«شاهد من أهلها» ..الفساد يضرب اإلخوان

«ليس باسم الدين فقط»..
لإلرهاب وجوه أخرى

سيناريو قابل للتنفيذ

سعر« ..ادفع

وفيات األطباء تكشف
المسكوت عنه

دمج األحزاب السياسية..

أم مؤجل إلشعار آخر؟

أزمة داخل الكنيسة فضائيات تبيع
بسبب حرمان الهواء ألعلى

الرهبان من

سافرت للحج مع والديها ..فاستعادت بصرها فى مكة

«الموبايل واإلنترنت» عشان تتشهر»

رئيس شعبة الدواجن :سماسرة يتحكمون فى األسعار
رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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حقيقة إخالء«الروضة
الشريفة» من أجل

يسرا وإلهام شاهين!

ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

«ومن السخرية ما قتل» ..القصة الكاملة «رجل العجلة»
فى الصعيد..
«الحالق»

صيدلى وجراح

فى أرواح الفقراء
«الفهلوة»!

الزواج اإللكترونى..

بعد مضى  8أشهر على إطالقها..

ماذا حققت «خليها تصدى»؟

جنازات المشاهير .
انفعال وطرد

أين تذهب ماليين الجمرات التى ألقاها
ومنع التصوير
الحجاج بعد انتهاء الشعائر؟

«بطل من ذهب» ..قصة صاحب أشهر صورة فى انفجار «معهد األورام»

«الطريشة»تثير

تحفظ أزهرى

الرعب بين سكان

وترحيب
برلمانى

القاهرة الجديدة

أيهما أصلح لقيادة «الفراعنة»..
الوطنى أم األجنبى؟

بورصة الالعبين تشعل
الموسم الجديد

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

عقدت وزارتا التخطيط والتنمية
المحلية ،اجتماعا ً لبحث ومتابعة
الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية
المحلية بصعيد مصر ،والذى يتم
تنفيذه بمحافظتى ســوهــاج وقنا
جزئيا بقرض من البنك
والممول
ً
الدولى قيمته  500مليون دوالر،
ومساهمة من الحكومة المصرية
قيمتها  ٤٥٧مليون دوالر.
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور هشام
الهلباوى ،مدير برنامج التنمية
المحلية بصعيد مصر ،الدكتور
أح ــم ــد كــمــالــى ،ن ــائ ــب ال ــوزي ــرة
لشئون التخطيط ،الدكتور خالد
عبدالحليم ،نائب مدير البرنامج
لشئون التخطيط والتنمية المحلية
وفــريــق عــمــل الــبــرنــامــج وممثلو
الوزارتين.
وفــــى بـــدايـــة ال ــل ــق ــاء ،أكـــدت
وزارة التخطيط ،ضــرورة مراعاة
الفجوات التنموية بين المحافظات
والعمل على توجيه موارد إضافية
احتياجا بشكل
للمحافظات األكثر
ً
يقلل من تلك الفجوات ،حيث إن
العدالة االجتماعية المكانية هى
أحــد مستهدفات خطة الحكومة
المصرية.
وأوضــحــت الـــــوزارة ،فــى بيان
صــحــفــى الــجــمــعــة الــمــاضــيــة ،أن
االهــتــمــام بتنمية صــعــيــد مصر
يــأتــى ضمن أهـــداف رؤي ــة مصر
 2030وكذلك الخطة متوسطة أو
طويلة المدى ،مشيرة إلى أن تنفيذ

برنامج التنمية المحلية بسوهاج
وقــنــا بصعيد مــصــر ،يــهــدف إلى
تعزيز التنمية المحلية المستدامة
وخلق فرص عمل للحد من الفقر
فى المحافظات ،من خالل تحسين
البنية التحتية المحلية وتحسين
بيئة األعمال ،باإلضافة إلى برامج
دمج ذوى االحتياجات الخاصة فى
المدارس لحصولهم على حقهم فى
التعليم وكذلك توفير فرص العمل
الالئقة لهم.
وأشارت وزارة التنمية المحلية،
إلى أهمية التركيز خالل المرحلة
المقبلة على التطوير المؤسسى
للمحافظتين والــوحــدات المحلية
الــتــابــعــة لــهــمــا وتــكــثــيــف بــرامــج
بــنــاء ال ــق ــدرات للعاملين ،وذلــك
لتمكين المحافظتين ورفــع كفاءة
اإلدارة المحلية واإلســراع بتنفيذ
مــشــروعــات الــبــرنــامــج وتحقيق
االســتــدامــة للنتائج بــعــد انتهاء
البرنامج فى .2022
وأش ــادت الـ ــوزارة ،بما شهدته
محافظتى قنا وسوهاج ،فى إطار
البرنامج والذى ُيعد تجربة فريدة
تشهدها محافظات الصعيد للمرة
األولي ،الفتا ً إلى أن الوزارة تسعى
وبــالــتــنــســيــق مــع بــاقــى ال ـ ــوزارات
بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة
على محافظات الجمهورية.
ووجــهــت ال ــوزارت ــان ،إلــى عقد
اجــتــمــاعــات تنسيقية بــيــن فريق
العمل والمسئولين بــوزارة المالية

والــــــــوزارات الــخــدمــيــة المعنية
بالتنمية فى المحافظتين ،لبحث
تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من
أجل تحقيق التكامل بين الخطط
القطاعية على المستوى المحلى
بالمحافظتين ،وبما يعمل على دعم
التوجه نحو تطبيق الالمركزية
وتعميم منظومة التخطيط المحلى
المتكامل وآلية توزيع المخصصات
المالية على المستويات المحلية
المختلفة بما يعمل على توزيع
ثمار التنمية على كافة المستويات
المحلية.
كما أشادت الوزارات ،بما تحقق
من إنجازات وإصالحات مؤسسية
فــى مــنــظــومــة تــقــديــم الــخــدمــات
وتيسير اإلجراءات على المواطنين
ومنها تبسيط وتوحيد إجــراءات

تــرخــيــص الــمــحــات والــمــبــانــى،
حيث تم خفض المدة المستغرقة
الستخراج رخــص المبانى بنسبة
 %76فـ ــى حـ ــى شـــــرق س ــوه ــاج
و %63فى نجع حمادى بقنا ،وتم
إصـــــدار دلــيــل الــمــواطــن ودلــيــل
الــجــهــة اإلداريـــــة لــخــدمــة رخــص
البناء معتمد مــن المحافظ فى
كال المحافظتين ،هذا باإلضافة
إلــى التشغيل التجريبى للتطبيق
الــجــديــد بــالــمــراكــز التكنولوجية
بالمحافظتين حيث تم البدء فى
التشغيل التجريبى فى  5مراكز
فــى محافظة قنا و 5مــراكــز فى
محافظة سوهاج.
م ــن ج ــان ــب ــه ،أشـــــار الــدكــتــور
ه ــش ــام ال ــه ــل ــب ــاوى ،إلـ ــى أنـ ــه تم
تطبيق إجــراءات الطرح والترسية

والمعايير الفنية والبيئية والصحة
والــســامــة المهنية وف ــق قــواعــد
دليل تشغيل البرنامج على كافة
المشروعات التى تم االنتهاء منها
أو الجارى تنفيذها ،والتى تقدر
بأكثر من  4.1مليار جنيه منها
 2.1مليار جنيه من قرض البنك
الدولى وقرابة  2مليار من المكون
المحلى.
وخـــال الــلــقــاء تــم اســتــعــراض
الـ ــمـ ــوقـ ــف ال ــت ــن ــف ــي ــذى لــخــطــة
مـــشـــروعـــات ال ــم ــرح ــل ــة األولــــى
بمحافظتى ســوهــاج وقــنــا ،حيث
تمت اإلشــارة إلــى معدالت تنفيذ
المشروعات واإلجــراءات التى تم
اتخاذها من جانب إدارة البرنامج
والوزارتين بالتعاون مع الــوزارات
المعنية لــدعــم عملية اإلســـراع
ب ــم ــع ــدالت تــنــفــيــذ م ــش ــروع ــات
المرحلة األولى والتى بلغ عددها
مشروعا بالمحافظتين ،نُفذ
576
ً
مشروعا.
منها عدد 439
ً
كما تــنــاول الــلــقــاء ،بحث أهم
التحديات التى تواجه عملية التنفيذ
فى عدد من المشروعات ،حيث تم
االتفاق على اإلجــراءات التنفيذية
لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق
بين الوزارتين والمحافظتين وذلك
تمهيدا للعرض على لجنة التيسير
ً
للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى
مــدبــولــى رئــيــس مجلس الـ ــوزراء
خالل الفترة المقبلة.
كما تــم بحث اآللــيــة المطورة

للتخطيط المحلى بالمحافظتين،
وإعـــــداد الــخــطــط االســتــثــمــاريــة
متوسطة األجــل 2022 – 2019
ف ــى إط ـ ــار رؤي ـ ــة مــصــر ،2030
حــيــث تــم الــتــأكــيــد عــلــى أن كافة
المشروعات المدرجة بالخطط
تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد
جلسات تشاور بالمراكز وتجميع
اقــتــراحــات الــمــواطــنــيــن وترتيب
أولــويــات المشروعات المطلوبة،
ك ــذل ــك تـــم تــجــمــيــع مــقــتــرحــات
اإلدارات والــمــديــريــات المعنية
بالجهاز التنفيذى للمحافظة وفقا ً
لالحتياجات والفجوات التنموية،
بـــاإلضـــافـــة إل ـ ــى ال ــم ــش ــروع ــات
المقترحة بالمخطط االستراتيجى
العمرانى لكل من المحافظتين.
كما تم التأكيد خالل االجتماع
على أن وضع الرؤية االستراتيجية
لــكــل مــحــافــظــة ،تــمــت بــمــشــاركــة
ك ــاف ــة األطــــــراف الــفــاعــلــة على
المستوى المحلى ومنها المجتمع
المدنى والقطاع الخاص والجهاز
التنفيذى وأعضاء مجلس النواب
بــالــمــحــافــظــتــيــن ف ــى ورش عمل
هدفت إلى وضع الرؤية واألهداف
االستراتيجية للخطة متوسطة
األجــل بكل محافظة ،والتى تمثل
اإلطار التخطيطى األشمل لبرامج
ومشروعات الخطة.

محمد الخرو

قواتنا المسلحة فى أسبوع
القوات البحرية المصرية واليونانية
تنفذان تدري ًبا بحر ًيا عاب ًرا بالبحر

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية،
عابرا بنطاق البحر المتوسط ،وذلك أثناء
بحريا
تدريبا
ً
ً
ً
زيارة السفن اليونانية لميناء اإلسكندرية ،وذلك فى إطار
خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم عالقات
التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
ٍ
عــدد مــن األنشطة
وشمل الــتــدريــب تخطيط وتنفيذ
التدريبية البارزة ،ويأتى التدريب فى إطار تبادل الخبرات
المشتركة مع الجانب اليونانى ،ودعــم الجهود الخاصة
باالستفادة مــن الــقــدرات الثنائية فــى تحقيق المصالح
المشتركة لكال الجانبين.

القوات المسلحة تنظم عد ًدا من الندوات
التثقيفية لطلبة الجامعة المصرية

«ومن السخرية ما قتل» ..القصة الكاملة «رجل العجلة»

لم يكن هناك حديث للمصريين على منصات
شبكات التواصل االجتماعي خالل عيد األضحى
إال عن صــورة لرجل مسن يركب دراجــة ويصلى
بــهــا ص ــاة الــعــيــد ،األمـــر الـــذي أصـــاب الــرجــل
بالصدمة ،و"تسبب في مشاكل عائلية بين بناته
وبين أزواجهن" ،وفق قولهن.
ومع انتشار الصورة بشكل واسع على منصات
التواصل االجتماعي والسخرية منها بشكل "غير
الئق" ،ترددت أنباء حول وفاة صاحب الصورة ،إثر
إصابته بجلطة أودت بحياته بعد مشاهدة الصورة
والسخرية منها.
لكن أحــد جيران صاحب الــصــورة ،نفى خبر
وفاته ،وكشف أن محمد سنقر ،موظف بشركة
مصر للغزل والنسيج صاحب الصورة ،يرقد فى
مستشفى المحلة الكبرى ،وأنــه بالفعل أصيب
بجلطة إثر حالة السخرية منه على مواقع التواصل
ً
فضل عن أن إحدى بناته تواجه أزمة
االجتماعي،
حقيقة ومهددة بالطالق.
من جهتها ،قالت ابنة الرجل في استغاثات لها
تستنجد من خاللها الصفحات على "السوشيال
ميديا" ،بحذف صورة والدها ألن الصورة تسببت

فى جلطة لوالدها وهو اآلن موجود فى المستشفى.
وأضــافــت" :إحنا بنات وإخــواتــى حصل بينهن
وبين أزواجهن خناقات كبيرة بسبب هذه الصورة،
ألنــهــا أصبحت م ــادة للسخرية ..أهــالــى أزاوج
وحاليا المشكلة وصلت
أخواتى إتريقوا على بابا
ً
إلى الطالق" .وتابعت" :بابا كان خايف على العجلة
تتسرق وميقصدش يعمل كده".
وأضــافــت ،أن الــصــورة كانت بداية انتشارها
من صفحة "المحلة الكبرى" بلدتهم وهم اآلن ال
يستطيعون حذفها ،مؤكدة أنها تواصلت مع األدمن
الخاص بالصفحة ،ولكنه قام بعمل حظر "بلوك"
لها على "فيس بوك".
وتابعت" :لألسف المحلة صغيرة وإحنا مش
عارفين نشيل الــصــورة دى أزاى ،وال ــدى جاتله
جلطة نصف جسمه الشمال مش بيتحرك بسبب
الصورة من كتر التليفونات اللى جات من المعارف
والــقــرايــب والــمــشــاكــل الــلــى حصلت فــى بيوت
إخواتى".
فى المقابل ،أكــد المصور صاحب الصورة،
ويدعى عصام محمد ،أنه لم يتوقع حجم ردود
موضحا أنــه كــان يمارس
األفعال على الــصــورة،
ً

عمله كمصور صحفى ،كما أنــه كــل عــام يقوم
بتغطية صــاة العيد فى محاولة للحصول على
لقطات طريفة وغريبة" ،واستوقفتنى هذه اللقطة
فصورتها ،ولكن بعد الضجة على السوشيال ميديا
احتراما لمشاعر ورغبات
قمنا بحذف الصورة
ً
بناته".
وبــشــأن مــا تـــردد ح ــول بــطــان ص ــاة "رجــل
العجلة" ،أكد الداعية عبدالله رشدى ،عبر حسابه
على موقع التواصل االجتماعي "فيس بــوك" ،أن
صالة "رجل العجلة" صحيحة  ،%100وليس كما
ادعى البعض بأنها باطلة.
وأشار إلى أن "من سخر من هذا الرجل الكبير
بالسن ال يعلمون أن صالة العيد نافلة ،وبالتالى
جالسا إما على كرسى أو
يجوز للمسلم أن ُيصلى
ً
دراجة ،وله نصف األجر".
وأوضح أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم،
كان ُيصلى السنن على دابته "الحمار أو البغل"،
قياما ،وهذا
وعندما يريد صالة الفريضة يصليها
ً
األمر ُمتفق عليه فى المذاهب األربعة.

عال خطاب

حقيقة إخالء«الروضة الشريفة» من أجل يسرا وإلهام شاهين

جــدل كبير أثــيــر عــلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي عقب تداول
صورة للفنانة يسرا برفقة الفنانة
إلــهــام شاهين واإلعــامــيــة هالة
سرحان داخــل الروضة الشريفة
في المسجد النبوي ،بعدما قيل
إنــه تــم فتح الــروضــة لهن بشكل
خاص قبل صعود عرفات.
غ ــي ــر أن یـــســـرا ن ــف ــت ه ــذه
األقـــاويـــل جــمــلــة وتــفــصــيـ ًـا في
تصريحات إلى صحيفة "عكاظ"
السعودية ،قائلة" :كفایة اختالق
كــام ال أس ــاس لــه مــن الصحة،
نحن التقطنا صورة والناس تخرج
مــن الــزیــارة ،والــروضــة لــم تفتح
لنا ..نحن في بلد مقدس وخاضع

ألنظمة وقوانین ،ولن یجامل أحد
على حساب كسر هذه األنظمة،
لذا أقول لمختلقي الشائعات في
هذه األیام المباركة كفایة".
وأوضــحــت أن ســبــب قدومها
لــلــحــج ه ــو أداء الــفــریــضــة عن
والدتها التي توفیت قبل أقل من
شهر ،وذلك برفقة الفنانة إلهام
شاهين واإلعالمیة هالة سرحان،
مضيفة" :بعد وفاة والدتي رفضوا
أن یتركوني لوحدي بسبب تعبي
لــذلــك تــواجــدت هــنــا ألداء هــذه
الحجة عن والدتي برفقتهما".

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 /

عاما،
استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر ً 16
قدمت ألداء مناسك الحج هذا العام مع والديها،
بصرها في مدينة مكة المكرمة.
ونجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية
بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بإجراء
عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت  7ساعات
تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن
طريق األنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه
حجمها 1سم.
وأوضحت اإلدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى
المركز بعد فقدان شبه كامل لإلبصار في العين
اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود
ورم ضخم ونــازف في الدماغ في الغدة النخامية
وضاغط على أعصاب العين وقد تم التعامل معها
في وقت وجيز واالستعانة بكافة الفرق الطبية من

محمد فضل

«خليل مرسى» :بكيت لعدم تمكنى من رؤية الكعبة  .وهكذا كافأنى اهلل

ال أحـ ــد يــنــســى اإلســهــامــات
الفنية التي قدمها الفنان الراحل
خــلــيــل م ــرس ــي ،لــكــن ال يــعــرف
كثيرون بعض القصص اإلنسانية
العجيبة التي حكاها قبيل وفاته.
وم ــن ذل ــك مــا حــكــاه مــن أنــه
كان يحرص على أداء الفرائض
الدينية وزيارة األماكن المقدسة،
ومــكــنــه الــلــه مــن الــحــج مرتين،
فضالً عن أداء العمرة أكثر من
 12مرة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية:
"رؤية الحرمين هي أسعد لحظات
حياتي ،ومن أروع األمور التي ال
يعادلها شــيء آخــر فــي الدنيا،
ولم تواجهني أي صعوبات ال في
العمرة وال فــي الــحــج ،ألن الله
كثيرا،
ييسر كل شــيء وأعانني
ً
فهو مشوار مبارك وكله خير".
وحكى أحد المواقف الغريبة

سافرت للحج مع والديها ..فاستعادت بصرها فى مكة

أثناء أداء العمرة ،حيث اعتاد
عند دخول المسجد الحرام أن
يحني رأس ــه لــأســفــل ،وعندما
يشعر أنه أمام الكعبة يرفع رأسه
ويــبــدأ بــالــدعــاء ،لكنه فــي هذه
الــمــرة لــم يستطع رؤيــة الكعبة،
حيث كان سور خشبي يحيط بها
فشعر بالحزن الشديد وبكى.

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

وتــــابــــع" :ان ــق ــب ــض ــت بــشــدة
وبكيت ،لكن ربك سبحانه وتعالى
كأنه يقول لي أنت انقبضت ألنك
لم تر الكعبة ،لذلك سوف أفرج
عنك بدخولك حــرم الكعبة من
الــداخــل ،وكــانــت فــرصــة لــي أنا
والــفــنــان أحــمــد بــديــر لدخولها،
شخصا يدعى أحمد
حيث قابلنا
ً
شيبة وهو من قبيلة بني شيبة،
الــذيــن يحملون مفاتيح الكعبة،
ك ـ ــان يـ ــرتـ ــدي م ــاب ــس مــدنــيــة
رغــم عمله كضابط ،وسمح لنا
بــالــدخــول ،وم ــررن ــا مــن الــبــاب
الخشبي ووجــدنــا أنفسنا أمــام
وقبلناه
الحجر األسعد وتسلمناه ّ
ثــم صعدنا إلــى الــغــرفــة ،وكانت
دموعنا تسيل بغزارة".

استشاريي جراحة مناظير األنف والجيوب األنفية
وتخدير األعــصــاب وطــب العيون والــغــدد الصماء
والعناية الحرجة وجراحي المخ واألعصاب.
وقـــام الــفــريــق الــطــبــي ب ــإج ــراء تــدخــل جــراحــي
عاجل حيث تم استئصال الــورم وتخفيف الضغط
عــن عصب العين فــي عملية استغرقت 7ساعات
تكللت بالنجاح التام؛ بحسب ما أفادت وكالة األنباء
السعودية "واس".
تدريجيا ،حيث تحسنت
وتماثلت المريضة للشفاء
ً
قدرتها على اإلبصار مباشرة ،وتستكمل عالجها
الطبي والــدوائــي تحت إشــراف الفريق الطبي في
المركز.

صفية جمال

أين تذهب الجمرات التى ألقاها الحجاج بعد انتهاء الشعائر؟

كــشــف مــســئــولــو هــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة مكة
الــمــكــرمــة ،عــن مصير ماليين الــجــمــرات التي
يلقيها الحجاج كل عام أثناء موسم الحج من كل
عام.
وقال المسئولون ،إنه يتم تجميع الجمرات في
حوض كبير يعمل بشكل آلي في قبو المنشأة،
وتــرفــع بــعــدهــا الــحــصــوات عــبــر  6ســيــور آلية
تنتهي ببوابات إلكترونية ،وتقوم هذه البوابات
بدورها برفع الجمرات إلى أعلى ،ليتم نقلها في
شاحنات إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات
بعد انقضاء موسم الحج ،بحسب موقع "مزمز"
السعودي.
وأشــاروا إلى أن الحصوات التي جرى رميها
حتى نهاية يوم العاشر من ذي الحجة قدرت بـ 18
مليون حصوة ،وتقدر كمية الحصوات المنقولة
في مواسم الحج الماضية بنحو ألف طن.

أحمد عادل شعبان

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

املنوعات
صفية جمال

املستشار القانونى
محمد فوزى

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية
بمناسبة عيد األضحى المبارك  1440هـ
بعث الفريق أول محمد زكــى ،القائـد العـام للقـوات
المسلحـة ،وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربـى ،ببرقيـة تهنئـة
للسيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
القائد األعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد األضحى
المبارك  1440هـ جاء فيها:
السيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية  -القائد األعلى للقوات المسلحة
يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى
داعيا الله سبحانه وتعالى أن
بحلول عيد األضحى المبارك ً
يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم
متمنيا لكم التوفيق
لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا،
ً
فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل
الصدق واإلخالص والتفانى.
ورجــال الــقــوات المسلحة وهــم يهنئون سيادتكم بهذه
المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة
اآلمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع
حراسا أمناء على
الوطن ،ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم
ً
مصر وشعبها ،أوفياء ليمين الــوالء لها فى إنكار للذات
مستقرا لشعبه
واستعداد للتضحية والفداء ليظل وط ًنا آم ًنا
ً
العظيم.
بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر.
وكل عام وسيادتكم بخير.
كما أصدر الفريق أول محمد زكى ،القائد العام للقوات
توجيها لتهنئة قادة
المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربى،
ً
وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا
رجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ
السالم ،إضاف ًة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة
بمناسبة عيد األضحى المبارك.

محمد الخرو

أحمد عادل شعبان

املدير املالى
عماد العبساوى

عددا من الندوات التثقيفية لطلبة
نظمت القوات المسلحة
ً
الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر وعدد من الجامعات
والمعاهد الخاصة باألكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة ٦
أكتوبر ،يأتى ذلك فى إطــار جهود القوات المسلحة لزيادة
الوعى وترسيخ روح الــوالء واالنتماء لدى طلبة الجامعات،
والتذكير باألعمال البطولية للقوات المسلحة؛ للقضاء على
اإلرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل األوطان يبدأ من بناء
األجيال الشابة.
بدأت الندوات ،بآيات من الذكر الحكيم ،وتضمنت الندوات
كلمة ألقاها األستاذ الدكتور شريف فخرى عبدالنبى ،رئيس
الجامعة المصرية الــروســيــة ،أع ــرب فيها عــن مــدى فخر
الجامعة بالقوات المسلحة ،والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع
رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة اإلرهاب
اآلثم ،مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن ،وألقى
األستاذ الدكتور محمود السعيد ،عميد كلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة ،كلمة أكد فيها أن مصر تواجه
حملة شرسة من الشائعات ،متحد ًثا عن قفزة اإلنجازات التى
تم تحقيقها فى كافة المجاالت.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ،محاضرة عن
األعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على
العناصر الهدامة والتكفيرية ،كذلك دور قوات الدفاع الشعبى
والعسكرى فى رفع روح الوالء واالنتماء لقطاعات المجتمع
المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

املوقع اإللكرتونى

سكرتري التحرير التنفيذى

www.almesryoon.com

أحمد عثمان فـارس

مديرو حترير املوقع اإللكرتونى
حسني عمران
محمد عبد الرحمن
الدويىن فولى

اإلخراج الفىن

عبدالرحمن املغربى
محمود عثمان
أشرف سمري

بريد إلكترونى

Almesryoon.newspaper@gmail.com
التوزيع واالشتراكات:
مؤسسة أخبار اليوم  -شارع الصحافة  -القاهرة
االشتراك
سنة  360 :جنيه ـ ستة أشهر  180 :جنيهاً
ثالثة أشهر  90 :جنيهاً
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دمج األحزاب السياسية ..سيناريو قابل للتنفيذ أم مؤجل إلشعار آخر؟
"كمال أحمد" :كرثتها ترض الحياة السياسية ..مصطفى :ال حديث عنه داخل الربلمان ..موىس :الدمج صعب فى الواقع

«إن كثرتهــا تضــر الحيــاة السياســية ،فهــى ال تحقــق
الغرض السياســى ،ما يســتوجب دمجها واســتبدال شــكلها
الحالــى بتكويــن ائتالفــات بينهــم» ،بهــذه الكلمــات جــدد
النائب كمال أحمــد ،مطالب دمج األحزاب السياســية ذات
البرامج المتشــابهة التى تخطت حاجز الـ 104أحزاب.
عضــو لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية بمجلــس
النــواب ،انتقد كثرة األحــزاب السياســية ،خاصة أن دورها
حاليــا على وضع الفتــات ،وتنظيــم مؤتمرات ،دون
مقتصــر
ً
تقديــم خدمــة حقيقيــة للمواطــن والتواصــل مــع الشــارع،
بحسب تصريحه.
وتســاءل عن الغرض من وجود األحزاب ،إذا لم يســتطع
أى منهــا تحقيــق نســبة تضمــن االســتحقاقات االنتخابيــة
القادمــة (الشــيوخ  -مجلس النــواب  -المحليــات) ،خاصة
أنهــا تتنافــس علــى  50ألــف مقعــد فــى المحليــات ،ومــا
يقرب مــن  600مقعد فــى البرلمان و 270فى الشــيوخ»،
مشــددا علــى ضــرورة تعديــل قانــون األحــزاب خــال دور
ً
االنعقاد القادم لتقليل «عددهم الوهمي»  -حســب تعبيره.
كان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى ،دعــا خــال لقائــه
مــع ممثلى عــدد مــن وســائل اإلعــام األجنبيــة والمصرية
على هامــش منتدى شــباب العالم ،األحزاب إلــى االندماج،
ً
قائل« :األحزاب كثيــرة ويجب أن تدعوهــم للدمج من أجل
زيادة قدراتهم».
وقــال الدكتــور أبــو المعاطــى مصطفــى ،عضــو لجنــة
الشــئون الدســتورية والتشــريعية بالبرلمان ،إنــه يؤيد فكرة
حاليا داخــل المجلس
دمج األحزاب ،لكنه ال يوجــد حديث
ً
عن قانــون خــاص بدمــج األحــزاب السياســية ،وبالتالى لم

يتم تنفيذ هذه الفكرة حتى اآلن.
وفــى تصريحات إلــى «المصريون» ،أضــاف «مصطفى»،
كمــا هائــاً مــن األحــزاب داخــل مصــر ،بينمــا
أن «هنــاك ً
العديد من دول العالم ال يوجد بهــا أكثر من أربعة أحزاب،
ومن ثم هناك ضرورة لتنفيــذ تلك الفكرة الجيدة».
عضــو لجنــة الشــئون الدســتورية ،أشــار إلــى أنــه مــن
الممكــن تشــكيل 5ائتالفــات أو أحــزاب فقــط ،بــرؤى
وتوجهــات وأيدلوجيــات مختلفــة ،ثــم تتــرك الحريــة لباقى
األحــزاب باالندماج مــع التكتــل التــى يتوافق مــع توجهاتها
دون إجبار أو إلزام.
فيمــا قــال خالــد عبــد العزيــز شــعبان ،عضــو مجلــس
النــواب ،وتكتــل « ،»25-30إن مثــل هــذه المقترحــات بها
ً
معلــا ذلــك بــأن الدســتور نــص علــى أنه
عــوار دســتورى؛
ال يجوز إنشــاء أحزاب على أســاس دينــى ،ولم ينــص على
شــطب أو إلغاء األحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
وفــي تصريح إلــى «المصريــون» ،أضــاف «شــعبان» ،أنه
ال فــرق بيــن األحــزاب الممثلــة بالبرلمــان والتى ليــس لها
التمثيل ،حيث إن المســألة يحكمها النص الدســتورى الذى
تم اإلشارة إليه.
عضــو تكتــل « ،»25-30أكــد أن القضيــة ال تحتاج إلى
نظرا لوجود نص دســتورى واضــح فى هذه
تشــريع جديد؛ ً
مشــددا علــى أن أى إجــراء آخــر ســيتم اتخــاذه
المســألة،
ً
دستوريا.
يعتبر مخال ًفا
ً
إلــى ذلك ،قــال موســى مصطفــى موســى ،رئيــس حزب
«الغــد» ،إن فكــرة دمــج األحــزاب موجــودة بالفعــل لكــن
تمامــا عبر
تنفيذهــا علــى أرض الواقــع لــه شــكل مختلــف
ً

موسى مصطفى موسى

التحالفات التى تنشــئ بين األحــزاب المختلفة ،لكن الدمج
تماما.
أوضاعــا مختلفة
القانونى يتطلب
ً
ً
وأضــاف ،أن األحــزاب تختلــف فــى حجــم مواقعهــا
ومقراتها المنتشــرة فــى البالد ،وتختلف فــى حجم األموال
الموجــودة وعــدد أعضائهــا ،مبي ًنــا أن «األحــزاب الضخمة
هى التى تســيطر والصغيرة هى التــى يندمج أعضاؤها فى
األحزاب الكبيرة األخرى».
وتابــع« :كل حــزب يعــرف إمكانياتــه وقدراتــه ،وبالتالــى
فعمليــة االندمــاج مع حــزب آخر تعتمــد على مــدى قدرات
كل حــزب الفعليــة ،وعمليــة الدمــج نفســها تســير بشــكل
طبيعى دون وجود أى عوائق أو مشاكل».

حاليــا بين األحزاب
وذكر رئيس حــزب الغد ،أن الدمج
ً
أمر صعــب التحقيــق على األرض ،لكــن يمكن االســتعاضة
عنه بفكرة التحالفات والقوائم المشــتركة فــى االنتخابات
البرلمانيــة ،مضي ًفــا أن هــذه آليــات مختلفــة ليــس لهــا
عالقة بآليــات المســتندات واألوراق أو اآلليــات القانونية
ا لفعلية .
وأوضح ،أن قصــة الدمج على األرض تحتــاج إلى الكثير
من اإلجــراءات المرتبطــة بالمالية والضرائــب والتأمينات،
وبالتالى فاألمر ليس بالســهولة التى يتخيلها البعض.
وكان المرشــح الرئاســى الســابق ،دعــا ســاب ًقا إلى دمج
األحــزاب ،حيث قــال إنه ســيعمل علــى التواصل والتنســيق
بين األحــزاب السياســية؛ لدمــج األحزاب فى كيــان واحد،
يحمل اســم حزب أو كيان «مصــر» ،ويضــم جميع األحزاب
الموجودة فى الساحة السياسية .
وأضاف أن الغرض مــن الدمج هو توســيع دائــرة العمل
السياســى ،لتكون األحــزاب قادرة علــى القيادة فــى الفترة
المقبلــة ،الف ًتــا إلى أنــه ســيقود الجلســات واالتصاالت مع
األحزاب السياســية للمناقشــة حــول الدمج ،علــى أن يكون
حاليا
كل حــزب موجود على حســب قوتــه وكيانه الموجــود
ً
على أرض الواقع.
كذلــك كان مــن بيــن الداعيــن لذلــك أحمــد رفعــت،
عضــو مجلس النــواب ،إذ أعلن أنــه بصدد تقديم مشــروع
قانــون لدمج األحــزاب ،إلى مجلــس النواب ،وذلــك بهدف
الحفــاظ علــى األمــن القومــى مــن األحــزاب الوهميــة
والممولــة مــن الخــارج ،والتــى لهــا أجنــدات خارجيــة
تســتهدف تقسيم مصر.

الرهبان محرومون من استخدام «الموبايل واإلنترنت»
الكنيسة تلزمهم بالتوقيع عىل تعهد كتاىب ..والقس مكاريوس :قرار مىسء وأبلغت البابا اعرتاىض
كشــف القــس مكاريــوس فهيــم قلينــي،
راعــي كنيســة العــذراء واألنبــا أنطونيــوس في
مدينــة بــدر ،أنــه للمــرة األولى تقــوم الكنيســة
بإجبــار وإلــزام الرهبــان الجــدد أو طالــب
الرهبنــة بالتوقيــع علــى وثيقــة أو تعهــد بعــدم
اســتخدام الهاتف المحمول ،ومواقــع التواصل
االجتماعــي واإلنترنت إطال ًقا ،إال بــإذن كتابي
من رئيس الدير.
وأضــاف «قلينــي» لـــ «المصريــون»،
أن «المتحــدث الرســمي باســم الكنيســة
األرثوذكســية أبونــا حليــم هــو مــن قــال ذلك»،
مشــيرا إلــى أنه ســجل اعتراضــه علــى القرار
ً
وأرســله إلــى البابــا تواضــروس واألنبــا دانيال
سكرتير المجمع المقدس.
واعتبــر القــرار ،إســاءة للكنيســة ويشــكل
متابعــا« :إذا كان حدث تجاوزات
خطرا عليها،
ً
ً
في وقت مــا من بعض الرهبــان أو بعض رجال
الديــن فــي اســتعمالها ،فهذا ليــس معنــاه أننا
نســتغني عــن هــذا التقــدم التكنولوجيــا الرائع
والرهيب».
ابتــداء من رؤســاء
«الرتــب الكنســية العليــا
ً
األديــرة واألســاقفة ثــم البابــا أصبحــت منــذ
عصــور قريبــة مــن طائفــة الرهبــان» ،وفــق
مشــيرا إلى أنــه «يتم اختيــار الراهب
«قليني»،
ً
وأحيا ًنا يتم اختياره فجأة دون ســابق إنذار من
بنــاء على ترشــيحات من
أي دير مــن األديــرة،
ً
بعض أفــراد الشــعب أو اختيــار البابا بنفســه،
كمــا يفعــل البابــا تواضــروس باختيــار راهــب،
عاما أو
ويصبــح فجــأة فــي يــوم وليلــة أســق ًفا ً
أسق ًفا على إيبراشــية ،ويصل األمر إلى اختيار
راهب لرتبة البابوية فيصبح بابا للكنيســة».
وتســاءل« :كيــف يقــود هــذا األســقف أو
الراهــب أو رئيس الدير أو البابا ،الشــعب وهو
نهائيــا بمواقــع التواصــل
ليــس لــه أي خلفيــة
ً

االجتماعي؟ ،فهذا شيء يدعو للعجب».
ومضى« :إذا كان هناك راهب يريد الرهبنة
لدرجــة التوحد فهــو لن يحتــاج إلــى موبايل أو
إنترنــت وال صحــف ومــن ثــم فليتوحــد ،لكــن
المشكلة أن القرار شامل كل الرهبان».
وأردف« :لدينــا أســاقفة والبابــا نفســه
شــخصيا لديــة الفايبــر والموبايــات والجميع
ً
ً
متســائل« :كيــف
يتعامــل معهــا دون رقيــب»،
أعطــي التصريــح أحيا ًنا ،كمــا ذكــرت الالئحة
لبعــض الرهبــان ولكــن بشــرط موافقــة رئيس
الديــر وأب اعتــراف هــذا الراهب ،مــع إن أب
االعتــراف ال يتعامــل مــع الموبايــات فكيــف
يشــرف علــى موبايــل الراهــب واإلنترنــت
وغيره».
وزاد« :هــذه قــرارات المفــروض الكنيســة
حرصا على وجــود طائفة مثقفة،
تتراجع عنها
ً
فكيف آتي براهــب ويقود شــعب الكنيســة بكل

مشــاكله ســواء العائلية أو الميــراث أو البطالة
أو غيره ،دون أن يكون مثق ًفا».
مــن جانبــه ،قــال رمســيس النجــار ،محامي
الكنيســة ،إن «هذه القرارات منطقية ،ال سيما
أن الرهبنــة تعنــي التخلي عــن العالــم من أجل
اللــه ،وطالمــا أن الشــاب أراد أن يتخلــى عــن
الــكل فلــه الحــق ولرؤســائه الحــق فــي إلزامه
بعــدم اســتخدام أمــور معينــة أو عــدم حمــل
التليفون أن استخدام اإلنترنت».
وأضــاف «النجــار» ،لـ«المصريــون» ،أن
«الراهــب عليــه أن يطيــع ويخضــع لشــروط
الرهبنــة وللشــروط التــي وضعتهــا اللجنــة
الخاصة باألديرة».
وأشــار إلى أن «مثل هــذه القــرارات لم تكن
موجــودة مســب ًقا؛ ألنه لــم يكــن هنــاك تليفون،
قد تعطــل الرهبان عــن مســيرته ،إضافــة إلى
أنه يعتبــر اتصــاالً بالعالــم ،وهذا عكــس معنى

الرهبنة التي تعني التخلي عن العالم».
عددا
الكنيســة
وفي العــام الماضي ،اتخذت
ً
من القــرارات علــى خلفية حــادث مقتــل األنبا
إبيفانيــوس ،أســقف ورئيــس ديــر «القديــس
أبومقار» بوادي النطرون.
ومــن بيــن القــرارات التــي أصدرتهــا منــع
«الظهــور اإلعالمــي بــأي صــورة وألي ســبب
وبأي وســيلة» ،و«إعطــاء الرهبــان فرصة لمدة
شــهر لغلــق أي صفحــات أو حســابات علــى
وســائل التواصل االجتماعي ،والتخلي الطوعي
عن هذه الســلوكيات والتصرفات التــي ال تليق
بالحيــاة الرهبانيــة وقبــل اتخــاذ اإلجــراءات
الكنسية معهم».
وإثــر ذلــك ،أعلــن البابــا تواضــروس
الثانــي ،بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكنيســة
القبطيــة األرثوذكســية ،عن غلــق صفحته على
«فيسبوك».
وقــال فــي آخــر تدوينــة علــى صفحتــه ،إن
يوميا،
«الوقــت أثمــن عطيــة يعطيهــا اللــه لنــا
ً
ويجــب أن نحســن اســتخدامها والمســيحي
يجــب أن يقــدس وقتــه ،والراهــب يتــرك كل
شــيء لتصير الحياة كلها مقدســة للرب" ،وف ًقا
لمــا نقلتــه صفحــة المتحــدث باســم الكنيســة
القبطية على «فيسبوك».
وأضاف البابا تواضروس ،أن «ضياع الوقت
فــي االهتمــام بمواقــع التواصــل االجتماعــي
صارت مضيعة للعمر والحيــاة والنقاوة" .وتابع
بالقــول" :ألن الطاعــة مــن نــذوري الرهبانيــة
التــي يجــب أن أصونهــا وأحفظها ،لــذا أتوقف
عــن صفحــة فيســبوك الخاصــة بــي وأغلقهــا،
وأحيــي كل أخوتــي وأبنائــي الذيــن نهجو نفس
النهج طاعة لقرارات كنيستي المقدسة».

حسن عالم

وبــرر «رفعت» ذلك بــأن «هناك  106أحــزاب ،ليس لها
مشــددا على أن مشــروعه معنى
تأثير علــى أرض الواقع»،
ً
باألحــزاب التــى لــم تمثــل فــى البرلمــان ،واألحــزاب التــى
خالفت القانون والدستور.
وينص القانــون رقــم  40لســنة  1977الخــاص بنظام
األحزاب السياســية فــى المــادة األولــى علــى« :للمصريين
حــق تكويــن األحــزاب السياســية ولــكل مصــرى الحــق فى
االنتمــاء ألى حــزب سياســى وذلــك طبقــا ألحــكام هــذا
القانون».
أمــا المــادة  2فتنص علــى« :يقصــد بالحزب السياســى
كل جماعــة منظمــة مشــتركة وتعمــل بالوســائل السياســية
الديمقراطيــة لتحقيــق برامــج محــددة تتعلــق بالشــؤون
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة وذلــك عــن
طريق المشــاركة فى مسؤوليات الحكم».
بينمــا الثالثــة« :تســهم األحــزاب السياســية التــى
تؤســس طبقــا ألحــكام هــذا القانــون فــى تحقيــق التقــدم
السياســى واالجتماعــى واالقتصــادى للوطــن على أســاس
الوحــدة الوطنيــة وتحالف قــوى الشــعب العاملة والســام
االجتماعــى واالشــتراكية الديمقراطيــة والحفــاظ علــى
مكاســب العمال والفالحين وذلك كلــه على الوجــه المبين
بالدســتور .وتعمــل هــذه األحــزاب باعتبارهــا تنظيمــات
وطنيــة وشــعبية وديمقراطيــة علــى تجميــع المواطنيــن
سياســيا».
وتمثيلها
ً
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جنيها
«الذهب» يواصل قفزاتهً 43 ..
زيادة فى سعر الجرام خالل 15يو ًما
ارتفاعا
سجلت أســعار الذهب في مصر،
ً
خــال النصــف األول مــن شــهر أغســطس
تأثرا
الجاري بنحــو  43جنيها في الجــرامً ،
بزيادة األسعار العالمية.
وسجل سعر الجرام مستويات قياسية لم
يصل إليها من قبل في مصر ،إذ وصل سعر
رواجا وشــعبية في
عيار الذهــب  21األكثر
ً
مصر إلــى  700جنيــه ،ما أثار التســاؤالت
حول أسباب ذلك االرتفاع المستمر.
واالرتفــاع األخيــر هــو األعلــى مــن
نوعــه منذ ســتة أعــوام ،فــي ظل غيــاب أي
مؤشــرات علــى تراجــع الحــرب التجاريــة
بين الصيــن والواليــات المتحــدة مما حفز
إقبــال المســتثمرين علــى أصول
المالذ اآلمن.
نــادي نجيــب ،ســكرتير
عام شــعبة المشــغوالت
بغرفــة
الذهبيــة
القاهــرة التجاريــة،
االرتفــاع
عــزا
حاليا في
الحاصــل
ً
محليــا
ســوق الذهــب
ً
عالميا ،قائالً:
إلى ارتفاعــه
ً
عالميــا وبما أن
«األســعار ارتفعت
ً
مفتوحا فمن الطبيعي أن تتأثر
مصر ســو ًقا
ً
بأي انخفاض أو ارتفاع».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون»،
أضــاف «نجيــب» ،أن أوقيــة الذهــب وصلت
إلــى أعلــى حــد لهــا منــذ  6ســنوات ،حيث
عالميــا ،فيما لم
وصلــت إلــى  1590دوالر
ً
تكــن تتعــدى ســاب ًقا الـــ 1350أو 1400
دوالر لألوقية.
مــع ذلــك ،أكــد ســكرتير عــام شــعبة
حاليا
المشغوالت الذهبية ،أن السوق يشهد
ً
حالــة ركــود تزايــدت مــع االرتفــاع األخيــر،
متابعــا« :ارتفــاع األســعار ليــس كمــا يعتقد
ً
البعــض أنــه نتيجــة اإلقبــال علــى الشــراء،

فليس هناك إقبال من األساس».
وتوقــع أن ال تنخفــض األســعار خــال
الفتــرة المقبلــة؛ بســبب عــدم اســتقرار
مشيرا إلى أن المناوشات
األوضاع الدولية،
ً
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن ،وكذلــك
أيضا باالرتفاع
التوتر في الخليج له عالقــة ً
األخير.
الدكتــور شــريف الدمــرداش ،الخبيــر
االقتصــادي ،قــال إن الذهب كســلعة يخضع
وبنــاء على ذلــك ترتفع أو
للعرض والطلــب،
ً
تنخفــض أســعاره ،هــذا بجانــب التقلبــات
الموســمية التــي يكــون لهــا دور فــي ارتفاع
األسعار أو انخفاضها.
وأضــاف لـ«المصريــون» ،أن
«األســباب الســابقة ليســت
الوحيــدة التــي تؤثــر علــى
األســعار ،إذ إن اســتخدام
البعــض للذهــب كمــاذ
ً
بــدل مــن
آمــن
العمــات األجنبيــة
كالــدوالر واليــورو
وغيرهمــا ،يؤثــر
على أسعاره».
يلجــا للذهــب
وتابــع« :البعــض ً
كمالذ آمــن؛ ألن نســبة المخاطرة فيــه تكاد
تكــون صفــر وكذلــك ال يوجــد مــن خســر
أمواله عند استخدامه للذهب».
فيمــا توقــع إيهــاب واصــف ،نائــب رئيس
شــعبة الذهــب بغرفــة القاهــرة التجاريــة،
اســتمرار ارتفــاع المعــدن األصفــر خــال
الفترة المقبلــة مع زيادة إقبال المســتثمرين
على الشراء باعتباره مالذًا آم ًنا لالستثمار.
حاليا
وأوضح ،أن الســوق المحلي يشــهد
ً
تراجعــا في حركــة البيع والشــراء بنحو 40
ً
 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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«بطل من ذهب» ..قصة صاحب أشهر بعد مضى  8أشهر على إطالقها ..ماذا حققت «خليها تصدى»؟
صورة فى انفجار «معهد األورام»

بينمــا يهــرول الجميــع لينجــو بطفلــه أو طفلتــه
بعيدا عن االنفجار الذي دمــر واجهة معهد األورام،
ً
وأصــاب من حولــه بالذهول مــن هول الموقــف ،إذا
بشــاب ثالثيني يقتحم النيران بكل مــا أوتي من قوة
ً
بعيدا
محــاول إنقــاذ المرضــى والمصابيــن ونقلهــم ً
ألقرب نقطة أمان.
هــذا الشــاب يدعــى محمــد الجوهــري ،يبلغ من
عاما وهو من ســكان منطقة المنيل
العمر نحو ً 34
التي شــهد الحــادث األليم .يقــول لـــ« ،المصريون»،
ومتوجها
عائدا مــن عملــه
إنه في تلــك األثنــاء كان
ً
ً
كثيرا.
إلى منزله الذي ال يبعد عن المعهد ً
يضيــف« :فجــأة ســمعت صــوت
انفجــار شــديد ونــار كثيفــة كذلــك
الســماء احمرت بشــكل غير طبيعي،
فأسرعت نحو االنفجار وكنت هناك
في أقل من نصف دقيقة».
ويصــف موقــع الحــادث فــور
وصولــهً ،
قائل« :حينمــا وصلت كانت
هناك حالــة من الفزع والهلــع ،الجميع
مذهــول مــن هــول الموقــف ،وكان هناك
مــن يحــاول إطفــاء الحريــق الهائــل ،بينمــا
يحاول آخرون إنقاذ المصابيــن ومن طالتهم النيران
واشتعلت بأجسادهم».
جــدا ،فهنــاك
«المنظــر كان مخيــف وصعــب
ً
جثث وهناك أجســاد مشــتعلة نــارًا ،وهــذا منظر ال
يمكن تحملــه ،عندئذ قــررت أن أول من أســاعدهم
األشــخاص الذيــن اشــتعلت أجســادهم» ،وفــق
ـ«الجوهري».
ويتذكــر« :كان مــن بيــن هــؤالء شــاب مــن شــدة
تماما ،وكانــت حالته
النيــران اختفــت مالمح وجهــه
ً
صعبة ،وهؤالء كنــا نحــاول توصيلهم إلى اإلســعاف
التــي أتــت بعــد أقــل مــن خمــس دقائــق إلــى مكان
كثيرا».
الحادث ولم تتأخر ً
بعــد ذلــك ســارع الشــاب الثالثينــي إلــى داخــل
المعهــد إلنقاذ المرضــى وبالتحديد األطفــال« :بعد
أن أنقذنــا مــن تواجــدوا أمــام المعهــد اتجهــت إلى

الداخل إلنقاذ المرضى ،وحاولت ً
أول أن أصعد إلى
األطفــال لمســاعدة مــن يمكن مســاعدتهم ،لــم أكن
وحدي بالطبــع من يقوم بهــذه المهمة ،فــكان هناك
الكثير من أوالد المنيل والمصريين الجدعان».
يتابــع« :عقــب وصولــي لطابــق األطفــال كانــت
حالتهم مزرية والخوف تملك منهم والمرافقين لهم،
فوجــدت امــرأة تحمل طفلــة وال تعــرف مــاذا تفعل
حاولت أخذها لكنهــا كانت خائفة قلت لها أمســكي
بمالبســي وســيري خلفي ِلنه ال يمكن االنتظار في
هــذا المــكان غيــر اآلمــن وبعــد محــاوالت اقتنعــت
وسارت معي السيدة وحملت أنا ابنتها» ،هكذا
يصف الوضع في طابق األطفال.
يضيف« :الســيدة التــي كانت تحمل
الطفــل حاولــت حمــل طفلهــا لكنهــا
كانت خائفة ومحتضنة ابنها ،فقولت
أيضا أمســكي بمالبس وســيري
لهــا ً
خلفــي لتوصيلهــا إلــى مــكان آمــن
والحمد قد حدث ثم حولت مساعدة
آخرون».
ويواصــل «الجوهــري» لـ«المصريون»،
الكشــف عن تفاصيل الصورة التي انتشــرت
له عبر مواقع التواصل االجتماعي وهو يحمل طفلة
ً
ً
قائــا« :في
محاول إيصالها إلى ســيارة اإلســعاف،
أبــا هــذه الطفلة
البدايــة ال أعمــل بالمعهد ولســت ً
ولكن وجدتها في طابــق األطفال مع أمهــا فحملتها
إلى خــارج المعهد وأوصلتهــا إلى الســيارة ،ولم أكن
في نيتي إال إنقاذهــا وال أعرف كيف انتشــرت هذه
الصورة ،كان األهم بالنسبة لي إنقاذ المرضى».
ويكمــل« :كان هنــاك شــباب وكبــار ســن ال
يستطيعون الســير من نهول الموقف كما كان هناك
مشــيرا إلــى أن «حوائط المعهــد تصدعت
أطفال»،
ً
مــن شــدة االنفجــار كمــا الزجــاج تســاقط وانقلبت
رأســا على عقب لكــن لم يكن
األمور داخــل المعهد ً
هناك انفجار بالداخل».
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انخفاض فى أسعار السيارات يصل إىل  ..% 20ومصنعو السيارات :نزلت  % 5فقط

بعد  8أشــهر ..ماذا حققت حملــة «خليها
تصــدي؟» ،التــي تــم تدشــينها فــي ينايــر
الماضــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي؛
لمواجهة «جشــع تجــار الســيارات» ،لمقاطعة
شــراء الســيارات ،تزام ًنــا مــع تطبيــق «زيــرو
جمارك» على السيارات المســتوردة ،في ظل
عدم انعــكاس القــرار علــى أســعار المبيعات
في السوق المحلي.
وقال محمد شتا ،المتحدث باسم الحملة،
إن أســعار بعض الســيارات انخفضت بنســبة
 ،% 30منذ بداية الحملة.
وأضــاف فــي تصريحــات تليفزيونيــة،
أنــه يتوقــع أن تختفــي الســيارات الصينيــة
مشــيرا إلــى
تمامــا،
مــن الســاحة المصريــة
ً
ً
كبيــرا علــى مثــل هــذا النوع
أن اإلقبــال كان
ً
مــن الســيارات النخفــاض ســعرها ،مقارنــة
بغيرها ،مع عدم اهتمام المســتهلك المصري
بجودتها.
وأشــار إلــى أن «خليهــا تصــدي حملــة
توعوية فــي األســاس ،أكثر مــن كونهــا حملة
مقاطعة ،تزيد مــن توعيــة المواطنين بعوامل
الســامة التــي ال بد مــن أن يبحــث عنها كل
منهم في السيارة التي سيشتريها».
الدكتور ســعيد الفقي ،الخبير االقتصادي
وأسواق المال ،قال إن «الحملة كان لها تأثير
واضح وملموس على ســوق الســيارات ،حيث
انخفضــت األســعار بنســبة تتــراوح مــا بيــن
موضحــا أن «االنخفــاض كان
 10و،»% 20
ً
بفضل الحملة ،وليس ألمور أخرى كما يدعي
البعض».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون»،
أضــاف «الفقــي» ،أنــه «بعــد تدشــين الحملة
كبيــرا ،حيــث
ركــودا
شــهد ســوق الســيارات
ً
ً
تكدســت الســيارات فــي الموانــئ ،وداخــل

معارض الســيارات ،إضافة إلــى تراجع القوة
الشرائية».
وأكــد الخبيــر االقتصــادي ،أن مثــل هــذه
الحمالت يكون لها تأثير فعلي حال استجابة
المواطنيــن لهــا« ،والــكل رأى تأثيــر حملــة
خليها تصدي».
وقــال المهنــدس خالــد ســعد ،أميــن عــام
رابطة مصنعــي الســيارات ،إن «الحملة أثرت
علــى ســوق الســيارات لكن لــم يكــن تأثيرها
كبيــر ،إذ تراجعــت األســعار بنحــو % 5
فقــط ،وهذه النســبة عاديــة وليســت كبيرة»،
بحسب قوله.
وأضــاف لـ«المصريــون»« :تأثيــر الحملــة
واضحــا خــال أول شــهرين فقــط مــن
كان
ً
متابعا« :خــال األيــام األولى من
تدشــينها»،
ً

واضحا ،وتفاعل
تدشــين الحملة كان التأثيــر
ً
معهــا بعــض الذيــن كانــوا يتطلعــون لتراجــع
األسعار».
وأشــار إلــى أنــه «بعد ذلــك عــادت األمور
إلــى نصابها وبــدأت عملية الشــراء تعود إلى
مــا كانــت عليــه ،فالحملــة لــم يكــن تأثيرهــا
قوي» ،على حد قوله.
من جهتها ،أكــدت هالة أبو الســعد ،عضو
لجنة الصناعة بمجلــس النواب ،أن الحمالت
الموجــة مــن بينها «خليهــا تصــدي» لمواجهة
كبيرا.
نجاحا
جشع تجار السيارات حققت
ً
ً
وقالــت ،إن «تعــدد حمالت مواجهة جشــع
التجــار خــال الفتــرة المقبلة ،يحــدث توازن
في األســعار وتحقق نســبة مبيعات عالية في
سوق السيارات».

وطالبــت عضــو لجنــة الصناعــة بمجلــس
النــواب ،بضــرورة دعــم مجلــس النــواب
والحكومة واإلعــام للحمالت التي تصب في
النهاية لصالح المستهلك.
وكان القائمون علــى الحملة ،حــددوا عدة
مطالــب ،تتمثــل فــي «ضــرورة إصدار شــعبة
الســيارات ومثيالتهــا ،بيــان اعتــذار رســمي
عن كل المخالفــات الالمهنيــة والال أخالقية
والتي وصلت لحد "اللصوصيــة" لدى البعض
وذلك خالل الفترة الماضية».
أمــا المطلــب الثانــي فهــو «االتفــاق علــى
مجموعــة ضوابــط تحفــظ حــق المســتهلك
والبائــع علــى حــد ســواء ،ومنهــا على ســبيل
المثــال ،التوصــل إلــى متوســطات محــددة
مقبولــة لهامــش ربــح الــوكالء والموزعيــن
والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط
التجــاري الملحــق بهــا ،إضافــة إلــى توقــف
أعضــاء أو مــن يمثلــون الشــركات أو الوكالء
والتجــار عــن التصريحــات المضللــة التــي
تنتشــر عبر وســائل اإلعالم ،وان تكون هناك
جــزاءات للمخالفيــن يتــم نشــرها واإلعــان
عنهــا وتصحيــح المعلومــات المضللــة» ،وفق
قولهم.
كمــا طالــب الداعــون إلــى المقاطعــة،
بضرورة االلتزام التــام بالشــفافية التامة في
عــروض البيع والصيانــة ،إضافة إلــى أن يتم
التنســيق مع هيئــة حمايــة المســتهلك لمزيد
مــن الضغــط اإليجابــي علــى حالــة الســعار
واللصوصيــة –حســب تعبيــر بيــان الحملــة-
التــي انتابت أســواق الســيارات طــوال الفترة
الماضية.
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وفيات األطباء أثناء العمل تكشف المسكوت عنه

عضو بمجلس نقابة األطباء :الطبيب يعمل لمدة  48ساعة فى المستشفيات الحكومية والحصيلة "مالليم"

أصــبــحــت وفـــاة األطــبــاء نتيجة الضغوط
وساعات العمل الطويلة ،التي تصل أحيا ًنا إلى
 36ساعة عمل متواصلة ،ظاهرة متكررة خالل
السنوات األخيرة.
كانت آخر حالة وفــاة لطبيب هي للطبيب
الشاب أحمد عبدالهادي ،نائب قلب بقسم
قسطرة موجات صوتية بالمعهد القومي للقلب
في الشهر الماضي ،الذي توفي بسبب نزيف
حــاد فــي الــمــخ أثــنــاء تــأديــة عمله ،بعد عمل
مــتــواصــل لــمــدة  36ســاعــة ،بحسب مــا ذكــره
أطــبــاء عبر صفحاتهم على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
غير أن الدكتور محمد أسامة ،عميد المعهد
القومي للقلب نفى أن ذلك ،قائالً إن أحمد يبلغ
عاما ،ويعاني من نزيف بالمخ،
من العمر ً 27
وعندما شعر بــصــداع وتــعــب كــان حينها في
منزله بالمحلة حتى دخل في غيبوبة وتُوفي.
كما توفي الــدكــتــور محمد سعد المدني،
م ــدرس مــســاعــد جــراحــة األوعــيــة الــدمــويــة،
كلية طب سوهاج ،بشكل فجائي أثناء عمله
بالنوبتجية لساعات طويلة ،فيما يقول أطباء
إنه الطبيب العاشر الذي توفاه الله خالل شهر
واحــد ،نتيجة لظروف وعــدد ساعات العمل،
بحسب قولهم.
وأضافوا أن العدد في ازديــاد ،فقد توفي
الطبيب عمرو شلتوت ،بمعهد القلب ،منذ
أشــهــر ،بسكتة قلبية نتيجة العمل لساعات
طويلة ،كما لحقه الدكتور أحمد شيبه ،الذي
يعمل بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر،
أثــنــاء انتهاء مــن نوبتجية عمل استمرت 36
ساعة ،وذلك نتيجة أعباء وضغوط العمل.
كما توفي الدكتور حسام حمدي ،الذي توفى
فجأة أثناء إجرائه عمليات جراحية ،والدكتور

محمد حسن هريدي بمستشفى كفر الشيخ
العام.
وفـــي يــونــيــو الــمــاضــي ،رحــلــت الطبيبة،
مــارجــريــت نــبــيــل حــنــا ،اســتــشــاري التخدير
بمستشفى الساحل التعليمي ،والتي توفيت
خالل عملها داخل غرف العمليات.
وفي أكتوبر  ،2018وتوفيت الطبيبة سارة
أبو بكر الطبيبة التي لم يتجاوز عمرها 36
ـامــا ،خــال وجــودهــا فــي عملها بمستشفى
عـ ً
المطرية العام بالقاهرة.
بينما فــي ديــســمــبــر ،2013تــوفــي الطبيب
أسامة راشــد بمستشفى المنصورة الجامعي
مــتــأثـ ًـرا بــعــدوى تنفسية أصابته أثــنــاء عمله
وكانت الحالة الرابعة في هذا الشهر.
وعلى مدار السنوات األخيرة ،ال يمر أسبوع
إال وتتناقل صفحات الــتــواصــل االجتماعي
ٍ
مآس تستدعي
تعازي األطباء في بعضهم ،في

التوقف والبحث ،ويغيب عن تناولها معظم
وسائل اإلعالم وتتجاهلها الوزارات المعنية.
مــن جــانــبــه ،أرجـــع أحــمــد حــســيــن ،عضو
مجلس نقابة األطــبــاء ،أسباب وفــاة األطباء
خالل الفترة األخيرة إلى عدة أسباب ،أبرزها
ضغط العمل فــي المستشفيات الحكومية،
ـضــا قلة عــدد األطــبــاء ،بسبب الهجرة أو
وأيـ ً
االستقالة وتمديد اإلجازات المفتوحة.
وأشــار إلــى أن إدارة المستشفيات تكلف
الطبيب بالعمل الزائد ،ما يؤدي إلى إصابته
مؤكدا
باإلغماء وربما الوفاة بالسكتة القلبية،
ً
أن حياة األطباء في خطر نتيجة ضغط العمل
والعدوى داخل المستشفيات.
وأض ــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :الطبيب داخــل
مصر يعمل لمدة  24ساعة وأحيا ًنا  36ساعة،
وقد يصل األمر إلى  48ساعة ،وكل ذلك يؤثر
على تركيز الطبيب الذهني والبدني".

وأشار إلى أن "عدد ساعات عمل الطبيب
أسبوعيا ما
في المستشفيات الحكومية يتراوح
ً
بين  36و 48ساعة ،لكن هناك من يقرر دمجهم
ويعمل بشكل متواصل لمدة  36ساعة ،حتى ال
يذهب مرة أخرى للمستشفى خالل األسبوع".
ووصف عضو مجلس نقابة األطباء ،وضع
األطباء في مصر بأنه "سيئ ،السيما الطبيب
ً
ماديا ضعي ًفا من
مقابل
الشاب ،الذي يتلقى
ً
عمله الحكومي ال يكفيه قوت يومه وأسرته،
فيضطر إلى العمل الخاص ،ما يضعه تحت
ضغط وإرهــاق بدني وذهني متواصل ،حيث
يصل به األمر إلى العمل أليام متواصلة وليس
ساعات ،وعلى الرغم من ذلك عندما يمرض
أو يتعرض للعدوى بسبب أحد المرضى ال يجد
رعاية صحية مناسبة وعندما يموت ال تجد
أسرته ما يكفيها".
وأوض ــح عضو مجلس نقابة األطــبــاء ،أن

"اآلالف من حــاالت الوفاة لألطباء لم تُعلن،
حيث يموت أصحابها في صمت ،لــذا ينبغي
للحكومة ووزارة الصحة خــاصــة ،التحرك
وإيجاد حل لهذه الظاهرة ،قبل أن تتزايد معاناة
الماليين من األطباء ويتزايد عدد المتوفين".
في حين ،أكد سامي المشد ،أمين سر لجنة
الشئون الصحية بمجلس النواب ،أن اللجنة
تعمل على النهوض بوضع األطباء والمنظومة
الصحية في مصر ،الف ًتا إلى أن "وزارة الصحة
ً
فضل
بصدد تحسين منظومة األجور لألطباء،
عن توفيرها سك ًنا مجه ًزا ومتمي ًزا لألطباء
المغتربين".
وأض ــاف المشد لـــ"الــمــصــريــون"" :ظاهرة
وفاة األطباء محزنة ،وهو أمر مؤلم للجميع،
ما يجعلنا نناشد الــوزارة والقيادة السياسة
الــنــظــر فـــي وضــــع األطـ ــبـ ــاء مـــن الــنــاحــيــة
االجتماعية والصحية".

فــي عــام  ،2014أك ــدت الجمعية الطبية
البريطانية بمؤتمرها في مدينة هاروجيت،
أن "الــتــوتــر واالكــتــئــاب ل ــدى األطــبــاء بسبب
ضغوط وأعباء المهنة يجعلهم عرضة لالنتحار
واإلدمان والطالق بمعدل  %30أكثر من الناس
العاديين ،وتزيد لديهم أمراض السمنة والقلب
وقــرحــة الــمــعــدة والــســرطــان؛ نتيجة التوتر
اليومي في العمل ،والنوبات الليلية ،وساعات
العمل الطويلة".
وفــي أبريل  ،2019أكــدت الجمعية نفسها
"إصابة  %27بمشكالت نفسية من بين 4300
طبيب أُجريت عليهم الدراسة ،وفي عام 2018
أعلنت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين
فــي مــؤتــمــرهــا الــســنــوي ،أن أعــــداد حــاالت
االنتحار بين األطباء وصلت من  28إلى 40
حالة من كل  100ألف بمعدل أعلى مرتين من
حاالت االنتحار عند عامة الشعب".
في حين ،أظهرت دراسة أجراها المجلس
األعلى للجامعات بمصر هذا العام بالتعاون
مع وزارة الصحة ونقابة األطــبــاء ،أن "عدد
األطــبــاء القائمين بالعمل في المستشفيات
الحكومية بجميع أنواعها ُيقدر بـ  82ألف
طبيبا
طــبــيــب مــن أص ــل  213ألــ ًفــا و835
ً
مسجلين حــاصــلــيــن عــلــى تــرخــيــص مــزاولــة
المهنة ال يشملون أصــحــاب المعاشات ،ما
يعني نسبة  8.6طبيب لكل  10آالف مواطن
طبيبا لكل 10000
بينما المعدل العالمي 23
ً
مــواطــن ،وه ــذا يعني أن  %62مــن األطــبــاء
البشريين المصريين يعملون خارج مصر أو
استقالوا أو في إجازات دون راتب".

عال خطاب

الزواج اإللكترونى ..تحفظ أزهرى وترحيب برلمانى
النظام الجديد يغنى عن الدفاتر واألوراق ..أزهريون :األخطاء واردة وال نشجعه ..و"دينية النواب" :يعالج األخطاء البرشية فى التوثيق وال يخالف الرشيعة
لم يعد عقد الزواج يتم بالطريقة التقليدية المعتادة في
عصر باتت فيه التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية تسيطر
مؤخرا في إبرام عقود
على كل شيء ،بعد أن شرعت مصر
ً
الزواج بشكل إلكتروني ،ما أثار ً
واسعا بين المعنيين
جدل
ً
باألمر.
وقال إبراهيم علي ،رئيس صندوق المأذونين الشرعيين
في تصريحات تليفزيونية ،إن "التوثيق اإللكتروني يعد نقلة
حضارية ونوعية في تسجيل عقود الــزواج؛ ألنه يواكب
التطور التكنولوجي في توثيق عقود الزواج والحفاظ عليها،
إضافةً إلــى أنــه يمنع وقــوع أي خطأ في ال ــزواج ،ويمنع
عاما ،ويكشف
تسجيل أي حاالت للفتيات األقل من ً 18
موضحا أن "العقد
بيانات الحالة االجتماعية للزوجين"،
ً
تماما لشروط الشريعة اإلسالمية".
مطابق
ً
إلكترونيا بشكل كامل واالستغناء عن
ويتم توثيق البيانات
ً
العقود الورقية ،عن طريق المأذون اإللكتروني ،وتستهدف
المنظومة الجديدة القضاء على زواج القاصرات؛ بحيث
ال يمكن توثيق العقود إال من خالل بيانات الرقم القومي
الذي يتم فيه إثبات تاريخ الميالد ،إضافةً إلى التحقق
من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب ،أو أن
تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة،
أو أن يكون الزوج في عصمته أربع سيدات ،كما تساعد
المنظومة في تحديث البيانات بشكل سريع ،وتكوين قاعدة
بيانات حديثة عن نسب الزواج والطالق.
ويقتضي العمل بهذه المنظومة تدريب المأذونين على
استخدام "التابلت" البديل عن الدفاتر الورقية ،والذي من
خالله يتم إدخال بيانات الرقم القومي للزوجين والشهود
عبر برنامج متصل عبر اإلنترنت.
ويحصل الزوجان على عقد الزواج المميكن ،وف ًقا لما
صرح به المهندس خالد العطار ،نائب وزير االتصاالت،
عــلــى هــامــش افــتــتــاحــه  5مــراكــز تموينية مــتــطــورة في
بورسعيد ،وهى المحافظة الوحيدة التي شهدت تطبيق
المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأعلنت وزارة العدل في أكتوبر الماضي ،إعداد وثائق

زوج وطــاق جــديــدة مميكنة ومؤمنة بنسبة  %100من
التزوير أو التقليد أو التحريف ،بما يساهم تطبيق نظام
إلكترونيا في أن يحصل المواطن
وثيقة الــزواج المؤمنة
ً
على نسخ إضافية لوثيقة الــزواج الخاصة به كشهادات
الميالد.
إلكترونيا
وقالت الوزارة آنذاك إن من شأن توثيق الزواج
ً
القضاء على تزوير الوثائق ،ومنع زواج القاصرات التي لم
عاما ،والتحقق من عدم وجــود مانع
يبلغن ثمانية عشر ً
يحول دون الزواج.
وقال الدكتور محمود مهنى ،عضو هيئة كبار العلماء ،إن
"الزواج الشرعى يتطلب وجود ولى للزوجين وشهود ،وتوثيق
وإعالن ،وعقد قران فى مسجد ،لقول الرسول صلى الله
عليه وسلم" :أعلنوا الزواج وأجعلوه فى المساجد" ،لذلك
البد من وجود هذه الشروط ،والتوثيق اإللكترونى أو غيره،
باطل صريح ،ألن النبى أعلن أن الــزواج من السنة وما
خالف السنة ليس منها".
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "القرآن الكريم أعطى للمرأة
المسلمة حقها" :وأتوا النساء صدقاتهن نحلة" ،لكن الزواج
اإللكترونى ال يعطى نحلة وال غيرها ،وهذا تعالٍ وتكبر
على شرع الله ،فمعنى ذلك أن الشرع أمر ولى الزوجة وهو
األب أو األخ أن يستشيرها ويعرض عليها بأن المتقدم لها
صفاته معينة ويمتاز بكذا وكذا ،ولكن عند تطبيق الزواج
اإللكتروني ال يتم فعل ذلك".
ورأى عضو هيئة كبار العلماء ،أن "زواج القاصرات ليس
له عالقة بقريب أو بعيد بالتوثيق اإللكترونى وال يساعد
فى الحد منه" ،قائالً في الوقت ذاته إن "زواج القاصرات
باطل بكل ما يتم به ،ألن المأذون يكتب إيصال أمانة على
والــد الزوجة أو على أخيها ،وهــذا مخالف إلرضــاء ولى
األمر ومضيع لحقوق البنت ومستقبلها ،والمسئول عن هذا
الزواج ً
وأخيرا المأذون ،وإذا خالف وقام بعقده يجب
أول
ً
سجنه".
وأيده الرأي الدكتور أحمد كريمة ،أستاذ الفقه المقارن
مستنكرا فكرة الزواج اإللكتروني ،قائالً
بجامعة األزهر،
ً

إنه قد يترتب عليه أخطاء؛ ألن "هذا الــزواج ال يتفق مع
األصول التى نص عليها الدين فى الزواج".
وأضاف لـ "المصريون"" :ما أدى إلى نشر هذه الفكرة
هو التغافل عن تعاليم الدين وانعدام الثقافة ،فضالً عن
أن المجتمع المصرى يحب التجارب ويلتف حول كل ما هو
غير تقليدي".
فيما رأت لجنة الشئون الدينية واألوقاف بمجلس النواب
أن الزواج اإللكتروني ال يخالف الشريعة اإلسالمية.
وقال النائب عمر حمروش ،أمين سر اللجنة ،إن "فكرة
إلكترونيا عن طريق "الالب توب" لن
توثيق عقد القران
ً
تؤثر على اإلطالق فى القواعد واإلجراءات الطبيعية التي
يعمل بها المأذون".

وأضاف لـ"المصريون" ،أن "التغيير سيكون في ميكنة
العقد لتسهيل األمــر وتسريعه ،كما أن المأذون سيضع
إلكترونيا أثناء عقد القران ،ما يمكنه من اكتشاف
البيانات
ً
ـورا التي قد تواجهه بعد ذلك أثناء توثيق
المشكالت فـ ً
ورقيا".
العقد ً
وقال النائب حسام الصيرفى ،عضو اللجنة" :الــزواج
اإللكتروني ال يــزال في مرحلة التجربة ولــم ُيعمم بعد،
ً
مستقبل من الممكن معالجتها،
وأي إشكاليات ستظهر
إلكترونيا سيقلل األخطاء المرتبطة
لكن تنفيذ الفكرة
ً
بالموظفين في الشهر العقاري ،وهذا القرار ليس به أى
مخالفة للشريعة اإلسالمية ،ألن التوثيق إذا كان مرتبطًا
بقاعدة بيانات دقيقة و ُمفعلة يساهم في توفير أي معلومات

أفضل إنجاز كان تحت قيادة «المعلم» ..أيهما أصلح لقيادة «الفراعنة» ..الوطنى أم األجنبى؟

"مــش هنجيب مــدربــيــن أجــانــب تــانــي ..مفيش
بــقــى خـــاص ..لــيــه مــعــنــدنــاش ثــقــة فــى المدربين
المصريين" ،بتلك الكلمات داعب الرئيس عبدالفتاح
السيسى وزيــر الشباب والرياضة الدكتور أشرف
صبحى خالل جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات
المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة اإلدارية
الجديدة الــذي عقد مــؤخـ ًـرا ،مضي ًفا" :الزم ندى
فرصة للمدربين المصريين والزم ننتهز الفرصة ألن
النتيجة واحدة".
مبكرا من كأس
وجاء ذلك عقب خروج المنتخب
ً
أمم أفريقيا  ،2019ما أدى إلى اإلطاحة بالمدير
الفني المكسيكى خافيير أجيرى من منصبه ،وهو
ما فتح الباب أمــام تكهنات واسعة حــول المرشح
مرجحا اختيار مدير
لخالفته ،خاصة بعدما بات
ً
فني وطني لقيادة المنتخب خالل الفترة القادمة.
ويــبــدو المنتخب تحت قــيــادة الــمــدرب الوطني
أكثر تحقي ًقا لإلنجازات مقارنة بالمديرين الفنيين
األجــانــب ،وعلى رأسهم حسن شحاتة الــذي حقق
لقب كأس األمم اإلفريقية ثالث مرات متتالية.
ونجح "المعلم" فى التتويج بلقب بطولة أفريقيا
لــعــام  2003م ــع مــنــتــخــب مــصــر لــلــشــبــاب ،وق ــاد
"الفراعنة" إلحراز كأس األمم األفريقية في أعوام
 2006و 2008و ،2010ليصبح أكث ََر منتخب أفريقى

تتويجا باللقب ،والوحيد الــذى استطاع إحــراز 3
ً
بطوالت متتالية.
وصعد بالمنتخب المصرى إلى المركز التاسع
فى تصنيف االتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ،وهو
ثانى أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا ،وتــوج مع
الفراعنة بدورة األلعاب العربية عام  ،2007ثم دورة
حوض وادى النيل عام .2011
صنف أفضل مــدرب بأفريقيا عــام  2010فى
و ُ
ترتيب االتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم،
وتم اختياره ضمن أفضل  5مد ِ ّربين فى تاريخ القارة
األفريقية ،كما اختير أفضل مدرب فى أفريقيا لعام
 2008من قبل االتحاد األفريقى.
وقال خالد بيومى ،المحلل الرياضى ،إن اختيار
المدرب المقبل سواء محلى أو أجنبى لتولى تدريب
نظرا لضيق الوقت.
"الفراعنة" أمر صعب للغاية،
ً
وطــالــب بيومى فــي تصريح إلــى "الــمــصــريــون"،
أعــضــاء اللجنة الخماسية التى تدير "الجبالية"
لحين إجراء االنتخابات ،البعد عن المجامالت فى
اختيار المدير الفنى؛ ألن ذلك يكون على حساب
مؤخرا مع "أجيرى".
اسم مصر كما حدث
ً
كبيرا من
ـددا
وأضــاف" :منتخب مصر يملك عـ ً
ً
الالعبين المحترفين فى أقوى الدوريات الخارجية،
لــذا أرى أن الــمــدرب األجنبى هو األفضل الفترة

الــمــقــبــلــة ،كــمــا أن الــمــدرب الــمــصــرى لــن يتحمل
ضغوطات اإلعالم والجماهير".
وأوضح أنه "بالنسبة للمدير الفنى الوطنى فإنه
حاليا ،والجماهير لن
جدا تولى أى اسم
من الصعب ً
ً
تقبل باألسماء المطروحة على الساحة اآلن".
وتابع" :منتخبنا ظهر بشكل سيئ فى البطولة
األخيرة لعدة عوامل؛ أهمها الجانب اإلدارى لم
يكن بالشكل المطلوب ،والجانب الفنى الذى أدى
لــعــدم وجــود شكل جيد للفراعنة ،فــضـاً عــن أن
أيضا من البداية كانت خاطئة،
اختيارات الالعبين
ً
باإلضافة إلى الجانب األخالقى الذى ظهر خالل
البطولة".
واختلف معه الناقد الرياضى شادى عيسى ،رئيس
تحرير موقع "الفريق" ،قائالً" :المدرب األجنبى ال
يصلح لتلك المرحلة االنتقالية بعد الخروج المشين
مبكرا".
للمنتخب من البطولة األفريقية
ً
وأضـــــاف ل ـــ"ال ــم ــص ــري ــون"" :الع ــب ــو الــمــنــتــخــب
يحتاجون الفترة المقبلة إلــى تأهيل نفسى أكثر
من فنى ،بعد الخروج من البطولة ،باإلضافة إلى
ض ــرورة معاجلة األخــطــاء اإلداريـــة الــتــى وقــع بها
الجهاز الفنى المقال".
وتابع" :المدرب الوطنى هو األقدر على شحن همم
العبيه وتحفيزهم وبث الحماس فى نفوسهم ،إلخراج

خصوصا أن لغة التواصل بينهم تكون
أفضل ما لديهم،
ً
ملما بكل المشكالت
أعلى من األجنبى ،بحكم كونه ً
واألزمات التى يمر بها الالعبون ويعرف جيدا األشياء
التى تحفزهم وتزيد طموحاتهم".
واستطرد" :كما تعد مسألة الوجود
الدائم فى البالد من أهم األسباب
التى تجعل األفضل وجود مدير
فنى مصري ،حيث إنه يتواجد
دائ ـ ًـم ــا ف ــى مــصــر ،وهـــو ما
متابعا لكل المباريات
يجعله
ً
المحلية والــقــاريــة للفرق
الــمــصــريــة وي ــك ــون على
درايــة كاملة بمستويات
كل الالعبين بمختلف
األنــديــة ،على عكس
الـــمـــدرب األجــنــبــى
الـــــذى ال يــتــواجــد
إال ف ـ ــى فـــتـــرات
الــــمــــعــــســــكــــرات
والمباريات فقط".

محمد عبدالحارس

يحتاجها الطرفان".
وتــابــع" :علينا ال ــردع بوسائل أخــرى للحد مــن زواج
القاصرات؛ ألن الميكنة لن تكون ً
نهائيا ،ألن األمر
حل
ً
مرتبط بظروف مالية وثقافية وتعليمية ،وتطوير اإلجراءات
ال يعني القضاء على الظواهر الخاطئة ولكن التصدي لها
يترتب عليه معالجة الظواهر من األساس".
وق ــال نبيل الجمل ،وكــيــل لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بالبرلمان ،على األمر ،إن "هذا الــزواج قائم
على اســتــبــدال الــدفــاتــر الــورقــيــة بالتابلت ويساهم في
اختصار اإلجـــراءات والــوقــت والمجهود ال يعد مخال ًفا
للشرع ،وال يخل بأركان عقود الــزواج ،ويحصل الزوجان
على قسيمة ورقية".
وأضــاف" :هــذا التوثيق اإللكتروني يحتاج إلى تعديل
الئحة المأذونين ،التي تنص على إجراءات معينة لتسجيل
عقود الزواج ،ليس من بينها التوثيق اإللكتروني".
وتابع في تصريحات إلى "المصريون" ،أن "توثيق الزواج
إلكترونيا يمنع التالعب بالقوانين الخاصة بــاألحــوال
ً
الشخصية وخاصة المتعلقة بــزواج القاصرات ،وتعدد
الزوجات ألكثر من أربعة بالنسبة إلى المسلمين ،أو زواج
الثانية للمسيحي".
من جهته ،قال النائب عفيفى كامل ،عضو اللجنة ،إن
"التحول إلى الدولة الرقمية أمر في غاية األهمية ،لكن
مقترح الــمــأذون بالتابليت بحاجة إلــى ضوابط لتطبيق
مقترح الزواج اإللكتروني أو المأذون بالتابلت".
وأضاف أن "المقترح جيد للغاية ،حيث إنه يقلل من عملية
متابعا:
التزوير ومشاكل الزواج والتالعب في عقود الزواج"،
ً
"لكن البد من اإلجابة عن بعض التساؤالت حول القرار،
والتي تتعلق بعدم توافر شبكة اإلنترنت في كافة أنحاء
الجمهورية ،مما يعوق عمل التابلت المتواجد بحوزة المأذون،
إضافة إلى طريقة توقيع العروسين على عقد الزواج".

حنان حمدتو

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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المعركة مستمرة..
الفساد يضرب صفوف جماعة اإلخوان

عقب تفجير القيادى اإلخوانى أمير بسام ،أزمة الفساد المالى بين قيادات
الجماعة بالخارج ،توالت ردود أفعال واسعة ،خاصة فيمن يحيط بدائرة
القيادى وأمين الجماعة محمود حسين .وكانت االتهامات قد طالت حسين،
حيث نسب إليه تسجيل عقارات بصفة شخصية ،باإلضافة إلى توزيعه
ألموال الجماعة بطريقة ال تتفق مع الشروط واللوائح التى تعمل بها
الجماعة .القيادى عصام تليمة ،من جانبه طالب قيادة الجماعة بضرورة

الشفافية ،وأنهم ليسوا أكبر من مؤسس الجماعة حسن البنا ،الذى سئل
عن ذمته المالية وأجاب بشفافية ،بخالف ما يتم اآلن .كما أكد تليمة ،أنه
اكتشف عملية تجسسن تمت عليه من قبل بعض عناصر الجماعة ،وأنه لن
يظل صام ًتا على ذلك.

عبد القادر وحيد

تسجيل عقارات وسيارات فارهة بأسماء القيادات ..عمليات تجسس عىل معارىض القيادة ..ومفجر األزمة :الفساد مستمر
مناف للحقيقة
"تليمة" :تعرضت للتجسس من قبل إعالمى إخواىن ..وبيان الجماعة عن براءة ذمة القيادة
ٍ

كشف القيادى بجماعة اإلخــوان عصام تليمة ،عن
الكثير مما دار حول اتهام قيادات الجماعة بالفساد،
وال ــذى وجــه ألكبر قــيــادات الجماعة بــالــخــارج ،وعلى
رأسهم أمين الجماعة محمود حسين.
وكتب تليمة ،فى سلسلة من المنشورات على حسابه
فى فيسبوك عن كواليس ما نسب إلى قيادات الجماعة
من تسجيل عــقــارات وســيــارات بأسمائهم قــائـاً :بعد
تسريب تسجيل صوتى ينسب للدكتور أمير بسام ،وكل
طرف يتناول الموضوع ،طرف يسب فى محمود حسين
وإبراهيم منير ومحمود اإلبيارى ،وطرف يسب فى أمير
بسام ،ولألسف يشارك فى الكتابة والتعقيب من ال علم
لهم بالموضوع.
وأض ــاف ،قــد كانت لــى شــهــادة فــى الموضوع بحكم
أنه بدأ فى أوائل مراحله عندى بشهود ال يتطرق إليهم
الــكــذب ،وقــد ذكــرت شهادتى فى مجلس شــورى تركيا
بحضور أغلبية األعــضــاء ،ولــن أخ ــوض فــى تفاصيل
خاصة بالمجلس وقتها ،ولكن هناك حل سهل يترك فيه
األمر لتقدير اإلخــوان ،يعلنوا به الجميع ،أم يعلموا به
الصف اإلخوانى فقط.
وأوضح ،أن أولى جلسات نقاش مجلس شورى تركيا
حول هذا الموضوع ،على عدة جلسات مطولة ،وانتهى
المجلس بتوصية أقــرب لــقــرار ،ولــكــن جعلت بصيغة
توصية ،هــذه التوصية هــى الخالصة والــخــاص فى
الموضوع.
وتــابــع قــائـاً :وقــد طلبت وقتها مــن أمين الشورى
بريدا للصف ،لينتهى النقاش والخوض فى
أن ينزلها
ً
الموضوع ،وال أعلم لماذا لم تنزل وقتها.
وأشار ،إلى أن الكالم لن ينتهى عن الموضوع ،ألننا
نرى كل عام يفتح ،ويناقش فيه ،برجاء إذا أردتم إنهاء
الخوض فى الموضوع ،فاخرجوا للناس نص توصية
مجلس الشورى ســواء على صف اإلخ ــوان ،أم للعامة،
حسب التقدير المناسب لذلك ،أما تكذيب هذا لذاك،
وذاك لهذا ،فلألسف الدافع وراء الكثير منه العصبية
علما بأن حضور المجلس وقتها
لألشخاص ال الحقً ،
عضوا أ وأكثر ،ومعظمهم شخصيات
كان حوالى ثالثين
ً
عامة ال تتهم بالكذب.
أيضا عما أثير حول عمارة بـ2
وعاود تليمة ،حديثه
ً
مليون دوالر ،وسيارة بى إم دبليو ،سجلت بأسماء بعض
قيادات الجماعة وهم :
د.محمود حسين ،ومحمد البحيرى ،محمود اإلبيارى،
وأن مجلس شورى تركيا اجتمع لعدة جلسات لنقاش هذا
الموضوع.
واستطرد فى حديثه قائالً :كان أول موضوع نوقش
فيه ،بناء على تقدم عشرة أعضاء من المجلس باستجواب
حوله ،وإصرارهم على تحويل الموضوع للجنة التحقيق
بالشورى ،والنقاش حول هل من صالحيتها ذلك أم ال؟.
وأشار ،إلى أن أحمد عبد العزيز ،المستشار اإلعالمى
للرئيس األسبق محمد مرسى ،اتصل بالدكتور محمود
حسين وســألــه عــن الــمــوضــوع وق ــال لــه :غير صحيح
ومجلس شورى تركيا ناقش ذلك منذ خمس سنوات.
مستمرا أكتب ما انتهى إليه
وحتى ال يظل الجدل
ً
مجلس شــورى تركيا ،دون دخــول فى التفاصيل إال لو
احتاج المقام للتفصيل فيما بعد بناء على ما سيكتبه

آخرون ،وذلك بناء على طلب أكثر من شخص.
وأوضح أن مجلس شورى تركيا انتهى إلى ما يلى:
1ـ أن هــذه التبرع هو ملك خــاص لجماعة اإلخــوان
المسلمين واليصح نسبته ألفراد.
2ـ لــيــس مــن ســلــوك الــقــيــادات فــى الــجــمــاعــة تلقى
تبرعات وكتابتها باسمها إال على سبيل عدم وجود ما
تسجل باسمها ،ولذا يضطر اإلخوان لكتابة ذلك باسم
بعض األفراد.
 -3بناء على ذلك ،أخبرنا بعض اإلخوان أن الدكتور
مــحــمــود حسين محمد الــبــحــيــرى قــامــا بكتابة تــنــازل
عما سجل باسمهما من شقق ورفض محمود اإلبيارى
التنازل ،أو كتابته مثل أخويه.
و بناء عليه وإنهاء للموضوع يتقدم ،المجلس بتثمين
ما قــام به حسين والبحيري ،ودعــوة اإلبــيــارى ليحذو
حذوهما ،وأن يستمر المجلس فى متابعة إنهاء األمر
بشكل قانونى ،ووضع الئحة تنظم األمــوال التى تخص
الجماعة بشكل يحفظ حقوقها ،وال يعرض أشخاص
منها للنيل من سمعتها فى الدنيا ،ولحساب الله يوم
القيامة.
وأشار ،إلى أنه بعد ذلك تم حل المجلس ،وال نعرف
ما تم بعد ذلك ،من حيث تقنين ما تم ،وال تكملة ما بقى.
وأدان تليمة ،ما جاء فى بيان اإلخوان ما نصه( :وغنى
عن البيان ،فإن االتهامات التى تداولها أمير بسام قد
أثيرت من قبل ،وتــم التحقيق فيها بواسطة مؤسسة
الجماعة المعنية فى تركيا ،والتى انتهت فى جلستها
بتاريخ  3يناير 2016م بعدم صحة تلك االتهامات).
وتساءل فى رده على بيان الجماعة :إذا كان المقصود بها
تماما ،وأرجو
مجلس شورى تركيا فهذا الكالم غير صحيح ً
ممن كتبوا البيان أن يحذفوها ،ويعتذروا عنها ،فالذى حدث
تماما ،وقد ذكرت مجمل ما حدث فى بوست
غير ما ذكر
ً
مصرا على عدم الدخول فى التفاصيل ،إال
زلت
منشور ،وال
ً

إذا أصر أصحاب البيان على التكلم بألسنتنا بما لم يحدث،
أشخاصا صامتين ،بأن تضطروهم للكالم بما
وال تجبروا
ً
حاليا.
ال مصلحة فيه ً
وطالب تليمة ،قيادات الجماعة بتقديم بيان عن ذمتهم
المالية ،مستدالً بأن الحديث ومطالبة القيادات بمعرفة
حقيقة أموالهم قد أثير منذ زمن مؤسس اإلخوان "حسن
البنا" ،قــائـاً" :أرســل أحــد اإلخــوان المسلمين لمجلة
اإلخوان سؤاالً معل ًنا كان نصه :يا شيخ حسن نعلم أنك
راتبا على عملك الدعوى ،ولكننا نراك متأن ًقا
ال تتقاضى ً
ومهتما بمظهرك ،فمن أين لك هذا"؟.
فى ثيابك،
ً
مسافرا ،فكتبت المجلة السؤال ،وقالت:
وكان البنا
ً
نعد السائل ،بــأن يجيب األستاذ البنا فــور عودته من
السفر ،وعــاد وكتب هــذه اإلجــابــة علنا :أخــى الكريم،
تسألنى من أين أنفق؟ كان صلى الله عليه وسلم ينفق
من مال خديجة ،وأنا أنفق من مال أخى خديجة (يقصد
بذلك أصهاره) ،ولى إخــوان يقرضاننى ،فأمامك أحد
أمرين ،إمــا أن تنضم لإلخوين فتكون الثالث ،وبذلك
يخف األمر عليهما ،وإما أن تسدد لهما الدين ،وأكون
مدي ًنا لرجل واحــد هو أنــت ،فإن عجزت عن األمرين،
فأمامك أمر ثالث أن تدعو الله لى أن يعيننى على سداد
دينى.
وأشار تليمة ،فى حديثه "إلى أن الشخص سأل عن
بدلة البسها حسن البنا ،ومحولوش للتحقيق ،بل جاوبه
عل ًنا بما يسكته ويسكت الجميع بكل شفافية ووضوح،
فهذه شروط العمل العام لمن تصدى له".
هجوما على إعالمى إخوانى
وفى ذات السياق ،شن
ً
وصفه بأنه يدلس بشأن مــوضــوع األزمــة المالية فى
الجماعة قائالً" :كتبت هنا موقف حسن البنا من شخص
سأله عن من أيــن ينفق؟ وأجــاب عالنية بكل وضــوح،
ففوجئت بــأخ إعالمى يأخذ كالمى ويريد أن يغتنمه
فرصة ليعود يقدم نفسه ألصحاب الفضل عليه ،فادعى

"عيىس" :منذ السبعينيات ال يمكنك أن تسأل قيادات الجماعة"من أني لك هذا؟"
قال القيادى اإلخوانى محيى عيسى ،إن الجماعات
الشمولية تستدعى الهاجس األمن كما تستدعى العدو
الخارجى ،حتى يمكنها السيطرة على أفرادها.
وأضـ ــاف عــيــســى ،عــلــى حــســابــه فــى فــيــســبــوك ،أن
الجماعات والتنظيمات الشمولية المغلقة هــى مثل
الطحالب ال يمكنها العيش إال فى بيئة تناسبها.
وأوضح عيسى ،أن الجماعات والتنظيمات المغلقة،
ال يمكنها السيطرة على أتباعها إال فى ظروف التضييق
األمــنــى فكل شــىء وقتها مباح فــا محاسبة لسياسة
الجماعة وال كشف حساب مالى وال يمكنك أن تسأل
(لــمــاذا وال مــن صاحب الــقــرار وال أيــن تذهب أمــوال
الجماعة وال تسأل مسئوالُ من أين لك هذا؟ ).
وتابع قائالً :وعندما تسأل وإذا جاءك الرد وقتها يكون
جاه ًزا "الظروف األمنية ال تسمح".
وتابع قائالً :أذكر أن جيلنا جيل السبعينيات قد حارب
سنوات فى حقبة الثمانينيات والتسعينيات كى نقنع
القيادة بوضع الئحة داخلية وإجــراء انتخابات داخلية
وكانت أول انتخابات لمجلس الشورى عام .1988
وأوضح عيسى ،ولك أن تتخيل جماعة بحجم اإلخوان
مكثت سنوات من بعد خروجهم من المعتقالت عام 1974
تعمل بال الئحة وال انتخابات داخلية رغم وجود مساحة
كبيرة من الحريات فى عهد الرئيس الراحل السادات.
وعن األمــور المالية يقول :حدث وال حرج وال يعنى
عدم وجود سرقة أن األمور تمام فهناك ما يندرج تحت
أيضا ما
بند سوء اإلنفاق وعدم التوزيع العادل ،وهناك ً
يندرج تحت بند الشبهات وهو ما يعنى تبرير سوء الظن
لألفراد وكيل االتهامات للقيادات.
واستدل عيسى ،بحديث أم المؤمنين صفية ،خير
شاهد على ذلك (عن صفية بنت حيى رضى الله عنها
قالت" :كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -معتكفاً،
فأتيته أزوره ليالً
ت فانقلبت ،فقام معى
فحدثته ،ثم قم ُ
ّ
ليقلبنى  -وكــان مسكنها فى دار أسامة بن زيد رضى
الله عنهما -فمر رجالن من األنصار ،فلما رأيا النبى
 -صلى الله عليه وسلم -أسرعا ،فقال النبى  -صلى

محيى عيسى

الله عليه وسلم( :-على رسلكما ،إنها صفية بنت حيى)،
فقاال :سبحان الله يا رسول الله! ،فقال( :إن الشيطان
يجرى من اإلنسان مجرى الدم ،وإنى خشيت أن َيقذف
سوءا  -أو قال شيئًا.) -
فى قلوبكما ً
وأشار عيسى ،إلى أن هذا هو رسول الله المعصوم
صلى الله عليه وسلم ال يدع مجاالً للشيطان فيوضح
أحدا من المسلمين أو
أمرا يستحيل أن ً
بشفافية مطلقة ً
حتى كفار مكة يشك فيه.

وأكــد ،أن المال العام داخل جماعة اإلخــوان وجميع
التنظيمات المغلقة غامض وال نعرف عنه أى شىء فال
ميزانية معروفة وال مصادر التمويل وال جهات الصرف.
وتابع قائالً :الممتلكات كلها باسم أشخاص بعينهم
دون أدنى ضمانات وال حتى معرفة حجم هذه الممتلكات
إال ما ظهر منها وكأننا نأمن فتنة الحى.
مقنعا يمنع اإلخوان من
سببا
ً
وتساءل عيسى :ال أعلم ً
تسجيل جمعية خيرية فانونية وتكون األموال والممتلكات
باسمها ،منو ًها بــأن استعذاب التضييق األمنى يجعل
من يعيشون فى أوروبا أو تركيا يوهمون أتباعهم بأنهم
مشددا إذا أردتم تطبيق ركن الثقة فى
أمنيا،
ً
مطاردون ً
القيادة فال بد أن تكونوا أهالً لها.
كما شدد عيسى ،أنه من أكبر األخطاء التى يرتكبها
أحالما
إنسان أو جماعة فى حق نفسه ،أن يضع لنفسه
ً
ً
وآمال صعبة المنال ،سواء كان السبب أنها غير متوافقة
ً
مستحيل
جدا؛ عنه مما يجعل حدوثها
معه ،أو أنها بعيدة ً
ً
عقل ومنط ًقا.
واستطرد فى حديثه ،أن األمل هو من أه ّم عناصر
السعادة فى الحياة؛ فهو يبعث الفرح والطمأنينة،
ُيحفّزنا على الصمود والمثابرة وعــدم االستسالم،
فليس هناك أجمل من كلمات تبعث األمل فى نفوسنا،
وتــزيــد حياتنا روعــةً وجــمـ ًـال؛ لــذا فــاألمــل يعتبر هو
القوة األساسية فى حياة اإلنسان التى يصعب العيش
حق مشروع ،ال حياة ،وال سعادة ،لمخلوق
بدونها ،وهو ٌ
ٍ
بتماد دون استبصار،
من دونها ،لكن حينما نمارسه
ذنبا للنفس ال ح ًقا لها ،يضرها
ورفع للواقع ،يصبح ً
ً
بدل من أن ينفعها.
وأوضــح أن طبيعة النفس البشرية عند وقوع حدث
صعب عليها تحتاج لشيء يخفف هذا األلم ،فتبدأ بنسج
بعض األوهام فى صورة أمل ،ومن ثم تمارس بعض الحيل
الالشعورية إلقناعها بمنطقية آمالها ،وتنتظر أن يتحقق
الحلم ،لكن دون جدوى ،وكلما أخفقت وتكررت خيبات
األمــل كلما كــان وقعها على النفس أشــد ،حتى تتبين
الحقيقة أمامها ،لكن بعد فوات األوان.

عصام تليمة

أننا جلسنا وتكلمنا واتهمنا قيادات بالسرقة ،ولم نسأل
مقتنعا بكالمنا ،ثم
من أيــن لك هــذا بــأدب؟ وأنــه كــان
ً
اكتشف أن القيادى الذى دار حوله الكالم مظلوم ،وأنه
قــال لنا :وجــب االعــتــذار ،وأننا اتهمناه بذلك بالنفاق
والرشوة.
وواجــه تليمة اإلعالمى المدلس بقوله :وبما أنه لم
أيضا األســمــاء ،وأقــول" :لقد
يذكر األسماء فلن أذكــر
ً
شخصا من مجلس شورى تركيا فى بيت هذا
اجتمع 14
ً
اإلعالمى فى منطقة الفاتح ،وكان يقدم للحضور الشاى
والقهوة شخص هــو اآلن فــى هولندا هــو وزوجــتــه من
اللجان اإللكترونية التى تعمل للدفاع عن هذه القيادة".
وأشــار ،إلى أنه قد وقع عشرة من أعضاء الشورى
بتركيا على استجواب مجلس الشورى لهذا الموضوع،
ولم يذكر فيه اسم شخص ،وال اتهامات ألحد ،بل كانت
صيغة االستجواب :عن ممتلكات الجماعة فى اسطنبول،
وهل صحيح أن كتبت منها عمارة وسيارة باسم أشخاص،
ولماذا؟ والطلب موجود فى أمانة شورى تركيا فليتفضل
وليخرجه.
وأكــد ،أنه لم يلتق بنا هذا اإلعالمى ليقول لنا أنه
أخطأ ويعتذر ،بل جاء لنا برسالة تهديد ادعى أنها من
طرف هذه القيادة وأننا لو فتحنا الموضوع فى الشورى،
سوف يتم تشويه سمعتنا ،والتقول علينا بالباطل ،وأننا
وأننا ،فزادنا هذا التهديد تصميما على االستجواب ،وال
نعلم هل كان صاد ًقا فى نقل التهديد عن القيادة التى
نقل عنها ،أم فعل ذلك من تلقاء نفسه ،حتى ال نتهم
أحدا ،األمر متروك لهذه القيادة لتوضيح صورتها.
ً
واســتــطــرد تــلــيــمــة ،ف ــى كــشــف حــقــيــقــة اإلعــامــى
اإلخوانى :إنه قام بارتكاب حادثة تجسس مثبتة بشهود
شخصيا وعلى زميل آخر ،وحاول التهديد بشكل ال
على
ّ
ً
يليق ،فلم يجد منى سوى اإلهمال والتحدى ،ثم حاول
تكرار هذا التهديد فى شهر رمضان الماضى ،فتقدمت

بشكوى فى الموضوع ،وبانتظار أشخاص محترمين قبلت
وساطتهم لعرض األمر على هذه القيادات ،وهل تم هذا
التجسس بعلمهم ،أم ال ،وما موقفهم منه ،وبعدها سيكون
لى شأن آخر معه فى أخذ حقى بالقانون واألصول.
وأوضح ،أنه لم يخبرنا األخ الكريم اإلعالمى ،عن أى
أدلة أو وثائق ذكرها له القيادى ،بل رأيناه فجأة يكتب
بوست على الفيس بوك ،يبرر له امتالكه السيارة ،بأنه
ليس أقل من خالد مشعل وال حسن نصر الله ،فعلق عليه
شديدا ،يمكن للجميع الرجوع إليه.
كالما
الناس
ً
ً
كما قام هذا اإلعالمى ،بالتطاول أكثر من مرة على
نظرا
تليمة ،حيث أكد األخير قائالً :كنت أهمل وأعفوً ،
لمكانة أصهاره عندي ،أما اآلن فلم أعد أرعى أى خاطر
ألحد ،وبيننا حساب لن أتركه ،كما ذكرت بكل أصول،
وجها آخر.
ووقتها سيرى ً
وتــســاءل تليمة :ال أعــرف لــمــاذا يستغرب كثير من
الناس موقف الكثيرين من أفــراد اإلخ ــوان من رفض
التعرض لبعض قيادات الجماعة ،بالخوض فى سيرتهم،
وفى ذمتهم ،أو حياتهم ،موقف اإلخوان فى ذلك موقف
صحيح ودينى ،فمن حقهم إن أردت الخوض فى أحد
منهم ،أن تستوثق ،وتتبين ،وتأتى باألدلة على ما تقول،
أو بالشهود ،واألولــى أن تستر إال إذا كان األمر يدخل
فى دائرة الشأن العام ،وبضوابطه ،وعندما يحشدون لك
األدلة والنصوص فى ذلك ،فهم محقون.
وأضــاف :لكن مطلوب منهم كذلك بنفس القدر من
هــذا الــحــق ،أن يمارسوا مــا يطالبون بــه مــن حــق ،مع
مخالفيهم داخــل الجماعة وخــارجــهــا ،فكما لــك هذا
الحق ،فهو واجب عليك عند حديثك عن خصومك ،يعنى
اللى انتفخت أوداجــه ،وكتب كل نصوص التثبت ،وعدم
االفــتــراء ،والستر ،يا ترى لما الحديث بيكون عن أبو
الفتوح ،وال عمرو دراج ،وال على بطيخ ،وال أبو العال
ماضى ،وال أى سين أو صاد ،أو عين بيكون موقفك نفس
جميعا يرحمكم الله.
الموقف؟ استقيموا
ً
واخــتــتــم حــديــثــه عــن كــوالــيــس أم ــور الــفــســاد داخــل
الجماعة قائالً :كنت قد كتبت على صفحتى قرار مجلس
شورى تركيا ،أو توصيته ،والتى ثمن فيها الدكتور محمود
حسين ،ومحمد البحيرى عن التبرع الموهوب للجماعة
والذى كتب باسمهما ،والتى تمثل فى عمارة سكنية ،وأن
ثال ًثا بقى لم يتنازل وهو محمود اإلبيارى ،وأن المجلس
يحثه على أن يحذو حذوهما.
وأضاف ،أن المنشور علق على "عماد إبراهيم" ،وقد
سكرتيرا لجلسة مجلس شــورى تركيا آنــذاك :أن
كــان
ً
اإلبيارى كتب تنازالً هو اآلخر ،وأرسله فيما بعد لمجلس
الــشــورى ،وأخــبــرنــى عــمــاد إبــراهــيــم أنــه رأى التنازل.
واألمــانــة تقتضى أن ننوه بذلك ونــذكــره ،من بــاب ذكر
الحقائق ،وإن لم نر كأعضاء ًأيــا من هــذه التنازالت،
لكن من باب الثقة وثقنا فى أن هناك تنازالت ،ويبقى
تحويل هذه التنازالت إلى صيغ قانونية تحفظ ممتلكات
الجماعة ،وهذه التنازالت هى أكبر رد على أن البيان
الذى صدر على صفحة الجماعة ،باسم مجموعة من
أعضاء الشورى العام بالخارج ،والــذى بعنوان :نجدد
الثقة فى الصف والقيادة ،فهو بيان منافى للحقيقة
تماما ،والــذى كتب فيه :عــدم صحة تلك االتهامات..
ً
فكيف يتنازل ثالث قيادات عن شيء غير صحيح؟.

ً
ً
"أمري بسام" يفجر األزمة ويؤكد :الزلت إخوانيا ..وال يزال الفساد موجودا

فجر عضو مجلس شــورى جماعة اإلخــوان المسلمين
ّ
أمير بسام ،مفاجأة عن الفساد داخل جماعة اإلخوان ،وذلك
عقب مقطع فيديو منسوب له ،والــذى تم تداوله بصورة
واسعة ،عبر موقع التواصل االجتماعى فيسبوك.
وتضمن التسجيل المنسوب للقيادى اإلخوانى المقيم
حاليا فى تركيا ،حدي ًثا عن عمليات فساد مالى منسوبة لعدد
ً
من قيادات الجماعة فى الخارج.
ووفق المقطع الذى نشره أحد شباب اإلخــوان المقيم
تركيا ،يدعى عمر حسن ،على موقع التواصل االجتماعى
فيس بوك ،فإن أمير بسام يتحدث عن حصول األمين العام
للجماعة محمود حسين ،والمتحدث باسمها إبراهيم منير،
ومسئول اإلخوان فى إفريقيا محمد البحيرى ،من دون وجه
حق ،على مبان وسيارات واختالس أموال.
ويظهر الفيديو ،أن محمود حسين اعترف فى أحد
االجتماعات التنظيمية بشراء شقق فى تركيا من أموال
التبرعات التى يحصلون عليها ،وقام بتسجيلها باسمه وشراء
سيارة بقيمة  100ألف دوالر.
كما تطرق القيادى فى الجماعة ،عن إذالل الشباب
ً
فضل عن منع
شهريا،
األعضاء لــدى منحهم  200ليرة
ً
الدعم عن البعض بزعم عدم توثيقه ،ضمن عناصر الجماعة
التنظيميين.
وعقب انتشار الفيديو ،أصدر القيادى اإلخوانى أمير
بسام ،بيا ًنا على صفحته على فيسبوك قائالً :تعقيبا ً على ما
تم تداوله من بيان صدر عن بعض إخوانى ِ
الكرام ،والذى كان
به الكثير من المغالطات ،فإنى أدعو مجموعة من الحكماء
الثقاة ممن يرغبون فى رأب الصدع إلى تحقيق موسع يشمل:
تقييم األداء التنظيمى للجماعة بالخارج خالل األعوام
الماضية وخاصة فيما يخص تغييب مؤسسات الجماعة.
كما طالب بتقييم األداء السياسى للجماعة فى خارج
مــصــر ،بــاإلضــافــة إلــى التحقيق فــى الــمــســارات المالية
ومصارفها خالل الستة أعوام الماضية.
أيضا بضرورة التحقق من مسئولية نشر تسجيل
وطالب ً
خاص بى كان للتداول الداخلى وذلك بعد أربعة أشهر من
تسجيله .وأكد بسام ،أن شهادتى األولــى والثانية المشار

أمير بسام

إليهما وغيرها ستكون بين أيديهم ،وسوف ألتزم بقرار هذه
اللجنة مهما كان هذا القرار.
وأشار بسام ،إلى أن مؤسسة الشورى كمجلس يحاسب
ـامــا ،مــا جعل األم ــور تتفاقم فغياب
ويــراقــب ،غائبة تــمـ ً
المؤسسية سبب فى االنفراد بالرأى.
وأض ــاف ،أن البيان صــادر من بعض أعضاء الشورى
بالخارج وليس كلهم ،كما أنه ليس من مجلس الشورى ألنه
أصالً ال ينعقد ،منو ًها إلى أن االعتذار المذكور ليس له
عالقة بالتسريب الصوتى ،وما ذكر مردود عليه.
وأوضح ،أنه بالرغم من تأكيدى وانضمامى لإلخوان فإن
هذا ال يعنى عدم وجود مخالفات من بعض األفراد سواء فى
القيادة أو الصف.

األحد
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«الطريشة» تثير الرعب بين سكان القاهرة الجديدة
التأقلم واالختفاء فى رمال الصحراء ،وعلى الرغم من صغر حجمها ،إال أنها
تمتاز بالقوة وقدرتها على الوثب ومهاجمة من يقترب منها ،كما تستطيع
االختباء فى أى مكان مغلق.

وخصوصا «الطريشة»
أثار انتشار الزواحف السامة فى التجمع الخامس،
ً
حالة من الرعب بين سكان المنطقة الواقعة شرقى القاهرة ،فى ظل
التحذيرات من خطورتها ،كونها واحدة من أخطر أنواع الزواحف سمية
نظرا
وسرعة فى القتل .و«الطريشة» أو كما يطلق عليها «الحية المقرنة»،
ً
لوجود قرنين أعلى رأسها ،وهى تتميز بلونها األصفر الذى يساعدها على

أمينة عبد العال وتصوير :أسماء زايد

سكان التجمع :زرعنا الشيح ..ووضعنا البصل والثوم عىل األبواب والشبابيك
مربو الثعابني :ال تتواجد فى أماكن تجمعات البرش ..والزحف العمراىن السبب>> لتفادى الخطر ..يجب االبتعاد عنها  3أمتار عىل األقل ..وإسعاف الضحية خالل  15دقيقة لتجب الموت
رعب بين السكان
وعــلــى الــرغــم مــن ع ــدم تــعــرض أى منهم
ـددا من سكان التجمع عبروا
لــأذى ،إال أن عـ ً
لـــ "الــمــصــريــون" عــن مــخــاوفــهــم مــن انــتــشــار
"الطريشة" ،خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة،
حيث تخرج الثعابين السامة من جحورها.
وبالتزامن مع حالة القلق التى يعيشها سكان
التجمع ،قام سكان التجمع بعمل حمالت شعبية
للتوعية ،من خالل وضع بعض لوحات التوعية،
وعبر منصات شبكات التواصل االجتماعي ،من
خالل استخدام أهم طرق الحماية ،وهى زرع
الشيح وإحاطة النوافذ واألبواب بالبصل والثوم.
وقالت "أماني" لـ"المصريون"" :أنــا حقيقى
ما تعرضتش لحاجة زى دي ،بس الكالم اللى
انتشر بأن فيه تعابين ظهرت فى التجمع خوفنى
جدا ،وبفكر ً
فعل دلوقتى فى أننا نربى "كلب"
ً
فى الجنينة علشان نخلص من المشكلة دي ،بس
فى حاجة مهمة الزم نكون متأكدين منها انتشار
الكالب الضالة مش حاجة كويسة ،ألننا بنخاف
وخصوصا أنها ممكن تهاجمنا ،علشان
جدا
منها ً
ً
كده كان الزم يتخلصوا منها".
أما "ميساء" ،فلجأت إلى الطرق التقليدية فى
مواجهة الزواحف السامة ،قائلة لـ"المصريون":
"إحــنــا زرعــنــا شيح فــى الــجــاردن ،وعلقنا توم
وبصل على األبواب والشبابيك ،بنحاول على أد
ما نقدر نحمى نفسنا علشان األوالد ،أنا مش
متأكده من سبب انتشارها بس ممكن تكون
درجــة الــحــرارة العالية هى السبب ،ألنــه لسه
بيخلصوا من الكالب من كــام يــوم ،يعنى مش
معقول أن الثعابين كانت مستنية الكالب تمشى
علشان تطلع".
أما "هايدي" فتقول" :الحمد لله ،إحنا مربين
عندنا كالب من زمان ،علشان كدة مش خايفة
أوي ،بس المشكلة اللى بجد أن الكالب مش
بتدخل معانا غرف النوم ،وطبعا وال الحمامات
وسمعت أن ممكن التعبان يكون مستخبى فى
التواليت ،إحنا بنعمل احتياطات كتير فى أى
خطوة لينا فى البيت أنــا وأوالدى وجــوزى لو
الكالب مش معانا ،ربنا يستر ويعرفوا يقضوا
على المصيبة دى بسرعة قبل ما حد يحصلوا
حاجة".
طالبا عدم نشر
التجمع
سكان
أحد
علق
بينما
ً
اسمه ،بالقول" :المشكلة بجد فى الناس اللى

عايشة هنا متضايقين أوى من الكالب والقطط
البلدى اللى بتاكل من الزبالة ،طيب دلوقتى
الحال ايه والزبالة دى هتتملى ثعابين علشان
يستريحوا".
وأضــــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :الــســبــب األهــم
النتشار التعابين هو زيادة أعداد القوارض فى
التجمع دلوقتى بعد ما قلت أعداؤه الطبيعية،
ربنا يستر والموضوع ما يتطورش عن كده".
وفسر خبراء ،انتشار "الطريشة" بهذا الشكل
المخيف فى منطقة التجمع الخامس بأنه راجع
إلى هروبها من جحورها؛ بح ًثا عن أماكن أقل
حــرارة خاصة مع الزحف العمراني ،وكذلك
للقضاء على أعدائها الطبيعيين ،خاصة أنها ال
تُهاجم إال عند الضرورة وإذا شعرت بتهديد.
الزحف العمرانى
وقال الدكتور أحمد الخواجة ،صاحب إحدى
الــمــزارع لتربية الثعابين واســتــخــراج السموم
منها ،إن السبب وراء انتشار "الطريشة" يرجع
إلى التوسع العمرانى الذى أدى إلى القضاء على
أعشاش الطيور والزواحف التى يتغذى عليها.
وأضــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :هــذا الــنــوع من
الثعابين ال يسكن األماكن التى يتواجد فيها
بشر ،وتخرج للبحث عن غذائها بعد الفجر،
وتقتنصه وتظل فى جحورها مختبئة طوال

اليوم".
وحــذر من خطورة االقتراب منها ،وقــال إن
سريعا ،فهذا
"من يجدها أمامه عليه أن يفر
ً
النوع يحتاج إلى خبراء للتعامل معه لسرعتها
وقدرتها على القفز ،ويجب أن يكون اإلنسان
بعيدا عنها بمسافة ال تقل
حريصا على أن يكون ً
ً
عن  3أمتار على األقل حتى ال تتقرب منه إذا
قفزت".
أما إذا تعرض اإلنسان لعضة منها ،فأشار
"الخواجة" إلى أنه "البد من التوجه إلى أقرب
مستشفى فورًا ،خاصة أن وزارة الصحة وفرت
األمــصــال المطلوبة لــهــذا الــســم ،عــلـ ًـمــا بــأن
ً
تحليل للمصل قبل أن
المصاب يجب أن يجرى
يأخذه".
وقال إن "الفترة ما بين العضة والموت قد
ال يتجاوز  15دقيقة فقط ،وفــى حــال ما إذا
بعيدا فإن الحل الوحيد هو بتر
كان المستشفى ً
المكان الذى تعرض للعض من " الطريشة" ألن
السم ينتشر بسرعة فى جسم اإلنسان".
مع ذلك ،قال "الخواجة" ،إنه يرى أن مقاطع
الفيديو التى تم تداولها عن ظهور "الطريشة"
مبالغ فيها ،وأن الموضوع ليس بهذه الخطورة،
خاصة أن مثل هذا النوع من الزواحف السامة
يتواجد فى المناطق الصحراوية فقط.

وأشار إلى أن الثعابين السامة بصورة عامة،
ال تحب "ال ــدوش ــة" ،وإذا تــواجــدت فــى مكان
سريعا ،كما
مزدحم أو به أصوات عالية تختفى
ً
أنها تبعد عن المكان الذى ال يتواجد به طعامها،
وتستطيع أن تعيش بأقل كمية طعام ،وعمرها
االفتراضى يتراوح بين  20و 30سنة.
ووج ــه بعض التنبيهات للمواطنين إلبعاد
"الطريشة" عن المنزل "وأهمها المحافظة على
نظافة المنزل ،وعــدم ترك القمامة أو نشارة
القش ،أو الخشب أو األعشاب المقطوعة أمام
المنزل ،ألنها تفضل االختباء فيها ،كما يجب
عــدم تــرك األطعمة مكشوفة خــارج الثالجة،
والتأكد من عدم وجود أى ثقوب فى المنزل".
طرق المقاومة
بينما أرجع الدكتور أحمد أبو شنب ،عضو
مجلس نقابة األطباء البيطريين السابق ،أسباب
انــتــشــار "الــطــريــشــة" إلــى  3أســبــاب رئيسية،
هــي" :الزحف العمرانى فى الصحراء ،إذ أن
الحفر فى الصحراء يظهر كل ما هو مختبئ
بها ،والسبب الثانى هو اختالل التوازن البيئي،
بالتزامن مــع عمليات التخلص مــن األع ــداء
الطبيعيين للثعابين من كالب وقطط ،أما السبب
األخير فهو الحرارة العالية التى تشهدها البالد،
وتدفع إلى الهروب ،خاصة لو كان الثعبان ليس

لديه جحر يختبئ به ،أما إذا كان داخل حجره
فلن تخرجه درجات الحرارة المرتفعة".
وأضاف لـ"المصريون"" :مصر بها حوالى 5
أنواع من الثعابين ،معظمها سام وهي" :النرد،
الكوبرا المصرية ،الثعبان األسود الصحراوي،
القارعة ،والمقرنة "الطريشة" ،هى ثعبان سام
وسميته تعادل ما ال يقل عن ألف ضعف سمية
أى حــيــوان آخــر مثل "عضة الــكــلــب" ،فسمها
جدا ،وتكون "عضة الكلب" بالنسبة إليها
خطير ً
"قرصة ناموسة".
وذكر أن أغلب الجحور فى منطقة واحدة،
ومــا حــدث هو مصادفة ،ألن هــذه األن ــواع من
الثعابين ال تحب التواجد مع البشر.
وأوضــح أبوشنب أن "الطريشة" هو ثعبان
يتراوح طوله ما بين  30إلى  85سم ،وهى تشبه
لون التراب بالضبط ،لذلك يكون غير ظاهر،
معتبرا أن "الــعــاج مثل هــذه الظواهر وعدم
ً
تكرارها يتمثل فى التخلص من الكالب الضالة
بطريقة علمية وليس عشوائية ،وبنسب معقولة
وليست إبادة شاملة ال تزيد على ."%50
وأش ــار إلــى أن "يجب على سكان التجمع
وسكان المناطق الصحراوية بصورة عامة،
أثناء التحرك ارتداء أحذية عمال البناء ذات
الرقاب المرتفعة ،وإجراء عملية تأمين خارج

وداخ ــل الــمــنــازل ،ويــتــم وضــع الــثــوم والبصل
والليمون والشيح فهى أشياء طاردة للثعابين،
أما الطريقة العلمية فهى استخدام "النفتالين"،
كذلك تربية حيوان أليف ،ألن الحيوانات لديه
قــدرة سريعة على الكشف عن أماكن تواجد
الــثــعــابــيــن ،وه ــى تــهــجــم عليها بــســرعــة فــور
اكتشاف تواجدها".
أمــا داخــل المنزل ،فأكد أبوشنب ،أن "أى
مكان مغلق البــد مــن تفتيشه والنظر خالله
بحرص جيد مثل "قاعدة الحمام" ،األحذية".
وفى حال التعرض للعض ،أشار إلى أن الحل
الوحيد هو ربــط المكان أعلى العض برباط
شديد للتقليل تدفق السم ،ومحاولة امتصاص
السم إذا كان لديه خبرة فى التعامل مع هذه
المواقف ،ثم التوجه إلى أقرب مستشفى.
تقليل من المخاوف
المهندس عادل النجار ،رئيس جهاز مدينة
الــقــاهــرة الــجــديــدة ،أك ــد أن ظــهــور الثعابين
مشيرا
والــقــوارض فى الصحراء أمر طبيعي،
ً
إلى أن "الطريشة" التى عثر عليها المواطنون
لم تكن على جدار فيال أو عمارة ،لكن متواجدة
داخل ماسورة مياه.
وقــال إن قــرار قتل الكالب لم ينفذ بنسبة
 ،%100وهو ما يؤكد استحالة اختالل التوازن
البيئى فى المدينة خالل أقل من  48ساعة،
وقت ظهور "الطريشة".
فيما أكد الدكتور أيمن حمادة ،مدير عام تنوع
األنواع األجناس فى وزارة البيئة ،أن "الطريشة"
بالتجمع الخامس ،موجودة فقط على وسائل
التواصل االجتماعى وغير موجودة على أرض
مدربا
موضحا أن الوزارة تمتلك فري ًقا
الواقع،
ً
ً
ناصحا المواطنين
الظواهر،
تلك
مع
للتعامل
ً
باالتصال برقم شكاوى مجلس الوزراء فى حالة
عثورهم على أى زواحف ضارة.
وأرج ــع أعــضــاء بمجلس الــنــواب ،البرلمان
انتشار األفاعى السامة إلى اإلخــال بالتوازن
الطبيعى وقتل الكالب الضالة.
وتــقــدم الــنــائــب محمد ف ــرج عــامــر بطلب
إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البيئة
محذرا من خطورة مثل هذا النوع من
واإلسكان،
ً
الزواحف وقدرتها على قتل اإلنسان فى دقائق،
على الرغم من صغر حجمها بالنسبة إلى بقية
األفاعي.

بورصة الالعبين تشعل الموسم الجديد

فرق الدورى تدعم صفوفها بصفقات جديدةً 11 ..
العبا فى صفوف الزمالك ..األهىل يكتفى بـ  ..4سموحة يدعم صفوفه بفريق كامل ..نصف دستة ألنبى ..والجونة يتعاقد مع رديف األهىل
«المصريون» ترصد باإلنفوجراف أقوى الصفقات فى
الموسم الجديد.
 4صفقات أهلوية
األهلى دعم صفوفه بأربع صفقات فقط ،خاصة وأنه
كــان قــد دعــم صفوفه بصفقات قوية خــال "الميركاتو
الشتوى" الماضى.
المارد األحمر نجح فى تجديد إعــارة رمضان صبحى
العب هدرسفيلد اإلنجليزى ،مقابل  32مليون جنيه.
وفــى خــط الــوســط ،دعــم صفوفه بأليو ديــانــج ،العب
مولودية الجزائر بقيمة  18مليون
جنيه.
وفــى محاولة منه لترميم
خـــط الــــدفــــاع بــعــدمــا تم
االستغناء عن محمد نجيب
نــظـ ًـرا لكبر ســنــه ،تعاقد
األهلى مع محمود متولى
قــادمــا مــن اإلسماعيلى
ً
مقابل  15مليون جنيه.
وأخـــــيـــــرا مــحــمــد
ً

شهد الميركاتو
صراعا
الصيفى،
ً
شرسا بين األندية
ً
المصرية التى
تتسابق على
تدعيم صفوفها
بأقوى الصفقات،
استعدادا للموسم
ً
الجديد ،فعلى
الرغم من كون
باب القيد الجديد
سوف يغلق فى
 15سبتمبر القادم،
أى قبل انطالق
الموسم الجديد
بأيام قليلة،
إال أن معظم
األندية تكاد
تكون حسمت
احتياجاتها،
ودعمت صفوفها
بالعبين
متميزين.

رمضان صبحى

32

محمد عبد الحارس

بأليو ديانج

18

مليون جنيه

مليون جنيه

محمود متوىل

15

مليون جنيه

قادما من بيراميدز
مجدى قفشة فى مركز صانع األلعاب
ً
مقابل  20مليون جنيه.
 11صفقة للزمالك
الزمالك كان له نصيب األسد فى الصفقات بعدما أبرم
 11صفقة خالل هذا الميركاتو على النحو التالي-:
تعاقد مع محمد أوناجم صانع ألعاب الــوداد المغربى
مقابل  24.700مليون جنيه ،كما تعاقد مع مواطنه المغربى
أشــرف بن شرقى صانع ألعاب الهالل السعودى بقيمة
 41.300مليون جنيه.
ودعم صفوف حراسة المرمى بعد إصابة محمود عبد
الرحيم "جنش" ،بالتعاقد مع  3حراس مرمى ،هم :من محمد
عــواد ،حارس مرمى اإلسماعيلى بقيمة  35مليون جنيه،
بجانب االستغناء النهائى عن مدبولى ودونجا للدراويش،
ثم محمد أبو جبل ،حارس مرمى سموحة مقابل  13مليون
وأخيرا
جنيه ،إضافة إلى بيع أحمد داودا ،وعمر صالح،
ً
الــحــارس الــشــاب محمد صبحى حــارس مرمى بتروجت
مقابل  9ماليين جنيه.
وفى مركز صناعة اللعب ضم أبناء ميت عقبة ،إسالم
جابر ،صانع ألعاب مصر المقاصة مقابل  10ماليين جنيه،
بجانب إنهاء إعــارة محمود عبد الــرزاق "شيكاباال" ،كما
تعاقد مع كريم بامبو صانع ألعاب اإلسماعيلى فى صفقة
وأخيرا الالعب إمام عاشور
انتقال حر بعد انتهاء عقده،
ً
صانع ألعاب حرس الحدود مقابل  12مليون جنيه.
وفى مركز الظهير األيسر استقدم محمد عبد الشافى
ظهير أيسر أهلى جدة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية
عــقــده .ولتدعيم الخط األمــامــى للفريق ،أنهى مسئولو
النادى ،إعارة مهاجم طالئع الجيش مصطفى محمد ليعود
لقيادة الفريق من جديد.
سموحة يدعم صفوفه بفريق كامل
دعم سموحة صفوفه بمحمد جمال بيبو ،العب وادى
دجلة السابق ،لمدة  4مواسم كاملة ،كما تعاقد مع الحارس
الشاب عمر صالح ،وصانع األلعاب أحمد داودا قادمين من
الزمالك ،بجانب خبرة الحارس الهانى سليمان.
وفى مركز الوسط المهاجم ،أبــرم صفقات مع محمد
نادي ،وفوزى الحناوى ،وإسالم الفار.

مجدى قفشة

20

مليون جنيه

وفى مركز الدفاع ،دعم صفوفه بأحمد جمال ،بجانب
رمزى خالد كظهير أيمن ،والعب الزمالك والمصرى السابق
المدافع محمد كوفى ،ومحمد الترهونى كظهير أيسر.
نصف دستة العبين لدعم صفوف إنبى
نجح مسئولو إنبى فى الحصول على االستغناء الخاص
قادما من صفوف بيراميدز ،كما هو الحال
بمحمد رزق
ً
ـادمــا مــن صفوف
بالنسبة إلــى محمد أش ــرف "روقـــة" قـ ً
الزمالك.
فضالً عن التعاقد مع حميد "ماو" بجانب أحمد العجوز،
قادمين من صفوف بتروجت.
ومن دورى الدرجة الثانية تعاقد مع مصطفى صفوت
من صفوف كهربا اإلسماعيلية ،ومع جونيل ديسيري ،العب
نادى لورى األرمينى السابق ومنتخب هايتي.
«بيراميدز» يدعم طموحه بصفقات نارية
ومرشحا
خصما ال يمكن االستهانة به،
بعدما أصبح
ً
ً
بقوة للمنافسة على كل البطوالت المحلية ،واصــل سالم
الشامسى مالك نــادى بيراميدز ،تدعيم صفوف الفريق
الستكمال ما بدأه الرئيس السابق تركى آل الشيخ.
تعاقد بــيــرامــيــدز مــع إس ــام عيسى العــب المصرى
البورسعيدى مقابل  35مليون جنيه ،إضافةً إلى جون أنطوى
مهاجم مصر المقاصة مقابل مليون ونصف مليون دوالر،
وفى صفقة انتقال حر أبرم مسئولو النادى صفقة األوغندى
عبده لوماال العب كالمار السويدى ،كما هو الحال بالنسبة
لمحمد عطوة مدافع الرائد السعودي ،بعد فسخ عقده مع
الفريق.
ومــن الزمالك ،استقدم الفريق صانع ألعاب إبراهيم
بناء على رغبة المدير الفنى
حسن مقابل  16مليون جنيهً ،
ديسابر ،ونجح مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع المهاجم
دودى الجباس العب ليرس البلجيكي.
"العجالت الحربية" تبرم  6صفقات
تعاقد اإلنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق العب خط
وسط اإلسماعيلي ،ومحمد عبد الرازق بازوكا ،من االتحاد
السكندري .وفى مركز رأس الحربة تم التعاقد مع مامادو
أنياس ،مهاجم منتخب موريتانيا ،بجانب إعارة باسم مرسى
من الزمالك .وتعاقد "اإلنتاج" مع النيجيرى برايت سالس

محمد أوناجم

24.700

مليون جنيه

لمدة أربعة مواسم.
«الجونة» يتعاقد مع رديف األهلى
نجح مسئولو "الجونة" فى إبــرام صفقات عديدة مع
العديد من العبى األهلى ،منها على سبيل اإلعارة ،ومنها
تعاقد .وشملت اإلعــارة ً
كل من أحمد ياسر ريــان ،وأكرم
توفيق ،ومحمود الــجــزار ،بينما تعاقد مع عمر رضــوان،
بجانب المدافع المخضرم محمد نجيب .كما تم التعاقد
أيضا مع المهاجم الكونغولى والتر بواليا ،قائد نكانا رد
ً
ديفلز الزامبي.
صفقات قوية لـ«المقاصة»
نجح مسئولو نادى المقاصة فى الحصول على خدمات
صانع ألعاب الزمالك محمد إبراهيم ،بجانب التعاقد مع
المهاجم النيجيرى إيــدو موسيس العــب حــرس الحدود،
بجانب المهاجم المخضرم صالح أمين العب نادى النجوم،
وأخيرا المهاجم زياد على حسنين تونى من الريان القطري.
ً
وفى خط الوسط أبرم الفريق الفيومي ،صفقة الالعب
األوغندى خالد أوتشو لمدة موسمين.
صفقات سوبر لـ «زعيم الثغر»
نجح االتــحــاد السكندرى فــى الحصول على خدمات
أحمد رفعت ،جناح أيسر الزمالك ،بجانب الحصول على
االستغناء الخاص بـ إسالم جمال ،مدافع الزمالك ،وعمار
حمدى جناح أيمن األهلى ،بعدما أعلن األوروجويانى مارتن
السارتي ،المدير الفنى للقلعة الحمراء ،رغبته فى عدم بقاء
الالعب مع الفريق الموسم المقبل.
كما نجح فى إنهاء صفقة انتقال إيمانويل أوكوى العب
منتخب أوغــنــدا ،وأخــيـ ًـرا حــارس الزمالك السابق عماد
السيد ،بعدما دعم األبيض مركز حراسة المرمى بثالث
صفقات نارية.
«الجيش» يحصن صفوفه بـ  6صفقات
أبرم فريق طالئع الجيش 6 ،صفقات جديدة تم التعاقد
معها فى الميركاتو الصيفى الحالى.
وتعاقد الطالئع مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء
المطروحى ،وعمرو السيسى العب النجوم ومهند الشين
وناصر منسى ثنائى بيراميدز ،وإسالم فؤاد من المقاولون
العرب ووليد حسن من المصرى.

أرشف نب رشقى

41.300

مليون جنيه

محمد عواد

35

مليون جنيه

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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«ليس باسم الدين فقط»..
لإلرهاب وجوه أخرى

مجزرة المسجدني ..األسوأ منذ عام  ..1943ومنفذها :ال أشعر بالندم>> منفذ مذبحة تكساس متأثر بأفكار "ترامب" ومن مؤيدى مجزرة نيوزيلندا
ً
عملية دهس فى ألمانيا فى ليلة رأس السنة ..والضحايا سوريون وأفغان>> صادق :اإلرهاب العنرصى ليس جديدا عىل البرشية ..وانتشار األسلحة السبب

شهد العالم خالل الفترة الماضية ،موجة جديدة من اإلرهاب ،ال تقوم على القتل
باسم الدين ،وال تقوم على أفكار دينية متطرفة ومتشددة ،وإنما هو نوع من
اإلرهاب الذي يستهدف في األساس األقليات والمهاجرين في الغرب ،كما ظهر
مؤخرا مخلفة الكثير من الضحايا ،كأحد أبرز التداعيات
في أكثر من عملية نفذت
ً
للخطابات العدائية والعنصرية تجاه المهاجرين ،وتحت تأثير التشبع باآلراء
المتطرفة ألصحاب الخطاب اليميني والشعوبي ،الذي يؤجج مشاعر الكراهية،
األمر الذي يدفع معتنقي تلك األفكار إلى ارتكاب مذابح مروعة ،كان أبرزها حتى
اآلن مذبحة نيوزيلندا قبل شهور ،وأخرها مذبحة تكساس الذي أدى إلى مقتل 20
شخصا.
ً
«المصريون» ترصد أبرز المذابح التي اُرتكبت خالل الفترة الماضية ،بدافع
عنصري في األساس ،وعلى خلفية مشاعر الكراهية الناجمة عن الخطاب العدائي
ضد المهاجرين واألقليات ،في أكثر من دولة.

حسن عالم وأحمد سالم

مذبحة تكساس

مجزرة نيوزيلندا
«األس ــوأ منذ عــام  ،»1943هكذا وصفت
تقارير نيوزلندية مــجــزرة المسجدين التي
وقعت في مدينة كرايست تشيرش في جزيرة
ســاوث آيــانــد بنيوزيلندا ،مــارس الماضي،
مسلما وإصابة أكثر
وأسفرت عن مقتل 49
ً
من  40آخرين.
عقب الحادث ،تبين أن منفذه له آراء يمينية
متطرفة وهو أسترالي الجنسية ،إضافةً إلى
أنه معروف بتهجمه على المسلمين في مواقع
التواصل وتوعده لهم.
المجزرة التي هــزت العالم ،تم بثها عبر
فيديو مباشر على موقع التواصل االجتماعي
«فيس بــوك» ،حيث قام منفذ الهجوم والذي
يدعى برينتون تارنت ،والبالغ من العمر 28
ـامــا ببث مقطع مباشر عبر تقنية «اليــف
عـ ً
فيسبوك» يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها.
ولحظة دخوله المسجد ،شرع المهاجم في
إطالق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية
على عدد من المصلين ،وواصل إطالق النار
حتى على المصابين الذين كُوموا على أرضية
المسجد.
وقبل يومين من تنفيذ المذبحة ،نشر منفذ
ً
تقريبا عبر
مطول من  74صفحة
الهجوم بيا ًنا
ً
اإلنترنت ،يعلن فيها نيته تنفيذ الهجوم ،ويشرح
أهدافه وخلفيات هجوم ،ولكن لم يلتفت أحد
من أجهزة األمن األسترالية أو النيوزلندية إلى
ذلك البيان الخطير.
وفــي البيان ،وصــف «تــارانــت» نفسه بأنه
«رجــل أبيض عــادي من عائلة عــاديــة ،وقرر

النهوض من أجل ضمان مستقبل أبناء جلدته».
وأض ــاف أنــه « ُول ــد فــي عائلة مــن الطبقة
مهتما
العاملة ذات دخل منخفض ،ولم يكن
ً
بالدراسة وبعد التخرج من المدرسة لم يلتحق
بالجامعة ،وعمل لبعض الوقت حتى ادخر
مبل ًغا أنفقه الح ًقا على السفر والسياحة،
وفي الفترة األخيرة انخرط في أعمال «إزالة
الكباب» ،وهــو مصطلح دارج على اإلنترنت
يرمز لنشاط «منع اإلسالم من غزو أوروبا».
وكــتــب عــن دوافـــع جريمته ،ومــن أبــرزهــا
«قضية تدفق المهاجرين المسلمين إلى الدول
الغربية» ودعا إلى «إيقاف هجرة المسلمين

وســمــى األم ــر بـــ«الــغــزو» كما ذكــر بـــ«اإلبــادة
الجماعية للبيض».
انتقاما
وأكــد المهاجم ،أن أفعاله جــاءت
ً
لــمــايــيــن األوروبــيــيــن الــذيــن قتلهم الــغــزاة
األجانب عبر التاريخ وآالف األوروبيين الذين
قضوا فــي هجمات إرهــابــيــة على األراضــي
األوروبية.
وذكــر تارانت عن سبب اختياره نيوزيلندا
مكا ًنا للعملية على أنه أراد من ذلك توجيه
رسالة «للغزاة» بأنهم ليسوا في مأمن حتى في
أبعد بقاع األرض.
منفذ الهجوم ،أشار إلى أنه ال يشعر بالندم

ويتمنى فــقــط أن يستطيع قــتــل أكــبــر عــدد
ممكن من الغزاة ،وأنه ليس هناك من بريء
بين المستهدفين ألن كل من يغزو أرض الغير
يتحمل تبعات فعلته ،كما تكلم عن الرئيس
معتبرا إيــاه رمـ ًزا
األمريكي دونالد ترامب،
ً
للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك.
وعــقــب الـــحـــادث ،تـــــداول رواد مــواقــع
التواصل االجتماعي ،صــورة البندقية التي
اُستخدمت في الهجوم ،وقد غطتها حروف
بيضاء اللون ألسماء أشخاص آخرين ارتكبوا
أعــمــال قــتــل عــلــى أس ــاس عــرقــي أو ديــنــي،
وإش ــارات سالفية وأرمينية وجورجية إلى
شخصيات وأحداث تاريخية ،وعبارة تسخر
مــن كتيب أعــدتــه األم ــم الــمــتــحــدة لكيفية
التعامل مع المهاجرين.
أيضا رقم ()14
وكُتب على جانب البندقية ً
في إشــارة إلــى شعار يستخدمه العنصريون
البيض يتألف من  14كلمة.
وبــحــســب مــا نقلته صحيفة «نــيــوزيــلــنــدا
هيرالد» النيوزلندية ،عن أحــد الناجين من
مجزرة مسجد «الــنــور» ،ويدعى نــور حمزة،
قــال إنــه «عندما بــدأ إطــاق النار هربت مع
العشرات إلى الخارج واختبأنا خلف السيارات
في موقف السيارات الخلفي للمسجد».
وأض ــاف« :استمر إطــاق الــنــار لمدة 15
دقيقة على األقل ،ثم ظهرت الشرطة واقتحمت
المبنى فيما بعد ،وشاهدت الجثث ملقاة عند
المدخل األمامي للمسجد ،ولم أصدق عيني
عندما شاهدت أكوام الجثث بالمسجد».

دهس فى بوتروب األلمانية

كانت آخــر العمليات التي اُرتكبت بسبب
الكراهية والعنصرية تجاه المهاجرين والترويج
لسيادة العرق األبيض «مذبحة تكساس» ،التي
وقعت داخل متجر «وول مارت» بمدينة إل باسو
شخصا
في واليــة تكساس ،وراح ضحيتها20
ً
وأصيب  26آخرون.
واتجهت على الفور غالبية األنظار والبيانات
الرسمية إلى ارتباط الحادث بجريمة كراهية،
منسوبا إلــى المتهم
خــاصــة أن هــنــاك بيا ًنا
ً
يتضمن عــبــارات عنصرية تجاه المهاجرين،
إضافةً إلى أنه عبر عن الدعم للمسلح الذي
شخصا في مسجدين بـ«كرايستشيرش»
قتل 51
ً
في نيوزيلندا.
وعقب القبض على المتهم بتنفيذ المذبحة،
قالت الشرطة إنها «تحقق في جريمة كراهية،
إثر بيان ُيعتقد أن المتهم نشره على اإلنترنت،
ويتضمن عــبــارات كــراهــيــة وعــنــصــريــة تجاه
المهاجرين والالتينيين وترويج لسيادة العرق
األبيض».
وأوضــح قائد الشرطة في مدينة إل باسو،

جريج آلن ،أن المشتبه فيه الذي تم اعتقاله
«رجــل أبــيــض» ،مضي ًفا «لدينا بيا ٌن من هذا
حد ما ،إلى وجود ارتباط
الشخص ُيشير ،إلى ٍّ
محتمل بجريمة كراهية».
لــكــن الــبــيــان الــمــؤلــف مــن أرب ــع صفحات،
والمنشور على موقع ( 8تشان) اإللكتروني الذي
عادة ما يستخدمه المتطرفون ،والــذي ُيعتقد
بأنه من إعداد المشتبه به وصف هجوم وول
مــارت بأنه «استجابة لغزو أصحاب األصــول
اإلسبانية لتكساس».
ويعتبر هذا الهجوم ثامن أسوأ حادث إطالق
نار جماعي في التاريخ األمريكي الحديث ،بعد
واقعة عام  1984في سان إيسدرو التي قتل
شخصا.
فيها 21
ً
وفي تغريدة له على «تويتر» ،دان الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،حادث إطالق النار
واص ًفا إياه بالجبان ،غير أنه قوبل من جانب
البعض بالهجوم ،قائلين إن دفاعه عن الحق
في حمل السالح من بين أسباب توالي هذه
االعتداءات الدموية في الواليات المتحدة.

فــي يناير الــمــاضــي وبالتحديد في
ليلة رأس السنة ،أقدم رجل ألماني على
دهس  4أشخاص سوريين وأفغان ،في
مدينة «بــوتــروب» بوالية شمال الراين
حشد ا
وستفاليا ،حين اقتحم بسيارته
ً
من الناس.
حــيــنــهــا ذكـــرت صــحــيــفــة «دي فــلــت»
األلمانية أن رجـ ًـا وصفته بـ«النازي»
قــام باالعتداء على  3فتيات سوريات
صغيرات في مدينة برلين ،وقالت إن
عاما قاد
الرجل البالغ من العمر 50
ً
ســيــارتــه بــســرعــة نــحــو مــجــمــوعــة من
األشخاص كانوا يعبرون الممر الخاص
بالمشاة ،مــا أسفر عــن سقوط هــؤالء
الضحايا.
وعــقــب الــحــادث ،قــالــت الشرطة إن
منفذ الهجوم تــفــوه بكلمات عنصرية
ل ــدى الــقــبــض عــلــيــه فــي مــديــنــة إيسن
المجاورة بعد فراره من موقع الهجوم.

وبــحــســب بــيــان لــلــشــرطــة األلــمــانــيــة،
فإنه «يشتبه المحققون في أن الهجوم
متعمد ا وربما كانت له صلة بآراء
كان
ً
الــســائــق الــتــي تــنــطــوي عــلــى كــراهــيــة
ل ــأج ــان ــب إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك ،لــدى
المحققين معلومات أولية بشأن إصابة
السائق بمرض نفسي».
وأوضح أنه «قبل هذا الحادث حاول
السائق نفسه دهــس أحــد المارة لكنه
تمكن من النجاة بنفسه ،كما استهدف
أشخاصا آخــريــن عند محطة
السائق
ً
للحافالت بعد فــراره من موقع هجوم
بوتروب».
وشـــهـــدت مــديــنــة بــرلــيــن هــجــمــات
عــنــصــريــة عـ ــدة ض ــد س ــوري ــي ــن ،كــان
أبرزها هجوم أحد النازيين على فتيات
س ــوري ــات وضــربــهــن بــقــبــضــة حــديــديــة
ومحاولة نزع حجاب إحداهن ،بجانب
هذا الحادث وغيره.

أفكار مستقاة من اليمني المتطرف
يعتنق معظم منفذي الهجمات أو المذابح التي ترتكب
بحق المهاجرين في مختلف الــدول ،أفكار ما يطلق عليه
«اليمين المتطرف» ،الذي يحذر مراقبون من انتشاره على
نطاق واسع ،ال سيما أنه يشجع على ارتكاب أعمال العنف.
وبرز المصطلح مع صعود اليمين المتطرف في العديد
من دول أوروبــا والغرب خالل السنوات األخيرة ،وأصبح
المصطلح في عمومه وصــف لتيار سياسي يتبنى نزعة
متطرفة معادية للمسلمين واليهود واألجانب المهاجرين،
ولديه تمسك متطرف بنزعات وطنية وبهوية سياسية
وثقافية ولغوية وعرقية ودينية معينة.
ويعتقد أصحاب هذه األفكار ،أن ذوي األصل األبيض
أسيادا على كل البشر ،وليس هذا فحسب بل يظن بعضهم
ً
«أن هناك تماي ًزا بين أبناء الجنس األبيض أنفسهم».
وينتشر بين األوس ــاط اليمينية المتطرفة في الــدول
الغربية مفهوم «االستبدال الكبير» ،ويعني تراجع عدد
السكان البيض في أوروبا «بشكل تدريجي» ،مقابل ازدياد
عــدد األشــخــاص مــن ذوي لــون البشرة المختلف بسبب
الهجرة وارتفاع معدل المواليد في أوساطهم.
أبرز زعمائه
من أبــرز زعماء اليمين المتطرف ،الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،عضو الحزب الجمهوري ،ومارين لوبان
القيادية بحزب الجبهة الوطنية بفرنسا وابنة جون ماري
لوبان الزعيم التاريخي للحزب اليميني المتطرف ،وفيليب
دي وينتر عضو حزب فالمس بالنغ ببلجيكا.
ويــأتــي هــؤالء الرئيس األمــريــكــي كــأبــرز الشخصيات
المتهمة بالحض على العنصرية والكره تجاه المهاجرين،
حيث كانت قضية الحد من الهجرة غير الشرعية إحدى
النقاط الرئيسية خالل فترة رئاسته.
كــمــا كــانــت لــه تــصــريــحــات مهينة بــشــأن المهاجرين
حادا على
المكسيكيين ،حيث شن في وقت سابق،
هجوما ً
ً
المكسيك والديمقراطيين والكونجرس األمريكي؛ بسبب
سيرا إلى
مشاهد أظهرت مئات المهاجرين المتوجهين
ً
حدود الواليات المتحدة.
وهــدد حينها ،بإلغاء اتفاق «نافتا» للتبادل الحر بين
المكسيك وكندا والــواليــات المتحدة ،وطالب الكونغرس
بتشديد قوانين الهجرة ودعم خطته المتعلقة ببناء جدار

كبير على طول الحدود المكسيكية.
وقــال عبر حسابه على «تويتر»« :مع كل األمــوال التي
يجنونها من الواليات المتحدة ،نأمل بأن يمنعوا األشخاص
ً
وصول إلى بالدنا ،على األقل حتى يغير
من عبور بالدهم
الكونغرس قوانيننا الخاصة بالهجرة» ،واص ًفا مجموعات
كبيرة مــن المهاجرين يــحــاولــون الــوصــول إلــى الــواليــات
المتحدة بأنه «غزو».
كما اُتهم ترامب في األسابيع األخيرة بالعنصرية بعد
هجومه على عضوات بالكونجرس ينتمون ألقليات عرقية،
إذ استهدف بتغريداته النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز
(نــيــويــورك) ،وإلــهــان عــمــر( ،مينيسوتا) وأيــانــا بريسلي
(ماساشوستس) ،ورشيدة طليب (ميشيجان).
أبرز منظماته
«اليمين البديل»
تعتبر جماعة اليمين البديل ،من أبرز منظمات اليمين
المتطرف ،وهــي تــقــوم على «مجموعة مــن المعتقدات

انتشار األسلحة سبب رئيىس

اليمينية المتشددة ترى أن الهوية البيضاء تتعرض لهجوم
من األعراق غير البيضاء».
جماعة كو كلوكس كالن
تأسست تلك الجماعة في  ،1866وهي من أقدم وأبرز
الجماعات البيضاء المتطرفة في الواليات المتحدة؛ وقامت
على مالحقة السود في جنوبي البالد بالقتل والتخويف،
كما استهدفت اليهود والمهاجرين والمثليين والكاثوليك،
إضافة إلى أنها تؤمن بتفوق البروتستانتي األبيض على كل
األعراق والديانات.
حليقو الرؤوس SKINHEADS
بلغ عدد تنظيمات تلك الجماعة  ،139غير أنها تراجعت
تنظيما عام  ،2016وتؤمن بتفوق العرق األبيض،
إلى 78
ً
والحفاظ على هذا التفوق بالعنف ،وشهد عام  2010أكثر
ازدهارا.
فتراتها
ً
تلك الجماعة تركز هذه الجماعة على تجنيد الشباب،
وترتكب الجرائم ضد األقليات غير البيضاء.

يقول الدكتور سعيد صادق ،أستاذ
علم االجــتــمــاع السياسي بالجامعة
األمريكية ،إن «اإلرهــاب ذو الدوافع
جديدا على العالم،
العنصرية ليس
ً
فهو مــوجــود مــن عــشــرات السنين،
خاصة بعد الحرب األهلية األمريكية».
وأض ــاف لـــ«الــمــصــريــون»« :هناك
العديد من العمليات المختلفة التي
استهدفت األصول واألعراق المتعددة
فــي أنــحــاء الــعــالــم ،مــن بينها قيام
الجيش األمريكي بحبس مجموعة
من اليابانيين أثناء إقامتهم بالواليات
المتحدة بتهم التعاون مع المخابرات
اليابانية».
«أيضا بعض العمليات التي
وتابع:
ً
حــدثــت فــي روســيــا وفــرنــســا وكذلك
اإلره ــاب الــذي استهدف اليهود في
العهود السابقة ،إضافةً إلى العمليات
اإلرهابية العنصرية التي تستهدف
الــمــذاهــب المختلفة مثل أصحاب
المذهب الشيعي».
واســتــطــرد أســتــاذ علم االجتماع:
«العمليات اإلرهابية لها أنواع عديدة
منها العنصري والديني والطائفي
مشيرا إلى «ظهور نوع
والمذهبي»،
ً
جــديــد يــســمــى ب ــاإلره ــاب الجنسي
والذي يستهدف العنف ضد النساء،
سواء في السلم أو في أوقات ومناطق
الحروب والنزاعات».
وأكــــد أن «أحــــد األس ــب ــاب الــتــي
تــؤدي إلــى انتشار عمليات اإلرهــاب
ذات الدوافع العنصرية ،هي انتشار
األسلحة الفتاكة بأنواعها وسهولة
الحصول عليها في الدول المختلفة،
كما في الواليات المتحدة».

وأردف« :انــتــشــار األســلــحــة في
الــواليــات المتحدة جعلها مــن أكثر
ضا للعمليات اإلرهابية
ال ــدول تعر ً
العنصرية ،حيث إنه جعل من اليسير
على أي مواطن امتالك سالح ناري
يتصرف به كيفما شاء».
وبحسب «صــــادق»ـ فــإن «سهولة
ام ــت ــاك األس ــل ــح ــة بــالــنــســبــة إلــى
المواطنين يجعل من السهل أن يقوم
أي شخص في أي وقــت وأي مكان
بعمليات قتل جماعي ،ويصل األمر
إلــى أن األشــخــاص الــذيــن يمتلكون
أوقات الفراغ قد يفكرون في عمليات
القتل أو اإلرهاب العنصري».
وأضــاف أن «ذلــك يرجع لسهولة
تراخيص امتالك األسلحة» ،الف ًتا إلى
أن «نيوزيلندا قامت بحظر استخدام

األسلحة بالنسبة إلى مواطنيها؛ للحد
من عمليات القتل العنصري».
وأش ــار إلــى أنــه «عــلــى الــرغــم من
العملية الــتــي وقــعــت مــؤخـ ًـرا داخــل
متجر بوالية تكساس األمريكية ،إال أن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أرجع
سبب حوادث التفرقة العنصرية إلى
الكراهية وليس النتشار األسلحة».
وزاد صادق ً
قائل« :بداية التفرقة
العنصرية في العالم ،كانت ناشئة من
المجتمع األمريكي عندما كان ما يطلق
عليهم «الــســود» أو «الــزنــوج» يعملون
عبيدا لدى المواطنين األمريكيين»،
ً
مشيرا إلى أنه «منذ ذلك الوقت ولم
ً
يتغير ذلك االنطباع في أذهان الشعب
األمريكي ،حتى لمن ارتقى مناصب
رفيعة أو أصبح من أصحاب المال».

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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الدكتور عبدالعزيز السيد فى حوار لـ"المرصيون":

رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية :صناعة الدواجن فى مصر عشوائية

طالب رئيس شعبة الدواجن ،الدكتور عبدالعزيز السيد بضرورة وجود آليات لتفعيل دور بورصة
مشيرا إلى أنه
الطيور والدواجن ،وهى آليات تمتلك وزارة الزراعة تنفيذها وليس منتجو الدواجن،
ً
حال تفعيلها سيتم بشكل يومى نشر تكاليف اإلنتاج ،وتوفير شبكة معلوماتية ،وحصر شامل
ألمهات الطيور والتسمين والبياض ،وبيان بأسعار األعالف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على
أرض الواقع لمواجهة ارتفاع األسعار .وفسر فى حواره مع المصريون ،تذبذب أسعار الدواجن
بقانون العرض والطلب ،وهو األمر الذي يطالب بإلغائه ،على أن يتم تحديد السعر وفق التكلفة
مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من تكلفة إنتاج الدواجن في مصر ،الف ًتا في
اإلنتاجية،
ً
الوقت ذاته إلى أن هناك بعض التجار وأصحاب المحالت مستفيدون من عدم تنفيذ قانون
حظر ذبح الدواجن الحية في القاهرة والجيزة ..وإلى نص الحوار:

أسامة عبد الله

سمارسة يتحكمون فى األسعار >> حظر الدواجن الحية يهدف إىل الحفاظ عىل الصحة العامة والحد من انتشار األمراض

أسعار الدواجن تشهد عدم استقرار
ما بين ارتفاع وانخفاض ..لماذا؟
أسعار الدواجن محكومة بآليات العرض
والطلب؛ لذا يجب أن يتغير هذا المبدأ ،وأن
يكون تبعية السعر حسب التكلفة الحقيقية
للمنتج ،وتحديد هامش ربح عــادل للمربى
وللتاجر ،على أن يراعى حق المربى ،وأن
يكون له النصيب األكبر من هامش الربح،
فالمربى هو الذى يتحمل المخاطرة ونسب
النفوق ،ويكون أكثر عرضة للعدوى ،وارتفاع
األســعــار سبب أم ــران؛ هما ارتــفــاع أسعار
األعــاف ،والــذى يمثل  %70من اإلنتاج فى
صناعة الدواجن فى مصر ،والسبب اآلخر
المشاكل الوبائية واألمـــراض الفيروسية،
التى تؤدى إلى نفوق عدد كبير من الطيور،
وبالتالى يقل اإلنتاج فيرتفع السعر ،وهناك
مواسم ترتفع فيها أسعار الــدواجــن ،منها
على سبيل المثال شهر رمضان المبارك،
ألن هذا الشهر له خصوصية كبيرة ،وتزداد
فيه نسبة االستهالك ،أيضا فصل الشتاء،
ترتفع فيه األســعــار ،نــظـ ًـرا الرتــفــاع تكلفة
اإلنتاج فى المزارع ،واستهالك عدد كبير من
عوامل التدفئة المتمثلة فى أسطوانات الغاز،
واألمصال واللقاحات ،وذلــك للحفاظ على
الطيور من الطقس وبرودة الجو وانخفاض
درجة الحرارة.
ما المشكالت التى تواجه صناعة
الدواجن فى مصر؟
صناعة الدواجن بدأت عشوائية ولم يتم
عاما
تطويرها حتى اآلن ،وناديت منذ ً 14
بالتطوير ،لكن دون فائدة ،والمطلوب لكى
يتم تطوير هذه الصناعة المهمة التى تمثل
 %65من احتياج المواطنين ،زيــادة مساحة
األراضــى المزروعة بمحاصيل الــذرة وفول
الــصــويــا واألرز الــتــى تــقــوم عليها صناعة
األعــاف فى مصر ،حتى ال يتم استيرادها
من الــخــارج ،باإلضافة إلــى إنتاج األمصال
محليا بدالً من االستيراد ،علما
واللقاحات
ً
بأننا نستورد أمصاالً تصل إلــى يقرب من
 %80من جملة األمصال المستخدمة ،وننتج
 %20فقط ،فضالً عن إنشاء بورصة الدواجن
التى بدورها توفر كل المعلومات التى تتعلق
ومحليا.
عالميا
بأسعار الدواجن
ً
ً
هــل مــن المتوقع انــخــفــاض أسعار
الدواجن خالل الفترة المقبلة؟
هــنــاك فــتــرة يتم فيها انــخــفــاض أسعار
الــدواجــن والبيض بشكل عــام وهــى الفترة
ما بين العيدين عيد الفطر وعيد األضحى،
والتى نطلق عليها "الفترة الميتة" ،وذلك
إلقــبــال المواطنين على الــلــحــوم الحمراء
واألضحية ،والعزوف ولو قليالً عن الدواجن،
حيث ينخفض سعر البيض فى المزارع من
جنيها ،ومن المتوقع انخفاض
 37إلى 22
ً
األســعــار خــال الفترة الحالية بسبب عيد
األضحى المبارك.
كيف يتم حل مشكلة األعــاف فى
مصر؟
كثيرا بضرورة التحرك اإليجابى
طالبنا
ً
فــى زراع ــة ال ــذرة والــصــويــا ،حيث تستورد
مصر ذرة وصويا من الخارج بنسبة ،%80
فتنتج تقريبا  1.8مليون ،وتحتاج صناعة
الــدواجــن إلــى  8ماليين طــن علف؛ فعالج
مشكلة األعــاف هو زيــادة مساحة األرض
المزروعة بالذرة الصفراء ،على أن يتم عمل
عقود بين الفالح ووزارة الزراعة ومصانع
األعالف فى مصر.

محرر المصريون مع د .عبدالعزيز السيد

ولدينا ،حسب قطاع الشئون االقتصادية،
 47ألــف مزرعة مرخصة ،ولكن ال بد من
إعـ ــادة هيكلة ه ــذه ال ــم ــزارع ،ألن النسبة
األكبر منها تعمل بنظام "المفتوح" ما يعرض
الطيور إلى األمراض والفيروسات والنفوق،
والقليل من هذه المزارع يعمل بنظام "المغلق"
وهو األفضل ألنه يحافظ على الطيور من
األمراض والفيروسات ،وتغير درجة الحرارة
والرطوبة.
ما تعليقك على قرار حظر الدواجن
الحية فى القاهرة والجيزة؟
هو قرار يهدف إلى الحفاظ على الصحة
العامة والحد من انتشار األمراض ،ونحتاج إلى
تسهيالت ألصحاب المحالت ،سواء تيسير
فى اإلجراءات من األحياء لتحويل أنشطتهم
من تداول طيور حية إلى مبردة ،وقد تواصلنا
مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على
قروض لتمويل أصحاب المحالت الصغيرة؛
تمهيدا لتسهيل عملية التحول ،وحقيقية األمر
شخصيا مشكلة،
أن هــذا الــقــرار يمثل لى
ً
ألننى أول من نادى بحظر الدواجن الحية بين
المدن والمحافظات ،وذلك للحفاظ على هذه
الصناعة ،وصحة اإلنسان ،والبيئة ،والصحة
العامة ،وتم االتفاق مع الــوزارة على إطالق
حملة إعالنية وتوعوية لتعريف الناس بأهمية
تطبيق القانون ،والتأكيد على عدم اإلضرار
بأصحاب محالت بيع الدواجن الحية ،ولكن
تم التراخى فى تطبيق هذا القرار ،والهدف
منه حصر الــمــجــازر ،والــمــحــات ،العمالة،
والتمويل ،والعمل على تحويل المنظومة إلى
كيان مــعــروف وتــحــول الــدواجــن الحية إلى
مبردة ولكن بشروط ،والمشكلة تكمن فى أن
الجميع يتحدث دون آليات تنفيذ ،والقانون
مبتور ،وحتى اآلن لم نجد له أى قــوة على
األرض.
هل هناك أطراف مستفيدة من عدم
تفعيل هذا القانون؟
بالطبع؛ هناك بعض التجار وأصحاب
المحالت مستفيدون من عــدم تنفيذ هذا
الــقــانــون ،وذلــك لــزيــادة أرباحهم وثرواتهم
والكسب السريع.
هل تحريك أسعار الوقود له تأثير على
صناعة الدواجن؟
نــعــم ،أى شــيء يــضــاف إلــى سعر تكلفة
اإلنــتــاج ،ويــؤثــر بشكل مباشر فــى ارتــفــاع
األســعــار وخاصة الــدواجــن ،ودعنى أوضح
أن تكلفة الدواجن من المحروقات كانت %7

وبعد الــزيــادة األخــيــرة ستزيد بالطبع ،ألن
معظم المزارع تقوم فى األساس على المواد
البترولية ،أسطوانات الغاز والسوالر ،ولكن
المشكلة األساسية هى عــدم وجــود رقابة
صارمة ،ونحتاج إلى انضباط فى المنظومة
بأكملها ،وســوف يظهر تأثير ارتفاع أسعار
الــوقــود خــال فصل الــشــتــاء ،ألن الــمــزارع
تحتاج إلــى التدفئة فى فصل الشتاء طول
اليوم أو  24ساعة متواصلة ،حتى تستطيع
الحفاظ على الدواجن ،خاصة "الكتاكيت"،
وعــدم الرقابة الدقيقة لألسعار يــؤدى إلى
التالعب بأسعار السلع.
ماذا عن مشروع بورصة الدواجن؟
لــأســف الــشــديــد ال أعـــرف حــتــى اآلن
لماذا لم يتحرك وزير الزراعة الدكتور عز
الدين أبو ستيت لهذا المشروع ،على الرغم
أنــه عندما تولى ال ــوزارة أشــاد بالمشروع،
وأكد أن بورصة الدواجن لها دور كبير فى
هــذه الصناعة مــن حيث معرفة األســعــار،
ومحليا ،وطالبت بمقابلة
عالميا
وتحديدها
ً
ً
الوزير عدة مرات لكن لم يستجب ،واكتفى
بإرسالى إلى نائب الوزير ،وهذه هى المشكلة
ويوجد خلل كبير فى المنظومة ،ولو تم تفعيل
بورصة الطيور أو الدواجن سيتم بشكل يومى
نشر تكاليف اإلنتاج وتوفير شبكة معلوماتية
وحــصــر شــامــل ألمــهــات الطيور والتسمين
والبياض وكذلك تشمل البورصة بيا ًنا بأسعار
األعــاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية
على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع األسعار،
إلــى جــانــب أنــهــا وسيلة لحصر المنتجين
ومواجهة األمراض بصورة متوازنة وبتنسيق
مع جميع الجهات وليس بصورة منفردة من
المنتجين.
هل هناك أطــراف تتحكم فى أسعار
الدواجن؟
هناك مجموعة من السماسرة يسيطرون
على األسعار بحجة "العرض والطلب" ،وهو
مــوجــود فــى كــل الــعــالــم ولــكــن تــحــت مظلة
االنضباط وال أحد يخالفه ،ولدينا تجاوزات
من عدد كبير من التجار ،وال توجد رقابة
صارمة من قبل الــدولــة ،ودعنى أوضــح أن
حجم صناعة الدواجن فى مصر ما يقرب
من  70مليار جنيه ،ويعمل بها نحو  3ماليين
أيضا عدم وجود رؤية واضحة،
عامل ،وهناك ً
فنحن كمجتمع مــدنــى نــقــدم االقــتــراحــات
واألفــكــار والحلول للتطوير والنهوض بهذه
الصناعة أمام صانع القرار ولكن دون جدوى،

والمحصلة "كــام فقط" ووع ــود بــراقــة وال
تنفيذ ،ولدينا خبراء وعلماء فى هذا المجال
نحتاج إلرادة قوية للنهوض بهذه الصناعة
المهمة ،وأقول "االنضباط يحقق المعجزات"
ولــمــاذا ال نستفيد بالعلماء والخبراء لحل
مشاكل ومــعــوقــات هــذه الصناعة؟ وتوجد
كبيرا فى
دول مجاورة شهدت نهضة وتطورًا
ً
صناعة الدواجن بسواعد علمائها ،ولدينا
موارد بشرية وفنية هائلة ،ولكن نحتاج إلى
أشخاص مخلصين وأصحاب ضمائر يقظة
يعملون من أجل ازدهار هذه الصناعة.
وأطالب بأن يكون لصناعة الدواجن أب
ً
مستقل وتدعمه الدولة وتهتم
شرعى ،ويكون
به ،واقترحت منذ فترة أن يكون هناك مجلس
أعلى للثروة الداجنة واللحوم فــى مصر،
ولكن قوبل بالرفض بحجة أن هناك شعبة
ونائبا لوزير الزراعة للثروة الداجنة،
للدواجن ً
وحتى اآلن لم نجد أى رؤية واضحة من قبل
الحكومة والقائمين على هذه الصناعة.
مــا حجح الــدواجــن المستوردة من
السوق فى مصر؟
نستورد كمية ليست بالكبيرة ،وأقصى
طاقة قمنا باستيرادها من الدواجن كانت
 40ألــف طن خــال عــام  ،2018بما يعادل
 4آالف طن شهرى ،وهى نسبة غير مقلقة
على صناعة الدواجن المصرية ،ويبلغ حجم
اإلنتاج المحلى للثروة الداجنة من  %95إلى
 ،%97وال تحتاج الدولة إلى استرداد الدواجن
الحية ،بل تبلغ حجم الدواجن المجمدة من
االسترداد  70ألف طن.
ماذا عن مشروع الظهير الصحراوى
الخاص بالثروة الداجنة؟
هــنــاك ق ــرار لرئيس الجمهورية رقــم 4
صدر فى  6يناير  2011أى قبل ثورة يناير
بــأيــام بتخصيص مناطق لتطوير منظومة
الــثــروة الداجنة فــى مصر فــى بنى سويف
شرق وغــرب ،والمنيا شرق وغــرب ،وطريق
ضخما جدا "180
مشروعا
الــواحــات ،كان
ً
ً
ألف فدان" لتطوير الثروة الداجنة فى مصر،
وباألخص للمزارع الصغيرة ،لكن الخطة لم
تنفذ إلى اآلن ،لكن األحدث هو أن  18شركة
تقدمت لــوزارة الزراعة تطلب توفير أراضٍ
إلقامة مشروعات كبرى إلنشاء مشروعات
جــديــدة فــى الــظــهــيــر الــصــحــراوي ،وتمت
الموافقة على  4شركات وحصلت بالفعل على
األراضي ،وفى مشروع فى قنا يتم التخطيط
له منذ  4سنوات وتم الحصول على أراضٍ
بمساحة  2500فدان وسيتم افتتاحه خالل
الفترة المقبلة ،ومتنوع فــى إنــتــاج دواجــن
أمهات ،وتسمين ،ومصنع أعــاف ،ومجزر،
ومفرخات ،وهو من المشروعات المتكاملة،
ويجب أن يتم إنشاء شركة كبيرة مساهمة
تشارك فيها أصحاب المشروعات الصغيرة
ومن خالله يستطيع الوصول إلى األهداف.
كم يبلغ عدد المزارع فى مصر؟
المزارع تمثل نسبة  ٪75من حجم صناعة
الدواجن ،والشركات المصنعة  ،٪25وبالتالى
تختفى فيها أى عملية احتكار ،لكن القطاع
يعانى من معوقات العشوائية ،حيث إن ٪70
من المزارع أنشئت بطريقة عشوائية ،ولم
تستجب لتعليمات الدولة بنقلها خارج الكتلة
السكنية فى الظهير الصحراوى ،والتراخى
فى تنفيذ القرارات التى تمنع ذبح الدواجن
خارج المجازر ،ولدينا ما يقرب من  47ألف
مزرعة ومنها الكثير غير مرخص ،حسب
قطاع الشئون االقتصادية.

ملكة الكوارع ..الجزارة الفصيحة« :السوق مليان واللحمة موزونة بالميزان» ..شعارات األضحى بالصعيد
األضحى ،له طقوس تكاد تكون متشابهة فى معظم
األماكن ،لكن بدأت تتغير فى بعض محافظات الصعيد،
فبعد أن كانت بعض البيون والعائالت تحافظ على
تربية الضأن فى المنازل ،بدأت األمور تتغير فى قنا،
وانتشرت ظاهرة المشاركة فى العجول وفق أحكام وسنن
األضحية.
كما انتعشت سوق السيدات الآلتى يقمن بتنظيف
الكوارع واللحوم ،باإلضافة إلى الشباب الذين قومون
بنقل الــلــحــوم مــن الــمــدن إلــى الــقــرى ،حيث تتواجد
السيدات.
وتحديدا فى
رصدت "المصريون" فى البحر األحمر
ً
مدينة الغردقة ،قيام فتاة تعمل بالجزارة مع والدها والتى
رفعت شعار "شجعنى واشترى من عندى السوق مليان
واللحمة موزونة بالميزان والنظافة مش عايزه كالم" فى
سوق الخضار فى مدينة الغردقة تجدها فصيحة اللسان
ودائما تقول إيديا
وخبرة فى تقطيع اللحوم وتصنيعها
ً
تتلف فى حرير.
16عاما
نــدى قاعود رمضان على ،تبلغ من العمر
ً
بالمرحلة الثالثة اإلعدادى مواليد محافظة قنا ،تعيش
مع والدها فى مدينة الغردقة ،والتى اختارت أن ترث عن
أبيها مهنة الجزارة التى لن تجد فيها العديد من الفتيات
تقف تواجه بقوة كل من يفكر فى انتقادها ،أو تسول له
نفسه أن يسخر منها ،حيث اختارت طريقها للمهنة التى
تحبها بإصرار وبدأت تعمل عليه.
تقول ندى لـ"المصريون" ،إنها تعمل فى الجزارة منذ
أربع سنوات ،وتعلمت المهنة من والدها الذى ورثها أبًا
عن جد ،وبالطبع واجهت العديد من نظرات االستغراب
خاصة أنها تعيش فى مدينة سكانها معظمهم من الريف
أو الصعيد ولم يعتد أهلها على أن تعمل فتاة فى هذه
المهنة ،قائلة" :الناس كلها بتستغرب وبتحس إنى بعمل
حاجة جديدة".
وأضافت نــدى ،أن لديها  4أخــوات منهم بنتان من
أصحاب اإلعاقة وأخ مريض لديه نسبه كهرباء فى المخ،
والذى دفعها أن تعمل هو مساعدة والدها المسن فى

تحمل أعباء الحياة القاسية والغالء الذى نعيشه هذه
األيام وأن المحل الذى أعمل فيه باإليجار ،حيث يقوم
جدا.
والدى بدفع قيمه إيجار عالية ً
وأوضــحــت" ،أنها تقف فى محل الــجــزارة فى سوق
الخضار بالغردقة صامدة لوحدى ،وال أخشى أو أخاف
من أحــد ألننى مقتنعة بالعمل الــذى أعمله وكــل تجار
الخضار من حولى يحبوننى ويشجعوننى ،وتساعدنى
ـضــا يــأتــى والـــدى فى
فــى العمل أخــتــى الصغيرة وأيـ ً
الصباح يساعدنى ،ولم يعترض والــدى على العمل فى
مهنة الجزارة عندما تحدثت معه ن أعمل فى المحل
وأساعده" .كما أشارت الجزارة الفصيحة ،إلى أنها تقوم
بتشفية اللحوم من العظم وكذلك عمل كل أنواع اللحوم
(ستيك  -سكلوب وبوفتبك).
اللحوم التى يقبل عليها المواطن أبيعها بسعر الكيلو
جنيها وهــى أحمر صافى بــدون دهــون لمحاربة
120
ً
الغالء وجشع التجار ،وأهم شىء النظافة ونظافة المحل،
أيضا.
اللحوم ً
وأكــدت فى حديثها ،أن جميع اللحوم التى تبيعها
مختومة من السلخانة ،ويشرف عليها الدكتور فتحى
سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالبحراألحمر والدكتور
عبدالتواب بالطب البيطرى بالغردقة  ،وأن األطباء
دائما يساعدونى ويقفون
البيطريين والدكتور فتحى
ً
وأيضا فى
بجانبى ،فى الكشف الطبى على اللحوم،
ً
وأيضا يشجعوننى
كيفية الحفاظ على اللحوم من التلف
ً
على االستمرار فى مهنة الجزارة.
وناشدت ندى ،الدكتور اللواء أحمد عبد الله محافظ
البحراألحمر ،بــأن يقف بجانبى وأن يساعدنى فى
فتح محل جــزارة خاص بى ،فى السوق الجديد الذى
سوف يتم إنشاؤه بجوار موقف الميكروباصات الداخلى
الجديد آخر شارع المصالح بمدينة الغردقة قائلة :أود
أن تصل رسالتى هذه لمحافظ البحراألحمر ،لتشجيع
العناصر الشبابية لفتح مشاريع خاصة دون االنتظار
للعمل فى الحكومة وتشجيع الفتيات على العمل الحر.
وفــى قنا ،كــان لألضحى احتفاالً آخــر ،فمع ارتفاع

أسعار الخراف وقلة لحومها وتفضيل معظم المواطنين
لحوم العجول على لحوم الضأن بدأت فى قنا ظاهرة ذبح
العجول فى االنتشار بدالً من ذبح الخراف.
وتــحــول مــوســم األضــحــيــة فــى قــنــا ،إلــى بــاب رزق
جديد لربات البيوت وخاصة األسر الفقيرة مع انتشار
ذبح العجول ،ورغم أن األضاحى فى قنا تتركز فى ذبح
الخراف لما لها من أثر عميق فى نفوس القنائيين فمن
وجهة نظرهم أنها مطابقة للسنة وظهور البهجة والسرور
فى المنازل عند ذبحها خاصة لدى األطفال.
كما أن معظم البيوت وخاصة فى القرى تقوم األسر
استعدادا لذبحها فى موسم األضاحى
بتربيه الخراف،
ً
ومع انتشار ظاهرة االضاحى بذبح العجول لما لها من
أهمية لدى الكثيرين خاصة أبناء المدن الذين يفضلون
لحوم العجول على لحوم الضأن ،ألن العجل يشترك فيه
مجموعة تصل إلــى  7أشخاص وتتم بمعرفة جزارين
بعيدا عن منازل المضحين،
متخصصين فى أماكنهم
ً
الذين يشاركون بالحضور فقط وقت الذبح ويقومون
بالحصول على لحومهم بطريقة سهلة ميسرة وبراحة
تامة حتى منازلهم ساعد ذلك فى انتشار األضاحى
بالعجول .تعد قريه دندرة الواقعة على بعد  7كيلومترات
من مدينة قنا ،من أهم وأكبر أماكن ذبح العجول فى
عيد األضحى المبارك ،حيث يوجد الجزارون أصحاب
الشهرة والخبرة فى هذا المجال.
ويبدأ أصحاب األضاحى فى التوجه إلى قرية دندرة،
بعد صالة العيد مباشرة ويستمر ذبح العجول بها حتى
نظرا
قبيل أذان المغرب على أن يستأنف فى اليوم التالى ً
لإلقبال الشديد.
ويقوم الــجــزارون ،بمشاركة عدد من ربــاب البيوت
والصبيه فى عملية األضاحى كمصدر للرزق حيث يتم
نقل الكوارع وأحشاء العجول لعدد من منازل القرية عن
طريق مجموعة من الشباب باستخدام التروسيكالت
إلعــدادهــا وتنظيفها وتجهيزها بحيث يحصل عليها
المضحى عليها نظيفة وجاهزة للطهى.
ورغم أن األضاحى موسمية ،تتم مرة فى العام إال

أنها أصبحت من مصادر الــرزق التى يتعايش عليها
معظم األسر ،وأصبحت ملكات الكوارع فى قنا تنتظر
موسم األضاحى وهى سعيدة ولسان حالها يقول "إن عيد
األضحى كله خير واأليادى البطالة مش حاتاكل اللحمة".
كثيرا عنه فى قنا،
الوضع فى نجع حمادى ،ال يختلف ً
حيث يفضل عمال مصر لأللومنيوم بنجع حمادى وعمال
شركة السكر ومحطة الكهرباء العجول فى األضاحى،
وعليه فإن األضاحى تقوم بفتح أبواب رزق جديدة تتمثل
فى إعداد وتجهيز الكوارع وخالفه.
وعن األوضاع فى قنا ونجع حمادى ،تجد أن الجزارين
قد أعدوا عدتهم الستقبال الموسم ورفع حالة الطوارئ
وفى نفس الوقت الذى أعد فيه الجزارون عدتهم قامت
ربات المنازل والشباب باالستعداد للموسم ،حيث يتم
إعداد مجموعة من أنابيب البوتاجاز واألخشاب واألوانى
الكبيرة والمتعددة والتى تستخدم فى عمليات تنظيف
وإعداد الكوارع وأحشاء العجول.
وبحسب ما رصدته "المصريون" فإن الشباب يقومون
بنقل أحشاء العجول والكوارع فور ذبح العجل مباشرة
باستخدام التروسيكالت الى ربــات المنازل المشاركة
فى األضاحى ،حيث يقمن بتنظيفها ووضعها فى األوانى
الكبيرة المعدة لذلك والتى تم وضعها فــوق النيران
سواء باستخدام أنابيب البوتاجاز أو التى يستخدم فيها
تماما وتصبح
الحطب واألخــشــاب حتى يتم تنظيفها
ً
جاهزة لعملية الطهى.
وبعد تنظيفها باستخدام المياه الساخنة ،يتم نقلها
مرة أخــرى باستخدام التروسيكالت ألى أماكن الذبح
لدى الجزارين الذين يقومون بتقطيعها وتقسيمها إلى 7
وتقديمها للمضحين مع اللحوم.
كما يقوم الجزارون بتقديم المبالغ المالية للشباب
وربات المنازل ،مقابل أعمالهم ومشاركتهم فى األضاحى
على أن يضاف المبلغ على أجر الجزارين من المضحين.

محمد بشارى وحسن حمدان
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قضايا ساخنة

فى الصعيد« ..الحالق» صيدلى وجراح فى أرواح الفقراء «الفهلوة»!

في ظل ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلي ،تكاثرت ظاهرة
انتحال مهنة الصيدلي ،وهو ما قد يترتب على ذلك كوارث،
علميا لذلك ،بينما يتعامل معهم المرضى
لكونه غير مؤهل
ً
والمترددون على الصيدليات على أنهم صيادلة يلجأون إليهم
لكتابة بعض األدوية ،كبديل لألطباء كما يحصل في كثير من
األحوال وبخاصة في القرى.
في محاوالت للحديث مع الذين يمتهنون تلك المهنة من دون
دراسة ،دام ترددنا على عدد من الصيدليات بمحافظة المنيا
مأساويا وقفنا عليه شاهد عيان.
واقعا
وبعض قُ راها ،التي رصدت
ً
ً
داخل صيدلية في إحدى قرى مركز ملوى ،فتاة وسط شابين يبدو

جلبابا يركب لها
عليها اإلرهاق والتعب ،وأمامها رجل يرتدى
ً
«الكانيوال» فى محاوالت فاشلة منه لعدة مرات ،وفى كل مرة
مغشيا عليها ،وبعد
تغرق يد الفتاة بالدماء ،لتسقط على األرض
ً
محاوالت اإلفاقة وعمل اإلسعافات األولية لها ،تصيح الفتاة فى
ذلك الرجل غاصبة «أنت دكتور صيدلي؟» ،ليجيب« :أنا حالق
يا أستاذة بس فاهم وبركب الكانيوال وبدى حقن وأقيس ضغط
وسكر ..أكل عيشى كده».

إيمان هانى

حالق يعمل فى صيدلية" :الشغالنة" خربة وفهلوة مش تعليم بس ..وسيدة عجوز" :أعطاىن دواء غلط وكان هيموتنى" >> حاصل عىل دبلوم :بأخد مالليم ..فقررت أحصل عىل كورسات وأتعلم من الدكاترة
هذه الجملة التي قالها "الحالق" الذي يتمهن
العمل كـ "صيدلي" ،تفتح كــوارث فوضى إدارة
الصيدليات ،وهى ليست وليدة اليوم ،بل نتيجة
قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من
صيدلية تصل إلى ثالث صيدليات يقوم عليها
رجال أعمال بهدف الربح ،تاركين إدارتها لغير
الصيادية المتخصصين.
وعلى ما يبدو ،فإن تلك الفتاة ليست الضحية
األولــى ،فبعد بضعة أيام تخرج ذات يوم عجوز
وهم تتمتم بعبارات غير مفهومة" ،الفهلوة في كل
حاجة بس كله إال الصحة والعمر يا أستاذة"..
بوجه شاحب ومالمح أطفأتها عثرات الحياة
تــحــدثــت عــجــوز ستينية تــدعــى "ل.ف.أ" عن
مأساتها مع الصيدليات.
"تعالى نقعد على جنب يــا بنتى وأحكيلك
بعيد عــن الصيدلية عشان ميسمعوناش ،أنا
برضو ساعات بيبقى مش معايا فلوس وباخد
منهم الدوا شكك" ..بتلك العبارات بدأت رواية
أسرارا وحكايات عدة عن
العجوز ،لتجلب معها
ً
فوضى الصيدليات.
وأضافت" :أنــا ست كبيرة وبأعانى من أكتر
من مرض وساعات كتير مش بيبقى معايا فلوس
الــكــشــف ،فــبــروح لصيدلية أقــولــهــم على اللى
تاعبنى ويدونى هما الدوا".
وتــابــعــت بــعــبــارات األســـى وال ــح ــزن" :كــانــوا
هيموتونى يا بنتى ادونــى عــاج غلط ،قالولى
بديل لعالج كاتبه الدكتور ،ومكانش بديل ،لما
ما لقوش الدوا اللي كتبه الدكتور صرفولى غيره
غلط".
وأردفـــــت" :جـ ــوز بــنــتــى مــســابــش الــمــوضــوع
وراحلهم وســأل على دكتور الصيدلية ،وعرف
يوصله طلع حــاق مــش دكــتــور ،وادانـــى الــدوا
عشان شــاف الدكتور الصيدلى بيوصفله لحد
مريض بنفس مرضي".
وواصلت السيدة العجوز تعبر عن مأساتها
ومــأســاة كثير مــن األهــالــي فــي قــرى الصعيد:
"الناس هنا غالبة ومش بتسأل مين دكتور ومين
أل ،المريض بيدخل يقول على اللى تاعبه وهما
يوصفوا له الــدوا ،تعب متعبش هما ملهومش
دعوة أهم حاجة يبيعوا".
"خد الروشتة كاملة" ،عبارة بحثت "المصريون"
صيدليا يضعها
دكتورا
وراء الناطق بها ،لتجده
ً
ً
طا لمريضة لجأت إليه للحصول على الدواء
شر ً
الناقص في الروشتة التي كتبها لها الطبيب.
روت "خ .ج" تفاصيل رحلتها للحصول على
الــدواء الذى ينقصها بالروشتة ،قائلة" :كشفت
عند الدكتور نزلت أصرف العالج من الصيدلية،
الدكتور الصيدلى صرف لى الدواء كله بس كان
فيه نوعين ناقصين مش موجودين بالصيدلية".

وأضــافــت" :أخ ــدت ال ــدوا الــمــوجــود ودخلت
صيدلية تانية أصــرف باقى الـــدواء ،الدكتور
الصيدلى قالى مش موجود والجملة دى سمعتها
فى أكتر من صيدلية" ،تتابع" :لفيت كتير على
الصيدليات ودخلت صيدلية لقيت الدوا الناقص
مــوجــود فيها بــس الــدكــتــور قــالــى عــايــزة خدى
الروشتة كلها وبرضو سمعت الجملة دى فى أكتر
من صيدلية".
وواصلت حديثها" :ساعات لما بالقى الروشتة
كلها غالية وصعب أشتريها مرتين بروح أجيب
اللى ناقصنى من السوق الــســودا ..اللى أنتى
متعرفهوش يا أستاذة معظم األدوية اللى ناقصة
بيبقوا محتكرينها وبيبعوها بأضعاف األسعار
فى السوق السودا".
قدرا
على ما يبدو أنه يجب علينا أن نمتلك
ً
مــن الشجاعة ،فقد حــان وقــت التوجه لهؤالء
المبدعين أصحاب القلب الميت "الحالقين".
الخبرة تفوق الشهادة!
"بيقولوا الحالقين مفيش حاجة تكبر عليهم
بقوا دكاترة وبيقفوا يصرفوا دوا فى الصيدليات
ويركبوا كانيوال ،دا حظ وال دعوة أم وال فهلوة"..
بعد شهيق وزفير كانت إجابة "ص.ح" صادمة:
"صحيح أنا حالق بس بفهم يا أستاذة والخبرة
تفوق العلم وأنا برضو مش جاهل بقرأ وأكتب
وبقالى سنين فى الصيدلية بركب كانيوال وبدى
حقن وبقيس ضغط وسكر أكل عيشى كدا".
وأضــاف" :أنا عارف اللى أنا بعمله دا غلط
ومش صح بس لو قعدت من الشغل عيالى مش
هيالقوا ياكلوا وال يتعلموا ،هصرف عليهم منين
والبطالة مالية البلد الخريجين مــش القيين
وظائف هشتغل أنا".
وتابع" :أنا ال كان دا حلمى وال عمرى فكرت
أشتغل فى الصيدليات ومهنة الحالقة ورثتها
عن أبويا الله يرحمه ،كان شاطر وبيغير لناس
المصابة على الجروح ويفك غرز وأنــا اتعلمت
منه حاجات كتير باكل بيها عيش دلوقتي".
وأردف" :أنــا بحاول أتعلم من الدكاترة فى
الصيدلية وأركـ ــز فــى كــل حــاجــة ليها عالقة
بالمريض عشان ما يحصلش له أى ضرر بسببى
والحمد لله لم يحدث أى خطأ حتى اآلن".
"بيقولوا ما يوقع إال الشاطر ،مش خايف"؟..
ـارا
بنظرة غاضبة ويــديــن تتحركان يمي ًنا ويــسـ ً
وكأنه يستعد للطمة قوية على وجهى يقول" :ما
تروحى تشوفى العيادات واللى بيحصل فيها يا
أستاذة زينا كدا وبيقفوا فى العمليات ويغيروا
للمرضى على الجرح وبيعملوا عمليات الطهارة،
جايلنا إحنا عينك ما بتشوفش غير الصيدليات".
ولما واجهته محررة "المصريون" بالمعلومات
عــنــه" :مــا أنــت كنت شــغــال فــى عــيــادة وميشت

ً
>> غياب الرقابة والتفتيش يفتح الباب واسعا أمام غري الصيادلة..
ونقابة الصيادلة :القانون السبب وما يحدث متوقع وغري مفاجئ

بمشكلة بسبب الــمــغــامــرة والــمــخــاطــرة بحياة
المرضى وشغل مش شغلك" ..اشتعل الحوار مع
عاما ،والذي ال يملك
الحالق البالغ من العمر ً 35
مؤهالً
دراسيا.
ً
ينظر للخلف ،وهو يطلب منها بهدوء" :اقعدى
يا أستاذة واهــدى ،الحكاية مش صعبة زى ما
ِ
أنت فاهمة ،الموضوع بسيط ،بصرف النظر عن
كون الحالقين خريجين أو مش خريجين هو أنت
لما حد بيتعور عندك فى البيت مش بتعملى ليه
اإلسعافات األولية ولو قلبك جامد ممكن تركبى
كانيوال وتفكى غرز".
وأضاف" :أنا متفوق فى عملى عن الخريجين
والصيادلة صحيح بعتمد على الفهلوة بس الفهم
أهم شيء ،أنا بقعد مع دكاترة عشان أتعلم منهم
وباخد كــورســات ،إيــه العيب فى أنــى أقــف فى
صيدلية".
ســألــتــه متعجبة" :طــيــب بتعمل إيــه لــو فيه
تفتيش على الصيدلية بتقولهم أنت مين وشغال
إيه؟" ،ليرد قائالً" :تفتيش إيه يا أستاذة وحتى
لو حصل ربك بيسترها كمان هما عارفين أنه
مفيش شغل وأننا بنسترزق".
"مش خايف من المخاطرة؟" ،يرد ضاحكًا:
"الــحــكــايــة مــش صعبة ،الفيصل فيها الخبرة

والشطارة ومسألة تركيب الكانيوال ،مش كيميا،
كمان كتير من حملة خرجى الدبلومات أثبتوا
نجاحهم كصيادلة وقدمنا بيبقى عندهم خبرة
أكتر من الدكتور فى تركيب األدوية".
حالق وجراح
"بتاخد كام فى عملية الطهارة؟" ،يرد ضاحكًا:
"اللى يعرفه الراجل العجوز دا متالقيهوش عند
أى ج ــراح ،الخبرة أهــم يــا بنتي" ،يقول "م.ع"
خمسينى كان يعمل حال ًقا ويقوم بعمليات الطهارة
لألطفال ساب ًقا" :أنا كنت بدخل كل البيوت فى
المنطقة وبعالج حاالت كتير باألعشاب وأدوية
وطــرق طبيعية متعارف عليها ،عشان منكلفش
الناس كشف وروشتة والناس غالبة".
وأضــاف" :أنــا قمت بعمليات طهارة ألطفال
كتير وكــانــوا بيخفوا بسرعة ويبقوا زى الفل
وأحسن من اللى بيروحوا عند الدكتور ومفيش
عملية فشلت والناس بتشهدلى بكدا ،وأسعار
رمزية" ،وتابع" :اللى متعرفهوش يا بنتى إن إحنا
بنفهم أكتر من بتوع تمريض وعندنا خبرة عنهم".
"المثقف اللى فيهم"
"نــص العما وال العما كله ،أنــا المثقف اللى
فــيــهــم" ..هكذا قطع جلستى "ح.ع.ص" خريج
دبلوم تجارة مع الحالق الجراح ،ليروى التحاقه

بالعمل الصيدلي.
بأعصاب باردة ونظرات عجزت عن تفسيرها،
صيدليا قائالً" :بصى يا أستاذة
يروي كيف أصبح
ً
أنا عارف الجماعة الصحفيين دول لما ينخوروا
فى حاجة بس أنا مش خايف من حاجة ،عارفة
ليه عشان دا بيحصل فى كل صيدلية وكل حاجة
مكشوفة ومعروفة".
وأضــاف" :أنــا بال فخر قربت أبقى مساعد
صيدلي ،وباخد مالليم بس هعمل أخد مفيش
قدامى غير كــدا ،بناخد كــورســات وبنطور من
نفسنا عشان لقمة عيشنا وبنتعلم من الدكاترة
اللى معانا".
وتــابــع" :بصى يا أســتــاذة ،صيدلى يعنى لغة
وأى حد معاه لغة بيأدى الغرض وإحنا برضو
ماشيين صح ومش بنخاطر بصحة الناس واللى
بنشك فيه بنسأل عليه الدكتور وبنتعلم كل يوم
فى المهنة".
مساعدون وليسوا صيادلة
بــعــد ال ــح ــدي ــث إلــــى ال ــخ ــائ ــف والــمــحــتــاج
والــواثــق والفهلوى والمثقف ،سألنا الدكتورة
"نــدى التهامي" صاحبة صيدلية :أال ترين فى
الموضوع مشكلة؟ ،لتجيب" :خريجو الدبلومات
وبعض حاملى المؤهالت العليا لديهم خبرة ومنذ
سنين طويلة يعملون بالصيدليات لكنهم يعملون
مساعدين فقط".
وأض ــاف ــت" :اض ــط ــررت أستعين بأشخاص
بــدائــل ولــيــســوا مــن خريجى الصيدلة ،ومنهم
كــلــيــات ،وأثــبــتــوا قــدراتــهــم" ،وتــابــعــت" :أم ــا عن
الــصــيــادلــة الخريجين بع ّرفهم إزاى يتعاملوا
مع المريض وصــرف الروشتة له التركيز على
ضرورة تحرى الدقة فى ذلك ألن حياة المريض
ال يجازف بها تحت أى ظرف".
وأردفـ ــت" :دايــمــا بطالبهم بــضــرورة صرف
ال ــدواء المكتوب فــى الــروشــتــة ،كما هــو وعــدم
صــرف ال ــدواء البديل إال بعد استشارتى ولم
يشت ِ
ك مريض من صرف دواء خاطئ".
ومــضــت قــائــلــة" :الــطــب مهنة ســامــيــة نحن
مسئولون عن أرواح البشر وال بد من أن يكون
مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة ومسجالً
بالنقابة ،لكن العكس فى بعض السالسل الكبرى
والصيدليات التى يملكها رجال أعمال يشترون
اسم صيدلى ويفتحونها باسمه ،ويكون هو القائم
على أعمالها دون وعى أو خبرة".
فيما برر الصيدلي "وائــل رمضان" ،اقتحام
غير المتخصصين لتلك المهنة قائالً" :الصيادلة
هــجــوا بــرا يــا أســتــاذة مــن قلة الــشــغــل ،بسبب
الــدخــاء على المهنة" ،ووصــف دخــاء المهنة
بالكارثة ،قائالً" :الدخالء على المهنة بيمثلوا
كارثة كبيرة ألنهم ليسوا على وعى ٍ
كاف باألدوية

فال يساوى من درس خمس سنوات بمن تدرب
ستة أشهر".
وأضـ ــاف" :لــأســف عــدد كبير مــن خريجى
الصيدلة يبحثون عن فرصة عمل ،ولم يجدوا،
ومعظم الصيدليات ممتلئة بخريجى الكليات
األخــــرى ودب ــل ــوم ال ــت ــج ــارة ،عــشــان هــمــا غير
متخصصين وبياخدوا فلوس أقــل من خريجى
الصيدلة".
وتــابــع" :لــأســف ســاســل صــيــدلــيــات كبرى
يملكها رجال أعمال تركوا زمام األمور لخريجى
كليات أخرى ،من أجل التربح فقط من وراء تلك
المهنة السامية دون النظر إلى صحة المريض،
ما يتسبب فى حدوث كوارث".
وزاد" :لــأســف إحــنــا الــلــى بنضيع خريجى
الــصــيــدلــيــة هــمــا الــضــحــيــة بــيــن شـ ــراء اسمك
لعمل رخصة وتحكمات مالك الصيدلة وبين
دخالء المهنة بسبب غياب الرقابة ،كمان بعض
الصيادلة هما السبب أنهم بيرخصوا لحد مش
صيدلى بسبب الحاجة".
نقابة الصيادلة :القانون السبب
وعلق الدكتور أحمد فــاروق شعبان ،رئيس
لــجــنــة الــصــيــدلــيــات بــنــقــابــة الــصــيــادلــة ،حــول
األسباب الرئيسية لظهور دخالء المهنة ،قائالً:
عاما
"نحن نتعامل بقانون مر عليه أكثر من ً 65
دون تعديل ،وما ظهر بالعمل الصيدلى متوقع
وغير مفاجئ".
وأضــاف لـ"المصريون"" :األزمــة األصل فيها
وزارة الصحة ،إذ كان هناك القانون رقم 200
لسنة  2012الــذي يمنع دخــاء المهنة ويعطى
الحق للنقابة بالموافقة على القيد من عدمه
ولكن تم إلغاؤه".
وتابع" :تم عمل اعتصام أمــام النقابة العام
ـومــا للمطالبة برجوع
الماضى ألكثر مــن  40يـ ً
القانون  200لكن دون جــدوى ،ومــن هنا ظهر
الدخالء على المهنة وأصحاب رؤوس األموال".
وأوضح أن "النقابة طالبت بتعديل قانون العمل
الصيدلى ،وبالفعل تم التعديل بمواد القانون فى
مناقشات عدة تحت قبة البرلمان ،ولكن فوجئنا
بالتوقف عن تعديل القانون والمناقشات الخاصة
به دون إبداء أسباب واضحة حتى اآلن".
وواصل قائالً" :لألسف الشديد نقابة صيادلة
مصر تحت الحراسة القضائية وال يوجد ممثل
شرعى للصيادلة".
وحول أزمة احتكار الدواء وعدم صرف نوع
معين من األدوية ،قال رئيس لجنة الصيدليات:
"الصيدلية التي تفعل هذا األمر يقدم ضدها
ش ــك ــوى ،وســــوف يــتــم الــتــحــقــيــق م ــع مــالــكــهــا
تماما للقانون
ـور ا ،فهذا مخالف
ً
وإغالقها فـ ً
وقواعد المهنة".

جنازات المشاهير ..انفعال وطرد ومنع التصوير

الجنازات والعزاءات الخاصة
بالفنانين والمشاهير أصبحت مصدرًا
وغالبا ما تكون
ألزمات شبه متكررة،
ً
ذات صلة بالصحفيين والمصورين
أثناء أداء عملهم ،في ظل انتقادات
تعتبر أن التغطية اإلعالمية أفسد
حرمة الجنازات وقدسية الموت،
نتيجة التسابق للفوز بلقطة مميزة،
أو التواجد في قلب الحدث.
في المقابل ،دعت نقابة الصحفيين،
وبعض الرموز الصحفية في أعقاب
األزمة التي نشبت بين صحفية شابة
والفنانة يسرا خالل تلقي األخيرة
العزاء في والدها ،إلى احترام حق
اإلعالم في تغطية جنازات المشاهير
كرجال السياسة والفن ،باعتبار ذلك
جزءا من مهمتهم في تغطية أخبار
ً
المجتمع.
وباتت عزاءات وجنازات الفنانين
والشخصيات العامة ،محط اهتمام
القراء في المواقع اإلخبارية ،كما
يظهر من خالل متابعة قوائم
ال
تفضي
األكثر قراءة ،إذ تعد األكثر
ً
عند جمهور القراء ،ويرتبط األمر
في الغالب بالبحث والتنقيب وراء
أخبار القيل والقال ومالبس الفنانات
ودموع الفنانين وغيرها.

عال خطاب

عدسات الصحافة ضيف غري مرغوب فيه ..وأخصاىئ نفىس :اللهث وراء اللقطة هو السبب
أزمات فى جنازات المشاهير
خــال تلقيها الــعــزاء فــي والــدتــهــا مــؤخـ ًـرا،
انفعلت الفنانة يسرا على صحفية شابة أثناء
تغطيتها الــعــزاء الــذي حضره عــدد كبير من
نجوم الفن والشخصيات العامة ،ومــن بينهم
جــمــال مــبــارك نجل الــرئــيــس األســبــق حسنى
مبارك.
وفوجئت الصحفية خالل تغطيتها مراسم
العزاء بإقدام يسرا نحوها ،وسؤالها عن تحقيق
الشخصية فأفصحت عن هويتها الصحفية
إال أنــهــا انفعلت عليها ووجــهــت لها عــبــارات
ضــا منها على تواجدها
االســتــهــجــان؛ اعــتــرا ً
داخــل الــعــزاء ،بينما قامت الفنانات ،وبينهن
إلهام شاهين بمساعدتها في دفعها خارج قاعة
بعيدا عن
الــعــزاء ،مطالبات األمــن بطردها
ً
تماما.
محيط المسجد
ً
وعلى الرغم من استهجان البعض لتصرف
الــصــحــفــيــة واقــتــحــامــهــا خــصــوصــيــة الــعــزاء،
فإن عمرو بــدر ،رئيس لجنة الحريات بنقابة
الصحفيين ،أدان االع ــت ــداء ال ــذي تعرضت
له الصحفية ،مــؤكـ ًـدا أن منع الصحفيين من
ممارسة عملهم جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال بدر في بيان" :االعتداء الذي تعرضت
لــه الصحفية أمــر مــرفــوض وغير مــبــرر ،ألن
االعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة
عملهم جريمة يحاسب عليها القانون".
وشــدد بــدر على أن النقابة لن تتهاون في
اتخاذ كل اإلجــراءات القانونية ضد من سبوا
الزميلة ومنعوها من القيام بعملها ،وأن لجنة
الحريات ستدافع عن كرامة كل الزمالء وعن
حقهم فى ممارسة عملهم بأمان".
جنازة فاروق الفيشاوى
لــم تــخــلُ جــنــازة ال ــراح ــل الــقــديــر ف ــاروق

الفيشاوى من مناوشات بين بين الصحفيين
وأســرة الفنان الــراحــل ،مــا دفــع نجله الفنان
أحمد الفيشاوى إلى االنفعال على الصحفيين
الــمــوجــوديــن أم ــام مسجد مصطفى محمود
بالمهندسين أثناء تشييع جثمان والده.
واتــســمــت جــنــازة "الــفــيــشــاوي" بالحضور
الكثيف مــن اإلعالميين والصحفيين الذين
يقومون بتغطية مــراســم الــجــنــازة ،مــا تسبب
على ما يبدو بتعطيل خــروج جثمان الراحل،
وذلــك أثــنــاء محاولتهم الــتــزاحــم أمــام سيارة
اإلسعاف المتواجد بها الجثمان ،ما دفع بعض
الحاضرين إلى االنفعال عليهم.
والد شيرين عبدالوهاب
األم ــر ذات ــه تــكــرر مــع الــفــنــانــة شــيــريــن ،إذ
أقدمت على كسر هاتف إحــدى الصحفيات؛
صورا من العزاء خلسة ،األمر
بسبب التقاطها
ً

الذى دفعها الختطاف الهاتف من يدها وألقت
به على األرض ،ما عرضه للكسر ،قائلة لها" :ده
عزا وأنا مانعة التصوير ،احترمينى واحترمى
رغبتى".
وتدخل الفنان أحمد حلمي وأمير شاهين
لحل المشكلة بعد غضب شيرين وإصرارها
عــلــى مــســح مــا صــورتــه الــصــحــفــيــة ،وتــدخــل
أيضا عدد من أفراد األمن وأخذوا الصحفية
ً
وأبعدوها بعد مسح ما تم تصويره.
جنازة فاتن حمامة
من أقسى الوقائع في جنازات المشاهير
هــو ســقــوط حاملي جثمان الفنانة الراحلة
فاتن حمامة ،بسبب حالة الهرج والتدافع التي
شهدتها الجنازة ،وتزاحم بعض الصحفيين.
فقد تسببت حالة التدافع والفوضى فى
سقوط حاملى جثمان الفنانة الراحلة ،وانهيار

سلم مسجد الــحــصــري .وأظــهــرت كاميرات
الــتــلــفــزيــون الــتــي كــانــت تنقل الــحــدث لحظة
سقوط القائمين على حمل النعش من على درج
نظرا للزحام الشديد الذي امتد إلى
المسجدً ،
الشوارع المحيطة بالمسجد.
مــن جهتها ،منعت الــفــنــانــة هــالــة صدقى
دخول الكاميرات للتصوير داخل عزاء والدتها
ال ــراح ــل ــة ،راف ــع ــة شــعــار "مــمــنــوع االق ــت ــراب
والتصوير" .وانــهــارت "هالة" من البكاء أثناء
تلقيها الــعــزاء ،وحــضــر مجموعة كبيرة من
الفنانين واإلعالميين العزاء ،أبرزهم الفنانة
بوسى وشقيقتها المعتزلة نورا.
البحث عن اللقطة
ويــقــول الــدكــتــور أحمد سعيد ،أســتــاذ علم
النفس ،إن "فكرة الخبر الحصرى وحصد أكبر
عدد من المشاهدات والاليكات دفعت بعض

العاملين بمهنة الصحافة إلــى تــجــاوز بعض
الــحــدود لنيل "اللقطة" كما يطلقون عليها،
واص ًفا بعض تصرفات الصحفيين فى جنازات
المشاهير فــى اآلون ــة األخــيــرة بـ"التلصص،
واخــتــراق الخصوصية وعــدم مــراعــاة مشاعر
اآلخرين".
وأضاف لـ"المصريون"" :من جهة أخرى فإن
السوشيال ميديا والمقاطع التى يتم تداولها
عبر الصفحات المختلفة عن عــزاء فــان أو
صــورة لمرض الفنان فــان أسهمت فى جعل
متاحا للجميع ،فأصبح كــل مــن يملك
األمــر
ً
هات ًفا محموالً يصور ما يشاء ،من غير مراعاة
لحرمة الموت".
وأكـــد أســتــاذ عــلــم الــنــفــس ،أن "الــغــالــبــيــة
جيدا أن كل ما سبق
العظمى من الناس تعرف ً
أيضا يستسلمون لحب
عيب أو حــرام ،لكنهم
ً
االستطالع فيشاهدون هذه النوعية من األخبار
ويتصفحونها عن كثب".
واعتبر أن "اإلعالم له دور فى ذلك ،فتبنى
بعض المواقع هذه األخبار والمقاطع المصورة
باعتبارها أخبارًا تهم القارئ ،جعلها فى نظرهم
أخبارا مشروعة ونفى عنها صفة العيب ،أو
ً
شبهة اختراق الخصوصية ،أو حتى المتاجرة
بمشاعر الحزن واألسى لفقدان األعزاء".
وتــابــع" :نميل فــى ثقافتنا المصرية إلى
اإلشــهــار فــى حــاالت األف ــراح واألحـ ــزان ،لكن
التطور التكنولوجى وسهولة التصوير بكاميرات
الموبايل أصاب هذه الثقافة فى "مقتل" ،حيث
اعتدنا رؤيــة مواطنين يقفون لتصوير حادث
مروع أو خناقة فى الشارع أو حادث تحرش،
وب ــات الكثير مــن الــنــاس يتعامل مــع الــعــزاء
وكأنه أمر عــادي ،بينما يقوم بالتقاط الصور
والفيديوهات للمشاركين في العزاء".

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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«افتح قلبك»صفحة هتتم بك ،هبمومك ،مبشاكلك،
باستقرارك األسرى واالجتماعى ،مهمتها ختفيف العناء
النفسى عنك وتفريج كروب كل من يلجأ إليها بعد
اهلل تعاىل ،لتساعدكم ىف طرح حلول نفسية واجتماعية

افتح قلبك
«همسة من القلب»

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

د .أميمة السيد

تربويا ..قد يتطلب األمر بعض الجدل مع أبنائك المراهقين وهذا وارد
ً
دوما من التوجيه واإلرشاد ،على أن يكون الجدال هدفه
بد
فال
وطبيعي،
ً
النقاش البناء ،ولكنه يحتاج إلى الصبر قدر اإلمكان ،وبعد توجيه النصيحة،
ويوما ما سيحتاجون إليها ويعملون بها ..والله المستعان.
اتركهم وشأنهمً ،

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

؟

طلب منى التنازل عن حقوقى المالية حال االنفصال ..هل أقبل الزواج منه ! نادم على عدم زواجى من حبيبتى األولى!
دكــتــورة ..أنــا مطلقة منذ
سـ ــنـ ــوات ،رف ــض ــت الـــــزواج
م ــرة أخـــرى طيلة الــســنــوات
الماضية ،حتى أقــوم بتربية
أبنائي األربــعــة ،حتى وصلوا
جميعا لمراحل يستطيعون
ً
فيها االعتماد على أنفسهم،
رغـــــم أنـ ــنـ ــى شـ ــابـ ــة وعــلــى
قـ ــدر م ــن ال ــج ــم ــال ،وتــقــدم
ل ــى خــالــهــا عـــدد كــبــيــر من
الرجال ،ولكننى اآلن وجدت
نفسي قــد أصــبــحــت وحــيــدة
وبال عائل بعد زواج أوالدى،
فاقتنعت بآراء صديقاتى بعد
أن استخرت الله ،وقررت أن
أقبل بالزواج من أول شخص
مناسب..
ت ــق ــدم لـــي رجــــل أعــمــال
أرمــل وميسور جـ ًـدا ،يكبرنى
بــعــدد كــبــيــر م ــن الــســنــوات،
وهو أب وجد ألحفاد ،وقدم
ضــا قيمة من جانب
لى عــرو ً
المعيشة الكريمة واإلقــامــة
معه ،وطلب مني أن أستقيل
من وظيفتى ،وبعد أن اقتنعت
بـــه ووافـ ــقـ ــت عــلــى الـــــزواج
وكــدت أقــدم على استقالتى
طلبا
فوجئت به يطلب منى ً
غــريـ ًـبــا ج ـ ًـدا وهــو شــرط مع
عقد الــقــران ،وهــو أن أقــوم
بالتوقيع على عقد يتضمن
على تنازلى عن كافة حقوقي
المادية في حال االنفصال أو
بعد وفــاتــه ،فجميع حقوقي
تذهب ألبنائه وأحفاده ..وأنا
اآلن مــتــرددة ومتخوفة منه

جدا ..فبماذا تنصحينى؟ هل
ً
أوافق ،وهل هذا من حقه أو
أنه أمر ومطلب عادى لبعض
األزواج؟! أم أرفض وأظل كما
أنا؟!
(الرد)
وال ــل ــه ي ــا أخــتــى تعجبت
وتــأســفــت عــلــى مــوقــف هــذا
الــرجــل وشــرطــه ال ــذي ليس
بــغــريــب قـــدر م ــا ه ــو يحمل
م ــع ــان ــي ك ــث ــي ــرة وواضـــحـــة
لألنانية!.
ِ
إياك أن تتركي وظيفتك من
أجل هذا الشخص األنانى هو
وأبناؤه ،فالذي ال يراعي شرع
الــلــه وحـ ــدوده وال يــؤمــن بها
ليبخس الناس حقوقهم فهذا
غــيــر مستأمن عــلــى إنسانة
ملتزمة مثلك راعت الله تعالى

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية النوم
ً

ووقتها ربما يكون راتبها بعد
مــدة خدمتها أكبر من قيمة
“الثُمن” المستحق لزوجته من
الميراث بعد وفاته (وبالطبع
األقدار بيد الله تعالى) ولكنه
هو من افترض من البداية أنه
سيتوفي قبلها!.
أو في النهاية سيبحث عن
تماما
زوج ــة أخ ــرى معدمة
ً
توافق على شروطه الظالمة،
ووق ــت ــه ــا ســتــكــون مــضــطــرة
بــالــطــبــع لــتــعــيــش ف ــي سبيل
الــســتــر والــطــعــام (وهـ ــذا ما
يوجع القلب!) وحسبنا الله
ونعم الوكيل ..أما أنت غاليتى
فــلــسـ ِ
ـت فــي حــاجــة إلــيــه وال
المط ّعم بالظلم
طعامه
إلــي
ُ
والبخس والذل ،أعزك وأعزنا
الله تعالي في الدارين.

فــي أبــنــائــهــا ،وعــكــفــت على
تربيتهم ورعايتهم وأضاعت
مــن أج ــل االطــمــئــنــان عليهم
أجمل سنوات عمرها ،وثقي
خيرا
أن الله تعالى سيعوضك ً
كثيرا من ذلك ،بل وسيعوضك
ً
بزوج آخر إن شاء الله أفضل
مــنــه بــكــثــيــر ،يــعــرف ق ــدرك،
فقط ال تتسرعي في القبول
بأى شخص يتقدم لك ،فأنت
كثيرا ،فتريثي حتى ما
صبرت ً
إذا تزوجت فيكون زواجك من
الشخص المناسب المتكافئ
م ــع ــك فـ ــي كـ ــل ش ـ ــيء حــتــى
تكملي حياتك معه في معيشة
مستقرة.
أما هذا الشخص المذكور
فــيــتــفــضــل ه ــو لــيــبــحــث عن
مــمــرضــة تــقــوم عــلــى رعايته

رسالتك :يمكن أن يخرب عليك حياتك كلها
لو أنك تمردت على نعم الله عليك وأخذت
متسرعا باالرتباط باألولى مرة أخرى.
قرارًا
ً
يوما أن سبب فشل هذه المرأة
ألم تفكر ً
فى زواجها وانفصالها عن زوجها ربما أتى
نتاج أنها لم توفر له ما توفره زوجتك لك اآلن
من نعم قد حباك الله بها؟! فأنت إن أقنعت
نفسك بتلك الفكرة مهما ذُكر على مسامعك
أسباب أخرى النفصالها ،فسوف تبدأ فى
عاديا
شخصا
يوما بعد يوم
نسيانها وتصبح ً
ً
ً
جدا بالنسبة إليك وسوف تتالشى الصورة
ً
التى فــى مخيلتك عنها كشريكة لحياتك
تماما
بعيدا
بشكل أنــت من تتوهمه وهــو
ً
ً
عن واقع أجمل بكثير أنت تعيشه بالفعل مع
زوجة رائعة وأوالد ،هم أجمل من فى حياتك
جميعا منك أن تكون أنــت كل
ويستحقون
ً
حياتهم ..فقط عليك شغل وقتك وتفكيرك
دائما معهم وأن تنخرط فى تفاصيل حياتهم
الصغيرة وحياة زوجتك التى بالتأكيد أنت
أغلى شخص عندها.

إحباط للشخص الراغب فيه ..إضافة إلي
أيضا أنها انفصلت عن زوجها ،مما
أنك ترى ً
يجعل فرصتك فى االرتباط بها باتت أقرب
للمنال ..ودعنى ألفت نظرك إلى أنك تعترف
بحبك لزوجتك وحبها لك وخوفها عليك
ومعاملتها الطيبة معك ،أى أنها صفات ربما
ال يجدها الكثير من األزواج فى زوجاتهن،
وبالتالى ربما كنت تزوجت من فتاتك األولى
ولم تجد لديها ولم تشعر معها بكل ما تجده
وتشعر به مع زوجتك؟ وقتها ربما تأزمت
أيضا
نفسيا وذابت مشاعرك تجاهها وربما ً
ً
تحولت مشاعرك إلي كره لها ،على العكس
تماما من زوجتك اللطيفة التى استطاعت
ً
أن تحتوى شخصك و قلبك بحسن تعاملها
معك! أخى.
أرى فيك الرجل العاقل الناضج الذى
تماما الزوجة الصالحة الودودة ..وأرى
يقدر ً
داع
أيضا أنــك فى صــراع نفسى ليس له ٍ
ً
فهى مجرد محاوالت من الشيطان والعياذ
بالله لتعكير صفو حياتك ،وكما ذكرت فى

خالتى تبكى وتريد أن تسافر للحج

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته
خالتي تُوفيت وكانت تتمنى الحج في كل
عام ،لكنها لم تُوفق في القرعة حتى وافتها
المنية .فرآها حفيدها لعدة ليالٍ باكية
وتطلب أن يأخذوها للحج ولديها المال
وشكرا.
للذهاب..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر أهل العلم أنه من مات قبل أن يحج
وكان في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله
فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله
لمن يحج عنه ،لكونه لم ِ
يؤد الفريضة التي

مــات وهــو يستطيع أداءه ــا وإن لــم يوص
بــذلــك ،ف ــإن أوصـــى بــذلــك فــاألمــر آكــد،
والحجة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى:
َّاس حِ ُّج ال َْب ْي ِ
ت) آل عمران ،97
(و ِلل ِّه َعلَى الن ِ
َ
والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه
وسلم قــال له رجــل :إن فريضة الله على
كبيرا ال يستطيع
خا
عباده أدركت أبي شي ً
ً
الحج وال الظعن ،أفــأحــج عنه؟ فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم  ( :حج عن
أبيك واعتمر ) رواه أحمد و النسائى.
وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه

أسير فوق ماء ليس بنظيف!

هــو فــي الــمــنــام غــفــلــة ..ومــن رأى أنــه نــائــم أو
أراد أن ينام فإن ذلك يدل على بطالة ،وهو رديء
لجميع الناس خال من كان في خوف أو يتوقع شدة
عذابا يقع فيه ألن النوم يذهب جميع الهموم
أو
ً
والغموم.
 ومــن رأى أنــه نائم فــي مقبرة أو على ظهرطريق أو فــوق قبر فــإن ذلــك يــدل للمريض على
الموت ،وللصحيح على البطالة .والنوم دليل على
تعطيل الفوائد والغفلة عما أوجبه الله تعالى على
اإلنسان من فعل بر .وربما دل النوم على السفر
المبرور ألرباب الطاعة واالجتهاد.
 ومن رأى أنه نائم على ظهره فإنه يتمكن منالدنيا .ويدل النوم على ذهاب الهم .والنوم على
الوجه ال يحمد ويدل للوالة على عزلهم ولغيرهم
على قلة وفقر .والنوم للمرأة العزباء نكاح .وقيل
النوم ذهــاب اإلثــم ألن أقــام المالئكة ترفع عن
النائم.
 ومن رأى أنه اضطجع تحت أشجار كثيرة كثرنسله وولده.
والنعاس :أمن من الخوف ..ويدل على التوبة
للعاصي والهداية للكافر.
ويــدل على الغنى بعد الفقر وإن كــان الناس
فــي جهد مــن غــاء أو عــدو رفــع الله ذلــك عنهم
ونصرهم على عدوهم ..والله أعلم.

سيدتى أمــيــمــة ..أنــا شــاب كنت بحب
“جارتى” ،وكان نفسي أتزوجها ولكن حدثت
بعض الظروف منعتنى من االرتباط بها..
جدا رغم أنها
مع أنى كنت وما زلت أحبها ً
أيضا تزوجت وأنجبت
تزوجت وأنجبت ،وأنا ً
وزوجتى حامل للمرة الثانية ..المشكلة اللى
نفسي أقولك عليها أنــى عندما أرى هذه
البنت بتجنن وبندم على أنى لم أتزوجها..
بحس أنى بخسر كتير طول ما هي بعيدة
عنى وفى نفس الوقت أنا تزوجت وبحب
زوجتى واللى بيزدنى تمسك بزوجتى أنها
تحبنى أكثر وتقدرنى وبنت نــاس وتخاف
عــلــي أن ــا وبــنــتــى ..بــس أن ــا خــايــف أقــرب
خصوصا أنها مطلقة دلوقتى
للبنت التانية
ً
أالقى الدنيا كلها خربت علي ووقتها أالقى
بيتى اتهدم بإيدى بس حبيبتى األولى مش
قااااااااااادر أنساها.
(الرد)
ربــمــا يتملكك شــعــور الــنــدم على عدم
زواجك من فتاتك األولى إلحساسك بأنك
السبب المباشر لعدم الزواج منها ألى سبب
كان ..ولكن على أية حال فإنها لم تكن لك
أو من نصيبك بقدر الله تعالى لحكمة كبيرة
ال يعلمها إال هو سبحانه وتعالى ،وبالتأكيد
“و َع َسى
هو الخير لك ولها ،فلقد قال تعالىَ :
خ ْي ٌر َلكُ ْم َو َع َسى أَ ْن
ش ْيئًا َو ُه َو َ
أَ ْن َتك َْر ُهوا َ
ت ِ
ش ٌّر َلكُ ْم َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم
ش ْيئًا َو ُه َو َ
ُح ُّبوا َ
َل َتـ ْعـلَـ ُـمــو َن” ..أقــدر مشاعرك باالنجذاب
نحوها ،وه ــذا أمــر طبيعي يــا أخــى ألنك
كنت ترى فيها الصفات التى كنت تتمناها،
بــل وربــمــا بنيت فــى مخيلتك مــن األســاس
هذه المواصفات على مواصفتها هى حين
ٍ
وحينئذ أستطيع أن
ارتبطت بها فى البداية،
أؤكد لك أنها كانت أول فتاة تدخل حياتك.
مرغوبا فيه،
غالبا ما يكون
ثم أن الممنوع ً
ً
حتى لو كان سيتسبب فى ضرر أو جرح أو

رأيــت أننى أمشي فوق ماء وكنت
أخ ــاف أن أغ ــرق ولــكــن كنت أمشي
ووصلت إلى اليابسة ولكن الماء الذى
كنت أمشي عليه ليس ماء نظي ًفا..
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الــســيــر فــوق الــمــاء فــي بــحــر أو
نهر دون بلل هو إصابة خير وثبات
في أمورك وحسن دين لك وصحة
يقين بالله وحسن توكل على الله
أيضا سفر
والسير على الماء هو
ً
بعيد وإن كــنــت فــي شــك مــن أمــر
فسوف يتضح ذلــك األمــر وتتيقن
أيضا
منه ،والسير على الماء هو
ً
نجاة لك من أمــر تخشاه وسيرك
ـضــا دليل على حبك
على الــمــاء أيـ ً
للصلح بــيــن الــنــاس وســتــوفــق في
ذلك وتكون مصلحا  -أما الخوف

مــن الــغــرق فــذلــك أمــان لــك لقوله
تعالى (وليبدلنهم من بعد خوفهم
أيضا توبة وكل
أم ًنا) النور  55وهو
ً
خائف تائب ،وإن كنت فى خصومة
مع أحد فالخوف يدل على النصرة
لقوله صلى الله عليه وسلم (نصرت
بالرعب) والخوف نجاة لك من قوم
ظالمين لــقــولــه تــعــالــى  ( :فخرج
منها خائ ًفا يترقب قال رب نجنى
من القوم الظالمين) القصص 21
وفــى األمــثــال يقال مــن خــاف سلم
 ويبدو أنك تعانى من هم لكونكتمشى على ماء غير نظيف ولكنه
سوف يزول وتنجو ألنك وصلت إلى
اليابس ،وإن كان الهم بسبب ديون
وخسائر مادية فهو ســداد ديــن ..
والله أعلم  ..وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

أصلى التراويح

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
رأي ــت أنــنــي أصــلــى الــتــراويــح..
وشكر ا.
ً
ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
صالة التراويح تدل على القيام
بــأمــر األهــــل وانـــشـــراح الــصــدر،
وزوال الوحشة ،وتــدل على قضاء
الدين.
وصالة السنن عامة تدل لك على

السمعة الحسنة والتمسك بسنة
النبي صلى الله عليه وسلم وتدل
عــلــى صــفــاتــك وخــصــالــك الحسنة
وســوف تكون ممي ًز ا بين أقرانك،
وقـ ــد تـ ــدل عــلــى قــيــامــك بــأعــبــاء
بيتك وأسرتك وتلبية متطلباتهم و
السعي في أمور اآلخرين.
وصالة التطوع تدل على القيام
بأمور اآلخــرة .والله أعلم .وأدعو
الــلــه أن يــرزقــك خير هــذه الــرؤيــا
اللهم آمين.

السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال
الــقــوي الــقــادر إذا مــات ولــم يحج ؟! فهو
أولى وأولى بأن يحج عنه .وللحديث اآلخر
أيضا ،أن امرأة قالت :يا رسول
الصحيح
ً
الله ،إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى
ماتت ،أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله
عليه وسلم( :حجي عن أمك) رواه اإلمام
أحمد  -وعامة فى بكاء الميت أو تعبه أو
شكواه البد من مراجعة أهله ،ربما يكون
عليه ديــن ،أو نذر فالنذر ديــن ،أو أوصى
بوصية ال تخالف الشرع ،أو كان عليه صيام

فذلك دين الله وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم( :من مات وعليه صيام صام
عــنــه ولــيــه) متفق عــلــيــه ،وإال فالصدقة
والدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو
ولد صالح يدعو له) ،فقد يكون بكاء خالتك
رحمها الله يخص الحج فأجعلوا منكم من
يحج عنها وخاصة أنها كانت تستطيع الحج
ومعها نفقته  ..والله أعلم  ..وأدعو الله أن
يرحمها ويسكنها فسيح جناته اللهم آمين.

عراقى يصطاد سمكة «بجرية»

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من العراق ..رأيت أني على الشاطئ
وإذ بجرية (نــوع من أنــواع السمك) أتت
على الجرف واصطدتها في يدي ثم ركبت
قــارب صيد ،وكــان معي خالي المتوفى،
وكــان الشاطئ ليس بعميق كــأن األرض
قريبة مــن سطح الــمــاء ..ثــم استيقظت
خيرا.
وجزاك الله ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
سمك الجري وهو من األنواع المح ّرمة
ل ــدى الشيعة الــذيــن يقطنون الجنوب
اعتقادا خاطئًا أ ّن هذه
العراقي ،ألن لديهم
ً

السمكة لعنها اإلمام علي عندما خبطت
السنيون فهم
الماء أمامه ،وأ ّما العراقيون ّ
يقبلون على أكل سمكة الجرية لفوائدها
الغذائية العالية ،ولذلك فقد يكون التأويل
حسب قيمة الــجــريــة عندكم فــإن كنتم
تقبلون عليها لفوائدها الغذائية العالية
فهذا رزق لك ،وإذا كنت ممن ال يأكلون
الجرية فقد يدل ذلك على المعاناة من
أزمات مالية ومصاعب فى حياتك ،وتدل
الرؤيا أيضا على القلق والخوف من فقدان
المكانة  -وركوبك قارب الصيد يدل على
الرزق والخير والفائدة لك ،وقد يدل على

شخص يعطينى «كيس ثوم طرى»

الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
كيسا
أعطاني
ا
شخص
ـت
رأيـ
ً
ً
مــن الــثــوم الــطــري بــقــشــوره ..أنا
خيرا.
عزباء وجزاكم الله
ً
السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته
الـ ــثـ ــوم قـ ــد يــكــون
ً
حــــرامــــا ،ومــن
مـــــال
ً
امــتــلــك ال ــث ــوم يــبــدل
الــخــيــر ب ــال ــش ــر ،وقــد
يــكــون أكـ ــل ال ــث ــوم وق ــوع
ثوما فقد
فى الغيبة ،ومن أكل ً
قبيحا ،ومن
كالما
يقال فى حقه
ً
ً
خــا فــإنــه يــتــوب من
أكــلــه مــطــبــو ً
فــحــشــاء ،ويــتــراجــع عــن أخــطــاء،

وربما يكون أكل الثوم دليل خير
ـاء لــلــمــريــض ،ومـــن اقــتــلــع
وش ــف ـ ً
ـومــا مــن األرض تــضــرر بضرر
ثـ ً
من أقاربه ،وربما دل الثوم على
الــهــم والــحــزن ،وإذا مــرت
الــفــتــاة الــعــزبــاء بــأرض
مزروع فيها الثوم فقد
تــتــزوج مــن رجــل غنى
ولكن لن يكون للحب
اعــتــبــار ا
والــعــاطــفــة
ً
بــيــنــهــمــا ،وإذا كــنــت
مــحــافــظــة عــلــى الــصــاة
فرؤيا الثوم ألهل الصالح خير
ومنفعة إن شاء الله ..والله أعلم
 ..وأدع ــو الــلــه أن يــرزقــك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

ً
مؤهل لذلك،
االرتقاء والمنصب إن كنت
وإن كنت أعزب فركوب القارب قد يدل
أيضا يدل على النصرة
على الزواج ،ركوبه ً
على األعداء ،و القارب يدل على األقارب
و ركوبك له يدل على وصالك لهم  -وكون
الشاطئ ليس بعميق واألرض قريبة عن
سطح الماء فذلك يدل على نجاتك من
خطر معين  -و وجــود خالك رحمه الله
خير لك وطاعة لله و وهداية لك ،و وجود
خالك فى الــقــارب دليل على نجاته من
النار  .والله أعلم  ..وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

عزاء واجب

أرسة جريدة “المرصيون”
تتقدم بخالص العزاء
للزميل سيد محمد رضوان
فى وفاة المغفور لها والدته
للفقيدة الرحمة
ولألرسة الصرب والسلوان

األحد
السنة الثامنة  -العدد 942
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لوجه اهلل

تونس..النهضة ..ليت الحوادث باعتنى!
د .هشام الحمامى

ً
ً
تاريخ السياسة والسلطة والحكم هو عندى الوجه اآلخر لتاريخ المخادعة والمراقبة والمالحقة واالحتكار ،احتكار المعرفة واأليديولوجيا والعنف ،،إىل ذلك وطبقا لذلك واتصاال بذلك
لم استطع فهم قرار حزب النهضة بالرتشح لرئاسة الجمهورية فى تونس ،الراشد الجليل كان ً
دائما ما يقول إن الشعوب تحب رؤية اإلسالميني فى المعارضة وال تطيق رؤيتهم فى الحكم .فما
الذى جرى وأخذت األمور الشكل الذى أخذته بهذا القرار برتشيح الشيخ عبد الفتاح مورو لرئاسة الجمهورية رغم أن فضاء التحالفات والتوافقات كان يسع الجميع وعىل رأسهم حركة النهضة

الــشــىء الوحيد الــذى يجعلنى أنظر إلى
الموضوع باهتمام هو أن حركة النهضة تعتبر
سياسيا( بح ًتا) ..وليست هى
نفسها حزبًا
ً
الحركة اإلسالمية الراشدة التى تظلل الجميع
وتحتوى الجميع ،،مثلها فى ذلك مثل حزب
العدالة والتنمية فى تركيا أو العدالة والتنمية
فــى الــمــغــرب ،،وهــى فــى موقفها هــذا إنما
تتعامل مع الواقع الذى يتطور بها وفيها تعامالً
صاد ًقا ،،انتهت إذن قصة الحركة اإلسالمية
المجتمعية الــتــى تــتــحــرك ف ــى الــمــســاجــد
والمقاهى والنوادى وتدعوا الناس إلى اإلسالم
متجسدا فيهم خل ًقا وقوالً وعمالً
واقعا
ليكون
ً
ً
وفكرا.
ً
اذا كــان األم ــر كــذلــك واعتقد أنــه كذلك
فهناك تحوالً
تاريخيا عمي ًقا هاد ًئا قد تم داخل
ً
أدبيات الحركة ..العدالة والتنمية التركى يقول
إنــه حــزب علمانى متصالح مع وجــود الدين
فــى المجال الــعــام وال عــاقــة لــه بنشاطات
المتدينين ..العدالة والتنمية المغربى كون
حــركــة إصــاحــيــة ال عــاقــة لــهــا بالسياسة
والــســلــطــة اســمــهــا (الــتــوحــيــد واإلصـــــاح).
حزبا
مــا نــراه اآلن فــى تونس هــو أن هناك
ً
سياسيا تطور من حركة إسالمية .ولسنا أمام
ً
حزب إسالمي تطور من حركة سياسية ..ليكن
ذلك ..ليس هناك ما يمنع  ..ومعرفتى بطبيعة
عقل وفهم األستاذ الراشد تجعلنى أنظر إلى
هذا التطور باحترام واهتمام وبعض القلق..
أذك ــر أن الــدكــتــور ميشيل ل ــودس أستاذ
الدراسات السياسية والخبير فى شئون الشرق
األوس ــط بجامعة برلين قــال (لــو استرشد
الرئيس المصرى محمد مرسى بــآراء راشد
الغنوشى لجنب مصر الكثير من األحداث غير

الجيدة )..قال ذلك سنة 2014م فى برلين
فى معرض التقديم للشيخ راشد بعد حصوله
على جائزة ابن رشد للفكر الحر ببرلين ..فى
عام 2012م اختارت مجلة (فورين بوليسى)
الشيخ راشد على رأس أفضل مائة مفكر فى
العالم كما اختارته مجلة التايم ضمن أكثر من
وتأثيرا فى العالم
مائة شخصية نفوذًا
ً
نموذج الشيخ راشد الغنوشى فى الزعامة
نموذجا جليالً
جديرا بكل
و السياسة يعتبر
ً
ً
االعتبار والــشــرف ..ورغــم ثقافته الواسعة
وفكره العريض الصلب إال أن طريقه وتجربته
كثيرا عن كثير من الزعماء
فى الحياة تختلف
ً
تاريخيا هو
العربية..
المنطقة
والــقــادة فى
ً
أبدا عن التيار العام للحركة
لم يفصل نفسه ً
اإلسالمية المعاصرة ورغم اكتشافه للضحالة
والسطحية عند بعض قادتها الذين يحتكرون
ومخلصا
ناصحا
المفاتيح التنظيمية إال أنه ظل
ً
ً
ومتواصالً ..وفى تونس ظلل الجميع بأفقه
الواسع وزعامته المعلمة الراشدة ومن أشرف
مواقفه هو تجاوزه عن أخطاء أصحابه ورفاقه
واسعا لهم للمراجعة والمعاودة
وفتح الباب
ً
ليكونوا فى أوائــل الصفوف وأبــرز مثال على
شخصيا..
ذلك الشيخ عبد الفتاح مورو
ً
الشيخ راش ــد الغنوشى ،لــه مــيــزان ثقيل
فى المعطيات واألدبيات الفكرية والسياسية
لمدرسة اإلصالح الكبرى ،وإن حالت حوائل
كثيرة دون أن يكون لهذا الميزان تأثيراته
التى تناسب حجم الرجل وال حجم المتغيرات
والتناقضات وقوى الصراع القديمة القائمة
فى طول وعــرض المنطقة العربية ..خاصة
مصر الــتــى لــم يكن قــيــادات اإلص ــاح فيها
ينظرون بارتياح كبير للرجل واجتهاداته بالغة

الرقى والعمق الفكرى والسياسى.
ذلك أن الراشد الغنوشى ،قام بنقد التيار
مبكرا
السياسى اإلسالمى فى العالم العربى
ً
حـــادا ج ـ ًـدا وصــاد ًقــا جـ ًـدا
ج ـ ًـدا وك ــان نــقـ ًـدا
ً
جدا..
وعمي ًقا ً
كان الراشد أول من أعلن أن هناك ضع ًفا
وغيابا فى
وعقما فى التخطيط!!
فى الفكر
ً
ً
النظرة االستراتيجية لألمور تلك النظرة التى
تجمع العقول والخبرات وتفتح أفــق الحوار
الممتد زما ًنا ومكا ًنا ..وتساءل الراشد ذات
مرة فى براءة وهدوء:
سيرا
(أولئك المطمئنون أن األمــور تسير
ً
حس ًنا ..هل جلسوا مــرة واحــدة ليقيموا ما
حصل رغم ضخامة وفظاعة ما حصل)؟.
(هل استطعنا أن نفهم الناس أن اإلسالم
جاء ليعمر وييسر للبشر استكمال خصائص
إنسانيتهم)؟.
(هل نتفق على أن انعدام الرؤية التقييمية
والركون إلى التقليد فى المضمون ووسائل
التنفيذ خطر كبير يهدد الجميع)؟.
(هــل استطعنا الــربــط بين الــدعــوة وبين
مــطــالــب الــنــاس وطــمــوحــاتــهــم فــى استقالل
اإلرادة الوطنية والعيش فى حرية وكرامة)؟.
(ه ــل تيقنا فــعــا بــضــرورة الــعــمــل وســط
الجماهير إلبالغ الفكرة وبلورة المشروع مع
احــتــرام األط ــراف األخــرى فى ساحة العمل
أم مــا زلــنــا نــدعــى الكهانة والــوصــايــة على
اآلخرين)؟.
(هــل استطعنا أن نــصــوغ رؤي ــة إسالمية
معاصرة تستوعب مكاسب البشرية ونضع لها
مكانها فى الوعى اإلنسانى)؟.
هــل تيقنا بــضــرورة فسح الطريق لنماذج

التجديد لتضيف إلــى التصورات التقليدية
ويدفعون الناس إلى ألوان جديدة من المجاهدة
الفكرية والثقافية وإلى مساحات جديدة من
العمل السياسى واالجتماعى أوسع وأرحب)؟.
(هــل تيقنا أننا تغيب عنا فلسفة للتربية
ما يجعل العمل التربوى أقــرب إلى التنميط
والتكديس منه إلى البناء والتفرد)؟.
الراشد المرشد طرح هذه األسئلة من ثالثة
عقود!! ولربما أكثر ..ولم يستمع إليه أكثرهم.
مضطرا بال اضطرار ألن أورد
لكنى أجدنى
ً
مهما لشخص مهم اسمه جراهام فوللر
قوالً ً
نائب رئيس المخابرات األمريكية األسبق وله
كتاب مهم اسمه(مستقبل اإلسالم السياسي)..
يقول الرجل ( إن المحك األساسى الختبار
اإلسالميين هو فخ السلطة التى إن فشلوا
فيها كانت السم الذى يميتهم ويستأصلهم..
إذ ال شىء يمكن أن يظهر اإلسالميين بأسوأ
صورة من تجربة فاشلة فى الحكم..)..انتهى.
جراهام فوللر اسم كبير فى دنيا المعلومات
المخابراتية وتوظيفاتها االستراتيجية ..فوللر
خــريــج هــارفــارد ومتخصص فــى الــدراســات
اإلسالمية والشرق أوسطية وهو يتقن العربية
وشغل مناصب دبلوماسية فى المنطقة لما
ـامــا ومسماه الوظيفى
يــزيــد عــن عشرين عـ ً
تحديدا داخل المخابرات األمريكية :الرئيس
السابق لقسم البحوث والتخطيط (إن أى سى)
وهو القسم المسئول عن التنبؤات المستقبلية
بعيدة المدى..
دعونا نختم ببيت المتنبى أستاذ أشعار
الحكم والمعانى:
ليت الحوادث باعتنى الذى أخذت منى
بحلمى الذى أعطت وتجريبى

مشروع عمر الفكرى ()4
د .رشيف الدخميىس

ُ
ً
مكتوبا عىل ورق ،وصدق َّ
فى قول بشار " 168 – 96هـ" :والشيخ ال يرتك عاداته ..حتى يوارى فى ثرى
من عاداىت السيئة ،أين ال أحسن تدقيق ما أكتب ،إال إذا كان
ً
ً
أحيانا ،يدخل َّ
عىل مكتبى ،فانزتع الورقة من أمامى
رمسه ..ما لبثت أن أضع ورقة المقال أمامى ،حتى أرشع فى تدقيقها ،إذ بجارى طبيب مسن ،ودود دوما ،مجادل
ً
متسائل :ماذا تقرأ؟

كثيرا بإجابتي.
لم يكترث ً
ابتسم ،تنحنح واعــتــدل في جلسته وكأنه
خطابا وسط حشد عظيم من مؤيديه،
سيلقى
ً
فقرأ بصوته الجهوري:
ضوءا على استشراف المستقبل
دعنا نلقي
ً
في مشروع عمر الفكري ،قد يظن البعض أن
استشراف المستقبل ال يعدو إال محاولة من
محاوالت التنجيم أو الضرب بالغيب ولكنه
رؤية متقدمة ألصحاب البصيرة التي تعتمد
باألساس على :سعة اإلدراك ،ملكة التقييم،
القدرة على التخيل ،وليس ذلــك فحسب بل
النفاذ إلــى كنه األم ــور وخفايا المعضالت؛
الستشفاف النتائج.
كما جمعها الــبــارودي (1839-1904م)
في بيته العبقري:
ولست بعالم الغيوب وإنــمــا ،أرى بلحاظ
ال ّرأي ما هو واقع.
ويتجلى ذلك في ما فعله عمر (رضي الله
عنه) من أنه أبقى األرض ألبنائها في البالد
المفتوحة ،وأبقى أهل البالد على إدارة موارد
كافيا على
ثرواتهم ،وأحسب أن في هذا ً
ردا ً
أولئك الذين يدعون أنها غزوات استعمارية،
وليست فتوحات تنشر القيم الدينية ،فلو
كــان األمــر كما يـ ّـدعــى ه ــؤالء :فهال تفضلت
بذكر مثالٍ واحـ ٍـد على مر العصور واألزمــان،

ضا ويتمكن منها ،ثم
لمستعمر أ ّيا ً كان يغزو أر ً
يترك أهلها على إدارة مواردها؟
فليس من الغريب أن يصف هـ .ج .ويلز هذه
الفتوحات بقوله" :إنها أعجب قصص الفتوح
التي مرت على مسرح تاريخ الجنس البشري"
وهــذا قريب جـ ًـدا مما قاله ول ديــورانــت في
وصفها في كتابه الشهير (قصة الحضارة):
"إنها أعظم األعمال إثارة للدهشة في التاريخ
الحربي كله".
وذهب العقاد في كتابه عبقرية عمر" :أنه
كان يفكر أبعد من ذلك بأن نهى الفاتحين أن
يمتلكوا عقارًا أو دارًا من تلك البالد ،حتى
يعصم الجند العرب من الفتن والصراع على
العقار والركون إلى األرض وترك الجهاد".
*******
لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ،برزت
ٍ
ـص يبين
مشكلة األس ــرى ،ولــم يكن
وقتئذ نـ ٌ
كيفية التعامل معهم ،ولعل الوحي تأخر كما
ذكرنا آن ًفا؛ ليمنح العقل مساحة ليبدع ،فقد
استشار رســول الله (صلى الله عليه وسلم)
صحابته في شأنهم ،فكان رأي أبي بكر (رضى
الــلــه عــنــه) أخــذ الــفــديــة مــن الــكــفــار ليتقوى
المسلمون بها ،بينما أشار عمر بن الخطاب،
وسعد بن معاذ (رضى الله عنه) بضرب أعناق
أسيرا ،ألنهم أئمة الكفر وصناديدهم
السبعين
ً

وفي التخلص منهم ضربة قوية ألهل مكة.
فمال الرسول لألخذ برأي أبي بكر ،وأخذ
منهم الفدية ،فلما نزلت اآلية ﴿ َما َكا َن ِل َن ِب ٍّي أَ ْن
حتَّى ُيث ِ
ِيدو َن
ْخ َن ِفي ْالَرْ ِ
ض ُتر ُ
س َرى َ
َيكُو َن َل ُه أَ ْ
ِيد ْالخِ ـ َـر َة َواللَّ ُه َعزِي ٌز
الدن َْيا َواللَّ ُه ُير ُ
ض ُّ
َعـ َـر َ
ح ِكي ٌم ﴾ األنفال (.)67
َ
تأييدا لما قــال به عمر وهــذه من
فكانت
ً
موافقاته المشهورة
ولصاحب تلك السطور هنا عدة مالحظات
بعيدا عن نسخ تلك اآلية من عدمه:
ً
األولــى :أن الوحي القرآني وافق رأي عمر
بن الخطاب وسعد بن معاذ ،إذن الموافقات
حكرا على عمر دون غيره ،إنما فتحت
لم تكن
ً
ٍ
ٍ
رشيد ،وقــولٍ
سديد
بكرا لكل ذي رأيٍ
أف ًقا ً
بغض النظر عن اسمه ووسمه.
الثانية :كان عمر يرى أن أعداد المسلمين
قليلة ،الدولةَ ناشئةٌ وما زالت في طور اإلعداد
والتكوين ،وبحاجة ملحة لتظهر بمظهر القوة
حتى ترهب عدوها ،وتزرع الرعب في نفوسهم
بقتل هــؤالء ،حتى يفكر َمــن ورائهم بــدل من
المرة أل ًفا قبل معاودة الكرة ،طب ًقا لما يقوله
العرب" :القتل أنفى للقتل" فرأى أن قتل هؤالء
السبعين قــد يحقن دم ــاء المئين واألل ــوف
ً
مستقبل.
إلى ً
قائل:
والتفت
القراءة
عن
توقف
َّ

أتدري يا صديقي؟
لم يمنحني فرصة لإلجابة ،استطرد هو
ً
قائل:
أن ــه بــســبــب رف ــض تنفيذ إعـ ــان مؤتمر
بــوتــســدام ( ،)١٩٤٥والـــذي كــان ينص على
استسالما ً
كامل دون شروط،
استسالم اليابان
ً
ولما تجاهلت اليابان المهلة المحددة؛ شنت
نوويا على
الواليات المتحدة األمريكية
ً
هجوما ً
هيروشيما وناجازاكي مما أدى إلى قتل مائة
وأربعين أل ًفا من اليابانيين ،في البداية كان
البيان الصحفي الرئاسي الصادر من البيت
األبيض يبرر ذلك الهجوم النووي على أنه أخذ
بالثأر لضحايا القاعدة البحرية األمريكية في
ميناء (بيرل هاربر) بجزيرة هــاواي الواقعة
بالمحيط الهادي ،التي قصفته اليابان (،)١٩٤١
غير أن اإلعالم األمريكي بعد ذلك ألمح إلى أن
االجتياح من طرف أمريكا واالتحاد السوفيتي
آنــذاك لو لم تستسلم اليابان؛ كان سيتخلف
عنه ماليين القتلى من الجانبين ،وبالتزامن مع
ذلك أصدرت وزارة الحرب األمريكية (وزارة
صحفيا ،أهمها
الدفاع حال ًّيا) أربعة عشر بيا ًنا
ً
كان مفاده :ح ًقا إنها مأساة كبيرة ولكنها منعت
حدوث مأساة أكبر.
أيضا ،من
فقلت
متعجبا :القتل أنفى للقتل ً
ً
الواضح أن للحروب حسابات أخرى.

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية
يارس أنور
عىل الرغم من وجود نظريات متعددة حول الرأسمالية الغربية عىل مستوى التعريف والنشأة والتطور ،فإذا كان البعض يعرف الرأسمالية بأنها
"مجرد ربا يهودى"  Jewish Usuryباعتبار أن البنوك أو المصارف أحد أهم مظاهر الرأسمالية ،فإن البعض اآلخر يرى أنها "أى الرأسمالية" إفراز
طبيعى ومنطقى للعالقات االجتماعية واالقتصادية بني األفراد
وعلى الرغم من تحريم التوراة للربا على بني
إسرائيل ،فإن كتاب التلمود قد أجازوا التعامل
به وبخاصة مع غير اليهود ،وقد اقترن الربا
باليهود في أوروبا بشكل سلبي حتى إن األدباء
ومنهم وليم شكسبير كتب قصة تاجر البندقية
THE MERCHANT OF VENICE
التي تتناول قصة المرابي اليهودي شيلوك
وقــســوتــه فــي التعامل مــع الــنــاس ،وقــد جعل
األديــب اإليطالي دانتي المرابين في الدائرة
السابعة من الجحيم ،ومع ذلك فعالقة اليهود
بالرأسمالية والسيطرة على اقتصاد العالم أمر
معروف ،وقد صدر كتاب بعنوان الرأسمالية و
اليهود CAPITALISM AND THE JEWS
لجيري مولر يقدم فيه وجهات نظر مختلفة عن
أثر الثقافة اليهودية في تطور الفكر االقتصادي
اليهودي بين المذاهب االقتصادية المختلفة.
وعلى الرغم من دراسات آدم سميث المبكرة
ومــصــطــلــحــه الــشــهــيــر الــيــد الــخــفــيــة أو غير
المنظورة  ،INVISIBLE HANDودراســات

كــارل ماركس التي تركز على جدلية الصراع
بين الطبقات االجتماعية ،فإن الشيء الالفت
للنظر ،هو أن ثمة فرضيات ونظريات أخرى
استطاعت أن تحتل مكا ًنا بار ًزا بين النظريات
السائدة عن نشأة وتطور الرأسمالية الغربية،
وم ــن ه ــذه الــفــرضــيــات فــرضــيــة الفيلسوف
واالقــتــصــادي األلــمــانــي مــاكــس فيبر MAX
.WEBER
( )1864-1920عن دور البروتستانتية
في تشكيل الرأسمالية الغربية ،تلك الفرضية
التي تضمنها كتابه الشهي ر �THE PROT
ESTANT ETHIC AND THE SPIRIT
( OF CAPITALISMاألخالق البروتستانتية
وروح الــرأســمــالــيــة) ،لــم تــكــن الــعــاقــة بين
البروتستانتية والرأسمالية وفق منظور فيبر
مــجــرد تــشــابــه فــي الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة ،لكنه
استطاع أن (يطوع) بعض أفكار البروتستانتية
الكلفاني ة �CALVINIST PROTESTANT
 ISMللتدليل على أنها كانت مقدمات لبروز

رأى

فكرة الرأسمالية.
ـح ــا لــلــربــط بين
وكـ ــان انــحــيــاز فــيــبــر واض ـ ً
تحديدا وبين النجاح والتفوق في
البروتستانتية
ً
العمل ،وكان يعتبر أن فكرة المصير المسبق
أو القضاء و القدر PREDESTINATION
والتي تعني أن الله قد حدد مسب ًقا من يستحق
الخالص ومن يستحق اللعنة هي إحدى القوى
المحركة للرأسمالية ،فالفقراء هم مجموعة
من الفاشلين في هــذا العالم الــمــادي ،وهذا
دليل على أنهم سيكونون ملعونين في الحياة
األخرى ،أما األثرياء الذين استطاعوا أن يكونوا
الثروات في هذا العالم ،فإن ذلك عالمة على
أنهم يستحقون الخالص في اآلخ ــرة ،وفيبر
استطاع بذلك أن يوضح كيف تم تغيير بعض
المفاهيم السائدة في المسيحية لتبرير الفكرة
الرأسمالية.
لقد أصبح الربح والــثــراء والنجاح المادي
عالمة على النجاح الروحي والتوفيق اإللهي..
وقــد اعتبر فيبر أن تلك المفاهيم الجديدة

في حركة اإلصالح البروتستانتية ،استطاعت
أن تفتت النظام االقــتــصــادي التقليدي ،كما
لخص فيبر ما يسمى بالقيم األخالقية للديانة
البروتستانتية والتي اعتبرها هي التي ألهمت
روح الرأسمالية الــغــربــيــة ،ومــع ذلــك فهو ال
يرى أن الدين هو العامل الوحيد في تشكيل
الرأسمالية الغربية ،ولكنه أحد العوامل المهمة
في نشأتها وتطورها ،ومن ناحية أخرى فهو لم
أيضا.
يغفل تأثير الرأسمالية على الدين
ً
ومنذ نشر كتاب فيبر عام  1904والجدل
حول فرضيته ال يتوقف بين علماء االجتماع
والمؤرخين بين مؤيد ومعارض كشأن النظريات
والفرضيات الغربية ،لكن الشيء المتفق عليه
فيما بينهم أن الرأسمالية هي منتج غربي نشأ
في سياق الفكر والثقافة الغربية وهي النموذج
المطبق فــي أكــثــر دول الــعــالــم رغــم القسوة
الشديدة في طبيعتها البنيوية ،فهل يستطيع
العالم إيــجــاد منظومة اقتصادية بديلة أقل
وتوحشا؟.
قسوة
ً

محمود سلطان

الحتميتان!!
الغرب  -بما فيه امتداده الطارئ "الواليات المتحدة" -يؤمن بـ"الحتمية" المستقلة عن اهلل!  ،هكذا
كانت النظريات الفلسفية الكربى ،التى حاولت تفسري حركة التاريخ ،من "هيغل" إىل "ماركس" إىل
ً
"آدم سميث"ً ،
انتهاء بمنظرى اليمني المسيحى المتصهني فى الواليات المتحدة األمريكية حاليا

المفكرون المسلمون يؤمنون
 بالمثل -بالحتمية ،ولكنها غيرالمستقلة عن الله ،على نحو ما
جسدها المفكر العربي المسلم
ابن خلدون في "مقدمته" ،وكما
فسرها المفكر التونسي راشد
الغنوشي عند "ابن تيمية" و"ابن
رشد" في كتابه "القدر عند ابن
تيمية".
فشل المشروع األمريكي في
أفغانستان والــعــراق وفــي غزة
م ــؤخ ـ ًـرا ،ك ــان نتيجة منطقية،
لــلــوثــوق فــي "الــحــتــمــيــات" التي
تعتمد على أن تحل "المقدمات"
مـــحـــل "الــــــلــــــه" .ص ــح ــي ــح أن
"المقدمات" تؤدي إلى "النتائج"،
واستنادا
لكن بعد مشيئة الله،
ً
إلــى ذلــك سقطت الضعيفتان:
العراق وأفغانستان ،خالل أيام
في يد األمريكان ،وبعد سنوات،
باتت القوات األمريكية (ملطشة)
لــلــهــواة مــن الــمــقــاتــلــيــن ..وفــي
بريطانيا  17ألــف ه ــارب من
الخدمة؛ بسبب الحرب بالعراق.
وتتوسع واشنطن في الخدمات
الطبية النفسية ،لعالج جنودها
العائدين من بغداد.
عشية غزو العراق ،كان كتاب
فوكوياما "نهاية التاريخ" ،يعلن
قيام قيامة العالم ،وأن األخير
قد وصل أعلى درجــات الكمال،
بــانــتــصــار الــنــمــوذج الــغــربــي -

الــذي تجسده الحالة األمريكية
الــراهــنــة  -عــلــى ك ــل الــنــمــاذج
الحضارية واإلنسانية في العالم.
وفــي الــعــالــم الــعــربــي ،وفــي ظل
"الجبروت" األمريكي ،الــذي لم
يعبأ بــالــمــفــاجــآت وال ب ــدروس
الــتــاريــخ ،تــحــول فــوكــويــامــا إلــى
"نبي" الدين األمريكي "الخاتم"،
وكتابه إلى "إنجيل" الليبراليين
العرب الجدد.
لــقــد قـ ــرأت عــشــيــة التمهيد
لتدمير العراق ،مقاالت لعشرات
الليبراليين ،يستهزؤون بكل من ال
يثق في قدرة النموذج األمريكي
على "الخلود" بال موت ،ومن كل
من يعتقد أن بإمكانه أن يتنفس
بدون الرئة األمريكية.
الثقة كــانــت بمكان ال يمكن
عنده التأكد ،مما إذا كان "الواثق"
عرب ًّيا أم أمريك ًّيا ،هم ليسوا -
كما يبالغ البعض" -خونة" ..كما
أن األمريكيين ليسوا بمجانين،
ولكنه التعلق بالمقدمات ،دون
النظر فيما وراء ذل ــك ،فتأتي
النتائج بما ال يتوقعونه .وهذا هو
الفارق بين المسلم الذي يعتقد
أن يد الله تعمل في كونه وملكوته
وبين غيره ممن يعتقد أن الله
– ســبــحــانــه  -خــلــق الــعــالــم ثم
"استقال"َ ..« ..ك ُب َر ْ
خ ُر ُج
ت َك ِل َمةً َت ْ
مِ ْن أَف َْواهِ هِ ْم إِ ْن َيقُولُو َن إِ َّل َك ِذ ًبا»
[الكهف]5:

Almesryoonmahmod@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

كنيستى الحبيبة ..للخلف در
احتفلت كنيستنا األرثوذكسية هذا األسبوع بعودة رسامة الرهبان ،ونرش المتحدث
الرسمى تفعيل قرارات الرهبنة بأخذ تعهد كتاىب عىل من يسلك فى طريق الرهبنة ،بأال
يستخدم التقنيات الحديثة موبايل وإنرتنت ومواقع التواصل مثل فيسبوك وتويرت
"وبــالــتــالــي لــم يــمــنــع التليفون
أبــو منفلة وشــد الــتــلــغــراف!!" إال
بــإذن الدير ومتابعة ذلــك من أب
اعترافه ،وهذا عجب ألن القانون
يمنع أب االعتراف ورئيس الدير
من استعمال هذه الوسائل!!!!
لذلك من الواجب علينا إشراك
القراء األعــزاء فى مشكلتنا هذه
والتى تهم مصرنا الحبيبة وذلك
ألن الــراهــب اآلن هــو المسيحى
الوحيد المرشح الختياره لرتبة
األسقفية أو الباباوية!!! تخيلوا
الــكــارثــة الــتــى ســتــحــدث عندما
يتخرج ويــخــرج لنا هــذا الــراهــب
تماما عن وسائل التواصل
المبتعد
ً
االجــتــمــاعــى ،ومــثــلــهــا الــصــحــف
والمجالت ومتابعة كافة مجاالت
الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة وقــوانــيــن
الدولة واألحــوال الشخصية و...
إلـ ــخ ،بــاخــتــصــار شــديــد (جــاهــل
بنمطية الــحــيــاة بــالــعــالــم) وكيف
وطبعا ال يتعلم اللغات
تسير؟؟!!!
ً
األجنبية أو حتى دراس ــة أبسط
ق ــواع ــده ــا ثـــم مــعــرفــة الــحــالــة
االقــتــصــاديــة أو الــفــارق الشاسع
بين المواطنة والسياسة وغيرها
ألنــه فــجــأة يتم اختيار مثل هذا
الــراهــب ليصبح خ ــال ســاعــات
قليلة أسق ًفا إليبارشية ومدينة
أو بعض المدن والقرى ،ومطلوب
منه قيادة الشعب المسيحى ،وحل
مشاكلهم االجتماعية واألســريــة،
وعليه إجــادة التعامل مع اآلخــر،
والتعرف على معتقداتهم.
وأذكــر هنا على سبيل المثال
الــبــابــا شــنــودة الــثــالــث ال ــذى كــان
علمانيا ثــم راهـ ًـبــا ثم
فــى حياته
ً
أسق ًفا ثم البابا المثقف واألديب
والصحفى والشاعر ،ناهيك عن
ثقافته اإلسالمية والتى كان لديه
فى مكتبته الخاصة جواهر ودرر
عــبــق كــتــب الــتــفــاســيــر اإلســامــيــة
الــقــديــمــة وال ــح ــدي ــث ــة ،هـ ــذا هو
الراهب المثقف المتعلم (المتنور)
بــالــبــلــدى لــعــل وعــســى أن يفهم

المعنيون بقوانينهم غير المنطقية
والتى ال تساير العصر الحديث.
وال أدرى لــمــاذا دف ــن ال ــرأس
فـ ــى الــــرمــــال ال ــم ــت ــح ــرك ــة؟ إن
وســائــل االتــصــال والميديا مثلها
ك ــأى اكــتــشــافــات عــلــمــيــة حديثة
ق ــد تــســتــخــدم لــلــخــيــر أو الــشــر،
والواجب علينا دراستها والتعمق
فــيــهــا واســتــغــالــهــا ف ــى الــخــيــر،
ونــشــر مــبــادئ الــمــحــبــة والــســام
والمعرفة االجتماعية والدينية،
ثــم األهــم مــن هــذا نشر التعاليم
والــتــفــاســيــر الــديــنــيــة الصحيحة،
ثــم االهــتــمــام بــالــجــانــب األخــطــر،
وهو الرد على البدع والهرطقات
والــتــعــالــيــم الــخــاطــئــة الــضــالــة
ـض ــا،
وال ــم ــض ــل ــة والــمــضــلــلــة أي ـ ً
بـ ـ ً
ـدل م ــن االنــســحــاب ال ــت ــام من
مفتوحا
الميديا ،وتــرك المجال
ً
على مصراعيه للشرور والفساد
والــغــزو الفكرى الــشــرس لمبادئ
اإلنسانية عامة.
وهـــــذا مـــا بــــرع فــيــه جــمــاعــة
الملحدين والتى تتزايد أعدادهم
نظرا لبراعتهم فى سرد الحجج
ً
والــبــراهــيــن المكتوبة والمرئية،
وكـــل هـــذا ي ــا إخ ــوت ــى يــســتــوجــب
العقل الرزين المتمرس المتمرن
والـ ــمـ ــدرب عــلــى هـ ــذه ال ــح ــروب
ال ــف ــك ــري ــة ،وال ــت ــى بــحــاجــة إلــى
عــقــول متفتحة عــصــريــة وليست
(دقــة قديمة) تصرخ :التليفزيون
حرام ..والنت حرام ..هذا رجس
شــيــطــانــى!! وأخ ــي ـ ًـرا ســـؤال هــام
ألصحاب العقول لو عــاش بولس
الرسول وتالميذ السيد فى هذا
الــعــصــر ه ــل ك ــان ــوا ســيــرفــضــون
التعامل مــع الميديا وهــل كانت
رسائلهم لكنائس العالم المختلفة
ستصل إليهم بعد أسابيع وشهور
عــن طــريــق الــبــحــر وج ــوز الخيل
والــعــربــيــات؟؟ ..أتمنى لكنيستنا
الــســيــر لــأمــام ولــيــس للخلف..
تــحــيــاتــي الــقــس مــكــاريــوس فهيم
قليني عضو دائم باتحاد الكتاب.

قناة «العربى» تستغنى عن خدمات «ليليان داوود»

في مفاجأة كبرى ،قــررت قناة "العربي" التي تصدر من العاصمة
البريطانية لندن ،االستغناء عن خدمات اإلعالمية اللبنانية المعروفة
"ليليان داوود" ،التي كانت تقدم من خالل القناة برنامج "العربي اليوم"،
والذي حظي بنسبة مشاهدة الفتة.
وغــردت ليليان عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" موضحة أن
عقدها مع القناة انتهى وألمحت إلى أنه لن يجدد ،في إشارة إلى انتهاء
صلتها بالقناة .
وقالت" :وصلت إلى نهاية تعاقدي مع قناة العربي بعد سنتين كنت
محظوظة خاللهما إني عملت مع زمــاء أكفاء وخبرات مهنية غنية.
أتمنى لزمالئي وأصدقائي النجاح والتوفيق دائـ ًـمــا .وإلــى اللقاء في
وقفات أخرى" ،ولم توضح "ليليان" الوجهة الجديدة لها  ،وما إذا كانت
ستواصل العمل اإلعالمي ،كما امتنعت عن الرد على سؤال
حول أسباب رفض تمديد تعاقدها مع القناة الذي لم
يستمر أكثر من عامين.

األحد

أحمد موسى« :الحج السنادى أحسن من كل سنة»

أشاد اإلعالمى أحمد موسى ،بالمجهود الكبير لوزير اإلعالم السعودى تركى
مشيرا إلى التغيير الذى تشهده المملكة خالل السنوات الثالث األخيرة.
شبانة،
ً
وقال "موسى" أثناء تغطيت عبر برنامج "على مسئوليتى" ،لمناسك الحج ،إن كانت
هناك صعوبات كثيرة فى التصوير وإجراء المقابالت مع المسئولين الحكوميين لكن
ذلك تغير منذ  3سنوات .وأوضح موسى ،أن "اإلعالم المصرى صور فى أماكن من
المستحيل دخولها لغير السعوديين مثل غرفة عمليات الحرم المكى".
وأثنى موسى ،على وزير اإلعالم السعودى والذى سمح بتسهيالت كبيرة لجميع
مشيرا إلى أن الوفد المصرى أكبر الوفود القادمة لألراضى
الوفود اإلعالمية،
ً
المقدسة لتغطية ضيوف الرحمن بعدد كبير من القنوات.
وأكد ،أن السعودية أدركت الفائدة الكبيرة التى تقف خلف اإلعالم والدور الذى
يقوم به ،وتعمل جاهدة على تطوير مجال اإلعالم وفق رؤيتها ،ألن اإلعالم يعمل
على نقل الحقائق والمعلومات.

إيمان هانى
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فضائيات تبيع الهواء ألعلى سعر« ..ادفع عشان تتشهر»
تأجري الساعة الواحدة يصل إىل  20ألف جنيه" ..األعىل لإلعالم" :شقق مفروشة ال نسمح بها

كثر من المشاهدين ال يفرق بين المحتوى الذي يعرض
كثيرا من البرامج
على شاشات الفضائيات ،وال يعرف أن
ً
هي في األصل يقوم مقدموها بشراء الوقت لعرضها ،فيما
يعرف بـ "تأجير أو بيع الهواء" ،والــذي تقوم فكرته على
شراء مساحة من الوقت عبر على فضائية من الفضائيات
وغالبا ما تقوم على التسويق لمنتج،
للظهور من خاللها،
ً
أو فكرة.
وشهدت الساحة اإلعالمية خــال السنوات القليلة
الماضية ،انتشار فكرة البرامج المباعة ،التي تلجأ إليها
غالبا الفضائيات التي تعاني من عجز مادي ،وقد أوجدت
ً
معها مــا يعدهم خــبــراء إعالميون "دخ ــاء" على العمل
ً
سهل لمستخدمي
صيدا
اإلعــامــي ،ما يجعلهم دائـ ًـمــا
ً
"السوشيال ميديا" ،كمادة للسخرية والهجوم عليهم بشكل
متواصل.
وفي حين أن هناك إعالميين يتقاضون مقابل الظهور
ـورا خيالية ،فــإن مقدمي هــذه البرامج
على الشاشة أجـ ً
"المؤجرة" يدفعون مبالغ مالية كبيرة ،نظير الظهور على
أسبوعيا ،يقدم فيه المحتوي
يوميا أو
ً
الشاشة لوقت معين ً
الذي يريد تقديمه لجمهور المشاهدين.
والدافع األساسي وراء ذلك ،إما أن يكون الشهرة ،أو
البحث عن الربح المادي ،وذلك لن يتحقق إال في حالة أن
يحظى البرنامج على نسب مشاهدة عالية ،وبالتالي قد
يفكر أحد المعلنين في التعاقد معه بحيث يظهر إعالن
المنتج قبل وبعد وبين فقرات البرنامج ،وهذا ما تترجمه
جملة "هذا البرنامج برعاية."..
وقد تقوم الشركة المعلنة للمنتج باستئجار وقت بهدف
اإلعالن عن منتجاتها ،لكن هذا األمر أصبح مكل ًفا للغاية،
الرتفاع تكاليف إنتاج البرامج التلفزيونية ،مما أدى إلى
ظهور وكــاالت اإلعــان التي تتبنى تقديم اإلعالنات في

طالبا
البرامج بإحدى القنوات االستثمارية الخاصة،
ً
عدم نشر اسمه" :القنوات الفضائية بشكل عام تنقسم
إلى ثالثة أقسام حسب فئات التصنيف ،حيث إن هناك
قنوات مصنفة " "Aوهي المحطات الكبرى المشهورة،
وأخرى صنفت " "Bو" ،"Cوهي حديثة الظهور" .وأضاف
لـ"المصريون"" :القنوات الشهيرة تشترط في من يرغب
بتقديم برنامج على شاشتها أن يكون لديه القدرة والموهبة
التي تمكنه من الوقوف أمام الكاميرا ،بحيث يتسنى له
القيام بالدور اإلعالمي على أكمل وجه".
وتابع" :التصنيفات األخرى وهي القنوات التي تبث من

البرامج المختلفة.
وتتم عملية البيع والشراء للهواء عبر األقمار الصناعية،
باتفاق بين المسئول عن إنتاج أو تقديم البرنامج وبين
مالك القناة التي سيذاع عليها البرنامج ،بحيث يتم االتفاق
على ساعات الهواء المستخدمة وكذلك المبلغ المدفوع
لصالح القناة في مقابل كل ساعة ،إضافةً إلــى أجندة
ً
مسجل.
عرض البرنامج سواء على الهواء مباشرة أو
غالبا لمدة موسم أو موسمين ،حيث
ويتم التعاقد
ً
يتكون الموسم من ثالث عشرة حلقة قد تبلغ مدة الحلقة
الواحدة ساعة أو ساعتين .ويقول أحد معدي ومسوقي

خارج مدينة اإلنتاج اإلعالمي ،ال يشترط فيها الموهبة
واالرتجال ،فقط ينبغي للراغب في تأجير أو شراء الهواء،
أن يقدم المبلغ المطلوب وإتمام التعاقد مع مالك القناة،
ومن ثم يبدأ في إعداد برنامجه لعرضه على الشاشة".
وأشــار إلى أن "بعض الفضائيات تتبع قواعد معينة في
نظام البرامج التلفزيونية ،بحيث ال يتم تقديم البرنامج إال
متوفرا صفقات رعاية من أحد المعلنين ،وذلك من
إذا كان
ً
أجل تغطية تكاليف إنتاج البرنامج".
وأوضــح أن "أسعار البث تختلف من قناة إلــى أخرى
بحسب عوامل مختلفة ،منها التصنيف والجودة والصورة
وأدوات التصوير واإلعداد ،ويبدأ سعر الساعة الواحدة من
أربعة آالف جنيه للقنوات األقل تصني ًفا ،وقد يصل إلى
عشرين ألف لألعلى".
وأكد أن "أحد أهم العوامل وراء تأجير البث هي الربح
أو الظهور ،إذ يهدف منتج البرنامج إلى الظهور من ورائه
لتحقيق غرض معين ،مثل نيته الترشح لمجلس النواب،
في حين يظهر آخر على الشاشة ً
أمل في جذب المعلنين،
علما بأنه قد ال يحقق العائد المادي المأمول ،وبالتالي
ً
يكون البرنامج قد خسر أهدافه المرجوة".
وأشار إلى أن "القنوات لها عائد كبير من هذه العملية،
عددا ال بأس به نشأت بهدف استثماري؛ لتحقيق
إذ إن
ً
أهــداف اقتصادية ،وبالتالي فإنه على سبيل المثال إذا
شهريا ،فيمكن
كانت تكاليف نفقات القناة تبلغ مليون جنيه
ً
أن تحقق ضعف هذا المبلغ من بيع الهواء".
ويــروي أحد األشخاص ،تجربته عندما ذهب إلحدى
القنوات الفضائية مــن التصنيف “ ،”Bوعــرض عليهم
محتوى برنامجه الطبي ،حيث جرت الموافقة بعد مشاهدة
محتوى الحلقات ،واستأجر ساعة واحدة في نهاية األسبوع
مقابل  16ألف جنيه.

إيرادات أفالم العيد

منافسة قوية شهدتها دور العرض السينمائية خالل موسم
عيد األضحى المبارك ،حيث خاض السباق  5أفالم هى "خيال
مآتة"" ،والد رزق " ،"2الفيل األزرق " ،"2الكنز " ،"2إنت حبيبى
وبس".
وحققت األفــام المتنافسة ما يقرب من  75مليون جنيه،
وتصدر "والد رزق  ،"2ألحمد عــز ،القائمة ،حــاصـ ًـدا نصف
إجمالى اإليرادات ،بإجمالى  36مليون جنيه ،فى  6أيام عرض
فقط.
وجاء فى المرتبة الثانية ،فيلم "الفيل األزرق  ،"2محق ًقا 21
مليون جنيه ،ليصل إجمالى إيراداته إلى  66مليو ًنا و 700ألف
فى 3أسابيع عرض.
ولم ينجح الفنان أحمد حلمى ،بفيلمه "خيال مآتة" فى تحقيق
مكتفيا بـ 12مليو ًنا و 600ألف جنيه فى يومى
إيــرادات جيدة،
ً
عرض ،أما "الكنز  ،"2فقد حقق إيــرادات  2مليون جنيه فقط
خالل يومى عرض.
وحقق فيلم "إنت حبيبى وبس" للمطرب محمود الليثى وبوسى
وصوفينار ،مليو ًنا و 192ألف جنيه فى  3أيام عرض.
ورأى الناقد الفنى طارق الشناوى ،أن الوجوه الشابة التى
اشتركت بأفالم العيد تمتاز بالموهبة والقدرة على المنافسة.
وأضــاف لـ"المصريون"" :شاهدت كل األفــام التى تتنافس
على إيــرادات هذا الموسم ،وأرى أن فكرة فيلم "خيال مآتة"
جيدة ،ولكن لم يسأل صناع الفيلم أنفسهم" :ماذا بعد الفكرة؟"،
شخصا بال قيمة وبال وجود ،وعندما
اسم الفيلم يؤكد أن هناك
ً
تدخل لتتابع الحكاية ترى إنها تدور حول سرقة "بروش أم كلثوم"،
الواقعة من خيال الكاتب وليس لها ظل فى الحقيقة والفكرة
جيدة ،لكن تم تقديمها بشكل ضعيف ،لذا أرى أن أحمد حلمى

و ّجه محمد نوار رئيس اإلذاعة المصرية ،رؤساء
الشبكات اإلذاعية المختلفة ،بعدم االستعانة بأى
مواد غنائية من "يوتيوب" ،واالعتماد على األغنيات
الموجودة على "أوتوميشن" الرئيسى باإلذاعة.
يأتى هــذا فــى ظــل عــدم مــاءمــة عــدد كبير من
أغانى (يوتيوب) للبث على موجات الشبكات ،وال
تتناسب مع الذوق العام للمستمعين ،ويجب اختيار ما
يناسب المستمعين من أعمال غنائية راقية بعيدا عن
اإلسفاف واالبتذال".

الصاوى فى الثانى".
مــن جهتها ،اعتبرت الناقدة مــاجــدة مــوريــس ،أن حماس
شركات اإلنتاج لتقديم أجزاء ثانية من األفالم ليس إال محاولة
الستثمار نجاح الجزء األول.
وأضافت" :أزمة الجزء الثانى فى أى عمل فنى هى تطور
الشخصيات ،وأرى أن فيلم "الفيل األزرق" كان يحتمل تقديم
جــزء ثــان ،ألن الــجــزء األول كــان يضم شخصيات غامضة
ولدينا رهان أن يكشف الجزء الثانى أسباب غموضها ،وقد
كبيرا ألن الجمهور لديه
نجاحا
تم طرح الجزء الثانى وحقق
ً
ً
شغف كبير بمعرفة التطور الذى طرأ على الشخصيات".
وتابعت" :األمر نفسه ينطبق على فيلم "أوالد رزق "2و"الكنز،"2
هى ظاهرة ايجابية ،بشرط أن يكون الجزء الثانى إضافة للجزء
كبيرا ويوجد إبهار
تنوعا
األول ،أرى أن هذا الموسم يحمل
ً
ً
جدا فى "الكنز."2
وتكنيك رائع وهذا واضح ً
واستدركت" :يمتلك نجوم هذا الجيل الذكاء الــذى يحرك
الموهبة وأرى ذلك فى اختيارات أحمد عز فى الفترة األخيرة،
ناجحا ،لكن اندهش
ثنائيا
أيضا الذى شكل
وكريم عبدالعزيز ً
ً
ً
جدا من خطوات الفنان محمد سعد فبالرغم من تجربته
ً
الجميلة فى الجزء األول من فيلم "الكنز"
أصر على العودة إلى نفس تركيبة اللمبى
فى فيلم "محمد حسين" الــذى عرض
ً
فشل
فى عيد الفطر الماضى وحقق
كبيرا".
ً

استفزا ًزا لرواد مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة وأنها كانت في وقت
سابق محجبة .وتعرض الزوجان لكثير من االنتقادات الالذعة بعد أن قاما
بنشر صورة لهما وهما يقبالن بعضهما داخل حمام السباحة.
مفجرا حالة
فيما كشف "حسن" عن دخله الشهري من عمله "يوتيوبر"،
ً
شهريا.
من الصدمة بين متابعيه من ضخامة المبلغ الذي يتحصل عليه
ً
وقال" :قناتي على اليوتيوب عليها  3مليون سبسكريب وحسابي على
االنستجرام عليه مليون ونص فولورز و صفحتي على فيس بوك عليها 2
شهريا أكثر من  100مليون مشاهدة وأكثر
مليون معجب ده غير إني بحقق
ً
شهريا أكثر من  600ألف سبسكريب
من  500مليون دقيقة مشاهدة و زيد
ً
حاليا من قناتي بس حوالى 30
فده بالنسبالي نجاح ..ثال ًثا دخلي الشهري ً
شهريا يعني بالمصري حوالي نص مليون جنيه ده غير إني عندي
ألف دوالر
ً
شهريا".
 3قنوات تانيين ليا على يوتيوب وغير طبعا اإلعالنات اللى بعملها
ً

صفية جمال

باإلضافة إلى عدم وجود أى تصريح رسمى لدى
اإلذاعة ببث هذه المواد ،ما يعرض اإلذاعة لمشكالت
الدخول فى مشكالت لحقوق الملكية الفكرية.
عمم رؤس ــاء الشبكات التعليمات
مــن جانبهمّ ،
على جميع المذيعين بالشيفتات ،والمهندسين فى
االستوديوهات االلتزام بذلك.

سارة عادل

«المتوحشة» تنفى زواجها بأحمد عز

نفت اإلعالمية سالى عبد السالم ،ما تداوله رواد مواقع
التواصل االجتماعى عن ارتباطها بالفنان أحمد عز ،بعد نشرها
صورة تجمعها به فى العرض الخاص لفيلم "والد رزق ."2
ونــشــرت "ســالــي" عبر "ســتــورى" حسابها على إنستجرام
صورتها مع عز ،وعلقت على الصورة" :أقسم بالله لو اتجوزت
هقول ،وعد منى يا مصر! ونبدأ الشائعات الرقيقة" ،مؤكدة
أن ما يجرى تداوله ليس إال شائعات ليس لها أى أساس من
الصحة.

سارة أشرف

عز وسالى

على»
شريف مدكور ينعى طبيبته« :عمرى ما هنسى دخلتك ّ

نعى اإلعالمى شريف مدكور ،الدكتورة هالة جبر الطبيبة
المعالجة له ،التى وافتها المنية إثر حادث أليم.
وقــال "مــدكــور"" :يــا الله ربنا يرحمك يا هالة ..عمرى ما
هنسى دخلتك عليا وأنا تعبان فى السرير وكنتى تبتسمى فى
"دايما كنتى تطمننى وتقولى
وشى وتقولى إنت زى الفل" .وتابع:
ً
هتخف وتبقى زى الحصان قلبى وجعنى عليكى قوى ربنا يصبر
أهلك وإن شاء الله تكونى فى الجنة البقاء لله".
بدورها نعت إدارة مستشفى دار الشفاء ،الطبيبة وكتبت عبر
"فيس بوك"" :تنعى إدارة المستشفى أحد أبنائها التى يشهد
لها الجميع بحسن خلقها واجتهادها والسعى الدائم لخدمة
المرضى والجميع".

إيمان هانى

بعد الضجة الواسعة التى أثاراها ..أشهر «يوتيوبر» مصرى دخلهما الشهرى  30ألف دوالر
أثــار الثنائي المصري أحمد حسن وزينب ،جــدالً في اآلونــة األخيرة
في مصر بسبب المحتوى الذي يقدمانه عبر "يوتيوب" ومواقع التواصل
االجتماعي.
وأعلن الزوجان اعتزالهما مواقع التواصل االجتماعي من خالل فيديو
نشراه على موقع "يوتيوب" قاال فيه" :إحنا تعبنا يا جماعة مش قادرين نكمل،
مش هنزل صور تاني على السوشيال ميديا ،مش هنظهر تاني ،وعارف دي
حاجة هتبسطكم ،إفرحوا زغرطوا ،للسنة الجاية ،محدش هيشوف خلقتنا
تاني" .يأتي ذلك على إثر انتقادات للثنائي أحمد حسن وزينب باستغالل
طفلتهما الرضيعة ،لتحقيق العديد من المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"
لكسب المال ،ما أثار غضب الكثيرين الذين انهالوا عليهما باالنتقادات
الالذعة ،حتى وصل األمر إلى تقديم بالغ للنائب العام ضدهما.
غير أن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تفاجئوا بنشر الثنائي
صورة لهما في دبي بعد أقل من  24ساعة من إعالنهما اعتزال مواقع
التواصل االجتماعي .وظهر أحمد مع زوجته زينب داخل حمام السباحة
ومعهما شقيقه محمد في دبــي ،وكانت "زيــنــب" ترتدي مــايــوه ،ما مثل

أحمد سالم

منع أغانى «يوتيوب» على شبكات «ماسبيرو»

"والد رزق "2فى الصدارة" ..الفيل األزرق" يطارده ..و"خيال مآتة" يخيب التوقعات
ـزءا من قوته وتألقه فى هذا الفيلم وأتصور أنه سوف
فقد جـ ً
يحتل المركز الثالت فى بورصة اإليرادات المشتعلة بين "الفيل
األزرق  "2و"أوالد رزق ."2
وتــابــع" :الكنز  "2فيلم انتقل بين ثالثة عصور "فرعونى
وعثمانى ومعاصر" ،واألخيرة تتناول مصر قبل وبعد ثورة .52
وأردف" :الرؤية تفرض الكثير على كل التفاصيل ،مالبس
وديكورات وموسيقى وإيقاع خاص لكل حقبة ،الرابط المشترك
الذى تسير الدراما على قضبانه فى عبورها الزمنى هو الكنز،
الــذى يحمل وجهين متناقضين بين الحلم والكابوس ،العشق
والخيانة ،العدل والظلم".
وواصل الشناوى" :أوالد رزق" حاول أن
يحتفظ باإلطار الخارجى ألسلوب السرد
السينمائى الذى قدمه فى الجزء األول،
حيث كــان أحمد الفيشاوى هــو الــذى
يحكى لضابط الشرطة محمد ممدوح،
لتبدو األحداث أقرب لروح الفالش باك،
وفــى الجزء الثانى ،حافظ على نفس
الــنــمــط ،وص ــار داود هــو الــذى
يحكى لخالد الصاوى ،فهو
بمثابة الشقيق الخامس
ألوالد رزق ،على رغــم أنه
يحتل مــكــانــة تضعه بين
الــخــادم والــتــابــع ،وهــكــذا
نتابعه وهو يروى األحداث،
وكما تم خداع ممدوح فى
ال ــج ــزء األول ت ــم خ ــداع

طبيا بح ًتا،
وأضاف ،أن البرنامج كان
اجتماعيا وليس ً
ً
وتضمن العديد مــن الفقرات للمرأة واألس ــرة والطفل
موضحا أنه وفر فريق اإلعداد ً
كامل ،عدا
وأيضا الصحة،
ً
ً
المخرج اشترطت القناة تعيينه هي لضمان توافق فكره
معها ،ووفرت له البث والكاميرات واألستوديو".
وقال مكرم محمد أحمد ،رئيس المجلس األعلى لتنظيم
اإلعالم في تصريح سابق ،إن المجلس يسعى لوضع حد
أو إيجاد حل لعملية بيع الهواء أو ما يعرف بـ"تأجير وشراء
ساعات البث".
وأضــاف" :سنعمل على إنهاء عملية بيع الهواء التي
تحولت إلى عملية تجارية قذرة ،ولدينا تواصل مع عناصر
مهمة لضرورة وضع حل لهذا الموضوع".
في سياق متصل ،قال أحمد سليم ،األمين العام للمجلس
األعــلــى لــإعــام ،إن "عملية بيع أو تأجير بــث الــهــواء،
محظورة وممنوعة على أي قناة من القنوات ،وذلك بحكم
القرار رقم  180الصادر من المجلس األعلى لإلعالم".
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "هذه العملية التجارية مثلها
في ذلك تأجير الشقق المفروشة ال نعلم مضمون نشاطها،
حيث ال يمكن التحكم في المحتوى المقدم لهذه البرامج".
وأشار األمين العام للمجلس األعلى إلى أنه "كان هناك
العديد من البرامج التي تعمل بهذا النظام وعلى الفور تم
نظرا لمخالفتها قانون اإلعالم".
وقف بثهاً ،
غير أنه أكد أنه ال يعلم إذا ما كانت هذه الظاهرة انتهت
من اإلعالم المصري أم ال" ،يمكن أن يكون هناك بعض
البرامج المؤجرة لبث إحدى القنوات وال ندري عنها شيئًا،
لكن بمجرد ثبوت ذلك يتم وقف البرنامج في الحال".
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