والسهولة ـ فإن كان
في القوم كان رجال .وليس العكس مثال .ومشهور
حديثه مع حفصة والذى انتهى لترتيب غياب الجند
عن أسرهم بحد اقصى من الوقت ال يزيد .
كثيرا فسأله عن
ولفت نظره أن رج ـاً يطلق
ً
سبب طالقه األخير فقال :قالت لى إنها ال تحبني،،
فأحضر الزوجة وقال لها اذا كرهت أحداكن زوجها
فال تخبره فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن
الناس يتعاشرون باإلسالم واألحساب.
مشكلة الــطــاق عــرض خطير لــمــرض عميق
في المجتمع كله وعلينا أن نتتبع منشأ األعراض
ونعالج الظاهرة من جذورها وبعالجها ستنصلح
أمور كثيرة كلها تعود على المجتمع بالعافية والقوة.

ظالما ألهل الكتاب؟
حين تنقلب المحاسن عيو ًبا ..هل كان عمر بن عبد العزيز
ً
عبد اآلخر حماد
ً
عنوان":عمر نب عبد العزيز وأهل الكتاب" كتب األستاذ محمود سلطان مقال بعدد 2019 /7 /14م من جريدة المرصيون ..ومما جاء فى هذا المقال" :عمر نب عبد
تحت
ً
ً
"عادل " بني المسلمني "طائفته الدينية" ،ولكنه كان ً
"ظالما" بني المسيحيني وأهل الكتاب فى العموم ..كان قائدا لنظام سياىس دينى وطائفى ،شديد
العزيز كان
التطرف والكراهية ألصحاب الديانات األخرى من غري المسلمني فى دولته".
ً
أقوال
وهو في معرض تدليله على ذلك يورد
وآثارا منها ما أورده ابن عبد الحكم وغيره من أن
ً
عمر بن عبد العزيز كتب إلى والته يأمرهم بعزل
من كان في واليتهم من الكتاب والعمال – أي من
أصحاب الوظائف العامة -ممن يدينون بدين غير
اإلسالم.
 - 1وقبل أن أمضي في مناقشة هذا االتهام
علي أن أبين أن هذا الذي فعله عمر بن
لزاما َّ
أرى ً
جديدا ابتدعه
عبد العزيز رحمه الله لم يكن شيئًا
ً
من عند نفسه،بل قد سبقه إليه غيره كجده عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ،وذلك في وقعة شهيرة
له مع أحد والته وهو أبو موسى األشعري رضي
الله عنه ،وقد أخرجها البيهقي في سننه،والخالل
في أحكام أهل الملل،ونقلها ابن كثير في تفسيره
عن ابن أبي حاتم ،وخالصتها أن أبا موسى كان
نصرانيا ،فوفد إلى عمر رضي الله
كاتبا
قد اتخذ ً
ً
عنه ومعه ذلك الكاتب ،وأن عمر أعجبه ما رأى من
كتابة ذلك الكاتب وحفظه،فطلب من أبي موسى
أن يأتي بالكاتب إلى المسجد ليقرأ له كتابًا جاءه
من الشام ،فقال أبو موسى( :إنه ال يستطيع أن
ب هو؟ قال :ال
يدخل المسجد .فقال عمر :أ ُج ُن ٌ
بل نصراني .قــال :فانتهرني،وضرب فخذي ،ثم
قــال :أخــرجــوه ،ثم قــرأ( :يــا أيها الذين آمنوا ال
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء).فهل كان عمر بن
ظالما ألهل الكتاب؟
الخطاب أيضا
ً
 - 2إن أعجب ما في انتقاد األستاذ محمود
لعمر عبد العزيز أنــه يريد أن يحاكمه إلــى ما
يسميه بدولة المواطنة وأنظمتها وقوانينها،وهي
الدولة التي يدعو إليها األستاذ محمود ،والتي هي
بحسب تعبيره في مقال سابق دولة علمانية تقف
من جميع األديــان على مسافة واحــدة .والحقيقة
أن مشكلتنا مع كثير من المثقفين في بالدنا تكمن
في عدم اعترافهم بشيء اسمه الدولة اإلسالمية،
ألنهم يعتقدون أن الدين هو مجرد عالقة شخصية
بين العبد وربه ،أو هو في أحسن األحوال مجموعة
مــن الــمــواعــظ واألخــاقــيــات الــتــي ال عــاقــة لها
بالسياسة وشؤون الحكم .بينما الحقيقة التي تدل
عليها النصوص الشرعية أن المفهوم اإلسالمي
للدين أنه نظام شامل لكل مناحي الحياة ،وأنه
إذا كانت عبادة الله وحده هي المهمة األولى التي
بُعث من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم،فإن
من مفردات العبادة أن يخضع الناس لما أمر الله
به،ويعلموا أن الحكم بما أنزل الله فرض واجب
ليس لنا فيه خيار كما قال تعالى( :وما كان لمؤمن
وال مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمـ ًـرا أن يكون
لهم الــخــيــرة مــن أمــرهــم) .وفــي الــقــرآن الكريم
والسنة المطهرة أحكام كثيرة في شؤون السياسة
واالقتصاد والجنايات وأحكام األسرة وغيرها،ال
بد لها من دولة وحكومة تقوم على إنفاذها ،وهي
حكومة تختلف عن الحكومات الثيوقراطية التي
كانت سائدة في أوربا في العصور الوسطى،والتي
كان الملوك فيها يحكمون بما يسمى الحق اإللهي،
ألن الحكام والمحكومين في ظل الدولة اإلسالمية
يخضعون لشريعة الله عز وجل ال ألهواء الملوك
وشهواتهم.
 - 3وإذن فالدولة اإلسالمية دولة تقوم على
العقيدة،وتقدمها على كل شيء ،وهي دولة تعلن

بكل وضوح أن الحاكمية العليا فيها لله عز وجل،
وذلك من خالل عشرات اآليــات واألحاديث التي
تبين وجــوب التحاكم إلــى شريعة الله عز وجل.
فــإذا فهمنا تلك الحقيقة المهمة سهل علينا أن
نفهم أبــعــاد ق ــرار عمر بــن الــخــطــاب ومــن بعده
عمر بن عبد العزيز بمنع تولية غير المسلمين
في الوظائف العامة ؛ألنــه من البديهي في دولة
العقيدة –وبخاصة في مرحلة التأسيس وأوقات
الحروب واألزمات -أن يكون االعتماد في الوظائف
العامة على أبناء تلك العقيدة الذين يشعرون بأن
نصرة تلك الدولة والحفاظ على أسرارها واجب
ديني مقدس .وهكذا شــأن الــدول في كل زمان
ومكان ،فالدولة التي تقوم على أيديولوجية معينة
ال يمكن أن يتبوأ المناصب فيها إال أصحاب
تلك األيديولوجية .فهل سمعنا ً
مثل بمسؤول في
الصين أو في االتحاد السوفيتي السابق ال ينتمي
إلى الحزب الشيوعي؟
 - 4بل إن تكليف أهل الذمة بتولي الوظائف
العامة في الــدولــة اإلسالمية يعد في الحقيقة
ظلما لهم ؛ألنه يعني تكليفهم بالعمل لنصرة عقيدة
ً
تخالف دينهم ومعتقدهم.يقول الكاتب النمساوي
المسلم محمد أســد فــي كتابه منهاج اإلســام
في الحكم( :إننا يجب أال نتعامى عن الحقائق،
فنحن ال نتوقع من شخص غير مسلم مهما كان
متفانيا في خدمة
محبا لبالده
نزيها
وفيا ً
ً
ً
مخلصا ً
ً
مــواطــنــيــه ،أن يعمل مــن صميم فـــؤاده لتحقيق
األه ــداف األيديولوجية لــإســام ،وذلــك بسبب
عوامل نفسية محضة ال نستطيع أن نتجاهلها،
إنني أذهب إلى حد القول أنه ليس من اإلنصاف
أن نطلب منه ذلك ،ليس هناك في الوجود نظام
أيديولوجي ســواء قام على أســاس الدين أو غير
ـوع يمكن أن
ذلــك مــن األســس الفكرية مــن أي نـ ٍ
يرضى بــأن يضع مقاليد أم ــوره فــي يــد شخص
ال يعتنق الفكرة التي يقوم عليها هــذا النظام).
ومن أجل ذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه رغم ما ذكرناه عنه من كونه كان يرى عدم
تولية غير المسلمين الوظائف العامة،إال أنه لم
يتخذ ذلك ذريعة أبـ ًـدا إلى ظلمهم وال االنتقاص
من حقوقهم ،وقــد ذكــر ابــن الجوزي في كتابه "
مناقب عمر بن الخطاب" أن عمر بن الخطاب
قــال لعبد له نصراني( :أسلم حتى نستعين بك
على بعض أمور المسلمين ،ألنه ال ينبغي لنا أن
نستعين على أمورهم بمن ليس منهم) ،لكن العبد
أبى أن يسلم،فلم ُيكرهه عمر على اإلسالم ،بل إنه
لما حضرته الوفاة أعتقه وقال له( :اذهب حيث
شئت).
 - 5ثــم إنــي أود أن أبين أن مقولة أن دولــة
المواطنة المعاصرة تقف من جميع األديــان على
مسافة واحدة ،هذه المقولة ال وجود لها في الواقع
العملي حتى في أعرق بالد الغرب ديمقراطيةً.وقد
عشت في بالد الغرب زم ًنا وعايشت ذلك عن قرب،
ويمكنني القول إنه برغم ما وجدناه في الغرب من
احترام لحقوق اإلنسان،وأنهم في الجملة يحرصون
على إقامة العدل فيما بينهم وفق قوانينهم ،إال أن
أبدا انعدام التمييز بين أهل األديان.
ذلك ال يعني ً
فالمسلمون في أوربــا ال يسمح لهم برفع األذان
عبر مكبرات الصوت ،بينما أجراس الكنائس تدق

رأى

بانتظام.وهل ننسى أن فرنسا حظرت الحجاب
دينيا؟مع كونهم ال يمنعون مالبس
باعتباره رم ًزا ً
الراهبات ،وال حتى قلنسوة اليهود رغم أنها تمثل
ـضــا .ولــعــل الكثيرين ال يعلمون
رمـــو ًزا دينيةً أيـ ً
أن الــدول األوربــيــة ال تــزال حتى اآلن ال تعترف
باإلسالم كدين،فيما عدا بلجيكا فيما أعلم ،وإنما
يعترفون بالمسلمين كطائفة دينية يسمح لها
بممارسة شعائرها الدينية.لكنهم يحرمونها من
كثير مما يسمحون به ألصحاب الديانات األخرى،
مرارا بأن
وأذكر أننا حين كنا في ألمانيا طالبنا
ً
يسمح للمسلمين بذبح الدجاج والبهائم وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية،وذلك أسوة باليهود المسموح
لهم بالذبح اليدوي ،ولكن السلطات رفضت ذلك،
حتى وصل األمــر للقضاء ومع ذلك لم يحكم لنا
بذلك.
 - 6أما ما نقله األستاذ محمود سلطان عن قس
يسمى "ميخائيل السرياني" من أن عمر بن عبد
العزيز كان يسئ للمسيحيين ويضطهدهم ويشدد
الخناق عليهم ليكرههم على اعتناق اإلســام،
ً
ـرارا يقضي بأن
مستدل على ذلك بأنه أصــدر قـ ً
يعفى من الجزية كلَّ مسيحي يعتنق اإلسالم)،فهذا
والله هو الذي ينطبق عليه قول البحتري:
إذا محاسني الالتي أ ُِد ُّل بها *** كانت
ذنوبي فقل لي كيف أعتذ ُر
وذلك أن قرار إعفاء الذمي من الجزية إذا أسلم
إنما هو من محاسن عمر بن عبد العزيز رضي
الله عنه ،بل هو من محاسن ديننا العظيم،وذلك
ألن أصل الحكم الشرعي أن الجزية إنما تؤخذ
من أهل الذمة مقابل إقرارهم على دينهم،وكذا
حمايتهم والحفاظ على دمائهم وأموالهم ،ومعنى
ذلك أنهم إذا أسلموا ال يجوز أخذ الجزية منهم،
ألن علة أخذها قد زالت ،ولذا كان ديدن المسلمين
أسلم من أهل
منذ عصر الخلفاء الراشدين أن َم ْن
َ
الــذمــة ترفع عنه الجزية،لك َّن بعض أم ــراء بني
أمية كانوا يستمرون في أخذ الجزية ممن أسلم،
ويتأولون في ذلك تأويالت باطلة.ولما كان ذلك
ظلما بي ًنا ال يقره الشرع،فإن عمر بن عبد العزيز
ً
لما تولى الخالفة أمر بمنعه والعودة إلى ما كان
عليه العمل في عهد الخالفة الراشدة ،حتى روى
ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه
قال في الذمي يسلم قبل السنة بيوم  -أي قبل
حلول موعد الجزية بيوم واحد  -قال( :ال تؤخذ
منه الجزية) ،وفي أثر آخر أنه كتب –أي إلى عماله
( :إن أسلم والجزية في كفة الميزان فال تؤخذمنه) .فهل كان المطلوب من عمر لكي يرضى عنه
القس السرياني أن يستمر في الظلم،بأن يلزم
سيلزم به
النصراني إذا أسلم بالجزية إضافة لما ُ
من الزكاة إن كان من أهلها؟
وأخيرا :ال بد أن نشير إلى ما تواتر عند
-7
ً
أهل اإلنصاف من المسلمين وغيرهم من أن عمر
بن عبد العزيز كان من أعظم الحكام عـ ً
ـدل في
التاريخ اإلسالمي ،بل في التاريخ اإلنساني كله،
وقد عده اإلمام الشافعي وغيره خامس الخلفاء
الراشدين كما في سير أعــام النبالء للذهبي.
واألستاذ محمود سلطان يذكر أنه لم يجد شهادة
تناقض شهادة القس السرياني –أي التي تذكر
اضــطــهــاد عمر بــن عبد الــعــزيــز لــلــنــصــارى -إال

راهبا من رهبان
شهادة األوزاعي التي ذكر فيها أن
ً
النصارى بكى عند وفاة عمر بن عبد العزيز ،هذه
الشهادة التي ال يثق فيها الكاتب ويعتبرها مجرد
كــام دعــائــي ،بل إنــه يقدح في اإلمــام األوزاعــي
نفسه.
والــحــق أن هــذا مــن الظلم البين والتقصير
الشديد في البحث والتحري ؛فإن هناك عشرات
الروايات عن غير اإلمام األوزاعي تدل على عدل
عمر بن عبد العزيز،وعدم ظلمه ال ألهل الكتاب
وال لغيرهم ،ومــن ذلــك ما أخرجه أبــو عبيد في
كتاب األم ــوال( :كتب الخليفة الــراشــد عمر بن
عبد العزيز إلــى والــيــه عــدي بــن أرط ــأة :وانظر
َمن ِق َبلك مِ ن أهل الذمة قد كبرت سنه،وضعفت
قوته،وولت عنه المكاسب؛ فأجرِ عليه من بيت
مال المسلمين ما يصلحه).ومن ذلك ما أخرجه
أيضا والبالذري في فتوح البلدان (أن
أبو عبيد
ً
الوليد بن عبد الملك كان قد أخذ كنيسة يوحنا
قهرا ،وأدخلها في المسجد ،فلما
من النصارى
ً
ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك،
فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد
عليهم ،فاسترضاهم المسلمون ،وصالحوهم،
فرضوا) .وفي األمــوال ألبي عبيد،واألموال البن
زنجويه،وفتوح البلدان للبالذري( :أن النصارى
شكوا إلى عمر بن عبد العزيز في شأن كنيسة
أخرى في دمشق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها
لبني نصر ،فردها إليهم).
ومن شهادات أهل الكتاب لعمر بن عبد العزيز
ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق :أن عمر
بن عبد العزيز كــان قد أرســل إلــى قيصر الــروم
وفـ ًـدا يدعوه إلــى اإلســام،وأنــهــم لما دخلوا على
قيصر قال لهم إنه قد بلغه أن الرجل الصالح عمر
بن عبد العزيز قد مات ،وفيه أن قيصر قال لبعض
من كان في الوفد ...( :فأما عمر ،فال تب ِ
ك له،
فإن الله لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف
اآلخــرة) ثم قــال( :ما عجبت لهذا الراهب الذي
تعبد في صومعته وترك الدنيا ،ولكن عجبت لمن
َّ
أتته الدنيا منقادة ،حتى صارت في يده ثم خلَّى
أيضا من طريق اإلمام
عنها).وأخرج ابن عساكر
ً
مالك رحمه الله أن صالح بن علي حين قدم الشام
سأل عن قبر عمر بن عبد العزيز فلم يجد من
يخبره حتى ُد َّل على راهب فسأله فقال الراهب:
الص ِّديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة).
(قبر ِّ
َ
وبعد :فما أحسن ما قــال اإلمــام الذهبي في
كتابه "سير أعــام النبالء "فــي وصــف عمر بن
عبد العزيز،حيث قال( :قد كان هذا الرجل حس َن
جيد
خلق والخُلق ،كاملَ العقل ،حس َن السمت،
ال َ
َ
وافر
حريصا على العدل بكل ممكن،
السياسة،
َ
ً
ظاهر الذكاء والفهم ،أوا ًها
العلم ،فقي َه النفس،
َ
زاهدا مع الخالفة ،ناط ًقا
منيبا ،قان ًتا لله ،حني ًفا
ً
ً
بالحق مع قلة المعين ،وكثرة األمراء الظلمة الذين
ملوه وكرهوا محاققته لهم ،ونقصه أعطياتهم،
كثيرا مما في أيديهم ،مما أخــذوه بغير
وأخــذه
ً
حق ،فما زالوا به حتى سقوه السم ،فحصلت له
الشهادة والسعادة ،وعد عند أهل العلم من الخلفاء
الراشدين ،والعلماء العاملين) .رحم الله الخليفة
العادل عمر بن عبد العزيز،وغفر لنا وله وألخينا
محمود سلطان،ولسائر المسلمين.

د .رشيف الدخميىس

مشروع عمر الفكرى ()2
الشك أن المرشوع الفكري لعمر نب الخطاب لم يكن بمرشوع عادى،
إنما من تفرده أنه أرىس قواعده النبى "صلوات رىب وسالمه عليه"
بقوله":لو كان بعدى نبى لكان عمر نب الخطاب" رواه الرتمذى
فــي إشــــارة واضــحــة ومــوحــيــة في
الوقت نفسه ،أن نهج الــرأي هو نبوة
بعد النبوة ،ثــم شــرع الــوحــي القرآني
بتثبيت أركــانــه وإعــاء بنيانه فوافق ُه
موضعا أو يزيد ،وكم
في نحو عشرين
ً
استوقفتني تلك الموافقات؟!
أخذني الدهش العميق! حينما أرى
الوحي القرآني يتأخر خطوة عن عمد؛
واسعا ،فيتقدم (العقل)
ليفسح المجال
ً
متصدرا
في إثره إلى األمام خطوات،
ً
دائ ــرة الــضــوء ،ثــم مــا يلبث أن يعاود
الوحي ظهوره في اللحظة الحاسمة،
ال ليتصدر المشهد ،لكن بغية تعضيد
جانب العقل وموافقته ..كأنها رسالة
مفادها:
ال استغناء بهذا عن ذاك ،فإذا غاب
العقل عــن النص تحجر ،وإذا تــوارى
النص عن العقل شط.
فحياة تلك األمــة ،وإكسير شبابها
المتجدد الــدائــم ،قد صيغت في تلك
التركيبة الــفــريــدة مــا بــيــن المعقول
والمنقول.
بــعــدمــا ك ــان حــديــثــنــا فــي المقالة
األولــى ،توطئة لمشروع عمر الفكري،
وثمة تعريف عنه ،فقد آن األوان أن
نشير إلى شذرات من مالمحه المتناثرة
في سيرة عمر (رضي الله عنه) تناثر
اللؤلؤ على مخمل ،ومنها على سبيل
المثال ال الحصر:
ً
أول :النزوع إلى حل المشكالت قبل
تفاقمها
ل ــم يــكــن عــمــر يــمــضــى عــلــى نهج
يوما:
سقراط الــذي قال أرسطو عنه ً
أنه كان يثير المشكالت ،ثم ال يقدم لها
الحلول؛ فهذا ديدن الفالسفة المفكرين
أما العقالنيون الواقعيون وعلى رأسهم
(عمر) كان قبل أن يثير المشكلة يجهز
لها الحلول ،ليس أدل على ذلــك من
اقتراحه في عام الفتح على النبي (صلى
الله عليه وسلم) أن يتخذ المسلمون من
مقام إبراهيم مصلى ،الــذى يبعد عن
الكعبة ما يزيد عن عشرة أمتار ،وكان
العرب قبل اإلســام والمسلمون بعده
يتحرجون عن الصالة فيه؛ فيخلونه
حين الصالة ،ويرى عمر الناس يدخلون
أفواجا وهم أولى بكل شبر
في دين الله
ً
مــن الــحــرم فنزلت اآليــة برفع الحرج
والسماح بالصالة فيه( :واتــخــذوا من

مقام إبراهيم مصلى) البقرة .125
وذكــر ابن قدامه في المغني حدث
زيــد بــن أســلــم :أن عمر بــن الخطاب
رضي الله عنه خرج ليلة يحرس الناس،
فمر بامرأة وهي في بيتها ،وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه /وأرقني
أن ال خليل أالعبه
فو الله لوال الله أني أراقبه  /لحرك
من هذا السرير جوانبه
فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة،
فــســأل عنها فقيل" :ه ــذه فــانــة بنت
ف ــان ،وزوجــهــا غــاز فــي سبيل الله،
فأرسل إليها امرأة ،فقال" :كوني معها
حتى يأتي زوجــهــا" ،وكتب إلــى زوجها
فأقفله (يأمره بالرجوع) .ثم ذهب إلى
حفصة بنته ،فقال لها" :يــا بنية ،كم
تصبر المرأة عن زوجها؟ "فقالت :يا
أبه ،يغفر الله لك! أمثلك يسأل مثلي
عن هذا؟ فقال" :إنه لوال أنه شيء أريد
أن أنظر فيه للرعية ،ما سألتك عنه"،
قالت :أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو
ستة أشهر ،فقال عمر :يغزوا الناس
يسيرون شــهـ ًـرا ذاهبين ويــكــونــون في
شهرا،
غــزوهــم أربــعــة أشهر ويقفلون
ً
فــوقــت ذلـــك لــلــنــاس فــي سنتهم في
غزوهم".
عــجــيــب فــعــل عــمــر عــنــدمــا سمع
المرأة تنفث ضيقها وحاجة جسدها
في شعر يواسيها ،فلم تسول له نفسه
أخالقيا -كما هو تفكير
أنها ساقطة
ً
الملتزمين السريع الحكم على المظاهر
ف ــي عــصــرنــا  -ولــكــنــه عــلــى العكس
أحــس بها كإنسان واستشعر بالوحدة
التي تمأل عليها كيانها فحين لم تجد
من تبوح له؛ فضفرت معاناتها أبيا ًتا
تنشدها ،فتجسدت رحمة عمر الذي
قال عنها العقاد :إن غلظة عمر وجفائه
ما هي إال غشاء رقيق سرعان ما يزول
في موقف يــرى فيه ضعي ًفا أو يقابل
مسكي ًنا يحتاج إلى معونة.
فطفق عمر رضــى الله عنه يجند
الدولة من أجل مواطنة – غير معلومة
االســم  -فــأرســل معها ام ــرأة تؤنسها
حــتــى عــــودة زوجـــهـــا ،وعــــرف بحس
الــمــســئــول أنــهــا ليست بــحــالــة فــرديــة
وهناك مثلها الكثير فش ّرع قانو ًنا ليس
من أجل تلك المرأة فحسب بل حمايةً
ظا على طهر المجتمع.
لألسرة ،وحفا ً

Almesryoonmahmod@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

الصحافة والكنيسة القبطية

ً
الرضورى أن يكون كالمى مقبول لكن من الرضورى أن
ليس من ً
يكون صادقا ،حكمة ورأى سديد من أقوال الفيلسوف سقراط
تلخص لنا إشكالية العالقة بني الصحافة والكنيسة القبطية.
في المسيحية لدينا المبدأ الروحاني
العظيم (الطاعة) ولقد وضــع السيد
المسيح األســـاس السليم والــنــبــراس
المضيء ونسمة الحياة لهذا المبدأ
(الخطير) وهــو (أيها األوالد أطيعوا
والديكم في الــرب) ولكن مع األسف
الشديد يتجاهل اآلبــاء (األب الفعلي
واالع ــت ــب ــاري) الحقيقة المسيحية،
دومــا بالطاعة المطلقة
ويطالب األب ً
ثم يلصق بها _بمناسبة وبدون مناسبة
(ابن الطاعة تحل عليه البركة) بغض
النظر عــن األمــر وال ــرأي الــذي يعلنه
األب!! وهــذا األسلوب تتبعه الكنيسة
مع الصحافة ،خاصة أن الملف القبطي
بالصحف المصرية يشرف عليه أغلبية
مسيحية من الصحفيين ،فنجد على
سبيل المثال ال الحصر قضية شهيرة
ظــلــم فيها بــعــض ال ــخ ــدام ،وتــطــورت
كنسيا وأمــنـ ًـيــا ،وتحمست
المشكلة
ً
أســتــاذة صحفية للتحقيق والتحقق
لجوانب المشكلة المختلفة ،وتأكدت
من ظلم الكنيسة لهؤالء الخدام ،ولجأت
إلى المقر البابوي لمعرفة الرأي والرد
على هــذه المشكلة ليكتمل تحقيقها
الصحفي ولكن.
كان األمر المباشر (البابا يزعل وهو
بيتضايق ويتألم من هذه الموضوعات
الصحفية ..بالش منه وتعالي اعملي
حــوار مــع الــبــابــا) ،وقــد كــان وحــدث!!
وتكررت تعليمات السكرتارية للعديد
من الصحف األخرى ،وذلك عقب نشر
مــقــاالت بالصحف لمن يطلق عليهم
جبهة المعارضة الكنسية ،وتم بالفعل
منع بعض هــذه األق ــام مــن الكتابة،
وكما أخبرت رئيس ومالك صحيفة _
مفترض أنها مستقلة (أنا أقدر ضغوط
الكنيسة عــلــيــك )..ولــم يجب الرجل
بكلمة أو اعتراض ولكن نشكر الرب
أن هناك العديد من أصحاب المبادئ
خــاصــة الــشــهــادة بالحق وللحق دون
مجاملة أو خوف من ضغوط الكنيسة.
ولدينا على الجانب اآلخر الصحافة
تماما
الكنيسة والــتــي فقدت بريقها
ً

وتــحــولــت إلــى نــشــرة أخــبــار الكنيسة
ً
موضوعا ،فتنشر
شكل وليس
والبابا
ً
مجلة الــكــرازة ً
مثل مقابالت وصــور
استقبال البابا لألساقفة وللضيوف
(دون تعليق) أو اط ــاع الــقــراء على
طبيعة اللقاءات وأوجه االستفادة منها..
وحتى الزميلة (وطــنــي) ترفض نشر
أخــبــار القالقل أو المقاالت النقدية
للكنيسة ،حيث إنها تعرض المقاالت
على البابا تــواضــروس قبل نشرها،
أيضا بعض الصحف
وهو أسلوب تتبعه ً
المستقلة؛ فتعرض على المقر البابوي
الموضوعات قبل عرضها علي رئيس
تحرير الجريدة.
وهــذه السياسة الكنسية السلبية
أدت إلــى تــزايــد نغمة المعارضة مع
الغضب والحنق واإلحــســاس بالظلم،
وتــفــجــر كــل ه ــذا مــن خ ــال شبكات
التواصل االجتماعي التي ال تعترف
تماما الرد
كنيستنا بأهميتها ،وتتجاهل
ً
عليها أو التعامل معها مما يذكرنا بما
فعله مبارك ومرسي (خليهم يتسلوا).
والــخــاصــة يــا إخــوتــي وأســاتــذتــي
الـــكـــرام ،أن مــحــاولــة قــتــل أصـــوات
المعارضة وإسكاتها وإخــراســهــا لهو
من أشد األضرار على الكنيسة ذاتها،
وأعــتــقــد أن ك ــل م ــن ي ــح ــارب ظــهــور
أصــحــاب الفكر الــنــقــدي والــمــعــارض
يــضــر بالكنيسة ويــهــدمــهــا ،حــيــث إن
تقدم المؤسسات واألمــم عامة ال يتم
إال بالتصحيح المستمر للمسارات
الــمــنــحــرفــة وم ــع ــال ــج ــة الــســلــبــيــات
ومواجهتها ،وليس كما يفعل البعض
اآلن بالتجاهل وسياسة (إنهم حزب
أعداء النجاح).
وه ــن ــا الـــــدور ال ــفــ ّع ــال والــحــيــوي
المطلوب مــن صحافتنا الــغــراء بفتح
المجاالت للمصارحة والتحاور وكشف
السلبيات مــن دون خجل أو مجاملة
وقانون الصحافة يمنح الحق للكنيسة
بــالــرد على كــل مــا ينشر بحرية رأي
واسعة المدى لم نشهدها منذ قرون
طويلة.

«السعد» :هذا الفيديو سبب إيقاف

برنامج «أحمد منصور» على «الجزيرة»

نشر رجل األعمال الشهير ،أشرف السعد ،عبر حسابه الرسمى على "تويتر"،
مقطع فيديو لمذيع قناة "الجزيرة "القطرية ،أحمد منصور ،قائالً إنه كان السبب في
إيقاف "برنامج بال حدود" .وأرفق "السعد" مقطع الفيديو ،بقوله" :الحلقة التى تسببت
فى وقف #أحمد_منصور عن تقديم بال حدود عندما اعتقد أن #قطر فيها حرية
رأي فاظهر كذب رئيس وزراء قطر وفضح أسرار احتالل أمريكا لقطر بعقد إيجار
فكان عقابه اإلبعاد عن الظهور ونقله لعمل إداري" .وكان "منصور" توقف عن تقديم
برنامجيه الشهيرين "بال حدود" و"شاهد على العصر" عبر شاشة "الجزيرة" ،منذ شهر
يونيو ،2017بعد أن فرضت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر المقاطعة على قطر.

عال خطاب

السعد

األحد

ما الذى قاله «مرتضى» فأبكى
«خالد الغندور» على الهواء؟

بكى خالد الغندور ،مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على فضائية "المحور" أثناء
مداخلة هاتفية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
متهما إياه بالوقوف
هجوما على هاني العتال ،نائب رئيس النادي
وشن "مرتضى"
ً
ً
وراء الحملة التي تستهدفه وتستهدف الغندور ،قائال" :يا أستاذ الفاضل وال شعرة ليك
تتهز من الكالم داخل" ،ليدخل خالد الغندور في نوبة بكاء ،ويعلق قائالً" :أنا بزعل على
نادي الزمالك" .وفي اليوم التالي من إذاعة الحلقة ،نشر الغندور صورة له ،عبر حسابه
الخاص على مواقع التواصل االجتماعي ،وهو طريح الفراش بالمستشفى ،وعلق عليها:
"ربنا يشفي كل مريض".

أحمد عادل شعبان

السنة الثامنة  -العدد 940 -

الغندور
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«الوزراء» يمنح الضوء األخضر الوطنية للصحافة» لتطوير الصحف القومية

نشرت الجريدة الرسمية ،قــرار الدكتور
مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ،رقم
 1763لسنة  ،2019بشأن إصــدار الالئحة
التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة
الصادر بالقانون رقم  179لسنة .2018
المادة األولى من القرار ،أشارت إلى بدء
العمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون
نصت المادة الثانية على
سالف الذكر ،فيما ّ
إلغاء الباب الثانى من الالئحة التنفيذية
لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة واإلعالم
الصادر بالقانون رقم  92لسنة  ،2016كما
ٌيلغى كل ما يخالف أحكام الالئحة التنفيذية
المرفقة.
وتنص المادة الثانية من الالئحة التنفيذية،
على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة
المؤسسات الصحفية القومية ،وتعمل على
تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها ،وضمان
استقاللها وحيادها والتزامها بــأداء مهنى
وإدارى واقتصادى رشيد ،وللهيئة أن تتخذ
كافة الــقــرارات و ٌتــجــرى جميع التصرفات
واألعمال لتحقيق أهدافها.
وأشارت المادة الثالثة من الالئحة ،إلى أن
رئيس الهيئة وأعضاءها يباشرون أعمالهم
فى حــدود ما منحه لهم القانون من حقوق
وما كلّفهم به من التزامات ،ويحتفظ لرئيس
الهيئة وأعضاؤها بوظائفهم أو أعمالهم طوال
مدة العضوية ،كما يحتفظ ألمين عام الهيئة
بوظيفته أو عمله طــوال مدة عمله بالهيئة،
وإذا كان أى من رئيس الهيئة وأمينها العام
من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو
قطاع األعمال العام ،فيتقاضى طــوال مدة
شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه من

عمله وجميع البدالت والحوافز والمكافآت
اللصيقة به ،وفى جميع األحوال يتفرغ رئيس
الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل
كامل.
وتــنــص الــمــادة الــرابــعــة ،على أن تشكل
الهيئة من بين أعضائها أو من الخبراء أو
المتخصصين لجانا ً ٌمتخصصة للقيام ببعض
المهام التى تدخل فى اختصاصها ،كلجنة
تختص برصد ومتابعة األداء االقتصادى
واإلدارى للمؤسسات الصحفية القومية،
دوري ــا بما تسفر عنه
تقريرا
وتعد اللجنة
ً
ً
أعمالها ،وتقدمه لمكتب الهيئة لتتولى عرضه
على الهيئة فى أقرب جلسة التخاذ ما تراه
حيال األمر ،وكذا تشكيل لجنة إلنشاء موقع
للهيئة على شبكة المعلومات الدولية ،ويكون
بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين
المؤسسات الصحفية القومية والمواطنين
وكافة أجهزة الدولة ،وينشر فيه أوالً بأول
كــافــة الــتــقــاريــر عــن نــشــاطــهــا وممارستها
المقررة قانوناً ،وما ٌيصدره
الختصاصاتها ٌ
رئيسها من قرارات وكذلك التقرير السنوى
الذى يصدر عن الهيئة وفقا ً لحكم المادة 28
من القانون ،وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل
على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب
المواصفات الدولية فى هذا الشأن.
ونصت الــمــادة الخامسة ،على أن ٌيحيل
ّ
رئــيــس الــهــيــئــة تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات عن أداء المؤسسة الصحفية ورد
مجلس إدارتها عليه ورأى جمعيتها العمومية،
تقريرا عنه
إلى لجنة مالية وقانونية لتعد
ً
يعرض على الهيئة التخاذ ما يلزم بشأنه.
فيما تنص المادة السادسة من الالئحة،

على أن ٌيبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الصحفية القومية الهيئة بــصــورة ٌمعتمدة
مــن الــقــرارات التى يصدرها مجلس إدارة
المؤسسة ،وذلك خالل أسبوع من صدورها،
ولرئيس الهيئة عند االقتضاء ،أن يستصدر
ـرارا عاجالً من هيئة المكتب باالعتراض
قـ ً
على الــقــرارات المخالفة للقانون أو لهذه
الالئحة ،ويطلب من المؤسسة وقف القرار
المخالف لحين عــرض األم ــر على الهيئة
التخاذ القرار النهائى فى األمر.
أما المادة السابعة ،فنصت على أن تٌعد
األمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة
وتــحــدد أبــوابــهــا ،وتحيله إلــى لجنة مالية

«العسيلى» ليس أولهم ..فنانون
أحرجوا معجبيهم بطريقة مهينة

حــب الجمهور للفنانين والمشاهير قــد يصل في
بعض األحيان إلى حالة من الهوس ،ما يدفعهم للقيام
بتصرفات عفوية تعبر عن شغفهم بنجومهم المفضلين،
ولكن أحيا ًنا قد "تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن" ،فقد
يتعرضون لمواقف محرجة عند التقرب منهم ،أو محاولة
التقاط الصور التذكارية معهم ،بطريقة قد يراها البعض
"مهينة" و"غير الئقة".
لذا لم يكن المطرب محمود العسيلي أول الفنانين
الذين طالتهم ألسنة النقد بعد وقوعهم في مواقف
محرجة مع معجبيهم ،أثناء غنائهم على خشبة المسرح،
بل سبقه العديد من المطربين.
محمود العسيلى
خالل األيام الماضية ،تصدر الفنان محمود العسيلي
مؤشرات البحث على محرك البحث الشهير "جوجل"،
بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب انتشار فيديو يرد فيه على
ً
قائل له:
أحد معجبيه أثناء طلب التقاط صورة معه،
جدا مثال؟"،
"حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد ً
ما أثار انتقادات واسعة ضده بسبب الطريقة غير الالئقة
التي تعامل بها.
فيما برر "العسيلي" بأن هدفه كان عدم تمييز شخص
عن آخر ،ومع ازديــاد الهجوم ،اعتذر عبر حسابه على
موضحا أن الــصــورة غير مكتملة ،وأن
موقع "تويتر"،
ً
الشخص الذي طلب التصوير ألح في الطلب ،وكان ال
يرد أن يحدث تمييزا ،وإذ التقط صورة معه سيضطر
اللتقاط صور مع كل الموجودين ،وهو ما سيمنعه من
الغناء.
إليسا
وسبق أن تــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي
مقطع فيديو للمطربة اللبنانية إليسا ،يظهرها عقب
انتهائها من إحياء حفل ليلة رأس السنة الماضية ،عندما
رفضت التقاط صورة مع إحدى معجباتها ،وسارت إلى
مغادرة الحفل بأحد الفنادق بمدينة دبي اإلماراتية .وإثر
هجوما عليها،
ذلك ،شن رواد مواقع التواصل االجتماعي
ً
وبعضهم اعتبر تصرف إليسا غير مقبول تجاه معجبيها،
وآخرون طالبوها باالعتذار عن الموقف.
عمرو دياب
انتشر عبر موقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
للمطرب عمرو دياب ،وهو يهاجم أحد حضور حفله ،بعد
أن ألح عليه األخير في طلب غناء "قال فاكرينك" ،التي ا
عمرو غناءها في حفالته.
وقال "دياب" لطالب األغنية" :والله ما هقولها ،أنت
لو قعدت  100سنة تطلبها مش هقولها ،أنت هتمشيني

على مزاجك ،مش عاوزها ،لو كنت عاوزها كنت نزلتها
في األلبوم ،إنما أنا مش عاوزها ،مزاجي مش عاجبك
متسمعنيش ،ده أنت غريب أوي".
نجوى كرم
في نوفمبر  ،2014ارتبط اسم المطربة اللبنانية
نجوى كرم بموقف محرج مع أحد معجبيها ،أثناء
إحيائها حفالً
غنائيا بمدينة سيدني األسترالية،
ً
عندما ألقى ماالً عليها بينما كانت تغنّي ،فتوقفت
عن الغناء ،وأحرجته قائله" :الفلوس ما بتشترينا
وال بتشتريك ..حرام عليك وعيب عليك اللي عم
تعملو".
جورج وسوف
خالل إحياء المطرب اللبناني جورج وسوف
حفال بإمارة أبوظبي ،اندلعت مشادة كالمية بين
منظم الحفل وبعض الحاضرين ،انتهت بضرب
متعهد الحفل ،وعندما علم بذلك "ج ــورج" هدد
المعتدين من الجمهور بكسر أيديهم ،وتوقف عن الغناء
ووجه حديثه إليهم قائالً" :لو اللي ضرب المتعهد فاكر
نفسه قوي في اللي أقوى منه".
شيرين
أحرجت المطربة شيرين عبد الوهاب ،أحد معجبيها،
برد فعلها خالل إحــدى حفالتها في القاهرة ،بعد أن
صرخ بصوت عال قائالً لها" :بحبك" ،فردت عليه شيرين
قائلة" :كان نفسي أقولك بحبك بس أنا دلوقتي متجوزة
وبحب جوزي أوي".
ميريام فارس
نشر برنامج "أخبار الفن" المذاع على قناة "السومرية"
العراقية مقطع فيديو للمطربة اللبنانية ميريام فارس،
وهي تحرج أحد المعجبين بحفل لها ،قائلة" :بصبص
لبكره ما يطلعلك شي ،أنا البسة شورت" ،وهو ما دفع
جميع الحاضرين للضحك.
إلهام شاهين
في يناير  ،2018أثار معجب استياء الفنانة إلهام
شاهين أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "هز
وسط البلد" في سينما "فاميلي" بالمعادي ،حيث قام
بوضع يده على كتفها وأراد التقاط صورة تذكارية
معها ،لكنها أحرجته قائلة" :ماينفعش تحط إيدك
على كتفي ،ومش هتصور معاك بعد التصرف ده،
أصل أنا مش حق مكتسب للبشر".

عال خطاب

لدراسته وإعــداد تقرير بشأنه ٌيعرض على
الهيئة رفق مشروع الموازنة ،مع مراعاة إقرار
مشروع الموازنة فى المواعيد المناسبة قبل
بدء السنة المالية ،كما تٌعد مشروع الحساب
الختامى للهيئة ،خالل ثالثين يوما ً من تاريخ
انتهاء السنة المالية ،وتحيله إلى لجنة مالية
لدراسته وإعــداد تقرير بشأنه ٌيعرض على
الهيئة رفق مشروع الحساب الختامى خالل
أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب
الختامى إلى اللجنة.
ـصــت ال ــم ــادة الــثــامــنــة ،عــلــى أن
بينما نـ ّ
تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد
ال ــدراس ــات الــازمــة إلصـــدار أيــة صحيفة

جديدة ،على أن تتضمن الهدف من إنشائها
والجدوى المالية لها أو أية عناصر ضرورية
أخرى ،ثم تٌعرض هذه الدراسات على مجلس
إدارة المؤسسة للنظر فــى الموافقة على
تمهيدا للعرض على الهيئة
إصدار الصحيفة
ً
مناسبا فى هذا الشأن ،و ٌيقدم
لتقرر ما تراه
ً
طلب إصدار الصحيفة إلى المجلس األعلى
بعد موافقة الهيئة عليه ،إلصدار الترخيص
الـــازم حــال اســتــيــفــاء الــشــروط المتطلبة
قانوناً.
وقــال الدكتور عصام فــرج ،وكيل الهيئة
الوطنية للصحافة ،إن "الالئحة التنفيذية
لقانون الهيئة ،جاءت لتوضيح نص القانون،
فضالً عن إضافة مواد جديدة بها تُعلى من
دور الهيئة وصالحياتها".
وأضاف ،أن "الالئحة منحت الهيئة الحق
فى إعــداد الــدراســات الــازمــة إلصــدار أية
صحيفة جديدة واالرتقاء بالمستوى المهنى
وأيضا إنشاء
للعاملين بالصحف القومية،
ً
موقع للهيئة على شبكة المعلومات ،ومتابعة
األوض ـ ــاع االقــتــصــاديــة للصحف القومية
وتقويمها ،ودراســة تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات الخاص بالمؤسسات القومية".
وش ــدد على أن "ه ــذه الــمــواد تــؤكــد دور
الهيئة فى عملية اإلصالح الشامل ،ودورها
فى حل أزمــات الصحف القومية واستغالل
األصــول القائمة من خالل حصرها وبحث
تعظيم االستفادة منها" ،الف ًتا إلى "أن الالئحة
ستساعد الهيئة فــى حــل أزم ــات الصحف
القومية المتراكمة طوال السنوات الماضية
مهنيا".
سواء
ً
اقتصاديا أو ً
من جانبه عبر جمال عبد الرحيم ،وكيل

برلمانيون

يطالبون بمقاضاة
قنوات اإلخوان

على الرغم انتهاء بطولة كأس األمم
رسميا ،إال أن توابعها
اإلفريقية فى مصر
ً
لــم تنته بــعــد داخ ــل أروقـ ــة الــبــرلــمــان،
خاصة بعد إذاعة بعض القنوات التابعة
لــإخــوان للقطات مــن الــبــطــولــة ،فيما
يمثل انتها ًكا لحقوق البث.
وقال النائب نادر مصطفى ،أمين سر
لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب،
إن "ســرقــة قــنــوات اإلخــــوان لمحتوى
كـ ــأس األم ـ ــم اإلفــريــقــيــة يــخــالــف كل
القواعد اإلعالمية على مستوى العالم،
كما يخالف اإلع ــان العالمى لحقوق
اإلنسان".
واعــتــبــر ،أن "مــا فعلته تلك المنابر
اإلخــوانــيــة يــتــعــارض مــع حــقــوق الملكة
الفكرية وهو مخالفة للقانون الدولى".
وأضــاف أن "حقوق الملكية الفكرية
حــقــوق راســخــة ،وهــنــاك مواثيق دولية
موضحا أن "حقوق
تنص وتؤكد عليها"،
ً
الملكية الفكرية حقوق ثابتة فى كل دول
العالم ،وال تشمل الحقوق األدبية فقط".
وطالب مصطفى بـ "ضــرورة اللجوء
إلــى المحاكم الدولية المختصة لرفع
دع ــاوى قضائية ضــد قــنــوات اإلخ ــوان
لسرقتها محتوى كأس األمم اإلفريقية،
خاصة أن مثل هــذه السرقات تتسبب
فى خسائر اقتصادية وبالتالى البد من
مقاضاتها".
ف ــي ال ــس ــي ــاق ،أكـ ــد الــنــائــب سمير
البطيخى ،أن "ســرقــة قــنــوات اإلخــوان
لــبــث ك ــأس األم ــم اإلفــريــقــيــة هــو عمل
غير جائز قانو ًنا ،ويجب مقاضاة هذه
القنوات اإلخوانية".
وأضـ ــاف لـــ"الــمــصــريــون" أن ــه "يجب
على المجلس األعــلــى لتنظيم اإلعــام
والــقــنــوات المصرية التى امتلكت حق
بــث البطولة اإلفــريــقــيــة ،وتــمــت سرقة
المحتوى الــخــاص بالبطولة ،أن تقوم
بمقاضاة القنوات اإلخوانية فى كافة
المحاكم الدولية".
وتوعد البطيخى بأنه "سيكون هناك
تــحــرك مــصــرى بالفعل ضــد الــقــنــوات
اإلخوانية التى تخلت عن مصداقيتها،
وقامت بسرقة حقوق الملكية الفكرية
لبعض الــقــنــوات المصرية ،ألن هناك
مواثيق دولية تنص وتؤكد على ضرورة
حماية حقوق الملكية الفكرية ألى وسيلة
إعالمية".

عصام الشربينى

نقابة الصحفيين ،عن رفضه لما جاء بالمادة
الثانية من الالئحة ،التى تنص على" :تحدد
الهيئة البدالت التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء
الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية
القومية ،وتضع قواعد تحديد البدالت التى
يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه
المؤسسات".
وكتب "عبد الرحيم" عبر موقع التواصل
االجتماعي "فيس بوك" قائالً" :أعتقد أن هذا
البند من الالئحة غير مقبول بالمرة لألسباب
اآلتية ،وهى أن رئيس الجمعيات العمومية
لجميع المؤسسات الصحفية القومية طب ًقا
للقانون هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
(بصفته) وبالتالى فإنه سوف يحصل على
بدل من المؤسسات وف ًقا لما يحدده".
وأضــاف" :المعروف أن أعضاء مجالس
إدارات الــمــؤســســات الصحفية القومية
وأعضاء الجمعيات العمومية بتلك المؤسسات
بعضهم يتم اختياره باالنتخاب طب ًقا للقانون
وبالتالى فهم يقومون بعمل تطوعى عام ومن
ثم ال يجب أن يحصلوا على بــدالت مقابل
عملهم العام التطوعى".
وتابع" :الجميع يعلم أن المؤسسات الصحفية
القومية تعانى من الديون وتحقق خسائر كبيرة
وبالتالى فإن عملية صرف تلك البدالت أمر
أيضا أن رئيس مجلس الوزراء
غريب ،والغريب ً
أصدر الالئحة التنفيذية للقانون بدون أخذ
رأى مجلس نقابة الصحفيين طبقا لنص
المادة  77من الدستور".

سارة عادل وحنان حمدتو

«فيس آب» ..الغرب يدرس خطورته
والشرق يدرس حالل أم حرام؟!
خبري تكنولوجيا :الضجة المثارة حوله ألن مخرتعه يحمل الجنسية الروسية

انتشر تطبيق "فيس آب" بشكل "جنوني"،
إذ تقدر آخر اإلحصائيات أن نحو  150مليون
مستخدم استخدموا هذا التطبيق ،الذي يعطي
جدا عن شكل مستخدمه بعد
صورة تقريبية ً
تقدمه في السن خاصة في مرحلة الشيخوخة،
شيبا أو انتشار
وذلك على غرار اشتعال رأسه ً
التجاعيد في وجهه ،ما يثير فضول المستخدم
لمعرفة شكله في المستقبل.
و"فــيــس آب" هــو تطبيق مــجــانــي ،يمكن
تحميله فــي الهواتف المحمولة وهــو يعمل
بخاصية الــذكــاء االصطناعي ،إذ يستطيع
إعطاء صورة تقريبية عن شكل وجه مستخدمه
في المستقبل ،وذلك باستخدام عدة مميزات
مختلفة يمتلكها التطبيق ،وفق ما ذكر موقع
مجلة "نيوز ويك" األمريكية ،من بين مميزات
هذه التطبيق هو تغيير وجه المستخدم ،بما
في ذلك ً
مثل تغيير لون الشعر أو االبتسامة.
وأشــار موقع مجلة " "VICEالكندية إلى
أن تطبيق "فيس آب" ،طورته شركة روسية
تُدعى "وايرلس الب" وتتخذ من مدينة سانت
مقرا لها ،ما يثير تخوفات بشأن
بطرسبرج ً
وصــول بيانات المستخدمين إلــى الحكومة
خطيرا وفق
أمنيا
الروسية ،وهو ما يتخذ ً
ً
بعدا ً
وسائل اإلعــام الغربية التي أبــدت تخوفها
بشكل كبير من الخطورة األمنية لهذا التطبيق.
وقــــال الــمــهــنــدس إســــام غ ــان ــم ،خبير
تكنولوجيا الــمــعــلــومــات ،إن "الــضــجــة التي
صاحبت التطبيق جاءت نتيجة كون مؤسسه
يحمل الجنسية الروسية وليست األمريكية
مشيرا إلى أن "الــدول الغربية
أو األوروبية"،
ً
تتوجس من أي منتج أو إصــدار تكنولوجي
ليس من صنعها ،وت ــزداد المخاوف عندما
روسيا خو ًفا من استغالله في تسريب
يكون
ً
معلومات".
وأضاف" :لوال ذلك ما أخذ التطبيق هذه
المساحة من االهتمام ولما أثير حوله
كل هذه الضجة" ،واعتبر أن "األمر
تــم تضخيمه بشكل مبالغ فيه،
وهــذا ال يعني أن األمــر ليس ذا
خــطــورة ،فالتطبيق مــن ال ــوارد
أن يتم الحصول من خالله على
معلومات تضر الشخص نفسه
ـضــا من الممكن أن تضرر
وأيـ ً
الدولة ،وبالتالي القلق مبرر لكن
تهويله ليس في محله".
وت ــاب ــع" :هـ ــذا التطبيق ليس
أكثر خطورة من تطبيق "البوكيمون"
جدا ويمكن أن يتنبأ
فهو دقته عالية ً
بشكل الشخص ،إضافة إلى
بــعــض ال ــخ ــي ــارات

خطيرا بدرجة عالية ،أما
األخرى وهذا ليس
ً
البوكيمون فأشد خطورة خاصة أن الشخص
يقوم بتصوير مناطق ويتتبعه وهــذا أخطر
ويمكن بواسطته تجميع معلومات".
وأشار غانم إلى أن "تطبيق "فيس آب" ظهر
جديدا غير أنه انتشر
في عام  2017وليس
ً
بعد استخدام أحــد المهندسين المصريين
متابعا:
له على سبيل الدعابة مع أصدقائه"،
ً
"الحذر واجب السيما أن المعلومات التي يتم
الحصول عليها ال يعرف أحد هل يتم تخزينها
أن تحصل الحكومة الروسية على جزء منها".
وبرأي غانم ،فإن "الحديث عن أن التطبيق
غير جائز ليس في محله؛ ألنه يبني توقعه
أيضا برنامج ذكاء
على صور الشخص وألنه ً
صناعي".
وقال الداعية السلفي ،سامح عبد الحميد
حمودة ،إن "الحديث عن كون هذا التطبيق
جــائ ـ ًزا أم ال ،ال يــتــعــارض مــع قــيــام الــدولــة
باتخاذ التدابير واالحتياطات الالزمة للحفاظ
على األمن القومي من أي مخاطر أو أضرار
قد يسببها ،إضافة إلــى أن المتحدثين عن
عــدم جــوازه ال يطالبون الدولة بعدم اتخاذ
اإلجــراءات الضرورية التي من شأنها تحمي
األمن القومي".
وأض ــاف لـ"المصريون" :اســتــخــدام هذا
التطبيق حـ ــرام ،وه ــو يختلف عــن الــصــور
باستخدام الكاميرا ،ألنــه ليس فيها رسم
الــوجــوه باليد ،بــل هــو مجرد حبس لصورة
الوجه وتثبيتها على سطح مثل شاشة الموبايل
أو سطح ورقة".
وتابع" :الصور الفوتوغرافية هي انعكاس
للضوء ،أو الظل الذي خلقه الله ،أما تطبيق
"فيس آب" ففيه تغيير وتحريف وصناعة
وجه آخر ،وهذا حــرام ،وفيه ُمضاهاة لخلق
الــلــه ،حيث يضعون عــامــات للشيخوخة،
و ُيحولون طبيعة الوجه لشكل آخر،
وهــذا ال يــجــوز" .وحــذر مــن أنه
"يمكن من خالل التطبيقات،
ان ـ ــت ـ ــه ـ ــاك خ ــص ــوص ــي ــات
المشتركين ومعرفة أسرارهم
وكــشــف خباياهم واالط ــاع
عــلــى مــعــلــومــات حساسة
عــنــهــم ،وهـــذا ُيــعــد خــطـ ًـرا
على الــدولــة ،حيث يعرف
الخصوم اتجاهات الشباب،
و ُيجرون أبحا ًثا لمعرفة طرق
الغزو الفكري لتدمير طاقاتهم".

حسن عالم

