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«محمد صالح» يطارد
«راموس» فى مصر..

«اللى فى القلب فى القلب»
ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

منظومة التأمين الصحى الجديدة..
ال مريض بعد اليوم

فيديو نادر« ..عزت أبوعوف» يحيى حفل زفاف نجل «صدام»
قري ًبا ..حظر األكياس

البالستيكية بقوة القانون

قبل الزواج..

احذر المأذون
النصاب

اغتيال «السادات» ..قصة صورة قادت
مصورها إلى منصات الجوائز العالمية
برنامج «تعرية النساء»
يشعل أزمة بمجلس
النواب

أزهريون يردون على حملة:
«ال لتعدد الزوجات»

تحويل النقل الجماعى
إلى الغاز ..هل يعود
بالفائدة على المواطن؟

إلغاء رسوم واردات «البليت» ينعش سوق الحديد فى مصر

جنيها خالل
بيزنس «معامل الذهب يقفز 50
ً
التحاليل»!
 4أسابيع ..هذه أبرز األسباب

قبل الزواج ..اعرف مصاريف الطالق

أين اختفى منتخب الكرة النسائية فى مصر؟
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نصيب «اإلسكندرية والشرقية» من كعكة اإلنجازات يتحقق

تــحــقــقــت م ــش ــروع ــات قــومــيــة عــمــاقــة
على أرض الــواقــع ،فــى مختلف المجاالت
بجميع المحافظات ،وذلــك بمتابعة جــادة
من الرئيس عبدالفتاح السيسى ،الذى قال
عبارته الشهيرة "تحدى التحدى" من أجل
راحة وخدمة المصريين ،والذى يسعى بهذه
المشروعات لتحقيق انجازات تاريخية لبناء
دول ــة جــديــدة بعد ثــورتــيــن طــالــب خاللهما
الشعب المصرى بالتغيير.
الشرقية ٩ ..محطات مياه وصرف
صحى و ١٢١مدرسة جديدة
طفرة هائلة شهدتها محافظة الشرقية،
فى جميع القطاعات الخدمية بعد تنفيذ
المئات من المشروعات التى تكلفت مليارات
الجنيهات لرفع المعاناة عن المواطنين.
وشهد قطاع اإلسكان ،إنشاء  ٢٤ألفا و٥٨٣
وحدة سكنية باستثمارات قدرها ٣مليارات
و٣٠٠مليون جنيه منها ٢٣ألف وحدة سكنية
بمدينة العاشر و١٥٨٣وحدة بمركزى فاقوس
والزقازيق.
وفـــى قــطــاع مــيــاه ال ــش ــرب ،ت ــم إنــشــاء
٣محطات مياه جديدة بمركز مشتول السوق
وقريتى التاجورى وتــلــراك وتوسعة محطة
مياه أبو شلبى لترتفع طاقتها من ١٠٢ألف
يوميا إلى  ٢٠٤آالف متر مكعب
متر مكعب
ً
يــومـ ًـيــا ،وكــذلــك توسعة محطة مــيــاه ههيا
لــتــزداد طاقتها الــى ١٠٢أل ــف متر مكعب..
كما تم إنشاء مأخذ محطة مياه الحسينية
بشعفورة وقــد ساهمت تلك المحطات فى
توفير مياه الشرب وارتفاع نصيب الفرد منها
إلى ٢٥٠لــتـ ًـرا فى الــيــوم ..وقد تكلفت تلك
مليارا و١٤٦مليون جنيه.
المشروعات
ً

وفــى قطاع الصرف الصحى ،تم تنفيذ
٦محطات صــرف صحى وشبكات انحدار
وخــطــوط طــرد بقرى بحطيط والطراطرة
الجديدة والجمالية والنحاس وبير عمارة
ومــنــطــقــة عــبــد الــمــنــعــم نــبــيــه بــمــراكــز أبــو
حماد ومشتول السوق والحسينية وبلبيس
والزقازيق ،وإجراء توسعات بمحطة معالجة
الصرف الصحى بكفر صقر لزيادة طاقتها
يوميا إلى
االستيعابية من ١٠آالف متر مكعب ً
يوميا بتكلفة ١٦٥مليون
١٥ألــف متر مكعب
ً
جنيه.
وعلى مستوى االهتمام بالصحة ،فقد تم
االنتهاء من إنشاء مستشفى طوارئ فاقوس
وبلبيس والمركز الطبى بمنيا القمح وإحالل
وتجديد وإنــشــاء ٧وحـــدات صحية بمدينة
العاشر وقــرى قراجة وبنى حسن وزور أبو
الليل وبنى منصور وتــل مفتاح وميت بشار
باستثمارات قدرها ٦٤مليو ًنا و ٧٠٥آالف
جنيه.
كما شهد قــطــاع التعليم ،طــفــرة هائلة
حيث تم إنشاء ١٢١مدرسة جديدة فى جميع
مراكز المحافظة تضم ٢٠٠١فصل بتكلفة
٦٦٤مليون جنيه  ..وساهمت تلك الفصول
فى تخفيف الكثافة الطالبية والقضاء على
نظام الفترتين فى العديد من المدارس.
وفى قطاع النقل والطرق ،تم رصف ٣٠
طري ًقا بطول  ٧٣كيلو متراً بتكلفة قدرها
١١٥مليو ًنا و٣٢٨ألف جنيه يستفيد منها ٣٩١
أل ًفا ٦٦٥نسمة وتساهم تلك الطرق فى ربط
قرى المحافظة ببعضها.
وفــى قــطــاع الــشــبــاب ،تــم توفير قــروض
لــلــشــبــاب مـــن م ــش ــروع ــك قـــدرهـــا مــلــيــار

و١٨٦م ــل ــي ــو ًن ــا و٣٠٩آالف جــنــيــه لتنفيذ
ـروعــا توفر ٤٠ألـ ًفــا و ٨٠١فرصة
٩٥٨٦مــشـ ً
عمل و من جهاز تنمية المشروعات قدرها
٣٠٨ماليين و٢٠٠ألف جنيه إلقامة  ١٦ألف
مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت  ٢٤أل ًفا
و ٦٧٤فرصة عمل.
كما تم تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى الذى
تعثر تنفيذه منذ عام ٢٠١١بمراكز فاقوس
ومنيا القمح وأبو كبير ومشتول السوق وكفر
صقر وههيا وبلغ عدد المواطنين الذين تم
التعاقد معهم  ٣٥أل ًفا و٧٤١عميالً خالل العام
الحالى.
وفــى قــطــاع الــكــهــربــاء ،صــرح المهندس
محمد السيد رئيس مجلس االدارة والعضو
المنتدب لشركة القنال لتوزيع الكهرباء،

بأنه تم خالل  ٢٠١٨إنشاء  ٤لوحات توزيع
بــقــرى قصاصين األزهــــار وشــبــرا النخلة
وبردين ومنطقة الغشام بمراكز أوالد صقر
وبلبيس والزقازيق والقنايات باستثمارات
قدرها ١٦٣مليون جنيه وأعرب الشراقوة عن
سعادتهم بهذه اإلنــجــازات التى أعــادت لهم
البسمة وأثلجت صدورهم.
اإلسكندرية ..سيدى كرير ومحور
التعمير والدائرى ..مسارات تنموية جديدة
لكون شبكة الطرق والكبارى هى الشرايين
التى تسرى فيها التنمية إلى أقصى المدن
والــصــحــراء ،تركز نصيب اإلسكندرية من
المشروعات على إصالح بنيتها المتهالكة من
الطرق الرئيسية والداخلية ،نفذت الحكومة
مشروعات عمالقة فى قطاع النقل ،تشمل

مــحــاور وك ــب ــارى "الــتــعــمــيــر ،ســيــدى كــريــر،
مترا من شبكة
الدائري" ،فضال عن  65كيلو ً
الطرق والشوارع داخل المدينة الساحلية.
ففى زمن قياسي ،نفذت الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة ،مشروع كوبرى سيدى كرير،
لحل أزمة التكدس المرورى بأهم المحاور
الرئيس ّية بالثغر ،وهــو طريق "اإلسكندرية
– مطروح" الساحلى ،الذى يؤدى إلى واحد
من أكبر المشروعات التنموية على اإلطالق
وهو "مدينة العلمين الجديدة" ،ومن جانبه،
تم تنفيذ مشروع سيدى كرير والــذى يتكون
من كوبريين بإجمالى طول  ١٤٠٠متر وعرض
مترا ،وبكل منهما ٢حارة مرورية فى كل
ً ١١
اتجاه ،فيما تبلغ التكلفة اإلجمالية  ١٥٠مليون
جنيه.
ومن طريق فرعى إلى محور مرورى رئيسى
جرى إعادة توسعة وتأهيل الطريق الدائرى،
ال ــذى يــعــد وصــلــة حــيــويــة بــديــلــة لكورنيش
اإلسكندرية ،ويربط الطريق الصحراوى إلى
شرق المدينة بطول  8كيلو و 800متر ..ورغم
انتهاء أعمال توسعة وتطوير الطريق بالكامل،
إال أن هناك أعماالً أخرى مازالت تجرى على
جانبيه إلزالة التعديات والمبانى والمخازن
المخالفة لعمل حرم آمن للطريق الحيوى.
طــا كــبــيـ ًـرا فى
وقطعت المحافظة ،شــو ً
إصالح مشكالت الطرق والشوارع الداخلية،
مترا
حيث إنها شهد رصف وإصالح  65كيلو ً
من الشوارع الداخلية بتكلفة إجمالية 118
مليون جنيه.

محمد الخرو

«محمد صالح» يطارد «راموس» فى الغردقة« ..اللى فى القلب فى القلب»

وصــل سيرجيو رام ــوس ،نجم ريــال مدريد
والمنتخب اإلسباني ،مساء األحد الماضي ،إلى
مدينة الغردقة ،على متن طائرة خاصة بصحبة
أسرته ،في زيارة هي األولى له إلى مصر.
جيدا منذ
رامــوس الــذي يعرفه المصريون ً
تداخله في كرة مشتركة مع الدولي المصري
محمد صالح في نهائي دوري أبطال بين ريال
مدريد وليفربول اإلنجليزي في العام الماضي،
لم يستطع على إثرها األخير إكمال المباراة
حتى النهاية.
وتلقى رامــوس سيالً من الهجوم من محبي
صالح ،الذي لم ينس لقائد ريال مدريد كونه
تسبب في حرمانه من تحقيق حلمه في قيادة
فريقه للقب األوروبي ،إذ أنه وخالل حضورهما
احتفالية االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لم
يتجاوب مع مداعبة النجم اإلسباني أثناء مروره
إلى جانبه.
ويبدو أن المصريين مثل صــاح لم ينسوا
لقائد ريال مدريد هذا الموقف حتى اآلن ،إذ
أنه ولدى وصوله إلى مطار الغردقة ،استقبله
عدد من المصرين ،بهتافات "مو صالح".
وكان النجم اإلسباني المتزوج حدي ًثا وصل
إلــى مصر بــنــاء على دع ــوة خــاصــة مــن رجل
األعمال كامل أبو علي رئيس جمعية االستثمار

السياحي بالبحر األحمر ،للقيام بجولة سياحية
في مدينة الغردقة.
وقال أبو علي" :أعرف أن المصريين غاضبون
من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم
محمد صالح ( )..ولكن جولته في الغردقة تؤكد
حبه لمصر ،وجاء ليصالح المصريين".
وأضاف" :هذه في النهاية كرة القدم ،خاصة
أنه اعتذر لصالح في وقت سابق على تدخله
العنيف".
وتابع" :راموس من أهم المدافعين في العالم،
ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على
داعيا
مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر"،
ً
إلــى استثمار تلك الــزيــارة فــي مصلحة مصر
بشكل أفضل ،و"محو خالفات الماضي".
وتفاعلت منصات الــتــواصــل ال سيما في
"تويتر" ،مع زيــارة رامــوس بين مؤيد ومعارض
وساخر.
وق ــال حــســاب بــاســم "GAMALELDIN
" :"SOLIMANفكرة دعوة مشاهير كرة القدم
لترويج السياحة جيدة ،لكن في حالة راموس
االختيار غير صائب".
وأضـ ــاف" :سمعته كــاعــب ارتــكــب أخطاء
متعمدة ضد صــاح والعبين آخرين مشينة،
ناهيك عــن حمالت الهجوم عليه .الرياضة

«رامى مالك» يرفض أداء إرهابى
فى فيلم «جيمس بوند» الجديد

رامى مالك

رفض الممثل األمريكي من أصل
مصري ،رامي مالك ،الحاصل على
جائزة أوســكــار ألفضل ممثل ،أن
يجسد دور إرهابي يتحدث اللغة
العربية فــي فيلم "جيمس بوند"
المقبل.
وق ــال "مــالــك" ،إنــه أصــر على
ال ــح ــص ــول ع ــل ــى تـــأكـــيـــدات أن
الشخصية التي سوف يؤديها في
الفيلم لن تكون شخصية "إرهابي
عربي" ،وإنه فكر طويالً قبل قبول
دوره الجديد.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة
"مــيــرور" البريطانية ،أنــه كــان في
حاجة للحصول على تأكيدات من
المخرج األمريكي كاري فوكوناجا
بشأن دوره المقبل ،وأنه لن يكون
شخصية إرهابي يتحدث العربية،
مــؤكــدا أنــه لــن يــؤدي دور إرهابي
أبدا.
عربي ً
وتابع" :دوري في الفيلم رائــع،
وأنــا متحمس للغاية ألدائــه ،ولكن
ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري،
حيث قلت له ال يمكننا أن نربط

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 /

الشخصية بأي عمل إرهابي يعكس
أيديولوجية أو ديانة .هذا أمر ال
أحبه .لذلك قلت إذا كنت اخترتني
لهذا السبب ،فأنا منسحب".
واس ــت ــدرك" :ب ــدا مــن الــواضــح
أن هـــذه لــيــســت رؤيـ ــة الــمــخــرج،
لذلك فــإن الشخصية التي سوف
أجــســدهــا هــي إلره ــاب ــي مــن نــوع
مختلف آخر".
ويــــــؤدي م ــال ــك دور الــشــريــر
الرئيسي في فيلم بوند الجديد،
الذي يعود من خالله دانيال كريج
لتجسيد شخصية "العميل ."007
ومن المقرر عرض الفيلم في أبريل
.2020
ـامــا) حصل
وكــان مالك ( 38عـ ً
على جــائــزة أوســكــار ،مطلع هذا
الــعــام ،ألفضل ممثل رئيسي ،عن
تجسيده لــدور فــريــدي ميركوري
مــغــنــي ف ــري ــق "كـــويـــن" ف ــي فيلم
"بوهيميان رابسودي".

عال خطاب

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

أخالق رفيعة والجماهير تفضل ذوي السمعة
الطيبة".
في المقابل ،قال حساب "SARAH A.ALI
"" :وج ــود رام ــوس هــي دع ــوة مدفوعة الثمن
بهدف تنشيط السياحة وطبيعي جميع مراسم
استقباله بشكل مميز مجهزة".
وأضــافــت" :رغــم ده في مصريين عاديين
عرفوا واستنوه قدام (وانتظروا أمــام) الفندق
وهتفوا وغنوا باسم صالح لما شافوه".
وتعجبت حسابات من استضافة راموس ،رغم
اعتدائه على محمد صــاح من قبل ،وغضب
المصريين مــنــه ،واســتــنــكــرت بسخرية هــذا
االستقبال الحافل.
وقال حساب باسم "SHROUK HAMED
"" :ايه التسيب ده مش ده راموس اللي ضيع كتف
صالح ،يا خسارة يا مصر".
فــيـــمـ ـ�ا أوضــــــ�ح ح ــســ ـ�اب بـ ـ�اسـ ـ�م"  "�AH
" :"MEDHAFEZرام ــوس اللي كلنا كرهناه
لما كسر محمد صــاح مقابلة المصريين له
في الغردقه بتعرف العالم أن مصر بلد األمان
شعبها أطيب شعب في الدنيا".

صفية جمال

فيديو «أبوعوف» فى فرح نجل «صدام» يشعل ضجة واسعة

نــشــرت اإلعــامــيــة الكويتية مــي الــعــيــدان،
قديما للممثل والموسيقي الراحل
مقطع فيديو
ً
عــزت ابــو عــوف وشقيقاته ،الالتي كن يشكلن
معه فرقة "فور إم" في الثمانينات.
وأرفقت المقطع الــذي نشرته لـ "أبوعوف"
وشقيقاته أثناء إحيائهم حفل زفاف قصي ابن
رئيس الــعــراق السابق صــدام حسين ،بتعليق
عبر حسابها على موقع "تويتر"" :تصوير نادر
للمرحوم عــزت أبــو عــوف وفــرقــة "الــفــور أم"
بزفاف قصي صدام حسين".
وأثـ ــار مقطع الــفــيــديــو جـــدالً
واســعــا على
ً
مفجرا موجة من
مواقع التواصل االجتماعي،
ً
التعليقات واالنتقادات بين متابعي اإلعالمية
الكويتية.
وجــــاء ف ــي الــتــعــلــيــقــات" :حــتــى الــمــيــت ما

أبوعوف

خلص منك لك شنو انتك ما تفكرين بالموت
بــس حــايــرة بــالــشــفــط؟" و"خــافــي رب ــك وراك
قبر تنبشين الحــي والميت سلم منككموهيك

مبروك عطية« :مينفعش تتحرش
بامرأة حتى لو كانت عريانة»

وصــف الــداعــيــة اإلســامــي مــبــروك عطية ،التحرش بـ
مؤكدا أن مبالغة المرأة في زينتها ال
"السلوك المشين والقذر"
ً
مبررا الرتكاب جريمته.
تعطي للمتحرش
ً
وأضاف عطية عبر فضائية "إم بي سي مصر" ،أن وجود
التحرش أو عدم وجوده مرجعه إلى المروءة ونبل الخلق قبل
التدين.
وأشار إلى أن العالقة بين الرجل والمرأة إما زواج ،أو على
الرجل اعتبار كل النساء أمهات له ،مضيفا أن التحرش مشين
وقذر وقد يكون مقدمة للزنا.
ووجه رسالة إلى المرأة ،قائالً" :ال تكوني أحد األسباب
المشجعة على التحرش ..وال أحمل المرأة مسئولية التحرش
حتى لو مشيت عريانة".

إيمان هانى

االعالمي المثقف هاي انت سوسة الزم يقضوا
عليك" و"المرحوم ؟ وانت ماخليت سيئة سواها
بالدنيا إال ونشرتيها! الله يغفرله ويرحمه ويعفو
عنا وعنه كلنا ذنــوب ومعاصي لــوال ستر الله
علينا توبي ماتسوا عليك هالحركات".
وكانت العيدان نعت أبو عوف ،حيث نشرت
مقطع فيديو يتحدث فيه عن مرضه وزوجته
الراحلة ،وكتبت :وفاة الفنان #عزت_ابو_عوف
الله يرحمه يحكي معاناته ومرضه بعد فقد
زوجــتــه رجــل مخلص ومــحــب لــزوجــتــه ووفــي
لها حتي بعد وفاتها نوع من انــواع الحب اللي
بيستمر دايما مهما افترق".

صفية جمال

«أنغام» ترد على شائعة طالقها

فاجأت الفنانة أنغام متابعيها عبر تطبيق
"انستجرام" ،بتعليق ربطه البعض بالشائعة التي
انتشرت بقوة حول طالقها من زوجها الموزع
الموسيقي أحمد إبراهيم وعودته إلى طليقته
ياسمين عيسى.
وعلى الرغم من محاولتها االلتزام بعدم الرد،
استخدمت انغام المنشور كرسالة لمنتقديها،
وكتبت قائلة" :حين تكتفي بحسبي الله ونعم
الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ
حقك ،فانتظر نصرا من الله يقر عينك ويثلج
صدرك”.
كــان إبراهيم قــد رد ساب ًقا على نشر خبر
مهددا الصحفية التي نشرت
عودته لطليقته،
ً
الخبر باللجوء إلى القضاء ،على الرغم من طلب
أنغام تجاهل األمر.

إيمان هانى

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

املنوعات
صفية جمال

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

أنغام

قواتنا المسلحة فى أسبوع
لقاء بين وزير الدفاع وعمر الرزاز
رئيس الوزراء األردنى

التقى الــفــريــق أول محمد زك ــي ،الــقــائــد الــعــام للقوات
المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربي ،السيد الدكتور عمر
أحمد الــرزاز ،رئيس الــوزراء ،ووزير الدفاع للمملكة األردنية
حاليا فى زيارة
الهاشمية ،والوفد المرافق له الذى يزور مصر ً
رسمية تستغرق عدة أيام يحضر خاللها أعمال اللجنة العليا
المصرية األردنية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
ـاء تــنــاول مناقشة عــدد مــن الملفات
وعقد الجانبان لــقـ ً
والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضــوء العالقات
التاريخية الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين ،كذلك
سبل تنمية عالقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات
والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل من مصر
واألردن.

القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان
تدري ًبا بحر ًيا عاب ًرا بالبحر المتوسط

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم
عالقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة،
تدريبا
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية
ً
عابرا بنطاق األسطول الشمالي بالبحر المتوسط،
بحريا
ً
ً
وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية " ،"INS-TARKASHميناء
اإلسكندرية ،وباالشتراك مع الفرقاطة المصرية "دمياط".
حيث شمل التدريب تخطيط وتنفيذ عــدد من األنشطة
التدريبية البارزة ،منها التدريب على تعزيز إجــراءات األمن
البحرى وحماية خطوط المواصالت البحرية ،وإدارة أعمال
قتال هجومية ودفاعية ،مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام
الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيالت البحرية.
كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات
غير النمطية "اقتراب لنشات سريعة معادية" وتمرين تشكيالت
اإلبــحــار ،حيث يهدف هــذا النوع من التدريبات إلــى تبادل
الخبرات المشتركة مع الجانب الهندى الذى يتمتع بخبرات
عميقة فــى هــذه الــمــجــاالت ،وك ــذا دعــم الــجــهــود الخاصة
باالستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة
لكال الجانبين.

مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى
الجوى المشترك «رمسيس »2019

انطلقت فعاليات الــتــدريــب المشترك الــبــحــرى الجوى
المصرى الفرنسى "رمسيس  ،"2019بمشاركة عناصر من
الــقــوات البحرية والجوية والــقــوات الخاصة البحرية لكل
من مصر وفرنسا ،والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر
العربية ،حيث يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات
الفرنسية "شارل ديجول" ،والمجموعة القتالية المصاحبة لها،
وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية ،إضافةً إلى
عدد من الطائرات المقاتلة طراز "رافــال" و"الهل" المسلح،
ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات
ولنشات الصواريخ الحديثة ،وعناصر من القوات الخاصة
البحرية المصرية ،إضافةً إلى عدد من الطائرات المقاتلة
طراز "إف –  "16المتعددة المهام ،والطائرات المقاتلة طراز
"رافال" ،وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة
التى تنفذها القوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم التعاون العسكرى
مع الدول الشقيقة والصديقة.
يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من األنشطة التى تساهم
فى توحيد المفاهيم العملياتية ،والقدرة على قيام القوات
بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ،كما يهدف
التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية  -الجوية
المشاركين ،وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ،واالستعداد
لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.
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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 937

 4ذو القعدة 1440هــ  7يوليو  2019م

تقارير

03

بعد مطالبة نائب برلمانى ..هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم اإلخوان لمصر؟
طالــب النائــب محمد عبــد الله زيــن الدين،
وكيــل لجنــة النقــل والمواصــات بمجلــس
النــواب ،أكــرم إمــام أوغلــو ،المرشــح الفائــز
بانتخابــات رئاســة مدينــة إســطنبول التركيــة،
باســتخدام جميــع الوســائل والتدابيــر الالزمة
فــي المواجهــة الحاســمة مــع عناصــر تنظيــم
جماعــة "اإلخــوان المســلمين" ،التــي تتخذ من
مقرا لها.؟
األراضي التركية ً
وقال زين الدين ،في بيــان ،إنه "من الواجب
والضــروري علــى "أوغلــو" تخليــص إســطنبول
من هؤالء اإلرهابيين واتخــاذ جميع اإلجراءات
لتســليمهم إلــى مصــر ،وعليــه اســتخدام
صالحياته في إغــاق قنوات جماعــة اإلخوان
التي تبث من مدينة إسطنبول التركية".
وأكد أن "هــذه القنوات ال يمكــن وصفها إال
يوميــا على
بالقنــوات اإلرهابيــة التــي تحــرض ً
القتل وسفك دماء األبرياء".

وكانــت حالــة مــن القلــق ســيطرت علــى
قيــادات جماعــة اإلخــوان بعــد فــوز المرشــح
المعــارض ألردوغــان ،أكــرم داود أوغلــو،
وانتزاعــه كرســي بلدية إســطنبول أكبــر مدينة
تركيــة ،خاصــة أن حــزب الشــعب الجمهــوري
يتطلع إلى عالقات أفضــل مع الدولة المصرية
على النقيض من سياســة الرئيــس رجب طيب
أردوغان.
وقــال النائــب إبراهيــم عبــد الوهــاب،
عضــو لجنــة العالقــات الخارجيــة ،بمجلــس
النــواب ،إنــه "ربمــا قــد يكــون لــدى عمــدة
إســطنبول صالحيات أو قرار بتســليم اإلخوان
الموجوديــن بتركيــا إلى مصــر؛ في ظــل وجود
قوانيــن خاصــة تمنــع تســليمهم ،ولكــن هنــاك
بصيصا من النــور بعد نجاح الحــزب المنافس
ً
ألردوغان ،خاصة أن هناك مؤشــرات بأن هذا
الحــزب ربمــا يكــون هــو الحــزب الحاكــم فــي

االنتخابات المقبلة".
وأوضح أن "مطالبة عمدة إســطنبول بتسليم
اإلخــوان حتــى لــو لــم تكــن ذات جــدوى مــن

الناحيــة القانونيــة بالنســبة للقانون والدســتور
التركــي ،لكــن فــي النهايــة نطالــب بوقــف أي
انتهــاكات وغلــق المنابــر اإلعالميــة التــي

معاديــا للدولة
تبث مــن تركيــا وتتبنــى خطابًــا
ً
المصرية وتنشر السلبيات بشكل مستمر".
مــن جانبــه ،قــال إســام الكتاتنــي ،الباحث
في الحركات اإلســامية ،واإلخواني المنشــق،
إن "مــا يطالــب بــه عضــو مجلــس النــواب ،ما
هــو إال "شــو إعالمــي"؛ ألن القوانيــن التركيــة
ال تســمح بتســليم اإلخــوان الموجوديــن علــى
األراضي التركية".
وأضــاف لـ"المصريــون"" :النائــب الــذي
يطالب بتســليم اإلخوان وغلق القنوات يخاطب
عمدة مدينة إســطنبول أكرم إمام أغلو ،ونسي
أن هنــاك رئيــس الــوزراء والرئيــس ،وهمــا
صاحبا سلطة أعلى منه في تركيا".
وأوضــح "الكتاتنــي" ،أن "وأغلــو ال يملــك
تعديا على
اتخاذ مثــل هذا القــرار ،ألنه يعتبــر
ً
موضحا أن "تركيا ال تعتمد
ســلطات الرئيس"،
ً
الحكم الفيدرالي مثل الواليات المتحدة ،الذي

يمنــح كل والية الحــق في وضــع قوانين خاصة
بها".
وأشــار إلــى أن هنــاك "جهــات مختصة هي
التي تتولى المطالبة بذلك ،وهــو النائب العام،
وذلك من خــال مخاطبة النائب العــام التركي
كجهــة قضائيــة والمطالبــة بتطبيــق األحــكام
عليهم".
واعتبــر "الكتاتنــي" ،أن "اإلعــام المصــري
هو من أعطــى الفرصــة لفتح قنــوات معارضة
علــى أرض تركيــا ،لعــدم مناقشــته القضايــا
التــي تخــص المواطنيــن ،وابتعاده عــن المهنية
والحياديــة ،لذلــك باتــت القنــوات التــي تبــث
مــن داخل تركيا منافســة بشــكل أكبــر للقنوات
المصرية".

مصطفى صابر

مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..ال مريض فى مصر بعد اليوم إلغاء رسوم واردات «البليت»
ينعش سوق الحديد فى مصر

انطلقــت الثالثــاء الماضــي ،المرحلــة األولى
لمنظومــة التأميــن الصحــي الجديــد ،فــي 20
طبيــا ووحــدة صحيــة بأحيــاء وقــرى
مركــ ًزا ً
محافظة بورسعيد.
وكان عــادل الغضبــان ،محافــظ بورســعيد،
أول مــن ســجل بياناتــه الشــخصية فــي اليــوم
األول مــن فتح بــاب التسجيل،وســط إقبــال من
المواطنيــن علــى تســجيل بياناتهــم لالســتفادة
مــن قانــون التأميــن الصحــي الجديــد ،الــذي
ســيحل ً
بدل من القانــون الســابق لتقديم خدمة
صحية حكومية للعاملين بالهيئات والمؤسســات
العامة والشــركات والمصالح الحكومية المطبق
بتعديالته على مدار العقود الستة المنقضية.
نظاما
ويعتبر نظام التأمين الصحي الجديد،
ً
اجتماعيــا ،تُقــدم مــن خاللــه خدمــات
تكافليــا
ً
ً
طبية ذات جــودة عاليــة لجميع فئــات المجتمع
دون تمييــز ،وتتكفــل الدولــة مــن خــال تلــك
المنظومــة بغيــر القادريــن ،وتكــون األســرة هي
وحدة التغطية.
وتشــتمل المنظومة علــى حزمــة متكاملة من
الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة ،كمــا تتيــح
للمنتفــع الحريــة فــي اختيــار مقدمــي الخدمــة
الصحيــة ،كمــا تعمــل علــى تقليــل اإلنفــاق
الشــخصي مــن المواطنيــن علــى الخدمــات
الصحيــة والحد من الفقر بســبب المرض ،هذا
إلــى جانــب تســعير الخدمــات الطبيــة بطريقة
عادلة ،وحصول المريض علــى الخدمة من دون
اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وقــال الدكتــور رشــوان شــعبان ،أميــن عــام
مســاعد نقابــة األطبــاء ،إن "هــذه التجربــة ال

يمكن الحكم عليها في اليوم األول من تطبيقها،
ألنها حتــى اآلن هي مجــرد فكرة بــدأت الدولة
تطبيقها ،وال يمكن الحكم عليها بشكل تام".
وأضــاف لـ"المصريــون"" :نتمنــى نجــاح هذه
الفكرة التي ســتخدم جميــع المواطنيــن خاصة
غير القادرين علــى تحمل تكلفة العــاج وإجراء
العمليات والتحاليل الطبية المكلفة ،ووضع حد
لتفشي األمراض داخل المجتمع المصري".
فــي الســياق ،أشــاد النائــب فيصــل عبــد
الرحمــن بــدر ،عضــو لجنــة الشــئون الصحيــة
بمجلــس النــواب ،بتجربــة التأميــن الصحــي
الجديدة التي انطلقت بمحافظة بورسعيد.
وأضــاف لـ"المصريــون"" :المنظومة الجديدة
ستشــمل كافــة المواطنيــن داخــل المحافظــة،

واالســتفادة األكبر ســتكون لغيــر القادريــن ،أما
العمــال فســيتكفل بعالجهــم التأميــن الصحــي
الخاص بالعمل".
وأشــار إلــى أن "ســقف التأميــن الصحــي
الجديد مفتوح ال يقف عند حد معين في تكلفة
جزءا من تكلفة
العالج ،على أن يتحمل المريض ً
العالج".
تباعا بمختلف
وأضــاف ،أن "الفكرة ســتطبق ً
المحافظــات ،إذ ســيتم إلغــاء نظــام التأميــن
الصحــي القديم حــال تطبيــق التأمين الشــامل
الجديد في باقي المحافظات".
وكانــت الدكتــورة هالــة زايــد ،وزيــرة الصحة
والســكان اليــوم تفقــدت األربعــاء الماضــي،
مستشــفى النصــر التخصصــي بمحافظــة

بورسعيد ،لمتابعة االستعدادات النهائية إلجراء
 3عمليات قســطرة فــي القلب ،ضمــن منظومة
التأمين الصحي الشامل الجديدة.
كما زارت المرضى داخــل غرفهم قبل إجراء
العمليــات الجراحيــة ،لالطمئنــان على مســتوى
الخدمــات الطبيــة المقدمــة لهــم ،وتفقــدت
مستشفى أطفال النصر التخصصي لالطمئنان
على طفلين قبــل إجرائهما عمليتيــن جراحيتين
لزراعــة قوقعة األذن ،واطمأنت مــن أولياء أمور
واألطفــال على الخدمــات الطبيــة المقدمة لهم
في المستشفى.
وتضم مرحلة التشــغيل التجريبــي للمنظومة
 20وحدة صحية و 7مستشــفيات ،وتم التعاقد
مــع كبــار األســاتذة بمختلــف التخصصــات في
الجامعــات المصريــة لتقديــم الخدمــة الطبيــة
ً
فضــا عــن تدريب
للمواطنيــن بالمستشــفيات،
 300طبيــب أســرة بإنجلتــرا لتقديــم الخدمــة
الطبية للمواطنين داخل الوحدات الصحية.
ويبلــغ ســعر الزيــارة المنزليــة للمريــض
بمنظومــة التأميــن الشــامل  100جنيــه
فقــط ،كمــا سيســدد المريــض  % 10فقــط
مــن ســعر الــدواء بحــد أقصــى  1000جنيــه،
بينمــا اإلشــاعات وكافة أنــواع التصويــر الطبي
والتحاليــل الطبيــة والمعملية مقابل ســداد 10
جنيها
 %فقط مــن القيمة بحــد أقصــى 750
ً
للحالــة ،واألقســام الداخليــة  % 5بحد أقصى
 300جنيه للمرة الواحدة.
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50جنيها خالل  4أسابيع ..هذه أبرز األسباب
الذهب يقفز
ً
التوترات السياسية فى المنطقة ..المضاربات الخارجية ..وتزايد اإلقبال عىل الرشاء أهم العوامل
في غضون األســابيع األربع الماضية ،قفزت
جنيهــا للجــرام الواحد ،إذ
أســعار الذهــب 50
ً
رواجا وشعبية في
ارتفع ســعر عيار  21األكثر
ً
جنيها ،ما
مصر مــن  602جنيهات إلــى 652
ً
ً
تساؤلت حول أسباب االرتفاع المستمر.
أثار
نادي نجيب ،ســكرتير عام شعبة المشغوالت
الذهبيــة بغرفــة القاهــرة التجاريــة ،قــال إن
أســعار الذهــب زادت نتيجــة المضاربــات
الخارجيــة وإقبال التجــار على الشــراء بكميات
كبيرة.
وفــي تصريحــات إلــى "المصريــون" ،أضاف
نجيــب ،أنه "في حــال طرحت البورصــة كميات
ذهب فإن ذلك ســينتج عنه انخفاض األســعار،
أما إذا لم تطرح فستظل األسعار كما هي".
وقال رفيق عباسي ،رئيس شعبة المشغوالت
الذهبيــة باتحــاد الصناعــات ،إن المصرييــن
يقبلــون علــى شــراء الذهب مــن أجــل الحفاظ
علــى قيمــة أموالهم مــن التــآكل بفعــل األزمات
االقتصادية.
وأضــاف أن الذهــب هــو أحــد المــاذات
اآلمنــة التــي يلجــأ إليهــا النــاس عنــد وقــوع
األزمــات االقتصاديــة ،وانهيــار العمــات ،وهــو
أداة للتحــوط من المخاطــر أكثر مــن كونه أداة
استثمارية لتحقيق األرباح.
رئيس شــعبة الذهب باتحاد الصناعات ،أكد

أن الذهــب تظهــر قيمتــه الحقيقية وقــت وقوع
األزمات وانخفــاض القيمة الشــرائية للعمالت،
والشــهادات االدخاريــة ،إذ يحتفــظ الذهــب
بالقيمة الشــرائية لــه بمرور الزمــن ،خاصة مع
ارتفاع أسعار الذهب.
وقــال وصفــي أميــن ،رئيــس الشــعبة العامة
للمصوغــات الذهبية فــي االتحاد العــام للغرف
التجاريــة ،إن المعــدن األصفــر قــد يســتأنف
صعوده ،في حال عودة التوترات السياســية في

منطقــة الخليــج ،وعــودة الحــرب التجاريــة بين
الواليات المتحدة والصين ،وتزايد التصريحات
بشأن قرب خفض الفائدة األمريكية.
وأوضــح أميــن أن بقــاء العوامــل السياســية
واالقتصادية ،المســببة للصعود الكبير ألســعار
خرا ،قــد يدفع المعــدن األصفر إلى
الذهب مؤ ً
الصعود" ،ربما إلــى نقطة مقاومــة جديدة عند
دوالرا في المستقبل المتوسط".
1450
ً
وقــال الدكتــور شــريف الدمــرداش ،الخبيــر

االقتصــادي ،إن هنــاك أســباب ينتــج عنهــا
مشــيرا إلى
ارتفاع أو انخفاض أســعار الذهب،
ً
أن قاعــدة العــرض والطلب تكون أحــد العوامل
التي تؤدي إلــى االرتفــاع أو االنخفــاض ،كذلك
التقلبات الموسمية يكون لها دور.
وأضــاف ،أن "األســباب الســابقة ليســت
الوحيــدة التــي تؤثــر علــى األســعار ،إذ إن
اســتخدام البعض للذهب كمخزن آمن ً
بدل من
العمالت األجنبيــة كالــدوالر واليــورو وغيرهم،
يؤثر على األسعار" ،بحسب قوله.
يلجــا للذهب كمالذ آمن؛ ألن
وتابع" :البعض ً
نســبة المخاطرة فيه تــكاد تكون صفــر وكذلك
ال يوجــد مــن خســر أموالــه عنــد اســتخدامه
للذهب".
وأشــار إلــى أن هنــاك عالقــة بيــن الذهــب
والدوالر ،إذ أنه "عندما تنخفض أسعار الذهب
يتجــه المواطنون لشــرائه ،مــا يؤدي إلــى زيادة
الطلــب مقابل قلــة المعــروض ،وبالتالــي ترتفع
أســعاره ،فــي هــذه الحالــة تنخفــض أســعار
الــدوالر نتيجــة زيــادة المعــروض مقابــل قلــة
الطلب ،ما يدفع الناس لشــراء الدوالر وبالتالي
ترتفع أسعاره وتنخفض أسعار الذهب".

حسن عالم

«زاهى حواس» :بيع تمثال توت عنخ أمون« ..يوم أسود»

وصــف زاهــي حــواس ،وزيــر اآلثــار
األســبق ،بيــع رأس الفرعــون "تــوت عنــخ
آمــون" في مــزاد لــدار كريســتي للمزادات
بلنــدن ،مقابــل  6مالييــن دوالر بأنــه "يوم
أسود لعلم اآلثار".
وقــال حــواس فــي مقابلــة مــع شــبكة
(" :)CNNيــوم أســود ألن بيــع رأس ملــك
مشــهور ويشــتريه ربمــا أميــر أو أحــد
األثريــاء ليضعــه فــي غرفــة مظلمــة وال
يــراه أحــد عوضــا عــن أن تكــون (القطعة
األثرية) فــي متحــف ليراهــا العامة ،رأس
توت عنخ آمون جاء مــن الكرنك بعد العام
 1970وفي هذه الحالــة فإنه غادر مصر
بصورة غير قانونية"..
وأضــاف" :علــى كريســتي (دار

المــزادات) إظهــار أي وثائــق قانونيــة
بــأن هــذه القطعــة خرجــت مــن مصــر
بصــورة قانونيــة ،ألن أي شــيء يخــرج من
مصــر قبــل العــام  1983البــد أن يحمــل
وثيقــة من متحــف القاهــرة يثبــت خروجه
القانوني"..
وردا على بيــان قالت فيه كريســتي إنها
ً
"لن تعرض للبيــع أي قطعة إن كانت هناك
قلــق مــن ملكيتهــا أو طريقــة تصديرها"..
أجاب حواس" :هذا غيــر كاف ألنه أوال ال
يملكون أي وثيقة تثبــت أن رأس توت عنخ
آمون خــرج مــن مصــر قانونيــا ،وبالمقابل
لدينا دليــل بناء على مؤتمر اليونيســكو أن
هذه القطعة يجب أن تعود للدولة"..
كانــت دار "كريســتي" للمــزادات بلنــدن

أعلنــت إتمــام بيــع تمثــال رأس الملــك
الفرعونــي "تــوت عنــخ آمــون" ،علــى
الرغــم مــن اعتــراض مصــر مطالبتهــا
بوقــف المــزاد ،وقالت الــدار عبــر موقعها
اإللكترونــي ،إن التمثــال بيــع بمبلــغ
 4.746.250جنيــه اســترليني (نحــو 6
مالييــن دوالر أمريكــي) ،دون أن تكشــف
عن المشتري.
وردا علــى ذلــك ،دعــت وزارة اآلثــار
ً
المصريــة إلى اجتماع طــارئ يضم قيادات
وزارات وهيئــات أمنيــة وســيادية ورقابية؛
لمناقشــة موقــف المــزاد واإلجــراءات
القانونية التي سيتم اتخاذها.
وخاطبــت مصــر بريطانيــا مــرات عدة؛
الســتعادة  32قطعــة أثريــة ،بينهــا رأس

تــوت عنــخ آمــون ،قبــل بيعهــا فــي المــزاد
البريطاني ،األربعاء والخميس.
قضائيا إلى
وفدا
كما أرســلت الخميسً ،
ً
الســلطات البريطانية ،للمطالبة بوقف بيع
قطع أثرية ُمهربة تمهيدا الستردادها.
وتوت عنــخ آمون ،أحــد أشــهر الفراعنة
في تاريــخ مصــر القديم (مــن  1334إلى
 1325ق.م) ويكتســب شــهرة عالميــة في
األوســاط الســياحية ،وفي صيف ،2017
أعلنت وزارة اآلثار فقدان  32ألفا و638
قطعة أثريــة على مدار أكثــر من  50عاما
مضت ،بنــاء على أعمال حصــر قامت بها.
وبيــن الحين واآلخــر ،تعلن مصر اســترداد
قطــع أثريــة مســروقة ،ومهربــة إلــى خارج
البالد.

قضت الدائــرة األولى بمحكمــة القضاء
اإلداري ،الخميــس الماضــي ،بوقــف تنفيذ
قرار وزير التجــارة والصناعــة رقم ،346
الخــاص بفرض رســوم وقاية علــى واردات
المادة الخام "البيلت" بنسبة .15%
مصنعــا مــن مصانــع الدرفلــة،
كان ٢١
ً
رفعت دعوى أمــام القضاء اإلداري الشــهر
الماضــي ،تؤكــد تضررهــا مــن قــرار وزير
التجــارة والصناعــة ،والــذي أدى لتوقفهــا،
ورفــع تكلفــة اإلنتــاج بمــا يجعل المنافســة
مــع المصانــع المتكاملــة إلنتــاج الحديــد
مستحيلة ،بحسب الدعوى.
وفــي إبريــل الماضــي ،أصــدرت وزارة
الصناعــة ،قرار رقــم  346لســنة 2019
والخاص بفرض رسوم بنســبة  15بالمائة
على البيلــت و 25بالمائة على الحديد.
وأكــد جمــال الجارحــي ،رئيــس غرفــة
الصناعــات المعدنيــة ،أن قــرار محكمــة
انتصــارا للصناعــة
القضــاء اإلداري مثــل
ً
الوطنية ويؤكد حيادية القضاء.
وأشــار إلــى أن "القــرار يصــب فــي
صالــح الدولة ،التــي تســعى لتهيئة األجواء
المالئمة لالســتثمارات المحليــة واألجنبية
وجــذب المزيــد منهــا لتوفيــر حيــاة كريمة
لماليين المصريين ،الف ًتا إلى أنه "ســيكون
بمثابــة رســالة قويــة تؤكــد أن مصــر دولة
مؤسسات تقف بجانب الحق".
أيضــا
"القــرار
واعتبــر الجارحــي ،أن
ً
يعطــي رســالة للخــارج بــأن الدولــة
المصرية تحمي مناخ االســتثمار في شــتى
القطاعات من خالل قضائها العادل".
وأشــار إلــى أن "األمــور عــادت إلــي
نصابهــا الصحيــح بعــد أن كادت صناعــة
الحديــد والصلــب تواجــه شــبح االنهيــار
مصنعا لدرفلة الحديد".
نتيجة توقــف 22
ً
وأوضــح أن "ســوق الحديــد ســيعود من
جديد إليه المنافســة العادلة الشريفة بين
المصانع وسيتحقق التســعير العادل لمنتج
الحديد فــي مصر ،الــذي ســيعود بالفائدة
الكبــرى علــى الدولــة والمســتهلك ،خاصة
أن المســتفيد األول من عودة األســعار إلى
ســوق الحديــد هــي الدولــة المصريــة فــي
ظــل ثــورة اإلعمــار والتنميــة التــي يقودها
الرئيس عبدالفتاح السيسي".
فيما ،أكــد المهنــدس طارق الجيوشــي،
عضــو غرفــة الصناعــات المعدنيــة باتحاد

الصناعــات أن "مصانــع الدرفلــة ســتعمل
بكامــل طاقتها وســتعود للعمــل بعد صدور
القرار العادل من قبل المحكمة.
وأضــاف ،أنــه كصانــع يحتــرم حكــم
القضــاء ســواء كان لصالــح المصانــع أو
ضدهــا ،الف ًتــا إلــى أن المحكمة اســتمعت
بحياديــة كاملــة لجميــع أطــراف المشــكلة
ودراســة كافــة األوراق والمســتندات
المقدمــة مــن طرفــي نــزاع القضيــة ،وهو
مــا أدى إلــى القــرار الــذي اتخــذه بالحكم
بإلغاء قرار الوزير.
وعــن تأثيــر ذلــك علــى الســوق ،قــال:
"يكفــى أنــه بعــد معــاودة المصانــع للعمــل
ســيحدث تواز ًنــا فــي الســوق ،ومــن ثــم
حصــول المســتهلك علــى الســعر العــادل
للمنتج النهائي بدون مغاالة بســبب احتكار
السلعة".
الدكتــور شــريف الدمــرداش ،الخبيــر
االقتصــادي ،قــال إنــه ضــد فــرض أي
رســوم أو جمارك علــى اســتيراد "البيلت"،
ال ســيما أن لــه تأثيــرات ســلبية علــى
االقتصادي.
وأضــاف" :القرار ســينتج عنــه تخفيض
التكلفــة وبالتالــي ســيؤدي لتقليــل ســعر
البيع ،وهو ما يصب في صالح السوق".
وفيمــا وصــف الخبيــر االقتصــادي،
القــرار بـ"اإليجابــي" ،قــال إنــه ســيجعل
أســعار الحديــد فــي مســتوى المســتهلك
العادي.
وقــال أيمــن محفــوظ ،المحامــي
باالســتئناف العالــي ومجلــس الدولــة ،إن
قــرار المحكمــة يســري تنفيذه منــذ لحظة
صــدوره وحتــى صــدور حكــم نهائــي فــي
الدعــوي ،ألن أحــكام وقــرارات القضــاء
اإلداري تكون نافذة بمســوده الحكم وبدون
إعــان ،مضي ًفــا" :حتــى لــو صــدر حكــم
موضوعي فــي الدعوي ،فــإن الطعــن أمام
المحكمة اإلدارية ال يوقف تنفيذه".
وأضــاف لـ«المصريــون»« :الخالصــة
أن هــذا قــرار لوقــف تنفيــذ قــرار وزاره
متابعا «إحالــة األمر للمفوضين
الصناعة»،
ً
هــو إلبــداء الــرأي القانوني حــول الدعوي
ومدي قانونيه القرار اإلداري أو إلغاءه».
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ً
ردا عىل بيان "المكتب العام"..

تقارير

04

سياسيون لـ«اإلخوان» :لن نضع أيدينا فى أيديكم

رد سياسيون بالرفض على دعوة المكتب العام لجماعة
"اإلخ ــوان المسلمين" للتواصل مع األح ــزاب السياسية
خالل الفترة المقبلة؛ لتوحيد األهداف ومنطلقات "الثورة
المصرية".
وأك ــدوا فــي ردهــم على البيان ،رفضهم التعامل مع
جماعة "اإلخوان" من قريب أو بعيد ،معتبرين أن الهدف
منه هو "الشو اإلعالمي" ليس إال.
وأعــرب خالد داود ،عضو جبهة اإلنقاذ السابق عن
مؤكدا أن هناك خال ًفا
رفضه بيان المكتب العام لإلخوان،
ً
جذريا بينهم وجماعة اإلخوان.
ً
وق ــال "داود" ،إن "الــبــيــان يشمل بــعــض المسلمات
الــضــروريــة الــتــي ال تــريــد جماعة اإلخـ ــوان المسلمين
رفضا من
رسميا؛ وهــو ما يجعل هناك
االعــتــراف بها
ً
ً
القوى الليبرالية لهذا البيان".
وأض ــاف" :أننا كــأحــزاب شرعية وكأعضاء بالحركة
المدنية الديمقراطية نعمل في إطار القانون والدستور".
متف ًقا معه في الرأي ،أعرب الدكتور خالد متولي ،عضو
مؤسس بحزب "الدستور" عن رفضه لبيان "اإلخ ــوان"،
قائالً" :الجماعة تحاول العودة للمشهد السياسي من
جديد من خالل هذا البيان.

وأضاف لـ"المصريون"" :جماعة اإلخوان المسلمين هي
المتسببة في ضياع الثورة المصرية منذ سرقتها لثورة 25
ـرورا بأحداث محمد محمود ،ثم إعالن الرئيس
يناير مـ ً
األسبق محمد مرسي اإلعالن الدستوري".
وأشار إلى أن "اإلخوان ال تعرف الحرية في أدبياتها،
وال تؤمن إال بالديكتاتورية".
وقال مجدي حمدان ،نائب رئيس حزب "الجبهة" ،إن
"بيان جماعة اإلخوان بالتخلي عن العمل السياسي ،تأخر
أكثر من خمس سنوات ،ولــم يعد ذا جــدوى" .وأضــاف:
"لشعب لفظ الجماعة بإرادته".
فيما اعتبر الــداعــيــة السلفي ،سامح عبد الحميد
حمودة ،القيادي السابق بحزب "النور" ،أن "البيان مجرد
كالم هالمي غير محدد المالمح والنقاط".
وأضاف لـ"المصريون"" :ال يحتوى البيان على أي خطة
أو مسار واضــح ،وفيه االعتراف باألخطاء دون ذكرها
ً
تفصيل ،والهدف منه "لشو اإلعالمي" وليست محاولة
جادة لحل أزمة اإلخوان".
ورأى أن "البيان يكشف الصراع الحاد والمتفاقم داخل
اإلخوان ،فالذي أصدر البيان هم جبهة "المفصولين" أو
جبهة "الشباب" داخل اإلخوان ،وهي المجموعة المنشقة

خالد داود

المتناحرة مع مجموعة "مكتب اإلرشــاد" التي يتزعمها
محمود عزت ومحمود حسين".

وأضــاف" :المنشقون يطرحون مراجعات ويعترفون
باألخطاء ،بصورة منفردة دون الرجوع لمجموعة مكتب
اإلرش ــاد ،ويــريــدون أن يكون لهم قصب السبق نحو ما
يزعمون أنه المخرج من األزمــة ،بعد أن وجهوا النصح
للمجموعة األخرى "مجموعة مكتب اإلرشــاد" يحضونها
على االنضمام لهم".
وأكد أن "هناك داللة خطيرة لبيان مجموعة "المكتب
العام لإلخوان" وهي أن الجماعة  -ككل  -فشلت في رأب
الصدع ،ويئست جبهة الشباب من الوصول إلى حل ُيعيد
الوئام بين الطرفين المتنازعين ،فحاولوا إدارة مراجعات
من طرف واحد".
وتــابــع" :بــا شــك مثل هــذه الــمــبــادرات والمراجعات
ليست لها قيمة حقيقية ،وال يلتفت إليها أي طرف
خارج الجماعة ،بل ال يلتفت إليها الطرف األقوى داخل
الجماعة ،وهو مكتب اإلرشاد".
وم ــؤخ ـ ًـرا أص ــدر المكتب الــعــام لجماعة "اإلخـ ــوان
المسلمين" ،وهــي جهة مكونة من مجموعة من شباب
اإلخوان ،ومناهضة لجبهة القيادات التاريخية ،بيا ًنا أكد
خالله إستراتيجية جديدة للتعامل مع المكونات السياسية
األخــرى ،أبــرزهــا" :التفريق بين العمل السياسي العام

والمنافسة الحزبية الضيقة على السلطة" ،حيث سيعمل
اإلخوان كتيار وطني عام ذي خلفية إسالمية داعم لألمة،
ويمارس الحياة السياسية في إطارها العام ،ويدعم كل
الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيته في نهضة الوطن.
وجاء ذلك بعد مراجعات قام بها أعضاء المكتب" :قمنا
بمراجعات داخلية متعددة ،وقفنا خاللها على أخطاء قد
قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم ،كما وقفنا على
أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة،
وقد تسببت تلك األخطاء والخالفات في تمكين الثورة
المضادة من زمام األمور".
وخال ًفا للموقف الرسمي للجماعة برفض انضمام
أف ــراد منها ألي أح ــزاب أخــرى بــخــاف حــزب الحرية
والعدالة الــذي أسسه اإلخــوان المسلمين بعد ثــورة 25
يناير ،أعلن المكتب العام في بيانه ،أنه سيسمح لألعضاء
والمتخصصين والعلماء من أبناء الجماعة باالنخراط في
العمل السياسي من خالل االنتشار مع األحزاب والحركات
التي تتقاطع مع رؤيتهم لنهضة األمة.

حسن عاشور

تحويل النقل الجماعى إلى الغاز ..هل يعود بالفائدة على المواطن؟
بدء التنفيذ الشهر المقبل" ..نقل النواب" :ثالثة أطراف مستفيدة من القرار ..وخبري :له ممزيات وعيوب
تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،
رئيس مجلس الوزراء إلى تحويل مركبات النقل الجماعى
من العمل بالبنزين إلى الغاز ،للتخفيف على المواطنين،
وتقليل االستيراد من البنزين أو السوالر.
وكان هذا المقترح في صلب اجتماع عقده مدبولى،
الثالثاء الماضى ،بحضور اللواء محمد العصار ،وزير
الدولة لإلنتاج الحربى ،والمهندس طارق المال ،وزير
البترول والثروة المعدنية ،والمهندس عمرو نصار ،وزير
التجارة والصناعة ،ونيفين جامع ،رئيس جهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
ومسئولو بعض الجهات المعنية.
وقـــال مــدبــولــى" :نــحــن دولـــة مــســتــوردة لمنتجاتها
البترولية ،سواء البنزين أو السوالر ،لكن أصبح لدينا
إنتاج ومخزون كبيرين من الغاز ،ولــذا يجب أن يكون
لدينا برنامج واضــح العتماد ســيــارات النقل (المينى
بــاص ،والميكروباصات ،التاكسي) على العمل بالغاز
الطبيعى ،وهو ما يخفف فاتورة االستيراد عن ميزانية
الدولة ،وفى الوقت نفسه يخفف عن المستهلك التكلفة".
وأك ــد الــدكــتــور محمد سعد الــديــن ،رئــيــس جمعية
مستثمرى الغاز الطبيعى ،أن خطة العمل ستبدأ الشهر
المقبل؛ لتوفير محطات لضخ الــغــاز ،للتيسير على
المواطنين؛ كى تغطى جميع أنحاء الجمهورية خالل
عا َمين.
وقال فى تصريحات متلفزة ،إن "تحويل مركبات النقل
الجماعى للعمل بالغاز يسهم فى تقليل تكلفة الوقود
لهذه السيارات بنسبة تتجاوز الـــ ،%50وبالتالى سيعود
ذلك على المواطن".
واستدرك" :تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز تتراوح
بين  8و 12ألف جنيه ،مع إمكانية التقسيط والكشف

على السيارة للتأكد من صالحيتها للتحويل للعمل بالغاز
الطبيعي".
وأكــد النائب عبدالهادى بعجر ،عضو لجنة النقل
والمواصالت بالبرلمان ،أن "هذا اإلجراء سيعود بالنفع
على الجميع ،ســواء المواطن أو صاحب السيارة ،أو
مشددا على أن "الدولة حريصة على
خزانة الــدولــة"،
ً
المواطن فى الدرجة األولى ورفع الضغوط المادية عن
كاهله".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"" :طالما لم
يكن هناك ارتفاع فى سعر وقود السيارة ،فسيعود ذلك
على المواطن ،ألنه من المعروف أن أسعار الغاز أرخص
من البنزين".
وأوضح ،أن "المواطن سيستفيد من هذا اإلجراء على
األقــل فى ثبات تعريفة الركوب ،أما صاحب السيارة،
سواء نقل عام أو شركات أو خاص ،فسيعود عليه بالوفرة
فى االستهالك ،حيث إن استهالك المحركات للغاز أوفر
أيضا ،كما سيوفر
من البنزين ،وهو ما يعود على الراكب ً
للدولة العملة الصعبة ،ألننا سنستبدل المنتج المستورد
بمنتج محلى".
عــضــو لجنة الــنــقــل والــمــواصــات ،اعــتــبــر أنــه "مــن
أيضا أنــه يولد طاقة نظيفة
مميزات استهالك الغاز
ً
محافظة على البيئة ،على عكس االنبعاثات التى تخرج
من محركات السيارات التى تعمل بالبنزين أو السوالر،
والمليئة بالرصاص والغازات السامة.
وأشــار إلــى أن "األمــر ال يــزال قيد مناقشة مجلس
الــوزراء ،ولم يصل إلى البرلمان بعد ،وفى حال عرضه
على البرلمان سيكون هناك إجراءات تتضمن الحفاظ
على حق الراكب وصاحب السيارة ،حيث إن السيارات
التى تسعى للتحويل للغاز للطبيعي ستحتاج إلى دعم

نظرا ألن األمر مكلف ،كما أن هناك مقترحات كثيرة
ً
الستيراد السيارات التي تعمل بالكهرباء".
ورأى الدكتور عماد نبيل ،أستاذ النقل والطرق بجامعة
القاهرة ،أن "هناك مميزات وسلبيات في االتجاه نحو
استخدام الغاز لسيارات النقل".
وأضـ ــاف" :الــخــريــطــة الــبــتــرولــيــة لمصر تــوضــح أن
لدينا كميات كبيرة من الغاز الطبيعى ،وكل فترة هناك
اكتشافات جديدة ،بخالف البترول الذى ال يكفى إنتاجه

أزهريون يردون على حملة« :ال لتعدد الزوجات»

الحملة تطالب بتقنني التعدد لوقف الظلم عىل الزوجات ..وعلماء :الرشع قيده ولم يبيحه بشكل مطلق
«ال لــتــعــدد الـ ــزوجـ ــات» ،حملة
ج ــدي ــدة أطــلــقــتــهــا مــجــمــوعــة من
السيدات؛ للمحافظة على حقوق
الزوجات واألبناء.
مــؤســســات الــحــمــلــة ،يــريــن أن
تعدد الزوجات تشريع رباني أسيء
استخدامه من قبل بعض الرجال،
إضــافــة إلــى أنــه أصبح أداة لقهر
المرأة وإهمال األبناء ،لذا قرروا
ال ــت ــص ــدي ل ــأم ــر بـ ــإطـ ــاق تــلــك
الحملة.
ســمــيــرة عــبــد الــــقــــادر ،عــضــو
الحملة ،أكدت أن الخطوة ال تهدف
إلى مقاومة التشريع اإلسالمي أو
التعدي عليه ،لكنها تطالب بتقنين
التعدد وجعله بشروط ،ألنه يمارس
بعشوائية ،فــا يحترم الــمــرأة أو
حقوقها ،ويــؤدى إلى ضياع األبناء
وتشردهم.
وأض ــاف ــت ،أن «الــحــمــلــة تــأتــي
نتيجة لما رأيناه من ظلم للسيدات،
ال ــت ــي يــســافــر أزواجــــهــــن لــلــعــمــل
ف ــي ال ــخ ــارج لــســنــوات ،فتتحمل
الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة بــا شــكــوى،
وتتولى تربية األبناء وأحيا ًنا خدمة
أهــلــهــا وأه ــل الـ ــزوج ،بينما يقرر
الــزوج الــزواج في الغربة دون علم
الزوجة ،وإذا طالبته بالعدل يرفع
سالح الدين في وجهها».
الدكتور محمود مزروعة ،عميد
كلية أصول الدين بجامعة األزهر
ســابــ ًقــا ،قـــال إن «اإلســـــام أب ــاح
التعدد إباحة مقننة ،واألصــل في
الــمــســألــة هــو م ــدى قـــدرة الــرجــل
على تحقيق العدل بين الزوجات،
فمن يستطيع تحقيق ذلك يجوز له
التعدد ،ومن ال يطيقه يحرم عليه»،
بحسب قوله.
وأضــاف لـ«المصريون»« :النبي
كــان يعدل بين زوجــاتــه في قسمة
األموال واألمور األخرى التي يمكن
الــعــدل فيها ،بينما الحب القلبي

ليس بيده حيث كان يميل للسيدة
عائشة عن سائر أمهات المؤمنين،
وكان يقول ذلك».
وأوضــــــح أن «الـ ــلـ ــه ســبــحــانــه
وتعالى قال في كتابة العزيز« :ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم فال تميلوا كل الميل
فــتــذروهــا كالمعلقة وإن تصلحوا
وت ــت ــق ــوا فــــإن ال ــل ــه كــــان غ ــف ــورًا
رحيما» ،ومن ثم القضية مرتبطة
ً
بالعدل بين المتزوجات».
وأشــار إلى أن «التعدد ال يكون
إال بــالــعــدل ،والــعــدل ال يستطيع
أن يحققه كــل الــنــاس ،وبــالــتــالــي
يصير التعدد غير مباح للجميع،
لكن يجوز عند الضرورة القصوى،
وكــذلــك للمستطيع الـ ــذي يــقــدر
على التعدد ،خاصة أن هناك من
يستطيعون لكنهم ال يقدرون على
تحقيق ذلك الشرط».
ولــفــت إل ــى أن «اإلســـــام نص
على أن مــن يستطيع الــعــدل بين
اثنتين وال يستطيع تحقيقه بين

ثالثة يكون نصابه في هذه الحالة
اثــنــتــان ف ــق ــط ،ومـ ــن يــتــمــكــن من
تحقيق العدل بين ثالثة وال يقدر
على تحقيقه بين أربعة ،ال يحق له
الــزواج بأربعة وإنما بثالثة فقط،
كذلك هناك من ال يمتلك القدرة
على تحقيقه مطل ًقا ،فيحرم عليه
الـ ــزواج بــأكــثــر مــن واحـ ــدة ،وهــذه
قضية ال يعلمها كثيرون».
من جانبها ،قالت الدكتورة آمنة
نــصــيــر ،أســتــاذ الــعــقــيــدة بجامعة
األزهــــر« :الــتــعــدد شــريــعــة ربــانــيــة
وضــعــهــا الــلــه فــي األرض بــغــرض
إف ــادة الــبــشــر ،س ــواء كــانــوا رجـ ًـال
أو نساء ،لكن سوء تطبيق الرجال
سببا في ظهور تلك
للشريعة كان
ً
الدعوات الرافضة للتعدد».
واعتبرت «نصير» ،أن «اإلسالم
وضع ضوابط معينة للتعدد ،وأكدت
آيــات قرآنية أن الرجال في كثير
من األحيان لن يقدروا على العدل
بــيــن ال ــزوج ــات ،مــضــيـ ًفــة «الــشــرع
مش منتظر حد يحط له شــروط،

هو وضع شروط لوحده ،المشكلة
فـــي الـ ــرجـ ــال ال ــل ــي اســتــخــدمــوا
الشرع بشكل خاطئ ،وأساءوا إلى
الــنــســاء واألس ــرة بأكملها ،ويبقى
السؤال أين الرجال الذين يطبقون
الشرع؟!».
الــدكــتــور ،يــاســر أحــمــد مرسي،
مـــدرس الــتــفــســيــر وعــلــوم الــقــرآن
بكلية أصول الدين بالقاهرة ،قال
إن «الــتــعــدد مــبــاح بــنــص شــرعــي،
ومن ثم ال يجوز المطالبة بمنعه أو
إطالق حملة للهجوم عليه».
وأضــاف لـ«المصريون» «األمــر
حرية شخصية وال يجوز التدخل
فيه ،فهناك بعض الــحــاالت يكون
جدا ،منها مرض
فيها التعدد مباح ً
الــزوجــة أو امــتــاك الــرجــل قــدرة
جنسية زائدة».
وتساءل« :في مثل هذه الظروف،
هــل يــتــجــوز بــثــانــيــة أم يــســيــر في
طــريــق الـ ــحـ ــرام؟ ،وهـــل ف ــي هــذه
مقصرا تجاه زوجته
الحالة يكون
ً
وأســرتــه؟ ،بالتأكيد ال خاصة أنه
سار في طريق الحالل الذي أباحه
الشرع».
وأشـــــار إلـ ــى أن ال ــش ــرع حــدد
مجموعة من الضوابط والمعايير
لــهــذه الــمــســألــة ،مــعــتــبـ ًـر ا أن من
يطلقون مثل هذه الحمالت يريدون
الــقــضــاء عــلــى ال ــث ــواب ــت وتــفــريــغ
المواطنين من كل ما هو إنساني،
مرد ًفا «هناك ثوابت والكل يعلمها،
مــا الــفــائــدة مــن لتشكيك وإثـــارة
الجدل حولها».
وط ـ ــال ـ ــب أص ـ ــح ـ ــاب الــحــمــلــة
بــــ «م ــح ــارب ــة ال ــس ــف ــور والــتــبــرج
وم ــن ي ــروج ــون لــأفــكــار الــهــدامــة
والخاطئة ،ال سيما أنها تصب في
صالح المجتمع».

حسن عالم

متطلبات السوق المحلى".
وتــابــع فــى تصريحات إلــى "الــمــصــريــون"" :استبدال
البترول بالغاز للسيارات سيوفر عملة صعبة للدولة،
تستخدمها في استيراد المواد البترولية ،ألن الغاز يتم
محليا وبكميات كبيرة".
إنتاجه
ً
وحــول تأثير اســتــخــدام الــغــاز على جــودة محركات
السيارات ،أوضح أستاذ النقل والطرق بجامعة القاهرة،
أن "الغاز يحافظ على جودة المحركات أكثر من البنزين،

بخالف ما يثيره البعض ،إال أنه يحتاج لصيانة دورية".
وأشــار إلــى أن "هــذا المقترح إذا تــم تطبيقه على
كل ســيــارات النقل والــمــواصــات سيخفف على كاهل
الــمــواطــن ،وكــذا لــســيــارات النقل الــتــجــارى ،أو النقل
الجماعى من حيث ثبات تعريفة المواصالت".
أمــا عن عيوب استخدام الغاز ،أشــار أستاذ النقل
والطرق بجامعة القاهرة ،إلى أنه "يحتاج إلى صيانة
مستمرة لتانكات السيارات ومحركاتها ،كما يحتاج إلى
مشددا
تغيير وضع التانك واستبداله بأسطوانة للغاز"،
ً
على "ضرورة مراعاة ذلك فى تصنيع السيارات الجديدة
توفيرا لنفقات التحويل ،إلى أن ندخل فى عالم سيارات
ً
الطاقة الكهربائية".
وقــال الــلــواء محمد الــعــصــار ،وزيــر الــدولــة لإلنتاج
حاليا
الحربي ،إن "هناك دراسة موسعة يتم العمل بها
ً
سواء بشأن تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز
الطبيعى ،أو التصنيع المحلى".
وأضاف" :اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التوسع
فى استخدام الوقود البديل لوسائل النقل قامت بدراسة
بعض البدائل واإلجراءات فى هذا الصدد".
وأوضــح خالل اجتماع مجلس الــوزراء ،أن "من بين
هذه الدراسات ،دراسة مدى تأثر محركات السيارات
الــتــى يــتــم تحويلها مــن الــوقــود الــتــقــلــيــدى إل ــى الــغــاز
الطبيعى ،وكذا مقارنة عمر محرك السيارات التى تعمل
بالكهرباء عن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى،
إلــى جانب دراس ــة تفعيل حــوافــز التحويل للسيارات
األجرة والميكروباص".

محمد عبدالرحمن

مصر الثامنة فى قائمة أكثر
ً
امتالكا للطائرات
جيوش العالم

ضمت قائمة أكثر  10جيوش على
مستوى الــعــالــم امــتــا ًكــا للطائرات
الهجومية ،دولــتــيــن عربيتين هما:
مــصــر وال ــس ــع ــودي ــة ،وفـ ـ ًق ــا لــمــوقــع
"ج ــل ــوب ــال ف ــاي ــر بــــــاور" ،الــمــخــتــص
بالشؤون العسكرية للدول.
والــــطــــائــــرات ال ــه ــج ــوم ــي ــة هــي
الــطــائــرات الــتــي تــدعــم التشكيالت
والــــقــــوات ال ــب ــري ــة عــلــى األرض،
وتــســتــخــدم بفاعلية فــي العمليات
الــهــجــومــيــة ،لتدمير مــعــدات الــعــدو
سواء البرية منها أو البحرية.
أمــا الــطــائــرة المقاتلة فمهمتها
الرئيسة تتمثل في تدمير األهداف
الــجــويــة والــتــفــوق ال ــج ــوي ،وكــذلــك
مـ ــرافـ ــقـ ــة وحـ ــمـ ــايـ ــة الـ ــطـ ــائـ ــرات
األخــرى ،مثل القاذفات والطائرات
االستراتيجية ،وف ًقا لما نقله موقع
( )CNNبالعربية.
وأورد موقع "جلوبال فاير بــاور"،
أعـــداد الــطــائــرات الهجومية التي

تملكها أقــوى الجيوش فــي العالم،
حــيــث تــحــتــل الــــواليــــات الــمــتــحــدة
األمــريــكــيــة المرتبة األولـــى ،ويصل
عـــدد ال ــط ــائ ــرات الــهــجــومــيــة الــتــي
تمتلكها الــقــوات الجوية األمريكية
إلــى  2831طائرة تلتها الصين في
المرتبة الثانية بعدد طــائــرات بلغ
 1564طائرة.
فيما تحتل روسيا المرتبة الثالثة
عــالــمـ ًـيــا بــامــتــاكــهــا  1459طــائــرة
هــجــومــيــة ،ثــم الــهــنــد فــي الــمــرتــبــة
الرابعة عالميا ً وتمتلك  694طائرة
فـ ــي ت ــف ــوق واضـــــح ع ــل ــى جــارتــهــا
ومنافستها النووية باكستان في هذا
الجانب.
من جهتها ،احتلت كوريا الشمالية
الــمــرتــبــة الــخــامــســة عــالــمـ ًـيــا بــعــدد
طــائــرات هجومية وصــل الــى 498
طائرة متفوقة بفارق ضئيل في هذا
الجانب على جارتها الجنوبية التي
احتلت المرتبة السادسة بامتالكها

 466طائرة هجومية.
وف ــي الــمــرتــبــة الــســابــعــة ،جــاءت
باكستان التي تمتلك  438طائرة من
هذا النوع ،متأخرة بذلك عن جارتها
الهند.
فــي حين جــاء تصنيف مصر في
المرتبة الثامنة على مستوى العالم
بــامــتــاكــهــا  341ط ــائ ــرة هجومية
تلتها المملكة العربية السعودية في
عالميا بعدد 325
المرتبة التاسعة
ً
طــائــرة هــجــومــيــة ،فــي تــفــوق واضــح
وكبير على كثير مــن الــجــيــوش في
المنطقة.
وفي المرتبة العاشرة جاءت اليابان
بامتالكها  297طائرة هجومية.
وهــــــذه ال ــق ــائ ــم ــة تــشــمــل فــقــط
الطائرات الهجومية والقاذفات ذات
األجنحة الثابتة وفـ ًقــا إلحصائيات
 ،2019وال تضم كافة أنواع الطائرات
األخرى التي تمتلكها القوات الجوية
لتلك البلدان.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 937
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«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات»..
استغالل وأمراض وأشياء أخرى

«أصحاب السكن سماسرة وبيسرقونا» ..بلكنة صعيدية متميزة راحت
بعض المغتربات الوافدات من «الصعيد الجواني» ،يفتحن قلوبهن
لنا ،ليكشفن عن أسرار ما يدور داخل الشقق المفروشة بإحدى
المناطق القريبة من جامعة القاهرة ،وما تعانيه الطالبات من
سيطرة وسوء معاملة واستغالل من قبل المالك.
«أثاثات متهشمة ،جدران محطمة ،وحمامات غير آدمية» ..هنا

تكمن «ويالت الغربة» ،لطالبات لم يحالفهن الحظ بالقبول
بالمدينة الجامعية ،فلجأن إلى السكن الخاص ،ليصبحن فريسة
لـ«مافيا الشقق» بشارع السكرى بمنطقة «بين السرايات» ،القريبة من
جامعة القاهرة.

إيمان هانى

ً
الرسير بـ  400جنيه ..والىل مش عاجبه الباب يفوت جمل ..والمضطر ينام ولو عىل األرض >> مغرتبات :نعاىن الويل من أجل الدراسة بعيدا عن أهلنا ..نرصف عىل السكن من جيوبنا ..وال نملك االعرتاض

المنزل ثالث حجرات؛ وكل حجرة تضم
ثالثة أس ّرة ،والسرير الواحد بـ 400جنيه،
تتحدث "أن ــوار عبدالفتاح" ،وهــى طالبة
بكلية اآلثــار جامعة القاهرة عن الظروف
اإلنسانية الصعبة للطالبات المغتربات،
قائلة إنهن يمتن بالبطيء داخــل الشقق
المفروشة.
وأضافت "أنوار"" :بدفع اإليجار ولو نزلنا
يومين إجازة نسلم على أهلنا بنرجع نالقى
صاحبة السكن مأجرة السرير لبنت تانية،
ولو اتكلمنا تمشينا بالليل من السكن".
وتابعت" :إحنا بنصرف على السكن أكتر
ما بنصرف على الــدراســة ،كل حاجة فى
الشقة غير آدمية وبيجلنا أمــراض بسبب
رداءة األجهزة واألوانــى واألثــاث بالمكان،
هما كام سنة وهيعدوا بس هنكون كرهنا
الدنيا بعد ما يخلصوا".
وطالبت "أنوار" المسئولين بتوفير سكن
لمغتربات فى حــال عــدم قبولهن بالمدن
الجامعة ،قائلة" :يــاريــت الــدولــة توفرلنا
مكان نسكن فيه بنفس السعر بس يكون
أدمــي ،إحنا كده بنموت وبيتنقلنا أمراض
وبتتسرق فلوسنا".
"فــى ليل الغربة يا أمــايــا" ..بضحكات
ســاخــرة تكشف عــن دم ــوع مكتومة تأبى
أن تسقط على وجنتيها ،ردت ريم أحمد
خــريــجــة "حــاســبــات ومــعــلــومــات" وتعمل
بإحدى الشركات بالقاهرة ،على سؤالنا:
"أنـ ِ
ـت طالبة وال خريجة ،بتعملى إيــه فى
القاهرة؟".
تقول "ريــم"" :أنا خلصت دراســة وجيت
أشتغل فى أم الدنيا ،خلصت فلوسى على

السكن والمواصالت وجاتلى حساسية من
سوء نظافة المكان".
وأضافت" :أنا بنزل  3أيام البلد ،وبقعد
هنا  4أيــام ،باجى أالقــى سريرى متأجر
لبنت تانية الـــ 3أيــام اللى بنزلهم البلد،
وحاجتى وأدواتى فى حد تانى مستخدمها،
ومقدرش أتكلم هيمشوني ،ومش هالقى
مكان تانى بسهولة".
وواصــلــت حديثها باكية" :إحــنــا بنوفر
من أكلنا ساعات مش بنالقى ناكل عشان
بنكون دفعنا فلوسنا فى تصليح حاجة فى
الشقة ،رفضت صاحبة السكن تعملها،
إحنا عايشين  8بنات فى شقة واحدة غير
البنات اللى بيجوا يباتوا يــوم وال يومين
معانا ويمشوا".
"فيسبوك خــدعــنــي" ..تكشف الطالبة
أمنية محمد ،المنتظمة فــى الــدراســات
العليا فى اللغة عربية ،رحلتها مع "مافيا"
أصحاب الشقق المفروشة ،قائلة" :وقعت
فــريــســة للسماسرة عــبــر صــفــحــات على
فيسبوك ،وذهبت بالفعل بعد رؤيــة أحد
الــمــنــشــورات لــإعــان عــن شــقــة خاصة
للطالبات ،وفوجئت بــأن ما رأيته عكس
الصور التى رأيتها فى اإلعالن".
وأضافت" :الشقة رغم أنها غير آدمية
وعكس اللى شوفته فى الصورة سعرها كان
غالي ،اضطريت أسكن فى مكان تانى مع
طالبات معرفهمش".
وعــلــى الــجــانــب اآلخ ـ ــر ،تــحــدثــنــا إلــى
"أم محسن" ،والتى تقوم بتأجير منزلها
للطالبات المغتربات عن الشروط المطلوبة
للفوز بسرير لديها.

عم زغلول" :الليلة بـ 40جنيه للبنت الىل ملهاش مكان"..
وعم محمد :بأخجل من الىل بأشوفه بعينى
"أنا ميهمنيش غير االلتزام فى اإليجار،
واألمانة" ..هذه هى كل الشروط المطلوبة
لدى أم محسن للفوز بسرير لديها داخل
الشقة.
وعــن تجربتها مــع المغتربات ،قصت
"أم مــحــســن" الــعــديــد مــن الــمــواقــف لها
مع الطالبات ،قائلة" :البنات مش القية

عرسان ،بييجوا عندى عشان مينكدوش
على نفسهم بيدرسوا ويشتغلوا فى نفس
الوقت من غير ما حد ينكد عليهم".
"الــبــنــات آخــرهــا ص ــوت مــش بتجيب
مشاكل جامدة ،لكن الوالد بيضربوا بعض
داخــل الشقة وبتحصل مصايب ،وأغلب
مشاكلهم على بنت" ..هكذا رد عم زغلول

"صاحب سكن" على سؤالنا له" :ليه بتسكن
بنات ما تسكن الوالد؟".
ووصـــــف "عــــم زغــــلــــول" ،الــطــالــبــات
المغتربات قائالً" :البنات المغتربات كلهم
والدى وأسرارهم ومشاكلهم معايا".
وأضاف" :البنات اللى عندى كلهم بناتي،
أنا بسكن فى شقق ملكى وشقق لناس تانية
مسافرة بره بسكنهلها أنا ،ودى مسئولية
كبيرة ،مش أى حد يسكن طالبات".
وتابع" :السرير عندى بـــ 500جنيه فى
الشهر ،واللى بتيجى ليلة وتمشى بتدفع 40
جنيه ،عشان ملهاش مكان ،وأنــا بوفرلها
مكان أحسن ما تبات فى الشارع".
مــن جــهــتــهــا ،حملت الــدكــتــورة هــويــدا
مــصــطــفــي ،وكــيــل كــلــيــة اإلعــــام جامعة
القاهرة ،الجامعة مسئولية اإلقامة لطلبات
المغتربات قائلة" :إقامة وأمــن الطالبات
مسئولية الجامعة".
وأضــــــافــــــت فـــــى تـــصـــريـــحـــات إلـــى
"المصريون"" :بالطبع الجامعة ال يمكنها
استيعاب كافة الطلبة المغتربين ،ولكن البد
من التفكير فى حلول أخرى إلنقاذ هؤالء
الطلبة من مافيا السماسرة".
واســتــنــكــرت مــصــطــفــى ،انــتــشــار سكن
المغتربين من دون الحصول على تصريح
من أى جهة رسمية ،وفى ظل غياب الرقابة
على أصحاب األمالك".
وطرحت عدة حلول فى مواجهة مافيا
سكن المغتربين ،قائلة" :يمكن أن تشارك
جامعة القاهرة فى حل جزء من األزمة من
خــال دورهــا الرقابى على سكن الطلبة
خارج الجامعة ،بحيث تكون الجامعة هى

الجهة المسئولة عن تسكين الطلبة خارجها،
أى يتم التنسيق بينها وبين صاحب السكن
تصريحا بالتسكين ،بينما
من خالل منحه
ً
تقوم الجامعة بدور رقابى وإشرافى كامل
على السكن والطلبة يخضعون لرعايتها".
ـضــا أن تسهم
وتــابــعــت" :كــمــا يمكن أيـ ً
الــحــكــومــة فــى إيــجــاد حــل ألزم ــة السكن
للمغتربين بأن تسند إلى جهة ما مسئولية
تفتيش سكن الطلبة ومحاسبة من يقوم
بتسكين الطلبة دون الحصول على تصريح
رسمى ببذلك".
أيضا أن
ـام
ـ
اإلع
كلية
وكيلة
واقترحت
ً
تشارك وزارة الشباب والرياضة فى حل
األزم ــة مــن خــال توفير مساكن خاصة
للطلبة فى دور الشباب واإلشراف عليها.
وشـــددت على أنــه "عــلــى الحكومة أن
تــدعــم الــطــلــبــة الــذيــن لــم يــقــيــمــوا داخــل
الــمــدن الجامعية بــأن تــقــدم لهم الدعم
المالى لتوفير سكن مناسب لهم ،باعتبار
أن التعليم مجاني ،واإلقامة جزء من تلك
الــمــنــحــة ،وف ــى ح ــال ع ــدم تــوفــيــر الــدعــم
تقوم بــاإلشــراف والرقابة على تسكينهم
بالخارج لضمان مكان مناسب لهم وعدم
استغاللهم".
واختتمت مصطفى بتوجيه نداء عاجل
إلى وزير التعليم العالى وأعضاء البرلمان
بطرح ظــاهــرة مافيا الشقق المفروشة،
والعمل على تنفيذ الحلول المطروحة،
أو تقديم حلول أخــرى تكون فى مصلحة
الطالب من أجل أن يعيش فى مكان الئق
بــه ،وألجــل تخريج جيل قــادر على تحمل
المسئولية يفيد المجتمع".

قبل الزواج ..اعرف مصاريف الطالق
الزوجة تحصل عىل الشقة عند االنفصال وكافة محتويات "القائمة" من اإلبرة للصاروخ
حصرا على
ال يخلو بيت من المشاكل ،وهذا ليس
ً
بيوت المصريين ،بل هو شائع فى كل المجتمعات ،حتى
المجتمعات التى تتمتع برفاهية فى المعيشة ،ونسبة
مبررا
دخل مرتفعة ،حتى ال يكون الوضع االقتصادى
ً
لــدى البعض لشيوع ظــاهــرة الــطــاق داخــل المجتمع
كبيرا يخشاه الجميع،
كابوسا
المصرى التى باتت تشكل
ً
ً
لما له من تداعيات على الوضع االجتماعى الراهن.
ووفق النشرة السنوية إلحصاءات الــزواج والطالق
التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
فى يوليو  ،2018فقد بلغت عدد إشهادات الطالق 198
إشهادا عام  ،2017مقابل  192أل ًفا و79
أل ًفا و269
ً
إشهادا عام  ،2016بنسبة زيادة قدرها .٪3.2
ً
حكما
بينما بلغ عدد أحكام الطالق النهائية 9364
ً
حكما عــام  ،2016بزيادة
عــام  ،2017مقابل 6305
ً
قدرها  ٪48.5من جملة األحكام.
وســجــلــت أعــلــى نسبة طــاق بسبب الــخــلــع ،حيث
حكما ً بنسبة  ٪76.9من
بلغ عدد األحكام بها 7199
ً
حكما) .بينما سجلت
(9364
إجمالى األحكام النهائية
ً
أقل نسبة طالق بسبب الخيانة الزوجية حيث بلغ عدد
األحكام بها  3أحكام تمثل  ٪ 0.03من جملة األحكام
النهائية.
هذه الظاهرة التى استرعت انتباه الجميع ،ودفعت
األزه ــر إلــى إطــاق حملة فــى أبــريــل  2018بعنوان:
"وعــاشــروهــن بــالــمــعــروف" ،للتوعية بأسباب الطالق
ومــخــاطــره ،وط ــرق الــعــاج بــهــدف الــحــد مــن ارتــفــاع
معدالت الطالق .وقد استطاعت خالل فترة وجيزة لم
شمل مئات األسر التى كانت فى طريقها لالنهيار.
وأطلقت دار اإلفتاء حمالت لتأهيل المقبلين على
الزواج ،بواقع  8دورات لمعرفة كيفية مواجهة الضغوط
الحياتية وزيادة الوعي.
غير أنــه ووســط تلك المحاوالت الجادة للحد من
تماما فى ظل خالفات
ظاهرة الطالق ،فإنها لم تنعدم
ً
تعصف بكثير من العالقات الزوجية.
لكنه وكما يقول المثل" :مــوت وخــراب ديــار" ،فإن
الطالق يتبعه خراب مماثل للديار ،مع لجوء المطلقة
إلــى الحصول على كامل مستحقاتها ،إمــا بالتراضى
والطرق الودية أو اللجوء إلى المحاكم.
وفــى يونيو الــمــاضــي ،وافــقــت اللجنة التشريعية

بمجلس الــنــواب على ق ــرار يــفــرض عــقــوبــات جديدة
وإضافية بشأن االمتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وتضمن التعديل المطروح إضافة نص إلى قانون
العقوبات" :كــل مــن صــدر عليه حكم قضائى واجــب
الــنــفــاذ بــدفــع نفقة لــزوجــه أو أقــاربــه أو أصــهــاره أو
أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع
مــع قــدرتــه عليه مــدة ثالثة شــهــور ،بعد التنبيه عليه
بالدفع ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة
ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وال تٌرفع الدعوى عليه إال بناء على شكوى من صاحب
الشأن ،وإذا ٌرفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزيد على سنة"،
حسب صحيفة أخبار اليوم المحلية.
ويترتب على الحكم الصادر باإلدانة تعلق استفادة
المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها
بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات
الحكومية والهيئات العامة ،ووح ــدات القطاع العام
وقطاع األعمال العام ،والجهات التى تــؤدى خدمات

مرافق عامة ،حتى أدائــه ما تجمد فى ذمته لصالح
المحكوم له وبنك ناصر االجتماعى حسب األحوال".
حيل ماكرة وحقوق ضائعة
ما أن يحصل الطالق بين الزوجين حتى يتحوال من
شريكين إلى غريمين يكادان يقتتالن ،يسعى كل طرف
إلى "تأديب" الطرف اآلخر على ما فعله به ،غير مقدر
لما كان بينهما من عشرة.
يـــروى "م .أ" قــائــاً" :ل ــم أك ــن أنـــوى الــغــدر ،لكن
ما فعلته زوجتى هو ما دفعنى لذلك ،بعد زواج دام
ستة أعــوام ساده الحب والمودة قررت زوجتى بشكل
مــفــاجــئ االنــفــصــال ،دون أســبــاب واضــحــة ،مطالبة
بحقوقها المادية من مؤخر ونفقة ،باإلضافة إلى الشقة
والمنقوالت الزوجية".
ظا على أسرتى
يضيف" :بطبيعة الحال رفضت حفا ً
فى محاوالت منى حتى تعدل عن قرارها ،إال أن كل تلك
المحاوالت باءت بالفشل ،حتى أننى هددتها فى حال
طالقى لها بأننى سوف أحرمها من األطفال وأطلب
منها أن تتنازل عن حقوقها كافة".

يتابع" :بالفعل فوجئت بتراجعها عن موقفها ،لكن فى
حقيقة األمر كانت ترتب لشيء آخر ،فقد استخرجت
جواز سفر لها ولألطفال وبحثت عن عقد عمل بالخارج،
واستغلت سفرى للعمل فى إحدى المحافظات ،وأفرغت
الشقة من محتوياتها بالكامل ألعود للمنزل وأجده على
"البالط ،ومن ثم طلبت الطالق".
أما "م.م" فيقول" :فى البداية وكأى شاب مقبل على
ال ــزواج لــم أكــتــرث بقائمة المنقوالت الــزوجــيــة ،التى
تضم جميع محتويات الشقة ،باإلضافة إلى أشياء ال
أعلم عنها شيئًا إال وقت االنفصال ،األمر الذى كبلنى
فوق طاقتى حين االنفصال ،حيث إننى خسرت كل ما
ادخرته طيلة السنوات الماضية ،سواء كانت شقة بما
فيها من أثــاث ،يصل ثمنه إلــى  150ألــف جنيه ،ألن
القانون يجعل الشقة من حق الزوجة".
فى حين يروى "أ.ع" أنه بعد أن طلق زوجته خسر كل ما
يملكه ،فقد حصلت مطلقته على شقة الزوجية ألنها حاضنة،
بما فيها من منقوالت ،باإلضافة إلى أكثر من نصف راتبه ،ألنه
محروما من أى شيء ،األمر الذى جعل
يأبى أن يجعل طفله
ً

طليقته تستغل ذلك ،وتستنزفه بشتى الطرق.
أمــا "م .ص" فــيــقــول" :ال ــزن على الـــودان أمــر من
السحر" ،فكأى منزل ال يخلو من مناوشات بسيطة
بين األزواج ،إال أن كثرة شكاوى الزوجة ألهلها تجعلهم
ينظرون عدم رضا عن الزوج ،وفى بعض األحيان تكون
الصورة المكونة فى مخيلتهم عنه أنه ال يخاف الله
ويحاولون تأمين مستقبل ابنتهم بأى وسيلة".
وأضاف" :هذا ما دفع أهل زوجتى إلقناعها بسرقة
أوراق وعقود ملكية خاصة بى كنوع من أنواع التأمين
المادي ،باإلضافة إلى طلب الطالق ورفع قضية نفقة
مؤخرا بفضل الله تم التصالح،
وكثير من األمور ،لكن
ً
إلي
وقامت زوجتى برد األوراق لي ،والمفارقة أنهم ردوا ّ
قائمة المنقوالت الزوجية ضمن األوراق الخاصة بي،
فى البداية راودنــى الشيطان بأن أمزقها ،لكن ألننى
أخاف الله ،قمت بردها لزوجتي ،األمر الذى جعلها ال
تستجيب لضغوط أهلها ،وتصر على استكمال الحياة
معي ،وبناء بيتنا بالمودة والرحمة".
مــن ال ــزاوي ــة الــقــانــونــيــة ،يــقــول الــمــحــامــى محمد
عبدالعزيز إن "ح ــاالت الــطــاق فــى مصر أصبحت
مرعبة ،حيث زادت بنسب كبيرة ،والمشكلة أن أغلب
المقبلين على الزواج ال يعرفون ما عليهم من واجبات،
سواء الزوج أو الزوجة".
وأكــد أن "الــقــانــون المصرى أعطى الحق للزوجة
بكثير من الطرق ،للدرجة أنها يمكن أن تقوم بتعذيب
زوجها فى المحاكم وتكبيله بالقضايا ،التى تصل فيها
العقوبة إلى الحبس ،حيث تقوم معظم الزوجات بعد
االنفصال برفع دعــوى تبديد منقوالت زوجية ،وهى
جنحة تصل فيها العقوبة إلى  3سنوات كما أنها يمكنها
رفع عدة دعــاوى كنفقة أطفال وأجر مسكن وحضانة
ونفقة مدارس وعالج وغيرها من القضايا".
وأوضح عبدالعزيز أنه "فى حال عدم تمكن الزوجة
من صــرف مبلغ النفقة الشهرية الــصــادرة لها ،فمن
حقها رفع دعوى حبس تطالب فيها بمتجمد نفقتها،
وهذه الدعوى ال تسقط بالتقادم ،ولكن بالدفع أو تنازل
الزوجة وإبرائها ذمة الزوج".

هبة مصطفى جاد
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بيزنس «معامل التحاليل»
كثرت الشكاوى تجاه العديد من األطباء والمتاجرة ممن يتهمون
بالمتاجرة بآالم المرضى الذين يترددون على عياداتهم الخاصة
ماديا ،من خالل إلزامهم بإجراء فحوصات وتحاليل
وإرهاقهم
ً
طبية لدى معامل بعينها ،على الرغم من أنه فى بعض الحاالت
ووفقًا لتقديرات أصحابها ال يتطلب األمر إجراءها ،وهو ما يجعلهم
يتهمون هؤالء األطباء بالتربح واالنتفاع من وراء تحويلهم إلى معامل

تحاليل بعينها.
عموما ،إذ
وهذا األمر ال ينكره العاملون بالحقل الطبى فى مصر
ً
يشيرون إلى وجود ممارسات كهذه تتناف مع أخالق مهنة الطب،
وإن كانت ليست بين عموم األطباء.

عمرو محمد

أطباء يوجهون المرىض إىل معامل تحاليل بعينها يضعون أنفسهم فى دائرة الشبهات
ً
طبيب بمعمل شهري :هناك من يحصل عىل عمولة تصل إىل  ..%50و"اإلفتاء" :غري جائز رشعا >> أطباء يدشنون حملة "ضد بزينس التحاليل الطبية  -الستغالل المريض"
أحــد العاملين بمعمل تحاليل شهير أكد
لـ«المصريون» طلب عدم نشر اسمه  -والذى
تحدث بجرأة عن ما يحدث داخل أروقة هذه
«الكماشة» ،وفق تعبيره.
إن العالقة المريبة بين الطبيب ومعمل
التحاليل قائالً" :هناك حالة ربط بين الطبيب
ومــعــامــل الــتــحــالــيــل ،إذ إن االثــنــيــن يخدمان
بعضهما الــبــعــض ،لــيــس مــن أج ــل المريض
فقط ،ولكن من أجل الحصول على امتيازات
وعموالت كبيرة بآالف الجنيهات".
يضيف" :الطبيب الذى يكشف على مريض
تماما أنــه فــى بعض األحــيــان ال يتطلب
يعى
ً
األمــر تكليف المريض إجــراء تحاليل بعينها،
لكنه يصر عليها حتى يحصل على عمولة من
المعمل الذى أرسل المريض إليه".
يتابع" :هناك الكثير من االمتيازات يحصل
بعيدا عن العموالت المادية؛ قد
عليها الطبيب ً
تكون فى صــورة عالقات أو مصالح يتحصل
عليها من وراء قــوة عالقات أصحاب معامل
كبيرا يتجاوز
التحاليل ،الذين يمتلكون نفوذًا
ً
مهنتهم األساسية".
واســتــدرك المصدر قائالً" :دعنى أخبرك
بأننا نتعامل مع دكاترة يحصلون على هدايا
عينية وامــتــيــازات كــبــيــرة ،مــن أج ــل إرس ــال
الــمــريــض لمعمل بــعــيــنــه ،وهــنــاك دكــاتــرة ال
يأخذون عموالت ،لكن يحصلون على هدايا
فى صــورة رحــات للخارج كحضور مؤتمرات

وغيرها".
ليس هذا فحسب ،بل إنه وكما كشف أحد
األطباء العاملين بمعمل شهير ،فإن "الكثير من
األطباء ال يتعاملون فقط مع معامل التحاليل،
بل ويتعاملون مع بعض الصيدليات التى تحتوى
على عــاج غــالٍ
جــدا؛ والــذى يكتبه الطبيب
ً
للمريض مقابل تقاضى نسبة من المبيعات؛
خاصة ون اإلقبال يكون ضعي ًفا على األدويــة
مرتفعة الثمن".
يتابع الطبيب بقوله" :هناك معامل تحاليل
تمنح الطبيب نسبة تصل إلى أكثر من  %50من
قيمة التحليل للمريض الواحد".
وكان الف ًتا أن العديد من األطباء هم الذين
بــادروا إلى إطــاق تدشين صفحة على موقع
التواصل االجتماعى "فيسبوك" ،تحت اسم
"ضــد بيزنس التحاليل الطبية  -الستغالل
المريض" ،وهــى صفحة تعنى بالتعامل غير
القانونى والمحرم بين الطبيب وبعض المعامل
التحليلية.
وال يخفى الكثير من األطباء استياءهم إزاء
"البيزنس" غير المشروع ،والــذى يتنافى مع
أخالقيات مهنة الطب ،المتمثل فى حصول
بعض األطباء على نسبة من األرباح من معامل
التحاليل.
يقول دكتور يدعى محمود سعد" :البيزنس
بين المعامل واألطباء بيعمل فلوس كتير جدا
وم ــش هــتــاحــق ..بــس م ــال ح ــرام وســحــت".

وتابع" :يعنى فى الدنيا مش هتتمتع بالفلوس
دى بل هتكون عليك وعلى عيالك نقمة ،وفى
اآلخــرة ،أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى
بــه ،ال تتاجر مــع األطــبــاء ليرسلوا المرضى
لمعملك ،ولــكــن تــاجــر مــع الــلــه يغير قلوب
األطباء والمرضى إليك بقدر يقدره فيه نفعك

وصالحك إن صدقت النية ،قليل بركته تكفيك
خير من كثير يعميك ويطغيك ،واآلخــرة خير
وأبقى".
وهــو ال ــرأى ال ــذى اتــفــق معه طبيب آخــر،
بقوله" :متقنعش نفسك بالحرام ومتحللش
لنفسك النسبة ..النسبة حرااام شرعا".

بينما يستنكر طبيب األمر ،بقوله" :الغريب
أن بعض األطــبــاء ومــديــرى المعامل أصبحوا
يستحلون التجارة بالمريض !!!".وأطلق طبيب
آخــر رســالــة تحذيرية إلــى زمــائــه األطــبــاء،
بقوله" :إلــى كل من يعمل فى المجال الطبى
أوعى تأكل والدك حرام" .
وكـــان أح ــد أعــضــاء مجلس إدارة إحــدى
الشركات الطبية الكبرى تزجه بالسؤال إلى
دار اإلفــتــاء ،قــائـ ًـا" :أنــا عضو مجلس إدارة
فى شركة تقدم خدمات طبية  -مركز أشعة
 وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباءالــجــراحــة والــبــاطــنــة ،فــإن الــزبــون الحقيقى
للمركز هو الطبيب الذى يحول المرضى ،وقد
ظهر فى اآلونــة األخيرة تعامل معظم مراكز
األشعة والتحاليل الطبية مع األطباء بتقديم
رواتـ ــب أو عــمــوالت أو هــدايــا نظير تحويل
المرضى لمراكز األشــعــة بــاالســم؛ حيث إنه
يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التى تقدم
تقريبا بنفس مستوى الجودة..
نفس الخدمة
ً
أرجو من فضيلتكم إفادتى إن كان هذا النوع من
التعامل واالتفاق بين مراكز األشعة واألطباء
الذين يحولون المرضى مقابل عموالت مادية
شرعا أم ال؟".
جائز
ً
وأجابت دار اإلفتاء ،عبر صفحتها الرسمية
على "فيسبوك" ،قائلة" :ال يجوز للطبيب أن
يخالف آداب مهنته ،وعليه أن يضع نصب عينيه
األمانة فى نصحه للمريض ومشورته له ،وأن

يدله على ما هو أنفع له فى عالجه وأحفظ
له فى ماله ،وال يجوز له أن ُي َق ِّدم مصلحته فى
ذلك على حساب مصلحة المريض ،فإن خالف
شرعا؛ ألنه مستشار فى ذلك"
ذلك فهو آثم
ً
واستدلت فى فتواه بقول النبى صلى الله
عليه وآله وسلم« :ال ُْم ْس َت َشا ُر ُم ْؤت ََم ٌن» رواه اإلمام
أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم.
وإذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك
فله أن يأخذ بهذه النصيحة ،وله أن ال يأخذ بها
ألى سبب كان ،إال أن يثق فى الطبيب ولم يكن
هناك أى إثقال على المريض .وبالجملة :فعلى
الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل
والدائم على مصلحة المريض ،وأن يجعلها ً
أول
فى ترتيب األولويات.
وقد جاء فى المادة رقم ( )8من "الئحة آداب
المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان
رقــم ( )238لسنة 2003م[ :ال يجوز للطبيب
ً
عمل من األعمال اآلتية ،... :طلب
أن يأتى
أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظير
التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة
للمرضى ،أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصحة
أو دور للتمريض أو صيدلية أو أى مكان محدد
إلجــراء الفحوص والتحاليل الطبية ،أو لبيع
وبناء على
المستلزمات أو العينات الطبية].
ً
ذلك وفى واقعة السؤال :فهذا النوع من التعامل
شرعا ،وفق دار
الــوارد فى السؤال غير جائز
ً
اإلفتاء المصرية.

قري ًبا ..حظر األكياس البالستيكية بقوة القانون
مرشوع قانون لحظر استخدامها بجميع المحافظات بسبب آثارها الخطرية عىل البيئة >> فرج عامر :تالف البالستيك فى البحار يعرض الكائنات البحرية للنفوق

أثــار مقترح بسن قــانــون يحظر اســتــخــدام األكياس
ً
جـــدل واس ـ ًـع ــا ،خــاصــة وأن
البالستيكية فــى مــصــر،
البالستيك يتداخل مع صناعات أخرى عديدة على هيئة
مواد خام ،وهو ما دفع معنيين إلى التساؤل حول كيفية
تطبيق الحظر وأثر ذلك على هذه الصناعة والعاملين
فيها فى مصر ،فى الوقت الذى يرون فيه أنه ال توجد
بدائل أخــرى عملية ،فضالً عن كــون أسعارها مالئمة
لجميع المصريين.
تفاصيل المقترح
ويتبنى المقترح المهندس محمد فرج عامر ،رئيس
لجنة الصناعة بمجلس النواب ،الذى يقول إن مشروع
الــقــانــون يــهــدف فــى المقام األول إلــى وقــف األض ــرار
الــنــاتــجــة عــن اســتــخــدام األكــيــاس البالستيكية ســواء
لإلنسان أو للبيئة.
وأوض ــح أنــه انتهى مــن وضــع غالبية م ــواد مشروع
مشيرا إلى أنه استلهم فكرته من الدانمارك
القانون،
ً
التى كانت أول ال ــدول األوروبــيــة التى وضعت قانو ًنا
بمنع استخدام األكياس البالستيكية واستخدام البدائل
الصحية فى  ،1993من خالل دفع بدل نقدى للحصول
على كيس بالستيك ،مــا أســهــم فــى تــراجــع استهالك
األكياس البالستيكية بنسبة .%60
وأضــاف عامر لـ"المصريون" ،أن "أيــرلــنــدا فرصت
ضريبة باهظة على مستخدمى األكــيــاس ،ما أدى إلى
انخفاض تداولها واستخدامها إلى ."%90
وأشار إلى أن االتحاد األوروبى أعلن تراجع استخدام
البالستيك فى  2019إلى  ،%80إلى جانب أكثر من 150
دولــة متقدمة حظرت استخدامه ،ووفــرت بدائل آمنة
للبيئة والمواطنين ،ومن بينها أستراليا وفرنسا استخدام
األكياس ،وآخرها تشيلى التى تعد أول دولة فى أمريكا
تماما
الالتينية تحظر استخدام األكياس البالستيكية
ً
داخــل محالت السوبر مــاركــت ،والمتاجر الكبيرة بعد
انتهاء الفترة التجريبية فى أغسطس .2018
رسميا
المسجلة
وذكــر أن عــدد مصانع البالستيك
ً
داخل القطاع تصل إلى  3آالف مصنع ،بحجم استثمارات
يصل إلى  25مليار جنيه ،وحجم المبيعات بهذه الصناعة
بلغ حوالى  20مليار جنيه فى العام الــواحــد ،منها 5
مليارات جنيه قيمة منتجات تم تصديرها للخارج ،ويصل
حجم العمالة فيها  600ألف عامل ،ويبلغ عدد المصانع
العاملة  3آالف مصنع ،منها  2000مصنع إضافة إلى
عدد من المصانع غير المسجلة بالجمعية.
كــمــا وص ــل حــجــم الــمــخــلــفــات الــنــاتــجــة عــن صناعة
سنويا؛ ما
البالستيك وصل إلى مليون و 200ألف طن
ً
يزيد من مشكلة كيفية التخلص منها ،لكونها مخلفات
معمرة تستمر ألكثر من  50سنة دون التأثر بعوامل البيئة
بل تؤثر عليها بصورة خطيرة.
وتابع عامر" :أكدت على المصريين المسافرين إلى
دولة تنزانيا ضرورة مراعاة ما أعلنته الحكومة هناك،
اعتبارا من
فى ضوء حرصها على نظافة البيئة من أنه
ً
األول من يونيو الماضى ستقوم بحظر استخدام كل أنواع

األكياس البالستيكية سواء المصدرة أو المستوردة أو
المصنعة أو المخزنة ،وحظرت كذلك منذ عــدة أيام
استخدام األكــيــاس البالستيكية لتأثيرها الضار على
صحة المواطنين".
واستكمل" :التوقف عن استخدام األكياس البالستيكية
فى مصر يحتاج إلى جهد كبير؛ ألن مصر تستهلك 12
سنويا ،بتكلفة نحو  12مليار جنيه،
مليار كيس بالستيك
ً
خاصةً أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج،
واألكياس غير قابلة للتدوير ،وتستغرق مئات األعــوام
لكى تتحلل ،وتنتهى كميات منها إلى البحار واألنهار ،ما
يعرض الكائنات المائية للنفوق".
وزاد" :الــتــخــلــص منها بحرقها ي ــؤدى إلــى انبعاث
سلبا على الغالف الجوي،
جسيمات وغازات سامة تؤثر ً
وتدمر صحة اإلنــســان ،وتدخل فى تصنيعها مشتقات
شديدة الخطورة ،تتفاعل مع الــمــواد الغذائية ،وتؤثر
بالسلب على صحة المواطنين ،لذلك البــد من إيجاد
بدائل للشنط البالستيكية ،كالورق واألكياس الصديقة
للبيئة".
وأشاد بتجربة محافظة البحر األحمر ،بحظر األكياس
البالستيكً ،
قائل" :تجربة جديرة بالتكرار ،إذ استخدمت
المحافظة األكــيــاس البديلة الــتــى مــن شأنها حماية
الحياة البرية والبحرية ،والحفاظ على األنواع المهددة
باالنقراض التى تأثرت بشدة من البالستيك سواء عن
طريق االبتالع أو االختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا
البالستيكية ،مما يؤثر بالتبعية على صحة اإلنسان".
أكياس جديدة صديقة للبيئة
فــى المقابل ،قــال خالد أبــو الــمــكــارم ،رئيس شعبة
البالستيك بغرفة الصناعات الكيماوية التابعة التحاد
أكياسا قابلة للتحلل تكلفتها أعلى
الصناعات ،إن "هناك
ً

حاليا
بنحو  15إلى  %20عن العادية ،والشعبة تــدرس
ً
كيفية توفير مواد جيدة للصناعة وبتكلفة أقل حتى ال
يتحمل المستهلك الــزيــادة؛ ألنه تاجر الجملة فى حال
ارتفاع التكلفة سيحملها على المستهلك".
وأضاف لـ"المصريون"" :القانون الجديد يسعى لوقف
األضرار الناتجة عن استخدام األكياس البالستيكية سواء
لإلنسان أو للبيئة ،وتوفير بدائل آمنة للبيئة والمواطنين،
كما أن المصانع العاملة فى تصنيع األكياس البالستيكية
ستتجه خالل الفترة المقبلة من التحول التدريجى إلى
تصنيع أكــيــاس بالستيك جــديــدة قابلة للتحلل كبديل
لألكياس العادية ،لذلك نطالب بسرعة االنتهاء من إعداد
القانون".
وأشار إلى أن "هناك مصانع بدأت بالفعل فى التحول
إلى هذه الصناعة قبل عامين ،لكن بسبب ارتفاع التكلفة
لم تتحول باقى المصانع بعد ،وذلك على الرغم من كون
ـروريــا ،بعد أن تحولت غالبية دول العالم إلى
ذلــك ضـ ً
صناعة األكــيــاس الورقية ،وبــدأت السعودية فى وضع
شروط تطبق على الوافدين إليها ،بعدم الدخول بأكياس
عادية ضمن الصادرات إليها".
إلى ذلك ،رحبت وزارة البيئة بمشروع القانون
بحظر استخدام األكياس البالستيكية.
مالحظات على مشروع القانون
وقال مصدر بإدارة المخلفات بوزارة البيئة ،إن الوزارة
كانت تفكر فى إعداد مشروع قانون قبل عام كامل ،إال
أنها علمت أن مجلس النواب لديه مشروع قانون ينتظر
المناقشة ،ولكن قد ال يتم طرحه خالل هذا الدور من
االنعقاد.
وأشــاد المصدر بمشروع القانون الــذى وصفه بأنه
"ممتاز؛ ألنــه يحافظ على صحة اإلنــســان ً
أول ،وهــذا

المطلب السامى الذى تسعى له كل الشعوب ،فاألكياس
البالستيكية لها تأثيرات صحية غير حميدة فى تداولها
أو حرقها؛ بسبب الغازات السامة التى تنبعث من هذه
العمليات الكيميائية".
وأكــد ،أن "الجزء الطبيعى فى القانون ،هو البحث
عن البديل االقتصادى الصحى لهذه األكــيــاس ،وهذا
يتوفر فقط فى المواد الورقية أو األقمشة؛ ألنها طبيعية
وسريعة التحلل والــعــودة إلــى الطبيعة مــرة أخــرى فى
التربة".
وأبــــدى الــمــصــدر ،بــعــض الــمــاحــظــات الــتــى يجب
أن يتضمنها الــقــانــون ،وهــى "إيــجــاد البديل للصناعة
البالستيكية فى الصناعة الورقية ،وتوفير بدائل له فى
الصناعات التى يدخل فيها كمادة خام ،إلى جانب مراعاة
قطاع العمالة فى المصانع التى ستتوقف وتوفير فرص
أخرى لهم ،وتغطية مالية جديدة".
ووافقه الرأى الدكتور أحمد عبد الوهاب ،أستاذ علوم
البيئة بجامعة بنها ،قائالً" :هذا المقترح هام وسيحمى
البيئة البحرية والبرية من الكثير من األضرار والمخاطر
التى تهدد الكائنات البحرية ،وبشكل خاص فى المدن
الساحلية ،إلــى جانب حماية البيئة عامة من أضــرار
البالستيك خــال تحلله" .وأضــاف" :حمالت النظافة
المتكررة التى تنظمها األجــهــزة البيئية مــع المجتمع
المدنى لجمع البالستيك فقط من الفنادق والمدارس
ال تقوم سوى بجمع  %1منه ،ما يتسبب فى عدة مخاطر
للكائنات الحية والمائية".
وأشار إلى أنه "على الحكومة توفير البدائل االقتصادية
ً
تدريجيا
أول للبالستيك قبل حظره ،على أن يبدأ التطبيق
ً
حتى يتمكن أصحاب المصانع والعاملون فيها من تسوية
أوضاعهم".

آراء المواطنين
وأبــدى العديد من التجار العاملين فى بيع األكياس
البالستيكية ومواطنون استطلعت "المصريون" آراءهم
حول المقترح ،ترحيبهم بمشروع القانون.
وتساءل "الحاج أبو أشرف" ،مالك متجر لبيع األكياس
البالستيكية فى منطقة بوالق أبو العال" :لماذا انتظرت
الحكومة كل هذا الوقت حتى تقوم بتنفيذ مقترح حظر
كثيرا ،ولكن نحتاج
األكياس البالستيكية؟! فالقانون تأخر ً
قبل تفعيله تسوية األوض ــاع من الناحية االقتصادية،
وإيجاد البديل المناسب ليحل محل األكياس البالستيكية،
ً
فضل عن مساندة الحكومة لنا ،وإتاحة الوقت الكافى
إلعــادة تنظيم أوضاعنا ،وكيفية التخلص من البضاعة
الحالية ،وتحديد الكميات المطلوبة من المواد الخام
الجديدة التى لن تخرج عن الورق".
وقال نعمان السيد ،تاجر دواجن حية بمنطقة إمبابة:
كثيرا ،والكثير مــن العلماء واألطــبــاء
"المقترح تأخر
ً
ح ــذروا مــن اســتــخــدام الــمــواد البالستيكية س ــواء فى
الطعام أو الشراء والتسوق؛ ألنها تحمل مواد سامة تضر
صحة اإلنسان ،والغريب أننا نقرأ على أكياس األطعمة
والمعلبات الجافة تاريخ إنتاج وانتهاء فكيف هذا يعقل
والكيس ال ــذى نحمى فيه األطعمة فــى أســاســه ضار
بالصحة؟!" .أما "عامر" ،صاحب متجر لبيع الخضراوات
والفاكهة ببوالق أبوالعال ،فيقول" :الحكومة ال تستطيع
حظر أكياس البالستيك وإغالق جميع مصانعها؛ ألنها
صناعة مغذية لصناعات أخرى ومجاالت متنوعة مثل
التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية واألجهزة الكهربائية
وقطع غيار السيارات".؟
وأضــاف" :المشكلة تكمن فى نوع واحد من األكياس
وهو ما نطلق عليه لفظ "الشنطة" المتداول لدى جميع
جدا،
الباعة ،والتى تُستهلك بشكل يومى وبنسبة كبيرة ً
حيث تختلف درجات تصنيعها بداية من فرز أول حتى
درجة فرز ثالث".
وأكد الدكتور هشام البدري ،أستاذ القانون الدستورى
بجامعة المنوفية لـــ"الــمــصــريــون" ،أن "االقــتــراح قبل
مناقشته وتداوله مع الخبراء ،يجب أن يتضمن توفير
بدائل للمصنعين وأصحاب المهن االقتصادية المتعلقة
بالصناعات البالستيكية؛ ألن الحظر المفاجئ قد يطيح
بمستقبل عاملين كثيرين ،ومنع التداول إذا تم مباشرة
دون تــوفــيــر صــنــاعــات أخـــرى ســيــدمــر قــطــاع صناعة
بالبالستيك ،لذلك البد من توفير بدائل التحول".
وأش ــار إلــى أن "المقترح ليس فيه شائبة قانونية،
بشرط أن ترافقه حزمة إصالحات اقتصادية وسياسية
وضريبية لدعم استيراد المكونات التى تصنع المنتجات
الورقية ،إلى جانب تقليل أو إلغاء كافة األعمال الضريبية
على ال ــورق ،إلــى جانب تخصص فترة تمهيدية لرفع
الضرائب عن الصناعة الجديدة".

حنان حمدتو

األحد
السنة الثامنة  -العدد 937
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اإلخوان والصوفية ..معارك «الضرب تحت الحزام»
انتقلت الحرب بين الصوفية والسلفية فى مصر إلى معترك جديد،
حيث تصدرت جماعة اإلخوان المسلمين المعركة هذه المرة مع
الطرق الصوفية ،واتهمتها بأنها تتلقى تمويالت من الخارج ،وأن
الصوفيين لديهم نقص فى الوعى السياسى فى مصر.
فقد أصدر أحد مراكز األبحاث اإلخوانية الذى يقوده القيادى
اإلخوانى عمرو دراج ،دارس ًة من جزأين تنطوى على تشويه كبير

لجموع الطرق الصوفية فى مصر ،إذ زعمت الدراسة اإلخوانية،
تمويل من دول خليجية وأمريكا،
بأن الطرق الصوفية تتلقى
ً
وزعمت الدراسة بأن الصوفية تبث صفات الخنوع والسلطوية على
أعضائها.

حسن عالم

ً
دراسة إخوانية تهاجم الطرق الصوفية فى مرص >> شيخ الطريقة الشرباوية :الصوفية تعتمد عىل نفسها فى توفري الموارد المالية >> إسالميون :الجماعات الصوفية ال تكفر أحدا وليس لها امتدادات إرهابية
من جانبها ،ردت الطرق الصوفية على أكاذيب الدراسة
اإلخوانية ،قائلةً :إن "ما تدعيه اإلرهابية بأن الجماعة
دعما من الــخــارج ال يمت
الصوفية تتلقى تمويالت أو
ً
ً
فضل عن أنه ال توجد أى مستندات أو
للواقع بأى صلة،
أدلة على ذلك الكالم ،ما يعنى أن كل ادعــاءات اإلخوان
ك ــذب مــحــض ومــزاعــم مــن خــيــال الــجــمــاعــة اإلرهــابــيــة
والمنتمين لها".
وأكد مشايخ الصوفية ،أن الصوفية تعتمد على نفسها
فى توفير الموارد المالية التى تحتاجها ،إضافةً إلى أنها
ال تلجأ ألحد على اإلطالق للحصول على دعم من أى نوع،
مؤكدين أن «تلك األموال التى يتم توفيرها تستخدم فى
إعانة الفقير ،ومساعدة المحتاج ،وإخراج الزكاة والتكافل
والرعاية والعناية لمن يستحقون ،أى أنها تستغل فى
أعمال الخير وليس الشر كما يفعلون هم».
على جانب آخــر ،أكــد الخبراء فــى شئون الحركات
اإلسالمية ،أن اإلخوان ال يمتلكون أى مستندات أو أوراق
أو وثائق تدعم حديثهم تجاه الصوفية ،مشيرين إلى تلقى
التمويالت والدعم ثابت للجماعة اإلخوانية وال يستطيع
أحد إنكاره ،حيث إنهم يحصلون على دعم من بعض الدول
عالوة على بعض األجهزة المخابراتية.
وأك ــد الــخــبــراء فــى شــئــون الــحــركــات اإلســامــيــة ،أن
أحدا وليس لهم أى امتدادات
الجماعات الصوفية ال تكفر ً
ً
فضل عن أنهم ال يخلقون أى إزعاج للدول التى
إرهابية،
يقيمون فيها ،وكذلك لم يتهموا أو يرتكبوا أى أعمال عنف
أو تخريب ضد الدول.
وفــى إطــار ذلــك رصــدت "المصريون" ،المعركة التى
اندلعت بين الطرق الصوفية وجماعة اإلخوان بعد التقرير
الذى أصدره أحد المراكز اإلخوانية ضد الطرق الصوفية.
اإلخوان تهاجم الصوفية
حاول تنظيم اإلخوان من خالل دراسة أعدها المعهد
المصرى للدراسات التابع لجماعة اإلخــوان الذى يديره
القيادى اإلخوانى عمرو دراج ،تشويه الطرق الصوفية
وتاريخها فى مصر.
وزعمت الدراسة اإلخوانية ،بأن شيوخ الطرق الصوفية

لديهم نقص بالوعى السياسي ،ورغم المحاولة المستميتة
لتشويه الطرق الصوفية من قبل اإلخوان ،إال أن الدراسة
اإلخوانية اعترفت بأن الثقافة الصوفية قد احتفظت بعدد
من القيم السياسية اإليجابية مثل التسامح ،والثبات،
والتعاون ،والتماسك.
كما زعمت الدراسة اإلخوانية ،بأن الطرق الصوفية
قدمت بعض قيم الخنوع التى تحد من الخيار المستقل
لــأفــراد مثل اﻹخــضــاع ،وواصــلــت الــدراســة مزاعمها،
بدعوى أن الطرق الصوفية تتلقى تمويالت من عدد من
دول الخليج وأمريكا للصرف على فعالياتها وأنشطتها
المختلفة ،دون أن تثبت ً
واحدا على هذه التمويالت
دليل
ً
الخارجية التى يتلقاها الصوفيون.
اإلخوان تسعى للبلبلة
من جانبه ،قال المهندس عبد الخالق الشبراوي ،شيخ
الطريقة الشبراوية الخلوتية ،عضو المجلس األعلى

للطرق الصوفية ،إن جماعة اإلخــوان اإلرهابية تحاول
تشويه وتدمير كل شيء ،حيث إنها ال تريد رؤية األوضاع
دائما إلى إحداث البلبلة والجدل
هادئة ومستقرة ،وتسعى ً
حول أمور وهمية ال أساس لها من الصحة.
وفى تصريحات لـ«المصريون» ،أضاف «الشبراوي» ،أن
ما تدعيه اإلرهابية بأن الجماعة الصوفية تتلقى تمويالت
ً
فضل عن أنه
دعما من الخارج ال يمت للواقع بأى صلة،
أو ً
ال توجد أى مستندات أو أدلة على ذلك الكالم ،ما يعنى
أن كل ادعاءات اإلخوان كذب محض ،ومزاعم من خيال
الجماعة اإلرهابية والمنتمين لها.
ونوه "الشبراوي" ،بأن الصوفية تعتمد على نفسها فى
توفير الموارد المالية التى تحتاجها ،إضافةً إلى أنها ال
تلجأ ألحد على اإلطالق للحصول على دعم من أى نوع،
مستطردا« :تلك األموال التى يتم توفيرها تستخدم فى
ً
إعانة الفقير ،ومساعدة المحتاج ،وإخراج الزكاة والتكافل

والرعاية والعناية لمن يستحقون ،أى أنها تستغل فى
أعمال الخير وليس الشر كما يفعلون هم».
شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية ،اتّهم اإلخوان بأنهم
هم من تسببوا فى موت مؤسس اإلخــوان الشيخ حسن
البنا ،ثم أطلقوا عليه اإلمام الشهيد؛ إليهام الناس بأنهم
مؤكدا أن اإلرهاب
مظلومون وليس لهم يد فى المسألة،
ً
والتطرف طريقهم وغايتهم وليس اإلســام والدين كما
يزعمون.
واستدل شيخ الطريقة الشبراوية ،على كون جماعة
اإلخوان إرهابية بما قاله "البنا ،وعباس محمود العقاد"،
حيث قال "العقاد" فيهم "إنهم ليسوا مسلمين ولكن إخوان
الشياطين ،وكذلك "البنا" ،قال عنهم "إنهم ليسوا إخوا ًنا
وليسوا بمسلمين".
عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية ،قال إن جماعة
اإلخوان معروف وثابت باألدلة عنهم أنهم يتلقون تمويالت

ودعما من جهات أجنبية ،لتنفيذ مخططات لتدمير البلد،
ً
وال يتركون البلد التى لهم فــرع فيها إال بعد تخريبها
وإحداث القلق والشقاق فيها.
ووجــه "الــشــبــراوي" ،حديثه لجماعة اإلخ ــوانً ،
قائل:
«اإلسالم أمر بحسن الظن وحث على ذلك ،فهل ما تفعلونه
حسن ظن باآلخرين أو أنه سوء ظن؟ وهل اتهام الصوفية
بأنهم يتلقون تمويالت من الخارج دون إثبات ذلك يعد
حسن أم سوء ظن؟».
وشدد "الشبرواي" ،على أن الجماعة الصوفية ال تتلقى
مؤكدا أن من يقول إنها
تمويالت ال من الداخل أو الخارج،
ً
خارجيا أو تتلقى تمويالت ال يعرف عنها شيئًا.
مدعومة
ً
أحدا
الصوفية ال تكفر ً
على السياق ذاته ،قال إبراهيم ربيع ،القيادى السابق
بجماعة اإلخوان ،إن الجماعة تحاول تلويث وتشويه كل ما
هو طيب ونظيف ،إضافةً إلى أنها تسعى للبحث عن عدو
جديد لشغل أعضاء الجماعة به ،السيما بعد أن فشلت
فى تشويه صورة الدولة المصرية ،وإظهارها أنها ضعيفة
فى ظل القيادة السياسية الحالية.
وأضــــاف «رب ــي ــع» ،لـــ«الــمــصــريــون» ،أن اإلخـــــوان ال
يمتلكون أى مستندات أو أوراق أو وثائق تدعم حديثهم
مشيرا إلى أن تلقى التمويالت والدعم
تجاه الصوفية،
ً
ثابت على الجماعة وال يستطيع أحد إنكاره ،حيث إنهم
يحصلون على دعــم من بعض الــدول عــاوة على بعض
األجهزة المخابراتية.
الــقــيــادى الــســابــق بالجماعة ،لفت إلــى الجماعات
أحدا وليس لهم أى امتدادات إرهابية،
الصوفية ال تكفر ً
ً
فضل عن أنهم ال يخلقون أى إزعاج للدول التى يقيمون
فيها ،وكذلك لم يتهموا أو يرتكبوا أى أعمال عنف أو
تخريب ضد الدول.
ونــوه "ربــيــع" ،بــأن الجماعات الصوفية قد يمارسون
بعض العبادات التى من الــوارد أن يعارضهم أحد فيها،
غير أن ذلك ال يعنى أنهم يتلقون تمويالت أو أنهم يحدثون
مشكالت داخ ــل المجتمع ،بــل إن الــواقــع يشهد أنهم
مسالمون وال يريدون إال الخير لهذا البلد.

مشايخ السلفية من المنابر إلى السوشيال ميديا
ً
شيوخ السلفية يتواصلون مع جماهريهم عرب مواقع التواصل االجتماىع >> السلفيون :التيار السلفى فقري ماديا ولهذا لجأ لمواقع التواصل االجتماىع

مؤخرا لمواقع التواصل
لجأ مشايخ السلفية
ً
االجتماعي؛ للتواصل مع جماهيرهم ،وذلك
بعد منعهم من اعتالء المنابر مثلما كان فى
الماضى بعد إحكام وزارة األوقاف المصرية
قبضتها على المساجد فى مصر.
وإصــدارهــا ق ــرارات حاسمة بمنع صعود
المنبر لغير مشايخ األوقاف واألزهر الشريف؛
ظا على الوسطية ومنع األفكار التى قد
حفا ً
تؤدى إلى إحداث بلبلة فى الشارع المصري.
وحتى ال تنقطع صلتهم بمتابعيهم لجأ
مشايخ السلفية لمخاطبة جمهورهم عبر
مواقع "فيسبوك ،وتويتر" إضافةً إلى إنشاء
صفحات ومــواقــع إلكترونية لتعبر عن آراء
ومــعــتــقــدات مشايخ السلفية مثل "صفحة
الــدعــوة السلفية ،وأن ــا سلفي" على موقع
"فيسبوك".
وبــرر مشايخ السلفية ،لجوءهم لمواقع
التواصل االجتماعي ،بأن التيار السلفى فقير
ماديا وال يستطيع إنشاء قناة خاصة به ،وال
ً
ً
تمويل مــن الــخــارج مثل الجماعات
يتلقى
األخرى.
مؤخرا
وقد طالب بعض أعضاء البرلمان
ً
بغلق المواقع اإللكترونية للتيار السلفية فى
مصر؛ ألنها تنشر فتاوى وآراء تثير البلبلة
فى الشارع المصري ،وهو ما رفضه مشايخ
السلفية ،مؤكدين أن المنهج السلفى يقوم على
الوسطية واالعــتــدال وال يحض على أعمال
العنف.
على السياق ذاتــه ،أكــد مشايخ السلفية،
أن التيار السلفى فى مصر يعانى ماد ًّيا ،وال
يتلقى أى تحويالت أو تمويالت فى الداخل
ً
فضل عن كونهم ال يستطيعون
أو الــخــارج،
إطالق قناة فضائية وتحمل تكاليفها ،بل ال
يستطيعون عمل جريدة يومية لها انتشار،
لذلك يلجأون لمواقع التواصل االجتماعي؛
لمخاطبة الجمهور ،خاصة أنها ال تحتاج
إلى تدابير مالية ،مؤكدين أن التضييق على
السلفيين فى الظهور عبر الفضائيات وكذلك
منعهم من صعود المنابر ،أحد األسباب التى
دفعتهم إلى اللجوء للسوشيال ميديا.
وشدد مشايخ السلفية ،على أن الدولة ال
تضيق على أحد ولكن هناك ضوابط وضعتها
طــا لمن يصعد المنبر يجب توفرها
وشــرو ً
حتى يسمح له بالخطابة بشكل نظامي ،وهذا
األمر ليس فى مصر فقط ،بل فى كل البلدان
اإلســامــيــة وعــلــى رأســهــا المملكة العربية
السعودية.
وف ــى إط ــار ذل ــك رص ــدت "الــمــصــريــون"،
أسباب لجوء مشايخ السلفية لمواقع التواصل
االجتماعى لمخاطبة جمهورهم.

عبد الحميد

مطاوع

مطالب برلمانية بغلق مواقع السلفية
طالب الدكتور عمر حــمــروش ،أمين سر
اللجنة الدينية بمجلس الــنــواب ،المجلس
األعــلــى لتنظيم اإلعـــام بــاتــخــاذ إجـــراءات
قوية وصارمة ضد المواقع السلفية والتابعة
للتيارات اإلســامــيــة ،والــتــى تنشر الفتاوى
والمقاالت والفيديوهات المختلفة لمشايخ
مؤكدا أن هذه المواقع ال
السلفية وغيرها،
ً
تقل عن القنوات التى تبث السموم من تركيا
وقطر.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس
النواب ،فى تصريحات صحفية ،أن المواقع
ضا خبيثة ،وهى نشر
اإللكترونية تحمل أغرا ً
األفكار التابعة لهم ،الف ًتا إلى أن هذه المواقع
كبيرا على الــبــاد ،والب ــد من
تمثل خــطـ ًـرا
ً
حجبها على الفور ،لما ينشر فيها من مادة
تحرض على العنف والتطرف.
على السياق ذاتــه ،أكد النائب محمد أبو
حــامــد ،وكــيــل لجنة الــتــضــامــن االجتماعى
بمجلس الــنــواب ،أن الــمــواقــع اإللكترونية
كبيرا
خطرا
التابعة للتيارات اإلسالمية تمثل
ً
ً
خطرا عن
على الــدولــة المصرية ،وال تقل
ً
اإلرهــاب ،وأنــه البد من اتخاذ تحرك فورى
من المجلس األعلى لإلعالم ،والمؤسسات
المعنية فى الدولة لغلق هذه المواقع بشكل
رسمي ،الف ًتا إلى أن هذه المواقع هى منصات
تقوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها
من خالل الترويج وبث أفكارهم اإلرهابية.
وأضــــاف وكــيــل تــضــامــن الــبــرلــمــان ،فى
تصريحات صحفية ،أنه سيعد إحصائية كاملة
عن هذه المواقع التى تبث من مصر ،وتقديم
بيان عاجل إلــى الحكومة واألعلى لإلعالم
التخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع التى
كبيرا على األمن القومى للبالد،
خطرا
تمثل
ً
ً
مثل خطر القنوات اإلرهابية التى تستخدمها
هذه الجماعات ضد مصر.

مــن نــفــس الــمــنــحــى ،أك ــد أحــمــد سليم،
األمين العام للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم،
أن المجلس لــن يــصــدر تــراخــيــص للمواقع
اإللكترونية التى تدعو إلى التطرف ،وتشكل
خطرا على األمــن القومى المصرى وكذلك
ً
المواقع التى تدعو إلى اإلباحية.
وعن مصير المواقع اإللكترونية السلفية،
أضاف "سليم" ،فى تصريحات صحفية ،أنه
ستتم دراسة موقف كل موقع على حدة.
التيار السلفى فى مصر نجح فى حشد
جماهيره
من جانبه ،قال سامح عبد الحميد حمودة،
الداعية السلفي ،إن التيار السلفى فى مصر
نجح فى حشد جماهير وأنصار له عبر مواقع
السوشيال ميديا ،إضافةً إلى أنهم أصبحوا
قادرين على توجيه الرأى العام نحو قضاياهم،
ولــم يعودوا مهمشين أو ُمغيبين عن الواقع
المصرى بل والدولي.
وفــى تصريحات لـ«المصريون» ،أضــاف
«حــمــودة» ،أن الشعب المصرى تفاعل مع
صفحات السلفيين ،السيما بعد أن أنشأ
الــتــيــار السلفى مجموعات متخصصة فى
العلوم الشرعية وأخ ــرى خــاصــة بالفتاوى
وغيرها ،فى ظل ثقة كثير من الجماهير فى
السلفيين وفى فتاواهم.
الــداعــيــة السلفي ،أش ــار إلــى أن التيار
السلفى فى مصر يعانى ماد ًّيا ،وال يتلقى أى
تحويالت أو تمويالت فى الداخل أو الخارج،
ً
فضل عن كونهم ال يستطيعون إطــاق قناة
فضائية وتحمل تكاليفها ،بل ال يستطيعون
عمل جريدة يومية لها انتشار ،لذلك يلجأون
لــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي؛ لمخاطبة
الجمهور ،خاصة أنها ال تحتاج إلــى تدابير
مالية.
واعتبر أن التضييق على السلفيين فى
الظهور عبر الفضائيات وكذلك منعهم من

صعود المنابر ،أحد األسباب التى دفعتهم
إلى اللجوء للسوشيال ميديا.
وعــن أيهما أقــوى فــى التأثير والتفاعل
مــواقــع الــســوشــيــال مــيــديــا أم الفضائيات
والمنابر ،أوضــح الداعية السلفي ،أن كل
وسيلة تواصل لها جمهور وكلها مهمة ،غير أنه
أشار إلى أن ميزة «فيسبوك ،وتويتر» أنهما
يخاطبان الشباب وتتفاعل الصحف معهما
ومواقع السوشيال ميديا.
ال تضييق على السلفيين
على السياق ذاته ،قال حسين
مــطــاوع ،الداعية السلفي ،إن
«ما نراه من هذا التزاحم على
مواقع التواصل االجتماعى أو
على السوشيال ميديا بشكل عام
مــن دع ــاة نــالــوا شــهــرة كبيرة عبر
الفضائيات ،هو أمر طبيعى لما تالقيه
هذه المواقع من انتشار كبير مع تراجع
فــى مــشــاهــدة الــقــنــوات الفضائية بشكل
ملحوظ».
ونـــــــوه «مـــــــطـــــــاوع» ،ف ـ ــى ت ــص ــري ــح ــات
لـــ«الــمــصــريــون» ،ب ــأن غــلــق بــعــض الــقــنــوات
الفضائية الخاصة لبعض مشايخ السلفية
دفعه إلى أن ينقل نشاطه الكلى إلى مواقع
التواصل ،مثل القارئ مشارى راشد العفاسى
على سبيل المثال.
وعن ما إذا كان التضييق على السلفيين
فى الظهور عبر الفضائيات وكذلك منعهم
مــن صــعــود الــمــنــابــر ،أح ــد األس ــب ــاب التى
دفعتهم إلى اللجوء للسوشيال ميديا ،أوضح
الداعية السلفي ،أنه ال يمكن القول إن هناك
تضيي ًقا بالفعل على هــؤالء الدعاة أدى إلى
نقل نشاطهم الدعوى على مواقع السوشيال
ميديا.
وأضـــاف "م ــط ــاوع" ،أن الــدولــة  -وهــذه
حقيقة  -ال تضيق على أحــد ولكن هناك
طا لمن يصعد المنبر
ضوابط وضعتها وشرو ً
يجب توفرها حتى يسمح له بالخطابة بشكل
مشيرا إلى أن هذا األمر ليس فى
نظامي،
ً
مصر فقط ،بل فى كل البلدان اإلسالمية
وعلى رأســهــا المملكة العربية السعودية،
بحسب تصريحه.
واختتم «مطاوع» ،حديثهً ،
قائل« :ما حدث
نظرا
أن لجوء هؤالء الدعاة لهذه المواقع
ً
لشهرتها وزيادة التفاعل معها وليس ألسباب
متابعا «ومن ادعى منهم غير ذلك
أخرى»،
ً
فعليه البينة».

حسن عالم
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أنبياء «فيسبوك»..
حكايات وأسرار

ال تخلو فترة من الفترات ،إال ويظهر أحد األشخاص بمزاعم جديدة
يدعى فيها أنه هو «النبي» ،أو المهدى المنتظر ،وكانت حركة أو
ّ
ظاهرة النبوة قد بدأت بعد وفاة الرسول الكريم صلى اهلل عليه
وسلم ،وقد تنبأ صلى اهلل عليه وسلم بخروج مسيلمة الكذاب،
وقد خرج بالفعل وتبعته أول امرأة قد ادعت النبوة وهى «سجاح
التميمية» ،وأحدث خروجهما أزمة كبيرة وحربا طويلة بعد وفاة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

وتوالت األحداث ومرت العصور ،حتى وجد بعض مدعى
النبوة ضآلتهم فى الفيسبوك ووسائل التواصل االجتماعى
الحديث ،كما فعل مدعى السودان ،الذى دعا إلى نبوته عبر
رو ج لنفسه عبر قناته فى
الفيسبوك ،أو مدعى المغرب ،الذى ّ
يو تيو ب .

عبد القادر وحيد

"مسيلمة" معجزاته كوارث ..مدىع السودان" :جئتكم بالفيسبوك" ..ومدىع المغرب يطوف العالم فى "األضحى"

"مغرىب" يدىع النبوة ويؤكد أنه سيجوب العالم بعد"األضحى" لكشف المعجزات

فى شهر رمضان الماضى ،تفاجأ الجميع بخروج أحد
مدعى النبوة والــذى يدعى" سعيد بنجبلي" ،من المغرب
زعم أنه سيكشف عن معجزة ليلة  27رمضان الجاري.
وانتشر مقطع فيديو بصورة واسعة لـ "بنجبلي"  ،والذى
أثار ردود أفعال واسعة بعد تصريحاته ،حيث أكد فيه أن
ليلة  27رمضان الماضى ستشهد ظهور "سيدنا قدر أو
سيدنا خضر ،حاد الشر والضر".
وأوضح ،أنه سيكون على شكل نصف إنسان ليقدر على
مخاطبة البشر ،فيما النصف اآلخر سيكون على شكل إله".
وادع ــى بنجبلى ،أن جميع المسلمين والمسيحيين
واليهود ينتظرون ظهوره ،مدعيا وقتها أن الليلة ستشهد
قيام القيامة وأن الله سيكشف نفسه للعباد ،ولن تبقى
داعيا
هناك عبودية ،حيث ستتحول األرض إلــى جنة،
ً
الجميع إلى االستعداد الستقبال هذا الحدث العظيم الذى
سيغير العالم.

مدعى املغرب سعيد بنجبلى

وكتب مدعى النبوة المغربى ،فى سلسلة تدوينات مثيرة
أنه سيعلن عما وصفها بـ"االكتشافات الخارقة المعجزة
ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي"،ولكنه لم يعلن
شيئًا.
وأضـ ــاف ،فــى تــدويــنــة على صفحته على فيسبوك:
"استجابة لطلب األصدقاء واألحباب فإننى سأعلن عن
االكتشافات الخارقة المعجزة ليلة السابع والعشرين من
رمضان الماضي ،وبعد عيد األضحى سأقوم بجولة حول
العالم ألكشف تفاصيل هده المعجزات من خالل مؤتمرات
مفتوحة وأخــرى مغلقة مقابل رسوم سيتم اإلعــان عنها
الح ـ ًقــا" ،الفتا إلــى أن هــذه الــرســوم سيقوم باستعمالها
إلطالق عملة ومنتجات وشبكة تواصل خاصة.
وزعم مدعى النبوة ،أن "معجزاتى ستمكننى من توحيد
العالم وتحرير جميع البشر من العبودية للشركات الجشعة
والبيروقراطية المستبدة.

وتابع قائالً :للمرة األخيرة سأقول إننى لست أمزح
وإننى بألف ألف خير من ناحية صحتى العقلية والبدنية
والنفسية.
أيضا أنه عاش تجربة روحانية غريبة قبل سبع
وا ّدعى ً
سنوات ،حيث تواصل مع كائن يشبه البشر ولكنه من عالم
آخر ،وحصل من خالله على إلهام تضمن أفكارًا ومعلومات
غير قابلة للتصديق تتعلق بمصير البشرية.
بنجبلى ،اشتهر مدو ًنا ،وناشطًا ،فى جماعة العدل
واإلحسان المغربية المحظورة ،واشتهر مع ظهور حركة 20
فبراير التى قادت االحتجاجات بالمغرب ،إبان موجة الربيع
العربي ،حيث كان من بين مؤسسيها األوائل قبل أن يعلن
انسحابه منها.
كما قام بمغادرة المغرب بعد اختياره فى قرعة "الجرين
كارد" التى تمنحها الواليات المتحدة األمريكية كل عام،
ليعلن من هناك تخليه بشكل رسمى عن الدين اإلسالمي،

وخوضه تجربة اإللحاد ،ومهاجمة الدين اإلسالمى عبر
سلسلة فيديوهات نشرها على اإلنترنت ،قبل أن يعلن
نبوته.
واعتبر رواد مواقع التواصل االجتماعى بنجبلي ،مصابًا
بانفصام الشخصية رغم نفى إصابته بمرض نفسي ،فيما
قال آخرون إنه يبحث عن الشهرة وتحقيق الربح عن طريق
اإلنترنت ،من خالل ربط ادعاءاته بضرورة االشتراك على
أيضا ،فى حديثه أن تلك الليلة
قناته فى يوتيوب .وشدد
ً
التى يزعمها ،ستشهد قيام القيامة وأن الله سيكشف نفسه
للعباد ،ولن تبقى هناك عبودية ،حيث ستتحول األرض إلى
مؤكدا أنه جدى تماما ً وال مجال للمزاح فى أحاديثه،
جنة،
ً
وأنه ال يعانى من أى مشاكل عقلية ،فهو رجل عاش تجربة
روحانية قبل سبع سنوات تواصل من خاللها مع كائن يشبه
البشر من عالم آخــر ،وحصل منه على معلومات ستغير
مصير األرض والبشر.

ّ
"مسيلمة" أول مدىع النبوة ..قرآنه تسلية لألطفال وسخرية من الكبار" ..سوداىن" يدىع أنه الرسول والمهدى المنتظر ..ويخاطب جمهوره" :جئتكم بالفيس"
"يا ضفدعة بنت الضفدعني ..فحسنا ما تسبحني للطني ..تغنى سنني ..والماء تلبسني"

مسيلمة الكذاب

يعتبر مسيلمة الكذاب ،أشهر من ادعى النبوة ،نظرا
لضخامة ما صحبه من أحداث ،والتى كانت على رأس
حروب الردة ،واستطاع أن يجذب الكثير من األتباع ،وقد
استشهد الكثير من الصحابة فى مواجهة فتنة "مسيلمة
الكذاب".
كما أنه لم يسخر من أحد قد ا ّدعى النبوة بمثل ما
سخر من "مسيلمة الكذاب" ،خاصة فيما كان يزعم أنه
قرآن يوحى إليه ،يريد بذلك أن يجعل من نفسه رسوالً،
وهو ال يشعر أنه صار فكاهة وأضحوكة للصبيان.
وكان أول ظهور مسيلمة ،حينما قدم على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فى وفد بنى حنيفة ،فلما عاد
الوفد ارتــد ،وكــان فيه دهــاء فكذب لهم وادعــى النبوة،
وتسمى بـ"رحمان اليمامة" ،ألنه كان يقول :الذى يأتينى
اســمــه رحــمــان ،وخ ــاف أن ال يتم لــه م ــراده ألن قومه
شاغبوه ،فقال :هو كما يقولون إال أننى قد أشركت معه،
فشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نبي،
وادعى أنه قد أشرك معه فى النبوة.
وقام مسيلمة ،بصنع "السجع" لتابعيه ليضاهى بذلك
القرآن ،فتحول إلى سخرية واستهزاء ،فمن قوله أنه
قرآن" :سبح اسم ربك األعلى الذى يستر على الحبلى..
فأخرج منها نسمة تسعى ..من بين أضالع وحشي".
أيضا فى قرآنه" :ويا ضفدعة بنت الضفدعين..
وزعم ً
نقى ما تنقين وسبحى فحسن ما تسبحين للطين ..
تغنى سنين ..والماء تلبسين ،ثم ال تكدرين وال تفسدين
فسبحى لنا فيما تسبحين".
أيضا" :والليل األطحم ،والذئب األدلــم..
ومن قوله
ً
والجذع األزل ــم ..ما انتهكت أسيد من مــحــرم" ،وكان
يقصد بذلك نصرة أسيد على خصوم لهم.
أيضا" :والليل الدامس ..والذئب الهامس
ومن أباطيله ً
 ..ما قطعت أسيد من رطب وال يابس".
وقــال" :والــشــاة وألوانها ،وأعجبها السود وألبانها،
والشاة السوداء واللبن األبيض ،إنه لعجب محض ،وقد
حرم المذق ،ما لكم ال تمجعون".

حذر النبى  -صلى
اهلل عليه وسلم  -من
الكذابين الذين يأتون
ّ
فيدعوا النبوة ،حيث
قال« :سيكون فى أمتى
كذابون ثالثون ،كلهم
يزعم أنه نبى  ،وأنا خاتم
النبيين ،ال نبى بعدى،
وال تزال طائفة من أمتى
على الحق ظاهرين  ،ال
يضرهم من خالفهم ،
حتى يأتى أمر اهلل».

ـضــا فــى كــامــه" :والــمــبــذرات زرعــا،
وك ــان يــهــذى أيـ ً
والــحــاصــدات حــصــدا ،والــذاريــات قمحا ،والطاحنات
طحنا ،والخابزات خبزا ،والثاردات ثردا  ،والالقمات
لقما ،إهالة وسمنا ،لقد فضلتم على أهل الوبر ،وما
سبقكم أهل المدر ،ريفكم فامنعوه".
ومن معجزاته الفاسدة ،أتته امرأة ،فقالت :ادع الله
لنخلنا ولمائنا فإن محمدا دعا لقوم فجاشت آبارهم،
فقال :وكيف فعل محمد؟ قالت :دعى بسجل ،فدعا لهم
فيه ثم تمضمض وتفل فيه ،فأفرغوه فى تلك اآلبــار،
ففعل هو كذلك فجفت المياه.
وقال له رجل :بارك على ولدي ،فإن محمدا يبارك
على أوالد أصحابه ،فلم يؤت بصبى مسح على رأسه أو
حنكه إال صار ألثغا أو أقرعا  ..وتوضأ فى بستان فصب
وضوءه فيه فلم ينبت.
وكانوا إذا سمعوا سجعه ،قالوا :نشهد أنك نبي ،ثم
وضع عنهم الصالة وأحل لهم الخمر والزنا ونحو ذلك،
فتبعته بنو حنيفة إال القليل وغلب على حجر اليمامة
وأخرج الصحابى ثمامة بن أثال.
فكتب ثمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يخبره -وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
على اليمامة وانحاز ثمامة بمن معه من المسلمين ،وكتب
مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :من
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ،أما بعد ،فإن
لنا نصف األرض ولقريش نصف األرض ولكن قريشا قوم
ال يعدلون ويعتدون.
وبعث الكتاب مع رجلين ،فقال لهما رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم« :أتشهدان أنى رسول الله؟» قاال:
نعم ،قال« :أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟» قاال :نعم قد
أشــرك معك ،فقال« :لــوال أن الرسول ال يقتل لضربت
أعناقكما».
ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم«:من
محمد رســول الله إلى مسيلمة الكذاب ،أما بعد :فإن
األرض لله يورثها من يشاء ،والعاقبة للمتقين".

أشهر مدىع
النبوة..
خداع
وأكاذيب

القادياىن
م ــرزا غــام أحــمــد الــقــاديــانــى ،المولود
فى قرية قاديان من بنجاب فى الهند عام
( 1839ميالدى) بدأ غالم أحمد ،نشاطه
كداعية إسالمى حتى التف حوله جماعة
فأدعى أنه ملهم من الله ثم ادعى أنه المهدى
عليه السالم والمسيح الموعود ثم ادعى
زاعما أنه أعلى وأرقى من نبوة سيدنا
النبوة
ً
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتصدى له
بعض رجال الدين واثبتوا بطالن دعوته ولما
مصرا على كذبه دعاه الشيخ أبو الوفا
رأوه
ً
للمباهلة – المالعنة -على أن يموت الكاذب
منهما وفعالً لم تمر إال أيام قالئل حتى هلك
الميرزا غالم أحمد الكذاب.

ا ّدعى أنه المهدى المنتظر وأنه هو "رسول الله" السودانى
"محمد محمود" تــجــاوز الستين مــن قرية الخندق بالوالية
الشمالية -شمالى السودان.
وزعم أنه سينقذ السودان وينشر الفالح والمجد ،ويكتب على
منشوراته فى حائطه بموقع التواصل االجتماعى الفيسبوك بــ
"محمد محمود رسول الله والمهدى المنتظر".
مدعى النبوة فى السودان أكد أنه خريج ثانوى بنسبة (،)%62
ومتزوج وله ( )7من األبناء والبنات ،ويعمل فى مجال األعمال
الحرة (البناء والحدادة والنجارة) ،وأنه يعيش فى أحسن حال.
وقال (أدخلت السجون والحراسات والتجانى الماحى سنة
 91ولى شهادة منها وكفى).
والقى المدعى السودانى العديد من السخرية ،حيث يصفه
البعض بأنه مجنون ،فيما يحاول آخرون إقناعه بالعودة إلى
الحق وترك األباطيل.
وفى أحد منشوارته قال المدعى السودانى (والله ال أزكى
نفسى على الله ،ولكن الله قال .والله.أمر .والله قدر ..أنكم لن
تفلحوا....إال إن تتبعونى ولن تكون لهذه األمة عزة .إال بى ولن
يكون لهذه األمة مجد .إال معى فأنا ليس خارقاً ..بل بشر عادى
ولكنى رسول الله ..ومعى كلمة الله .ووحى الله .ورضوان الله).
وتظهر على كلماته وأسلوب منشوراته مــدى الركاكة فى
األلفاظ ،التى تغلب عليها استخدام العامية السودانية ،وجمل
قصيرة تتخللها نقاط ،يتوعد فيها وتنذر ويبشر بمستقبل زاهر.
ويقوم أكثر المشاركين فى التعليق على ما يكتبه مدعى النبوة
بالدعاء له أن يهديه الله ،فيما وصفه بعضهم اآلخر بأنه كافر

مدعى السودان

ألن القرآن الكريم قال إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم
األنبياء..
أحد النشطاء يدعى " ياسين محمد" ،استنكر على مدعى
النبوة أن يكون رسول الله والمهدى المنتظر فى وقت واحد،
مؤكدا ذلك بقوله( :مثل تعيين الكيزان ،شخص واحد فى عدة
ً

مناصب).
كما علقت إحدى الناشطات على منشورات مدعى النبوة
قائلة ( :ما عايز ليك خديجة يا عمو الرسول ،عايزة اتسجل
فى التاريخ).
كما أعرب الكثيرون عن دهشتهم الستخدام مدعى النبوة
موقع التواصل اإلجتماعي ،وقالت معلقة (نبى فى الفيس
مبالغة) ،وذكر آخر مهدى منتظر يدعو الناس عبر الفيسبوك.
العجيب أن مدعى النبوة محمد محمود ،رد عليهم بأن
الفيسبوك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة له لدعوة الناس
لإليمان بأنه هو الرسول والمهدى المنتظر.
وأوضــح أحــد المعلقين شخص يدعى ود خليفة خليفة
مخاطبا ً مدعى النبوة (البنقو ما كعب  ..كعب البنقو الكعب ...
ربنا يهديك إنشاء الله).
فيما قال إدريس عبدالله ،لمدعى النبوة (اتق الله وارجع
إلى رشدك فالناس أصبحت واعية ولن تلتفت إلى خزعبالتك
وستخسر دنياك وآخرتك).
كما دعا كثير من المعلقين مدعى النبوة بالتوبة والرجوع إلى
الله واالستعاذة من غضب الله ،حيث ناشده كثيرون بأن (يلحق)
نفسه فقد ال يجد وقتا ً للتوبة وقد يأتيه الموت فجأة.
وكتب أحد المشاركين فى التعليقات( :إن كنت تعانى من
أمراض نفسية وجسدية اطرح مشكلتك وسنتعاون على عرضك
لطبيب لعالج حالتك إلى أن تستعيد قواك العقلية وصحتك
الجسدية والنفسية  ...اللهم إنا بلغنا فشهد  ...اللهم إنا بلغنا
فشهد  ...اللهم إنا بلغنا فشهد).

"سجاح" أول امرأة ادعت النبوة ..تزوجها مسيلمة وكان مهرها"إسقاط الصالة"!

ادعت سجاح بنت سويد التميمية ،النبوة،
بعد وفــاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم
واستخالف أبى بكر.
وخــرجــت تسير بهم إلــى بــاد بنى تميم،
فلقيها بنو حنظلة فقالت :أنــا ام ــرأة منكم،
والملك ملككم ،وقد بعثت نبية ،قالوا ،مرينا،
قــالــت :إن رب السماء والــتــراب يأمركم أن
توجهوا الركاب ،وتستعدوا للنهاب ،ثم تغيروا
على الرباب ،فليس دونهم حجاب.
فسارت بنو حنظلة ،إلــى بنى ضبة ،وهم
من الرباب ،وسارت سجاح ومن معها من بنى
تغلب،فأما بنو حنظلة فلقوا بنى ضبة ،فهزمتهم،
ولقيت سجاح ومــن معها تيما وعديا وثــورًا،
فقاتلوهم قتاالً
شديدا ،وجاءتهم وفود بنى تغلب
ً
والنمر وأيــاد ،وأرسلت بنو ضبة يطلبون إلى
حنظلة أن يودوا قتالهم ،ويصالحوهم ،فقالت:
ال تعجلوا على الرباب فإنهم يحثون نحوكم
الصعاب.
وظلت تسجع وتنظم لهم الكالم :عليكم
باليمامة ،فإنها دار إقامة ،نلقى أبــا ثمامة،
فإن كان نبيا ففى النبى عالمة ،وإن كان كذوبًا

زهرة التونسية أم األنبياء
م ــدرس ــة ثــانــويــة تــســكــن وســط
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة ف ــى منطقة
(بــــاردو) واســتــمــرت هــذه المدعية
فى دعوتها ثالث سنوات وال زالت
كــذلــك مــن دون أن تتعرض لــرادع
بدعوى أنها أرسلت لتوحيد الديانات
وتجديدها لتحقيق السالم فى العالم
وعلى الرغم من بطالن دعوتها إال
أن الكثير من الناس اتبعوها وقد
قامت بعقد مؤتمرات صحفية وهى
تطالب بنشر رسالتها والتحضير
لعقد مؤتمر عالمى حسب ادعائها
لعرض قرآنها الجديد.

سجاح مع مسيلمة

فله ولقومه الندامة ،وال يلحقكم بعد مالمة،
فخرجوا نحوها ومعها عطارد بن حاجب بن
زرارة واألقــرع بن حابس وشبث بن ربعى وهو
مؤذنها -فساروا حتى نزلوا الصمان.
فلما بلغ ذلك مسيلمة الكذاب -وكان قد
تنبأ -فتجسس أهل اليمامة لها -فقال مسيلمة:
دعونى ورأي ــى ،فأهدى لها ،وكتب إليها ،إن

محمد بكارى اليمنى
التحق بمدرسة العلوم الشرعية فى محافظة
صعدة فى اليمن ،واستمر بأخذ علومه منها
زاعما أنه نبى يوحى إليه
إلى أن ادعى النبوة
ً
من السماء وأنه مختار ومرسل فأخذ يشرع
خاصا به.
أحكاما وفرائض ثم أصدر قرآ ًنا
ً
ً

سامح جالل الحسينى
كــان أحــد الطلبة المجتهدين فــى ريف
مصر ،ادعــى النبوة رغــم أن عمره ( ) 22
ـامــا اشتملت دعــوتــه على أفــكــار جديدة
عـ ً
ويؤكد نفى خاتمية النبوة والرسالة بل أن
النبوة مفتوحة .

موعدنا يوم كذا نلتقى فيه ،ونتدارس ،فان كان
الحق بيدك بايعناك ،وان كان فى أيدينا بايعتنا،
فخرجت فى أربعين ،فلما جلسوا أحصاهم ،ثم
قال ليقم من هاهنا عشرة ،ومن هاهنا عشرة،
ومــن هاهنا عشرة ،ومــن هاهنا عشرة ،حتى
ننظر من صاحب األمر ،فقاموا.
وبعد حوار طويل ،طلب منها مسيلمة الزواج،

محمد رجب ديب البريوىت
أحـــــد ال ـ ــرج ـ ــال األمــيــيــن
لــبــس الــعــمــامــة ونــصــب نفسه
نبيا ،للتوجيه واإلرش ــاد باسم
ً
الطريقة النقشبندية ،وتمكن
من جمع أناس حوله يستمعون
إليه ويأخذون بنصائحه التى
يستهزئ بها بشخص الرسول
الكريم ويرد أحكامه الشرعية
ويحث على جمع األموال بشتى
الوسائل األمر الذى هيأ أتباعه
لتشكيل عصابات سرقة ونهب،
تم إلقاء القبض على بعضهم
فى بيروت واعتفوا بجرائمهم.

النبى هيثم
سـ ــورى لــه أعــمــال خــارقــة
كما يزعم أتباعه المؤمنين به
حتى الــمــوت ،وأنــه قــادر على
ســحــر ك ــل م ــن يــتــحــدث إلــيــه
أخفت السلطات أمــر ادعــاءه
النبوة إلى أن تمكن أتباعه من
السيطرة على سجن محافظة
إدلــب شمال غــرب دمشق من
أج ــل إطـ ــاق سـ ــراح نبيهم (
هيثم ) ولــم تنته المشكلة إال
بحضور الدكتور محمد العريان
أحد أعضاء المنظمة العربية
لحقوق اإلنسان فى سوريا .

فقال :هل لك أن تزوجينى نفسك ،فيكون الملك
بيننا ،ونخفف عن عشيرتنا؟.
قالت :نعم .فتزوجها وانطلق إلى اليمامة،
وتركت الجمع الذى كان معها .
ورفع مسيلمة عن بنى تميم صالة الغداة
والظهر والعشاء ،وقــال :إن بنى تميم ال أتاوة
عليهم -يعنى الخراج ، -فلم تزل عند مسيلمة
إلــى أن قتل ،فهربت فلم تــوجــد ،ثــم أسلمت
فتزوجها رجــل مــن قومها ،فــولــدت لــه ثالثة
وماتت بالبصرة.
قالوا :ولما واقعها مسيلمة ،خرجت هى
قومها وهى تتصبب عر ًقا ،قالوا :ما عندك؟
قالت :وجدته أحق باألمر منى ،فبايعته ،وزوجته
نفسى ،قالوا :ومثلك ال يتزوج بغير مهر؟.
فقال مسيلمة :جعلت مهرها أن رفعت عنكم
صالة الغداة والعتمة ،فقد أوحى إلى بذلك.
قالوا :وما هو؟ قال :ضفدع بنت ضفدعين
رأســك فى الماء ورجلك فى الطين ،ال ماء
تــكــدريــن ،وال ش ــارب تنفضين ،ســجــاح بنت
األكرمين ،قومى ادخلى التيطين ،فقد وضعنا
عن قومك صالة المعتمدين ،فرضوا.

سيد طلبة المرصى
وهــو محمد أبــو على ،موظف فى
هيئة الطاقة الذرية بدأ مسيرته بعالج
المرضى بالقرآن الكريم ومــا أن بدأ
يشتهر بين الناس حتى بدأ دعوته على
أنه النبى الجديد على األرض .مستدالً
على صحة نبوته بأن الله أيده بمعجزة
الشفاء بالقرآن وسر كلمة ( كن فيكون
) وعندما جادله أحد األفراد بأن سيدنا
محمد صلى الله عليه وآلــه وسلم هو
آخر األنبياء أجابه طلبه :نعم هو آخر
األنــبــيــاء لكننى مــنــزل لتثبيت الدين
وألدراك المسلمين قبل الــغــرق فى
المعاصى.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 937

 4ذو القعدة 1440هــ  7يوليو  2019م

فيش وتشبيه

09

قبل الزواج ..احذر المأذون النصاب
ربما تصادف أن سمعت عن طبيب أو محام أو صحفي تم ضبطه يمارس المهنة
متعلما من األساس ،لكن
من غير أن يكون حاصالً على شهادة ،بل وربما لم يكن
ً
أن يتم ضبط مأذون «مزيف» ،فربما كان األمر غير مألوف بالنسبة للكثيرين.
«ورقة وشهود وعدة دفاتر» ،أدوات يستعين بها المأذون المزيف في اإليقاع
بضحايا الذين ال تراودهم الشكوك ناحيته ،خاصة وأنه يقوم بتسليمهم أوراقًا
تثبت عقد الزواج ،وعلى الرغم من نجاح وزرة الداخلية واألجهزة الرقابية في
تنام مستمر.
القبض على العديد منهم ،إال أن الظاهرة في ٍ
وقال نقيب المأذونين الشرعيين ،إسالم عامر ،إن هناك أكثر من  4آالف منتحل
صفة مأذون على مستوى الجمهورية و 2000داخل القاهرة.
وأضاف ،أن «محافظة القاهرة والقليوبية سجلتا أعلى نسبة من منتحلي صفة

مأذون ،الذين يعملون على تزوير قسائم الزواج؛ فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت
زواجها» ،الف ًتا إلى أن «دفاتر الزواج ُتباع عل ًنا بمبلغ 3آالف بالجيزة».
وأوضح نقيب المأذونين ،أنه «في حال التعرض للنصب من قبل مأذونين
غير شرعيين ،على الضحية الذهاب إلى النيابة لتقديم بالغ بما حدث التخاذ
اإلجراءات الالزمة لتوثيق الزواج».
وأشار إلى أن «كل منطقة بها مأذون مختص ،الجميع يعرفونه من األفضل
االستعانة به ،إضاف ًة إلى التأكد من البطاقة الشخصية ،و«كارنيه» المأذون،
والتأكد من احتوائهما على الرقم القومي ،وهذا يصعب تزويره».

أحمد الشربينى

نقيب المأذونني 4 :آالف مأذون مزيف فى مرص ..و"العدل" تواجه الظاهرة بوثيقة مؤمنة % 100
وكانت األجهزة األمنية تمكنت من ضبط أكثر
من مأذون بتهمة تزوير وثائق الزواج والطالق.
ومن ذلك ،القبض على المدعو "عبداللطيف.
ـامــا ،مقيم بــدائــرة قسم شرطة
ع .ا" 58 ،عـ ً
الجيزة ،كان يعمل مأذو ًنا ،وتم عزله من منصبه
الرتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم
المالية لمحكمة األُسـ ــرة ،وتــم سحب دفاتر
الزواج والطالق منه ،وتعيين مأذون آخر بذات
الناحية ،إال أنه قام بالنصب واالحتيال على
المواطنين ،وإيهامهم بأنه مازال يمارس نشاطه
بمكتبه ،وإعطاء المترددين عليه وثائق وطالق
مزورة غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة األُسرة،
والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.
وألقت قوة من رجال المباحث ،القبض عليه،
بعد العثور في مكتبه على " 3دفاتر ووثائق زواج
خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة
المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل 2 ،دفتر
وثائق عقد طالق خالية البيانات تحمل بصمة
خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره
لـ ــوزارة الــعــدل ،دفــتــر نــمــوذج رقــم  6محكمة
األُسـ ــرة ،فضالً عــن مبلغ  2300جنيه كانت
بحوزته.
وفي نوفمبر  ،2017ألقت األجهزة األمنية
بالغربية ،القبض على سائق؛ لقيامه بانتحال
صفة مــأذون شرعي ،بعد أن وردت معلومات
لمباحث األحوال المدنية ،بقيام "خالد م.ا"53 ،
عاما ،سائق ،ومقيم ببندر كفر الزيات ،بانتحال
ً
متخذا من منزله مرك ًزا
صفة مأذون شرعي،
ً
لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعــقــب تقنين اإلجــــــراءات بالتنسيق مع

مباحث مركز شرطة كفر الزيات ،تم القبض
عليه ،وبحوزته كمية من المستندات واألوراق
المنسوب صدورها إلى بعض الجهات الحكومية
مزورة بالكامل.
وفي أكتوبر  ،2017تم القبض على "محمد.
م .س" 42 ،سنة ،كاتب بــاإلدارة الزراعية في
ضبطت بحوزته وثائق
بني ســويــف ،بعد أن ُ
زواج ،وبعض مستندات ودفاتر توثيق من جهات
جنيها من متحصالت زواج
رسمية ،ومبلغ 770
ً
قاصرات ،ومجموعة من وثائق الطالق مدو ًنا
عليها البيانات ومختومة ومجموعة من إقرارات
الزواج وإيصاالت أمانة.
وكشفت الــتــحــريــات ،عــن أن المتهم على
عالقة ببعض األشــخــاص الــذيــن يلعبون دور
الوسيط فــي جلب أســر الفتيات القاصرات
وإرسالها إليه ،إذ كان يقوم بتزويج القاصرات
قبل بلوغهن السن القانونية بالمخالفة للقانون،
عن طريق إثبات سن أكبر من السن الحقيقية
بوثيقة الزواج.
وفي ديسمبر  ،2016ألقت مباحث األموال
العامة بالمنوفية ،القبض على حاصل على
ليسانس أصــول ديــن ودعــوة؛ لقيامه بانتحال
صفة مأذون شرعي والتالعب في المحررات
الخاصة بالزواج والطالق ،وذلــك أثناء عقده
قرا ًنا بقرية البتانون مركز شبين الكوم.
وأكــدت التحريات قيام "ي .م .م .ج"40 ،
ســنــة ،ليسانس أصـــول دي ــن ودعــــوة ،ومقيم
بالبتانون ،دائــرة مركز شبين الكوم ،بانتحال
صفة مأذون شرعي والتالعب في المحررات
الخاصة بالزواج والطالق .وتم القبض عليه،

وبحوزته (بعض األوراق والمستندات وثائق
طالق وزواج  -شهادات طبية  -قيود عائلية
صور فوتوغرافية لبعض األشخاص  -مبلغمالي  2000جنيه) ،القانون المصرى لم يغفل
مواجهة "النصاب الــمــزيــف" ،إذ أنــه يتضمن
عقوبات من بينها تهمة تزوير فى أوراق رسمية،
والتى تصل فيها العقوبة إلى السجن المشدد،
إذ تنص المادة  206عقوبات على أن "يعاقب
بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور
جمهوريا أو
أمرا
ً
سواء بنفسه أو بواسطة غيره ً

مرسوما أو قرارًا صادرًا من الحكومة،
قانو ًنا أو
ً
وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو
ختمه وأخــتــام أو دمــغــات أو عــامــات إحــدى
المصالح أو إحدى جهات الحكومة ،وختم أو
إمضاء أو عالمة أحد موظفي الحكومة".
وأكد الخبير القانونى أحمد مصيلحى ،أن
الزواج الذي يتم على يد "مأذون مزيف" ليس
فيه شيء من الناحية الشرعية ،قا ًئال" :األصل
فى القانون هو الشريعة اإلسالمية ،واإليجاب
والقبول بين الزوجين واإلشــهــار يثبت صحة

أركان عقد الزواج من الناحية الشرعية ،إال أنه
من الناحية المدنية يعد العقد غير مكتمل وال
يعتد به".
وأض ــاف "مصيلحى" ،لـــ"الــمــصــريــون" ،أنه
"فــى حــال التحقق مــن تــزويــر وثيقة ال ــزواج،
على الطرفين أن يلجآ إلــى المحكمة إلثبات
عقدهما" ،كاش ًفا أن "بعض األزواج يستغلون
هــذه الثغرة للهروب من الــزوجــة ،ومــن اآلثــار
القانونية المترتبة على الزواج".
وتابع الخبير القانوني" :الزوجة يجب عليها
أن تلجأ للمحكمة إلثبات صحة عقد زواجها،
وأن تستعين بشهود العيان؛ لتأكيد أقوالها ،وفى
هذه الحالة تثبت المحكمة صحة عقد الزواج،
وتؤيد صحته ،وال يستطيع الزوج التهرب".
وأوضح ،أن "المأذون المزيف يواجه جريمة
تزوير وانتحال صفة ،تبدأ من  3سنوات وحتى
 10سنوات".
مــن جهتها ،أطلقت وزارة الــعــدل ،وثيقة
إلكترونيا ،واتخاذ
زواج وطــاق مؤمنة %100
ً
اإلج ـ ــراءات الــازمــة لحمايتها مــن التالعب
مؤخرا على مجلس
أو التزوير ،وتــم عرضها
ً
تمهيدا للعمل بها
الوزراء ،وتمت الموافقة عليها
ً
اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
ً
وتقول الــوزارة ،إنه تم اختيار أفضل نموذج
من النماذج التى تم اقتراحها من المختصين
وجهات الدولة المختلفة بحيث تكون الوثيقة
مصحوبة بــعــامــة مــائــيــة كالمستخدمة فى
العملة ،حتى يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل
التكنولوجيا الحديثة.
كما اتــخــذت الـ ــوزارة ،عــدة تدابير بجانب

تأمين الوثيقة التى تمثلت فى إلــزام المأذون
بتحرير الوثائق بنفسه بالمداد األسود ،وبخط
واضــح بال محو أو شطب أو كشط ،وإذا وقع
خطأ بالزيادة فى الكتابة ،وجب أن يؤشر على
الكلمات الزائدة ،ويشير إلى إلغائها فى الهامش
أو نهاية الوثيقة ،مع بيان عدد الكلمات الملغاة
والسطر الموجود فيه ،وإذا كان الخطأ بالنقص
يزيد ما تلزم زيادته.
وتابعت" :قرار إصدار الوثيقة المؤمنة يأتى
بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الــزواج،
بهدف تغيير بيانات أحد الزوجين ،أو التالعب
فــي قيمة المهر والــمــؤخــر ،أو إثــبــات أطفال
السفاح أو إلخفاء الزيجات األخــرى ،وهو ما
دفع وزارة العدل إلى مكافحة هذه الظاهرة من
خالل تأمين وثيقة الزواج بشكل يمنع التالعب
فيها أو تقليدها".
وهــنــاك العديد مــن اإلجـــراءات التى يجب
اتباعها للتفريق بين المأذون المزيف والحقيقى؛
حتى ال يقع المواطن فى دائرة النصب ،إذ أن
خاصا بها ،الجميع يعرفونه،
لكل منطقة مأذو ًنا
ً
والبــد مــن االط ــاع على البطاقة الشخصية
وكــارنــيــه ال ــم ــأذون ،والــتــأكــد مــن وج ــود دفتر
ً
كامل ،وليس مجرد أوراق منزوعة،
المأذون
وهو يحتوي على  60قسيمة زواج مجمعة في
كتلة واحدة ،وعقد الزواج به أصل وثالث صور،
فاألصل يظل في الدفتر كما هو ،والصور يتم
نزعها ،واحدة لألحوال المدنية ،والثانية للزوج
والثالثة لوكيل الزوجة .وبعد عقد القران ،على
الشخص أن يذهب إلى المحكمة الصادر منها
القسيمة والتأكد من صحة عقد القران.

ليلة الدخلة ..بنات يلعن يوم «الختان»
ً
ً
مرص الرابعة عالميا والثالثة عربيا بنسبة  % 91فى ختان اإلناث ..و"بدور" تطوف المحافظات لمواجهته

اإلفتاء :ال عالقة له بالرشيعة ..وإنما عادة فرعونية ..والنبى لم يخنت بناته>> عقوبة الختان السجن من  5إىل  7سنوات ..والمشدد فى حالة العاهة والوفاة
هناك معتقد لــدى بعض الــنــاس يربط العفة والشرف
والطهارة بالختان ،لكن الحقيقة غير ذلك ،فالتربية والدين
واألخ ــاق هى التى تصون الفتاة وتمنعها من الــوقــوع فى
الرذيلة ،أمــا الختان فهو وتعذيب وانتهاك لبراءة الفتيات
الصغار.
وعلى الرغم من التحذيرات المتزايدة من ختان اإلناث،
وضعف األدلــة التي يستند إليها أصحاب الــرأي بضرورة
قانونيا في مصر ،فإنه ال يزال الكثير
إجرائها ،وتجريمها
ً
من األسر تصر على إجرائها متجاهلة التحذير من المخاطر
النفسية والبدنية التى تسببها لهن فى حياتهن الزوجية ،والتى
قد تصل إلى حد اإلصابة بالعقم والوفاة في بعض األحيان.
ويكشف أحدث تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف أن
الصومال تأتى في صــدارة دول العالم في عمليات ختان
اإلناث ،بنسبة  ،%98يليها غينيا وجيبوتي ،ثم مصر في المركز
الرابع ،والثالث على مستوى الدول العربية ،بنسبة  %91يليها
عالميا.
السودان في المرتبة الثامنة
ً
وأظهر التقرير أن أكثر من  ٧٠مليون فتاة وامرأة تتراوح
عاما تعرضن للختان فى  ٢٩دولة فى
أعمارهن بين  ١٥وً ٤٩
أفريقيا والشرق األوســط ،وحــذر من وجــود  3ماليين فتاة
يواجهن مخاطر الختان كل عام فى القارة األفريقية وحدها.
وأوضحت إحصائيات "اليونيسيف" أن نسبة انتشار ختان
اإلناث فى مصر بلغت فى عام  2000نسبة  ،%97وعلى الرغم
من التحسن الملحوظ فى نسبة انتشار الختان فى مصر الذى
رصدت المنظمة انخفاضه عام  2015إلى  ،%92ثم إلى %87
عام  ،2016إال أن انتشار تلك الممارسة عاد فى الصعود إلى
 %91عام  ،2017على الرغم من تبنى الحكومة المصرية منذ
عام  2008تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان لإلناث.
وأرجعت المنظمة األمر إلى الموروثات االجتماعية التى
تربط بين الختان والطهارة واالستعداد للزواج.
"حملة بدور"
وأطــلــقــت اللجنة الوطنية للقضاء على خــتــان اإلنــاث
برئاسة الدكتورة مايا مرسى ،رئيس المجلس القومى للمرأة،
والدكتورة عــزة العشماوى ،األمين العام للمجلس القومى
للطفولة واألمومة ،حملة توعية بعنوان "شهر بدور" فى جميع
المحافظات وعلى مدار شهر كامل تنتهى  14يوليو الجاري.
وأطــلــق على الحملة اســم "شهر ب ــدور" نسبة إلــى الطفلة
بدور التى لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان عام 2007
بمحافظة المنيا.
وتستهدف الحملة إعادة إحياء القضية ،ونشر وعى أوسع
بها ،من خالل تنظيم أنشطة بجميع المحافظات بالتعاون بين
المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة واألمومة،
ومنظمات المجتمع المدنى.
وتهتم اللجنة برفع وعى األطفال وأولياء األمور بمخاطر
ختان اإلناث من خالل ندوات واستقبال جميع االستفسارات
وتقديم المشورة الالزمة على خط المشورة والتوعية ""16000
على مدار الساعة.
"اإلفتاء" :الختان مخالف للشريعة
فى يونيو  ،2016أصدرت دار اإلفتاء المصرية ،فتوى
شرعا لما
بأن "ختان اإلناث مخالف للشريعة وأنه حرام
ً

>> منى" :أصبت بعقدة من الجواز" ..علياء" :دخلت المستشفى
ليلة الدخلة" ..هدى" :جاىل برود" ..وعبري" :جاىل ناسور"
يمثله من اعتداء على المرأة ،وأن ممارسته ليست قضية
دينية تعبدية في أصلها ،لكنها قضية ترجع إلى الموروث
الطب والعادات".
وج ــاء فــي الــفــتــوى ،أن "بــعــض المسلمين يــظــنــون أن
قرار منع ختان اإلنــاث يعد مخالفة للشريعة اإلسالمية،
والحقيقة غير ذلك فقضية الختان ليست دينية تعبدية فى
قديما،
أصلها بل هى عادة انتشرت بين دول حوض النيل
ً
فكان المصريون القدماء يختنون اإلناث ،وقد انتقلت هذه
العادة إلى بعض العرب ،كما كان فى المدينة المنورة ،أما
فى مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة ،ولم يرد نص شرعى
يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم ،والنبى لم يختن بناته
الكريمات عليهن السالم ،فكان استمرار تلك العادة من
باب المباح حتى قرر األطباء أن ختان اإلنــاث له أضرار
خطيرة قد تصل إلى الموت ،فحرم الشرع الختان لهذا
كثيرا مــن الــدول اإلسالمية تركت تلك
الــضــرر ،كما أن
ً
العادة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج".
"اغتياالت ومجازر"
وترصد "المصريون" بعض الحاالت التي قالت حملة
"مناهضة ختان اإلنــاث" إنها تعرضت للضرر جــراء هذه
بدنيا من خالل
العادة السيئة التي تؤثر على صحة الفتاة
ً

تعرضهن للنزيف الحاد ومشكالت التئام الجرح ،واحتباس
التبول ومشاكل مهبلية عديدة ،إلى جانب البرود الجنسي،
عالوة على احتمالية اإلصابة بالعدوى وااللتهابات ،وآالم
عند الدورة الشهرية ،وبعض المشكالت الجنسية ،وحدوث
مضاعفات أثناء الــوالدة ،بخالف األضــرار النفسية مثل
انخفاض تقدير الذات والقلق وإصابة الكثير من الفتيات
بــالــعــزوف عــن فــكــرة الـ ــزواج ،وذل ــك ألخــذ الــعــبــرة منهن
والتوعية بمخاطر هذه العملية.
عقدة من الزواج
عاما ،إنها ال يمكن
تقول "منى .ع" البالغة من العمر ً 25
أن تنسى هذا اليوم األسود من حياتها ،مضيفة" :تحجر
قلب عائلتى وقاموا بذبحى وأنــا فى التاسعة من عمرى
بأن اقتادونى إلى طبيب نساء فى محافظة قنا ،وعندما
ذهبت رأيت فتاة تخرج من عند الطبيب منهارة ،فأصابتنى
حالة فزع ،وبــدأت بالصراخ والمقاومة ،ولم يرحم أهلى
دموعى وتوسالتى لهم فقاموا بسحبى إلى غرفة الطبيب،
وكتفونى فى السرير حتى أعطانى الطبيب إبرة المخدر
وقــام بختاني ،وأعــانــى إلــى اآلن مــن الصدمة النفسية،
عالجا منذ  3سنوات من اكتئاب مزمن لرفضى
وأتلقى
ً
مناسبا وتتمناه أى فتاةـ
للزواج من أى شخص حتى ولو كان
ً

لخوفى من تكرار تلك المجزرة مع ابنتى".
يقاضى زوجته
وفــي محافظة قــنــا ،لــجــأ زوج إلــى مــقــاضــاة زوجــتــه،
إلجــرائــهــا عمليات تشويه األعــضــاء التناسلية األنثوية
البنتيهما دون موافقته ،بعد أن عبر عن رفضه التام للفكرة
عندما اقترحت عليه زوجته الموضوع ،غير أنها أصرت
وقامت بإخضاع الفتاتين للعملية.
وقال الزوج إنه استشار رجال دين فى مصر والمملكة
العربية السعودية ،وأجمعوا جميعهم على أن ما ُيعرف
بختان اإلناث محظور فى اإلسالم.
وأضاف" :أخبرنى األطباء أن هذه العملية تتسبب فى
أضــرار نفسية وجسدية شديدة على الفتيات ،كما أننى
ـامــا،
عملت فــى المملكة العربية الــســعــوديــة نحو  12عـ ً
وتعاملت مع العديد من األشخاص من دول مسلمة أخرى،
ووجــدت أنها تعد عملية تشويه لألعضاء التناسلية ،وال
تمارس إال فى مصر والسودان".
ليلة الدخلة بالمستشفى
عاما ،إنها أم لولدين
وتقول "علياء" البالغة من العمر ً 32
وبنتين ،وكانت ضحية من ضحايا العادة السوداء ،مضيفة:
الختان جعلنى أقضى ليلة دخلتى داخل المستشفى بعد أن
أصبت بنزيف حاد نتيجة العملية ألن الجرح كان الحم".
وقصت ما تعرضت له في الصغر ،واصفة ما حدث بأنه
"كــان بمثابة فيلم رعــب ،حيث طرقت باب بيتنا سيدتان
ذواتا بنية قوية ترتديان مالبس سوداء أشبه بعزرائيل ال
تعرف االبتسامة طريق فى وجهيهما ،وسأالنى عن أمى
فناديت أمى وأدخلتهما إحــدى الحجرات وقامتا بحملى
بقوة ،وأجرتا لي عملية الطهارة ،ثم اكتشفت الفاجعة يوم
زفافى بإصابتى بنزيف حاد كاد أن يقضى على حياتى،
وبعدها قررت إنى ما أختنش بناتى أبدا مهما حصل".
برود جنسى
عاما" :أمى السبب
تقول "هدى" ،البالغة من العمر ً 23
فى اللى حصلى وتدمير حياتى ،بسبب إجرائها عملية
ختان لى تسببت فى إصابتى ببرود جنسى ،وعدم الرغبة
فى ممارسة العالقة الحميمة مع زوجــى ،والتجاوب معه
بسبب حــدوث ألــم شديد وقــت الجماع لدرجة إن زوجى
بــدأ يكرهنى ويهددنى بالطالق والــزواج بسيدة أخــرى".
وأضافت" :عندما زادت المشاكل ذهبنا إلى طبيبة نساء
وأخبرتنا بأن السبب فى هذه المشكلة هو الختان".
ختنونى مرتين
وتــقــول "ريــهــام" ،فــى العشرينيات مــن عمرها" :أهلى
دبحونى مرتين مرة مع أختى الكبيرة وأنا بنت  8سنوات
حتى أفور وأكبر بسرعة ،ومرة ثانية عندما أصبح عمرى
جيدا ،وقام
 14سنة ،واعتقدت أمى أن الداية لم تطاهرنى ً
الحالق بختانى للمرة الثانية وفى هذه المرة لم أتحمل
خصوصا أننى سبق لى وتعرضت لذات
هــول الموقف،
ً
على مرتين من هول
مغشيا
الموقف مسب ًقا ،وسقطت
ّ
ً
عملية التعذيب التى تعرضت لها وال يــزال ألمها يــراود
ذهنى وال يغيب عن تفكيرى لدرجة أننى كرهت والدتى
فى هذه الفترة".

ناسور بسبب الختان
بينما تقول "عبير" ،فى الثالثينيات من عمرها" :الختان
دمــر لى حياتى وجعلنى أكــره نفسى وأفكر فى االنتحار
بعد أن تسبب فــى إصابتى بناسور مهبلى شرجى بعد
والدتــى الثانية ،وأخبرنى الطبيب أن الختان هو السبب
فى مرضى ،عالوة على معاناتى من إفرازات شديدة وآالم
حادة وقت الجماع وإمساك شديد ،ما اضطرنى إلى إجراء
عملية جراحية ،ولكن بال فائدة ،فالمشكلة ال تزال موجودة
ولم تحل ،ما أصابنى بحالة نفسية سيئة عالوة على ضيق
زوجــى مــن عــدم تمكنه مــن ممارسة حقه الشرعى معى
لمرضى الشديد".
"أذانى بدنيا وشوهنى"
وتقول "ســمــاح" فى العشرينيات من عمرها ،إن أهلها
أخذوها من الدار للنار وقاموا بختانها بدون أن تعلم ،وقاموا
بتكتيفها وإجراء العملية لها.
تضيف" :ولكن بعدما تزوجت أصبت بتعب شديد ليلة
الدخلة لدرجة أننى ظلت مع زوجى لمدة  10أيام بدون إجراء
أى عالقة حميمية صحيحة ،وعندما ذهبت مع زوجى عند
الطبيب أخبرنا بأن الختان َل َحم عندى وال بد من إجراء عملية
توسيع لى ،وبالفعل أجرى الطبيب لى العملية وقام بعمل غرز
لى ما تسبب فى تعب وعذاب شديد لى ،ولكن لم ِ
تنته المشكلة
عند هذا الحد ،إذ أنه بعد حملى وأثناء الوالدة رأس الطفلة
تعسر فى النزول من الرحم ،ما اضطر الطبيب إلى فتح الغرز
القديمة وإجــراء غرز أوسع منها ،ما أصابنى بإعياء شديد
لدرجة أننى ظللت لمدة أسبوع بعد الوالدة أرضع بنتى وأنا
واقفة ،ال أستطيع الجلوس مطل ًقا".
ويقول الخبير القانونى محمود صالح ،إن القانون ع ّرف
عملية ختان اإلنــاث بأنها "إزالــة أى من األعضاء التناسلية
الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك األعضاء
دون مبرر طبى".
وأوضــح أن "قــانــون العقوبات الــذى أعدته وزارة العدل
بالتعاون مع وزارة الصحة غلّظ العقوبة فى عــام ،2016
فقضى بتغليظ العقوبة لألطباء من جنحة إلى جناية ،حيث
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن  5سنوات وال تتجاوز  7سنوات
َمن قام بختان اإلناث ،ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة
قدم أنثى وتم ختانها ،وفى حالة
وال تتجاوز  3سنوات ،كل من ّ
ما إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة تكون العقوبة
السجن المشدد".
وأضــاف أن "نقابة األطباء تقوم أيضا بمعاقبة األطباء
الذين يقومون بمثل هذه العمليات اإلجرامية بعدة عقوبات
تصل لحد الشطب من سجالت النقابة والحرمان من ممارسة
المهنة" ،مــع ذلــك ،أكــد صالح أنــه "لــأســف كثير مــن هذه
الجرائم ال يتم كشفها ألن األهل يقومون بإجرائها فى الخفاء،
وال تستطيع الطفلة أن تبلغ عما حدث معها من أقرب الناس
إليها".

شيماء السيد

األحد
السنة الثامنة  -العدد 937

 4ذو القعدة 1440هــ  7يوليو  2019م

قضايا ساخنة

10

أين اختفى منتخب الكرة النسائية فى مصر؟

ً
غياب تام عن كأس أمم إفريقيا لمدة  19عاما ..والمرشفة عىل اللعبة بـ “الجبالية” :حل المنتخب بسبب “الشلل التام”

على الرغم مما تحظى به كرة القدم من شعبية
عريضة في مصر ،والتفاف الجماهير المصرية
حول الفرق والمنتخبات ،وسجل اإلنجازات
الكبرى ،إال أنه ال يبدو هناك اهتمام مماثل بالكرة
النسائية ،األمر دفع هيئة اإلذاعة البريطانية (بي
بي سي) إلى التحقيق في أسباب ذلك.
على الرغم من ذلك ،تروي «شروق سيد»
قصصا كثيرة تدور كلها حول
بحماس لم يفتر
ً
كرة القدم ،وكيف أنها اضطرت إلى التقدم
مؤخرا ،بعد أن فضلت خسارة عام
لالمتحانات
ً
دراسي السنة الماضية من أجل السفر إلى
اإلمارات والمشاركة في دورة رمضانية لكرة
القدم هناك ،ذلك أن مثل تلك الفرص قليلة
بالنسبة لها.
وكان أقاربها الشباب يطلبون منها أن تلعب
معهم «كرة» فالنظرة لصبية تلعب كرة قدم في
القاهرة «قد تغيرت ،ولكن ال يزال سكان الحي
الشعبي الذي تسكن فيه شروق ال يتقبلون أن
ترتدي فتاة الشورت» ،تقول ضاحكة.
لم تعد هذه األمور تهمها اآلن ،فكل ما يشغل
عاما هو السفر الحتراف
بال شروق ذات الـ ً 19
كرة القدم في الخارج.
«كل ما بنشوف المسؤولة في االتحاد نكلمها
ونقلها بس شوفي لعبنا وإذا ما كنش مستوانا
جيد مشّ ينا» ،تقول شروق التي تحلم هي وباقي
الالعبات بأن يتجمعن من جديد ضمن المنتخب
الوطني المصري للسيدات.
كانت شروق أصغر العبة مصرية تسافر مع
المنتخب الوطني المصري لكرة القدم للمشاركة
في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام
 2018وكانت في عمر الـ .17
وعلى الرغم من أنها لم تلعب حينها إال أنها
كانت شاهدة على أول وآخر مباريات يشارك
فيها منتخب مصر النسائي الذي لم يتأهل حينها
قبل أن تتفرق عناصره ويختفي.
ومنذ نحو عشر سنوات تلعب شروق مع فريق
أسسه نادي وادي دجلة الذي يملكه رجل األعمال
ماجد سامي ،ففي مصر ال وجود لنوادي كرة
القدم النسائية ،وحتى أكثر النوادي شعبية
(الزمالك واألهلي) لم تؤسس فرق كرة قدم
محدودا.
نسائية ،لذا فعدد هذه الفرق ال يزال
ً

مدرب :عدم وجود رعاة وغياب المكاسب سبب عدم االهتمام..
والعبة شابة :أجلت االمتحانات بسبب دورة رمضانية باإلمارات
تأهل المنتخب المصري للرجال إلى الدور
الثاني وها هو يستعد للحفاظ على كأس األمم
األفريقية الثامنة في أرضه ،بينما ال تجد العبات
وطنيا يجمعهن.
منتخبا
كرة القدم
ً
ً
تأسس منتخب مصر النسائي لكرة القدم
عام  ،1999وبعده تأسست األندية ،وهو عكس
ما يحدث عادة .يقول الكابتن محمد كمال،
وهو مدرب فريق سيدات وادي دجلة ،إن ذلك
المنتخب كان يضم نساء يعشقن لعب الكرة ،ولم
يكن محترفات.
حصلت في السنوات الماضية طفرة في كرة
وتحديدا في
القدم النسائية على مستوى العالم
ً
بعيدا تماما عن
أفريقيا ،ولكن بقي منتخب مصر ً
عاما،
التأهل وعن كأس أمم أفريقيا مدة ً 19
يروي الكابتن محمد وهو يشير إلى مشاركة
يتيمة لذلك المنتخب في تصفيات عام . 2017
عائدا للتو من فرنسا حيث تجري
كان محمد
ً

بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم دون
مشاركة أي فريق عربي نسائي  -في حين أن
العبات منتخبات إفريقية كالكاميرون ونيجيريا
شاركن في النهائيات.
تقول دينا الرفاعي ،المشرفة على ملف
الكرة النسائية في االتحاد ،إن سبب عدم وجود
منتخب مصري للسيدات هو حل المنتخب بعد
«الشلل التام» الذي لحق بكرة القدم النسائية بعد
مغادرة عضوة مجلس اإلدارة السابقة ،في إشارة
إلى سحر الهواري ،المسئولة عن منتخب الكرة
النسائية.
لكنها تضيف أن هناك خطوات إلحياء الكرة
النسائية منها الدوري الذي عقد الموسم
الماضي.
«الكرة صناعة»
وحول سبب نجاح فرق نسائية مصرية أخرى
كفريق كرة الطائرة وكرة السلة ،وسر تميز العبات

النبى فى قبره بجواره طفل صغير

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

رؤيا التمر

التمر :وهو في المنام لمن أكله رزق عام خالص يصير إليه وال
يشركه فيه أحد وربما كان تأويله أن يقرأ القرآن وينفعه في دينه.
والتمر المدفون مال مدخر وكذلك القصب والتمر المنشور دراهم
ال تبقى ومن أكل الدقل فإنه من أهل الذمة.
تمرا في وقته من نخلة تزوج امرأة موسرة شريفة فيها
ومن جنى ً
حدة ،كثيرة الخير والبركة أو يصيب من رجال أشراف ً
مال بال كد
علما وال يعمل
علما ،فإن كان في غير وقته فإنه يسمع ً
وربما أصاب ً
رطبا فإنه يتعلم من رجل منافق
به فإن نثر من نخلة يابسة على نفسه ً
نافعا ،وإن كان في غم أو هم فرج عنه لقصة مريم عليها السالم
علما ً
ً
ط َعلَ ْي ِ
لقوله تعالىَ ( :و ُهزِّي إِ َل ْي ِ
ُس ِاق ْ
ك ُرط ًَبا َج ِن ًّيا )
ك بِ ِجذْ ِع ال َّن ْ
خل َِة ت َ
مريم .25
تمرا بقطران فإنها تأخذ ميرا ًثا من زوجها وهي
فإن رأت أنها تأكل ً
سرا والميراث حرام ،فإن رأى ذلك الرجل فامرأته طالق
طالق منه ً
منه سـ ًـرا .فإن رأى إنسان أنه أخذ تمرة وشقها وأخــرج منها نواها
فإنه يولد له ولد  .والتمر يفسر بالرزق الحالل الطيب .والتمر قد
يدل على المطر.
جيدا وينال
جيدا فإنه يسمع
كالما ً
تمرا ً
ً
 ومن رأى أنه يأكل ًتمرا نال ً
مال من الخزائن أو من
منفعة جليلة ،ومن رأى كأنه يدفن ً
مال اليتامى أو يخزن ً
مال  -ومن رأى كأنه يمص تمرة ويعطيها آلخر
تمرا فإنه
فيمصها فإنه يشاركه في معروف يسير  .ومن رأى كأنه أكل ً
يجد حالوة اإليمان .والله أعلم.

 3حبات من الفول السودانى

السالم عليكم ورحمه الله وبركاته
رأيــت فى يــدى اليمنى ثــاث حبات من الفول الــســودانــي ..فما
وشكرا.
التأويل؟
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الفول عامةً يدل على استبدال شيء بما هو أدنى منه لقوله تعالى
خرِ ْج
ك ُي ْ
َّص ِب َر َعل َٰى َ
ط َعامٍ َواحِ ٍد َفا ْدعُ َل َنا َر َّب َ
وس ٰى َلن ن ْ
(وإِ ذْ ُقلْ ُت ْم َيا ُم َ
َ
ص ِل َها ،قَا َل
َل َنا مِ َّما ت ُِنب ُ
ت ْالَرْ ُ
ض مِ ن بَق ِْل َها َو ِقثَّائِ َها َو ُفومِ َها َو َع َدسِ َها َوبَ َ
خ ْي ٌر ) البقرة  - 61والفول قد
َس َت ْب ِدلُو َن ال َِّذي ُه َو أَ ْد َن ٰى بِ ال َِّذي ُه َو َ
أَت ْ
يدل على األبناء وخاصةً إذا كان بالعدد  -وكونهم ثالث حبات فهذا
الرقم يدل على أن هناك من وعدك بشيء يخص الرزق وسوف يوفى
معك ألن رقم ثالثة يدل على الوعد الصادق لقوله تعالى ( :ث ََل َثةَ أَ َّيامٍ ،
ك َو ْع ٌد َغ ْي ُر َمكْذُ ٍ
وب ) هود  65وكون الفول فى يدك اليمنى فسوف
ٰذَ ِل َ
تعمل وتحصل الــرزق من كسب يدك ولكن قد يكون ً
قليل وترضى
بالحياة البسيطة .والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا
اللهم آمين.

في الرياضات الفردية مثل االسكواش والسباحة،
بينما تبدو كرة القدم النسائية «مهملة» ،أجاب
الكابتن محمد أن «هذه اللعبة ال مكسب منها،
فهي ليست مصدر دخل لالتحاد واألندية بسبب
غياب رعاة للفرق النسائية».
وأضاف« :مفهوم كرة القدم النسائية مختلف
في بالد عربية أخرى مثل لبنان وتونس والمغرب
عنه في مصر» .كما أن الموضوع «مش مجرد
حب البنات لكرة القدم .الكرة صناعة ،عشان
تعمل منتخب قوي يجب وجود رعاة أقوياء
واهتمام ،نحتاج إلى شركات معلنة».
سببا آخر رددته أكثر من العبة
ويكشف
ً
تحدثت معها« :ليس هناك دعم من اتحاد
كرة القدم ،االتحاد هو المسؤول ،نحن كأندية
نكتشف المواهب ،واالتحاد قادر ماديا فهو
يحصل على دخل من البث الفضائي والرعاة ،لو
خصص خمسة في المائة فقط من مدخوله لكرة
القدم النسائية ألحدثنا طفرة».
ويعطي مثاالً عن ضرورة الدعم من قبل
االتحادات الكروية وحتى أصحاب القرار في
البلد؛ ففي إثيوبيا ،كما يقول ،رفض رئيس اتحاد
كرة القدم فيها تقديم رخص لفرق تلعب بالدوري
إذا لم يؤسس كل ناد فرقة كرة قدم نسائية ،ما
أدى إلى زيادة االهتمام بفرق النساء.
وعلى المستوى العربي يذكر فريق كرة القدم
للسيدات في األردن ،الذي يشرف عليه األمير
علي بن الحسين ،والذي يعد النادي األفضل
عربيا ،حسبه.
ً
لكن دينا الرفاعي ،تقول إن االتحاد «حريص
وبشدة على تطوير كرة القدم النسائية والدليل
على ذلك نجاح مسابقة الدوري الممتاز ودوري
الدرجة الثانية في الموسم الماضي وتكريمه
سارة عصام»  -وهي العبة مصرية سافرت
لدراسة الهندسة في بريطانيا عام 2017
ونجحت باالنضمام إلى نادي ستوك سيتي
للسيدات.
وتنتقد في المقابل قرار األندية الكبرى مثل
األهلي والزمالك لعدم فتح الباب أمام الفتيات،
وتقول« :أتمنى أن تساعدنا األندية الشعبية في
صعابا كثيرة
تطوير اللعبة بنشرها ألننا سنالقي
ً
دون تلك المساعدة».

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ،وهو
في القبر وبــجــواره طفل صغير في كفن
ولكن كانت عيناه مفتوحتين ،فسألت من
حــولــه عــن السبب ،فقالوا لــيــرد السالم
على من يسلم عليه ،فقلت لهم أريــد أن
أدفــن حين أمــوت بــجــواره ،قالوا ال يجوز
دفن النساء بجوار الرجال ،فنظرت حولي
قبرا فار ًغا بجوار قبر النبي صلي
فرأيت ً
الله عليه وسلم ،فوضعت يدي عليه وقلت
لهم هذا قبري سوف أدفن هنا فوافقوا..
وشكرا.
انتهى
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
عــن أبــى هــريــرة رضــي الــلــه عــنــه قــال
سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم

يــقــول( :مــن رآن ــي فــى الــمــنــام فقد رآنــي
حقا فإن الشيطان ال يتمثل بى) ومن رأى
النبي صلى الله عليه وسلم فى قبره نال
ً
عظيما ،ورؤيا النبى صلى الله عليه
مال
ً
وســلــم هــى بــشــرى لــك بالحج أو العمرة
وبزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
والصالة فى الروضة ،ورؤيــا النبى صلى
الله عليه وسلم شفاء من مــرض وســداد
دين وأمن من خوف وتفريج كرب ونصرة
على األعــداء ،وسعادة فى الدنيا وحسن
خاتمة.
والطفل الميت قد يكون نهاية تعب لك
وزوال هم ،وكونك رأيت النبى صلى الله
عليه وسلم عينيه مفتوحتين فهذه حسن
بصيرة لــك واإلجــابــة التى سمعتيها فى

رؤيا الحرمين

الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رأيت كأنى في أحد الحرمين
( الحرم المكي أو الحرم النبوي
وشكرا.
) أرجو التأويل..
ً
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
وجـــــودك ف ــى م ــك ــان وكــأنــه
الحرم فإن وقع فى نفسك أنه
الحرم المكي فهذه بشرى لك
بــاألمــن واألمـــان لــقــولــه تعالى:
خ ـلَ ـ ُه َك ــا َن آمِ ـ ًنــا) آل
(...و َمـ ــن َد َ
َ
عمران.97
ـضــا قــربــة إل ــى الله
وه ــى أيـ ً
وزيــادة ديــن ،وبعد عن الحرام،
ووجـــــودك ف ــى ال ــح ــرم ارتــقــاء
لــك وبــشــرى بــالــتــفــوق ،ونــظـ ًـرا
ألن الــحــرم مــن أعــظــم األمــاكــن
والــمــســاجــد وأهــمــهــا فــقــد يــدل
وجــــــودك فــيــه عــلــى الــمــكــانــة

واالنتقال لمكان متميز ومهم،
وربــمــا دل عــلــى الــســفــر لقوله
سـ َـرى
ـحــا َن ا َّل ـ ِـذ ي أَ ْ
تعالىُ { :
سـ ْـبـ َ
بِ َع ْب ِد ِه َل ْي ًل ِ ّم َن ا ل َْم ْس ِج ِد ا ل َْح َرا ِم
ـسـ ِ
ـصــى } ...
إِ َل ــى ا ْلـ َـمـ ْ
ـجـ ِـد األَ ْقـ َ
اإلسراء .1
ويــــــدل الـ ــحـ ــرم والــمــســجــد
الــحــرام على مكان يجتمع فيه
الناس على أمر من أمور الخير
والحق ،ووجودك فى الحرم قد
يكون بشرى بزيارته فى حج أو
عاجل أو ً
ً
آجل.
عمرة
وإن كــان الــحــرم النبوى فهو
خير وبركة في الدنيا واآلخــرة
وتوبة ومغفرة ،والحرم النبوى
يــــدل ع ــل ــى ال ــرح ــم ــة وال ــف ــرج
والــنــجــاة مــن الــشــدائــد وحسن
المعيشة ،والــلــه أعــلــم ،وأدعــو
الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا
اللهم آمين.

الرؤيا ليرد السالم على من يصلى عليه
فهى على ما هى عليه وصحيحة لما ورد
عن أبــى هريرة رضــي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ( :ما من أحد
يسلم علي إال رد الله علي روحى حتى أرد
عليه السالم) رواه أحمد.
أيضا أنه ال يجوز دفن النساء
وصحيح
ً
مع الرجال إال لضرورة وبشروط كما ذكر
الفقهاء ولكن الموافقة على دفنك فى قبر
بــجــوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم
هى بشرى لك بحسن الخاتمة والسعادة
فى الــداريــن بعد طــول عمر وحسن عمل
إن شاء الله وهذه الرؤيا دليل على صالح
حالك  .والله أعلم  .وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

أمى تحمل أوانى ذهبية منزلية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أمي المتوفاة معها أوانٍ منزلية
ذهبية جديدة ،وكانت مسرورة بها غير
أبيضا مليحة تريد
أن امرأة تلبس ثوبًا
ً
وشكرا.
أن تنازعها فيها..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رؤيـــة األم خــيــر لــك وتــفــريــج كــرب
وزوال هـــم ..واألوانـــــي الــذهــبــيــة مع
الــوالــدة رحمها الــلــه تــدل على حسن
مستقرها وثوابها عند الله تعالى وأن
المولى عز وجــل قد تغمدها برحمته
ت َع ْدنٍ
ك َل ُه ْم َجنَّا ُ
لقوله تعالى ( :أُوٰ َل ِئ َ
ِ
َّ
يها مِ ْن
ف
ن
و
ل
ح
ي
ر
ا
ْه
ت ْ
َجرِي مِ ن ت ْ
َح ِتهِ ُم ْالَن َ ُ ُ َ ْ َ َ
ُض ًرا
َسا ِورَ مِ ن ذَ َه ٍب َو َيل َْب ُسو َن ثِ َيابًا خ ْ
أ َ
ند ٍ
يها َعلَى
س ُ
س َوإِ ْ
ِّمن ُ
س َت ْب َرقٍ ُّمت َِّك ِئي َن ِف َ
ْالَرَائِ ِ
ت ُم ْر َت َف ًقا )
ك ،نِ ْع َم الث ََّوا ُ
ح ُس َن ْ
ب َو َ

الكهف .31
وقد تدل األوانــي على زيــادة الرزق
لكم ،وكــون األم رحمها الله مسرورة
أيضا دليل على راحتها وحسن
فذلك
ً
مستقرها عند الله لقوله تعالىُ ( :و ُجوه
َي ْو ِ
ضاحِ كَة ُم ْس َت ْب ِش َرة )
مئ ٍذ ُم ْس ِف َرة * َ
عبس .39 : 38 :
أما نزاع المرأة للوالدة فأدعو الله
أن تكون من أهل الجنة فقال تعالى( :
يها َو َل َتأْثِ ي ٌم
سا َّل َل ْغ ٌو ِف َ
َي َت َنا َز ُعو َن ِف َ
يها َكأْ ً
) فذكر الطبري رحمه الله في جامع
سا َو َق ْوله ( :
البيانَ :ي َت َنا َز ُعو َن ِف َ
يها َكأْ ً
ط ْو َن
سا ) َيقُول َ :ي َت َعا َ
َي َت َنا َز ُعو َن ِف َ
يها َكأْ ً
اولُو َن َها بَ ْينه ْم.
يها َكأْس الشَّ َرابَ ،و َي َت َد َ
ِف َ
والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

فتحت بطنى بسكين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوجة ..ورأيت أنى فتحت بطني بسكينة،
واتخضيت وقولت إزاى أعمل كده ..أرجو التأويل
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح البطن بيدك يدل على كشف األســرار فال
تخوضى فى أعراض اآلخرين ،وقد يدل فتح البطن
على األزم ــات الصحية لك أو ألحــد من العائلة،
قيحا أو ً
دمل دل على التعرض
وإن كان فى البطن ً
ً
مأكل أو مضاجعة ،ألن
لما ال يحل لك سواء كان
أيضا على
البطن يدل على من يضاجع ،والبطن يدل ً
المباطنة في الدين ،ويدل البطن أحيا ًنا على الحقد
والنفاق من الظاهر والباطن .والله أعلم .وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

مجتمع

الزميل مصطفى فرغلى
والكابنت أحمد شومان
يتقدمان بأرق التهانى
للكابنت أحمد عزوز
بمناسبة ترقيته

مجتمع

األستاذ محمد فوزى
املستشار القانونى للجريدة
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الدكتورة أمنية
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نظام «المقايضة» :الشريعة مقابل السكوت على الفساد!

هنا القاهرة
فراج إسماعيل

محمود سلطان

ً
ً
قبل أن ندلف لإلجابة عن ما إذا كانت تجربة عمر نب عبد العزيز -رىض اهلل عنه  -تصلح ألن تكون مرجعا أو نموذجا لالحتذاء ،ونحن بصدد
التأصيل للدولة الوطنية ..استوقفنى بعض ما رواه المؤرخون المسلمون ،بشأن حال أبيه عبد العزيز نب مروان فى مرص "واىل مرص فى عهد
أخيه الخليفة عبد الملك نب مروان"

في البداية والنهاية ..يقول ابــن كثير" :من
كالمه رحمه الله (عبد العزيز بن مروان) :عجبا
لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف عليه،
كيف يحبس ماالً عن عظيم أجر وحسن سماع!".
وروى الكندي أنه كانت لعبد العزيز ألف قصعة
تنصب حــول داره ،ومئة تــدار في البلد ليأكل
الناس ،وفي ذلك يقول الشاعر عبد الله بن قيس
الرقيات:
كل يوم كأنه يوم أضحى
عند عبد العزيز أو يوم فطر

بــيــنــا فــيــمــا ســبــق كــيــف كـــان حــاكــم مصر
عبدالعزيز بن مروان (والد عمر بن عبدالعزيز)
يستولي على أموال المصريين وبقية المسلمين
من شمال أفريقيا إلى المغرب.
وكيف استخدم هــذا الــمــال الــمــســروق في
"االب ــت ــزاز الــســيــاســي" ،وف ــي "ال ــص ــراع على
السلطة" ،حين ساومه أخوه الخليفة عبدالملك
يترك له هذا المال مقابل
بن مروان على أن
َ
أن يتنازل عن والية العهد البن األول "الوليد"!
ت اختبارَها تاريخ ًّيا
هــذه الــواقــعــة ،حــاول ـ ُ
أيضا ،ومدى وعي الطبقة األولى من التابعين
ً
أو مــن صــغــار الــصــحــابــة ،وفــهــمــهــم للفساد
الــمــالــي لــوالــي مصر عبدالعزيز بــن مــروان،
أيضا ابن كثير في "البداية
وفي السياق يروي
ً

()1

وله ألف جفنة مترعات كل يوم تمدها ألف قدر
مــا لــفــت نــظــري ـ هــنــا ـ مبالغة المؤرخين
المسلمين الكبار ،في وصف كرم الرجل وسخائه
و ُجـــوده ،مــا جعلني أتــســاءل" :هــل كــان كــل هذا
السخاء ،وهــذه النفقة اليومية من ماله أم من
حراما
مــال الــدولــة؟! ..هل كــان مــاالً حــاالً أم
ً
مستباحا؟!".
ً
يقول ابن كثير ،بعد أن تحدث عن وفاته ودفنه
فــي حــلــوان/مــصــر" :وقــد تــرك عبد العزيز بن
مروان من األموال واألثاث والــدواب; من الخيل

والبغال واإلبل وغير ذلك ما يعجز عنه الوصف،
من جملة ذلك :ثالثمائة مد ذهب غير الورق ،مع
ُجوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلة; فإنه كان من
أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالى!".
ولكي نجمع قصاصات الصورة المبعثرة ،ننتقل
إلى مشهد آخر ،نقله إلينا ابن جرير حين قال:
"إن عبد الملك بن مــروان كتب إلــى أخيه عبد
العزيز ،وهو بالديار المصرية يسأله أن ينزل عن
العهد الذي له من بعده لولده الوليد ،أو يكون ولي
العهد من بعده ،فإنه أعز الخلق علي ،فكتب إليه

()2

والنهاية"ً ،
نقل عن سويد بن قيس ،قال :بعثني
عبدالعزيز بن مروان بألف دينار إلى ابن عمر.
قال :فجئته ،فدفعت إليه الكتاب .فقال :أين
المال؟ فقلت :ال أستطيعه الليلة حتى أصبح.
قال :ال والله ،ال يبيت ابن عمر الليلة وله ألف
إلي الكتاب حتى جئته بها،
دينار .قال :فدفع َّ
ففرقها رضي الله عنه".
من الواضح أن ابن عمر كان شديد الوعي
بمصادر المال الذي أرسله إليه عبدالعزيز بن
مروان ،فالطريقة التي تعامل بها مع الـ1000
دينار ،تشير إلى فهمه أنه مال المسلمين وليس
ت ليلته حتى ف ّرقها على
مال عبدالعزيز ،فلم يب ْ
الناس ،وكأنه لسان حاله يقول "هذه أموالكم
رُدت إليكم"!

وتُجمع كل األدبيات التي تناولت سيرة ابنه
عمر على أن األخير لما تولى الخالفة ،أرجع
لرجل مصري أرضه بحلوان بعد أن عرف أن
والده عبدالعزيز قد ظلم المصري فيها ،وحتى
الدار التي كان والده عبدالعزيز قد اشتراها
يتيما في
مــن الــربــيــع بــن خــارجــة ال ــذي كــان ً
حجره ،ردها إليه ،لعلمه أنه ال يجوز اشتراء
الولي ممن يلي أمره.
المدهش -هــنــا -أنــه رغــم علم المؤرخين
حــفــاظ ورواة
المسلمين ،وهــم فــي غالبيتهم ُ
للحديث ،كانوا يعلمون -وكما نقلوا بأنفسهم-
أن ما تركه عبدالعزيز بن مــروان بعد وفاته
وكــمــا قــال ابــن كثير -مــن األمـــوال واألثــاثوالدواب ،ومن الخيل والبغال واإلبل وغير ذلك

almesryoonmahmod@gmail.com
عبد العزيز يقول :إني أرى في أبي بكر بن عبد
العزيز ما ترى في الوليد .فكتب إليه عبد الملك
يأمره بحمل خراج مصر ،وقد كان عبد العزيز ال
يحمل إليه شيئًا من الخراج وال غيره ،وإنما كانت
بالد مصر بكمالها وبالد المغرب وغير ذلك كلها
لعبد العزيز; مغانمها وخراجها وحملها".
تأملوا النص جــيـ ًـدا :مــال وخ ــراج مصر كله
وشــمــال أفريقيا لــم يذهب إلــى خزينة الدولة
"خزينة الخالفة" وإنما كان يستولي عليه أمير
مصر عبد العزيز بن مروان.

ً
أموال "مسروقة"،
ما يعجز عنه الوصف" ..كانت
ومــع ذلــك تكلموا عــن "تــقــواه وورعــــه"!! ..بل
اعتبروا ما كان يقدمه للمصريين من "فُتات"..
وتسولهم قصعات الطعام اليومية التي كان
ً
وكرما
وسخاء
تنازل منه
يقدمها لهم ..اعتبروه
ً
ً
مدفوعا بـ"حب النفقة في سبيل الله"!
ً
تــجــربــة عــبــدالــعــزيــز بـــن مـــــــروان ،أداة
جــدا فــي تفسير الــتــصــور اإلســامــوي
مهمة
ً
المعاصر لمفهوم الدولة التي تقوم على فكرة
"المقايضة" أو العقد العرفي بين الخلفاء
والفقهاء :تطبيق الشريعة مقابل إطــاق يد
الــحــاكــم ليفعل مــا يــشــاء فــي أمـــوال الــنــاس
وحياتهم وأعراضهم ..وهو ما سنفسره في
مقال الحق بإذن الله تعالى.

وداعا!
إسرائيل  ..هل نقول
ً
د .هشام الحمامى

ً
ً
قتل اليهودى اإلثيوىب عىل يد الرشطة اإلرسائيلية يوم األحد الماىض  30/6ليس حدثا عاديا فغري االشمزئاز الذى أصاب العالم كله من هذه العنرصية الكريهة هناك
ً
عالمات ودالالت يحملها هذا الحدث جديرة بأن نقرأها جيدا وجديرة بأن تضع لنا صورة عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه العصابات العنرصية التى اصطنعها الغرب
ً
المسيجى اصطناعا لتقوم بدور خدمى ووظيفى لمصالحه ومصالح مرشوعه
وأقول الغرب المسيحى ليس من باب ما هو دينى
بقدر من باب ما هو تاريخى ..واختالط األهداف
بين ما هو دينى وما هو استعمارى تميزت به كل
حمالت الغرب تجاه الشرق فال الباعث الدينى كان
الهدف األصلى واألساسى وال الدافع االستعمارى
واالقــتــصــادى كــان هو الهدف األصلى واألساسى
االثنين يخدموا على بعضهما البعض.
****
ظهر لنا مــن خــال مــن خــال مقتل المواطن
اإلثيوبى اليهودى أن الدولة اليهودية ليست دولة كل
شعبها وأن الوطن اليهودى ليس وطن كل مواطنيه،
الوجه العنصرى القبيح ظهر على أكمل صورة ،وما
يحدث كل يوم مع الفلسطينيين وكان يتم إخراجه
بطريقة كاذبة ظهر على حقيقته وما قاله لنا د.عبد
الوهاب المسيرى فى الموسوعة (ليهود /اليهودية/
الصهيونية) وتجاهله الباحثون والسياسيون كان
هو واقع الحال فالجماعات اليهودية شيء والديانة
اليهودية شيء والعصابات الصهيونية شيء آخر
تماما.
ً
من يوم حدوث النكبة وقيام دولة إسرائيل وهم
يحاولون تكوين صورة ذهنية ثابتة وكاذبة عن تلك
الــواحــة الحضارية الــتــى تسكن صــحــراء الشرق
العربى الهمجى وعــن الخطر الــذى يهددها من
جميع الجهات وعن تهديدها بإلقائها فى البحر.
صحيحا من
صحيحا من كل الوجوه ،ليس
هذا ليس
ً
ً
داخل إسرائيل ..فأنت أمام دولة عنصرية قبيحة
ليس لها من صفات الدولة الحضارية إال الخدمات
(مواصالت وصحة وتعليم )..والعالقات الخارجية
ومن داخلها يسكنها الخراب والدمار وكل عوامل
صحيحا من خارج
ـضــا ليس
الفناء والنهاية ،وأيـ ً
ً
إســرائــيــل ..فالهزائم والعالقات الخفية مع دول
الجوار دليالً
واضحا.
ً
****
وأود هنا أن اقــف وقفة سريعة على رأى كنت
قد سمعته من بعض األصدقاء المهتمين بالشأن

اإلسرائيلى يبدأ من قولهم بأن الكتابات التى على
شاكلة (بروتوكوالت حكماء صهيون) وما إلى ذلك
هى كتابات مضمونها كــاذب وأن قــادة العصابات
الصهيونية هى التى كتبته لسباب ليس مكانها اآلن،
وينتهى إلى أن نهاية إسرائيل فى أن نحيطها ببحيرة
من السالم الهادىء ،لسببين األول أنها تحمل فى
مكوناتها كل عوامل فنائها والثانى أنك ستحرمها من
أهم عوامل قوتها :وهى أنها فى خطر ،إزالة الخطر
والتهديد عــن إسرائيل سيحرمها تماما مــن أى
عقيدة وطنية أو عسكرية تمسك الجيش والمجتمع
والــدولــة فى قبضة قوية .المجتمع اإلسرائيلى
مجتمع غير متجانس ويعانى من تفسخات شديدة
وهــذا طبيعى فى مجتمع تم بناؤه من مهاجرين
من مختلف أنحاء العالم دون وجود قاسم حقيقى
مشترك غير الدين الــذى ال يلتزمون به بل ربما
نسوا تعاليمه ،الجامع الحقيقى لهم هو الخوف.
إسرائيل بالفعل (أوهن من بيت العنكبوت) بسبب
ضعف ووهن مكونات القوة االجتماعية والحيوية
الداخلية ومــعــروف لنا أن الوهن هنا ليس وهن
الــقــوة الــمــجــردة ..بــل وهــن الــعــاقــات الداخلية
بين أهل البيت فاألنثى تقتل زوجها بعد التزاوج
والصغار يقتلون أمهم بعد البلوغ ..هذا ليس بي ًتا،
هذا كيبوتز أو مستعمرة بشرية ال يربط أعضاؤها
رابــط إال البواعث الحيوية والطبيعية فى الحياة
واستمرار النوع ،العائالت والبيوت والمجتمعات
شيء ،والتجمعات الصهيونية فى إسرائيل شيء
تماما .
آخر
ً
****
المجتمع اليهودى يتكون من أربــع مجموعات
طبقية رئيسية هي :السفارديم وهم يهود إسبانيا
والبرتغال الذين تم طردهم من األندلس واتجهوا
إلــى الــدولــة العثمانية الثانية هــم يهود المشرق
العربى والعالم اإلسالمى (الذين طردتهم الدولة
الوطنية بعد خروج االحتالل ليساعدوا فى إقامة
دولــة إسرائيل !! اليهود المصريون كــانــوا أغنى

طائفة يهودية فى الشرق األوسط) بينما المجموعة
الثالثة هــم األشــكــنــاز الــذيــن يمثلون  85%من
إجمالى اليهود فى العالم أجمع وهم الذين جاؤا
مــن أوروبـــا وروســيــا أمــا المجموعة الــرابــعــة فهم
يهود الفالشا القادمون من إثيوبيا والــذى قررت
إسرائيل تهجيرهم بشكل منظم من السبعينيات
لمواجهة النمو السكانى العربى حين قرر حاخام
الطائفة الشرقية اعتبارهم طائفة يهودية وتم
تهجيرهم ،وفق عمليات منظمة (عملية موشيه/
عملية سليمان  )...ويقدر عددهم بنحو  150أل ًفا.
من بن جوريون وموشيه شاريت وليفى إشكول وإلى
جولدا مائير ..جميعهم رفضوا هجرة اليهود اإلثيوبيين
الجماعية إلى إسرائيل اال الخطير إسحق رابين
الذى قبل بتطبيق قانون العودة على اليهود الفالشا
وبــدأت الهجرات الجماعية الــمــنــظــمــة...........
نبذ اليهود األفــارقــة فــى إســرائــيــل أحــد حلقات
العنصرية الكامنة فى تركيبة المجتمع اإلسرائيلى
فالصراعات بين يهود الغرب (األشكيناز) ويهود
الشرق (السفارديم) ال تنتهى منذ النكبة وجاءت
عليهم الطائفة اإلثيوبية اليهودية والتى ال ينظر
إلــيــهــم س ــوى نــظــرة مــتــدنــيــة ،مــن لــفــظ مجتمعى
إلــى رفــض استيعاب أبنائهم فــى الــمــدارس وفى
الــنــوادي ،وأبــرز هذه الممارسات العنصرية عنف
الشرطة المفرط تجاههم وهو ما عبروا عنف بقوة
واضحة فى المظاهرات التى استمرت  4أيــام.
وهــم عموما يــواجــهــون واقــعــا صعبا فــى مجاالت
الحياة فى مجتمع يعاملهم بعنصرية غبية فاللون
والمظهر أساسا فى معاملتهم وهو ما يشكل أهم
مشاكل اندماجهم فى المجتمع اإلسرائيلى ..هذا
على مستوى الناس والبشر لكن األخطر ما هو
حكومى ،فــقــارن بين سياسة استيعاب المهاجر
الروسى اليهودى والتى تمت على أساس فردى يمنح
على أساسه المهاجر(مبلغ مالى وامتيازات ودعم م
فى السكن بالسكن والعمل والتعليم) ،أما المهاحر
اإلثــيــوبــى الــيــهــودى فيتم االستيعاب على أســاس

جماعى ما أدى إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية
وحرمانهم من التكيف الطبيعى مع المجتمع .
****
اليهود فى أرجــاء العالم باتوا يرون أن مخاطر
العيش فى إسرائيل أكبرمن أى مخاطرأخرى قد
تتهددهم فى الخارج 70% ..من اليهود األمريكيين
لــم يـ ــزوروا إســرائــيــل وال يعتزمون زيــارتــهــا50..
 %منهم متزوجون زواجــا مختلطا 50% ...من
الشباب اليهودى هناك ال يهمهم إذا زالت إسرائيل
من الوجود.نسبه الهجرة العكسية من إسرائيل إلى
الخارج تزايدت فى الفترة األخيرة بشكل كبير والذى
يظهر فى سعى أعــداد متزايدة من اإلسرائيليين
للحصول على جــوازات سفر أوروبية الستخدامها
فى الفرار من الدولة عند الحاجة ..وهو ما أثر
سلبا على الــروح المعنوية للشعب اليهودى وعلى
ً
مدى استعداده للتطوع للخدمة العسكرية والقتال
والتضحية والمخاطرة بالنفس من أجــل سالمة
سلبا على فكره التوحد
الوطن فضالً عن أنها تؤثر ً
البعض.مؤديا
االجتماعى بين اإلسرائيليين وبعضهم
ً
فى القريب العاجل – أن شــاء الله  -إلــى شرخ
اجتماعى وسياسى وطائفى بين اإلسرائيليين الذين
ال يمكنهم الحصول على جوازات سفر أجنبية وال
يعرفون إلى أين يذهبون وبين أولئك الذين لديهم
بعيدا.
الفرصة للفرار والذهاب ً
أحــد قــادة الجالية اليهودية فــى كندا ذكــر أن
األساطير التى كانت إسرائيل تحاول إقناع يهود
العالم بها لم تعد تنطلى على أحد خاصة تصوير
إسرائيل بأنها الحصن األخير فى مواجهة كل الذين
يكنون العداء لليهود ..وأشــار إلــى أن  85%من
اليهود فى مدينة مونتريال التى تضم أكبر تجمع
يهودى فى كندا هاجروا أصال من إسرائيل..هؤالء
ـودا كبيرة مــن أجل
كانت إسرائيل قــد بذلت جــهـ ً
تهجيرهم من االتحاد السوفييتى ساب ًقا..لكنهم بعد
أن عاشوا فى إسرائيل قرروا تركها والتوجه لكندا.
وداعا.
بعد أن قالوا لها
ً

بوتين وأفول الليبرالية الغربية
يارس أنور
ُ
أثارت ترصيحات الرئيس الرويس "فالديمري بوتني" ،عىل هامش قمة العرشني التي عقدت يف أوساكا عن أفول الليربالية الغربية( )�western liber
 ،)alismوأنها عفا عليها الزمن  ،Obsoleteأثارت ردود فعل غاضبة يف العالم الغريب عىل المستويني السيايس والثقايف ،وامتألت الصحف الغربية
بمقاالت وتحليالت لما يقصده "بوتني".
لقد كان حوار الرئيس الروسي باللغة الروسية،
وق ــد اســتــخــدم فــيــه تــلــك الــعــبــارة ИЗЖИЛА
الروسية التي تُرجمت إلى اإلنجليزية وبقية اللغات
األوروب ــي ــة بــأكــثــر مــن طــريــقــة (OBSOLETE-
 ،)OUTDATED- OUTLIVEDوكلها تدور
حول معنى االضمحالل واألفول واالنتهاء ،فما الذي
يقصده بوتين بالليبرالية الغربية WESTERN
LIBERALISM؟ هل يقصد الليبرالية الرأسمالية
أم منظومة القيم الثقافية الغربية؟ يبدو أن بوتين
كان يركز على الجانب القيمي واأليدلوجي ،فقد
رفـ�ض فكرة التعددية الثقافي ة �MULTICUL
 TURALISMوأشاد بتنامي ظاهرة الفكر القومي
والشعبوي في أوروبا.
وحاول بوتين استثارة عاطفة المجتمعات الغربية
بقوله إن الليبرالية الغربية تتعارض مع مصالح
شعوبها ،وتمنح الفرصة للمهاجرين بأن يحصلوا
على مميزات ال يحصل عليها المواطنون األصليون،
بل واتهم المهاجرين بأنهم يمارسون الكثير من

الجرائم كالقتل والسرقة واالغتصاب ضد تلك
المجتمعات الغربية.
ولم يتوقف الخطاب (العنصري) لبوتين عند ذلك
أيضا،
الحد بل امتد ليحمل صبغة دينية محافظة ً
حيث انتقد تنامي ظاهرة الزواج المثلي على حساب
القيم التقليدية ،وقيم العائلة التي اعتبرها لب
المجتمع والتي ال يمكن أن يتخلى عنها من أجل تلك
الدعاوى المزيفة عن الحريات الشاذة واالستثنائية.
وصريحا في وجوب
واضحا
لقد كان حديث بوتين
ً
ً
المحافظة على الخصوصية الثقافية للمجتمعات
الغربية ،حيث انتقد المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل فــي سماحها للمهاجرين الــقــادمــيــن من
(الشرق األوسط) عام  2015دون أي قيود ،واعتبر
كبيرا .CARDINAL MISTAKE
ذلك خطأ ً
كثيرا
إن األيدلوجية التي يحملها بوتين تخفي
ً
من العداء للقيم اإلسالمية ،ولذلك فقد كان خطابه
األخــيــر أشبه برسالة تحذير مــن ذوب ــان الثقافة
الغربية في ظل التنازل الغربي أمام ثقافة الوافدين

والمهاجرين.
ومواقف بوتين من القضايا العربية المختلفة
تشي بهذا العداء الخفي لمنظومة القيم اإلسالمية،
لكن الذي يعنينا اآلن هو أن نلفت نظر الليبراليين
العرب إلــى ذلــك الخطاب المحافظ الــذي يتبناه
داعيا إلى العودة
رئيس دولة من أكبر دول العالم،
ً
إلى القيم (التقليدية) ،وهي عبارة تحمل الكثير من
الدالالت (الدينية) و(األيدلوجية).
فتلك الــدعــاوى (المنفلتة) التي يتبناها بعض
متطرفي العلمانية العربية التي تحض على خلع
الحجاب باسم الحرية والتحرر ومحاربة الرجعية
تنطلق مــن أف ــواه ببغائية وعــقــول سطحية تربط
التحضر والتقدم العلمي بمظاهر شكلية ال عالقة
لها بجوهر المسار الحضاري الــذي يعتمد على
ركــائــز أخ ــرى تتعلق بالقيم الــكــبــرى مــن حريات
ومناهج علمية وتعليمية ،وسلوك فكري واقتصادي
يتميز بالمرونة والتطور ،وال تنحصر في تلك الرؤى
الضيقة التي تتوهم أن (البناء الحضاري) يبدأ من

(المالهي الليلية) ومن (فوق البالجات).
إن أزمــة هذه األمــة تكمن في أن الذين يتبنون
الخطاب اإلعالمي والثقافي إما إسالميون رجعيون
جامدون يعيشون خارج الزمن أو علمانيون أنصاف
مثقفين يصرون على أن تحرر العالقات بين الرجل
والــمــرأة هو بداية النهضة الحقيقية ،وهــي نفس
األزمة التي وقع فيها قاسم أمين في بداية القرن
ً
مؤهل لذلك) أنه
الماضي حين تصور (وهو ليس
يقود مسيرة تنوير حضارية فنادى بما يسمى تحرير
المرأة.
وقد تحررت المرأة (وف ًقا لمنظور قاسم أمين)،
ومع ذلك فال زالت المجتمعات العربية تعاني من
أزم ــة الــتــراجــع الــحــضــاري ،وذل ــك ألن الخطوات
الحقيقية للتقدم ال عالقة لها بالمسار الذي يتبناه
أدعياء العلم والتنوير.
فمتى تتشكل نخبة حقيقية تتخلص من فكر
(الدروشة) وفكر (االنحالل) ،وتركز على المسارات
الحقيقية لمشروع النهضة الذي طال غيابه؟.

صالح والفرصة الثانية
محمد صالح من أفضل من أنجبت الكرة المرصية وألمعهم
ً
خارجيا ،هذه نقرة ،وأن يكون هو الحاكم بأمره ،حتى فىما يمس
أخالقنا وقيمنا الرتبوية نقرة أخرى مطينة بطني!
بــعــد اســتــبــعــاد ال ــاع ــب إي ــاه
ألسباب أخالقية ،نشرت وسائل
اإلعــــــام أنــــه ي ــق ــود م ــع كــابــتــن
ـردا من
المنتخب المحمدي تــمـ ً
أج ــل إلــغــاء ال ــق ــرار ،ثــم فوجئنا
بتوبته يتحدث فيها عن ضــرورة
الفرصة الثانية ،وعــدم الذهاب
بالمخطئ إلى المقصلة.
وأظن أنه نجح في التأثير على
قيادة اتحاد الكرة بسببه وحده،
وربما خو ًفا من غضبه ،فوجئنا
بــالــتــراجــع الــمــذل بــعــد "بــوســت"
اعتذار من الالعب.
الــقــضــيــة أكــبــر م ــن اع ــت ــذار،
والمفترض أنها أكبر من غضب أو
زمجرة صالح مهما كانت نجوميته
وأهــمــيــتــه ،الـــقـــرارات العقابية
األخالقية ال يتم التراجع عنها
بهذه الطريقة.
ال ــاع ــب غــلــط وهـ ــذه ليست
المرة األولــى ،وعليه فإن العقاب
هــو الــعــاج والـــــرادع لــه ولجيل
يأخذ منه ومن أمثاله نجوم الكرة
قدوة في الشكل والملبس والكالم
واألفعال.
ـزعــا للفرصة
الــعــقــاب ليس نـ ً
الثانية ولكنه بناء لها وأساس تبنى
عليه ،أمــا التراجع تحت ضغط
صالح وغيره ،فمعناه أن الغلطان
سيأمن العقاب وسيجد عشرين
فرصة للتكرار ،وهو المعنى الذي
قالته الفتاة المكسيكية تعلي ًقا
على عودة الالعب.
رحــم الله محمود الجوهري،
ك ــان الــتــزام الــاعــب عــنــده فــوق
كل شيء مهما كانت أهميته في
الفريق ،ولذلك نجح بمنتخب كان
مرشحا للخروج من الــدور األول
ً
فــي الــفــوز بالبطولة فــي بوركينا
فاسو.
حــتــى الــصــحــافــة الــغــربــيــة لم

يعجبها موقف صالح ،ربما تغلبت
عليه عاطفته نحو زميله ولكن
الصداقة الحقة أن يساعد في
تقويمه وإعادته إلى جادة الصواب
وليس جعله يعتقد أنه يمكنه أن
سالما من غلطاته بمساعدة
يخرج
ً
زميل نافذ.
اتحاد الكرة لم يتراجع فقط عن
االستبعاد ،بل تراجع عن تضمين
بيانه قـ ً
منسوبا لصالح ،كأنه
ـول
ً
يقر بأنه المرجعية التي استند
إليها في إعادة الالعب المخطئ،
تنويها
ثم حذف هذا القول ونشر
ً
بأنه نشر بالخطأ ،وال أتخيل ذلك
صحيحا.
ً
لعلكم شــاهــدتــم قــوة منتخب
المغرب وحماسهم وجديتهم في
مباراتهم أمام كوت ديفوار القوي
رغم غياب نجمهم الذي استبعده
رينار ألسباب تقويمية.
وتذكروا كيف فازت الكاميرون
بالبطولة الماضية بالعبين من
الصف الثاني بعد استبعاد النجوم
المحترفين لتمردهم.
العامل النسائي يمكنه بسهولة
إســقــاط أي منتخب مهما كانت
قــوتــه لــو لــم يــكــن هــنــاك ضبط
وحزم.
حــكــت لـــي فــنــانــة عـــن زواج
عرفي ربطها بنجم منتخب لنا
فــي الماضي ،وكيف كــان يتسلل
مــن معسكر إعـــداد لــمــبــاراة في
تصفيات كأس العالم التي فشلنا
فيها ،ليقضي بعض الوقت معها.
قالت لي :هذا النجم بعد ذلك
جيدا
لــم يكن أداؤه فــي الملعب
ً
وكان أحد أسباب اإلخفاق.
لعلنا نتذكر فيلم شحاتة أبو
كــف وال ــدور الــذي لعبته الفنانة
هياتم ،في ذلــك الفيلم ،للقضاء
على نجومية العب موهوب.

farragismail60@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

بين األقباط والكنيسة

ولكى يكتمل العنوان نضع فى بدايته السؤال المحري "من
يحكم؟" ،ولتوضيح المشكلة المؤسفة نطرح إجابة اجتهادية
 وللقارئ العزيز مشاركتنا فى الرتشيحاتهل يمكن أن تفصل الدولة ما
بين الكنيسة واألقباط بتشكيل لجنة
محايدة من وزراء سابقين ومفكرين؟
ولقد حدث التدخل من الدولة
بالفعل بعد وقوع كارثة في عهد بابا
الكنيسة األسبق الذي تجاوز حدود
القوانين الكنسية وتجبر؛ مما أوصل
معارضيه خاصة من شباب الكنيسة
ومفكريها إلى اتخاذ خطوة لم يسبق
لها مثيل ،حيث قــامــوا باختطاف
البابا عنوة وأجــبــروه على توقيع
وثيقة التنازل عن كرسي الباباوية،
وتفاقمت المشكلة حتى اضطرت
الدولة إلى التدخل بالقوة الجبرية؛
تنفيذا ألوامــر الرئيس جمال عبد
ً
الناصر.
نــســرد هــذه الــحــادثــة المشينة
للتذكرة والتنبيه؛ لوجود فجوة عميقة
ما بين بعض األقــبــاط والكنيسة،
وذلك بالكثير من اإليبارشيات داخل
وخ ــارج مصر ،حيث تتزايد نغمة
المعارضة لسلوكيات بعض قيادات
الكنيسة ،والمساس بثوابت العقيدة
والتقليد الكنسي والطقوس التي
لها قوة قوانين الكنيسة ،واألخطر
من هذا أن المعارضة تشمل بعض
الرتب الكنسية (كهنة ..رهبان..
أساقفة ..إلخ)) ،والبيانات الصادرة
عل ًنا منهم تشهد بهذا ،كما أن نظرة
فاحصة (أو حتى نصف فاحصة)
لمواقع التواصل االجتماعي يمكن
بسهولة معرفة ليس مئات بل ربوات
ربـ ــوات مــن أصـ ــوات المعارضين
والمنتقدين ،ومنهم أصحاب الفكر
والــرأي والمناصب  -مع استبعاد
قلة  -مــن الــحــاقــديــن المندسين
والشتامين هــواة اللهث وراء الماء
العكر لممارسة حرفية االصطياد،
ولكن نظرتنا لكم العكارة الموجود
نقيا توضح لنا
بالماء الــذي كــان ً
حقيقة األمور.
ولــأســف الــشــديــد فــقــد نبهنا
قيادات كنيستنا العريقة لهذا المد
الساقط المتزايد ولكن ..سياسة
(خليهم يتسلوا) هي الغالبة عليهم

والتجاهل التام الذي أسقط الملوك
والـــرؤســـاء يتفشى بــيــن قــيــادات
الكنيسة؛ مما يدفع الكثير من شبابنا
للتفاعل مــع األص ــوات المعارضة
خاصة بعد تطور وسائل االتصال،
وأصــبــحــت مــصــداقــيــة األخ ــب ــار
موثقة بالفيديوهات والتصريحات
بــالــصــوت والــصــورة الــصــادرة من
قــيــادات الكنيسة دون تدقيق أو
مــراجــعــة؛ مما أسقطهم فــي هوة
األخطاء العقيدية والكنسية ،وما
زاد الطين بلة وبلبولة وبالأل ،أسلوب
(الطناش) ،و(كبر مخك) ،ثم (إنهم
يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون)
ال ــذي تتبعه الكنيسة والمتحدث
الرسمي الصامت ولجنة اإلعــام
والعالقات العامة ..وغيرها.
والــكــل ال يــجــرؤ حتى مناقشة
اآلراء الــمــعــارضــة أو محاورتهم،
وحتى صحفنا األرثوذكسية (الكرازة
ووطني) تضامنت مع قنواتنا الدينية،
وخــــرج علينا ســكــرتــيــر المجمع
المقدس بــحــوارات منفردة  -من
طــرف واحــد  -يهاجم المعارضة
متهما إياهم (بالمرضى النفسيين)
ً
والمأجورين ،والنتيجة كانت لصالح
المرضى /1صفر ،ثم/ 3صفر ..ثم
/200صفر ..وهكذا ..ونحن نطرح
المشكلة بأمانة شديدة لندق جرس
اإلنـــذار للتنبيه ،ومطالبة وجــوب
التدخل لطرف ثالث ليحكم بهدوء
ما بين الكنيسة وشعبها قبل حدوث
الكارثة  -بل الكوارث الكنسية -
وما حدث من جرائم دموية بها من
قتل أساقفة ورهبان وكهنة داخل
الكنيسة والدير؛ ما هو إال نتاج لكبت
وضغوط نفسية لعدم وجود جسور
التحاور والتفاهم و ..و ..و ..لقد
نبهت البابا واألساقفة المعتبرين
أعمدة!! برسائل خاصة قبل وأثناء
وبعد حــدوث هــذه الجرائم ،وكنت
أيضا
أنهي رسائلي كل مرة ،واآلن ً
مذكرا بآية مخيفة وردت بالكتاب
ً
المقدس عن غضب الرب (لم تزل
يده ممدودة بعد.)........

«األعلى لإلعالم» :تنفيذ الضوابط اإلعالمية سبتمبر المقبل

أعلن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،برئاسة الكاتب
بدءا من مطلع
الصحفى مكرم محمد أحمد ،أنه سيتم ً
سبتمبر المقبل تنفيذ الضوابط اإلعالمية ،الخاصة
بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية و"التوك
شو" ،بهدف إرساء معنى المسئولية اإلعالمية والقيم
األخالقية أثناء ممارسة اإلعالمى لعمله ،وعدم التورط
فى مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية.
وأض ــاف المجلس فى بيان ،أنــه سيطبق القانون
بحذافيره على كل من يخالف هذه الضوابط التى جاءت
متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل اإلعالمى،
متوعدا
وكذلك مع مواثيق األمــم المتحدة وهيئاتها،
ً
المخالفين بـــ "عقوبات فــوريــة ومشددة
ظا على المهنية
مــن المجلس حفا ً

اإلعالمية وقيم ومبادئ المجتمع ،باإلضافة إلى تحويل
األمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما
يلزم من إجراءات ضدهم".
وقــال حاتم زكريا ،عضو المجلس األعلى لتنظيم
اإلعــام ،إن "الضوابط تستند إلى المهنية والمواثيق
موضحا أنــه "فيما يتعلق بالبرامج الدينية
الدولية"،
ً
ملما بالقضايا
البرامج
مقدم
يكون
أن
فى
تتلخص
فإنها
ً
الدينية ،ويمتلك القدرة على التفنيد من خالل آيات
القرآن الكريم ،والنطق الصحيح لها ،مع إلمامه بالسيرة
النبوية" .وأضاف لـ"المصريون"" :برامج "التوك شو" هى
األكثر فاعلية اآلن فى مصر ،لذلك نعمل على تحسينها
والرقى باألفكار التى تقدم من خاللها ،ومن ضوابطها
اختيار الضيوف المناسبين لألفكار المطروحة ،ومراعاة

األحد

الجانب األخالقى واالجتماعى للمشاهدين بعدم عرض
أى شىء مخل أو خارج عن إطار العرف المجتمعى".
ووصــفــت الــدكــتــورة سهير عثمان ،أســتــاذ اإلعــام
بجامعة الــقــاهــرة ،ق ــرار المجلس األعــلــى لــإعــام،
بالصائب ،وقالت إنه يعمل على تجويد وإعــاء قيمة
ضا
البرامج التليفزيونية ،مشيرة إلى أن القرار كان مفتر ً
يطبق منذ وضع البنود ،لكن المجلس أجل تطبيق إلى
مطلع شهر سبتمبر .وأضافت عثمان لـ"المصريون":،
"كــل هــذه األم ــور تهدف إلــى إرس ــاء معنى المسئولية
وإرساء للقيم األخالقية أثناء ممارسة اإلعالمى لعمله،
وإرساء خطاب إعالمى تنموى يعلى من شأن الوطن".
وكان المجلس األعلى لإلعالم ،قد وضع بعض الضوابط
وااللتزام بها فى البرامج الرياضية والطبية .وفيما يتعلق

بالبرامج الرياضة ،شدد المجلس على الحيادية وعدم
التحيز لالنتماء الفردى ألى من أسرة البرنامج وعدم
وتصريحا بأوضاع
تلميحا
تسييس المحتوى وربطه
ً
ً
الــشــارع ،واحــتــرام الرموز الرياضية وعــدم التحريض
أو إثارة الرأى العام وعدم التدخل فى أعمال التحكيم
محليا
والتدريب واحترام القواعد والتشريعات الرياضية
ً
ودوليا ،وااللتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية
وإقليميا
ً
ً
والحقوق الحصرية ،وتبنى المواهب الرياضية ،ومراعاة
التنوع فى المحتوى والضيوف ،وإرســاء ثقافة رياضية
متنورة وغير متعصبة وإيجاد قاموس رياضى لتثقيف
المشاهدين.

حنان حمدتو
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مرض «ريهام سعيد» يجلب التعاطف والشماتة

ً
"المرصى" و"آينت" و"جوتيوب" ينحون خالفاتهم جانبا ..ومقدمة "صبايا الخري" ترد عىل الشامتني" :كما تدني تدان"

لم تشفع الحالة الصحية لإلعالمية ريهام
سعيد لــدى بعض خصومها فــى أن يبدوا
التعاطف معها ،أو يلتزموا الصمت على
األقل ،بعد أن عبروا صراحة عن شماتته إزاء
خطرا على حياتها ،وفق
مرضها الذى يشكل
ً
ما أعلنت.
وكانت "ريهام" أعلنت عن إصابتها بميكروب
خطير تسبب فى إجرائها جراحة دقيقة وإثارة
القلق حول صحتها ،خاصة بعدما تردد أنه
يصيب الجلد ويشوه الوجه ،ويؤدى للوفاة إذا
وصــل إلــى المخ ،وكتبت عبر حسابها على
تطبيق "إنستجرام"" :حين وفاتى ال تهجرونى
وال تحرمونى من الدعوات ،سامحونى جميعكم
فالدنيا أصبحت مخيفة ،والموت ال يستأذن
أحدا" .وتفاعل عدد من نجوم الفن وإعالميين
ً
مع رسالة "سعيد" ودعوا لها بالشفاء العاجل.
ومن بين هؤالء الفنانة ريم البارودى التى
نشرت صــورة لـ "ريــهــام" عبر صفحتها على
"انستجرام" ووجهت لها رسالة قالت فيها:

"أنتى أد كل األزمات وبتعديها بحب ودعوات
الناس لكى ،وأنتى حمولة وقوية بالله وزى ما
بقولك يا جبل ما يهزك ريح وأن شاء هتعدى
وحتقومى".
فيما عبرت الفنانة مى كساب عن تعاطفها
مع "ريهام" فى محنتها ،وغردت عبر "تويتر"،
قائلة" :ربنا يشفيكى وتقومى بألف سالمة
ويخليكى لجوزك وأوالدك وكل اللى بيحبوكى".
فى حين عبر اإلعــامــى ،شريف مدكور،
عن حزنه الشّ ديد ،بسبب مرضها وكتب عبر
"فيس بوك"" :يا ريهام أنا قلبى واجعنى عليكى
قوى".
وتابع" :الرجاء الدعاء للزميلة العزيزة إن
شــاء الله خير ،ريهام قامت بمساعدة ناس
كثير وكــم األطــفــال اللى وفــرت ليهم العالج
ودايما بتشتغل وبتعمل مجهود أقل
غير عادى
ً
حاجة نعملها هى الدعاء والصالة ليها".
أيضا تمنى اإلعالمى عمرو أديب ،الشّ فاء
العاجل لإلعالم ّية ،بعد إعالن خبر إصابتها.

وطالب "أديب" خالل برنامجه "الحكاية" ،من
جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
بينما أعلنت الــراقــصــة سما المصري،

أعلنت التنازل عن الدعوى التى رفعتها ضد
"ريهام" بسبب ظروفها الصحية.
وأضافت" :هى أذتنى وأذت ستات غيرى

كتير بس أنا خالص مسامحاها ألنها طلبت
من الناس يسامحوها وهى فى محنة مرضها
وكل اللى أقدر أقوله ربنا يسامحها ويشفيها
عشان خاطر والدهــا وابنها الصغير ..ربنا
يعافيها ويعافى جميع المرضى ياارب...العفو
عند المقدرة".
كــمــا نــشــرت الــفــنــانــة آيــتــن عــامــر صــورة
لـــ"ريــهــام" عبر صفحتها على "انستجرام".
وعلقت ،قائلة" :اللهم اشفيها واشــفــى كل
مريض".
وكان خالف قوى اندلع بين "آيتن" و"ريهام"
على خلفية تصريحات لألولى اتهمت فيها
الثانية بالهجوم عليها فى برنامجها.
وكان الف ًتا طلب اإلعالمى الساخر يوسف
حسين الــشــهــيــر ،مــقــدم بــرنــامــج "ج ــو شــو"
على "التليفزيون العربي" ،جمهوره بالدعاء
لـ "ريهام" ،ما جعله يتعرض كما نال المذيع
الساخر بعض الهجوم عليهمن مؤيدى اإلخوان
لتعاطفه معها .وكتب "ج ــو" فــى تغريدة له

على "تويتر"" :قد نختلف فى اآلراء والمبادئ
والسياسة  ..ولكن للموت والمرض هيبة تسقط
معهم كل الخالفات  ..دعواتكم ربنا يخفف
عن ريهام سعيد مرضها ..ويشفيها هى وكل
مريض يارب" .وقوبلت تغريدة "جو" بردود فعل
متباينة فبينما أيده البعض معربين عن إعجابهم
بتسامحه ،استنكر عدد كبير من متابعيه تعاطفه
مع "ريهام" ولم يخفوا شماتتهم فى مرضها.
بينما ردت مقدمة برنامج "صبايا الخير"
عــلــى الــشــامــتــيــن فــيــهــا ،عــبــر حــســابــهــا فى
"إنستجرام" ،بالقول" :افعل ما شئت فكما
تدين تدان ،اقبلونا كما نحن ،أو اتركونا كما
نحن ،فال أنتم تملكون حق تعديلنا ،وال نحن
نملك رغبة التبرير".

أحمد عادل شعبان
وإيمان هانى وخالد الشرقاوى

برنامج إلكترونى «تعرية النساء» يشعل موجة غضب داخل مجلس النواب اغتيال «السادات» ..قصة صورة قادت
مصورها إلى منصات الجوائز العالمية

توجه النائب خالد أبوطالب ،عضو
لجنة الدفاع واألمن القومى بالبرلمان،
بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء ووزارة
االت ــص ــاالت وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات،
بشأن تــداول تطبيق إلكترونى يستطيع
تعرية النساء من مالبسهن ويجردهن
تماما.
مما يرتدين
ً
ومؤخرا ،قام أحد المبرمجين ويدعى
ً
"أل ــب ــرت ــو" ب ــإط ــاق تــطــبــيــق مخصص
للكمبيوتر النظامى لينكس وويــنــدوز،
تحت اسم "ديب نود" ،يمكن من خالله
تعرية صــور الــنــســاء وإظــهــارهــن بــدون
مالبس ،حسبما ادعى عبر حساب باسم
التطبيق على موقع تويتر.
وقال "أبو طالب"" :بعد حالة الجدل
الواسعة التى أثارها هذا التطبيق ،قام
عدد من الدول باتخاذ إجراءات صارمة
إلغــاقــه ،وذلــك بسبب حجم األضــرار
التى يمكن أن يتسبب فيها".
وحـ ــذر م ــن أن "هـ ــذا األمـ ــر شــديــد
الــخــطــورة ،ويــنــذر بــكــوارث بــالــغــة فى
مصر ،حيث يتنافى مع تقاليدنا كمجتمع
شــرقــى ،ويــخــالــف عــاداتــنــا وتقاليدنا
األصــيــلــة ،فــضـ ًـا عــن أن ــه يــهــدد كيان
المجتمع الــمــصــرى ،وتــمــاســك األســر
الــمــصــريــة ،األم ــر ال ــذى يتحتم علينا
سرعة التعامل معه".

وطالب عضو لجنة الدفاع بالبرلمان،
أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ
اإلجراءات الالزمة بما يكفل عدم تداول
هذا التطبيق ،وإنفاذ القانون فى حال
استخدامه وإخــطــار الجهات الرسمية
المناط بها اتخاذ هذه اإلجراءات.
وق ــال الــنــائــب الــلــواء مليجى فتوح،
عــضــو لــجــنــة ال ــدف ــاع واألمــــن الــقــومــى
بــمــجــلــس ال ــن ــواب لـــ"الــمــصــريــون" ،إن
"الدولة لن تسمح بمثل هذه التطبيقات
على اإلنترنت ،والتى قد تضر المصريين

وتخدش حياءهم".
وأضـ ـ ــاف أن "ه ــن ــاك ال ــع ــدي ــد من
البرامج ذات الخطورة على المجتمع
الــمــصــرى ،نتيجة ســوء استخداماتها،
لــكــن مــبــاحــث اإلنــتــرنــت والــمــصــنــفــات
بــوزارة الداخلية تعمل ليل نهار ،وتقف
بــالــمــرصــاد لــلــخــارجــيــن عــن الــقــانــون،
وتعمل على تتبعهم بأسهل الطرق فى
الكشف عن تلك الجرائم القذرة وتقديم
فاعليها للعدالة.
ون ــاش ــد ،أجــهــزة ال ــدول ــة "للتصدى

لمثل هــذه األعــمــال الخبيثة التى تبث
الفتنة ،مع ضرورة التوعية فى استخدام
وسائل اإلنترنت وعدم االقتراب من هذه
المخاطر التى قد تهدم األسرة".
وطالب "ضعاف النفوس االبتعاد عما
عقابا
يضرهم قبل اآلخرين ،ألن هناك
ً
ســوف ينالونه فى حــال استخدام تلك
التطبيقات وهو السجن".
وقال الدكتور أسامة مصطفى ،خبير
التكنولوجيا" :هناك العديد من البرامج
على اإلنترنت تستخدم فى أشياء تثير
الجدل" .وأضــاف لـ"المصريون"" :هذا
التطبيق عــبــارة عــن بــرنــامــج لتركيب
الصور على الجسم مثل "الفوتوشوب"،
ـردا مــن الثياب
ويــصــبــح الــشــخــص مــجـ ً
نهائيا ،وهــذا واحــد من ضمن البرامج
ً
المنتشرة".
وأوض ــح أن "هــذه الــبــرامــج ال يمكن
إغالقها إال من خالل مصممها أى عن
طــريــق "االس ــت ــورى" ،ففى هــذه الحالة
يــمــنــع ف ــى مــصــر ،أمـــا غــيــر ذلـــك فال
موضحا أن "هناك قانو ًنا
يمكن غلقها"،
ً
يسمى "مكافحة جرائم اإلنترنت" ،يقوم
بمالحقة مــن يسئ اســتــخــدام الشبكة
العنكبوتية.

مصطفى صابر

مقدمو «التوك شو»« :بى إن سبورت» و«اإلخوان»
يقودان حملة هجوم على «محمد صالح»
انبرى مقدمو برامج "التوك شو" للدفاع عن
العبى المنتخب الوطني ،وعلى رأسهم محمد
صالح ،إثر حملة الهجوم التى تعرض لها عقب
أزمة الالعب عمرو وردة.
وعــلــق اإلعــامــى أحــمــد مــوســى على
ما وصفه بهجوم قناة "بى إن سبورت"
القطرية على صــاح ،قــائـاً" :أعــداء
الوطن ،أصحاب قناة بى إن سبورت
يهاجمونه بشدة ألنه رفض التسجيل
معهم".
وأضـ ــاف عــبــر بــرنــامــجــه "على
مسئوليتي" ،على فضائية "صدى
هجوما
الــبــلــد"" :الــقــنــاة شــنــت
ً
شـــديـــدا عــلــى مــنــتــخــب مــصــر،
ً
والالعب محمد صالح".

وتابع" :اإلعــام اإلرهابى كلهم شغالين على
المنتخب ومحمد صــاح تــحــديـ ًـدا ..عايزين
يضربوا المنتخب ويكسروا محمد صالح".
فيما اتهم اإلعالمى نشأت الديهي ،جماعة
"اإلخــوان المسلمين" بأنها تقود حملة لتشويه
صورة صالح والمنتخب الوطنى من أجل إفساد
مشهد استضافة مصر لبطولة كــأس األمــم
اإلفريقية.
وأضـــاف مــقــدم بــرنــامــج "بــالــورقــة والــقــلــم"،
حاليا
على فضائية "" :"TENاإلخوان يحاولون
ً
إفساد تركيز محمد صالح والمنتخب الوطنى
حتى ال يــفــوزوا بكأس األمــم اإلفريقية ،لكننا
ندعم المنتخب الوطنى ومحمد صالح بشكل
مطلق ،الناس اللى بتعبث فى هذا األمر ستقطع
أيديكم".

بعد السرطان« ..شريف مدكور» يعلن
إصابته بقطع فى شبكية العين
صــدم اإلعــامــى شــريــف مــدكــور ،متابعيه بإعالنه عن
إصابته بقطع فى الشبكية ،بعد فترة زمنية قصيرة على
إجرائه عملية جراحية إلصابته بــورم فى القولون .وكتب
"مدكور" عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعى "فيس
بوك" :قطع فى الشبكية ..نعمة وفضل" .ونشر مقطع فيديو
يوضح أن سقوطه على األرض تسبب له فى ذلك ،وكشف عن
خضوعه لعملية بالليزر لتصحيح القطع الذى حصل فى عينه
وإنقاذها بسرعة.

سارة أشرف

مدكور

فيما قال اإلعالمى تامر أمين ،إن هناك حالة
هجوم كبيرة على محمد صالح بشكل متعمد،
معقبا" :فى ناس بتتكلم إن صالح مغرور ونسى
ً
أصله" .وأضاف عبر برنامج "آخر النهار" ،على
فضائية "النهار" ،أن "أى شخص يقوم بالهجوم
على محمد صــاح بمثل الــصــورة التى تحدث
محبا لــه".
شخصا
اآلن ،مستحيل أن يــكــون
ً
ً
لوما،
وتــابــع" :الــهــجــوم على صــاح اآلن ليس ً
وهدفه التكسير والتخلص منه كرمز" ،مستدر ًكا:
"حسنات محمد صالح كتير ،ولو أخطاء ،حسانته
تذهب سيئاته ،دا الحيلة ،بدل ما نحافظ عليه
نهاجمه".

إيمان هانى وخالد الشرقاوى

ألف مربووووك

أرسة تحرير "المرصيون"
تتقدم بأرق التهاىن
لألستاذ محمد فوزى
المستشار القانوىن للجريدة
بمناسبة تخرج ابنته
المحامية دينا

توفى يوم الخميس الماضى المصور الصحفي ،مكرم
جــاد الكريم ،الــذى وثــق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال
الرئيس الراحل محمد أنور السادات ،والمعروف باسم
"حادث المنصة".
ويعد جــاد الكريم من أعــام التصوير الصحفى فى
البالد ،وكان أول مصرى يحصل على جائزة "وورلد برس
فوتو" ،وهى أكبر جوائز التصوير فى العالم.
عددا من األحداث العسكرية التى شهدتها مصر
ووثق
ً
عاما ،أبرزها حرب اليمن  ،1962وحرب
50
من
أكثر
خالل
ً
أكتوبر .1973
وكــانــت أشــهــر ص ــورة التقطها جــاد الكريم للدقائق
األخيرة من حياة السادات ،فى  6أكتوبر .1981
ويقول فى أحد حواراته متحد ًثا عن قصة التقاط هذه
الصورة" :استطعت تصوير كل ما حدث بالمنصة ،ذهلت
كثيرا ،وحاولت تمالك أعصابي ،حتى
من الموقف وبكيت
ً
تمكنت من التقاط كافة الصور ،وبــدأت الحكاية عندما
كان يقف جميع المصورين فوق أحد األبــراج الخشبية
المتواجدة بالقرب من منصة االحتفال بمنطقة النصب
الــتــذكــارى للجندى المجهول بــشــارع النصر ،بقيت فى
مكاني ،وفجأة تعطل موتوسيكل أمام المنصة ،وبعد قليل
جاءت دبابة ووقفت أمام المنصة ووجه قائدها ماسورة
إطالق النار فى اتجاه األرض وهذا يعنى تحية للرئيس ثم
سارت فى طريقها ،وبعد قليل جاءت دبابة أخرى وتعطلت
أيضا".
أمام المنصة ً
ويتابع ":ثم جاءت سيارة نقل جنود من قوات العرض

مدفعا خلفها وتحمل  4جنود والضابط والسائق
تجر
ً
فى المقدمة ،ووقفت فجأة أمام المنصة ولم يلتفت إليها
أحد ،ألن الجميع كانوا رافعين رؤوسهم إلى أعلى يتابعون
إسقاط المظالت فى نفس التوقيت ،وإذ بأحد الجنود
داخــل السيارة يوجه سالحه ويطلق النار على الرئيس
فيرديه قتيالً ،وتوجه آخر وألقى قنبلة على المنصة ولكنها
لم تنفجر ،وأصيب الجميع بشلل مؤقت.
وكـــان ج ــاد الــكــريــم وقــتــهــا عــلــى المنصة الخشبية
المخصصة للمصورين وترتفع مسافة متر ونصف المتر
إلى الجانب األيمن للمنصة والتقط الصور المتالحقة لهذا
الحدث الهائل من خالل  4كاميرات ،فلم يكن هناك وقت
لتغيير أفالم التصوير ،وتمكن من التقاط  45صورة للحدث
لحظة بلحظة ،ورأى رجال األمن يلقون القبض على بعض
المصورين ويأخذون منهم الكاميرات ويصادرون األفالم.
وبــســرعــة الــبــرق أخ ــرج األف ــام مــن الــكــامــيــرات بعد
تصويرها وأخفاها فى "الــشــراب" ،وأعطى أفــراد األمن
أفالما فارغة لينطلق بكل سرعة إلى جريدة "األخبار" التى
ً
انفردت فى اليوم التالى بصور صادمة للحظات اغتيال
الرئيس السادات .نقلت كل صحف ووكاالت أنباء العالم
صور "األخبار" التاريخية ،وقد ظلت هذه الصور حتى اآلن
المرجع األول لجميع الوكاالت ودور النشر التى تتناول
الحدث التاريخى حتى اليوم.

ألف مربووووك

الزميل محمد عبد الحارس
يتقدم بأرق التهاىن البنة
خالته المحاسبة

مى محسن

بمناسبة خطوبتها عىل
المحاسب إسالم محسن
وعقبال الزفاف

صفية جمال

