إسالميون ينعون «قاسم سليمانى»..
غيبوبة أم سبوبة؟!

المسيح
يخسر
ولم
ا
د
محم
كسب
هوفمان»..
«مراد
ً
مصر أيام الزمن الجميل..
داروين
نظرية
على
علمى
تمرد
أطفال الصعيد يتداوون
ً
الرضبات تتواىل عىل أيدلوجيا اإللحاد  -أكرث من ألف عالم ينشقون عىل "داروني"  -ما دوافع العلماء المؤمنني رسا والملحدني عالنية؟

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية
يثير ضجة  .استفادة بالخبرات أم مجامالت؟

«السحر األسود» فى المالعب .
من «خنازير األشانتى» إلى «قفل الشبكة»

بركة وشفاء

خرافة القوة العظمى..
استخدام القوة األمريكية وسوء
استخدامها «محمد سيد بركة»

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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على يد القساوسة..

ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

محمود سلطان يكتب:

التطابق بين
إيران وإسرائيل!
د .هشام الحمامى يكتب:

حكايات وأسرار ..الصعايدة من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية

كفيف يلقب بالصوت المالئكى" ..سلوان" أول مراسلة تليفزيونية ..و"عزيزة" تصل إىل رئاسة مجلس قروى بعد األمية
«كافية ..كوافير ..معرض سيارات»..

العبون يرفعون شعار «الكرة ملهاش أمان»

مشاهير «السينما» من الباشوية إلى النجومية
«األعلى لإلعالم» يحدد
 10محظورات فى
إعالنات الفضائيات
ديوان المظالم

فرس حلمك

الزراعية وأمالك الدولة

فراج إسماعيل يكتب:

فى الصحافة والحياة  .بيرغن .
أنا وكتابه وفيلمه عن بن الدن
القس مكاريوس فهيم قلينى يكتب:

«باب المحبة
الطويل»

زلزال يهز أركان األسرة
الحاكمة ببريطانيا بعد قنبلة
األمير «هارى» و«ميجان»

ولدا بأسنانه كاملة
أنجبت ً

دودة بيضاء تخرج من أذنى أنا وزوجتى

افتح قلبك

قاعات األفراح تهدد الرقعة

نصر من قلب
الهزيمة

القاهرة وجهة
للسياحة
العالمة فى 2020

أشك فى عالقة
زوجتى بأحدهم

األحد

تقارير
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 22إنجا ًزا حققها السيسى منذ توليه رئاسة االتحاد اإلفريقى فبراير الماضى

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه
رئاسة االتحاد اإلفريقى فى فبراير من العام
الماضى ،إحــداث طفرة جديدة فى القارة
السمراء فــى شتى الــمــجــاالت ،إضــافــة إلى
توطيد العالقات اإلفريقية بالدول الكبرى
على جميع المستويات والسيما على الصعيد
االقتصادى.
ودعا الرئيس ،رجال األعمال والشركات
الدولية الكبرى إلــى االستثمار فــى الــدول
اإلفريقية ،لما يتوافر فيها من فرص ومزايا
ال حصر لها ومنها الموارد الطبيعية واأليدى
العاملة واألمن والسلم.
وطالب الرئيس رجال األعمال والشركات
الدولية الكبرى ،باالستثمار فى إفريقيا لما
تحتويه مــن الكثير مــن الــمــوارد الطبيعية
واأليدى العاملة واألمن والسلم.
كــمــا تــعــامــل الــســيــســى مـــع مــشــكــات
ومشروعات إفريقيا بالطريقة ذاتها التى
تعامل فيها مع المشروعات المصرية.
واهــتــم بــإنــشــاء منطقة الــتــجــارة الــحــرة
اإلفــريــقــيــة وتــحــدث عــن دول الــقــارة التى
تصدر مواردها وتعيد استيرادها مرة أخرى،
باإلضافة إلى تمكنه من التدخل بإيجابية لحل
العديد من المشكالت بين الدول اإلفريقية.
وشــمــلــت جــهــود مــصــر اإلفــريــقــيــة ،عــدة
محاور هى التكامل االقتصادى واالندماج
الــقــارى والتنمية االقتصادية واالجتماعية
واإلصــاح المؤسسى لالتحاد والتعاون مع
الشركاء الدوليين لصالح القارة اإلفريقية
وفى مجال السلم واألمن.
جهودا كبيرة
وتبذل الحكومة المصرية،
ً
تجاه القارة اإلفريقية فى مجاالت كثيرة ،ففى
النواحى السياسية استضافت مصر القمم
التشاورية الخاصة بليبيا والسودان ولقاءات
كثيرة ثنائية تمت على أرض مصر.

مة

رج

ت

إشراف:

عال خطاب

تم عرض ما تم إنجازه فى مجال الصحة
داخــل إفريقيا فيما تم إنــجــازه فى مبادرة
الرئيس للكشف وعــاج مليون إفريقى من
فيروس سى ومراكز غسيل الكلى ،التى تم
إنشاؤها فى بعض الدول اإلفريقية.
وزارة التعليم العالى ،من ناحيتها لها نشاط
كبير فــى إفريقيا خاصة فــى مجال المنح
الدراسية المقدمة لألفارقة ومجال التدريب
ورفع القدرات ،ووزارة التجارة والصناعة لها
أيضا نشاط كبير وتم عقد فعاليات كثيرة
ً
متعلقة بالتجارة المتبادلة والصناعة داخل
مصر.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية أحد
اإلنــجــازات ،التى تم الوصول إليها فى قمة
النيجر اإلفريقية كما أن هناك مشاريع الربط
الكهربائى بين مصر وليبيا والسودان ،ونقل
الخبرة المصرية فى مجال إقامة محطات
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ،ووزارة
المالية اشتركت مع االتحاد اإلفريقى فى
إعادة هيكلة وإصالح االتحاد وضبط اإلنفاق
بالموازنة لصالح االتحاد.
وتــنــاول منتدى أســـوان لــلــســام ،أهمية
السالم واألمــن واالستقرار وعملية التنمية
المستدامة فى القارة اإلفريقية.
ووج ــه الــرئــيــس الــســيــســى ،باستمرارية
الــمــجــهــود الــكــبــيــر الـ ــذى بــذلــتــه الحكومة
المصرية تجاه القارة اإلفريقية وتوافر آلية
لمتابعة تلك األنشطة وضمان االستمرارية،
وسيكون هناك تنسيق مع الرئاسة القادمة
لالتحاد لضمان استمرارية ومتابعة جهود
مصر واستثمارها على المستوى األمثل،
وسيكون هناك تحرك لمصر داخل االتحاد
األفريقى لمتابعة تلك الجهود وضمان بلورتها
واستمراريتها فى المستقبل
ويضاف لهذه اإلنجازات ،مشروع الربط

السككى الــذى يربط مصر بجنوب إفريقيا
وه ــذا الــمــشــروع بــطــول  11ألــف كيلو متر
ويخترق  9دول من شمال القارة إلى جنوبها
وهذا مشروع طموح سيتم متابعته.
وشارك الرئيس السيسى ،متحد ًثا بلسان
دول ال ــق ــارة فــى الجمعية الــعــامــة لألمم
المتحدة ،وفى منتدى ألمانيا وإفريقيا وفى
المنتدى الــروســى اإلفــريــقــى وفــى منتدى
الصين وإفريقيا وفى منتدى اليابان وإفريقيا
ومؤتمر برلين إفريقيا وتحقق خالل رئاسته
لالتحاد اإلفريقى العديد من اإلنجازات فى
مجال جــذب االســتــثــمــارات وتطوير البنية
التحتية وتسوية النزاعات بطريقة سلمية.
وتــحــدث الــرئــيــس ،فــى جميع المحافل
عــن أهمية وضــع إفريقيا على الخريطة
االستثمارية الدولية وحصول شعوبها على
حقوقهم أو نصيبهم من التنمية المستدامة
واالستفادة من ثرواتهم الطبيعية.
أيضا بإنشاء منطقة تجارة
واهتم السيسىً ،

حرة إفريقية ونظم المنتدى االقتصادى فى
إفريقيا بالعاصمة اإلداريــة وتحدث فيه عن
أهمية استغالل موارد القارة الطبيعية وعن
دول القارة ،التى تصدر ثرواتها فى صورة
مــواد خام وتعيد استيرادها مرة أخــرى فى
صورة منتجات ودعا إلى ضرورة االستفادة
من هذه الثروات بالطريقة األمثل.
ويسوق الرئيس مصالح القارة االقتصادية
على المستوى الدولى بشكل جيد ،ويطرح
مــصــر كمعبر ملكى لــلــدخــول إل ــى الــقــارة
اإلفريقية بما لها مــن مــزايــا تفضيلية فى
التجارة إلى إفريقيا.
وأقام الرئيس ،عالقات تعاون وتفاهم مع
الزعماء األفارقة تتسم بالود والمصارحة،
وعقد لقاءات متعددة معهم أثناء المشاركة
فى المحافل الدولية أو فى زيــاراتــه لدول
القارة ،استطاعت مصر ،التدخل فى بعض
األزم ــات السياسية بشكل إيجابى السيما
فــى جنوب الــســودان ،بما يحفظ استقرار

خاصا
اهتماما
هذا البلد كما اهتم الرئيس
ً
ً
بدول حوض النيل خالل فترة رئاسته لالتحاد
اإلفريقى.
ون ــج ــح ــت م ــص ــر فـ ــى ع ـ ــرض ال ــف ــرص
االستثمارية فى إفريقيا بشكل جاذب وسلط
األضــواء على القارة باعتبارها منطقة آمنة
وليست خطرة حسبما يتم الترويج لذلك،
ووجــه الرئيس دعــوات إلــى كبرى الشركات
ورجال األعمال فى العالم إلى االستثمار فى
دول القارة ،التى تتمتع بموارد طبيعية ومواد
خام ضخمة.
حرص الرئيس خالل رئاسة مصر لالتحاد
اإلفريقى على تدعيم دور الشباب اإلفريقى
فــى التنمية ،منو ًها بــأن إفريقيا فــى عهد
الرئاسة المصرية لالتحاد تم التعامل معها
على أنها كتلة واحدة وأصبح ميثاق االتحاد
تنفيذا على أرض
تطورا وأكثر
اإلفريقى أكثر
ً
ً
الــواقــع وعــمــل الــرئــيــس على تنفيذ أجندة
 2063للتنمية المستدامة فى إفريقيا ،وحقق
خــطــوات واســعــة فــى أجــنــدة  2030للتنمية
اإلفريقية.
وعملت لجان االتحاد بشكل واضح وجاد
خالل رئاسة مصر ،ومنها لجنة السلم واألمن
ولجنة البنية التحتية واألخيرة تجرى دراسات
واسعة لتطوير البنية التحتية فى دول القارة
كما أن لجنة المناخ تحركت نحو حل مشكالت
التغيرات المناخية التى تعانى منها القارة
بسبب انبعاثات ونفايات الصناعات الثقيلة
فى أوروبــا وبــدأت فى المطالبة بتعويضات
وتقليل المخاطر.
واستطاع الرئيس السيسى فتح آفاق تعاون
جديدة لمصر والقارة اإلفريقية.

محمد الخرو

ماذا بعد أن تخلى األمير «هارى» و«ميجان» عن واجباتهما الملكية؟

>>زلزال يهز أركان العائلة ..كندا محطة مؤقتة ..ولوس أنجلوس الخيار المفضل بعد رحيل "ترامب"

أثــار قــرار األمــيــر هــارى وزوجــتــه
الــدوقــة ميجان ميركل بالتخلى عن
مهامهما الملكية واالســتــقــال عن
العائلة الملكية ،جدالً
واسعا ،وموجة
ً
من الغضب بين أفراد العائلة الملكية،
وهو ما جعل البعض يعتقد بأنه يسير
على خطى جده األكبر ،الملك إدوارد
الثامن ،الــذى تخلى عــن عرشه من
أجل أن يتزوج بامرأة أمريكية مطلقة
كــان قد وقــع فى حبها وهــى "واليس
سمبسون".
وكأن الزمن يعيد نفسه مرة أخرى،
عاما على
فبعد مرور أربعة وثمانين ً
هذا الحدث ،انشغلت وسائل اإلعالم
البريطانية وأروقــة القصور الملكية
بقصة شبيهة ،لكن هــذه المرة بطل
القصة هو األمير هارى حفيد الملكة
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة ،ال ــذى كــان تــزوج
بممثلة أمريكية مطلقة.
ومنذ بداية زواج هارى من الممثلة
األمريكية ميجان ميركل ،وهــي من
أصول أفريقية ،ولم تتوقف المشاكل
فــى القصر الملكي ،قبل أن يقرر

ال ــزوج ــان أن يــتــنــازال عــن مهامهما
الملكية واالبتعاد عن أضواء اإلعالم،
واالنتقال للعيش فى كندا ،وهــو ما
خصوصا أن الملكة
أحدث الضجة،
ً
وولــى العهد األمــيــر تشارلز لــم يتم
إبالغهما بالقرار أو استشارتهما فيه
قبل إعالنه.
ويأتى ترتيب األمير هارى السادس
على الــعــرش ،وقـــراره باالبتعاد عن
الــمــشــهــد الــعــام لــن يــغــيــر مــن واقــع
بريطانيا شيئًا ،ولن يؤثر على ترتيب
والية العرش فى بريطانيا مثلما حدث
مــن قبل مــع الملك إدوارد الثامن،
حيث تولت الملكة إليزابيث حينها،
والية العهد ،ثم نصبت ملكة فى عام
.1952
وقـــالـــت صــحــيــفــة "ديـــلـــى مــيــل"
البريطانية ،إن الزوجين يرغبان فى
الحقيقة فى العيش فى مدينة لوس
أنــجــلــوس األمــريــكــيــة ،لكنهما قــررا
تأجيل القرار إلى انتهاء والية الرئيس
دونالد ترامب.
وأشــارت إلــى أنــه على الرغم من

إعــانــهــمــا اإلق ــام ــة بــكــنــدا ،فإنهما
يـــريـــدان إق ــام ــة طــويــلــة األمــــد فى
لــوس أنجلوس ،وذلــك بحسب أقــوال
أصــدقــاء مقربين مــن األمــيــر هــارى
وزوج ــت ــه ،مرجعين ذل ــك إل ــى نشأة
"ميجان" فيها ،حيث كانت والدتها
"دوريا راجالند" تقيم.
ونــقــلــت الصحيفة ،أول رد فعل

للدوقة ميجان ميركل ،بعد موافقة
الملكة إليزابيث ،على قــرار التخلى
عــن مهامهما بشكل جــزئــي ،حيث
شـ ــوهـ ــدت وهـــــى تـ ــرتـ ــدى مــابــس
"كاجوال" ،وتتصرف بعفوية ،وهو ما
رسميا عن
ـروجــا
اعتبره البعض خـ ً
ً
التقاليد الملكية.
بينما وصفت صحيفة "الجارديان"

البريطانية ،قرار األمير هارى وزوجته
بـ"الشجاع" ،لكنها ترى أن الهدف من
ورائــه لم يتحقق بشكل كامل ،فهما
ما زاال يحتاجان للدعم المالى الذى
تقدمه األسرة المالكة.
وفــى عقب إعــان الــقــرار ،كشف
مصدر بالعائلة الملكية ،أن الملكة
إليزابيث وأكبر أبنائها األمير تشارلز
وحفيدها األمير وليام ،كلفوا فر ًقا
بإيجاد حــلــول عملية لرغبة األمير
هـــــارى وزوجـ ــتـ ــه فـــى الــتــنــحــى عن
واجباتهما الملكية ،وهــو مــا دفعها
لإلعالن عن موافقته على استقالل
الدوق والدوقة بشكل جزئي.
وجاء إعالن التخلى عن حقهما فى
الملكية بعد عودتهما من كندا ،حيث
أمضيا عطلة عيد الميالد.
وتــزوج األمــيــر هــارى بميجان فى
مايو  2018فى مراسم باذخة بقلعة
وندسور غربى لندن ،ورُزق الزوجان
الــمــعــروفــان رســمـ ًـيــا بــــدوق ودوقـــة
ساسكس بطفلهما األول فــى مايو
 2019وأطلقا عليه اسم "آرتشي".

القاهرة فى  2020بعيون عالمية

>>"ىب ىب ىس" :العام الحاىل األفضل لزيارتها ..كاتبة أمريكية":مدينة الحياة" ..وو"فوربس" :األزهر وخان الخليىل وشارع المعز أهم األماكن التى يجب زيارتها
تحت عنوان" :لماذا عام 2020
هــو األفــضــل لــزيــارة الــقــاهــرة؟"،
اختارت هيئة اإلذاعــة البريطانية
"ب ــى بــى س ــي" ،الــقــاهــرة ،كوجهة
ســيــاحــيــة أولــــى لــعــام  ،2020ال
سيما مع اقتراب افتتاح المتحف
المصرى الكبير الذى يمثل نقطة
انطالقة جديدة لقطاع السياحة
المصرية ،وأشــارت إلــى أن قطاع
السياحة تأثر فى مصر بعد أحداث
عــام  ،2011لكن خــبــراء يــرون أن
اقتراب افتتاح المتحف المصرى
الكبير يعد فرصة إلع ــادة تقديم
العاصمة المصرية إلــى العالم،
كــواجــهــة سياحية مهمة ومثيرة،
وافتتاحه سيخلق حالة من التفاؤل
لــدى العاملين المصريين بقطاع
السياحة ،وس ــرد التقرير ،بعض
المعلومات عــن مدينة الــقــاهــرة،
العاصمة ،قائالً" :القاهرة الحديثة
تأسست فــى  969بعد الميالد،
وعــلــى ال ــرغ ــم م ــن أن الــعــاصــمــة
ربما تبدو شابة مقارنة بأهرامات
الجيزة الــتــى يبلغ عمرها 4500
عــام ،لكنها استأثرت بحصة فى
التاريخ ،بما فى ذلك فقد مر على
المدينة احتالل عثمانى وبريطانى
وثورات غيرت مسار البالد" ،وأشار
قريبا سوف تشهد القاهرة
إلى أنه ً
والمنطقة برمتها افتتاح المتحف
المصرى الكبير األكبر فى العالم،

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 /

فيما يتعلق بعرض حضارة واحدة،
حيث يضم مجموعة هائلة من كنوز
الحضارة المصرية القديمة ،وهو
يقع على بعد  2كيلومتر فقط من
أهرامات الجيزة ،ومن المقرر أن
يفتتح أواخر عام .2020
وقــال المرشد السياحى سيد
عبدالرزاق ،الذى يعمل فى شركة
"اوزوريــــــس تــــورس"" :أعــلــم أننى
ســأكــون قـــــادرًا عــلــى رؤيـ ــة بعض
المشاهد الرائعة للمرة األولى على
مــدار حياتي ،حيث إن العديد من
القطع األثرية كانت فى المخازن،
واآلن سيتم عرضها فى المتحف
الــجــديــد" ،وأضـــاف" :نتطلع ح ًقا
إلى افتتاح المتحف الــذى سيزيد
ال ــت ــواف ــد الــســيــاحــى ،وبــالــتــالــى
سيساعد فــى إنــعــاش االقــتــصــاد
المصري".
مــن جــانــبــهــا ،وصــفــت الكاتبة
األمريكية ،لورين ك .كالرك ،التى
تعيش فــى الــقــاهــرة منذ سنوات،
الــقــاهــرة بـ"مدينة الــحــيــاة" ،حيث
يــعــيــش فــيــهــا الــمــايــيــن ،وتجمع
بــيــن ك ــل الــثــقــافــات والــطــبــقــات
االجتماعية المختلفة ،وقالت إن
"الــقــاهــرة هــى أكثر مــدن أفريقيا
مــن حيث عــدد السكان ،والسحر
الخاص التي تتميز به ،هو جمعها
بين األزمــنــة والعصور المختلفة،
وتشعر بذلك عند دخــول منطقة

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

المعز وخــان الخليلي" ،واعتبرت
أن أجمل المعالم السياحية فى
القاهرة على اإلطالق هو "الجامع
األزهر" الذى يعود إلى عام  972م،
باإلضافة إلى الكنائس التى يعود
تاريخها إلــى القرن السادس قبل
الــمــيــاد ،ناصحة السياح بــزيــارة
منطقة "الــمــعــادي" ،خاصة شــارع
" "9الشهير ،حيث تتمتع بالكثير من
المطاعم التى تضم أحدث األكالت
العالمية ،فمن الطعام المصرى
التقليدى إلــى السوشى الصيني،
باإلضافة إلــى المناظر الطبيعية
والمناطق الخضراء.
ووافــقــت األســتــرالــيــة المغتربة
دانــا هوشماند ،كــارك ،فى رأيها
عــن الــقــاهــرة ،قــائــلــة إنــهــا تملك

"طني ًنا فــريـ ًـدا ومــثــيـ ًـرا" ،معلقة:
"عندما تسير فى شوارع القاهرة،
من الممكن أن تجد فجأة 1000
سيارة تطلق أبواقها بشكل متناغم".
وأضافت" :فى العاصمة تختلط
أصــوات أبــواق السيارات ،وبائعى
اإلش ــارات وعــربــات القمامة التى
تجرها الحمير ،ورغ ــم الصخب
الــشــديــد ،لــكــن كــل ذل ــك يشعرك
بــالــحــيــاة" ،وأوضـــحـــت ،أن عــدد
المطاعم فى القاهرة شهد نهضة
حقيقية منذ عام  ،2011إذ تقدم
رائعا من الوجبات المحلية
مزيجا ً
ً
والعالمية ،الفتة إلــى أن تكاليف
التنزه والــتــجــول فــي الــقــاهــرة فى
متناول الجميع ،أقل بنسبة ٪250
م ــا ه ــى عــلــيــه ف ــى ل ــن ــدن ،وفــقــا

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

لموقع  ،EXPATISTANالخاص
بالرحالت السياحية وأسعارها.
مــن جهتها ،استعرضت مجلة
"فوربس" األمريكية ،معالم العاصمة
ومناخها عبر إفراد عدة صفحات
للحديث عنها ،ناقلة عن خبراء في
مجال السياحة ،نصيحتهم السياح
مــن جميع أنــحــاء العالم بزيارتها
والتمتع باألماكن األثرية والمختلفة
بها ،وقالت فى تقرير لها بعنوان:
"أي ــن تقيم فــى الــقــاهــرة؟" ،وآخــر
بــعــنــوان "أم ــاك ــن يــجــب زيــارتــهــا"،
إن القاهرة تعد واح ــدة مــن أكبر
المدن فى أفريقيا ،وال تشبه أى
مدينة أخرى فى الشرق األوسط،
مــوضــحــة أن هــنــاك أمــاكــن يجب
زيارتها عند زيارة القاهرة ،أبرزها:
خان الخليلى وشارع المعز ومسجد
األزهر وقهوة الفيشاوي.
وذكــرت ،أنه على الرغم من أن
مدينة القاهرة يزيد عدد سكانها
على  20مليون نسمة ،فإنها متغيرة
باستمرار وتتسم بالتحديات ،كما
أن االفــتــتــاح الــمــرتــقــب للمتحف
المصرى الكبير ونقل أهم التماثيل
األثرية له كمومياء توت عنخ آمون
وغيرها سيبدأ فصل جــديــد فى
تاريخ القاهرة الحديث.
وأوض ــح ــت ،أن هــنــاك أمــاكــن
يجب زيارتها عند زيــارة القاهرة؛
أهمها عــرض "الــصــوت والــضــوء"

املنوعات
صفية جمال

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

باألهرامات ،الذى يبدأ مع غروب
الــشــمــس ،فهو فــى كــل مــرة يكون
مثيرا للغاية ،منذ أن انطلق فى
ً
 ،1960كــمــا تصبح أق ــل عرضة
إلزعاج المرشدين المحليين.
ومن األماكن التى يجب زيارتها
أيضا "مسجد محمد علي" ،والذي
ُيــطــلــق عــلــيــه "مــســجــد الــمــرمــر"،
وال ــس ــب ــب فـــى ذلــــك بــــأن الــقــبــة
الضخمة ذي المئذنتين الشهيرتين،
الــتــى تــم بــنــاؤهــا فــى عــام ،1848
تــم طــاؤهــا مــن الــداخــل والــخــارج
بالمرمر المصري.
وأشــــــارت إلـ ــى أن كــثــيـ ًـرا من
الــزائــريــن عــنــد زيــارتــه يــتــذكــرون
مسجد "آيا صوفيا" فى إسطنبول،
مــرجــعــة ذلـ ــك إلـ ــى أن م ــن بنى
المسجد وقبته التى يبلغ ارتفاعها
 52م ــت ـ ًـرا ه ــو يــوســف بــوشــنــاق،
المهندس التركى العثماني.
كما تعد "ســوق خــان الخليلي"
و"قهوة الفيشاوي" من أهم معالم
القاهرة السياحية ،واصفة "قهوة
الــفــيــشــاوي" بــأنــهــا تــعــد الــمــكــان
المفضل فــى ســوق خــان الخليلى
ـامــا،
ويــقــتــرب عمرها مــن  250عـ ً
وهـــى ن ــم ــوذج مــحــاكــاة للمقاهى
األدبية والتاريخية حول العالم مثل
فلورينس فى مدينة البندقية ،وكان
يجلس فيها األديب العالمى نجيب
محفوظ.

قواتنا المسلحة فى أسبوع
المنطقة الجنوبية تنفذ عدداً من
األنشطة على ساحل البحر األحمر

نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين
والمنطقتين المركزية والجنوبية ،ع ــدداً مــن األنشطة
القتالية بالتعاون مع كل األفرع الرئيسية وأجهزة القيادة
العامة للقوات المسلحة ،وذلك فى إطار تنفيذ األنشطة
التدريبية للمناورة " قادر. "2020
بدأت األنشطة التدريبية برفع حاالت االستعداد القتالى
واالصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة ،تالها تنفيذ
عناصر الجيش الثانى الميدانى عــدد مــن المداهمات
للبؤر واألوكار اإلرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف
إج ــراءات التأمين على األنفاق والمعابر والمعديات مع
اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى المالحى لقناة
السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات
الجوية والبحرية.
كما قامت عناصر الجيش الثالث الميدانى ،بتنفيذ
العديد من األنشطة التدريبية ومداهمة البؤر اإلرهابية
بمناطق وســط سيناء مع االستمرار فى تأمين المجرى
المالحى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى وتأمين
سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات
الجوية والبحرية وتأمين األه ــداف الحيوية والمقاصد
السياحية بوسط وجنوب سيناء .

القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة عسكرية
بمشاركة األسلحة المنضمة حديث ًا

تشهد األيــام القليلة المقبلة ،قيام الــقــوات المسلحة
بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر  ، )2020حيث
شاركت تشكيالت ووحــدات القوات المسلحة من القوات
البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى باإلضافة
إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظالت فى
تنفيذ عدد من األنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح
االستراتيجى للقوات على كل االتجاهات االستراتيجية
للدولة ،وعلى ساحلى البحرين األحمر والمتوسط ،وذلك
فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.
ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية
لمختلف األسلحة من القوات البحرية والــقــوات الجوية
وقوات الدفاع الجوية والقوات البرية ،بما يثبت قدرة القوات
المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع
كل العدائيات على جميع االتجاهات االستراتيجية فى
توقيت متزامن.

القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم
العسكرية الثالثة لكرة القدم «مصر »2021
وقــع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولى
للرياضة العسكرية ،عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية
الثالثة لكرة القدم ( مصر  )2021والتى تعتبر أول بطولة كأس
عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة اإلفريقية
منتخبا على مستوى العالم "  4فرق من أوروبا
ويشارك بها 16
ً
و 4فرق من إفريقيا و 4فرق من آسيا و 4فرق من األمريكتين"
وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى
والسالم وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".
وألــقــى مساعد وزيــر الــدفــاع ،كلمة أكــد فيها أن تعزيز
المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أف ــراد القوات
المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كل
الجيوش ،موضحا ً أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى
جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى
تقام ألول مرة فى قارة إفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما
يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوليمبية
المصرية واالتحاد المصرى لكرة القدم .
وألــقــى السيد هيرفى روبــيــرت رئيس المجلس الدولى
للرياضة العسكرية ،كلمه أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر
لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة
سيكون على أفضل ما يكون ،موضحا ً أن الشعب المصرى
من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس
على البطولة ،موجها ً الشكر إلى جميع الجهات الحكومية
التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم
البطولة.
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إعدام «الموظف المرتشى» يثير االنقسام داخل مجلس النواب

>>مؤيدون :يقىض عىل الفساد ..ومعارضون :ينتهك حقوق اإلنسان ويخالف الدستور
أثــار مقتــرح برلمانــي بتوقيــع عقوبــة
اإلعدام علــى الموظف العام المرتشــي في
حــال إدانتــه بالفســاد وإهــدار علــى المال
انقســاما
العام؛ إلضــراره بمصالح الدولة،
ً
ما بيــن مؤيــد للمقتــرح ،لكونه يســاهم في
القضــاء علــى الفســاد داخــل مؤسســان
الدولة ،ورافض له ،باعتبــاره ينتهك حقوق
اإلنسان ويخالف الدستور.
المقتــرح يتبنــاه المهنــدس فــرج عامــر،
رئيس لجنــة الصناعة في مجلــس النواب،
والذي أعلن عــن اعتزامه التقدم بمشــروع
قانــون إلــى المجلــس ،يتيــح مــن خاللــه
تطبيق عقوبة اإلعدام علــى الموظف العام
المرتشي.
وبــرأي «عامر» ،فإنــه «ال يصــح في ظل
التنميــة والتطويــر الــذي يقــوده الرئيــس
عبدالفتاح السيســي في مختلف المجاالت
وال يــزال هنــاك موظــف مرتــش وآخرهــم
رئيس مصلحة الضرائب».
وأشــار فــي تصريحــات متلفــزة ،إلى أن
هنــاك ً
دول أفريقيــة مثــل روانــدا تطبــق
عقوبــة اإلعــدام علــى الموظف المرتشــي،
متابعــا« :ســوف أطالــب تطبيــق عقوبــة
ً
اإلعدام على الموظف المرتشــي والراشــي
والوسطي في قضية الرشوة».
رئيــس لجنــة الصناعــة فــي مجلــس
النــواب ،أردف «مصــر في حاجــة إلى ردع
شــديد لقضايــا الفســاد ونحــن فــي حاجة
ال تحتمــل أن يتالعــب احــد بالمــال العــام

ً
مســتكمل« :ســوف
ويتســبب فــي إهداره»،
أتقــدم بمشــروع قانــون لتطبيــق عقوبــة
اإلعدام على الموظف المرتشي يوم األحد
المقبل مع أول انعقاد البرلمان».
بــدوره ،الدكتور أبو المعاطــي مصطفي،
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
بالبرلمــان ،قــال إن «اللــه قــرر القصــاص
كعقوبــة للقتــل أو الخيانــة ،ومــن يســتغل
منصبة ويرتشــي يضــر المال العــام ويعتبر
خائ ًنا لألمانــة ،ومن ثم ال مانــع من تطبيق
عقوبة اإلعدام على الموظف المرتشي».
وأضــاف لـ«المصريــون»« :الرشــوة

أصبحت منتشــرة بشكل واســع ،وأصبحت
مثل الســوس الذي ينخر في عظام الدولة،
لذا وجب مواجهتها بكافة الطرق والقضاء
عليها».
وتابــع« :انتشــار الرشــوة أصبحــت على
نطــاق واســع وأصبــح هنــاك مرتشــين
كثــر ،وبالتالي كان البــد من تحــرك صارم
للقضاء عليها».
عضــو لجنــة الشــؤون الدســتورية
والتشــريعية ،أشــار إلــى أن القانــون أقــر
عقوبات للمرتشين تصل في بعض األحيان
لألشــغال الشــاقة المؤبــدة ،وال مانــع مــن

تطبيق عقوبة اإلعدام على المرتشين.
غيــر أن اللواء شــادي أبــو العــا ،عضو
اللجنــة التشــريعية والدســتورية بمجلــس
النــواب قــال إن مشــروع القانــون المقترح
يشــوبه العــوار الدســتوري ،باإلضافــة إلى
أن التوســع في تطبيق عقوبة اإلعدام على
جريمة الرشوة ضد حقوق اإلنسان.
وأضــاف ،أن «المــادة  103مــن قانــون
العقوبــات ،أقــرت عقوبــة الســجن المؤبــد
لكل موظــف عمومي طلب لنفســه أو لغيره
وعدا أو عطيــة ألداء عمل
أو قبل أو أخــذ ً
من أعمال وظيفته (رشوة)».

وتابــع« :وكذلك نص القانــون على إقرار
عقوبــة لمــن يقدم رشــوة ولــم تقبــل وذلك
بالمــادة  109والتــي نصــت علــى :أن مــن
عرض رشــوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن
وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة جنيه وال
تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض
ً
حاصــا لموظــف عــام ،فــإذا كان العــرض
ً
حاصــا لغيــر موظــف عــام تكــون العقوبة
الحبــس لمــدة ال تزيــد علــى ســنتين أو
غرامة ال تجاوز مائتي جنيه».
وأشــار عضــو اللجنــة التشــريعية
والدســتورية بمجلــس النــواب ،إلــى أن

تطبيــق عقوبــة الرشــوة تخــص الموظــف
العمومــي وحــدد قانــون العقوبات شــروط
صفــة الموظــف العــام وتتمثل فــي تقاضى
أجر مــن أمــوال الدولــة أو شــخص إداري
عــام أو أداء وظيفــة مــن أجــل خدمــة
الدولــة أو شــخص إداري عــام ،وأن
يخضــع الموظــف لنظــام اللوائــح الداخلية
التنظيمية للقطاع العام.
كانت هيئــة الرقابــة اإلدارية ،قــد ألقت
القبــض علــى عبــد العظيــم حســين عبــد
متلبســا
العظيم رئيــس مصلحة الضرائب،
ً
عقــب حصولــه علــى منافــع ماديــة وعينية
على ســبيل الرشــوة من بعض المحاســبين
القانونييــن المتعاملين مع المصلحة ،وذلك
عقب اســتصدار األذون القانونية من نيابة
أمن الدولة العليا.
وعقــب ذلــك أصــدر الدكتــور محمــد
قــرارا بتعييــن رضــا عبدالقــادر،
معيــط،
ً
نائب رئيس مصلحــة الضرائــب المصرية،
موجهــا بتســريع وتيــرة العمــل بالمشــروع
ً
القومــي لتحديــث المنظومــة الضريبيــة
وميكنتهــا علــى النحــو الــذي ُيســهم فــي
تعزيز الحوكمــة اإلدارية والمالية ،وإرســاء
قيــم النزاهــة والشــفافية ،ومواجهــة
التهــرب الضريبي ،وإرســاء دعائــم العدالة
الضريبية ،وتحصيل حق الدولة.

حسن عالم

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية يثير ضجة ..استفادة بالخبرات أم مجامالت؟

ً
ً
>>يصادر الطموح والكفاءات وإهدار للمال العام ..المرتبات ترتاوح بني  10و 20ألفا شهريا ..ومطالبات بخضوع الملف لألجهزة الرقابية
فتــح النائــب محمد فــؤاد ،عضــو مجلــس النواب،
واســعا حــول ملــف انتــداب أســاتذة
بــاب الجــدل
ً
الجامعــات فــي الهيئــات الحكوميــة والمؤسســات،
بعد أن قــدم ســؤاالً لرئيس مجلــس الــوزراء ،ووزيرة
التخطيــط ،بشــأن أســباب وآليــات اختيــار انتــداب
األســاتذة بالمناصــب القياديــة بعــدد مــن الجهــات
الحكومية دون االستعانة بالقيادات الوظيفية بها.
وتسبب هذا الطرح في االنقسام في الرأي ما بين
ومعــارض ،إذ أن هنــاك من يرى ضــرورة االســتعانة
بالكفــاءات األكاديميــة لالســتفادة مــن تجاربهــم
وخبراتهــم ،بينمــا هنــاك مــن يــرى أن االنتدابــات
"إهدار للمال العام" داخل الوزارات والمؤسسات ،بما
يؤدي إلــى إحباط الكفاءات داخل مؤسســات الدولة،
وحرمانهم من تقلد المناصب القيادية بالمؤسسة.
بداية الجدل
في العــام الماضي ،وافقــت لجنة التعليــم والبحث
العلمــي بمجلــس النــواب علــى قانــون تعديــل بعــض
أحكام قانون تنظيم الجامعــات الصادر بالقانون رقم
 49لســنة  ،1972المقدم من الحكومة والذي تضمن
اســتبدال  5نصوص ،وهى مــواد  84و 89و 91و137
و 189والخاصة باالنتداب.
وجــاء تعديــل نــص المــادة رقــم  84مــن القانــون
الجديــد كالتالــي" :مــع عــدم اإلخــال بحســن ســير
العمــل ،يجــوز نــدب أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد
موافقتهــم لمــدة محددة مــن جامعــة إلى أخــرى من
الجامعات الخاضعــة ألحكام هذا القانــون أو أى من
تعليميا ،وذلك بقرار
عاما
الجامعات التى تعد مرف ًقا ً
ً
مــن الوزيــر المختــص بالتعليــم العالــى بعــد موافقة
مجلســى الجامعتيــن المعنيتيــن ،كمــا يجــوز ندبهــم
للقيــام بمهام وظيفة عامــة أخرى بقرار من الســلطة
المختصــة بالتعييــن فى تلــك الوظيفــة بعــد موافقة
مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلسى القسم المختص
والكليــة ،وال يعتبــر النــدب كل الوقــت فــى هاتيــن

الحالتين إعارة تخضع ألحكام اإلعارة".
"إهدار للمال العالم وإحباط للكفاءات"
وفــي ســؤاله موجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء
الدكتــور مصطفــى مدبولــي ،ووزيــرة التخطيــط
الدكتورة هالة السعيد ،بشأن أســباب وآليات اختيار
انتــداب أســاتذة جامعــات بالمناصب القياديــة بعدد
مــن الجهــات الحكوميــة دون االســتعانة بالقيــادات
الوظيفية بهــا ،اعتبر النائب محمد فــؤاد ،أن انتداب
العديد من أســاتذة الجامعات لتولى هذه المناصب،
مطالبــا الحكومــة بكشــف
يتــم بشــكل غيــر مفهــوم،
ً
النقــاب عــن الحكمــة مــن تولــى أســاتذة الجامعــات
مناصــب قياديــة داخــل العديــد مــن المؤسســات
الحكوميــة المختلفــة دون االســتعانة بالقيــادات
الوظيفية من أبناء هذه المؤسسات.
وفــى تصريــح إلــى "المصريــون" ،طالــب فــؤاد بـــ
"الوقــوف علــى اآلليــات التــي يقــوم عليهــا اختيــار
أســاتذة الجامعــات لتولــى مناصــب قيــادة فــي هذه
المؤسســات ،دون االســتعانة بالعامليــن داخلهــا،
واألسباب الحقيقية وراء ذلك".
وأضاف" :موضوع انتداب دكاترة الجامعة مفسدة
كبيــرة وإحبــاط للكفــاءات فــى الدولــة ،المستشــار
يكلف المؤسسة مبالغ كبيرة ،وساعة الجد ال يتحمل
أى مســئولية ،عكــس الموظــف اللــى بيبقى مســئول
ويحاســب لــو أخطــأ ،ده أقــل استشــارى بيجيبــوه
بيقبض  ١٠لـ ٢٠أل ًفا فى الشهر".
وطالــب النائب بالكشــف عــن األســباب الحقيقية
وراء انتــداب أســاتذة الجامعــات ،ومــدى تأثيــر ذلك
علــى العمليــة التعليمية فــى الجامعــات بتفريغها من
قياداتهــا ،باإلضافــة إلى موقــف القيــادات الوظيفية
بالمؤسســات التى يتم فيهــا ندب أســاتذة الجامعات
لتولــى مناصــب قيادية بهــا ،ومــدى تأثير ذلــك على
بيئة العمل فيها ،متسائالً" :هل يؤثر هذا الندب على
سير وكفاءة العملية التعليمية بالجامعات؟ ،وما مدى

رضــا الموظفين عــن هــذه االنتدابات ،فــي ظل عدم
االستعانة بالعاملين في هذه المؤسسات؟".
بعض أسماء المنتدبين
أوضــح فــؤاد ،أن وزارة الثقافــة تتصــدر قائمــة
االنتدابــات بفــارق كبيــر عــن باقــى الــوزارات ،فمثــاً
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،هو الدكتور أحمد
عوض دكتور من أكاديمية الفنون ،ودكتورة هبة يوســف
األســتاذة بجامعة حلوان ،تشــغل منصب رئيــس قطاع
العالقات الثقافيــة ،والدكتور هشــام عزمى من جامعة
رئيســا لدار الوثائــق القومية ،والمجلس
القاهرة يعمل
ً
األعلى للثقافة ،على الرغم من أن المكانين "فى منتهى
الخطــورة" ،والدكتــور أنــور مغيــث مــن جامعة حلــوان،
يرأس المركز القومى للترجمة ،وكذلك صندوق التنمية
الثقافي ة يشغله دكتور فتحى عبدالوهاب األستاذ بكلية
الفنونالتطبيقية.

تحايل على القانون
واعتبر فؤاد أن "هناك تحايــاً على القانون ،الذى
محــددا مــن
عــددا
يمنــع أن تتجــاوز مــدة االنتــداب
ً
ً
السنوات ،إذ يتم التحايل على هذا البند بعمل رجوع
"صورى" على الــورق للجهة المنتدب منهــا ،ولو لمدة
يوم واحد "عشــان يبقى مــش مخالــف وبعدين يرجع
يبدأ مدة جديــدة من االنتداب تســتمر عدة ســنوات
أخرى" ،ما يعطى شعورًا ألبناء المؤسسة بأنهم مهما
اشــتغلوا بيكون للوزيــر رأى آخر والزم ينــزل لهم حد
براشوت من بره حتى لو فاشل".
وحول الحلول لهذه اإلشــكالية ،قــال النائب :ال بد
من قــرار مــن وزارة التخطيــط ومجلس الــوزراء بأن
يكون االنتــداب فــى حــاالت معينة تتــم بعــد موافقة
رئيــس الــوزراء ،وتكــون براتب مقــارب لراتب أســتاذ
الجامعة.

«الزمير» يهدد محصول القمح

حذرت نقابة الفالحين وبرلمانيون ،من انتشــار
حشــائش «الزمير» أو ما يطلق عليها «السابوس»،
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اإلضــرار ،وربمــا
تدميــر محصــول القمــح  ،2020الــذي ُيعــد أحــد
المحاصيل الشتوية اإلستراتيجية،.
جــاءت التحذيــرات وســط مطالبــات بضــرورة
توعية المزارعين بخطورة تلك الحشائش ،حتى ال
يؤدي انتشارها إلى نتائج ال تحمد عقباها.
ويعتبر «الزمير» من أخطر الحشائش التي تنمو
في حقــول القمح ،ويــؤدي انتشــارها إلــى تناقص
كبير في المحصول وربما القضاء عليه.
وقــال حســين عبــد الرحمــن أبــو صــدام نقيب
الفالحين لـ «المصريون» ،إن «الزمير» أو ما يطلق
عليــه «الســابوس» ،يهدد محصــول القمــح بتراجع
اإلنتاج ،وقد يصل األمر إلى حد الهالك بالكامل.
وأشــار إلى أنه عبارة عن «حشيشة حوليه تنمو
في زراعــات القمح لتســقي وتتغــذي بجانبه ،فهي
تزاحــم نباتــات القمــح فــي الحصــول علــي المــاء
والعناصــر الغذائيــة ،ويــؤدي وجودها إلى انتشــار
مسببات األمراض وصعوبة عملية الحصاد».
وأضاف «أبو صدام» ،أن «أفضل طريقة للوقاية

من هذه «الحشيشــة» غير المرغــوب فيها ،اختيار
تقــاوي قمــح خالية مــن بذورهــا ،وعدم التســميد
بســماد بلــدي يحمــل روث مواشــي تغــذت عليها،
مع المكافحــة اليدوية فور ظهورهــا ورش مبيدات
الحشائش الموصي بها».
نقيــب الفالحيــن أوضــح أن «الزميــر» ينمــو
بســرعة وتنتقل بذوره عن طريق الهواء أو الماء أو
األسمدة العضوية ،كذلك تأتي مع تقاوي القمح.
وتابــع« :حشيشــة الزميــر تظهــر بوضــوح عنــد
بداية مرحلة طرد السنابل في القمح وتكون أعلي
مــن نباتات القمــح وقد تتوطــن في التربــة لتنبت
في المواســم التالية ،وتعتبر من أخطر الحشائش
التــي تــؤدي إلــي اإلضــرار بالكميــات المنتجة من
القمح».
بدوره ،قــال رائف تمــراز ،عضو لجنــة الزراعة
والري بمجلــس النواب ،إن «حشــائش الزمير توثر
ســلبا علــى محصــول القمــح ونمــوه ،وتــؤدي إلــى
ً
انخفاض اإلنتاجية ،ما يســتدعي ضــرورة القضاء
عليها ومواجهته بكافة السبل الممكنة».
وأضــاف «تمــراز» لـ«المصريــون» ،أن «هــذه
الحشــائش تكون أطول مــن القمــح ،وتحصل على

جزء من األسمدة والغذاء الذي يوضح للمحصول،
وبالتالــي ال يحصل النبات على الغــذاء الكامل ،ما
يؤدي إلى تراجع اإلنتاجية».
عضــو لجنــة الزراعــة بالبرلمــان ،شــدد علــى
ضرورة تعريــف وتوعيــة المزارعين بخطــورة تلك
الحشائش وكيفية مواجهتها.
وطالــب بتوفيــر كافــة المبيــدات التــي يمكنهــا
القضاء عليــه في مــدة زمنية قصيــرة ،مضي ًفا :ال
يجــب التهــاون أو االنتظــار أكثر مــن ذلــك ال تقع
نتائج ال يحمد عقباها.
وتابــع« :انتشــر منــذ وقــت قريــب الهالــوك في
محصــول الفــول مــا أدى لمشــكالت كثيــرة جــراء
ذلــك» ،مســتدر ًكا« :ال يجب تكــرار الخطــأ والندم
بعد ذلك هناك إمكانية للقضاء عليه».
وقال المهندس الزراعــي ،محمد عبدالغفار ،إن
«حشــائش «الزمير» تظهر عند ظهور الســنابل في
محصول القمح ،وعند بداية هــذه المرحلة يجب
االنتهاء من النقاوة اليدوية».
وأضــاف« :تظهــر الحشــائش أعلى مــن نباتات
القمح بعد طور طرد «دالياته» ،ويؤدي بقاؤها إلى
انتشــار حبوبها في التربــة ،أو تواجدها مع حبوب

القمح لتكون مصدر عدوى في السنوات القادمة».
وأكــد ،أن تكــرار زراعــة القمــح فــي نفــس
األرض يــؤدي إلــى زيــادة انتشــار حشــائش
«الزميــر» ،مــا يتســبب فــي تقليــص إنتاجيتــه
بنســبه كبيــرة ،حيــث أن وجود عــدد  227دالية
زميــر فــي المتــر المربــع يقلــل إنتاجيــة القمــح
بمقدار .?93
ووف ًقــا لما نصــح بــه المهنــدس الزراعــي ،فإن
يجــب «علــى المــزارع مكافحــة حشــائش الزميــر
بمحصول القمح  2020عن طريــق اآلتي :المتابعة
المســتمرة ،والنقــاوة اليدويــة ،والــدورة الزراعية،
والمكافحة الكيميائية ،وطريقــة الزراعة ،واختيار
التقاوى الخالية من الزمير».
وأضاف« :اكتشاف الزمير في المراحل المبكرة
يعمــل علــى ســهولة مكافحتها مــن خــال التمييز
بينهــا وبين محصــول القمــح ،حيث تميز الســنابل
محصــول القمــح ،وهو األمــر األكثــر تمييــ ًزا حال
انتشار الحشائش».

حسن عالم

مطالبات بتقنين االنتدابات وخضوعها
لألجهزة الرقابية
وقــال الدكتــور عبدالعظيــم الجمــال ،أســتاذ
المناعة المســاعد بجامعة قناة السويس ،إن "مشكلة
االنتداب تحتاج إلى عدة ضوابط لتكون مثمرة وتأتى
بنتائج.
وأضــاف لـــ "المصريــون" ،أنــه "ال بــد مــن تقنيين
اختيــار المستشــارين ،علــى أنه يكــون اللجــوء إليهم
في حــال الضــرورة القصــوى فقط ،ووضــع توصيف
وظيفــي لعمــل المستشــار المنتــدب ،يكــون ذا مهــام
محددة ورؤية واضحــة ،وأال تزيد فترة االنتداب على
حاليــا من خالل
 ٤ســنوات ،دون أي تحايل كمــا يتم
ً
قطــع االنتــداب لعــدة أيــام ،ثــم يبــدأ فــي احتســاب
مــدة جديــدة ،خاصــة وأن راتــب المنتــدب أضعــاف
مطالبــا بوقف راتــب األكاديمي في
راتبــه الجامعي"،
ً
الجامعة التي يعمل بهــا طول فتــرة انتدابه بأي جهة
أخرى.
وطالب الجمال بخضوع جميع االنتدابات لألجهزة
الرقابيــة؛ مثــل الرقابــة اإلداريــة والجهــاز المركــزي
للمحاســبات إلغــاق بــاب المجامــات والوظائــف
الديكورية.
التخطيط :الملف لم يعد من اختصاصات الوزارة
وفــى تعليقــه علــى ملــف االنتدابــات ،قــال رامــى
جــال ،المتحــدث باســم وزارة التخطيــط ،إن هــذا
الملف لــم يعد لــه أى عالقة بــوزارة التخطيــط ،وإن
األمــر اآلن مــع مجلــس الــوزراء والجهــاز المركــزى
للتنظيم واإلدارة.
وأضاف ،أن وزارة التخطيــط والتنمية االقتصادية
ليست لها عالقة بالموضوع ،فملف اإلصالح اإلدارى
جــزءا مــن عملنــا علــى اإلطــاق ،التنظيــم
لــم يعــد
ً
تحديدا.
واإلدارة أقرب فى هذه النقطة
ً

الدوينى فولى
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«السحر األسود» فى المالعب ..من «خنازير األشانتى» إلى «قفل الشبكة»

>>"فوطة مسحورة" فى أمم إفريقيا" ..ذبح األرنب" فى القسم الثاىن ..و"زلطات" إليقاف األهىل
ظاهرة استخدام السحر األسود في مالعب
كرة القدم ،الحديث عنها أمر ليس بجديد كما
قد يعتقد البعض ،إذ أنه لطالما شكت الفرق
المصرية منها على مدار سنوات طويلة ،أثناء
اللعب في دول إفريقية ،لكن الحديث عنها لم
يكن بهذا الزخم المتزايد كما هو اآلن في وسائل
اإلعالم وعلى منصات شبكات وسائل التواصل
االجتماعي.
كما أن الجديد هو الحديث عن انتشار هذه
الظاهرة في مالعب كرة القدم المصرية ،وهو
ـرارا مرتضى منصور،
األمــر الــذي شكا منه مـ ً
رئيس نــادي الزمالك ،بعدما اتهم فرج عامر،
رئيس نادى سموحة ،وسيد عبدالحفيظ ،مدير
الكرة باألهلي ،وممدوح عباس رئيس مجلس
إدارة الزمالك األســبــق ،وهانى العتال ،نائب
رئيس نادي الزمالك ،بأنهم السبب وراء النتائج
المخيبة لناديه فى بطولة الــدورى العام ،بعد
جلب أحد السحرة لقفل الشبكة أمام الالعبين
ومنعهم من تسجيل األهداف ،وفق زعمه.
قفل الشبكة
عقب مباراة الزمالك واإلنتاج الحربي التي
انتهت بالتعادل السلبي ،خرج رئيس الزمالك
بتصريحات قال فيها إن العبى األبيض ليس
لهم ذنب فى عدم تسجيل أهداف خالل اللقاء،
وإن "السبب يرجع إلــى أن الشبكة بها قفل
يمنع الالعبين من التهديف أو تحقيق النتيجة
المطلوبة للفوز بنقاط اللقاء".
وتزامن ذلك مع تــداول نشطاء على مواقع
صورا لشيخ يدعى سعيد
التواصل االجتماعى
ً
السيد ،أحد الشيوخ المعروفين بفك السحر،
وهو يقف أمام مقر نادى الزمالك بميت عقبة،
والــذي كتب عبر حسابه الشخصى على موقع
"فيس بــوك" قــائ ـاً" :وداع ــا للهزائم انتظروا
عودة مدرسة الفن والهندسة االتفاق على الفك
بشرط على عدم المساس باألهلي".
الفوطة المسحورة
خــال أح ــداث الــمــبــاراة التى جمعت مصر
وغانا فى بطولة األمم اإلفريقية تحت  23سنة

التى استضافتها مصر في نوفمبر الماضى،
وانتهت بفوز الفراعنة بثالثة أهــداف مقابل
هدفين ،الحظ الجهاز الفنى للمنتخب األولمبى
بقيادة شوقى غــريــب ،وضــع الــحــارس الغانى
فوطة خاصة مكتوب عليها "حسبى الله ونعم
الوكيل ..يا الله" ،وقد اكتشفها الالعبون بعد
نهاية الشوط األول ،يتم إبعاد الفوطة خارج
الملعب.
ووقتها علق الداعية ،الشيخ خالد الجندى،
قائالً" :ألول مرة أشــوف بعينى الذين يعبثون
بالغيب ويتالهون ويهرجون به".
وأضــاف" :اإليمان بالغيب تحول عند بعض
األشخاص إلى حالة تهريج؛ فهم أشخاص ال
حقيقيا ،فهو غيب ال تدركه
يؤمنون بالغيب إيما ًنا
ً
مستشهدا بالقرآن الكريمً ،
قائل" :إِ َّن ُه
العيون"،
ً
ث َل ت ََر ْو َن ُه ْم".
ح ْي ُ
َي َرا ُك ْم ُه َو َوق َِبيلُ ُه مِ ْن َ
وأشــار إلــى أن "اإليــمــان بالسحر هو إيمان
موجودا من قبل ،ولكنه بطل بمبعث
بأمر كان
ً
النبى صلى الله عليه وسلم" ،الف ًتا إلى أن النبى
صلى الله عليه وســلــم ،آخــر َمــن تــعـ َّرض إلى
السحر ،ومن َث َّم نزلت المعوذتان لتبطال السحر
إلى يوم القيامة.
وأوضح الجندى أن القرآن به كثير من األمور
التى ب ُ
طلت ولــم تعد موجودة حتى اآلن ،وكل
األمــور التى وردت فى القرآن ليس بالضرورة
أن تكون موجودة فى الفترة الحالية ،مضي ًفا:
"مثل (ما ملكت أيمانكم) التى لم تعد موجودة
فى الفترة الحالية".
ولفت إلــى أن بعض اآليــات القرآنية كانت
تخاطب ظرف الزمان والمكان ،وبعض اآليات
القرآنية األخرى ممتدة إلى يوم القيامة ،منو ًها
بأن اآليــات التى تتناول السحر كانت تخاطب
الزمان والمكان.
األرنب فى القسم الثانى
كــان الف ًتا أن مالعب دوري القسم الثاني
شهدت ظــاهــرة جديد مــن نوعها ،تتمثل في
ذبح األرانب في شباك مرمى الفرق المنافسة،
اعتقادا أن هذا يفك النحس واألعمال.
ً

البداية كانت عندما قام العبو فريق شربين
الذي يخوض منافسات القسم الثاني في عام
 ،2016بذبح أرنــب قبل مباراتهم أمــام اتحاد
الــســنــبــاويــن وقــيــامــهــم بــتــوزيــع لــحــومــه داخــل
اعتقادا منهم بأن هذا سيجلب لهم
المرمى،
ً
الحظ ،لكنه ظل يعانى حتى الدقائق األخيرة من
دورى القسم الثانى من أجل البقاء فى المسابقة
وعدم الهبوط للقسم الثالث ،كما قام مسئولو
أيضا ،فى نفس الموسم على
نبروه بذبح أرنب ً
خط المرمى.
الخطيب يبطل مفعول السحر الغانى
فى مباراة األهلى أمام أشانتى كوتوكو الغانى
فى نهائى بطولة  ،1983/1982صمم الفريق
"حجابا" ،يحوى تعويذة سحرية من أجل
الغانى
ً
تعطيل خطورة العبى "الشياطين الحمر" ،وقيل
وقتها إن محمود الجوهري المدير الفني لألهلي
لجأ إلى أحد مشايخ األزهر إلبطال السحر .و
نجح األهلي في تجاوز كوتوكو بثالثية نظيفة
على استاد القاهرة ،وأحرز األسطورة محمود
الخطيب ،رئيس النادي الحالي ،هدف التعادل

للشياطين الحمر في مباراة اإليــاب ،ليقتنص
المارد األحمر أول بطولة إفريقية.
خنازير أشانتى كوتوكو
كما سبق وأن تحدث عادل المأمور حارس
مفسرا خسارة الفريق األبيض
الزمالك األسبق
ً
من أشانتى كوتوكو  1/5فى نصف نهائى دورى
أبــطــال إفريقيا مــوســم  ،1987بــذبــح الفريق
المنافس عدة خنازير ونشر الدم على حوائط
غرفة خلع مالبس الزمالك هناك ،وأنه خالل
قطعا من
المباراة ألقى عليهم الجمهور الغانى
ً
اللحم.
سحر يانج أفريكانز
لجأ حارس مرمى يانج أفريكانز إلى وضع
مادة مجهولة على خط مرماه فى مباراة فريقه
أمــام األهــلــى بــإيــاب دور ال ـــ 32لبطولة دورى
األبــطــال اإلفــريــقــى نسخة  2012على استاد
المكس باإلسكندرية ،قبل أن ينجح سيد معوض
فى إحــراز هدف األهلى ،الذى فك به السحر
واحتكم الفريقان إلى ضربات الحظ الترجيحية،
التى حسمها األهلى لصالحه.

معزة النيجر إليقاف خطورة الفراعنة
واقــعــة غريبة حدثت فــى مــبــاراة المنتخب
الوطنى أمام النيجر فى التصفيات اإلفريقية
المؤهلة ألمم إفريقيا  ،2012بعدما ظهر ساحر
يصطحب "معزة سوداء" تجول بها داخل أرض
الملعب ،ليكتشف الجميع أنها ما هي إال تعويذة
ســحــريــة مــن أج ــل ف ــوز منتخب النيجر على
الفراعنة.
زلطات إليقاف األهلى
وضــع حــارس مرمى الملعب المالى ،ثالث
زلطات داخــل مرماه خالل مباراة فريقه أمام
األهلى فى إياب دور الـ 16بدورى أبطال إفريقيا
عام  ،2012كنوع من السحر األسود ،فى محاولة
منه لمنع مرماه من تلقى أهداف حمراء.
عظام حيوانات
فى مباراة المنتخب الوطنى أمــام السنغال
ببطولة كــأس األم ــم اإلفــريــقــيــة ،عثر مراقب
المباراة على كيس موضوع أسفل مقاعد بدالء
المنتخب ،وبفتحه تبين أنه يحتوى على عظام
حــيــوانــات وبــعــض أعــشــاب وقــصــاصــات ورق
مكتوبة بلغة غريبة لم يستدل على تفسيرها،
وقــيــل إنــهــا إح ــدى الــتــرانــيــم اإلفــريــقــيــة لربط
المنتخب الوطنى والحد من خطورة الالعبين.
دجال" :حسام وكمونة والحضرى" يلجأون لى
فــى أواخـ ــر التسعينيات ،ألــقــت الشرطة
القبض على دجال فى أحد أحياء مدينة نصر
لممارسته أعمال الشعوذة واالحتيال .اعترف
خالل التحقيقات بالعمل مع نجوم كرة مشاهير،
ليساعدهم على التألق.
وحدد "الدجال" أسماء وطبيعة األعمال التى
طلبوها منه وهم :عصام الحضري ،حيث قال
إن الحارس الدولى كان يعيش وقتها فترة كروية
سيئة يرغب فى االنتهاء منها والعودة للتألق،
فلجأ إليه .وأشار إلى اسم سمير كمونة الذى
أوروبيا وقتها ،وكان له
كان يرغب فى االحتراف
ً
ما أراد باللعب مع كايزر سالوترن األلماني ،وكان
االسم األخطر فى اعترافات الدجال هو حسام
حسن أشهر هداف فى تاريخ الكرة المصرية

والمدير الفنى الحالى لسموحة ،إذ قال الدجال
إنه كان يتردد عليه من حين آلخر.وأحدثت تلك
االعترافات جدالً
واسعا وقتها ونفاها الالعبون،
ً
واختفى بعدها الدجال عن األنظار.
عالج الالعبين بالسحر
أيضا ،لجوء
ومن األمور التي أثارت الجدل
َ
العديد من الالعبين األفارقة للعالج باستخدام
السحر ،كما حصل مع إبراهيما توريه مهاجم
فريق مصر المقاصة وقتها ،وشقيق الثنائى
الدولى السابق يايا والحبيب كولو توريه.
فــبــعــد اكــتــشــاف إصــابــتــه بــقــطــع بــالــربــاط
الصليبى ،أبــدى رغبته وقتها فى السفر إلى
بلده كوت ديفوار لتلقى العالج بالسحر أمالً فى
الشفاء السريع ،وهو ما رفضه مسئولو النادى
فى البداية وطالبوه بإجراء جراحة ً
أول ،إال أنه
أصــر على السفر حتى قبل إجــراء الجراحة،
إيــمــا ًنــا منه بسرعة عــودتــه بعد شهرين على
أقصى تقدير بعد العالج بالسحر هناك.
كما سار بعض الالعبين األفارقة على نهجه،
بل إن هناك العبين عالميين خضعوا لبعض
العالجات الغريبة التى خرجت عن نطاق العلم،
وسارت فى طريق الخرافة.
وعــنــدمــا تــعــرض أحــمــد فيليكس ،مهاجم
األهلى األسبق ،لكسر مضاعف إلصابة فى يده
استلزمت وضع جبيرة لمدة ثالثة أشهر ،سافر
إلى غانا ،وعاد بعد أسبوعين ،وأظهرت األشعة
سالمة اليد المكسورة.
أمــا الغانى إري ــك بيكوى مهاجم بتروجت
األســبــق ،فــقــد احــتــار األطــبــاء فــى تشخيص
إصــابــتــه الــتــى اســتــمــرت ط ــوال الـــدور الثانى
قبل 4مواسم ،ما جعله يقرر السفر إلى بالده
للخضوع لجلسات تحت إشراف أحد السحرة
هناك .وبالفعل أجرى الالعب اتصاالً فى بداية
الموسم بالجهاز الفنى لفريقه ،وأبلغه بقدرته
على المشاركة فى أقرب المباريات.

أمير سعد

«كافية ..كوافير ..معرض سيارات» ..العبون يرفعون شعار «الكرة ملهاش أمان»

>> التوأم يمتلكان والصقر يمتلكون معارض سيارات ..بركات ومعوض رشيكان فى محل أسماك ..الحرضى يفتتح كافيه ..ونادر السيد يستثمر فى الالعبني
"القرش األبيض ينفع في اليوم األسود" ،شعار يرفعه العبو
كرة القدم لتأمين مستقبلهم ،خاصة وأن مشوارهم داخل
قصيرا مقارنة بالمهن األخرى ،لذا يحرص عدد
المالعب يعد
ً
كبير من الالعبين ،على استثمار ضخامة رواتبهم باألندية،
وفتح مشاريع خارج المستطيل األخضر ،لتكون مصدر دخل
لهم بعد اعتزالهم ،بعضها تقليدي ،وأخرى غريبة.
لكن األمــر ال يخلو مــن سلبيات ،إذ أن انشغال هــؤالء
الالعبين بمشاريعهم واستثماراتهم الخاصة يجعلهم يضعون
دائما نصب أعينهم ،وهو أمر له تأثيره على أدائهم داخل
ذلك ً
الملعب بسبب التفكير في المستقبل ،السيما وأن سنوات
لعبهم محدودة بالمالعب ،خاصة إذا ما تعرضوا إلصابة
خطيرة تنهى مشوارهم ،فيجدون أنفسهم أمام أزمة حياتية
لم تكن في الحسبان.
"المصريون" تسلط الضوء على بعض نجوم الكرة ،الذين
استثمروا أمــوالــهــم ،وكــانــت لهم مشاريعهم الخاصة أثناء
وجودهم في مالعب كرة القدم:
التوأم حسن
حــســام وإبــراهــيــم حــســن ،أشــهــر ت ــوأم فــي تــاريــخ الكرة
المصرية لهما السبق بين أبناء جيلهم في التفكير في إقامة
مشاريع خاصة بهما خارج المستطيل األخضر ،حتى أنهما لم
ضا السيارات
ينتظرا نهاية مشوارهما بالمالعب ،وافتتحا معر ً
بالمعادي ،وقتما كانا يلعبان بصفوف األهلي.
ثانيا بجوار سكنهما بمدينة نصر،
ومن ثم افتتحا معر ً
ضا ً
ضا ثال ًثا في مصر الجديدة ،ومعظم زبائنهما من العبي
ومعر ً
كرة القدم ومشاهير الرياضة.
دافعا للتوسع في عملهما
وكان نجاح تجربتهما االستثمارية ً
إلى بعض الدول العربية ،ومنها اإلمــارات دبي واألردن ،في
الوقت الذي أقنع فيه حسام شقيقه إبراهيم بافتتاح كافيه
"فرست كالس" بدبي الذي يحظى بشهرة واسعة.
أحمد حسن
خاض أحمد حسن ،عميد العبي العالم تجربة االحتراف
الخارجي لسنوات طويلة ،وكان أثناء لعبه في صفوف إندرلخت

البلجيكي يعمل في استيراد بعض المنتجات والمحاصيل
الزراعية من مصر.،
لكن مجال استثماره األساسي يتمثل في تجارة السيارات،
والحصول على توكيالت لماركات الشهيرة ،وموديالت حديثة،
ويعتبر معرض "الصقر" أحد أشهر معارض السيارات في
مصر.
كما عمل قائد منتخب مصر السابق على تأسيس شركة
حاليا إلقامة مصنع
سياحة ومراكب نيلية فاخرة ،ويسعى
ً
للكيماويات واألســمــدة بمسقط رأس ــه فــي مــركــز مغاغة
بمحافظة المنيا.
بركات ومعوض
تزامل محمد بركات ،وسيد معوض لسنوات طويلة داخل
معا في صفوف النادي اإلسماعيلي ،قبل أن
المالعب ،ولعبا ً
ينتقال إلى صفوف األهلي ،وقد توجا زمالتهما في الملعب
بعالقة صداقة قوية جمعت بينهما خارج المستطيل األخضر.
لم يتوقف األمــر عند هذا الحد ،فقد دخال في شراكة
تجارية ،وأقــامــا واح ـ ًـدا مــن أشهر المشاريع االستثمارية
الناجحة ،بعد أن قــام الثنائي المتزامالن بالجهاز الفني
لمنتخب مصر الحالي بقيادة حسام البدري بافتتاح "محل
أسماك".
عماد متعب
أمــا عماد متعب ،مهاجم النادي األهلي ومنتخب مصر
السابق ،فقد اتجه إلى استثمار مختلف بعض الشيء ،مستغالً
شعبية زوجته يارا نعوم ،ملكة جمال مصر السابقة ،وعارضة
األزياء الشهيرة في افتتاح "اتليه" فاخر.
ويقوم "متعب" باستيراد أحــدث الموديالت من فساتين
الحفالت والسهرات من الخارج ،والتي تجذب نجمات الفن
خصوصا.
وسيدات المجتمع وزوجات رجال األعمال
ً
بينما اشــتــغــل مــهــاجــم األهــلــي الــســابــق فــي التحليل
الــريــاضــي ،وافــتــح سلسلة مــحــات للمالبس الرياضية
بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ،كنوع من رد الجميل
ألسرته بمسقط رأسه.

شادى محمد
افتتح شــادي محمد ،قائد األهلي السابق ،محل كوافير
بأحد اإلحياء الراقية بالقاهرة لتكون وسيلة لتأمين مستقبله
بجانب قيامه بتقديم برنامج رياضي على قناة األهلي.
عصام الحضري
سار عصام الحضري ،أسطورة حراس المرمى المصريين
اآلخــر على درب زمــائــه ،وفتح "كافيه" في منطقة مصر
الجديدة يقدم مختلف المشروبات.
وقام باستيراد "شيشة" فاخرة من الخارج ،ذات مواصفات
تقلل من نسبة المخاطر ،فضالً عن تقديم أشهر المشروبات
الخليجية لخدمة زبائن الكافية من الجنسيات الخليجية.

نادر السيد
اتجه نادر السيد ،حارس مرمى الزمالك واألهلي ومنتخب
مصر السابق إلى سوق االستثمار بمجال الرياضة وسمسرة
الالعبين ،فــي مصر وال ــدول العربية ،مــن خــال تأسيس
أكاديمية ومدرسة كرة بنادي الربوة في منطقة زايد.
رونالدو
هذا النوع من االستثمار الذي يلجأ إليه الالعبون في مصر
لتأمين مستقبلهم ليس بدعة محلية كما قد يظن البعض،
فالعديد مــن مشاهير الــكــرة فــي العالم لهم استثماراتهم
الخاصة ،وعلى رأسهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو،
التي قدرت ثروته بنحو  300مليون يورو العام الماضي.

"رونــالــدو" نــوع مصادر دخله على الرغم من استمراره
بالمالعب حتى اآلن ،فهناك خط إنتاج المالبس يحمل عالمة
"سي ار  ،"7وسلسلة فنادق في البرتغال ومدريد ونيويورك.
خاصا في "ماديرا" يجذب الكثير من
كما أنه يملك متح ًفا
ً
السائحين ،إلى جانب ماله ليلية وصــاالت لأللعاب البدنية
وتطبيقات على الهواتف الجوالة.
ميسى
بينما يملك غريمه التقليدي ،األرجنيتي ليونيل ميسي ،نجم
ضخما في مسقط رأسه
سكنيا
مشروعا
برشلونة اإلسباني،
ً
ً
ً
في "روساريو" ،يضم سبعة أحياء مغلقة ،إضافة إلى شاطئ
وملعب للجولف ومنطقة رياضية.
فخما في
مطعما
إما الحارس المخضرم "بوفون" ،يمتلك
ً
ً
التوسكانا بجانب عدة عقارات في المنطقة نفسها وقرية
فاخرا ،على الجانب اآلخر أقدم العديد من
ساحلية وفند ًقا
ً
نجوم الكرة اإلسبانية على إنشاء مطاعم ،استغالالً للطابع
السياحي المميز في المدينة الكتالونية ،مثل جيرارد بيكيه،
الذي يملك مطعم "ناتروس" المشهور بشطائر البرجر.
مطعما في
أما إيفان راكيتيتش ،العب برشلونة ،فأسس
ً
إشبيلية حيث لعب للفريق األندلسي ساب ًقا ،لكنه اضطر
قريبا من استاد ريال بيتيس ،الغريم التقليدي
إلغالقه ألنه كان ً
إلشبيلية ،حيث تعرض لمضايقات من جماهير المنافس.
وبعيدا عن االستثمار في اللعبة ،اتجه النجم اإليطالي
ً
فرانشيسكو توتي أسطورة رومــا ،لرعاية فريق للدراجات
النارية يحمل اسم "توتي توب سبورت" ،بجانب امتالكه لخط
أيضا.
إنتاج للمالبس والمستلزمات الرياضية باسمه ً
واتجه النجم اإلسباني كارليس بــويــول ،قائد برشلونة
السابق ،لطريق مختلف وأسس شركة بعد االعتزال إلدارة
أعمال العبي كرة القدم ،وكان وكيال لصفقة انتقال مارك
بارترا من البرسا لبروسيا دورتموند.

محمد عبد الحارس

«محمد صالح» فى مرمى نيران المصريين بعد غيابه عن حفل «الكاف»

>> سيف :الفرح فى بلدنا ..وما يصحش يغيب عنه ..المستكاوى :ما فعله "بنو شتيمة" ضده ال يليق ..واألدور :خيب آمال محبيه ..لكنه الخارس األكرب
قوبل غياب النجم محمد صــاح ،جناح فريق ليفربول
اإلنجليزى والمنتخب الوطني عــن حفل أفــضــل العــب فى
مؤخرا بردود
إفريقيا لعام  2019الذي استضافته الغردقة
ً
فعل غاضبة ،ال سيما أن مصر سعت إلــى استغالل الحفل
السنوي للترويج السياحي في البالد ،التي تمثل السياحة فيها
ثاني أهم مصادر الدخل القومي بعد قناة السويس.
كان غياب صالح مفاجئًا للكثيرين لعدة أسباب؛ أبرزها كون
الحفل يقام فى بلده مصر ،كما أنه كان غير مرتبط بمباريات
في ذلك الوقت ،بعكس الجزائرى رياض محرز المرشح الثالث
للجائزة ،وهو ما فجر انتقادات واسعة على منصات وسائل
التواصل االجتماعي ،انضم لها العديد من النقاد الرياضيين
في مصر.
إذ عبر الناقد الرياضى محمد سيف عن رفضه ألي مبرر
لغياب صالح عن حفل االتحاد اإلفريقى (الكاف) الذى أقيم
فى مصر لتوزيع جوائز األفضل في عام .2019
وقال سيف لـ"المصريون"" :نشعر بالسعادة فى حال فوز
أى مصرى بأى جائزة فى أى مكان ،وكنا نتمنى أن يفوز طارق
حامد بجائزة أفضل العب داخل القارة ،وكذلك صالح ،لكن
فاز بالجائزة مانى ولم يفز بها مجاملة ،بل عن استحقاق".
واختلف مع من يبررون لصالح عدم حضوره ،قائالً" :الفرح
فرحنا معمول فى بيتنا ،وحضرتك كان الزم تيجى ألنى جيتلك
فرحك ورقصت معاك بالبلدي".
وتابع" :هذا حدث في العام الماضى ،عندما توج صالح فى
السنغال بلد مانى ،وكان من الواجب على صالح أن يحضر
عندما أقيم االحتفال في بلده ،وال يوجد أى عــذر لكى ال

يحضر ،خاصة أن مانى زميله فى نفس الفريق ويخوضان نفس
التدريبات ونفس الطائرة الخاصة كانت ستقلهما".
واعتبر أن "ما يطرحه البعض أن هناك خال ًفا حول الشركة
الراعية للحفل فماذا لو كان ربح الجائزة هل كان سيتخلف؟،
أما لو كان الخالف مع الكاف فعليه إرجاع الجائزتين اللتين
نالهما فى السنتين الماضيتين".
في المقابل ،رأى الناقد الرياضى حسن المستكاوى ،أن
عدم حضور صالح حفل جوائز األفضل فى إفريقيا قد يكون
مشيرا إلى أنه ليس من ضمن تلك األسباب فوز
له أسبابه،
ً
ساديو مانى بالجائزة.
وأضاف لـ"المصريون"" :من المؤسف أن عدم حضوره أدى
إلــى فتح أبــواب الهجوم عليه بأساليب غير مقبولة ،يدرك
جيدا لصفحات التواصل االجتماعى التى
أسبابها المراقبون ً
تهاجم صالح كلما نجح ،وكلما رفع علم مصر ،وكلما ارتفعت
أسهمه".
وأشــار إلى أن "هــؤالء وأمثالهم هم الذين شجعوا منتخب
ناجحا فى
غانا ضد منتخب مصر ،هم الذين ال يرون شيئًا
ً
مصر ،وهم دا ًئما ضد كل بطل مصرى ،وكل مشروع مصرى،
وكل إنجاز مصرى ..وأتكلم هنا عن قبيلة "بنى شتيمة" ،وليس
عن الذين انتقدوا صالح وكانوا يتمنون حضوره من أجل الحفل
ومن أجل االحتفاء به".
وأتم" :األسف والنقد لعدم حضور محمد صالح يمكن أن
يكون مقبوالً ،لكن هــذا الهجوم والسباب وقلة األدب ضده
يكشف عن كثرة الصيادين فى الحسابات المزيفة والوهمية
مشيرا إلى أن "عدم حضور صالح أدى لظهور
لرموز مصرية"،
ً

حب المصريين بشكل مساوٍ للسنغالى ساديو مانى".
وتــســاءل" :م ــاذا لــو كــان صــاح قــد حضر بالفعل؟ أليس
جميعا؟".
محتمالً أن يخطف األضواء من الفائزين
ً
فيما تهكم شادى عيسى ،رئيس تحرير جريدة "الفريق"،
ً
قائل" :المسافة بين مكة
على عدم حضور "صالح" للحفل،
والرياض ..ال تساوى المسافة بين القاهرة وسهل حشيش ..أم
العلم أنه ليس األفضل هذا الموسم جعله يعتذر؟".
وتابع" :الهجوم على محمد صالح يجب أال يكون على هذا
الموقف المخزي ،بل هناك مواقف أخرى يجب انتقاده بشكل
قوى عليها والتى كان آخرها اعتذاره عن عدم التواجد مع
المنتخب بسبب جولة ترفيهية ترويجية لنفسه ،والتى بررها
جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى بأن غيابه عن المعسكر
جاء من أجل إراحته من اإلرهاق الذى يعانى منه".
فيما طالب الناقد الرياضى طارق األدور ،صالح بالعودة
إلــى سابق عهده ،عندما خــرج من مصر منذ سنوات شابًا
مصريا أصيالً
طموحا مقاتالً من أجل بناء ذاته ووطنه.
ً
ً
وأضــاف لـ"المصريون"" :لن يتفق شخص واحــد من مائة
مليون مصرى مع ما فعله صالح بمقاطعة حفل أحسن العب
إفريقى ،بعدما علم من التسريبات أن زميله فى ليفربول ساديو
مانى هو صاحب اللقب ،ألننى لست مع مقاطعة أى العب
للحفل طالما ورد اسمه ضمن الثالثة األوائل فى كل فرع من
فروع االستفتاء".
وتابع" :ما زاد من مرارة غياب "صالح" هو استضافة مصر
للحفل فى بقعة ساحرة من أرضها فى سهل حشيش بالغردقة،
وكان كل اإلعالم ينتظر حضور نجم مصر حتى يكتمل نجاح

الحفل ،وأظن أنه لو حضر ،لغطى بشخصيته وشعبيته على
الجميع فى الحفل بما فيهم صاحب الجائزة".
وأكــد األدور ،أن "مــانــى منذ بــدايــة الــعــام لنهايته كان
تأثيرا على فريق ليفربول الذى يضم أيضا
األفضل واألكثر
ً
نجم مصر الذهبي ،وال مجاملة فى اختياره فى استفتاء
الكاف ،ولكن الخاسر األكبر هو صالح الذى أظن أن أسوأ
قــرار اتخذه كــان مقاطعة الحفل فى بلده مصر ،وأظنه
سريعا ألحضان مائة مليون مصرى
بذكائه المعتاد سيعود
ً
يعشقونه".
متف ًقا معه ،انتقد المحلل الــكــروى خالد بيومي ،النجم
المصرى بسبب غيابه عن حفل أفضل العب فى إفريقيا
.2019
وقال فى تصريحات صحفية" :عدم حضور
محمد صالح الحفل أمر غير جيد ،خاصة
أن الحفل أقيم فى بلده ،وأن الفائز هو
زميله فى الفريق ساديو ماني ،والثانى
ريـ ــاض مــحــرز الـ ــذى حــقــق ك ــأس األمــم
األفريقية فى مصر".
وأضــاف" :حضور محمد صالح كان
سيعد رسالة جيدة ،خاصة أن الالعب
مــن رم ــوز مــصــر وإفــريــقــيــا ،وم ــن أهــم
العبى العالم".

أمير سعد

األحد
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إسالميون ينعون قاسم سليمانى..
غيبوبة أم سبوبة !

على الرغم من حالة العداء والكره التى يتمتع بها قاسم
سليمانى قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثورى
اإليرانى في أوساط الجماعات والتنظيمات اإلسالمية
عموما ،إال أن البعض شذ عن القاعدة ،وكان له رأى مخالف
ً
بعد مقتله في غارة أمريكية فجر الجمعة  3يناير الجاري،
إذ سارع بعضهم بنعيه ،فيما وصفه آخرون بـ «الشهيد»،

وهو أمر يطرح التساؤالت حول أسباب ذلك ،في ظل
ضالعا في
حالة الغضب المتنامي تجاه الرجل الذي كان
ً
عمليات االغتيال والتصفية الجسدية في العديد من دول
المنطقة.
إذ يتهم قطاع كبير من اإلسالميين «سليماني» بأنه ارتكب
وأشرف على العشرات من المجازر والمعارك الدموية في

؟

سوريا والعراق واليمن ولبنان ،حتى إن هناك من يعده
«مجرم حرب» ،في ظل الدور التخريبي الذي مارسه في كل
الدول التي امتدت إليها الذراع اإليرانية ،عن طريق دعم
وتمويل للمليشيات التي نشرت الموت والدم.

حسن عالم

ً
ً
>> قائد "فيلق القدس" ضالع فى ارتكاب مجازر ومعارك سوريا والعراق>> عراقيون يحتفلون فى الشوارع بمقتله ..وسوريون يوزعون الحلوى ابتهاجا >> إخوان اليمن :مقتله فاجعة وخسارة كبرية لكنه ارتقى شهيدا
ً ً
>> باحث :موته عىل يد أمريكا تسبب فى موجة تعاطف معه ..ومعظم الحركات تعتربه إرهابيا وقاتال>> قيادى إخواىن سابق :إيران ساعدت فى تسليح "حماس" ..هل مطلوب تصطف مع العدو الصهيوىن؟!>> خبري :يساهمون فى خداع وإضالل األمة بنعيه

تجسدت ردود الفعل فــي لقطات ومــقــاطــع فيديو
مصورة الحتفاالت صاخبة بموته ،ظهرت في مسارعة
تعبيرا عن
العديد من العراقيين إلى الخروج للشوارع
ً
فرحتهم بعد اإلعــان عن قصف موكبه في بغداد ،كما
ظهر سوريون وهم يوزعون الحلوى على المارة بعد تأكيد
اغتيال «سليماني».
غير أن ذلك ال ينفي في المقابل ،تأبين بعض الفصائل
والتنظيمات اإلسالمية للقائد اإليراني ،وهو األمر الذي
يربطه مراقبون بالدعم المادي التي تحصل عليه من
إيران ،وهو أمر ال يخفى على وجه أخص في الدعم الذي
تتلقاه تنظيمات فلسطينية ،في مقدمتها حركتا «حماس»
و«الجهاد اإلسالمي».
كانت «حماس» ،أول من نعى الجنرال اإليراني ،ولم
ِ
تكتف بذلك ،إذ أقامت له سرادق عزاء في غزة.
وقالت في بيان لها« :تنعى الحركة القائد سليماني،
وشهداء الغارة األمريكية هذا اليوم ،فإنها تتقدم بالتعزية
للشعب العراقى الشقيق ،باستشهاد عدد من أبنائه جراء
الغارة األمريكية الغادرة».
وأضافت« :نتقدم بخالص التعزية والمواساة للقيادة
اإليرانية والشعب اإليرانى باستشهاد اللواء سليماني،
أحد أبــرز القادة العسكريين اإليرانيين ،والــذى كان له
دور بــارز فــى دعــم المقاومة الفلسطينية فــى مختلف
المجاالت».
وحملت الحركة ،الواليات المتحدة «المسؤولية عن
الــدمــاء التى تسيل فى المنطقة العربية ،خاصة أنها
بسلوكها العدوانى تؤجج الــصــراعــات ،دون أى اعتبار
لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها».
كما أصدرت حركة «الجهاد اإلسالمى» فى فلسطين،
قائدا
بيا ًنا مماثالً نعت فيه «سليماني» ،قائلة« :ننعى
ً
فذا لم يجاره فى موقفه وفى جهاده أحد منذ عقود ،فى
ً
فلسطين وفى المنطقة».
وأضافت« :سليمانى استهدفته يد العدوان األمريكى
الصهيوني ،يد الشيطان األكبر ،وهو فى خطوط المواجهة
مع هذا الشيطان ،وارتقى شهيدا» ،مردفة« :اليوم باسمك
تنادى األمة ،وترتفع راياتها فى مواجهة هذا العدوان».
وتابعت« :لن ترتبك حركة المقاومة وال محورها فى
المواجهة ،ولن تتردد فى مسيرتها نحو أهدافها الكبرى
فى تحرير فلسطين وبيت المقدس».
وفي اليمن ،اعتبر «التجمع اليمنى لإلصالح» ،فرع
التنظيم العالمى لإلخوان ،مقتل الجنرال اإليرانى فاجعة
وخسارة كبيرة« ،إال أن ما يخفف األلم هو نبأ استشهاده»
بحسب بيانه.
وقال« :تزف األمانة العامة للتجمع اليمنى لإلصالح
وكــافــة المستويات القيادية فــى الــحــزب لجماهيرها
وللشعوب اإلسالمية المقاومة نبأ ارتقاء القائد قاسم
سليمانى شهيداً بإذن الله تعالى فى العراق على أيدى
أعداء اإلسالم».
وتابع« :إن قيادة الحزب وهى تشارك أعضاء وأنصار
اإلصــاح وجماهير الشعب اليمنى والعربى واإلسالمى
هذا المصاب فإنها تدعو كل المسلمين إلى السير على
ذات ال ــدرب الــذى ســار عليه الشهيد قاسم سليمانى
ودفاعا عن الخير ،حيث
ونصرا للمسلمين
إحقا ًقا للحق
ً
ً

خالد الزعفرانى

محيى عيسى

سامح عيد

>> "حماس" و"الجهاد اإلسالمى" يصفانه بـ "الشهيد" ويقيمان رسادق عزاء له فى غزة
جسد قيم النبل والصدق واإلخالص فى كل المواقع التى
ّ
شغلها وقدم نموذجا ً للخصال الحميدة فى كل الميادين
التى خاض غمارها».
واختتم« :نسأل الله الرحمة للشهيد قاسم سليمانى
مضحيا بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء،
فقد خرج
ً
وإلخوانه الذين سبقوه».
ـضــا ،نــددت حركة «طــالــبــان» األفغانية ،فــى بيان،
أيـ ً
بمقتل قائد فيلق القدس ،محذرة الواليات المتحدة من
عواقب ما وصفته بـ«المغامرة األمريكية».
ووصفت الحركة سليمانى بـ«المجاهد الكبير» ،معتبرة
أن عملية اغتياله جاءت «بطريقة وحشية» ،وأن «الجهاد
ضد القوات األمريكية فى أفغانستان سيستمر بقوة».
وجاء فى البيان« :لقد أُبلغنا بحزن شديد أن سليمانى
قتل فى هجوم شنته القوات األمريكية الهمجية» ،مضي ًفا:
«تؤكد إمارة أفغانستان االستمرار فى مواجهة الوحشية
واالحتالل األمريكي».
وتسليحا
ماليا
دعما
واعتبرت «طالبان» التى تتلقى
ً
ً
ً
من إيران أن «رد الواليات المتحدة على اغتيال الجنرال
سليمانى وخوف ترامب من تحمل المسؤولية عن القتل،
يدل على أن أمريكا أصبحت عاجزة أكثر من أى وقت
مضى» ،بحسب ما جاء فى البيان.
شملت قائمة المعزين ،الرئيس التركى رجــب طيب
ً
قائل« :أشعر باألسى
أردوغــان ،الذي نعى «سليماني»،
لــفــقــدان قــاســم سليمانى وأتــفــهــم غضب شعب إيــران
ومرشدها ورئيسها».
وأضــاف «أردوغـ ــان» فى اتصال هاتفى مع الرئيس
اإليراني« :شاهدت مراسم تشييع سليمانى فى العراق
معتبرا
وهى تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي»،
ً
جسيما باغتيال
أن الــواليــات المتحدة «ارتكبت خطأ
ً
سليماني» ،حسبما نقلت روسيا اليوم.
وأشار إلى أن التدخل الخارجى والنزاع فى المنطقة
يــحــوالن دون تحقيق األم ــن واالســتــقــرار فيها ،مــؤكـ ًـدا
ضــرورة «عــدم السماح للتدخل الخارجى بما ال يعرض

السالم واالستقرار فى المنطقة للخطر».
الدعم اإليرانى
ردود الــفــعــل ه ــذه اعــتــبــرهــا بــاحــث فــي الــحــركــات
انعكاسا للصالت الوثيقة بالتنظيمات
اإلسالمية ،تأتي
ً
دعما لها ،ال يقتصر على
السابقة وإيــران ،التي تقدم
ً
ـضــا ،وهــو ما يفسر برأيه
المال فقط ،بل والــســاح أيـ ً
مسارعتها إلى التنديد باغتياله ،على الرغم مما أثير
حوله ،والدور الذي قام به في العراق وسوريا على وجه
التحديد.
وقال سامح عيد ،الناشط السابق بجماعة «اإلخوان
المسلمين» ،والــبــاحــث فــى الــحــركــات اإلســامــيــة ،إن
«التنظيمات والجماعات التى نعت «سليماني» تحصل
على دعم كبير من إيــران ،وبعضها يتلقى تدريبات على
لزاما عليها أن تبادر إلى تقديم التعزية
يدها ،ومن ثم كان ً
فيه».
وأضاف لـ«المصريون»« :الموقف الفلسطينى يختلف
عن أى موقف ،إذ أن إيران دعمت حماس بشدة فى 2008
ضد االحتالل اإلسرائيلى وكذلك فعل حزب الله ،وبالتالى
غريبا في ظل الدعم الذي حصال عليه
موقفها ال يعتبر
ً
من إيران».
سببا فى
وتابع« :قتل أمريكا للجنرال اإليرانى كان
ً
تعاطف البعض معه ونعيه ،الناس معبأة ضد األمريكان
ويــكــرهــون األم ــري ــك ــان بــســبــب م ــا فــعــلــوه ف ــى الــعــراق
وأفغانستان وغيرهما من الــدول ،وهــؤالء ترحموا على
سليمانى كر ًها في أمريكا».
مــع ذلـــك ،أك ــد أن غالبية الــحــركــات والتنظيمات
«إرهابيا وقاتالً»؛ ألنهم
اإلسالمية ترى الجنرال اإليرانى
ً
وسببا فى
السورية
الثورة
سببا فى إجهاض
ً
«يعتبرونه ً
خراب بعض الدول ،وهؤالء موقفهم ثابت تجاهه».
دفاعا عن حماس
ً
إلــى ذلــك ،رأى محيى عيسى ،الــقــيــادى اإلخــوانــى
والبرلمانى السابق ،أن «حماس» لم تخطئ عندما نعت
ً
عدو ا سوى
معلل ذلك بأنها «ال ترى
الجنرال اإليراني،
ً

االحتالل الصهيونى الغاصب ألرضها».
ً
مطول عبر صفحته على موقع
منشورا
وكتب «عيسى»
ً
التواصل االجتماعي «فيس بوك» ،قال فيه« :ما أخطأت
«بعيدا عن تحليل
حماس بل أجــرم الــعــرب» ،مضي ًفا:
ً
الخبراء االستراتيجيين على مواقع التواصل ،فال أجد
مبررا للجالسين خلف الكيبورد مرحرحين ليصبوا جام
ً
غضبهم على حركة جهادية قررت أن يكون وجهة جهادها
فقط تجاه عدو واحد اغتصب أرضها ودنس مقدساتنا،
حرجا فى التعاون مع جميع الفرقاء لتقوية
وهى لم تجد
ً
شوكتها».
وتابع« :إيران كانت الدولة الوحيدة التى ساعدت فى
تسليح الحركة وتدريب كوادرها فى صناعة الصواريخ
ولوال هذه المساهمة ألسقطت غزة من سنوات مضت».
مطلوبا من الحركة أن تصطف
وتــســاءل« :فهل كــان
ً
مع العدو الصهيونى فى فرحته لمقتل قاسم؟ وهل من
المروءة أال تقدم تعزية فيمن وقف معها وساعدها؟»،
ً
مستكمل« :لم تفعل ذلك ال تركيا وال قطر ألن غزة ال
فيها نفط وال غاز».
وبحسب القيادي اإلخواني السابق« :حماس تفصل فى
مواقفها وال تريد أن تدخل فى أحالف إسالمية خاسرة
وال تهتم بمشاعر جموع اإلسالميين الذين لم يقدموا لها
شيئًا سوى الهتاف الذى يمأل حناجرهم وحتى هذا خفت
اآلن».
واخــتــتــم قــائـ ًـا« :يــقــف الــعــرب واإلســامــيــون موقف
المتفرجين البلهاء ال يعرفون لمن يكون تشجيعهم وال
خيرا
يصب فى صالح مــن ،ولــو التزموا الصمت لكان
ً
لهم».
«خلط فى المفاهيم»
خــالــد الــزعــفــرانــي ،الــبــاحــث فــي شـــؤون الــحــركــات
اإلسالمية ،قــال إن التنظيمات والجماعات التي نعت
«سليماني» ،أو عبرت عن حزنها لمقتله «لديها خلط
تماما أنه
عجيب وغريب في المفاهيم ،إذ أنها تــدرك
ً
تسبب في مقتل المئات ،ومع ذلك تنعاه».

وأضــــاف «الــزعــفــرانــي» لـــ«الــمــصــريــون» ،أن «تلك
التنظيمات تحصل على تمويل كبير من إيــران ،وتتلقى
تدريبات وأسلحه منها؛ لذا قامت بنعي الرجل على الرغم
من جرائمه التي يعرفها القاصي والداني».
واتهم الزعفراني ،هؤالء الذين نعوا سليماني بأنهم
«يساهمون في خداع وضالل األمــة ،عن طريق التقرب
إلى الشيعة ،وإظهارهم على أنهم معتدلون ،وقريبون من
أهل السنة ،وهم ليسوا كذلك».
بلدا إال
وأشار الزعفراني إلى أن «سليماني ما دخل ً
ونشر الخراب والدمار فيها ،حيث قتل المئات من أهل
طــا بين مواقف الناعين
السنة واستحل دمــاءهــم» ،رابـ ً
لقائد «فيلق القدس» ،والحصول على التمويل من إيران،
متابعا« :هذه حركة تمويهية منهم للحصول على الدعم
ً
والتمويل».
من هو سليمانى؟
ينحدر سليمانى من خلفية متواضعة ،فقد ولد ألسرة
تعمل بالزراعة فى بلدة رابور فى جنوب شرق إيران فى
مارس .1957
وعندما بدأت الثورة لإلطاحة بالشاه فى عام 1978
كــان سليمانى يعمل فى مرفق المياه فى بلدية كرمان
ونظم مظاهرات ضد الشاه ،حتى نجاح الثورة اإلسالمية
عــام  ،1979وبعدها تطوع سليمانى الشاب للعمل فى
الحرس الثوري.
وتدرج الرجل فى المناصب حتى عينه المرشد األعلى
للثورة اإليرانية على خامنئي ،قائدا لفيلق القدس فى عام
 ،1998وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات،
وبفضل نجاحات فيلق القدس ،أصبح سليمانى شخصية
محورية فــى التمدد المطرد لنفوذ إي ــران فــى الشرق
األوسط.
وك ــان «سليماني» مــســؤوالً عــن عمليات ســريــة فى
وكثيرا ما كان يشاهد فى ميادين القتال وهو
الخارج،
ً
يوجه الجماعات الشيعية العراقية فــى الــحــرب ضد
داعش ،كما حشد «فيلق القدس» الدعم للرئيس السورى
بشار األسد عندما بدا على وشك الهزيمة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ،زادت شهرته
حيث أظهرت دراســة نشرها فى  2018مركز «إيــران –
بول» الستطالعات الرأى وجامعة مريالند ،أ ّن  %83من
اإليرانيين الذين جرى استطالع آرائهم كانت لديهم آراء
إيجابية بسليماني ،ما جعله يتقدم على الرئيس حسن
روحانى ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
أمــا على الصعيد الــدولــي ،يعتبر بعض المسؤولين
الغربيين أ ّنــه الشخصية المحورية فى إطــار عالقات
طهران بجماعات مثل حزب الله اللبنانى وحركة حماس
الفلسطينية.
وقـلّــده خامنئى وســام ذو الفقار ،وهــو أعلى تكريم
عــســكــرى فــى إيـ ــران ،وكــانــت هــذه الــمــرة األولـــى التى
يحصل فيها قائد عسكرى على هذا الوسام منذ تأسيس
الجمهورية اإلسالمية فى عام .1979
وكــانــت الــواليــات المتحدة ،صنّفت الــحــرس الثورى
منظمة إرهابية أجنبية فى  ،2019وذلك لممارسة أقصى
الضغوط إلجبار إيــران على التفاوض بشأن برنامجها
للصواريخ الباليستية وسياستها النووية.

أدوية «أون الين» خارج السيطرة

>>تطبيقات ومواقع إلكرتونية لبيع األدوية ..وأطباء يحذرون من "مجهولة المصدر" :قد تؤدى إىل الوفاة
"تصلك أدويتك أينما كنت" ،تحت هذا الشعار،
ُدشنت عدة تطبيقات على الهواتف المحمولة
ومنصات إلكترونية ،لبيع األدوية ومستحضرات
التجميل "أونالين" ،فضالً عن عمليات البيع عبر
الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي ،التي
تتيح لك طلب دوائك وأنت جالس في منزلك.
وشهدت السنوات األخيرة ،تصاعد اإلقبال
خصوصا على "أدوية التخسيس" ،وهو حلم كثير
ً
من الناس الذين يتمنون تحقيقه خــال فترة
وجيزة ،لكن ما ال يعلمه الكثيرون ،أن الترويج
لــأدويــة عــن طريق اإلعــانــات تمنعه قوانين
مزاولة مهنة الصيادلة إال في حاالت محدودة،
وذلك عبر ضوابط شديدة وصارمة على شركات
األدوية؛ أغلبها لألدوية الموسمية.
وح ــذرت وزارة الصحة والسكان فــي بيان
لها من شــراء األدويــة والمستحضرات الطبية
عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل
االجتماعي ،لكونها "مجهولة المصدر وغير آمنة
علي صحة المواطنين".
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في
تقرير سابق لها ،إن األدويــة المزيفة ما زالت
ظــاهــرة منتشرة فــي جميع الــبــلــدان ،وتمثّل
 %10من تجارة األدويــة على الصعيد العالمي،
موضحة أن "تجارة هذه األدوية في مصر بلغت
قيمتها عام  2015نحو  10مليارات جنيه".
وفيما يلي قائمة بأبرز تطبيقات بيع األدوية
عبر اإلنترنت والهواتف المحمولة:
"دواء ناقص"
تطبيق مجاني يــســاعــدك فــي البحث عن
األدوي ــة غير المستخدمة ،بالتبرع ،أو بالبيع
المباشر دون تدخل طرف ثالث.

ويقول مطلقو التطبيق ،إن اآلالف يموتون
كل سنة ،ألنهم ال يستطيعون الوصول للدواء ،أو
الرتفاع سعره ،موضحين أن تطبيق "دواء ناقص"
يساعد الجميع في الوصول له من متبرعين،
أو بائعين ،بشكل تطوعي غير تجاري ،لمساعدة
غيرهم المحتاجين للدواء.
"بالشفا"
تطبيق مــجــانــي لــطــلــب األدويـــــة يــتــيــح لك
الحصول على الدواء ،أو أي مستحضرات طبية،
بأسرع وأبسط الطرق من أقرب صيدلية ،عن
طريق مسح الوصفة الطبية ،أو البحث من خالل
قاعدة بيانات طبية.
ويــقــدم التطبيق مميزات عــدة ،فهو يقدم
مــعــلــومــات خــدمــيــة لــلــمــريــض؛ مــثــل طــرق
االستخدام ،واآلثــار الجانبية ،واالحتياطات،
والــتــفــاعــل مــع الــمــخــدرات ،ومــعــرفــة أســعــار
ضــا حصرية على المنتجات
كــل دواء ،وعــرو ً
الصيدالنية ،ومستحضرات التجميل ،إلى جانب
البحث الذكي الــذي يتيح لك العثور على أي
أدويــة ،أو مستحضرات بسرعة من أي مكان
داخل التطبيق ،فضالً عن توافر خدمة التوصيل
إلى المنازل بالمجان على مدار  24ساعة.
"نبكا"
تطبيق يتيح للمستخدم طلب أي دواء أو منتج
من خالل الهاتف المحمول.
"الروشتة"
تطبيق سهل االستخدام ،يمكنك من طلب
أي منتج أو دواء ،وتسلمه مــن خــال شبكة
الصيدليات المدرجة فيه بالقاهرة واإلسكندرية
والجيزة والسويس وأسيوط وسوهاج ،مع أكثر
من  500صيدلية ،على مدار  24ساعة في اليوم

نقدا عند
على مــدار األسبوع ،ويمكنك الدفع ً
التسليم ،أو باستخدام ماكينة االئتمان.
"شفاء"
محرك بحث تستطيع من خالله ،الحصول
بعيدا عن مشاكل البحث المعتادة،
على الدواء ً
ويقدم العديد من التسهيالت للمستخدمين،
منها تــذكــيــرك بــمــواعــيــد األدوي ـ ــة ،مــن خــال
رسائل نصية بالمواعيد التي تحددها ،وتوصيل
األدوية من أقرب صيدلية ،مع إمكانية التوصيل
بعيدا عن مشاكل النقص.
الشهري لألدوية ً
"عالجى"
يمكنك تطبيق "عالجي" من البحث ،وطلب

أي دواء عبر اإلنترنت عبر مجموعة واسعة من
الصيدليات ،ثم تحميل نسخة من وصفة الدواء،
وإظهار المستند األصلي إلــى الصيدلية قبل
تسليمها.
"يداوى"
تطبيق يتيح لك طلب أي دواء عبر اإلنترنت
من أقرب صيدلية لديك ،وتوصيله على الفور،
فضالً عن البحث في قاعدة بيانات طبية عبر
اإلنترنت أو رفع الوصفة المكتوبة بخط اليد.
"مخالف للقانون"
وقال الدكتور محمد الشيخ ،نقيب صيادلة
القاهرة ،إن "بيع األدوية عبر تطبيقات على

الهواتف والمنصات اإللكترونية مخالف لكل
قوانين صرف الدواء في العالم ،إذ أنه يجب
صــرف جميع األدويــة بروشتة ،ماعدا التي
تصرف على الكاونتر".
وأضـــــاف ،أن "األدويـ ـ ــة الــتــي تــبــاع عبر
تطبيقات الــهــاتــف الــمــحــمــول غــيــر خاضعة
للرقابة ،بما يتيح تسريب األدوية المغشوشة
مشيرا إلى
التي تضر بصحة المواطنين"،
ً
أنــه "يجب الوقوف بقوة ضد هــذه الظاهرة
ظا على الصحة العامة ،ووضــع رقابة
حفا ً
صارمة وقوانين تجرم بيعها".
"خطر على الصحة"
وقال مكرم رضــوان ،عضو لجنة الصحة
بالبرلمان ،إن بيع األدويــة والمستحضرات
الطبية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة،
أو على منصات وسائل التواصل االجتماعي
محذرا من
والفضائيات أمر "غير قانوني"،
ً
خطورة هذه المنتجات مجهولة المصدر على
صحة المواطنين.
وأرجـــــــــع رضـــــــــوان ف ـ ــي تـــصـــريـــح إلـــى
"الــمــصــريــون" ،خــطــورة ش ــراء األدويــــة من
خــال الــقــنــوات السابقة إلــى عــدة أســبــاب؛
أبــرزهــا" ،أنها غير مسجلة بــوزارة الصحة،
كما أنها مجهولة التركيبة ،ما يجعلها تمثل
خطرا على متناوليها ،قد يصل بهم للموت،
ً
إذ أن الــصــيــدلــيــات ه ــي الــمــكــان الــوحــيــد
المصرح له ببيع األدويــة ،وما دونها يتعرض
البائع للمسائلة القانونية وقد يدفع به إلى
السجن".
وأشـــــــار إلـــــى أن "م ــع ــظ ــم الــصــفــحــات
اإللكترونية التي تقوم ببيع األدوية "وهمية"،

حــيــث ينتحل األشــخــاص الــقــائــمــون عليها،
أسماء غير حقيقة ،لذا ال تستطيع الجهات
قانونيا".
المسئولة مسائلتهم
ً
وطالب رضوان ،مباحث اإلنترنت بضرورة
مطالبا
التصدي لتلك النوعية من الصفحات،
ً
بتفعيل دور اإلعــام في التوعية من أخطار
هذه األدوية على صحة المواطنين.
"أدوية التخسيس"
فــي حــيــن ،ح ــذرت الــدكــتــورة هبة أحمد،
خبيرة التغذية مــن األدوي ــة التي تباع عبر
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،وتطبيقات
الــهــواتــف الــمــحــمــولــة ،الســيــمــا تــلــك الــتــي
تساعد على إنقاص الوزن ،قائلة إن معظمها
"أدوية مغشوشة" ،ذات آثار جانبية خطيرة،
وتصيب باالكتئاب ،ومسئولة عن نقص أغلب
الفيتامينات والمعادن في الجسم ،وقد تؤدي
إلى الحدوث الوفاة في بعض األحيان.
فــض ـاً عــن ذل ــك ،ح ــذرت مــن أن "أدوي ــة
إلكترونيا ،تؤثر على
التخسيس التي تباع
ً
الصحة الجسدية والنفسية ،وتهدد صمامات
الــقــلــب وتــؤثــر عــلــى عــمــل الــمــخ ،وبــاألخــص
مرضى الضغط والسكر والقلب".
وأوصت خبيرة التغذية ،أنه "بدالً من شراء
أدوي ــة قــد نفقد حياتنا بسببها ،يمكن أن
صحيا،
غذائيا
نظاما
نمارس الرياضة ،ونتبع
ً
ً
ً
أو نــتــوجــه إلــى مختصين إذا تــم التوصية
بــأدويــة مصرح بها مــن قبل وزارة الصحة،
وليس لها آثار جانبية خطيرة".

عال خطاب

األحد
السنة التاسعة  -العدد 953
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حروب «الترند» تشتعل
فى بداية 2020

سوشال ميديا
إشراف:

محمود أبوسعد

فى العالم الموازي ،وعلى الفضاء األزرق تشتعل حروب ساخنة ال
تقل سخونة عن الحروب المشتعلة فى الواقع ،بل يكاد يجمع الخبراء
على أنها واحدة من األذرع المهمة ،حتى إنها أصبحت تتفوق على
وسائل اإلعالم التقليدية من حيث حجم التأثير ،وجمهورها العريض،
فى عصر تالشت فيه الحدود ،واختفت فيه حواجز اللغة ،وأصبحت
الشعبية فيه تقاس بحجم التفاعل على وسائل التواصل االجتماعي.

قضايا ساخنة

المصريون ،بدورها تقدم أهم ما تناوله رواد السوشيال ميديا فى
مصر والعالم العربي ،من خالل تقرير أسبوعى تحت عنوان :حرب
الترند تضع من خاللها متابعيها فى قلب أحداث تصاعدت،
وأسماء برزت ،وقضايا استحوذت على جدل كبير بين روادها ،استمر
بعضها أليام ،وبالكاد هناك من يستمر لساعات ،ومن ثم يتوارى
مجددا إلى الظل.
ً

حرب عالمية ثالثة ..طالق أصالة ..القبض عىل زوج نانىس عجرم ..وفاة والد إيهاب توفيق ..غياب صالح عن حفل الكاف ..وفاة قابوس ..وتدشني قاعدة برنيس العسكرية
#الحرب_ العالمية_ الثالثة

#ضاعت_ فلوسك_ يا_ قطر

#قابوس_يف_ذمة_الله

إنسانية الممرضة "رانيا"
نانىس عجرم

#قابوس_في_ذمة_الله كان الهاشتاج األكثر تداوالً
عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد ،كما أطلق عمانيون
وخليجيون هــاشــتــاجــات عــديــدة؛ أبــرزهــا #قــابــوس"،
و"#وداعاً_سلطان_القلوب" "#قابوس_ ُعمان" ،عبر من
خاللها رواد مواقع التواصل االجتماعى فى شتى أنحاء
العالم العربى عن حزنهم على رحيل آخر من تبقى من
مؤسسى مجلس التعاون الخليجي ،وأحد أقدم الحكام
عاما ،شهدت
فى العالم إذ استمر فى الحكم لمدة ً 50
وازدهارا غير مسبوق.
خاللها عمان ،حداثة
ً
وأقام العمانيون عبر مواقع التواصل االجتماعى ما
افتراضيا لتلقى التعزية فى وفاة
يشبه ســرادق عــزاء،
ً
"سلطان القلوب" وبانى عمان ومؤسس نهضتها الحديثة.
كما أطلقوا هاشتاج "#هيثم_بن_طارق" عقب إعالن
جديدا للبالد،
تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد ،سلطا ًنا
ً
والذى حرص الكثير من خالله عن الدعاء له بالتوفيق.

وبعيدا عن السياسة ،تصدرت ثالثة
ً
هاشتاجات فنية خالل الفترة األخيرة ،كان
أبطالها نانسى عجرم وأصالة وإيهاب توفيق.
* وقفز اسم نانسى عجرم ليصبح "ترند
تويتر" فى مصر ولبنان والخليج ،بعد مقتل
شــاب ســورى داخــل فيلتها على يــد زوجها
الدكتور فادى الهاشم ،قيل فى بداية األمر
إنــه لص حــاول سرقة المنزل تحت تهديد
السالح ،وحدث تبادل إلطالق النار بينهما
فقتل "اللص".
لكن تبين أن القتيل يعمل لــدى الفنانة
الــلــبــنــانــيــة وزوج ــه ــا كــعــامــل فــى الــحــديــقــة
الخاصة بمنزلهما ،فيما انتقد كثير من رواد
"السوشيال ميديا" ،التعامل العنيف من جانب
زوج نانسى فى التصدى للشاب السورى من
خــال إطــاق  16رصاصة عليه ،ما أرداه
قتيالً فى الحال.

أصالة

البداية كانت ساخنة للغاية ،حيث تصدر هاشتاج "الحرب
العالمية الثالثة" موقع "تويتر" ،بعد ساعات من اإلعالن عن
مقتل قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس التابع للحرس
الثورى اإليراني ،فجر الجمعة األولى من  ،2020إثر غارة
جوية أمريكية على موكبه فى طريق مطار بغداد.
وأثارت العملية توقعات واسعة باشتعال حرب فى المنطقة،
ال سيما بعد تعهد إيران باالنتقام من قتلة سليماني ،والذى
وصفت عملية اغتياله بـ"الجريمة البشعة".
لكن خاب ظنهم بنشوب "حرب عالميه ثالثة" ،بعد الرد
اإليــرانــي ،بقصف قاعدتين أمريكيتين فى الــعــراق ،بـ20
صاروخ أرض جو ،قالت إنها أصابت أهدافها بقوة وقتلت
أمريكيا حسب تصريحات لمسئول
جنديا
ما يقارب من 80
ً
ً
إيرانى للتلفزيون الرسمى المحلي .وعلى إثر ذلــك ،دشن
النشطاء هاشتاج "عين األسد" ،وهو اسم إحدى القاعدتين
اللتين تم قصفهما ،إال أنه فى صبيحة اليوم التالي ،خرج
الرئيس األمريكى دونالد ترامب ليؤكد عدم وجود ضحايا
بشرية أو فى المعدات األمريكية نتيجة القصف ،وأشار إلى
أن األضرار طفيفة للغاية ،وأن رده سيكون بعقوبات اقتصادية
لو اكتفت طهران ومليشياتها بهذا الرد على مقتل سليماني.

نستمر فى الهاشتاجات السياسية
التى تصدرت المشهد هذا األسبوع،
إذ احتل هاشتاج "ضــاعــت فلوسك
يــا قــطــر" الــمــركــز األول فــى قائمة
الهاشتاجات األكثر تداوالً على تويتر"
فــى مــصــر والــخــلــيــج مــســاء اإلثنين
الــمــاضــي ،بــعــدمــا أفــــادت وك ــاالت
األنــبــاء العالمية نــقـ ًـا عــن مصادر
إيرانية بأن أمير دولــة قطر الشيخ
تميم بن حمد عرض نحو  3مليارات
دوالر كتعويضات لضحايا الطائرة
األوكــرانــيــة الــتــى اعــتــرفــت طــهــران
السبت بإسقاطها بعد أيام من نفيها،
خالل االجتماع الذى جمعه بالمرشد
األعــلــى فــى إيـ ــران ،على خامنئي،
رسميا
األحد ،فى زيارة تعد األولى له
ً
منذ توليه الحكم.
وفى حين لم يصدر نفى من جانب
قطر ،اكتفت إيران بالرد عبر وكالة
محلية على لسان المتحدث باسم
الحكومة اإليرانية على ربيعيً ،
قائل:
"هــذه المزاعم غير حقيقية ،وليس
من المقرر أن تدفع قطر أى غرامة،
وهــذا األمــر غير متعارف عليه فى
العالقات الدولية" ،مضي ًفا" :قطر
تــســعــى إليــجــاد عــاقــات قــويــة مع
إيران" ،دون توضيح عن كيفية سعى
الدوحة إليجاد تلك العالقات القوية.

 "رانيا" بنت مصرية أصيله وجدعةمن كفر الشيخ ،زى ماليين البنات اللى
على أرض البلد دى بيعملوا حاجات
حلوة بــدون ما حد ياخد باله ال منها
وال منهم" ..رانيا" خريجة تمريض ..يوم
ما اتخرجت طلب منها والدها ووالدتها
إنها تخصص وقــت مــن شغلها لعالج
الغالبة! ..اشتغلت فى مستشفى ومجرد
ما بتخلص شغلها اليومى هناك بتشوف
مــيــن مــحــتــاج أى حــاجــة لــيــهــا عالقة
بالتمريض وبــتــروح للحالة فــى بيتها
عشان تعمل معاها الالزم ..الغريب إن
والدها ووالدتها جابولها شنطة معدات
متكاملة وهما اللى بيشتروا مستلزماتها
على حسابهم الشخصي.
ك ــل يـــوم بــقــى بيجيلها فـــوق ال ـــ٩
اتــصــاالت مــن نــاس محتاجينها تــروح

*أمــا أصــالــة فقد تــصــدرت المشهد
الفنى األسبوع الماضى بعد أن أعلنت
انفصالها عــن زوجــهــا الــمــخــرج طــارق
العريان ،وذلك عبر حسابها الخاص على
موقع "أنستجرام".
وقالت أصالة فى رسالتها" :بمنتهى
األســف والــحــزن أُعلن انفصالى نهائ ّيا ً
ع ـ ّن والــد أبنائى (آدم وعــلــي) ،وأتمنّى
الدخول فى التّفاصيل،
من الجميع عدم ّ
ـرص ــا عــلــى مــشــاعــرى ا ّل ــت ــى هلكت
حـ ً
ومشاعر أوالدي".
وتوالت التعليقات بشدة على الهاشتاج،

#قاعدة_برنيس_العسكرية
دشــن رواد مــوقــع "تــويــتــر" ،هاشتاج
"#قاعدة_برنيس_العسكرية" ،بافتتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى يرافقه
الــشــيــخ مــحــمــد ب ــن زايـــــد ،ولـــى عهد
أب ــو ظــبــى ،أكــبــر قــاعــدة عسكرية فى
منطقة البحر األحمر" .قاعدة برنيس
الــعــســكــريــة" ،والـ ــذى ك ــان تــــداوالً يــوم
األربعاء الماضي.
وج ــاء هــاشــتــاج" :ق ــادر  ،"2020فى
الــمــركــز الــثــالــث ضــمــن الــهــاشــتــاجــات
انتشارا فى ترند مصر األربعاء،
األوسع
ً
تاله هاشتاج "#تحيا_مصر".
وشارك الكاتب السعودى خالد الزعتر
ضمن المعلقين على الهشتاج ،قائالً:
"رجــال اليهابون الموت  ،جيش #مصر

العظيم  ،نبارك للشقيقة الكبرى مصر
هذا اإلنجاز العظيم وافتتاح هذا الصرح
#قاعدة_برنيس_العسكرية،
العظيم
ستظل قاهرة المعز هى صمام األمان
للمنطقة العربية  ،وليس هناك دولــة
قادرة على منافسة مصر بهذه المكانة
#قادر_# 2020قاعدة_برنيس".
وقـ ــال ال ــم ــدون اإلمـــاراتـــى الشهير
إبــراهــيــم بــهــزاد ":مــصــر القوية الــدرع
الحصين لألمة العربية و صمام أمان
جميعا  .حفظ الله
المنطقة فخر لنا
ً
أرض الكنانة مصر الغالية العالية..
افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر
قاعدة عسكرية بمنطقة البحر األحمر
تحيا مصر".

الصحة والجمال

لهم ..اللى عايزة تاخد حقنة ..واللى
عــايــزيــن يــغــيــروا عــلــى جــــرح ..والــلــى
عندهم تجهيز لعملية تانى يوم ..واللى
واللى واللي ..رد "رانيا" فى كل المرات
بيكون من كلمتين( :من عينيا حاضر).
وبــدون ما تاخد مليم من أى حد..
ال بتاخد وال هــتــاخــد! ..بقى طبيعى
يجيلها تليفون الساعة  ٣الفجر إن فيه
واح ــدة محتاجة حقنة ،وبقى طبيعى
برضه إن والــدهــا ياخدها مــن إيدها
عشان يوصلها ويرجع معاها ..أُومال،
ما إحنا بينا اتفاق وعهد .وأطلق نشطاء
هاشتاج باسم "رانيا" تصدر ترند تويتر
احتفاء بما تفعله
األحد قبل الماضي،
ً
الممرضة التى قادتها إنسانيتها لتصبح
واحدة من مشاهير "السوشيال ميديا"
بين عشية وضحية.

بعدما كتبته شام الذهبى ابنة أصالة عن
أن االنفصال كان بسبب الخيانة ،قائلة
ألمها" :أنت امرأة مصنوعة من الفوالذ،
امــرأة وقفت أمــام كل األم ــراض واأللــم،
والخيانة"* .كما سيطر حــادث مصرع
والد الفنان إيهاب توفيق مختن ًقا فى حريق
وقع فى فيلته بسبب "المدفأة" ،ترند تويتر
الخميس قبل الماضي ،وأسفر الحريق
عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيال،
قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من
السيطرة على النيران وإخمادها ،ومنعها
من االمتداد للعقارات المجاورة.

إشراف :أمينة عبد العال

هشاشة العظام ..المقاومة والعالج

ً
يصيب كبار السن والنساء أكرث عرضة له من الرجال ..والوصفات الطبيعية األكرث نجاحا

كثيرا من
على الرغم من التطور العلمى المذهل ،إال أن
ً
الناس يلجأون إلى الطب الشعبي ،والذى يتناقلونه جيالً بعد
جيل منذ مئات السنين ،وهى وصفات طبية بسيطة ،لكنها
أكثر نجاعة وفعالية من غيرها من العالجات الحديثة ،حتى
اعتمادا على
إن هناك من ال يفضل الذهاب إلى الطبيب،
ً
التداوى بها ،وربما نتيجة تباطؤ الطب الحديث فى تحقيقها،
وعدم تحقيق النتيجة المرجوة لها.
العظام
تعتبر العظام هى العناصر المشكلة للهيكل العظمى فى
جسم اإلنسان ،وتتكون بشكل رئيسى من فوسفات الكالسيوم
وكربونات الكالسيوم التى تقوم بتخزين الكالسيوم ،وتلعب دورًا
مهما فى الحفاظ على توازن معدل الكالسيوم فى الدم.
ً
ويحتوى جسم اإلنسان الصحى البالغ على  206عظمة،
تقوم بدورها بحماية ودعــم أعضاء الجسم الداخلية ،مثل
ما تقوم به عظام الجمجمة من حماية للدماغ ،وما تقوم به
أضالع القفص الصدرى من حماية للرئتين.
كما تقوم العضالت بالشد أو الجذب ،بشكل مضاد ،أو
معاكس للعظام لتمنح الجسم بذلك القدرة على الحركة ،بينما
يقوم النخاع العظمي ،وهو النسيج األسفنجى الذى يقع فى
مركز العديد من العظام ،بصنع وتخزين خاليا الدم المختلفة.
هشاشة العظام
من بين من األمــراض التى تصيب العظام ،ما يعرف بـ
"هشاشة العظام" ،وهــو مــرض روماتيزمى سببه انخفاض
فى كثافة العظام ،أو رقاقتها بالهيكل العظمي ،وهو يصيب
وغالبا ما
نصف السيدات ،وثلث الرجال فوق سن السبعين،
ً
مصحوبا بآالم شديدة ،ويجعلهم معرضين للكسور.
يكون
ً
وهناك فرق بين "لين العظام" و"هشاشة العظام" ،فـاألول
يصيب العضالت والعظام ،أما الثاني ،فهو عبارة عن قلة كثافة
العظمة ،لذا فإنها تصبح معرضة فى كثير من األوقات إلى
الكسر ،لكن يشترك مرض لين العظام ومرض هشاشة العظام
فى أنهما نتاج لعامل مشترك هو نقص "فيتامين د" ،لكن لين
العظام يحدث أثناء فترة النمو ،والهشاشة تحدث أغلبها لكبار

السن ،ويمكن أن ترجع أسبابها إلى العامل الوراثي.
الــدكــتــور مصطفى بـ ــدوي ،اســتــشــارى جــراحــة العظام
والمفاصل والمناظير والعمود الفقرى بمستشفيى "القصر
العيني" ،و"الساحل التعليمي" ،وعضو جمعية جراحة العظام
المصرية" يتحدث عن هشاشة العظام وأسبابها ،وكيفية
عالجها ،أو على األقل تخفيف أضرارها.
يــقــول" :هشاشة العظام يحدث نتيجة ضعف العظام،
وسهولة انكسارها ،حتى إن أى سقوط أو المجهود البسيط؛
مثل االنحناء ،أو السعال يمكن أن يؤدى إلى الكسور ،خاصة
فى مناطق "الــورك والرسغ والعمود الفقري" ،ويصاب به
الرجال والنساء ،لكن النساء الالتى تجاوزن سن انقطاع
الطمث هن األكثر ُعرضةً لإلصابة به".

ويوضح ،أن "األدوية والنظام الغذائى الصحي ،والتمارين
له دور فى منع خسارة العظام ،وتقوية العظام الضعيفة ،ألن
العظام فى حالة تجدد مستمرة ،ففى الصغر ،يقوم الجسم
بتصنيع عظام جديدة أســرع من تكسيره للعظام القديمة،
وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام ،ويصل أغلب األفراد إلى ذروة
كتلة العظام عند وصولهم إلى سن الثالثينيات ،ومع التقدم فى
العمر ،تنخر كتلة العظام بشكل أسرع من بنائها.
أعراض الهشاشة
ويشير مصطفى إلــى أن "أعــراض الهشاشة تتمثل فى
المراحل المبكرة فى صورة اآلم بالعظام ،والمراحل المتقدمة،
تظهر فى صــورة ألــم شديد بالظهر نتيجة كسر الفقرات
العظمية أو تآكلها ،قصر القامة بمرور الوقت ،انحناء فى

الظهر ،سهولة اإلصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.
األسباب
ويشير إلى أن أسباب اإلصابة بالهشاشة تتمثل فى اآلتي:
ازديــاد هرمون الغدة الدرقية ،نقص فى تناول الكالسيوم،
اضطراب الشهية ،جراحات السمنة المتمثلة فى إزالة جزء
من األمعاء ،ألنها تؤدى إلى تقليل امتصاصِ العناصر المغذية،
بما فى ذلك الكالسيوم ،انقطاع الطمث المبكر ،أو بعد عملية
استئصال الرحم مع إزالة المبيضين ،إذا كان احد الوالدين
يعانى من هشاشة العظام ،والــعــاج طويل المدى بأدوية
الكورتيزون ،قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة ،والتدخين.
المضاعفات
أما عن مضاعفات اإلصابة ،فتؤدى إلى هشاشة العظام
إلى إمكانية كسر عظمة الورك عادة بسبب السقوط ،ويتزايد
خطر الــوفــاة خــال الــعــام األول بعد اإلصــابــة ،وفــى بعض
الحاالت يمكن أن تحدث كسور العمود الفقري ،حتى إذا لم
يتعرض المصاب بالهشاشة للسقوط ،وهو ما يمكن أن يؤدى
إلى ألم فى الظهر ،واتخاذ وضعية التقوس إلى األمــام فى
العمود الفقري.
التشخيص
وأشار استشارى جراحة العظام إلى أنه يمكن قياس كثافة
العظام بواسطة جهاز يستخدم األشعة السينية ،لتحديد نسبة
المعادن فى العظام ،وفى معظم الحاالت ،تفحص بضع عظام،
وهى الورك ،والعمود الفقري ،والرسغ.
الوقاية والعالج
جدا ،وعبر
ويؤكد مصطفى ،أن الوقاية من الهشاشة هامة ً
خطوات بسيطة ،من خالل تناول بعض العناصر المتوفرة فى
محيطنا ،وبأسعار بسيطة ،ومنها تناول البروتين فى النظام
الغذائى اليومى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ،فول الصويا،
والمكسرات ،والبقوليات والبيض ،والحليب ومشتقاته.
جدا
ثانيا :أن نحافظ على وزن مناسب للجسم فهو مفيد ً
ً
للعظام وللصحة بشكل عام.
ثال ًثا" :الكالسيوم" ،يحتاج الرجال والنساء الذين تتراوح

عاما إلى  1000ميليجرام من الكالسيوم
أعمارهم بين  18وً 50
يوميا ،وتزداد هذه الكمية اليومية إلى  1200ميليجرام عند
ً
عاما.
عاما والرجال ً 70
بلوغ المرأة ً 50
وتتضمن المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم ،مشتقات
الحليب القليلة الــدســم ،الــخــضــراوات الورقية ذات اللون
األخضر الداكن ،السلمون ،السردين ،منتجات الصويا ،عصير
البرتقال.
رابـ ًـعــا" :فيتامين د" ،يجب أن يحصل البالغون الذين
عاما على  600وحــدة  ،وأن
تتراوح أعمارهم بين  51وً 70
يحصلوا على  800وحــدة فى اليوم بعد سن  70من خالل
أغذية متنوعة ،مثل الحليب ،صفار البيض ،سمك السلمون،
المشروم ،السردين ،التونة ،أشعة الشمس ،واألدوية.
خامسا" :التمارين" ،مثل المشى والجري ،وصعود الدرج،
ً
والقفز بالحبل ،والتزلج ،والضغط على عظام الساقين،
والوركين ،والجزء السفلى من العمود الفقري.
سادسا :العالج باألدوية ،من خالل تناول "البيسفوسفونات"،
ً
مثل ألــيــنــدرونــات "بينوستو ،فــوســامــاكــس" ،وريسيدرونات
"أكــتــونــيــل ،أتــيــلــفــيــا" ،وإيــبــانــدرونــيــت "بــونــيــفــا" ،وحمض
الزوليدرونيك "ريكالست ،زوميتا" ،ومن األفضل أن يتم كتابة
الدواء عن طريق طبيب متخصص.
الــعــاج الــمــتــعــلــق بـــ "ال ــه ــرم ــون ــات" ،يــمــكــن أن يساعد
"اإلستروجين" ،الذى يبدأ تناوله بعد انقطاع ال َّ
طمث بفترة
قصيرة للحفاظ على كثافة العظام ،ومــع ذلــك ،يمكن أن
يزيد من خطر اإلصابة بتجلط الدم وسرطان بطانة الرحم
وسرطان الثدي ،وربما مرض القلب ،لذلك ينصح باالبتعاد
عنه.
أدوية بناء العظام ،إذا لم تستطع تحمل العالجات األكثر
انتشارا لمرض هشاشة العظام ،أو إذا لم تكن تعمل بشكل
ً
جيد بما فيه الكفاية ،فقد يقترح طبيبك تجربة تيريبراتيدى
"فــورتــيــو" ويعطى عــن طريق الحقن اليومى تحت الجلد،
بعد عامين من العالج باستخدامه ،يؤخذ دواء آخر لمرض
هشاشة العظام ،للحفاظ على نمو العظام الجديدة.
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تخصص "المصريون" لقرائها الكرام ،نافذة لإلطالع على أبرز فتاوى األزهر ،ودار اإلفتاء المصرية ،على مدار األسبوعين
الماضيين .ناقشت الفتاوى الصادرة أبرز القضايا التى شغلت المصريين خالل الفترة األخيرة ،وتنوعت األسئلة بين شئون
أسرية ،وقضايا عصرية ،وأخرى تعبدية ،باإلضافة إلى موضوعات أخرى.
ونرصد هذه الفتاوى على النحو التالي:

إشراف :إيمان هانى والطيب حسني
"ما حكم الدين فى تجسس الــزوج على زوجته أو
العكس عن طريق وسائل االتصال الحديثة"؟.
وجاء نص الجواب كما يلي:
تجسس أحد الزوجين على اآلخر أو تتب َع عوراته حرا ٌم
َ
شرعا ،والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق اآلخر وإحسا ُن
ً
الظن به والتعاو ُن على البر والتقوى ،و َمن ثارت فى نفسه
شكوكٌ تجاه اآلخر فعليه مصارح ُت ُه بقصد اإلصالح والنصح
والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التى أمر الل ُه تعالى بها.
صيد األسماك بالصعق الكهربائي
السؤال :ما حكم صيد األسماك بالكهرباء؟
الجواب :عملية صيد األسماك واألحياء المائية بطريقة
شرعا ،سواء أكان التيار المستخدم
الصعق الكهربائى حرام
ً
قو ًّيا أم ضعي ًفا؛ ِل َما فيها من إيالم األحياء المائية وتعذيبها،
وهــذا يتنافى مع مقصود الشريعة اإلسالمية فى إحسان
عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبى صلى الله عليه وآله
ح ِ
ح ِ
سنُوا
سنُوا ال ِْق ْتلَةََ ،وإِ ذَا ذَبَ ْح ُت ْم َفأَ ْ
وسلمَ « :فــإِ ذَا َق َتلْ ُت ْم َفأَ ْ
يح َت ُه» (رواه مسلم).
ذ
ح
ر
ْي
ل
ف
،
ه
ت
شف َْر
َ
َبِ
ِ
َ
ْ
ح ُد ُك ْم َ
ُ
الذَّ ْب َحَ ،ول ُْي ِح َّد أَ َ
ُ
َ
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نقل الزكاة من بلدة ألخرى لذوى القربى
السؤال :هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى
يسكنها أقاربى الفقراء؟
الجواب :يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخــرى إذا كانت
ألقــارب المزكى المحتاجين ،لحديث أبى هريرة رضى الله
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ...« :ل َيق َْبلُ
ص َد َقةً مِ ْن َر ُجلٍ َو َل ُه ق ََر َابةٌ ُم ْح َتا ُجو َن إِ َلى
اللَّ ُه َي ْو َم ال ِْق َيا َم ِة َ
ص ُرف َُها إِ َلــى َغ ْيرِهِ ْم( .»... ،رواه الطبرانى فى
ص َدق َِت ِهَ ،و َي ْ
َ
المعجم األوسط).
وفى نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة األرحــام ،وكان
عليه الصالة والسالم يستدعى الصدقات من األعراب إلى
المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين واألنصار.
تنزيها مراعا ًة لحق الجوار
أما إذا كانت لغير ذلك فمكرو ٌه
ً
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجهرا عقب الصالة
الذكر جماعة
ً
السؤال :ما حكم الشرع فى جلوس المصلين بعد صالة
جميعا على النبى صلى الله عليه
العصر يوم الجمعة ليصلوا
ً
وآله وسلم بصيغة خاصة وبعدد محدد ويدعون الله عز وجل
جميعا؟
ً
الجواب :ال مانع
شرعا من ذلك؛ فالذكر الجماعى مشروعٌ
ً
فى المسجد وفى غيره ،ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة
وعمل األمة سل ًفا وخل ًفا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
خطبة المعتدة من طالق بائن أثناء العدة
السؤال :هل يجوز خِ طبة المعتدة من طالق بائن بينونة
صغرى فى خالل فترة العدة؟

ـرعــا أنــه تحرم خطبة المعتدة
الــجــواب :مــن المقرر شـ ً
معتدة لطالق رجعى أو بائن أو وفاة،
تصريحا سواء كانت
َّ
ً
وذلك بإجماع الفقهاء.
دفع الزكاة إلى األخ المدين
السؤال :ما حكم إعطاء الزكاة لألخ الذى عليه ديون؟
ت ِللْ ُف َق َر ِاء
ـصـ َـد َقــا ُ
الــجــواب :يقول الله تعالى﴿ :إِ َّنـ َـمــا الـ َّ
ب
َوال َْم َس ِاكي ِن َوا ْل َعامِ ِلي َن َعلَ ْي َها َوال ُْم َؤ َّل َف ِة ُقلُو ُب ُه ْم َو ِفى ال ِّرقَا ِ
ِيضةً مِ َن ِ
س ِبي ِل ِ
الله﴾
الله َوابْـ ِن َّ
الس ِبي ِل َفر َ
َوا ْلغَا ِرمِ ي َن َو ِفى َ
[التوبة ،]60 :فقد بينت هذه اآلية المصارف التى تصرف
إليها الزكاة ،وذكرت من بينها الغارمين ،وهم الذين عليهم
ديون وتعذر عليهم أداؤها.
شرعا أن يعطى المزكِّى أخاه المدين زكاته لسداد
فيجوز
ً
«الص َد َقةُ
ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
َّ
ص َد َقةٌ
ص َد َقةٌَ ،وهِ َي َعلَى ِذى ال َّرحِ ِم ا ْث َن َتانَِ :
َعلَى ال ِْم ْس ِكي ِن َ
َو ِ
صلَةٌ» (أحمد فى مسنده).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جهرا عند المقابر
الدعاء للميت
ً
جهرا على المقابر بعد دفن
الــســؤال :ما حكم الــدعــاء
ً
الميت؟
الجواب :الدعاء للميت بعد دفنه سنةٌ وارد ٌة عن النبى صلى
الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال:
كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت
ت؛ َفإِ َّن ُه
سلُوا َل ُه ال َّتث ِْبي َ
وقف عليه فقال« :ا ْ
س َتغ ِْف ُروا ألَخِ يكُ ْم َو َ
اآل َن ُي ْسأَ ُل» (سنن أبى داود).
وجهرا ،فرادى وجماعات ،وال تضييق
ويجوز الدعاء س ًّرا
ً
فى ذلك ،فكله جائز ،على أن الدعاء فى الجمع أرجى للقبول
وأيقظ للقلب ،خاصة إذا كانت هناك موعظة ،وقد قال رسول
«ي ُد ِ
الله َم َع ال َْج َما َع ِة» (رواه
الله صلى الله عليه وآله وسلمَ :
الترمذي).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تهريب البضائع
السؤال :ما حكم تهريب البضائع؟
ال ــج ــواب :عملية تــهــريــب الــبــضــائــع والــمــشــاركــة فيها
شرعا ،وممنوعة قانو ًنا؛ ألنها تضر
والمساعدة عليها حرام
ً
باقتصاد الدول ،وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع
والشراء من جهات متعددة ،وفاعل ذلك مخالف للشرع من
جهتين:
 من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم. ومن جهة مخالفة ولى األمر المأمور بطاعته فى غيرمعصية الله.
هذا إذا كانت البضائع المه َّربة داخلة فى السلع المسموح
فجر ُم تهريبها أعظ ُم
بتداولها
سلعا ممنوعة ُ
ابتداء ،فإن كانت ً
ً
وإثمه أشد.
ُ
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
السؤال :ما هى الحقوق الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة
فى حالة الخلع؟
الــجــواب :ما عليه الفتوى وهــو المعمول به فى القضاء
المختلعة ر ُّد كل ما ثبت كونُه
المصرى أنه يجب على المرأة ُ
العدة
هرا ،وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة َّ
َم ً
والمتعة ومؤخر الصداق ،وال يسقط حقها فى الحضانة وما
يترتب عليها من النفقة ونحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الدفن بين الظهر والعصر
السؤال :ما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر ،حيث ورد
حديث "ثالث أوقات ال تصلوا فيها وال تدفنوا فيهن موتاكم؛
منها عند قائم الظهيرة"؟
الجواب :دفن الميت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا
الوقت من األوقات التى ُينهى فيها عن الصالة أو الدفن.
وأما ما ورد فى الحديث الذى رواه أحمد وأصحاب السنن،
سا َع ٍ
سـو ُل ِ
الله
عن عقبة رضى الله عنه قال" :ثَال ُ
ات َكا َن َر ُ
ث َ
ُصل َِّي ِفيهِ َّن أَ ْو أَ ْن َنق ُْب َر ِفيهِ َّن َم ْوتَا َنا :حِ ي َن َت ْ
طلُ ُع
َين َْها َنا أَ ْن ن َ
حتَّى
ير ِة َ
س َبا ِز َغ ًة َ
الشَّ ْم ُ
حتَّى َت ْرت َِف َعَ ،وحِ ي َن َيقُو ُم قَائِ ُم الظَّهِ َ
ب".
س ِللْ ُغ ُرو ِ
حتَّى َت ْغ ُر َ
َض َّي ُ
ب َ
سَ ،وحِ ي َن ت َ
ف الشَّ ْم ُ
ت َِميلَ الشَّ ْم ُ
فالمقصود بقائم الظهيرة :تلك المدة اليسيرة التى تسبق
وقت الظهر مباشرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هى صور الصدقة الجارية؟
الــجــواب" :بسم الله الرحمن الرحيم ..الحمد لله رب

العالمين ،والصالة والسالم على النبى األمين ،وبعد...
فالصدقة الجارية ،هى ما ُيحبس فيها أصل المال فى
سبيل الله ،و ُيصرف الربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء
والمساكين ،أو على غيرهما فى أوجه الخير ،ولها عدة صور
منها المساهمة فى بناء المساجد والمستشفيات والمدارس،
أو كوقف بعض األنشطة التجارية ،وصرف ربحها على الفقراء
والمحتاجين ،أو شراء الكتب والمصاحف وتوزيعها على طلبة
موجودا ،وينفق من
العلم ،وغير ذلك ،فأى مال يكون أصله
ً
ربحه ،فهذا من الصدقة الجارية ،فعن أبى هريرة _رضى الله
عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال« :إِ َّن مِ َّما
ح َس َناتِ ِه َب ْع َد َم ْوتِ ِه عِ ل ًْما َعل ََّم ُه َو َن َش َر ُه،
َيل َْح ُق ال ُْم ْؤمِ َن مِ ْن َع َم ِل ِه َو َ
ص َح ًفا َورَّ َث ُه ،أَ ْو َم ْس ِج ًدا بَ َنا ُه ،أَ ْو بَ ْي ًتا
صا ِل ًحا ت ََر َك ُهَ ،و ُم ْ
َو َو َل ًدا َ
ص َد َقةً أَخ َْر َج َها مِ ْن َما ِل ِه
و
أ
َ
،
ه
ا
ر
ج
أ
َ
ْ
ِل ْب ِن َّ
الس ِبي ِل َب َنا ُه ،أَ ْو َن ْه ًرا َ ُ ْ َ
ِفى ِ
ح َياتِ ِهَ ،يل َْح ُق ُه مِ ْن بَ ْع ِد َم ْوتِ ِه»[ .رواه ابن ماجه]
ص َّح ِت ِه َو َ
• وقــد نظم الحافظ السيوطى بعض أن ــواع الصدقة
الجارية فى أبيات ،فقال:
إذا مات ابن آدم ليس يجرى *** عليه من فعال غير عشرِ
علو ٌم بثها ،ودعاء َن ْج ِل *** وغرس النخل ،والصدقات
تجري
ٍ
وراثةٌ
مصحف ،ورباط ثغر *** وحفر البئر ،أو اجرا ُء نهرِ
ت للغريب بناه يأوى *** إليه ،أو بنا ُء مح ِل ذكر
وبي ٌ
ومما ذُكر ُيعلم الجواب ،والله تعالى أعلى أعلم".
هل حسن تربية األوالد من الصدقة الجارية؟
والسالم على النبى
والصالة
الحمد لله رب العالمين،
َّ
َّ
األمين ،وبعد...
فنسأل الله _تعالى_ أن يبارك للسائل الكريم فى ذريته،
وأن يجعلهم من الصالحين الذين ينفعون اإلسالم والمسلمين،
وليعلم السائل الكريم أن :النبى _صلى الله عليه وسلم_ علمنا
أن أكثر ما ينفع اإلنسان بعد موته هو صالح ذريته وأبنائه،
فعن أبى هريرة _ رضى الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله
الن َْسا ُن ا ْن َق َ
ت ِْ
ط َع َع ْن ُه َع َملُ ُه إِ َّل مِ ْن
عليه وسلم_ قَا َل" :إِ ذَا َما َ
صا ِل ٍح
ص َدق ٍَة َجار َِي ٍة ،أَ ْو عِ لْمٍ ُي ْن َت َف ُع بِ ِه ،أَ ْو َو َل ٍد َ
ث ََلث ٍَة :إِ َّل مِ ْن َ
َي ْد ُعو َل ُه"[.أخرجه مسلم فى صحيحه]
أيضا_ رضى الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله
وعنه
ً
ح َس َناتِ ِه
عليه وسلم_ قال« :إِ َّن مِ َّما َيل َْح ُق ال ُْم ْؤمِ َن مِ ْن َع َم ِل ِه َو َ
ص َح ًفا
صا ِل ًحا ت ََر َك ُهَ ،و ُم ْ
بَ ْع َد َم ْوتِ ِه عِ ل ًْما َعل ََّم ُه َو َن َش َر ُهَ ،و َو َل ًدا َ
الس ِبي ِل َب َنا ُه ،أَ ْو َن ْه ًرا أَ ْج َرا ُه،
َو َّر َث ُه ،أَ ْو َم ْس ِج ًدا َب َنا ُه ،أَ ْو َب ْي ًتا ِل ْب ِن َّ
ص َد َقةً أَخ َْر َج َها مِ ْن َما ِل ِه ِفى ِ
ح َياتِ ِهَ ،يل َْح ُق ُه مِ ْن بَ ْع ِد
ص َّح ِت ِه َو َ
أَ ْو َ
َم ْوتِ ِه»[ .رواه ابن ماجه]
وبناء على ذلــك :فإحسان تربية األوالد ،وصالحهم من
ً
أبدا ،والله
األعمال التى يلحق المسلم ثوابها ،وال ينقطع عنه ً
تعالى أعلى وأعلم.
حكم استخدام المسبحة فى ذكر الله سبحانه
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على النبى

ً
مراد هوفمان ..كسب محمدا ولم يخرس المسيح
فهما عمي ًقا
"كسب
ً
محمدا ولم يخسر المسيح" ..تمثل هذه الجملة ً
لإلسالم ،وتوضح ارتباطه بغيره من األديان السماوية ،فهى ستقود فى
غربيا إلى اعتناقه ،ال اعتناقه فحسب ،بل سيصبح داعية
النهاية
دبلوماسيا ً
ً
ومنافحا عنه ،ومصدرًا إياه لبالده" ،بالد الغرب" باعتباره "األصلح لها".
له،
ً
فى  1931كانت أسرة "هوفمان" المسيحية الكاثوليكية على موعد مع
والدة طفلها "ويلفريد" الذى سيتغير اسمه الح ًقا إلى "مراد" ،ذلك الطفل
الذى سيحصل على الدكتوراه فى القانون ،قبل العمل فى بداية الستينات
سفيرا لبالده فى المغرب والجزائر ،والذى دعته بسالة أبناء بلد "المليون
ً
شهيد" فى مواجهة االحتالل الفرنسى إلى مزيد من النظر فى دينهم ،وقوة
العقيدة التى تدفعهم مبشرة بالنصر وطرد األعداء .فى غمرة األحداث
الملتهبة والدم المتناثر ،تتعرض زوجته إلى عملية إجهاض ،فيحملها
عبر سيارة أجرة إلى المستشفى ،تحتاج إلى فصيلة دم ،يتضح أنها نفس
فصيلة دم السائق ،السائق جزائرى تسحقه قوة أوروبية شقيقة تلك التى
قدم منها ،السائق يسرع إلى الزوجة ،يبذل دمه لها ،هذا الدم الذى كانت
تستعد فرنسا إلهراقه.
مسلم عربى يتبرع بدمه إلى أوربية أجنبية ،على غير دينه ،هذا الموقف
الذى قصه الح ًقا ،دفعه إلى التفكير فى اإلسالم ،لم ُيسلم ،يحتاج تغيير

الدين إلى تفكير وتحليل وموازنة ،قرأ القرآن ،عرف النبى صلى الله عليه
وسلم ،قــارن بين كالمه ومواقفه ،السلوك متسق مع األفكار ،اإلسالم
بسيط ،هذه نظرته لإلله واإلنسان والكون ،اإلسالم بسيط هكذا صرح،
ثم يدرس ويحلل ويفكر ،ثم ُيسلم فى  ،1980لينتهى إلى القول" :كسبت
محمدا ولم أخسر المسيح"ُ ،يسلم ويتحول إلى أبرز الدعاة لإلسالم فى
ً
الغرب.
دائما المسلمين المهزومين
عرف "هوفمان" فى اإلسالم قوته ،كان ينتقد ً
نفسيا ،وكان يعتقد أن اإلسالم بديل صالح لحل جميع المشكالت ،جميع
ً
مشكالت العالم .أحــدث اعتناقه اإلس ــام ،جــدالً
كبيرا فى األوســاط
ً
نظرا للمناصب الرفيعة التى تقلدها والتى خسرها فى آن،
السياسية،
ً
خبيرا فى الدفاع النووي،
أيضا
فإلى جانب عمله
سفيرا فى السابق ،عمل ً
ً
ً
مديرا لقسم المعلومات فى حلف "الناتو" ،إال أن الهجوم الشرس الذى
ثم
ً
انصب عليه ،أدى فى النهاية إلى إبعاده عن هذه المناصب.
تحول سفير ألمانيا السابق باإلسالم ،من مسيحى متدين إلى مفكر
مدافعا عن اإلســام ،حيث ساهم فى إثــراء الفكر اإلسالمى
إسالمي،
ً
بالعديد من المؤلفات ،من بينها "اإلسالم كبديل" و"اإلسالم فى األلفية
الثالثة ديانة فى صعود" ،وكتاب "الطريق إلى مكة".

األمين ،وبعد...
فقد أمرنا الله -سبحانه وتعالى -بكثرة ذكره؛ فقال فى
يرا}
القرآن الكريمَ :
{يا أ َُّي َها ال َِّذي َن آ َمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّ َه ِذك ًْرا َك ِث ً
[األحزاب.]41 :
والمقصود بذكر الله -تعالى -فى قوله{ :يا أ َُّي َها ال َِّذي َن
آ َمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّ َه ِذكْراً َك ِثيراً} ما يشمل على التهليل والتحميد
والتكبير ،وغير ذلك من األقوال واألفعال التى ترضيه -عز
وجل.-
أي :يا من آمنتم بالله حق اإليمان ،أكثروا من التقرب إليه
تعالى -بما يرضيه ،فى كل أوقاتكم وأحوالكم؛ فإن ذكرالله -تعالى -هو طب النفوس ودواؤهــا ،وهو عافية األبدان
وشفاؤها ،به تطمئن القلوب ،وتنشرح الصدور.
والتعبير بقوله{ :اذْ ُك ـ ُروا اللَّ َه ِذكْراً َك ِثيراً} يشعر بأن من
شأن المؤمن الصادق فى إيمانه ،أن يواظب على هذه الطاعة
مواظبة تامة .ومــن األحــاديــث التى وردت فى الحض على
اإلكثار من ذكر الله ،ما رواه اإلمــام أحمد عن أبى الــدرداء
رضى الله عنه -قال :قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-« :أال أنبئكم بخير أعمالكم ،وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها فى
درجاتكم ،وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي :الفضة،
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ،ويضربوا
أعناقكم» قالوا :وما هو يا رسول الله؟ قال« :ذكر الله_ عز
وجل_»[ .التفسير الوسيط لطنطاوى (])219 /11
والمسلم مأمور بأن يتبع شتى الطرق التى تُعينه على ذكر
الله -عز وجــل-؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
والمسبحة من األمور التى استحسنها المسلمون فى زماننا
المعاصر وال يوجد فيها شيء من البدعة؛ ألن الفقهاء ب ّينوا
أن الوسائل تأخذ حكم الغايات ،والمسبحة وسيلة.
والغاية من استعمالها هى ذكر الله تعالى؛ فتأخذ حكم
الذكر فى هذه الحالة.
والمسبحة بهذا الشكل الموجود اآلن فى زماننا المعاصر
لم تكن موجودة بهيئتها فى زمن النبى -صلى الله عليه وسلم-
 ،وإنما ورد ما يشبهها على حسب ما تعارف عليه الناس فى
ص ِف َّيةَ بنت حيى -رضى الله عنها -قالتَ :دخَلَ
زمانهم؛ فعن َ
سو ُل ِ
الله صلى الله عليه وسلمَ -وبَ ْي َن َي َد َّي أَرْبَ َعةُ َآل ِ
ف
َعل ََّي -رَ ُ
ت بِ َه ِذ ِهَ ،ف َقا َل« :أ ََل أُ َعل ُِّم ِ
ك
س َّب ْح ُ
ُس ِّب ُح بِ َهاَ ،ف ُقلْ ُ
تَ :ل َق ْد َ
َن َو ٍاة أ َ
س َّب ْح ِ
ت :بَلَى َعل ِّْم ِنيَ ،ف َقا َل« :قُو ِلي:
ت بِ ـ ِـه» َف ُقلْ ُ
بِ أَ ْكث ََر مِ َّما َ
س ْب َحا َن ِ
خل ِْق ِه» [.أخرجه الترمذي]
الله َع َد َد َ
ُ
ويستفاد مــن هــذا الحديث أن النبى -صلى الله عليه
وسلم -لم ُينكر على السيدة صفية ما فعلته من جمعها للنوى
وتسبيحها به ،فدل هذا على جواز اتخاذ كل ما من شأنه أن
ُيعين المسلم على ذكر الله -تعالى.-
وبناء على ذلك :فاستخدام المسبحة فى ذكر الله تعالى
ً
شرعا ،وال يوجد ما يمنع من استخدامها..
من األمور الجائزة
ً
والله -تعالى -أعلم.

واسعا ،كما فجرت نقاشات كبيرة فى
مؤلفات "هوفمان" القت صدى
ً
األوســاط الثقافية والفكرية داخل ألمانيا وخارجها ،بين فيها ما يميز
اإلسالم عن غيره ،وكشف تفرده كدين وقدرته على قيادة ركب البشرية
جمعاء إلى ما فيه خيرها ونفعها ،هو دين المستقبل بال شك ،هكذا كان
يعتقد .مؤلفات "هوفمان" أثرت فى كثير من المسلمين وغير المسلمين،
وكانت له أياد بيضاء على اآلالف.
من أقواله" :من بين كل الديانات التى أعرفها فإن دين اإلسالم هو
األكثر عقالنية".
"الغرب يتسامح مع كل المعتقدات ِ
والملل ،حتى مع عبدة الشيطان،
ولكنه ال يظهر أى تسامح مع المسلمين ،فكل شيء مسموح إال أن تكون
مسلما"" .إن االنتشار العفوى لإلسالم هو سمة من سماته على مر التاريخ،
ً
وذلــك ألنه دين الفطرة ،وإن الله سيعيننا إذا غيرنا ما بأنفسنا ،ليس
بإصالح اإلسالم ،ولكن بإصالح مواقفنا وأفعالنا تجاه اإلسالم".
وفى األسبوع الماضي ،ترجل المفكر اإلسالمى عن فرسه ليلقى ربه
كتبا ومحاضرات
بعد صراع مع المرض ،عن عمر ناهز ً 88
عاما ،تار ًكا ً
بعيدا عن
تشهد له فى ميدان التعريف باإلسالم ،والدعوة إليه وفهمهً ،
ضجيج االتهامات وضيق المدارك.

الكنيسة

إشراف :حسن عالم

تداوى أطفال الصعيد على يد القساوسة ..بركة وشفاء

ً
"محمد سعد" :كان يمىش وراء صوت "النداهة" وهو نائم ..وعولج عىل يد أحد القساوسة >> سيدة مسنة تعاىن من آالم شديدة فى ذراعها وتشفى بعد تلقيها عالجا من الكنيسة

كان وال يزال للكنائس المصرية دور اجتماعى بارز
فى خدمة المصريين ،ال يقل أهمية عن الدور الدينى
الــذى تقوم به ،تجاه الفقراء والمرضى ،من خالل
المراكز الطبية التابعة لها ،والخدمات العالجية التى
تقدم للجميع ،بال استثناء ،مسيحى أو مسلم ،ال فرق،
يبرز هذا الدور اإلنسانى فى القرى ،والمناطق النائية
التى تفتقر إلى الخدمات الطبية.
ويتعدى ذلك للعالج من األمراض غير العضوية،
التى يعتقد أنها تتعلق بالسحر والجان ،إذ أنه حتى
فترة الثمانينيات كان أطفال ونساء المسلمين ،خاصة
فى الصعيد ،يلجأون للكنائس للعالج من «المس
والسحر والــربــط والخضة» ،حيث كانت تخصص
الكنائس قساوسة ليعملوا فــى خدمة المترددين
عليها ،ومساعدتهم فى التغلب على محنهم وآالمهم.
«المصريون» ترصد حكايات عاشها أطفال ونساء
أصبحوا ًرجال اآلن -للعالج من أمراض لم يكن لها
دواء سوى «رجال الدين».
عاما،
يقول «محمد سعد» البالغ من العمر ً 40
مــن إحــدى قــرى المنيا ،إنــه وهــو طفل صغير فى
مناديا ينادى
نائما يسمع
ً
العاشرة من عمره ،كان وهو ً
عليه ،فكان يجرى وراء صاحب الصوت وهو نائم وال
يشعر بنفسه حتى يغلبه النعاس ،فينام فى أى مكان
(أمام منزل بالقرية – فى الطريق – فى الزراعات
المجاورة – فى الترع) ،حتى أخذته أمه وجدته إلى
أقرب كنيسة فوجد القس فى انتظارهم واستقبلهم
بمودة وتسامح.
يضيف محمد لـ«المصريون» ،أن القس استمع
إلى مشكلته وأعطاه بعض التمور والزيت ،وقرأ عليه
مشيرا إلى أنه داوم على
بعض الترانيم والتبريكات،
ً
العالج ومع األيــام انتهى كل شيء ولم يعد يرى أى
شيء فى المنام ،وصار هو وأطفال القرية اآلخرين
كلما مر عليهم القس العجوز يجرون عليه بحب ،وهو
باسما بالحلوى ونشر الحب والتسامح بين
يستقبلهم
ً
الجميع.
ف ــى بــنــى س ــوي ــف ،يــــروى «إب ــراه ــي ــم أحــمــد»،

لـ«المصريون» ،تفاصيل ما حدث مع جدته ،إذ كان
فى الصغر يذهب مع جدته المريضة إلــى كنيسة
«شنرا» بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ،وكانت
وقتها تشكو من ألم شديد فى ذراعها اليسرى ،وكان
القس العجوز ذو الوجه الباسم الحنون يستقبلهما
بكل ود وتسامح وكرم ويعالجها باألعشاب.
وأشــار إلى أن جدته التزمت العالج الذى حدده
شفيت -بإذن الله -وذهبت
القس لفترة معينة حتى ُ
للكنيسة ،وقدمت لهم الشكر على حسن صنيعهم
معها ومع أهل القرية.
ويتذكر «عبدالعزيز السيد» ،من الفيوم ،أنه وهو
طفل صغير فى مرحلة الثمانينيات كان بالقرب منهم
ديــر لإلخوة األقباط وكــان القساوسة يمرون على
قريتهم وهم فى طريقهم للدير ،وكانوا ينزلون من
سياراتهم ،ويلتف حولهم أطفال القرية للحصول على
الحلوى و«البركة».
ويكمل لـ«المصريون» :كان القساوسة يسألون كل
طفل« :تحب تتطلع إيه لما تكبر؟»« ..بتروح مدرسة
وال أل؟» ولما كان كل طفل يقول نفسى أكون ..طبيب-
مهندس – مدرس – ضابط – عمدة – شيخ بلد..
إلخ ،كان القساوسة يقولون لهم إن هذا ال يكون إال
بالمذاكرة وسماع كــام الــوالــديــن ،وأن نكون على
خلق ونعرف ربنا ،وال يوجد فرق بين المسلم وأخيه
المسيحي».
أما «عاطف محمد» فيتذكر أنه فى إحدى المرات
وهو فى مقتبل عمره مع بعض الشباب ،أنه لما مرت
عليهم سيارة القس الذاهب إلى الدير ناداه بجهل «يا
أبوهم» ،فنزل القس على الفور من سيارته وذهب
إليه ومن معه من الشباب ،وقال له بكل رفق :ال تقل
مثل هــذا الكالم مــرة أخــرى فما بيننا أكبر بكثير
مما تظن ،فاإلسالم والمسيحية دينا تسامح ومحبة
ورفــق وحتى ال يسمعك أطفال الــمــدارس المارون
بجوارك فيقلدونك دون علم ،فتفسد أكثر مما تصلح
وصافحه ،بعدما اعتذر له ومن معه ،وذهب كل منهم
إلى طريقه.

فيما لم يشعر «عيد» ،رغم أنه مسيحي ،ويقيم
فى إحدى قرى مركز الفشن ببنى سويف ،وهو طفل
مشيرا
صغير بأى فرق بينه وبين جيرانه المسلمين،
ً
إلى أنه «كــان ال يترك إخوته المسلمين من أطفال
قريته ،يذهبون للدراسة مع بعض ..يلعبون ويمرحون
معا ..يأكلون معا ..يشربون معا ..يتزاورون ويتبادلون
ً
بعضا بالقروش
الكتب الدراسية ويقرضون بعضهم
ً
والمالليم».
ويــضــيــف لـــ«الــمــصــريــون» أنــهــم حــتــى األفـ ــراح
جنبا إلى جنب دون
واألحــزان كانوا يتشاركون فيها ً
تفرقه أو عنصرية وبكل تسامح وود ،الف ًتا إلى أن
جميعا بالعدل وكلهم
عمدة القرية كان يقضى بينهم
ً
أمامه سواسية ويأخذ حق المسيحى من المسلم
وينصر الضعيف ويقتص من الظالم فى جو يملؤه
الود والتسامح والمحبة بين الجميع.

مــن جانبها ،ال تنسى ســيــدة مــن نفس القرية
وتدعى «حليمة» أجمل أيام حياتها ،حين كانت تتبادل
كل شيء مع جارتها المسيحية أم عيادى وكان البيت
الذى به طعام يؤثر البيت المجاور وكل بيت يطهو
طعامه يذهب ببعضه للجيران بروح متسامحة ومحبة
نادرة اختفت لألسف مع األيام.
وتشير إلى أنه «بمجيء فترة التسعينيات ظهر
التشدد الدينى وابتعد الناس عن بعضهم ،،وسادت
روح التعصب بين الطرفين وراحــت األيــام الجميلة
وولــت ،وأصبح المسلم يخاف من أخيه المسيحى،
والمسيحى يحذر أخاه المسلم ،متحسرين على أجمل
أيام عاشوها دون تعصب وتفرقه« :منه لله اللى كان
السبب».
ويــروى يوسف عمر ،تفاصيل صبيحة يوم غائم
ملبد كــئــيــب ،حــيــث استيقظ األهــالــى مسلموهم

ومسيحيوهم على خبر صــادم أبكى الجميع وكان
بمثابة نهاية مؤلمة ألجمل لحظات وأي ــام الزمن
الجميل ،حيث فوجئ الجميع بخبر مقتل القس
العجوز المتسامح الوقور ،الــذى كان يعالج الناس
واألطفال والنساء والمرضى مجا ًنا وكان يسأل عنهم
ويدعو لهم بالبركة فبكاه الصغير قبل الكبير والمرأة
قبل الرجل.
ويستطرد لـ«المصريون»« :ومن وقتها كل ذهب إلى
حال سبيله ،وتضاءلت بين الجميع مساحة التسامح
والمحبة الــمــوجــودة أص ـاً ومغروسة فــى نفوسهم
الطيبة ،وهى من طبيعة وأصالة الشعب المصرى
الجميل الطيب المتسامح ،ولكن تحتاج إلى عقالء
وكبار ينمونها وينشرونها لتعود أجمل أيام العمر بين
الجميع متعانقة بين الهالل والصليب ،مرددة حديث
النبى صلى الله عليه وسلم «أوصيكم بأقباط مصر
خيرا فإن لهم ذمة ورحما» ..وكما قال المسيح عيسى
عليه السالم «جئت بالمحبة فعلى األرض السالم
وبالناس المسرة».
وقال المستشار رمسيس النجار ،محامى الكنيسة
القبطية األرثوذكسية ،إن «الكنيسة القبطية على مر
العصور واألزمــان تقدم خدمات جليلة للمحتاجين
والفقراء والمساكين ،وتقوم بهذا الدور فى كل زمان
وليس فى توقيت معين».
وأضــاف لـ«المصريون» ،أن «هــذا الــدور وصية
كتابية ملزمة بها الكنيسة القبطية ،وفى بعض األوقات
قد يكون معل ًنا وعلى مرأى ومسمع من الجميع ،وفى
بعضها اآلخر قد يكون غير واضــح ،لكن ذلك ليس
معناه أنه غير موجود أو ال تقوم به الكنيسة».
وأوضح أنه «قبل ذلك كانت الكنيسة تعقد لجا ًنا للتبرع
وتقديم خدمات كثيرة للفقراء والمرضى والمحتاجين»،
وواضحا والكل يراه ،وهذا
متابعا« :كان هذا األمر معل ًنا
ً
ً
كما ذكرنا وصية كتابية ملزمة بها الكنيسة».
حاليا
وأكد النجار ،أن «الكنيسة تقوم بهذا الدور
ً
وما زالت تقدم خدماتها للفقراء والمحتاجين ولكل
َمــن يلجأ إليها ،لكنه غير معلن كما كــان ساب ًقا»،

مستطردا« :هناك حــاالت قديمة كثيرة تؤكد هذا
ً
الــدور واآلن توجد حــاالت أكثر ،ما يؤكد أنــه دور
مستمر على مر األزمان وغير مرتبط بوقت محدد».
وأشار إلى أن «هذا الدور تقوم به الكنيسة على
مستوى أنحاء الجمهورية وليس فى منطقة محددة،
واضحا وفى
لكن كما أشرنا فى بعض األوقات يكون
ً
أحيان أخرى يكون غير معلن لكنه موجود».
بينما ،قــال الشيخ عبدالحميد األط ــرش ،أمين
عام الدعوة ورئيس لجنة الفتوى األسبق باألزهر ،إن
الحياة كلها تعاون والدين حث عليه ،حيث يقول الله
–سبحانه وتعالى -فى كتابه العزيز« :وتعاونوا على
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان».
وأضاف لـ«المصريون» ،أن «وقوف الكنيسة بجوار
المسلمين وتقديم المساعدة والعالج أمر محمود ويجب
شكرهم عليه ،كذلك وقوف المسلمين بجوارهم خلق
طيب ،وذلك يساعد على نشر المحبة والتسامح».
وأشار إلى أنه يرى ذلك بعينه ،الف ًتا إلى أنه «توجد
كنيسة فى دمنهور بها قسم خاص بعالج األسنان،
بمجرد دخول الشخص يحصل على العالج مجا ًنا وال
جدا».
يتم تحصيل أى رسوم ،وهذا أمر جميل ً
رئيس لجنة الفتوى األسبق باألزهر ذكر وه بأن الله
أمر بحسن معاملة النصارى وعدم التعرض لهم بأى أذى،
خاصة أنهم لم يقاتلوا وال يوجد بسببهم أى مشكالت،
مستشهدا بقول الله فى محكم آياته« :ال ينهاكم الله عن
ً
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» ،كذلك
ذميا فأنا خصمه ومن كنت
حديث الرسول« :من آذى ً
خصمه خصمته يوم القيامة».
كما استشهد باحترام كبار الصحابة ألهل الكتاب،
ومــن ذلــك مــوقــف قصة أمــيــر المؤمنين عمر بن
الخطاب عندما دخل إحدى الكنائس ،قائالً« :سيدنا
عمر بن الخطاب عندما دخل إحدى الكنائس لم يصلِّ
فيها ،والحكمة من فعلته هذه كانت خو ًفا أن يرى
المسلمون صالته فيصلون فى ذلك المكان ،وبالتالى
تضيع حقوق أصحاب الكنيسة».
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حكايات وأسرار ..الصعايدة
من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية
سيدات ورجال ..أصحاء وذوو اإلعاقة ،جمعهم التحدى
ليسطروا نماذج ومشاعل للمثابرة ،حيث بدأوا حياتهم من
الصفر ،حتى وصلوا إلى النجومية.
كافحت السيدات ،وتحدت العادات الصعيدية ،والتى تقف
فى كثير من األحيان لطمس مواهب الكفاءات.
سيدات وشباب األقصر ،لم يقفوا عاجزين أمام المعوقات،
بل حولوها إلى دافع ساقهم إلى تحقيق أهدافهم.
عزيزة السيدة األمية ،التى لم تستسلم إلى قلة التعليم ،بل
جاهدت وثابرت مع أطفالها وذاكرت دروسها ودروسهم،

بدأت باالبتدائية حتى أنهت دراستها الجامعية.
كما لم يمنع بسطاوى فقدانه لبصره أن يحصل ما لم
يحصل عليه األصحاء ،حيث حصل على شهادتين
جامعيتين.
مشاعل التحدى فى األقصر ،لم يقتصروا على التحدى
الداخلى ،بل نافحوا وكافحوا ،حتى حصلوا على شهادات
دولية فى الشعر واألدب.

صالح عمر

كفيف يلقب بالصوت المالئكى" ..سلوان" أول مراسلة تليفزيونية ..و"عزيزة" تصل إىل رئاسة مجلس قروى بعد األمية

عزيزة آدم ..من محو األمية وبيع الطيور لرئاسة مجلس قرية باألقرص بسطاوى "كفيف" تخرج فى كليتني..
العب كرة ..ولقب بـ"الصوت المالئكى"

بعد سبع سنوات زواج ،طلقها ابــن عمها
وسافر ،تار ًكا لها ثالثة من األبناء ،لتصبح األم
واألب ،وهى لم تبلغ الخامسة والعشرين بعد،
بدون عائل وال مصدر رزق.
قامت بتربية الطيور وبيعها لتنفق على
نفسها وأطفالها الثالثة ،ومن ثم باشرت إكمال
تعليمها ،حيث التحقت بفصول محو األمية ومن
ثم التدرج فى المراحل التعليمية حتى الحصول
على درجة الليسانس فى علم االجتماع ،لتصبح
اليوم أول امرأة ترأس مجلس قروى باألقصر.
"عزيزة محمد أحمد آدم" –  52سنة – ولدت
بقرية الحميدات بمركز اسنا جنوبى األقصر،
ألســرة متوسطة الحال كبقية أســر القرية،
حينما وصلت للصف السادس االبتدائى ،قرر
أهلها إخراجها من المدرسة وتزويجها من ابن
عمها الموظف بشركة كيما أسوان.
عاما وقت زواجها ،وبعد
كان عمرها ً 14
سبعة أعوام من زواجها طلقها زوجها تار ًكا لها
"محمد ومحمود وأسماء".
تقول عزيزة" :وجدت نفسى أمام خيارات
قليلة ،إما أن أخرج ابنى من المدرسة وهو لسه
فى  5ابتدائى أو أغير مسار حياتى".
وخصصت عــزيــزة ،إح ــدى غــرف منزلها
لتربية الدواجن بعد لقائها بمهندس حصلت
منه على طيور لتربيتها وأمصال ،حتى تستطيع

كسب رزقها وتربية أوالدهــا ،لتتيقن أنها لو
كانت تملك شهادة تعليمية لما واجهت كل
تلك الصعوبات ،فقررت أن تتعلم مع أوالدها،
فتقدمت ألداء امتحان محو األمية ،حتى يتثنى
لها إكمال تعليمها ،كونها لم تكمل المدرسة
االبتدائية.
وتابعت :بعد ذلك قدمت للمرحلة اإلعدادية
لتذاكر مع ابنها األكبر محمد ،ومن ثم الدخول
للمرحلة الثانوية ،متحدية الرفض العائلى

بخروجها للدراسة ،ولكنها قررت التمرد ضد
تقاليد مجتمعها ،فأكملت تعليمها بالدراسة من
المنزل والذهاب لالمتحانات.
وعــنــدمــا كــانــت ت ــدرس فــى الــصــف األول
الــثــانــوى ،تقدمت عــزيــزة لمسابقة حكومية
للتعيين بشهادة اإلعدادية واستمارة دراستها
فى الثانوية ،ليتم تعيينها عاملة خدمات معاونة
بمجلس قــروى الدير بمركز إسنا ،فى عام
 ،2000لتحصل على الثانوية العامة بنسبة %84
فى الشعبة األدبية ،ومن ثم تم إلحاقها بوظيفة
كاتب رابــع على الــدرجــة الرابعة بالمجلس
القروى.
والــتــحــقــت ع ــزي ــزة ،بكلية اآلداب قسم
االجتماع جامعة جنوب الوادى بقنا ،لتحصل
على درجــة الليسانس فى اآلداب فى العام
 ،2006لتتدرج فى الوظائف واألقسام بمجلس
قروى الدير ،حتى الوصول لسكرتير المجلس
القروى فى  ،2010بعد انضمام إسنا لمحافظة
رئيسا
األقصر ،لتستمر فيه حتى تم تعيينها
ً
لمجلس قروى الشغب فى .2017
وتقوم رئيسة القرية ،بعد رحلتها المضنية
باهتمام كبير بالمرأة المعيلة فى ظل ما عانته
خالل حياتها ،منوهة بأنها أنشأت جمعية تنمية
البيئة والــمــرأة والطفل بقريتها الحميدات،
لالهتمام بمجتمعها المحيط.

وأع ــرب ــت ع ــزي ــزة ،عــن ك ــون أول أعــمــال
الجمعية كان استخراج بطاقات الرقم القومى
وشــهــادات الــمــيــاد ألكــثــر مــن  1000سيدة
بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة باألقصر،
متابعة أنها تسعى من خالل جمعيتها والتعاون
مع الجمعيات الكبرى فى رعاية المعيالت من
السيدات فى قريتها.
وتــقــول عــزيــزة ،إن أكثر لحظاتها سعادة
عندما تم تكريمها كــأم مثالية على مستوى
األقصر من قبل محافظ األقصر األسبق اللواء
سمير فرج فى العام  ،2010واصفة أسرتها
بالمقاتلة ،وأنها وأوالدهــا كانوا كمقاتلين فى
خندق واحد محاربين الجهل والفقر والمرض
والــعــادات والتقاليد الرافضة لعمل المرأة
وتعليمها ،مشيرة إلــى أنها وأبــنــاءهــا كانوا
سويا على "طبلية واحدة" ولم يأخذوا
يذاكرون ً
دروسا خصوصية أو يقوموا بشراء ملخصات.
ً
حاليا مع  5أحفاد ،من أبنائها
وتعيش عزيزة ً
مدرسا للغة العربية
الثالثة ،حيث يعمل محمد
ً
باألزهر الشريف ولديه ثالثة أبناء.
فيما تخرج محمود فى كلية األلسن ويعمل
سياحيا ولديه ابنه.
مرشدا
ً
ً
بــيــنــمــا تــعــمــل ابــنــتــهــا "أســـمـــاء" ممرضة
بمستشفى إسنا ولديها ابن ،مبدية فخرها بهم
كونهم لم يقصروا فى دراستهم.

سلوان ..حاربت الرسطان واإلعاقة ..وأول مراسل تليفزيوىن من ذوى االحتياجات الخاصة
هاجمها الــســرطــان بــعــد وفـــاة والــدهــا،
فأفقدها البصر ،وهى لم تزل بعد فى الرابعة
من عمرها ،ولكنها أبت االستسالم للمرض
واإلعاقة ،حتى أصبحت أول مراسلة تليفزيونية
من ذوى اإلعاقة بمصر.
سلوان نصر الدين ،ابنة منطقة العوامية
بمدينة األقــصــر ،التى اكتشفت والدتها أن
ابنتها التى لم تبلغ األربعة أعوام بعد ،تعانى من
ضعف فى النظر يتبعه نسبة كبيرة من الحول،
وذلك بعد وفاة والد سلوان مباشرة ،فقامت
بعرضها على أطباء مختصصين فى العيون ،إال
سوءا ،حتى اكتشف
أن حالة ابنتها لم تزد إال
ً
أحد األطباء  -بعد عام من إصابة الصغيرة
بالمرض  -أن السبب يرجع إلى وجود كتلة ورم
فى المخ ،والذى تمكن من التأثير على العصب
البصرى .ونصح األطــبــاء ،األم بالتوجه إلى
مستشفى سرطان األطفال  57357بالقاهرة،
لتبدأ ابنتها مرحلة العالج الكيماوى فى أواخر
عام  ،2007حيث أخذت ابنتها ما يقارب الـ45
جرعة كيماوية ما بين وصولها الصف الثالث
االبتدائى والصف الــســادس االبــتــدائــى ،فى
محاولة للسيطرة على حجم الــورم المنتشر
بصورة كبيرة داخــل المخ ،مما أفقد سلوان
بصرها بشكل كامل.
وبعد الجرعات الكيماوية ،لم تشف "سلوان"
بشكل كــامــل ،ولــم تستعد بــصــرهــا ،ولكنها
اكتسبت حب الحياة وعــدم اليأس والرغبة

فى دحر المرض ومواجهته ،مشيرة إلى كونها
اكتسبت إيمانها من خالل الدعم الذى القته
من والدتها وتشجيعها الدائم لها ،مما منحها
رؤية العالم بشكل مختل.
وأصبح لدى سلوان العديد من الطموحات
واأله ـ ــداف ،الــتــى دائـ ًـمــا كــانــت تــقــول عنها:
ـرارا بأال
"سأحققها ً
يوما ما ،فقد اتخذت قـ ً
يكون المرضى عقبة فى طريقها.
وأضافت ،أنها استطاعت أن تصبح األولى
على مدرستها فى المرحلة اإلعدادية ،وهى
المدرسة التى يتواجد بها مبصرون بشكل
طبيعى.
وبعد التحاقها بالمرحلة الثانوية ،أصبح
حلمها أن تعمل بمجال اإلعالم ،فبدأت بمتابعة
األحــــداث واألخ ــب ــار ،وشــكــل الــوقــوف أمــام
جديدا.
وتحديا
طموحا
الكاميرا
ً
ً
ً
وتابعت فى حديثها :أننى صادفت إعال ًنا
على موقع التواصل االجتماعى "الفيس بوك"
لمبادرة تحمل عنوان "اصنع فرصة لمراسلة
فى الراديو" مضيفة أنها تواصلت مع صاحب
المبادرة "محمد أنور" والذى سألته هل تستطيع
بنت كفيفة االشتراك فى المسابقة؟ ،فأجابها
بأنها ستكون مطالبة بعمل مقطع فيديو لمدة
دقيقة ،وهو ما أهلها للدخول فى المسابقة،
لتصير مراسلة لبرنامجه من محافظة األقصر،
مضيفة أنها تستعين بوالدتها خالل قيامها
بالتغطية اإلعالمية للفعاليات المختلفة.

وأكــدت ،أنها فى يوم ما ستصبح إعالمية
كبيرة ،منوهة ،أننى أعلم مشاق العمل فى
المجال اإلعــامــى ،لكن عشقها للمجال لن
فدائما ستطمح للمزيد
يتوقف عند مرحلة ما،
ً
من النجاح من خالل صقل مواهبها وخوض
دورات تدريبية فى مجال التقديم التليفزيونى.
كما أوضحت سلوان ،فى حديثها ،أنها تمنى
النفس بأن تصبح إعالمية كبيرة ويكون لديها
برنامج أو فقرة وحدها ،مفصحة عن كونها
تقوم بتقليد عدد من المذيعين الكبار وتقليد
طريقتهم وأن تعيش كأنها مقدمة برنامج فى

منزلها.
جـــزءا مــن حلمها أثناء
ـوان"
ـ
ـل
ـ
"س
حققت
ً
تواجدها كمذيعة ببرنامج "التحدي" بقناة
"الحدث اليوم" والــذى تعتبره أولى خطواتها
لتحقيق الحلم ،وخــاصــة أنــهــا تملك نبو ًغا
وحضورا وقدرات هائلة فى التقديم التليفزيونى
ً
وإحساسا بالمكان وتحركات الكاميرا.
ً
كما تتمتع سلوان ،باللباقة والحديث باللغة
العربية ،مضيفة أنها كانت تعتقد فى بادئ
األمــر أن مذيعة فى الــراديــو يناسبها بسبب
ظروفها الخاصة ،ولكن مع تجربتها فى قناة
"الحدث اليوم" إضافة إلى بعد علمها بكون
رقما
المذيعة اللبنانية "داليا فريفر" حطمت ً
قياسيا كمذيعة تليفزيون ،جعلتها أكثر رغبة فى
ً
الوصول ألن تكون مذيعة تليفزيون.
وأعــربــت ســلــوان ،عــن شــكــرهــا لمجهود
والــدتــهــا ،حــيــث تعتبرها الــســبــب فــى زرع
اإليجابية واإليمان لديها ،منوهة بأن والدتها
بمثابة األب واألم لها وألخيها.
واختتمت حديثها بــالــقــول :إن والدتها
تساعدها فى تحصيل دروسها ،خاصة أنها
فى مدرسة مبصرين عادية وأن المدرسين
ال يستطيعون التعامل مع حالتها ،وال يراعون
ظروفها الخاصة ،مشيرة ،إلــى أنها تسعى
إلثبات أن اإلعاقة ال تؤثر على الناس ،وأن
اإلنسان يستطيع الوصول للذى يتمناه مهما
كانت حالته.

زينب ..فتاة "النول" تحدت الصعيد ..وفازت قصتها بجائزة مهرجان السينما
باحثة عــن نفسها ،طالبة الحرية ،معبرة عن
ذاتها ،رافضة واقعها الصعيدى وطريقة المنشأ،
مغايرا،
دأبت "زوزو كعابيش" على أن تسلك طري ًقا
ً
حيث بدأت فى إتقانها حرفة يدوية وهى النسج على
النول ،ومن ثم وصلت إلى أن تصبح مدربة فى مجال
المحاكاة للنهوض بالمرأة والفتاة الصعيدية.
"زينب حيدر" أو كما تحب أن تلقب "زوزو كعابيش"
فتاة النول ابنة مدينة إسنا جنوبى األقصر ،التى
خطفت األنظار بالفوز عن الفيلم التسجيلى الذى
يحكى قصتها بجائزة المهرجان القومى للسينما فى
 ،2016مما ممهد لها استقباالً حافالً فى قريتها
الصعيدية ،وكلل تحديها طيلة سنوات.
"زوزو كعابيش" المولودة بمركز إسنا جنوبى
األقصر ،بدأت حياتها بصنع سجاد "القصاقيص"
أو ما يطلق عليه "الكيم" وهو أحد أنــواع السجاد
الــيــدوى ،ال ــذى أوش ــك على االنــدثــار فــى اآلونــة
األخيرة ،ولكن "زينب" استطاعت من خالل شغفها
بتلك األعمال اليدوية الفتتاح مشروعها الخاص
لبيع منتجاتها والتسويق لها ،لتصبح رائدة فى هذا
المجال فى محافظة األقصر.
تــروى "زينب" قصتها أنها كانت تبدأ فى جمع
أقمشة المصانع الجاهزة والمالبس البالية ،ومن
ثم فرز األلــوان المتناسقة ،وقصها ووضعها على
نول خشبى مناسب لنفس مساحة القطعة المراد
إنتاجها بالكامل ،مشيرة إلى أنها قبل ذلك تقوم
بوضع تصميم للسجاد المطلوب نسجه ،من خالل
رسمه على ورق مناسب به كل األلــوان والتفاصيل
ليراه الناسج بصورة واضحة أمامه.
وأضــافــت "كــعــابــيــش" ،أن محافظتى األقصر

وقــنــا بجنوب مــصــر ،تشتهران بصناعة "سجاد
الكليم"و"طرح الفركة" ،وتعتبر من الحرف التراثية
بالصعيد ،فيما تتواجد أنــواع أخــرى من السجاد
اليدوى فى محافظات أخرى ،مثل "سجاد الحرير"
الذى يصنع من الحرير على نول عادى ،وتشتهر به
محافظة كفر الشيخ.
وتابعت قائلة :إنها استطاعت أن تطور فكرتها
مــن خــال حصولها على دعــم كبير مــن مــبــادرة
"إمكان" التى دعمت عشرات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة باألقصر ،لتبدأ مشروع "قصاقيص
كعابيش" لتحويل مخلفات مصانع النسيج إلى
اكــســســوارات ومستلزمات يتم استخدامها فى
المنزل ،وكذلك فى الكافيهات التى تطلب بشكل
أثريا عليها.
كبير "الكليم" حتى توضع
ً
طابعا ً

كما تشارك "زينب" فى نادى المحاكاة المصرى
كمدربة ،وهو النادى الــذى تم إنشاؤه فى ،2014
لمناقشة قــضــايــا الــمــرأة كالتمكين والــمــشــاركــة
المجتمعية ومنع زواج األطفال وغيرها.
وأوضحت ،أنها تستمر فى مشروعها الخاص
لصناعة الــمــشــغــوالت الــيــدويــة ،إضــافــة لتدريب
الشباب وذوى االحتياجات الخاصة فى الجمعيات
األهلية على النول.
وعــن محاولة إقــنــاع والــدهــا بالسفر للقاهرة،
للمشاركة فــى إح ــدى الـــورش التدريبية التابعة
ألصــوات النساء ،تقول" :روحــت ألبويا قبل السفر
بأسبوع فقالى تسافرى فين قولتله مصر قالى مصر
آخر بالد المسلمين ،واحنا الزم ناخد رأى أعمامك
وأخوالك ،وبعد ذلك قولتله أنا عايزه أسافر عشان
أبقى أنا ومش هضرك وال هضر نفسى فقالى خدى
شنطتك وسافرى".
وأشارت ،إلى أنها إلى تسعى لخوض االنتخابات
المحلية المقبلة ،وتشجيع عدد من الفتيات على
المشاركة والترشح.
وعن الفيلم الوثائقى قالت":بلدنا شافوا الفيلم
بتاعى كأنه ماتش بين األهلى والزمالك" ،وذلك
أثناء عرض فيلم "زينب" فى ختام المهرجان القومى
للسينما على التليفزيون المصرى والذى حصل على
الجائزة األولى".
واخــتــتــمــت حديثها قــائــلــة :إن أهــالــى بلدتها
وجيرانها فتحوا أبواب منازلهم وتجمعوا لمشاهدة
الفيلم ،مفصحة عن كون أبيها كان بإحدى المقاهى
وذكــر أن تلك ابنته بكل فخر ،مضيفة أنها حين
عودتها فوجئت بالفتات ترحيب من األهالى.

صوت مالئكى ،اعتاد أهل قريته االستمتاع إليه
من خالل اآلذان والتواشيح واالبتهاالت الدينية
فى مسجدهم العتيق ،لم يمنع فقد بصره أن يرى
الحياة ويستمتع بها ،فلعب الكرة مع أصدقائه،
وسبقهم فى حفظ القرآن الكريم ،وتفرد عنهم
بالتخرج فى كليتين من جامعتين مختلفتين.
"أحــمــد يــوســف بــســطــاوى" ص ــوت الــرزيــقــات
المالئكى ،ولد فى التاسع من مارس  ،1982بقرية
الرزيقات قبلى التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب
األقصر.
إماما للمسجد
ولد بسطاوى ،كفي ًفا ألب كان
ً
العتيق بقريته ،فدأب على تعليمه القرآن والعلوم
الدينية ،فــأوكــل بــه إلــى الشيخ أن ــور القاضى،
ليحفظ القرآن الكريم ،ثم استكمل الحفظ مع
الشيخ "أحمد حسن الضوى" فأتم حفظ كتاب الله
وهو فى العاشرة من عمره ،ليمهد الله الطريق له
فى التفوق فى معهده األزهــرى حتى التخرج من
ليسانس الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر فى
العام .2004
لــم يمنع فقد البصر "أحــمــد" مــن االستمتاع
بحياته واللعب مع من كانوا فى مثل عمره ،فقد
لعب الكرة معهم وحرس مرماهم وتصدى لكراتهم
بإحساس غريب ،معلالً ذلك بكونه يحب االختالط
بالناس وأن لعب الكرة هو نوع من التواصل مع
أصدقائه.
وأضاف ،أن لديه القدرة على التركيز والسمع
فى الحركة ،أكثر من غيره ،وهو ما أهله إلى التنقل
والتحرك دون مساعدة من أحد ،مما جعله اليوم
يذهب لقضاء حوائجه دون دليل طريق وال عصا
يحملها ليتحسس بها الطريق.
لم يكتف بسطاوى ،بما تحصل عليه من علوم
أزهرية ،فــأراد أن يجمع العلم من خالل دراسة
التاريخ فى إحدى الجامعات العامة ،فراسل كل
الجامعات المصرية لاللتحاق بإحداها ولكن طلبه
مفصحا عن إنه قابل رئيس جامعة
قوبل بالرفض،
ً
جنوب الوادى بقنا للموافقة على طلبه ،وأن رئيس
الجامعة أخبره بأنه يعلم بمراسالته وإصراره على
االلتحاق بالجامعة ،وأنــه لو قام بتغيير القانون
فسيكون ألجله فقط.
التحق "أحــمــد" مع غيره من الراغبين بقسم
التاريخ بكلية اآلداب بجامعة جنوب الــوادى بقنا
فى العام التالي ،بعد تغيير رئيس الجامعة ،وأقفل
الباب مرة أخرى بعد ذلك ،فرغب فى السؤال عن
سبب تغيير القانون هل ألجله فقط أم ماذا؟ ولكن
السؤال لم يتح له ليسأله ،حتى تخرج وحصل على
الليسانس فى التاريخ فى .2010
يقول بسطاوى" :أحببت أن أدرس التاريخ ،كونه
أبو العلوم ،فلكل علم تاريخ إال التاريخ ألنه بدأ مع
حياة اإلنسان ،وأظن أننا من األجيال المحظوظة
لكوننا عشنا تلك السنوات األخيرة والتى ساهمت
فى معرفتنا التاريخ بشكل أفضل".
وأضاف ،أريد أن أقوم بتوصيل التاريخ للناس

ألن "اللى مالوش ماضى مالوش مستقبل والتاريخ
بيتكرر والعرب أول الشعوب عناية بالتاريخ".
وأعـــرب أحــمــد بــســطــاوى ،عــن فــخــره بإنشاء
المكتبة السمعية أثــنــاء دراســتــه بجامعة جنوب
الــــوادي ،مــن خــال الــتــعــاون مــع بعض الطالب
لتسجيل المواد للمكفوفين بالتعاون مع جمعية
رسالة لألعمال الخيرية بقنا.
ـضــا كخدمة عــمــاء فــى الدليل
كما يعمل أيـ ً
المصرى بمدينة قنا ،وعكف بعد تخرجه على
االلتحاق بــدورات التنمية البشرية بقنا واألقصر
مدربا فيما بعد.
وأرمنت وإسنا ،ومن ثم أصبح
ً
وعكف بمثابرة على تعلم الكمبيوتر من خالل
البرامج الناطقة ،وهو ما ساعده فى عمله المرهق
نظرا لكونه يعمل تسع ساعات متواصلة ،إضافة
ً
لكونه يحمل سماعتين إحداهما للجهاز واآلخر
لسماع العميل ،على خــاف خدمة العمالء فى
شركات المبيعات .أحمد بسطاوى صوت مالئكى،
كما يلقبه أهل بلدته ،باإلَضافة إلى خفة دم كبيرة
تجذب له العديد من األصدقاء والمحبين ،بسبب
سرعة بديهيته وجمال ردوده المرصعة بالمزاح،
بخالف اعتياد أهــل الــرزيــقــات على االستمتاع
بصوته فى اآلذان مشبهين صوته بمؤذنى الحرم
المكى .وأكد أهل قريته ،أن صوته يجبرك على
اإلصغاء واالستمتاع بحالوة األداء ،وهو ما أهله
ألن يكون المفضل لديهم فى ابتهاالت السحر فى
شهر رمضان المبارك" ،ففى وسط السكون يشدوا
الشيخ أحمد بصوته الجذاب المالئكى بتواشيح
دينية قبل صالة الفجر فيطرب أسماعنا وال نرغب
نهائيا" كما يقول ضياء النجار أحد
فى أن يسكت
ً
أهالى قريته.

عىل حسان ..من اإلذاعة المدرسية إىل العالمية فى الشعر واألدب
منذ صغره حفر لكلماته مكا ًنا ،موق ًنا بأنها
مصرا
سفينته نحو مستقبل مغاير ألقــرانــه،
ً
على المشاركة بقصائده فى إذاعــة مدرسته
االبتدائية ،حيث لم يكترث بانتقاد زمالئه له،
مواجها اإلقصاء والتهميش بكتابه عن مبدعى
ً
بلدته من الشعراء واألدبــاء ،متفو ًقا على كبار
األدباء فى العالم العربى برائعته "آنوش" والتى
حصل من خاللها على المركز األول بجائزة
الشارقة لإلبداع العربى.
على حسان ،ابن قرية الغرز التابعة لقرية
السالم بحاجر أرمنت بغرب األقصر ،ولد بقرية
نائية فى إحدى قرى األقصر فى الـ 25من يناير
 ،1986قادته موهبته الفطرية للحصول على
جوائز عالمية فى الشعر واألدب.
حصد حسان ،المركز األول فى مجال النص
المسرحى بجائزة الشارقة لإلبداع العربى فى
دورتها الثانية والعشرين  2018عن مسرحيته
"’آنوش".
كما حصل على المركز الثالث فى القصة
القصيرة ،بمسابقة مجلة العربى الكويتية
بالتعاون مع إذاعة "بى بى سى" عام .2009
وحقق حسان ،المركز الثانى فى الشعر من
المجلس القومى للشباب عام  ،2010والمركز
الثالث فى الرواية بالمسابقة األدبية المركزية
2012ـ  2013بالهيئة العامة لقصور الثقافة
المصرية.
كما حصد ديوانه "توقفات" فى نفس العام،
على المركز األول بمسابقة المجلس األعلى
للثقافة ،إضافة لحصوله على المركز األول فى

أدب الطفل بالمسابقة المركزية إلقليم جنوب
الصعيد الثقافى 2013ـ .2014
واستمر فى حصد الجوائز ،حيث حصل
على الــمــركــز الــثــالــث بمسابقة لجنة الشعر
بالمجلس األعلى للثقافة المصرى عن ديوانه
"كشاف اإلنارة" عام  ،2015فضالً عن حصوله
على المركز الثانى فى مجال المقال األدبى
بالمسابقة المركزية إلقليم جنوب الصعيد
الثقافى 2016ـ .2017
ووص ــل للقائمة القصيرة للهيئة العربية
للمسرح بــاإلمــارات  2018بمسرحيته "دليل
الكتيبة الخرساء".
وظــهــر على "حــســان" منذ طفولته نبوغه
األدبـــى ،حيث كانت تسمح لــه مــدرســة اللغة

العربية فــى المرحلة االبتدائية بالمشاركة
بقصائده فى اإلذاعــة المدرسية ،والتى رأت
فيه مستقبل شاعر كبير ،رغم انتقاد زمالئه
وتنمرهم عليه ،وهكذا استمر تطوره فى الشعر
واألدب فى مرحلته اإلعدادية ومن ثم الثانوية،
مشيرا إلى أن موهبته الفطرية صقلت بكل تلك
ً
المحاوالت والتجارب المستمرة.
تمت محاربة "حسان" بضراوة فى ،2017
أثــنــاء مــحــاولــتــه تــقــديــم إبـ ــداع أه ــل األقــصــر
بمناسبة اختيار بلدتهم عاصمة للثقافة العربية،
ولكنه واجه اإلقصاء والتهميش ،فقام بإعداد
كتاب "شواهد وقراءات" عن أعمال أكثر من 30
مبدعا من األقصر ما بين شعراء وقصاصين
ً
وروائــيــيــن ،فــى خــطــوة توثيقية لــهــذا الحدث
ولهؤالء األدباء ،والذى صدر عن الهيئة العامة
للكتاب فى  2018ضمن سلسلة األدباء العرب.
كما تــوج "على حسان" على القمة ،بنصه
المسرحى "آنوش" فى جائزة الشارقة لإلبداع
الــعــربــى فــى  ،2018وتــمــت طباعتها ضمن
إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة فى اإلمارات
العربية المتحدة ،وهو أحد النصوص الفانتازية
والتى تعرض لفكرة اهتداء اإلنسانية لفكرة
الكتابة وتسجيل األحداث اإلنسانية فى شكل
تاريخى مبسط على الجدران واأللواح الطينية.
وأشــــار ،إل ــى أن المسرحية تعتمد على
أسطورة "آنوش" أول من اهتدى لفكرة الخدش
معتبرا أن هذا العمل
واختراع الكتابة الرمزية،
ً
محاولة منه لتسليط الضوء على تلك الشخصية
التى اخترعت الكتابة وقدمتها للبشرية.
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الحوار والنقاش األسرى المتزن أمر صحى ومهم
جدا لالستقرار ،فتراكم المواقف قد يشل حركة
الحياة فيما بعد ويصنع فجوة عاطفية كبيرة بين
الزوجين واألبناء.

د .أميمة السيد

تهدد الرقعة الزراعية وأمالك الدولة!

almesryoon.openheart@gmail.com

أشك فى عالقة زوجتى بأحدهم!

أنــا مهندس  44سنة متزوج
ولـ ــدى  3أوالد ،تــعــرفــت على
زوجــتــى عــن طــريــق المراسلة
بالصدفة عندما وضعت إعال ًنا
لــلــتــعــارف فــى إح ــدى الــجــرائــد
مــن خــال مراسالتنا بالبريد
استمتعت بالجانب المرح الذى
تتميز به زوجتى وحس الفكاهة
لديها ثم تطورت عالقتنا فظننت
بمرحها أنها ستنسينى همومى
وستدخل على السعادة ،فخالل
مراسلتنا أو مكالماتنا الهاتفية
قبل الــزواج كنا نستمتع بكالم
الــحــب المعسول ولــكــن تجرى
الــريــاح بما ال تشتهى السفن،
فــســرعــان مــا انــطــفــأت شمعة
الحب وزال حس الفكاهة لدى
زوجتى بــأول طفل يولد لدينا،
لــقــد ك ــان طــفــلــنــا األول الــذى
تعمدنا إنجابه بعد عام مباشرة
من الــزواج وقــد أحببناه فقلت
فى نفسى مشاعر األمومة طغت
عــلــى مــشــاعــر زوجــتــى تجاهى
فتجاهلت األمــر ولكن زوجتى
تغيرت تصرفاتها فلم تعد تهتم
للعالقة الزوجية وكانت تتحجج
بالصالة والتعب أحيا ًنا إلى أن
أنجبنا طفلنا الثانى الذى جاء
عن خطأ فى الحساب.
هنا تكاثرت المتاعب فبدأت
أصاب باإلحباط وبدأت رغبتى
فى زوجتى تضمحل ومن جهتها
دائما بأننى ال
زوجتى تعاتبنى
ً
أساعدها فى أشغال المنزل،
أعــتــرف بــأنــنــى لــســت مــن نــوع
الرجال الذين يقومون باألشغال
الــمــنــزلــيــة ،ولــكــن ح ــاول ــت أن
أساعدها ولكن لم أفلح واآلن
لدينا طفل ثــالــث والــرابــع فى
الطريق ألنــهــا حــامــل رغــم قلة
العالقات الجنسية التى نقوم
بــهــا ،وهـــذا أدخـــل الــشــك إلــى
قــلــبــى بــأنــهــا عــلــى عــاقــة مع
أحــدهــم ،ولــكــن عــنــدمــا أتــذكــر

برودة زوجتى أستبعد ذلك.
ولكن أحمل مسؤولية تعاستنا
دائما تخطئ فى
لزوجتى ألنها
ً
الــحــســاب ،مــا أدى إلــى حملها
ألربـــع مـ ــرات ،واآلن أصبحنا
نتشاجر ألتفه األسباب ،وأصبح
كل منا ال يطيق اآلخر وأصبحت
أقــاطــعــهــا ال أتــكــلــم معها كلما
تشاجرنا.
ومـ ــا زاد الــطــيــن بــلــة أنــنــا
نتشاجر أمــام األوالد ونتبادل
الشتائم والكالم الجارح أمامهم
وحتى فى بعض األحيان نكسر
األشــيــاء أمــامــهــم ،واآلن أظــن
أننا مصابان باالكتئاب ونحن
نسير نحو تدمير حياتنا ..فما
الــعــمــل؟ فــفــى بــعــض األحــيــان
يــراودنــى شك بأننا مسحوران
وأن كل المصائب التى مررنا
بها مدبرة ،وقد صرحت زوجتى
بذلك ،ولكن ال تريد أن تقتنع.
(الرد)
من الطبيعى أن تتغير أحوال
الــشــخــص عــلــى مـــدار ســنــوات
عــمــره ،وغــالــب ـا ً تــتــوارى بعض
ســمــات شــخــصــيــتــه حــتــى وإن
ك ــان ذا روح فكاهية فــى ظل
المسئوليات وخضم الظروف
المعيشية بعد إنجاب األبناء،
فلنلتمس األعــذار ألحبتنا ،بل

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية معبر المنامات ً

رؤيته تدل لذوى األحزان على األفراح .ولمن يرجو
خبرا عن غائب
أمرا مستورًا يتم له مراده ،ومن كان يؤمل ً
ً
جاءه منه رسول .وربما دلت رؤيته على العلم بالرموز وفك
المشكالت وإظهار المخبئات وعلى قاص األثر وعلى العالم
باألمور الشرعية .وربما دل على الناصح لصاحبه المشفق
عليه ،وربما دل على الذى ال يكتم سراً.
والمعبر يدل على الحاكم والفقيه والطبيب وكل من يحزن
الناس عنده ويفرح .وربما دل على المسجد وقارئ القرآن
ألنه مبشر ومنذر.
معبرا فإن كان الئ ًقا به القضاء ناله ،وإن كان
ومن صار
ً
طالبا للعلم والقرآن حفظه ،وإن كان يريد الكتابة نالها ،وإن
ً
كان قصده علم الطب علمه.
ومن قص منامه فى المنام على معبر فما عبر له فهو ما
جاريا على السنة وإن لم يعقل سؤاله
كان مواف ًقا للحكمة
ً
وال فهم عبارته فلعله يحتاج إلى بعض من يدل المعبر عليه
فى صناعته فيقف إليه فى حاجته .والله أعلم.

مقعد يريد أن يضربنى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أحد األشخاص الذين أعرفهم يريد أن يضربنى
ولكنه مقعد على األرض وكلما ه ّم ليضربنى لم يستطع
وشكرا لكم.
القيام.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
األصل فى الضرب إن لم يكن بينكما خصام أنه يدل
على الخير للمضروب من الضارب فقد يعظك أو يعلمك
شيئًا فيه خير لك ،وإن كانت بينكما عداوة أو خصام فاحذر
منه حتى ال يدعو عليك ألن الضرب قد يدل على الدعاء،
والقعود لهذا الشخص وعدم قدرته على القيام فإن كان
بينكما تنافس على أمر فذلك دليل على فشله وعجزه فى
تحقيق ما يسعى إليه ،وإن كان قعوده على األرض ليس فيه
تعب له فذلك ثباته فى أمــره .والله أعلم .وأدعــو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

نحاول التخفيف عنهم حتى تمر
المراحل الصعبة فــى حياتهم
أو المراحل التى يكونون فيها
منشغلين ج ـ ًـدا بمسئولية هم
فــيــهــا ال ــراع ــى الــرئــيــســى لها،
كما فى حالة زوجتك الكريمة،
كــان الــلــه بعونها وعــونــك ،فلن
يسعدك إطال ًقا إن أهملت هى
فــى فــلــذات أكبادكما ،أمــا عن
تحميلك مسئولية كثرة اإلنجاب
لها فهذا أمر غير منطقي ،ألن
الله تعالى هو من قدر لكما هذا
الــرزق الجميل ،حتى لو كنتما
كبيرا،
طا
اتفقتا وأخذتما احتيا ً
ً
فهذا رزق كبير أراد الله تعالى
أن يهديه لكما ،بارك الله لكما
فيه ،فنعمة الــذريــة يــا عزيزى
كبيرة لمن يدركها.
حاول أن تتفهم وضع المرحلة
التى تمران بها ،والتى يتمناها
الكثير من الذين حرموا منها،
ابــدأ وغ ّير نظرتك للمعطيات
الــتــى منحها الــلــه تــعــالــى لــك،
استمتع يا عزيزى بكل لحظة
وعلى أى حال وبقدر إمكانك،
حاول مساعدة زوجتك الفاضلة
والــتــخــفــيــف عــنــهــا بـــــدالً من
تحميلها أعباء نفسية وإرهاقها
نفسيا وإشــعــارهــا بالذنب فى
ً
أمــور قــدرهــا الله عليكم ،وإن
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«همسة من القلب»
تكتبها:

هموم المواطن

لم تستطع مساعدتها بنفسك،
فــحــاول ق ــدر اســتــطــاعــتــك أن
ت ــوف ــر لــهــا س ــي ــدة تــســاعــدهــا
كــل فــتــرة فــى تنظيف المنزل
وتخفيف األعباء المنزلية عنها،
ثم احمد الله تعالى على عدم
تقصيرها فــى رعــايــة أبنائك،
وهى اآلن تحتاج إلى تشجيعك
ودعــمــك النفسى أثــنــاء حملها
ويــكــفــيــهــا مــا تــعــانــيــه مــن آالم
ومــتــاعــب الــحــمــل ،ال لتأنيبك
ولــومــك لــهــا ،هــى تحبك وأنــت
كذلك تحبها ،ولن ُيمحى ذلك
الحب أبدا بينكما إن شاء الله،
ولكنها فترة انشغال وسرعان
ما ستمر بسالم بعد أن يكبر
نوعا ما
األوالد قليال ويعتمدون ً
على أنفسهم ،تستطيعون إنعاش
هذا الحب بين الفينة واألخرى،
واستعادته إلى نصابه بعد ذلك،
وابــدأ أنت أوالً معها ،مع لفت
نــظــرهــا دائـ ًـمــا لــعــدم اإلهــمــال
منها فــى الــمــشــاعــر تجاهك،
وأكــــد لــهــا أنـــك تــحــتــاج منها
جدا لتلك المشاعر المتوارية،
وروحها الفكاهية الجميلة التى
أخفتها المسئولية ،وكــل ذلك
يــكــون ب ــه ــدوء وحـــب واح ــت ــواء
وصوت هادئ ورقيق ال بالعنف
والــتــعــنــيــف وال ــص ــوت الــعــالــى
والــتــوتــر ،فــهــذا أم ــر مــرفــوض
وغير صحى على اإلطالق بين
الزوجين.
استعن بالله واتقه فى نفسك
وزوجتك وأبنائك وال تدع نفسك
لــهــواهــا ووس ــوس ــة الــشــيــطــان
والعياذ بالله ،أكثر من الوضوء
والصالة وأوصيكم كذلك بسورة
البقرة ،وفــى النهاية ليس لك
غير زوجــتــك الحبيبة وليست
لها غيرك ،بارك الله لكما فى
بعضكما وفــى ذريتكما وأصلح
ذات بينكما وأبــعــد عنكما كل
مكروه وسوء.

تــقــدم عــدد مــن أهــالــى محافظة
المنوفية ،بمجموعة مــن الشكاوى
لجريدة”المصريون” وبابهم ديــوان
الــمــظــالــم ..حــيــث يشتكون مــن نــوع
جديد من أنــواع التعدى على الرقعة
الزراعية وأمــاك الدولة بمحافظة
المنوفية ،حيث انتشر بشكل كبير
إنشاء صــاالت األف ــراح داخــل أنحاء
مراكز وقرى المحافظة وذلك داخل
األرضـــى الــزراعــيــة وأمـــاك الــدولــة
التابعة لــوزارة الــراى والتى تقع على
مــجــرى الــنــيــل مــبــاشــرة  ..والــغــريــب
أن ذلــك يحدث على مــرأى ومسمع
من بعض المسئولين دون أن يحرك
أحدهم ساك ًنا التخاذ أى إجــراء من
شأنه إيــقــاف ذلــك الــزحــف الشرس
الذى ينذر بخطر شديد على الرقعة
الــزراعــيــة داخــل المحافظة وهــو ما
يهدد بالقضاء عليها.
يقول أحد أهالى المحافظة ،إنه
قــد انــتــشــرت فــى كثير مــن المراكز
والقرى سبوبة إقامة قاعات األفراح
بعد أن جاء قانون البناء على األراضى
الزراعية ليحرم مالكيها من البناء
عليها ليتحايلوا على القانون بإنشاء
قــاعــة ل ــأف ــراح بــعــيــدة ع ــن الــبــنــاء
للمنشآت الكبيرة على امــتــداد فرع
دمــيــاط للنيل ،ابــتــداء مــن القناطر
الخيرية وصـــوالً إلــى مدينة شبين
مــــرورا بسنتريس والــبــاجــور
الــكــوم
ً
ومركز اشمون وتال .
ويبدأ سيناريو البناء على األرض
الــزراعــيــة ،بعمل ســور على األرض
والفتة كبيرة على أن هذه المساحة
مــن األرض ستصبح قــاعــة لــأفــراح
وبــعــدهــا بــعــدة شــهــور يــقــوم صاحب
أو مالك أو واضــع يــده على األرض
باستكمال المبنى وإقامة قاعة األفراح

أرسل إلينا رسالة حزينة يقول فيها:
“أنا شاب معاق مثلى مثل ماليين المعاقين
تلك الطائفة مهدرة الحقوق و التى ال نذكرها
و ال نتحدث عنها إال فى اوليمبيات المعاقين
أو على هامش برامج انتخابية أو إلظهار
اإلنسانية الزائفة و التى يظهر زيفها بهذا
الكم من اإلهمال ال نريد شفقة و ال إحسا ًنا
دموعا تزرف بل نريد حياة نريد ح ًقا.
و ال
ً
اسمى صابر و أتمنى أن أكــون كذلك ..
انا معاق أصبت بشلل األطفال وأنا صغير،
وأتحرك بعكازين كافحت فى الدراسة حتى
أكملت تعليمى وصرت حاصالً على ليسانس
الحقوق منذ  2004و عمرى  35سنة و اآلن

أربعين ليلة) رواه مسلم .وقال صلى الله عليه
وسلم( :من أتى عرا ًفا أو كاه ًنا فصدقه بما
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد).
فال يجوز الذهاب إلى العرافين وال
الكهنة وال المنجمين وال السحرة
وال يجوز سؤالهم وال تصديقهم
بــل يجب الــحــذر منهم واإلنــكــار
عليهم  -ومــا ذكرته العرافة فى
الــرؤيــا ال تــأويــل لــه ألنــهــم ليسوا
بصادقين وقد تكون الرؤيا من تدخل
الجن واحــذرى أن تتعاملى مع كاذبة .والله
أعلم .وأدعو الله لك بالعافية اللهم آمين.

دودة بيضاء تخرج من أذنى أنا وزوجتى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيــت دودة بيضاء تــخــرج مــن أذنــى وعندما
أخبرت زوجتى قالت إنها أيضا رأت أنه خرجت
من أذنها دودة بيضاء .وشكراً.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
خروج الدودة من أذنك وأذن زوجتك قد يدل
على الذرية وسوف يرزقكما الله بالبنت لخروجها
مــن األذن ،وإن كانت لكم بنت كبيرة متزوجة
ـضــا على
ـضــا بالبنت .ويــدل أيـ ً
فــســوف تــرزق أيـ ً
تعبا
لكم
ب
سب
ـدود
ـ
ال
كان
وإن
المال والمنفعة.
ّ
ً
قبل خروجه فكونا على حذر من الناس الذين

تسمعان لهم فال تخالطاهم فى كالم محرم فربما
محرما أو غيبة ً
مثل
دل ذلــك على سماعكما
ً
حراما ،وإن كان
أو نميمة أو موسيقى أو غناء
ً
خروجه سبب لكما راحــة فذلك زوال هم ،وقد
يكون تكرار الرؤيا معك ومع زوجتك دليل على
وجود الحسد الشديد فأرجو االهتمام بالرقية
أيضا قد تدل
الشرعية الخاصة بالحسد .واألذن
ً
على البنت ،وربما دلت األذن على الدين وخروج
الدود منها هو حسن دين لكما وصالح شأنكما
وحالكما .والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

السماء مكتوب عليها سبحان اهلل

الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رأيت أن السماء بها سحاب
م ــك ــت ــوب ب ــه ــا س ــب ــح ــان ال ــل ــه،
والحمد لله ،والله أكبر ،وال إله
إال الله .أفيدونى جزاكم الله
خير اً .
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
رؤي ـ ــا ال ــس ــح ــاب تـ ــدل عــلــى
الهداية والنجاة والرحمة ألنها
تــحــمــل ال ــم ــاء الـ ــذى ب ــه حــيــاة
الــنــاس ،وقــد يــدل عــلــى زيــادة

العلم والفقه والحكمة وإن كنت
“أع ــزب” فــســوف تــتــزوج امــرأة
ـزوجــا
صــالــحــة ،وإن كــنــت مــتـ ً
فقد يــدل السحاب على قدوم
مولود لــك ،وإن كنت تفكر فى
السفر فقد يتم لك ذلك .وكون
الــســحــاب مــكــتــوب بــه سبحان
الله فيبدو أنــك تعانى من هم
وضيق وســوف يفرج الله عنك
مــن حــيــث ال تــحــتــســب ،ورؤي ــا
وق ـــراءة الــحــمــد لــلــه ف ــإن كنت
متزوجا فهى بشرى لك بقدوم
ً
ـحـ ْـمـ ُـد
الــولــد لقوله تــعــالــى( :ا ْلـ َ

إشراف:

صفاء البيلى

تنفيذ قرارات اإلزالة أمر كان بمثابة
األمر الجيد لبعض الناس ،فهم يرون
أن تلك القاعات تساعد على رسم
الفرحة والبهجة على وجوه الجميع،
والبعض اآلخر طالب بأن يكون هناك
الــتــراخــيــص الــكــامــلــة للحفاظ على
أرواح المواطنين المتواجدين بتلك
القاعات وإال سيكون هناك استهتار
بحياة المواطنين .وتساءلوا من خالف
هــذه المخالفات ومــن لــه المصلحة
فى عدم تنفيذ قرارات اإلزالة ووقف
التعدى الصارخ على النيل من خالل
ضم مساحات متنوعة من النيل بعد
ردمه إلى تلك القاعات حتى يتمكنوا
من توسعة تلك القاعات؟ األمر الذى
طــالــب فــيــه الــمــواطــنــون بالتحقيق
والحفاظ على حقهم فى النيل وأال يتم
تضييق المجرى المائى له حتى ال تقل
كمية المياه التى تصل إلى الفالحين
لرى أراضيهم.
فيما أكد مصدر بزراعة المنوفية،
أن ح ــال ــة ال ــت ــع ــدى عــلــى األرضــــى
الــزراعــيــة وأمـ ــاك الــدولــة بإنشاء
قــاعــات األف ــراح أصبحت مستفحلة
موكدا أن حجم ما تتم
وكبيرة جـ ًـدا،
ً
إزالته من هــذه القاعات ال يتناسب
مع ما يتم إنشاؤه بمخالفة للقانون
حيث قال إن يتم إزالة قاعة أو اثنتين
فى العام الواحد يقابلها إنشاء أكثر
من  8قاعات مخالفة ،حيث أكد أن
الفالحين قــامــوا باستغالل أرضهم
الزراعية فى إنشاء قاعات األفراح لما
تدره عليهم من أموال كبيرة تصل إلى
خمسة آلف جنيه فى الليلة الواحدة.
فهل ينتبه مسئولو المنوفية لهذه
الظاهرة الخطيرة أم سيتم الصمت
والــســكــوت عليها حتى تقضى على
الرقعة الزراعية ومجرى النيل؟.

bab.almesryoon@gmail.com

«صابر» شاب معاق ..ويريد التعيين ضمن نسبة الـ  5بالمائة

عروسة بعد سنتين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيــت عرافة تقول لى أنــت عروسة بعد
سنتين ومعاك عمتين هيزيدوا اثنين
أو ثالثة ..أرجو التأويل وشكراً.
ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
إن كنت فى الحقيقة تعانى من
شــيء روحــانــى فــأرجــو االهــتــمــام
بالرقية الشرعية والحفاظ عليها
وال تذهبى إلــى عــراف أو عرافة فقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :من
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة

بعد ان يقوم بالتحايل وبعد أن يتاكد
بعيدا عن يد وعين مسئولى
أنه صار ً
المحافظة ولن تتم محاسبته.
و تبدأ قاعة األفــراح فى استقبال
طلبات الحجز إلقامة ليالى المالح،
والــعــجــيــب أن بــعــض مــــاك هــذه
األراضــــــــى ي ــت ــق ــدم ــون الس ــت ــخ ــراج
التصاريح الخاصة إلقامة مثل هذه
الــقــاعــات مــا بــيــن الـ ــرى وال ــزراع ــة
والبيئة والصحة وغيرها من الجهات،
وبعد االنتهاء من ذلك يتوجهون إلى
مجلس المدينة التابعين له الستخراج
التراخيص الالزمة.
انــتــشــرت الــقــاعــات بشكل كبير
حــتــى وص ــل عــددهــا إل ــى الــعــشــرات
ومتواجدة على الفرع مباشرة وقام
أصحابها بالبناء بينما أكدت مصادر
مــســئــولــة بــمــحــافــظــة الــمــنــوفــيــة ،أن
مــن لــديــه تــراخــيــص كاملة مــن تلك
األعــــداد لــم يتخط ال ـــ  3بالمائة،
الفـ ًتــا إلــى أن الباقى صــدرت ضده
قــرارات باإلزالة لمخالفته للقوانين
إال أن هذه القرارات ال تزال حبيسة
األدراج ولــم تــخــرج إلــى الــنــور دون
معرفة األســبــاب حتى اآلن ،وتأخر

د
ي
و
ا
ن
ا
لمظال

ـب ِلى َعلَى ال ِْك َبرِ
ِلل َِّه ا َّلـ ِـذى َو َهـ َ
ـح ــاقَ ،إِ َّن رَبِّــى
سـ َـمــاعِ ــيــلَ َوإِ ْ
إِ ْ
سـ َ
َل َس ِمي ُع الـ ُّـد َعـ ِ
ـاء) إبراهيم .39
ـضــا هــدايــة لــك وقربة
وهــى أيـ ً
إلى الله .والله أكبر وال إله إال
الله فإن كنت فى خصومة مع
أحــد فسوف ينصرك الله ألن
بلدا
الصحابة كانوا إذا فتحوا ً
وسرورا
كبروا وقد تكون فرحة
ً
وتوبة وهــدايــة وقربة إلــى الله
وحــســن خــاتــمــة .والــلــه أعــلــم.
وأدعو الله أن يرزقك خير هذه
الرؤيا اللهم آمين.

متزوج وعندى أسرة و أطفال.
أن ــا ال اطــالــب بــإحــســان و ال شفقة من
أحد بل أريد حقى الذى نص عليه القانون
و أكررها الذى نص عليه القانون بالتعيين
بنسبة  %5وحتى اآلن لم استطع الحصول
عليه.
كثيرا لنيل إحدى الوظائف
ولقد تقدمت
ً
الحكومية و فى إحدى المرات ذهلت ح ًقا
عندما قيل لى النسبة موجودة و ال تطبق
على أحد!.
ساعتها تعجبت ألن من قالها أكد أنه
البد لى من تأشيرة الوزير  ..أو أيةواسطة
 ..فهل صرت أحتاج لتأشيرة وزير كى أنال

حق ينص عليه القانون؟.
أنا اآلن أعمل بالقطاع الخاص وصاحب
جميعا نوقع
الشركة التى أعمل بها جعلنا
ً
على استقالة أثــنــاء توقيعنا عقد العمل..
أنا معوق وأتمنى أن يتم تعينى ألتخلص من
التهديد الدائم بأن أطرد فى الشارع وأكون
بال عمل.
فهل يتحقق أمــلــى فــى عمل حكومى أم
يضيع حلمى فى الحصول على هذا الحق
ســدى ..فى ظل الكثير من التطورات التى
لحقت بقوانين التكافل االجتماعى وفى
إطار حصول المعاق على كارنيه الخدمات
المتكاملة من وزارة الشئون االجتماعية؟!.

ولدا بأسنانه كاملة
أنجبت ً
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
ولدا
رأيت أن زوجتى أنجبت ً
له أسنان كاملة بيضاء وسألتها
إن كان يؤلمها بالرضاعة فقالت
ال .وشكراً.
الــســام عليكم ورحــمــة الله
وبركاته
إذا كانت زوجتك حبلى فهذه
الرؤيا تدل على أن المولود القادم
قد يكون ولـ ًـدا بالفعل ،وكــون له

أسنان كاملة وبيضاء فهو سيكون
ذا صــحــة جــيــدة ومــعــافــى من
أيضا
كل ســوء وقــد يــؤول الولد
ً
بالضد فتكون أنثى وربما دلت
األسنان على كثرة األبناء بعدها.
وإن لم تكن الزوجة حبلى فالولد
هم وتعب ومسئولية ولكن الهم
قريبا إن شاء الله ألنه لم
سيزول ً
يؤلمها فى الرضاعة .والله أعلم.
وأدعــو الله أن يرزقك خير هذه
الرؤيا اللهم آمين.

مناما
رؤية األضحية
ً

األضــحــيــة تــدل عــلــى الــوفــاء بــالــنــذر ونــهــايــة الــشــدائــد
وسالمة المريض .وربما دل ذلك على األرزاق والفوائد
من قبل المواشي.
وتدل األضحية على البشارة بالفرج من جميع الهموم
وظهور البركة .وإن رأت الــرؤيــا امــرأة حامل فإنها تلد
اب ًنا صالحا ً .وربما دلت األضحية على التحكم فى قسمة
المال.
واألضــحــيــة تــدل على تفريج الــكــرب ،وس ــداد الدين،
وخــروج األسير ،واألمــن واألمــان ،ونصرة المظلوم ،وتدل
أيضا على الحج .ومــن قسم للناس لحم أضحيته خرج
ً
من همومه ونــال ع ـ ًز ا وشــرفـا ً .وقــال بعض المعبرين إن
المريض إذا رأى أنه ضحى دلت رؤيته على موته وقال
بعضهم إنه ينال الشفاء .والله أعلم.

مجتمع

الزميلة عال خطاب
تتقدم بأرق التهانى القلبية
لشقيقها محمد خطاب
بمناسبة قدوم مولودته السعيدة
«مليكة»
وألف مربووووك

م

األحد
السنة التاسعة  -العدد 953

 24جمادى األولى 1441هــ  19يناير 2020م

منتدى المصريون

10

يارس أنور يكتب:
تمرد علمى على نظرية داروين

الرضبات تتواىل عىل أيدلوجيا اإللحاد >> أكرث من ألف عالم ينشقون عىل نظرية داروني >> ما دوافع العلماء المؤمنني ً
رسا والملحدني عالنية؟
إذا كان المجتمع العليمﻲ�SCIENTIFIC COM
 MUNITYالغربى يغلب عليه الطابع اإللحادى ،وإذا
كانت أكثر المجالت العلمية تــدار بإشراف وتمويل
مؤسسات تصر على نشر الفكرة اإللحادية حتى إن
عام  2016شهد فضيحة علمية شهيرة أطلق عليها
 CREATOR GATEعلى غرار إيران جيت ،عندما
نشرت مجموعة من الباحثين ورقة علمي ة �SCIEN
 TIFIC PAPERفى مجلة  PLOSالشهيرة عن اليد
البشرية وكيفية عملها وتناسق حركة األصابع ،فكتبوا
هذه الجملة:
“HAND COORDINATION SHOULD
COORDINATE THE MYSTERY OF
”CREATOR INTERVENTION
"إن التناسق فى حركة اليد ينبغى أن يدل على سر
تدخل الخالق" .وبمجرد نشر الورقة التى كتبت فيها
كلمة الخالق ،اندلعت المعارك بين المجتمع العلمى (
اإللحادى) الذى أصر على سحب الورقة العلمية من
عقابا للباحثين على استخدامهم لتلك
موقع المجلة
ً
الكلمة غير العلمية أى كلمة الخالق.
وق ــد قــدمــت الــكــاتــبــة ســـارة كــابــلــن فــى صحيفة
الواشنطن بــوســت تحليالً رصــيـ ًنــا عــن هــذه األزمــة
العلمية ،كما انــتــقــدت المجلة لتراجعها عــن نشر
هذه الورقة العلمية بمبررات واهية ،ونتيجة ضغوط
العلماء المالحدة  .كانت هذه مقدمة ضرورية لكى
يعرف القارئ العربى أن ما يصدر إليه باسم العلم

جيمس تور

ستيفن ماير

ً
ً
إيمانا بقيمة اإلبداع وما يمثله فى تشكيل العقل والوجدان العريب ،وانطالقا من دورها الثقافى فى تشكيل خارطة الوىع العريب ،تعلن جريدة المرصيون عن تخصيص
ً
مساحة للمبدعني والقراء .وستنرش القصائد الخالية من األخطاء اللغوية والموسيقية حتى ولو كانت متوسطة فنيا ،أما القصائد غري الصالحة للنرش فسيتم التنويه
إىل بعض عيوبها ..وجريدة المرصيون يسعدها أن تتلقى إبداعاتكم وإسهاماتكم التى ستلقى كل عناية وتقدير.

إبداعات "المرصيون"
آخر ما قالت َّ
السماء لألرض
ِ

جنب الحيط

و َغيمي

ال ُيعادى ال َّرملَ

ش ُه بالما ْء
حي َن ي ُر ُّ
ولم أتعا َل

فيا ربِّي

ت
حي َن علو ُ
ِ
تهافت األعدا ْء
فو َق

ت
كأنِّى جئ ُ
ت-
لما جئ ُ
 َّقبلَ الك ُِره والبغضا ْء

نوافذ
القراء

ياسمني عبد العزيز  -مرص

نُكتةً سودا ْء
كأنِّى (آد ُم)-الثَّاني
ولم أهب ْ
ط من اإلغوا ْء
ملوك الشَّ ر ِق آلهةٌ بال آال ْء
ُ
ب
س األلقا َ
فكيف ُي ِّ
َ
قد ُ
َمن علَّم َت ُه األسما ْء؟!
سمائي

األرض..
تسب
ال
َ
ُّ
ِ
الج ْربا ْء.
ت
بن َ
الكلبةَ ..
الصديق ح.س -سوهاج

الصديقة ل.أ

قصيدتك وتر الليل جيدة ،لكن المقطع الشعرى الذى ينتهى بقولك :وتر بال ألحان،
ال يجوز فى بحر الكامل ،أما فى بحر الرجز فإنه يجوز ،وقصيدتك من الكامل
لذلك نعتذر عن عدم نشرها.

أرجو تعلم عروض الشعر وأوزان البحور المختلفة ،ألن قصيدتك بال إيقاع،
ٍ
قواف مرصوصة ،مع تمنياتنا بالتوفيق .
وهى مجرد

عصام سامى ناجى  -مرص

دكتور مرىس عواد  -جامعة بورسعيد  -مرص

األرض
ب
ال ُ
َ
تس ُّ
أ َّم الت ِ
والص ْحرا ْء
ِّيه
َّ

أنا البنت
دايما ماشية
اللى ً
جنب الحيط
أبات
أحلم بضليلة
وحضن وبيت
ورغم قسوة األيام
ما عمرى
فى يوم أنا مليت
بخاف من الناس
لتجرح مرة إحساسى
وأخاف على قلبى
يتعلق بناس خاينين
ده جرح
القلب مش هاين
ولية الناس
بقوا وحشين..؟
كثير بسكت على جراحى
وأقول معلش
وبقرأ الضحكة
فى وشوشوهم
دى غش ف غش
حاولت كثير
كده أتلون
وأكون غيرى
وأغلّط
قلبى وضميرى
بتيجى
الفكرة تتعبنى
وتتعب فيا تفكيرى
وأنا برفض
عشان صادقة
وعمرى ف يوم ما هاتلون
عشان أرضى قلوب غيرى
وهافضل برضه جنب الحيط
بطيبة بنت مصرية
وعقل كبير..
بيوزن كل شىء بضمير
ويفضل برضه
فيه الخير!..

األمل القريب

كأ َّن الل َه
ت بقلبي
لم ينكُ ْ

سمائي

هو مجرد أيدلوجيا تتبنى وجهة نظر إلحادية .وقد
دفعت هيمنة أيدلوجيا اإللحاد مجموعة من العلماء
فى مختلف التخصصات إلى التمرد على هذا التزييف
العلمى ،ومنهم العالم األمريكى جيمس تور JAMES
 ، TOURوهــو أحــد أهــم العلماء المعاصرين فى
النانو تكنولوجى دفعتهم إلى التصدى لنظرية داروين
والمروجين لها حتى إنه نقل بعض الحوارات التى تدور
بينه وبين عمداء بعض الجامعات وأساتذة مرموقين
فى الغرف المغلقة إلى الرأى العام ،وقد وصفهم بأنهم
ملحدون عالنية وأمام الرأى العام فقط ،لكنهم يقرون
سـ ًـرا بعجز نظرية داروي ــن عن تقديم تفسير علمى
لنشأة الحياة ،وأن اعتبارات الشهرة والمال والضغوط
العلمية هى التى تدفع هؤالء إلى التظاهر باإللحاد
تحت ستار النظريات العلمية.
ومن هؤالء العلماء ،ستيفن ماير ،وديفيد برلنسكى،
ومايكل بيهى ،وغيرهم .جدير بالذكر أن حوالى 500
عالم قد وقعوا على بيان عام  2001يحمل عنوان
انشقاق على نظرية داروين ،ومعظمهم ينتمى إلى معهد
ديسكوفرى األمريكى DISCOVERY INSTITUTE
والذى تأسس سنة  ، 1990وكان على رأس أولوياته
محاربة اإللحاد باسم العلم .وال تزال قائمة العلماء
المنشقين مفعلة حتى اآلن وقد وصل عدد الموقعين
إلى أكثر من  1000عالم وبعضهم من المشاهير الذين
لهم وزنهم فى المجتمع العلمى.

ب
يا أيها األملُ القري ْ
ب
بينى وبينك خطو ٌة ال تستجي ْ
هنالك
ومدائ ٌن صدئت
َ
بعد أن قتلوا المؤذن والربيع
من بعد أن سرقوا األذا ْن
بينى وبينك دمعتا ْن
ض الزمان
وبكا ُء طفلٍ تحت أنقا ِ
وأني ُن قلبى
– لو ترى –
فقـد األمان
َ
ِ
حزنه
مكبالً فى
والشع ُر صار ّ
أضحى بال طعمٍ
بال لونٍ
و ال وتر الكمان
ف ما أريد
ما عد ُ
ت أعر ُ
ريق الصب ِح بالفجرِ الجديد..
جف ُ
ُمذ َّ
وتلعثم الطي ُر المغـ ّر ُد بالنشيد
ض
ويصو ُل فى َعر ِ
ِ
البالد وطو ِلها ليلٌ بليد
والنارُ تلته ُم النها َر بكفّها
وتعو ُد تصرخُ فى الورى:
هل من مزيد؟
يا أيها األملُ الذي
يمتلك القوى والسيطرة
ما عاد
ُ
كم ًدا
مات
قد
ْ
َمن نجا
من نار تل ِ
ك المجزرة
والناس تسأ ُل فى أل ْم
ُ
من ذا الذى قتل
الضياء وصاد َره
َ
يا أيها األملُ الذى
فوارسه
أدمى وباع
َ
لم يبق
ِ
الخيانة والردى
فى زمن
إال النفوس اليائسة
كلُ األمانى أجدبت
هواجسه
والحل ُم بث إلى القلوب
َ

خرافة القوة العظمى ..استخدام القوة األمريكية وسوء استخدامها
عرض :محمد سيد بركة

خرافة القوة العظمى  ..إستخدام

القوة األمريكية وسوء استخدامها
المؤلفة :نانسى سودربرج
ترجمة  :أحمد محمود
الطبعة  :األولى 2013
عدد الصفحات 694 :
صفحة من القطع الكبير
الناشر  :المركز القومي
للترجمة  -القاهرة  -مصر

صدرت عن المركز القومى للترجمة بمصر ،الترجمة العربية
لكتاب خرافة القوة العظمى ..استخدام القوة األمريكية وسوء
استخدامها للمؤلفة نانسى ســودربــرج مستشارة السياسة
الخارجية للرئيس األمريكى األسبق بيل كلينتون..
تستعرض نانسى ،فى كتابها المذكرات السرية للبيت األبيض
فى عهد كلينتون ،والتى رفعت عنها السرية ،بحيث تقدم رؤى
متعمقة تفسر عملية اتخاذ القرار ،من خالل عملها كمستشارة
للسياسة الخارجية فى ذلك الوقت ،لتصل فى النهاية أن مستقبل
أمن أمريكا يعتمد بالكامل على التغلب على خرافة القوة العظمى،
وجاء الكتاب بتصدير الرئيس األمريكى األسبق بيل كلينتون.
كما تبين المؤلفة ،أن هذا الكتاب ليس عبارة عن مذكرات،
بل أنــه يقدم روايــة لسياسة أمريكا الحديثة من خــال جميع
المناصب التى شغلتها بداية من موقعها كأحد مساعدى حملة

كلينتون االنتخابية فى العام  ،1992وكمسئولة بمجلس األمن
القومى فى البيت األبيض من عام  1993إلى عام ،1996
وسفيرة فى األمــم المتحدة من عام  1997الى عام 2001
وحاليا داعية سياسية خارجية بمجموعة األزمــة الدولية التى
ً
ال تستهدف الــربــح ،حيث يأخذ الكتاب الــقــارئ إلــى مــا وراء
مستخدما المذكرات السرية التى رفعت عنها السرية
الكواليس،
ً
مؤخرا ،وغيرها من الوثائق والمقابالت الشخصية على معظم
ً
المستويات الرفيعة ،وبذلك يقدم الكتاب رؤى متعمقة لعملية
اتخاذ القرارات التى يواجهها كل الرؤساء ،وهى العملية التى
يمكن أن تكون عشوائية وغير منظمة ،وتقوم بالتأكيد على
وغالبا ما تنطوى القرارات على االضطرار
معلومات غير مكتملة،
ً
لالختيار بين خيارات تفتقر جميعها إلى الجاذبية ،حيث يهدف
هذا الكتاب إلى أن يكون شهادة على تصحيح أهمية دور أمريكا

القيادى ومسئوليتها فى العالم ،وبالرغم من هذا الدور فقد أظهر
الحادى عشر من سبتمبر ضعف أمريكا ،لذا فإن مستقبلها يعتمد
على إنهاء خرافة القوى العظمى.
وت ــرى الــمــؤلــفــة ،أن الــمــســار الــجــديــد للسياسة الخارجية
األمريكية ،يجب أن يعمل باتساق مع المجتمع الدولى بدالً من
التصادم معه ،حيث رغم أنها قوة عظمى إال أن تحديات القرن
الواحد والعشرين ال يمكن التغلب عليها إال بحشد الرأى العام
العالمى لمصلحة أهداف أمريكا وبالقيادة على نحو يتبعه العالم،
حيث أدت سياسة الواليات المتحدة خالل السنوات األخيرة إلى
انتكاس هذا الهدف ،وبحسب المؤلفة ،فإنه يتعين على القوة
العظمى الوحيدة تنظيم قواها ،تلك القوى التى تتجاوز جيشها،
فلهذا –على حد قولها -فإنه من الواجب أن تستعيد أمريكا
مكانتها باعتبارها البلد الذى يلهم التغيير ويقود اآلخرين إلى

تحسين المجتمع العالمى.
ومما يذكر ،أن المؤلفة نانسى سودربرج،عملت مستشارة
السياسة الخارجية ،للرئيس األمريكى بيل كلينتون منذ حملته
االنتخابية فى عام  ،1992حتى نهاية فترته الرئاسية الثانية،
ثم عملت كمسئولة من الفئة الثالثة فى مجلس األمن القومى
ثم سفيرة ألمريكا فى األمم المتحدة ،ثم عملت كنائبة رئيس
مجموعة األزمــات الدولية فى وسائل اإلعــام كـ"سى .إن .إن،
فوكس نيوز ،بى بى سى  ،واشنطن بوست ،نيويورك تايمز".
أما المترجم ،أحمد محمود عضو نقابة الصحفيين ،واتحاد
الكتاب المصريين ،ولجنة الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة
رئيسا لقسم الترجمة بجريدة الشروق
حاليا
المصرى ،يعمل
ً
ً
ـددا من الكتب منها :طريق الحرير ،وعالم
القاهرية ،ترجم عـ ً
ماك ،وتشريح حضارة ،والرقابة والتعليم فى اإلعالم األمريكى .

األحد
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لوجه اهلل

نصر من قلب الهزيمة
د .هشام الحمامى
تاريخ
الخميس  9يناير تكون قد مرت عىل وفاة هوالكو خان  755سنة ،،ما أهمية ذلك؟ وما أهمية اإلشارة إىل اسم "هوالكو" فى هذا الوقت الحزني من ً
األمة؟ أهمية ذلك ستشعر بها وأنت ترى بوتني فى دمشق األسبوع الماىض يترصف فيها مثل هوالكو..أهمية ذلك وأنت ترى ترمب يرتع فى بغداد رشقا
ً
وغربا مثل هوالكو ..حوارض حضارتنا الكربى أصبحت فى ملك يمني التتار الجدد
حفيد جنكيز خان لم يهزم إال مرة واحدة
فى حياته كلها ( 48سنة) وكانت هزيمته على
يد مصر والمصريين وليس أنسب من هذا
الوقت لنتذكر تلك األيام التى كانت ومضت،،
الظرف التاريخى وقت سقوط واحتالل بغداد
ـوءا
ودمــشــق على يــد هــوالكــو ،،كــان أكــثــر سـ ً
وتعقيدا من الظرف التاريخى الــذى نعيشه
ً
اآلن ،،ودمشق وبغداد فى يد التتار الجدد..
وكما انطلق النصر وقتها من قلب الهزيمة..
كذلك سينطلق إن شاء الله نصر أعظم وأكبر
من قلب هذه األيام.
***
كانت فترة من أشــد الفترات التى مرت
رعبا وهــوالً إذ
بالتاريخ العربى واإلســامــى ً
تهديدا لم يسبق
وجدت األمة نفسها مهددة
ً
مزدوجا ،،فالصليبيون
تهديدا
له مثيل ..كان
ً
ً
مباشرا فى بعض
تهديدا
ال يزالون يشكلون
ً
ً
مناطق الشام ..وإذ بهوالكو وجيشه الذى ال
ُيهزم يقف على أبــواب بغداد ليدخلها بعد
الخيانات المعروفة فى فبراير 1258م،،
قتلوا الخليفة المستعصم وهدموا المنازل
وحــرقــوا المساجد وسفكوا الــدمــاء وخربوا
المكتبات وع ّم الخوف والهلع والذعر المنطقة
كلها إلــى حــدود ال يصدقها عــقــل ..وتتابع
سقوط المدن كما أوراق الشجر اليابس فى
الخريف ..لم يمر عام إال وكــان هوالكو فى
دمشق وغدا العالم اإلسالمى كله على حافة
الهاوية ..ولم يبق من معاقل القوى اإلسالمية
سوى مصر ..واسطة العقد ومربط األمان،،
ولم تكن إال مسألة وقت وإعــداد حتى عقد
هوالكو النية على مهاجمة مصر وكــان بينه
وبين بعض الممالك الصليبية المتبقية على
ساحل المتوسط اتصال وتــشــاور ..ولنا أن
نعلم أن زوجة هوالكو كانت مسيحية شديدة
مسيحيا
التعصب وكان قائد جيشه (كتبغا)
ً
أيضا..
متعصبا ً
ً
***
ال قيمه ألى نصر فــى الــشــرق كله دون

االستيالء على مصر ..تلك حقيقة من حقائق
التاريخ واالستراتيجية حتى يومنا هذا ..وكانت
أثار حطين ال تزال باقيه ..هكذا قال التاريخ
لإلسكندر من قبل ولنابليون من بعد ،،كان
يحكم مصر فى ذاك الوقت ابن المعز أيبك
الــذى كــان قد توفى عــام(  1257م) وكان
عمر ابنه  15سنة فقام سيف الدين قطز
بعزله وأمسك بزمام كل شىء(1259م )وقال
لألمراء( :إنى ما قصدت إال أن نجتمع على
قتال التتار وال يتأتى ذلك بغير ملك ،،فإذا
خرجنا وكسرنا هذا العدو ،،فاألمر لكم أقيموا
فى السلطنة من شئتم) واستتب له األمر ،،لم
يكن تهديد مصر قد ظهر بعد بوضوح ..لكن
التاريخ يقول إن من يستقر فى الشام البد له
أن يذهب الى مصر ..والعكس صحيح ،،وهو
ما حدث بالفعل .
***
كان قطز شديد الفطنة وصاحب مبادرة
فى تعامله مع األزمات فبدأ بترتيب البيت من
استعدادا للخطر القادم واستطاع أن
داخله
ً
يستبدل كل عنصرنقص بكل عنصرمن الكمال
ما استطاع ،،فعمل على مصالحة المماليك
المعزية على المماليك البحرية واستقدم ركن
الدين بيبرس أحد أفذاذ العسكرية فى التاريخ
ـاربــا مــن مــصــر ..وســعــى إلى
والـــذى كــان هـ ً
الوحدة مع الشام أو على األقل تحييده دون
أن يتعاون أمراؤه مع التتار ضده لكنه فشل فى
ذلك وفضل أمراؤه أن يتحالفوا مع هوالكو..
وكــان مصيرهم فــى الحضيض األســفــل من
التاريخ ..كما كثيرون قبلهم وبعدهم.
على الجانب اآلخر كان الوضع النفسى فى
العالم اإلسالمى ومصر فى حالة من التردى
لم تحدث من قبل خاصة وأن العالم اإلسالمى
كان بال(خليفة)ألول مرة منذ وفــاة الرسول
صلى الله عليه وسلم ..وكان الخوف من التتار
مستشريا فى األمة كلها ..العامة والخاصة
ً
وع ّم الفزع والهلع قلوب المصريين من هول
ما وصلهم من أنباء المغول وبأسهم وتنكيلهم

رأى

بالمسلمين ففر كثير من التجار إلى المغرب
والحجاز..
***
كان قطز على وعى باستراتيجية (الرعب
األسبق) التى انتهجها هوالكو من البدايات
األولى لتحركه وبالفعل كان قد ارتكب أفعاالً
مــن شــأنــهــا أن تنتشر بــســرعــة بــيــن الــنــاس
فتصيبهم بالرعب ،،مثل تدمير حلب وحرق
الناس أحياء ،،ومن قبل فى ديــار بكر حيث
حيا ووضعه فى
قتل قائدها بتقطيع لحمه ً
فمه ..ناهيك عما حدث فى بغداد كان يقصد
من وراء ذلك إحداث (الهزيمة النفسية) فى
صفوف خصومه قبل أن يصل إليهم ..
وأرس ــل رسله إلــى مصر برسالة شديدة
الــوقــاحــة يطلب فيها االســتــســام ،،ومما
ورد فيها :سلموا لنا األمر تسلموا ،،قبل أن
ينكشف الغطاء فتندموا ،،وقــد سمعتم أننا
خربنا البالد وقتلنا العباد ،،فكيف لكم الهرب
ولنا خلفكم الطلب؟..
فما كــان من قطز إالّ أن حبس الرسل،،
واســتــشــار األمـ ــراء والــعــلــمــاء فــأيــد أكثرهم
الحرب وكان حتما عليه أن يرد على الرسالة
بما يناسبها وأكــثــر ،،فمزق الــرســالــة وقتل
حامليها بطريقه تنطق بكل مــا ينوى عليه
من شراسة فى مواجهة الشراسة وجنون فى
مواجهة الجنون ..يقولون إن هناك مشاكل
(مجنونة) ليس لها إال حلول(مجنونة) ..وقد
كــان ..فيقتل الرسل بفصل نصفهم األعلى
عــن نصفهم األســفــل!! ويعلقهم على باب
زويلة ،،وأطلق أحدهم ليعود ويصف ما شهد
ضروريا لشحذ
لقادته ..ويبدو أن ذلك كان
ً
همم الناس وإزالــة بعض آثار الرعب والهلع
مــن نفوسهم مــن هــول األخــبــار الــتــى كانوا
يسمعونها ..فوضع بذلك البالد كلها على
طريق الحرب ووصلت المواجهة الى نقطة
الــاعــودة ،،وكــان ذلــك أول مشاهدالنصر..
ال يفوتنا هنا اإلشارة القوية الى موقف الشيخ
العز بن عبد السالم الفقيه والشيخ أبو الحسن

الشاذلى الصوفى والــذى كــان من المواقف
التاريخية الملهمة فى التحريض واإلعــداد
ث الناس على بذل األموال واألرواح .
وح ّ
***
خرج الجيش من مصر بقيادة قطز وقائد
طالئعه بيبرس وش ــاءت األقـ ــدار أن يغادر
هوالكو الشام ويعود إلــى بــاده تار ًكا مهمة
إكمال الغزو لقائدة الكبير(كتبغا) وقبل أن
يغادر كان قد أرسل إلى قطز رسالته الوقحة
التى تحدثنا عنها أوالً ..والتقى الفريقان فى
عين جالوت ..اضطربت األمور فى أول األمر
فى صفوف المسلمين ..فألقى قطز خوذته
تماما أن
عن رأســه  -ويبدو أنه كان يــدرك
ً
الجيوش تــحــارب بــأرواحــهــا قبل أسلحتها-
وصــاح أمــام الجيش :وإســامــاه وإســامــاه..
يا الله أنصر أمتك وال تنصر عبدك قطز..
وحمل بنفسه عليهم وانتهت المعركة بانتصار
مهول للمسلمين ومقتل القائد كتبغا ومطاردة
التتار حتى حلب ودمشق وتحرير الشام كله
منهم وضمه إلى مصر..
لكن قطز أخطأ خطأه الكبير بعدم تعيين
والــيــا عــلــى حــلــب كــمــا طــلــب مــنــه..
بــيــبــرس ً
وللسياسة حساباتها المركبة خــاصــة فى
مرحلة ما بعد النصر – أى نصر وفــى أى
وقت  -فهل كان ينوى جعله الرجل الثانى فى
الدولة عند استقرار األمور فى مصر؟؟ أو هل
كان يخشى استقالله بالشام وتعريض األمن
القومى ثانيه للخطر؟؟ كلها أسئله تقف على
قدميها بقوة حين يكتب التاريخ أن قائدين
عظيمين ينتصران فى معركة عظيمة وهما
يطلبان النصر أو الشهادة فيقتل أحدهما
اآلخر!.
عاما أو أقل،،
رحل قطز بعد أن حكم مصر ً
تاركا ً لألمة و للتاريخ رسالة قويه يقول فيها إن
مكانة القادة ال تقاس باألعمار وال باألزمان،،
إنما تقاس بساعات المجد الكبيرة ،،وما
تتركه هــذه الــســاعــات مــن عميق األث ــر فى
مجرى التاريخ كله.

فى الصحافة والحياة ..بيرغن ..أنا وكتابه وفيلمه عن بن الدن

محمود سلطان

التطابق بين إيران وإسرائيل!
أحد المسترشقني الفرنسيني قال ذات يوم" :لوال الدولة الصفوية ـ إيران
ّ
الحالية ـ لكنا نلهج بالقرآن اآلن مثل الجزائريني"
إيـ ــران الــحــالــيــة ..تتشابه إلــى
ح ــد كــبــيــر م ــع "إسـ ــرائـ ــيـ ــل" ،من
حيث النشأة والعالقة مع العرب
الــمــســلــمــيــن .فـ ــاألولـ ــى "إيــــــران"
أســســهــا إســمــاعــيــل الــصــفــوى فى
مطلع القرن الخامس عشر على
التطهير "الــديــنــي" و"الــعــرقــي"..
وكذلك الكيان الصهيونى تأسس
على ذات المنحي :التطهير الدينى
والعرقي .إيــران أسست عالقتها
اعتقادا بأن
بالعرب بمنطق "ثأرى"
ً
العرب المسلمين الفاتحين أنهوا
الــوجــود أو الحضارة الفارسية..
وكذلك تحتفظ إسرائيل بعالقة ثأر
استنادا إلى "التاريخ"
مع العرب..
ً
ـادا بــأن الــعــرب المسلمين
واعــتــقـ ً
طردوا اليهود من الجزيرة العربية.
الوعى اإليرانى إزاء العرب ،يستند
اعتقادا
إلــى "منطق استعالئى"..
ً
بـــأن ال ــف ــرس أعــلــى كــعـ ًـبــا وأكــثــر
حضارة وتاريخ من العرب ..وهى
ذات النظر االستعالئية التى تنظر
بها إسرائيل إلى العالم العربى..
بوصفها "الــدولــة الديمقراطية"
ال ــوح ــي ــدة وسـ ــط مــحــيــط عــربــى
ديكتاتورى ومتخلف .إي ــران دولــة

"دينية متطرفة" ..وإسرائيل "كيان
أيــضــا..
ديــنــى" شــديــد الــتــطــرف
ً
األولــى دولــة "أقلية شيعية" وسط
محيط "إســامــى ســنــى" واس ــع..
وكذلك إسرائيل دولة "أقلية يهودية"
تــحــاط بعالم إســامــى ممتد من
وسط شرق آسيا إلى شمال ووسط
إفريقيا .إيران دولة عدوانية تحتل
أراضى عربية مثل الجزر اإلماراتية
الثالث "أبو موسى ،طنب الصغرى
وطنب الكبرى" منذ أكثر من ربع
ـض ــا منطقة
الـــقـــرن ..وتــحــتــل أي ـ ً
"األحـ ــواز" العربية ،منذ أكثر من
عاما ..وكذلك إسرائيل دولة
ثمانين ً
عدوانية تحتل أراضــى عربية منذ
ـامــا .من جهة
أكثر من خمسين عـ ً
أخرى فإن إيران ترى أن مصر هى
دولة الخروج "المهدى" واالنطالق
"تأسيس مــشــروع الــدولــة الشيعى
الــعــالــمــي" ولـ ــذا فــهــى م ــن وجــهــة
النظر اإليرانية "دار كفر" ينبغى
ردها إلى دينها لتهيئتها قبل خروج
نصا فى
المهدى ..وهذا الكالم ورد ً
كتاب "عصر الظهور" للشيخ على
الكورانى وهو أحد مراجع الشيعة
حيا يرزق.
الكبار وال يزال ً

almesryoonmahmod@gmail.com

هنا القاهرة
القس مكاريوس فهيم قلينى

فراج إسماعيل

وهو ُيعد لكتابه الضخم "أسامة نب الدن الذى أعرفه ..التاريخ الشفهى لزعيم القاعدة" هاتفنى الكاتب والمنتج الوثائقى األمريكى
الشهري بيرت بريغن ،الذى كان ً
مديرا لىس إن إن فى العاصمة األفغانية كابل فى ثمانينيات القرن الماىض .كان ذلك عقب هجمات 11
سبتمرب وما تالها من الحرب األمريكية عىل طالبان وتنظيم القاعدة
لم يكن بيتر بيرغن ،يحتاج لمعلومات منى أو من غيرى
ليوثق بها كتابه THE OSAMA BIN LADEN I KNOW
الـــذى ي ــح ــوي 444صــفــحــة ،فــقــد الــتــقــاه كــثــيـ ًـرا فــى جبال
أفغانستان وكهوفها وفى بيته فى قندهار ،لكنه اكتسب من
عمله الصحفى فى المحطة التليفزيونية الشهيرة CNN
ضرورة التوثيق لكل معلومة والتوثق منها حتى لو كلفه السفر
آالف األميال وعشرات الساعات بالطائرة من أتالنتا عاصمة
واليــة جورجيا حيث المركز الرئيسى للقناة األمريكية بعد
مغادرته أفغانستان.
لست وحــدى الــذى سافر إليه بيرغن ليلتقط أى معلومة
تفيده من التاريخ الشفهى لزعيم القاعدة ،وإنما سافر إلى
كثير من الصحفيين والباحثين فى مشارق األرض ومغاربها
الذين تخصصوا فى الكتابة عن الجهاد األفغانى منذ بدايته
ضد االحتالل السوفيتى الذى استعان به النظام الشيوعى
الذى حكم كابل فى السبعينيات.
أيضا منتج أفالم وثائقية ،ومعروف بإجرائه
بيتر بيرغن ،هو ً
أول مقابلة تليفزيونية مع أسامة بن الدن فى عام  1997على
شاشة  CNNوالتى أعلن فيها الحرب على الواليات المتحدة.
أيضا غير الكتاب الذى أنا بصدده ،كتاب "مطاردة
من كتبه ً
بن الدن إلى أبوت آباد" الذى صدر عام  2012وسجل بنهاية
مبيعا لمؤسسة نيويورك تايمز ،ومن
ذلك العام أكثر الكتب
ً
مادته أنتج فيلمه الوثائقى :البحث عن بن الدن.

أبوت آباد هى قرية جبلية شمال شرق باكستان تقع بالقرب
من أهــم األكاديميات العسكرية للجيش الباكستانى ،حيث
عثرت الــقــوات األمريكية الخاصة على بن الدن فى مخبأ
اختفى فيه  5سنوات وقتلته.
كذلك كتاب "العالم السرى لبن الدن" عام  ،2001و"أطول
حرب .الصراع الدائم بين أمريكا والقاعدة" عام  2011وكان
مبيعا فى ذلك العام عن نيويورك تايمز.
أيضا أكثر الكتب
ً
وفى عام  2013أصدر كتاب "بالد طالبان ..الحدود بين
اإلرهاب والسياسة والدين" وحقق مبيعات هائلة.
وثائقيا فحسب،
ومنتجا
صحفيا ومؤل ًفا
بيتر بيرغن ،ليس
ً
ً
ً
أو مؤلف سبع كتب مهمة حول بن الدن وطالبان وأفغانستان
مبيعا ،واختارت واشنطن بوست أحدها األفضل
سجلت األكثر
ً
خالل عام إصــداره ،مع ترجمة كل تلك الكتب إلى  21لغة،
وفوز وثائقياته بجوائز كبرى.
أيضا يتولى وظائف بحثية وأكاديمية غاية فى األهمية
إنه ً
داخل الواليات المتحدة ،فهو بروفيسور فى جامعة هارفارد،
وأستاذ للدراسات الدولية فى جامعة جونز هوبكينز ،وأستاذ
مشارك لعدة سنوات فى مركز القانون واألمن بجامعة نيويورك،
وأدار مركز مستقبل الحروب فى جامعة والية أريزونا.
من محتوى كتابه "أسامة بن الدن الذى أعرفه" والذى كنت
فيلما عن هجمات سبتمبر فى
ً
جزءا من بعض صفحاته ،أنتج ً
أيضا.
ذكراها الرابعة بثته  CNNوخصص
جزءا لى ً
ً

لم يجدنى فريق القناة ،عندما جاء إلى المكان الذى التقانى
فيه بيرغن ساب ًقا أثناء تجميع مــادة كتابه ،وهو مكتبى فى
مقر الشركة السعودية لألبحاث والنشر بالقاهرة حيث كنت
مديرا لمكتب مجلة المجلة اللندنية ،وحينها عرفوا مقر عملى
ً
الجديد فى قناة العربية بدبى ،حيث فوجئت بمكالمة من مخرج
خصيصا
الفيلم الوثائقى يخبرنى فيها بأنه جاء إلى القاهرة
ً
لى بتكليف من بيتر بيرغن وأنهم سيأخذون أول طائرة إلى دبى
موجودا.
لمقابلتى ويريدون االطمئنان إلى أننى سأكون
ً
وبالفعل اتصل بى فى اليوم التالى من أحد الفنادق الشهيرة
موعدا للتصوير
فى دبى قائالً إنه أعد استديو داخله وحدد
ً
معى ،وقد كان.
عندما يقول صحفى إن الصحافة مرهقة ومكلفة وشاقة
وتقصر العمر فهو ال يكذب ،إذ أنه يعبر عن صحافة حقيقية
تكد فى سبيل المعلومة الموثقة .وعندما يتصل بى صحفى
عدة مرات وكان قد سجل معى نحو ساعتين ليتأكد من كلمة
قلتها وأننى بالفعل أقصد ذلك المعنى الذى فهمه ،فهو صحفى
ثقة وليس صحفى "كالم جرايد" الذى كان العامة يتندرون به
على عدم دقة ما تنشره الصحف.
أكثر من مــرة اتصل بى بيتر بيرغن أثناء تفريغ كالمى.
وعندما أصدر كتابه وقرأت ما هو منسوب لى فى أكثر من
صفحة ،كان ذلك بالحرف والكلمة ما قلته دون زيادة أو نقصان
أو اجتهاد منه لمعنى ال أقصده.

الماوردى والخليفة من قريش
د .رشيف الدخميىس

أبو الحسن عىل نب ًمحمد نبً حبيب ًالبرصى ،ولد فى البرصة عام ً 364هـ ،ألب ًيعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردى" .ارتحل به أبوه إىل بغداد ،وبها سمع الحديث ،ثم الزم واستمع إىل أىب حامد اإلسفرايينى فأخذ عنه الفقه.
ً
كان ً
مفكرا إسالميا ،شاعرا وأديبا ،من وجوه فقهاء الشافعية ،إماما وقاضيا امتازت أحكامه بالمرونة واالجتهاد ،ولتبحره فى الفقه لقب بـ"أقىض القضاة" ،فضال عن كونه من رجال السياسة البارزني ،كان ذا عالقات وطيدة مع رجال
الدولة العباسية ،كما كان سفريا للعباسيني ووسيطهم لدى بنى بويه والسالجقة؛ لعالقاته الجيدة بهم لدرجة أن البويهيني استعانوا به ً
كسفريا لهم!
قال محمد أبوزهرة عن الماوردى" :اتصف أبو الحسن بصفات
جعلته فى الذروة بين رجال العلم  ،فقد كان صاحب ذاكرة واعية،
وبديهة حاضرة ،وعقل مستقيم ،الثانية الحزامة فى القول والعمل،
والثالثة الحلم وضبط النفس ،والرابعة التواضع وإبعاد النفس
حييا شديد الحياء وفيه وقار وهيبة ،والخامسة
عن الغرور ،وكان ً
اإلخالص".
للماوردى مؤلفات قيمة قال عنها ياقوت الحموى فى كتابه إرشاد
األريــب" :له تصانيف حسان فى كل فن" ،وله مؤلفات عديدة فى
حقول علمية متنوعة ،لم يبق لنا لألسف منها إال القليل ،فـمنها على
سبيل المثال ال الحصر :تفسير القرآن المسمى"النكت والعيون"،
سياسية أعالم النبوة ،أدب الدنيا والدين ،قانون الوزارة ،وغيرها
الكثير ويعد األحكام السلطانية والواليات الدينية هو أول كتاب
أقساما ابتدأها
الحكم فى الدولة ،وقسمه
من نوعه تناول جوانب ُ
ً
باإلمامة (الخالفة) ،فيرى أن اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة فى
طا
حراسة الدين وسياسة الدنيا ،أيضا ً إقامتها واجبة ،ووضع شرو ً
للخليفة وهى كما ذكر على ترتيبه:
ش ُروطِ َها ال َْجامِ َع ِة.
ح ُد َها :ا ْل َع َدا َلةُ َعلَى ُ
أَ َ
حكَا ِم.
َوالثَّانِ ي :ال ِْعلْ ُم ال ُْم َؤ ِّدى إ َلى ِال ْج ِت َه ِاد ِفى الن ََّوا ِز ِل َو ْالَ ْ
ص ِر َوالل َِّسانِ؛ ِل َي ِ
ص َّح
َوالثَّا ِل ُ
اس مِ ْن َّ
س َل َمةُ ال َْح َو ِّ
الس ْم ِع َوال َْب َ
ثَ :
اش َر ُة َما ُي ْدرَكُ بِ َها.
َم َع َها ُم َب َ
س ِتي َف ِاء ال َْح َر َك ِة
ض ِاء مِ ْن َنقْصٍ َي ْم َن ُع َع ِن ا ْ
س َل َمةُ ْالَ ْع َ
َوال َّرابِ ُعَ :
س ْر َع ِة ال ُّن ُهوضِ.
َو ُ
س :ال َّرأْى ال ُْمف ِ
صا ِلح.
َوا ْل َ
اس ِة ال َّرعِ َّي ِة َوت َْدبِ يرِ ال َْم َ
ْضى إ َلى سِ َي َ
خامِ ُ
ض ِة َوجِ َه ِاد
س :الشَّ َجا َعةُ َوالن ْ
َو َّ
َّج َد ُة ال ُْم َؤ ِّد َيةُ إ َلى حِ َم َاي ِة ال َْب ْي َ
الس ِاد ُ
ا ْل َع ُد ّو.

بَ ،و ُه َو أَ ْن َيكُو َن مِ ْن ق َُر ْيشٍ .
َو َّ
السابِ ُع :الن َ
َّس ُ
ال يختلف عاقل على الستة شروط األولى ،ولكن االختالف على
السابع وهو النسب القريشى ،واألحاديث أغلبها فى هذا الصدد
ُمتكلم فيها ،وأنظر إلى قول عمر يوم السقيفة" :إن العرب ال تدين
إال لهذا الحى من قريش" فهل اآلن الناس ال تدين إال لقريش؟ أو
كما فى الحديث عند البخارى وعند مسلم بألفاظ متقاربة "إن
الناس تبع لقريش ،وإن األئمة منها" إذ المقصود هنا ليس التبرك
بالنسب النبوى قطعاً ،فهذا ليس من مقاصد الخالفة ،وإال لكان
رحما!.
أهل البيت أقرب نسبا ً وأوصل ً
إنما هنا المقصد هــو قــوة النفوذ وهيبة السلطان لتحقيق
المصلحة لألمة ودفع الشر عنها ،فإذا كان هذا تحقق فى القرن
طا ،قوة
األول ،فلم يتحقق فيما أتى بعده من األيام
صعودا وهبو ً
ً
وضع ًفا حتى كاد يتآكل ،وهذا ما ذكره بن خلدون فى مقدمته بقوله:
"ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية أبو بكر الباقالنى لما أدرك
ما عليه من عصبية قريش من التالشى واالضمحالل".
ثانيا :يصعب فى أيامنا تلك التى نعيشها أن نثبت النسب
القريشى أو ننفيه بعدما كثر األدعياء ،وسهل االنتحال ،فيكفى أن
البغدادى (زعيم تنظيم الدولة) قد نسب نفسه لقريش.
ثالثاً :عاصر الــمــاوردى الخالفة العباسية وهــى فى أضعف
حالتها ،والخالفة فى مهب الريح ،يجتذبها البويهيون من جانب،
ويعدو عليها السالجقة من جانب آخر ،ويتربص بها الفاطميون
وأصبح الخليفة ال سلطان له ،وقد وصل به الضعف مبلغه حتى
إن البساسيرى أحــد قــادة العباسيين استماله المستنصر بالله
الفاطمى ،ومده باألموال والذخائر؛ فثار على الخليفة العباسى
وحبسه واســتــولــى على بــغــداد ،وأقـــام الخطبة فــى مساجدها

للمستنصر(الفاطمي) لمدة عام فى عاصمة الخالفة السنية ،ومن
العجب العجاب ما أعاد الخليفة العباسى إلى دار الخالفة مرة
أخرى إال استنجاده بالسلطان طغرلبك السلجوقى فدخل فى معركة
على طريق الكوفة قتل فيها البساسيرى.
فأراد الماوردى أن يجعل من اإلمامة الزمة للنسب القريشى،
وهنا قد يرى صاحب تلك السطور حيلة سياسية بغطاء فقهى؛
أراد بها أن يكف أيدى الطامعين فى اقتناص المنصب ،ويسقط
الشرعية عن هؤالء المصارعين للخليفة العباسى على الخالفة.
وهنا يتبادر إلــى الذهن ســؤال :لماذا كل هــذا التحامل على
الرجل؟.
فأُجيبك بمثاليين ال ثالث لهما.
أولهما :رواية أبا ذر قال :قلت يا رسول الله ،أال تستعملنى؟
فضرب بيده على منكبى ثم قال :يا أبا ذر إنك ضعيف ،وإنها أمانة،
وإنها يوم القيامة خزى وندامة إال من أخذها بحقها ،وأدى الذى
عليه فيها .رواه مسلم.
الحظ عدم االستجابة هنا بالرغم من نسبه القريشى ،ألنه ليس
كف ًؤا لها ،وهذا ما حذر منه المصطفى(صلى الله عليه وسلم) بقوله
فيما رواه البخارى« :إذا وسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».
ثانيهما :قول عمر بن الخطاب عند موته :لو كان سالم مولى أبى
حيا ما جعلتها شورى ،أو لوليته ،أو لما دخلتنى فيه الظنة،
حذيفة ً
أو لقدمته للصالة" على اختالف الروايات ،فهذا قطع من عمر بن
حيا ألوصى له بالخالفة ،وهو من أصل
الخطاب أنه لو كان سالم ً
طا للخالفة ،فهل كان عمر
فارسى ،فلو كان النسب القريشى شر ً
بن الخطاب  -وهو من هو -يولى على المسلمين من ال تتوفر فيه
الشروط ،ولم ينكر عليه أحد من كبار الصحابة الذين من حوله!.

«باب المحبة الطويل»
راحت عىل الشمس نومة والبلد فى ظالم قالها بريم التونىس منذ
عرشات األعوام وأتذكرها اآلن فى كنيستنا األرثوذكسية وأحوالها
خــاصــة ألن الــكــتــاب المقدس
يصف السيد المسيح بأنه شمس
البر والشمس ال تغيب إال عندما
بعيدا عنها وال
يتقوقع اإلنــســان
ً
يــرفــع عينه لــرؤيــتــهــا ،بــل يتفنن
فــى حجب الشمس والــكــارثــة إن
كــان هــذا اإلنــســان مسئوالً
كبيرا
ً
أو طويل الباع واليد واللسان أو
خاطئًا متمسكًا بخطاياه..
وهكذا نجد الظاهرة الغريبة
المنتشرة هذه األيــام وهى وجود
باب المحبة الطويل والذى يتسم
صنعه وكينونته بالغباء المطلق
والمنظرة الكاذبة والهبل والعبط
المقدس لماذا؟؟ ألن باب المحبة
الطويل يخالف المنطق والعقل
والــديــن والــعــرف والتقليد فلقد
درس ــن ــا بــحــكــم مــهــنــة الــهــنــدســة
ساب ًقا -وجود مواصفات قياسيةللباب والشباك وال يجوز المساس
بــهــا فــيــجــب أن يــتــنــاســب الــبــاب
مريحا
ضا حتى يصبح
طوالً وعر ً
ً
ومــفــيـ ًـدا لمستعمله واشــتــرطــت
الــقــيــاســات الــهــنــدســيــة ارت ــف ــاع
الــبــاب  2.20ســم ((غــيــر السم
يوميا
الهارى الذى نأكله ونشربه
ً
فى طعامنا)) وبالطبع يجوز فى
المعابد والمبانى الشاهقة ارتفاع
ضــا وهــذا
الــبــاب طــوالً وليس عــر ً
بيت القصيد الخاص بالكنيسة،
حيث يخالف بــاب المحبة جميع
الــقــوانــيــن الهندسية فنجد بــاب
جدا
جدا ً
المحبة بالكنيسة طويال ً
ومرتفعا لعشرات األمــتــار ،ولكن
ً
ع ــرض الــبــاب صــغــيــر ج ــدا جــدا
ال يــتــجــاوز ملليمترات ،والــهــدف
والــمــعــنــى ال يــحــتــاج إل ــى تعليق،
فالباب الضيق مصنوع خصيصا
فــى ه ــذا الــزمــن حــتــى ال يدخله
أحد إطالقا ،ولذلك فالحارس -
بل حراس الكنيسة والعقيدة بكل
حــب ومـــودة وحــنــان ولــطــف على
رأى ناظر مــدرســة المشاغبين-
الكل فى انتظارك بابتسامة وديعة
ويــدعــونــك للدخول مــن بــاب إلى
باب المحبة الذى هو أضيق للغاية
مــن قــدرتــك عــلــى ال ــدخ ــول إليه
فنجد الرؤساء فى استمتاع كامل
بكماليات الــحــيــاة الــتــى يفترض
أنهم ماتوا عنها (بل يصلى عليهم

بالفعل صالة الموتى عند اختيار
المسيحى للرهبنة).
لكننا نجده يحيا فى مقر إقامة
فخم به جميع األجهزة الكهربائية
ال ــح ــدي ــث ــة وســـــيـــــارات ف ــاره ــة
ومصفحة وعالج بالخارج والسفر
بأفخم الدرجات بالطائرات وهذه
حــقــائــق لــن يــجــرؤ أى مــســئــول -
قصيرا -أن يكذبها
طويالً كان أو
ً
وخارج الباب الطويل يقف ماليين
من الفقراء والشباب والمرضى
وذوى االحــتــيــاجــات الخاصة فى
جميع كنائسنا رافــعــيــن األي ــادى
غــيــر الــنــاعــمــة والــمــمــتــدة بخوف
ومسكنة ووجــل للمسئولين ذوى
األيادى الناعمة الممسكة بالعصا
الغليظة والمسماة عصا الرعاية
ثمنها الباهظ هى األخرى يوضح
الــتــنــاقــض الــصــارخ بــيــن صانعى
بــاب المحبة الطويل والمساكين
بالجهة األخرى.
والــعــجــيــب والــغــريــب هــو تــرك
الفقراء وأصحاب بطالة الشباب
خـــارج الــبــاب مــع إلــقــاء العظات
الثمينة المؤثرة عن السيد المسيح
والفقر االختيارى الذى كان يغلف
حياته فلم يكن له مسكن أو شقة
يسكن فيها ،فلماذا يتذمر الشعب
المسيحى ألزمة اإلسكان؟!! ومثلها
الــفــقــر ال ــم ــادى فــلــم تــكــن للسيد
أمـ ــوال ل ــدى الــصــيــارفــة أو حتى
وســائــل لــلــمــواصــات فــى زمــانــه
وهــكــذا يــا إخــوتــى ه ــذا هــو حــال
كنيستنا اآلن والويل كل الويل لمن
يوجه االنتقاد أو يعلن اعتراضه
على المأل فيتم طرده من الكنيسة
وإيــقــافــه عــن الــخــدمــة بها وقطع
راتبه وتركه بال بطاقة شخصية
جدا أن بابا
تثبت هويته والغريب ً
الكنيسة يــهــاجــم مــن يــعــتــرض أو
ينتقد الكنيسة عالنية فى عظته
األسبوعية العالنية ويعلن عصمة
المجمع الــمــقــدس وديكتاتوريته
فــى اتــخــاذ الــقــرارات ألنــه حــارس
العقيدة مع أن السيد المسيح كان
يسمح للجميع بانتقاده حتى المرأة
الكنعانية غير اليهودية ذاك الحين
انتقدته عل ًنا أمام تالميذه والشعب
فأيدها فــى حديثها وقــام بتلبية
رغبتها ولم يوبخها!!

وصية «مديحة كامل» قبل وفاتها :ال يمسنى أحد غير محارمى ..وأن يقرأ «عمر عبدالكافى» على قبرى

وافق االثنين الماضي ،ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة
كامل ،التى رحلت فى  13يناير  ،1997الموافق الرابع من
عاما ،بعد أن قدمت
شهر رمضان عن عمر يناهز ً 51
العديد من األعمال السينمائية البارزة ،قبل أن تعتزل الفن
فى السنوات األخيرة من حياتها.
وبدأت الفنانة الراحلة الملقبة بـ"أميرة السينما العربية"،
رحلتها الفنية فور تخرجها من كلية اآلداب جامعة عين
شمس ،لتشارك فــى عــدة أدوار صغيرة حتى جــاء دور
البطولة الذى طرحها بقوة أمام الجمهور فى فيلم " 30يوم
بالسجن" مع الفنان القدير الرحل فريد شوقي.
وكان فيلم "بوابة إبليس" هو آخر أعمالها
ع ــام  1993بــجــوار الــفــنــانــيــن محمود

حميدة وهشام عبدالحميد ،وبعده قررت االعتزال ،وارتداء
الحجاب إثر قصة مثيرة.
وقالت ابنتها "ميرهان" فى تصريحات سابقة ،إنه عند
سماعها القرآن الكريم دخلت فى نوبة بكاء وابتهال ،ورأت
رؤيا ألحد األشخاص يلبسها رداء أبيض ،ومن هنا قررت
االعتزال والتفرغ للعبادة حتى وافتها المنية.
وفى فيديو نادر لها ،قالت إنها تؤمن بأن أفضل الدعاء
"طلب العفو والعافية" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
للسيدة عائشة .وقــال السيناريست مصطفى محرم فى
مقابلة تلفزيونية ،إنه ظل لمدة  10سنوات ال يرى الفنانة
تماما ولم يرها إلى يوم وفاتها .وأضــاف:
مديحة كامل
ً
"أوصــت أال يلمس جسدها شخص ســوى من محارمها،

األحد
"فنانون أوالد ذوات" ..خطفتهم أضواء الفن

السنة التاسعة  -العدد 953 -

وطلبت أن يقرأ الداعية عمر عبد الكافى على قبرها".
وتزوجت الفنانة الراحلة ثالث مرات ،األولى كانت من
رجل األعمال "محمود الريس" وأنجبا ابنتهما الوحيدة
"ميرهان" ،ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائى
شريف حــمــودة ،أمــا زواجــهــا األخير فكان من المحامى
"جالل الديب" .وتوفيت فى منزلها صباح  13يناير 1997
عاما،
الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز ً 51
بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها ،ثم
خلدت للنوم ،قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.

أحمد عادل شعبان وعال خطاب

مديحة كامل
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مشاهير «السينما» من الباشوية إلى النجومية

والد زكى رستم أحد زعماء الحزب "الوطنى" ..ويوسف وهبى والده باشا كان ً
مديرا للرى بالفيوم >> رشدى أباظة وهند رستم دخال التمثيل بالصدفة ..وحسني فهمى "الجوع من بعد شبع" ..أحمد مظهر ترك البدلة المريى من أجل "الربنس عالء"

زكى رستم

يوسف وهبى

"مولودين فى بوقهم معلقة دهب" ..هكذا هو حال العديد من
نجوم السينما المصرية ،الذين تمتد جذورهم إلى أسر عريقة
وثرية ،بعضهم ألصول عربية وآخرون أجنبية ،وبعكس العديد
من النجوم اآلخرين ،الذين ذاقوا األمرين فى بداياتهم ،لم يعان
هؤالء كغيرهم فى سبيل تحقيق حلم النجومية ،وقد ساعدتهم
عالقاتهم المتشبعة فى شق طريقهم بسهولة ويسر ،واتسمت
مالمح بعضهم بالحدة ،ووصفت شخصياتهم بـ "الصارمة" ،ما
ساعدهم على تجسيد األدوار األرستقراطية ،وأداء شخصية
"الباشا" باحترافية شديدة.
زكى رستم
جسد دور الباشا فى العديد من أفالمه،
الفنان زكى رستم ّ
وظهر وكــأن ذلــك هو شخصيته فى الــواقــع ،بفضل الوسط
االجتماعى الراقى الذى نشأ وترعرع فيه.
كــان والــده محرم بك رستم ،أحــد األعــضــاء البارزين فى
الحزب الوطنى والصديق المقرب للزعيمين مصطفى كامل
ومحمد فريد وحفيد اللواء محمود رستم باشا ،الــذى تربى
ونشأ فى قصره بحى الحلمية.
وجاءت نشأته مشابهة لشخصيته فى األدوار ،والتى حيث
ومقنعا فى أدائها ،ومن أشهر أفالمه التى جسد
واقعيا
كان
ً
ً
خاللها دور الباشا "صراع فى الوادي ،وبنت األكابر ،ولن أبكى
أبدا ،وياسمين ،والعزيمة ،والوردة البيضاء".
ً
يوسف وهبى
الفنان الشهير يوسف وهبي ،نجل عبدالله وهبى باشا ،الذى
مفتشا للرى بالفيوم ،وحصل على لقب الباكوية بعد
كان يعمل
ً
حضور الملك فــاروق العرض األول فيلم "غــرام وانتقام" فى
سينما ريفولي.
نجح فى أداء دور الباشا والرجل األرستقراطى بواقعية
شديدة ،وعلى الرغم من تركيبته الجادة ،إال أنه اتسم بخفة
جسد فيها شخصية الباشا
الظل ،ومــن أشهر أفالمه التى ّ
"مالك الرحمة ،وشمعة تحترق ،والبؤساء ،وحبيبى األسمر".
أحمد مظهر
لُقب الفنان أحمد مظهر بـ "فــارس السينما المصرية"،
وهو زميل للرئيسين أنور السادات وجمال عبدالناصر ،وكان
دفعتهما فى الكلية الحربية عام  ،1938ثم التحق بعدها بسالح
المشاة.
انتقل مظهر لسالح الفرسان ،وتــدرج إلى أن تولى قيادة
مدرسة الفروسية ،وشارك فى حرب فلسطين عام  ،1948كما
عاما بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب.
عمل
سكرتيرا ً
ً
كبيرا فى زمن الفن
ا
ث
ترا
وترك
فأبدع
للتمثيل،
الفنان
تفرغ
ً
ً
الجميل ،بعد أن خلع زيه العسكري ،وكان عند استقالته برتبة
عقيد .وكانت بداية مشواره الفنى من خالل مسرحية «الوطن»،
واقتحم السينما من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج
إبراهيم عز الدين ليقوم بدور فى فيلم "ظهور اإلســام" عام
.1951
وقد استقال من عمله بالجيش فى عام  1957لتصوير دوره

هند رستم

فى فيلم "رد قلبي" ،الذى جسد فيه شخصية "البرنس عالء"
ابن أحد اإلقطاعيين الذين قامت عليهم ثورة  23يوليو.
رشدى أباظة
كان ينتمى الفنان الكبير رشــدى أباظة لواحدة من أعرق
العائالت فى مصر ،وقد امتلك مقومات عديدة ساعدته على
التألق وإبــراز نجوميته ،على رأسها وسامة الوجه ،وأصالة
النسب ،وانسجام بنيانه ،ما أثر على الكاريزما الخاصة به أمام
عدسات الكاميرات.
اسمه "رشــدى سعيد بــغــدادى أبــاظــة" من عائلة "أبــاظــة"،
إحدى أكبر العائالت وأعرقها فى تاريخ مصر ،وصاحبة األرقام
ً
فضل عن
القياسية فى حصول أفرادها على لقب "الباشوية"،
تناوبهم فى تقلد المناصب الوزارية ،ودخول البرلمان.
ُولــد ألب مصرى عمل ضابطًا فى الشرطة ،وأم إيطالية
تدعى "ليلى جورجنجينو" ،ما ساعده على العيش فى رفاهية
جعلته ال يطيق القيود العسكرية عند التحاقه بكلية الطيران،
لينتقل بعد ثالث سنوات إلى كلية التجارة ،ثم تركها بسبب
يوما إلى االلتحاق بعالم الفن
عشقه للرياضة .أباظة لم يطمح ً
والتمثيل ،حتى جاء ذلك عن طريق الصدفة عندما التقى أحد
المخرجين داخــل صالة بلياردو ،فأعجب بوسامته وقوامه
الممشوق ،فرشحه للعب دور فى فيلم "المليونيرة الصغيرة"،
وبدأت رحلته فى عالم الفن والشهرة.
حسين رياض
من بين الفنانين ذوى األصول العريقة ،الفنان حسين رياض،
فهو ابن ألب ميسور الحال ،كان يعمل فى تجارة الجلود ،وينتمى
ألسرة ترجع إلى أصول تركية من حكام جزيرة "كريت" ،ومن
أشهر أفالمه "ألمظ وعبده الحامولي ،والمماليك ،واألرض
الطيبة ،والمالك الظالم" ،لكنه وعلى الرغم من ثرائه فى
الواقع ،إال أنه نجح بامتياز فى أداء شخصية الفقير فى العديد
من األفالم.
هند رستم
اشتهرت الفنانة الراحلة هند رسمت بأدوار اإلغراء ،حتى
لقبت بـ"مارلين مونرو الشرق" ،وهى من مواليد حى "محرم
بك" باإلسكندرية ،ألب شرطى من أصل تركي ،وأم من عائلة
أرستقراطية .واسمها بالكامل هند سعيد محمد باشا رستم،
بعدما انفصل والداها ،انتقلت للعيش مع أمها صاحبة الحسب
والنسب التى تزوجت من آخر.
مثلها مثل "رشدى أباظة" ،جاء عملها فى الفن ،عندما ذهبت
ذات يوم مع صديقتها إلى أحد مكاتب اإلنتاج الفنى لتجرى
اختبارات التمثيل ،ليقع االختيار عليها هى األخرى.
وكــان أول ظهور لها على شاشة السينما عام  ،1954من
خــال فيلم "الستات ميعرفوش يكدبوا" فى دور كومبارس
ناطق ،حيث قدمت دور فتاة "معتوهة" فى مشهدين فقط ،حتى
أصبحت ملكة متوجة على عرش "اإلغراء" السينمائي.
عمر الشريف
ولــد الــفــنــان عمر الــشــريــف ألب لبنانى ُيــدعــى "جــوزيــف

حسين فهمى

شلهوب" ،وأم من أصل سورى تدعى "كلير سعادة" ،وكان والده
يعمل بتجارة األخشاب.
واسمه الحقيقى "ميشيل ديمترى شلهوب" ،الذى ُعرف فيما
بعد باسم "عمر الشريف" ،ونشأ وترعرع وتربى على الديانة
المسيحية ،ودرس اإلنجليزية فى مدارس اإلسكندرية الراقية.
حسبه ونسبه وأسرته الدمشقية العريقة التى ال تزال تملك
القصر القائم فى حارة "بوالد" بدمشق ،جعلته أبرز من يطلق
عليه لقب "ابن الذوات" فى عالم الفن.
بــدأ مشواره الفنى عندما التقى المخرج يوسف شاهين
الــذى أسند إليه دور البطولة أمــام الفنانة فاتن حمامة فى
فيلم "صراع فى الوادي" ،وذلك بعد خوضه تجربة التمثيل على
المسرح المدرسى بكلية "فيكتوريا" فى اإلسكندرية.
وكانت تلك البداية لالنطالق إلى سماء العالمية فيما بعد،
من خالل تقديمه فيلم "لورانس العرب" ،بعد أن تعرف على
المخرج "دافيد لين".
صالح ذو الفقار
اتسم الفنان صالح ذو الفقار بشخصية جادة ،اكتسبها من
كونه ضابط شرطة ،فهو ضابط ابن ضابط ،صاحب شخصية
اختلفت بشكل كبير عما رأيناه على الشاشة ،وفق شهادة الفنان
سمير غانم ،الــذى كــان صــاح ذو الفقار قــائـ ًـدا له فى كلية
الشرطة.
صالح الدين أحمد ذو الفقار ،ولد فى  18يناير 1926م
بمدينة المحلة الكبرى ،ألب عمل ضابط شرطة برتبة عميد،
وترتيبه الخامس بين أشقائه الذكور.
وسار الفنان على خطى أبيه والتحق بالشرطة ،وتخرج فيها
فى دفعة وزراء الداخلية األشهر فى تاريخ مصر "زكى بدر"
و"النبوى إسماعيل".
ذو الفقار بدأ مشواره المهنى فى المنوفية ،لينتقل للعمل
مدرسا بكلية الشرطة ،لكن حبه
بسجن طره ،كما تم تعيينه
ً
للفن جعله يتفرغ له فى عام .1957
حسين فهمى
"ولدت فى بيت سياسى ،فجدى الكبير محمود باشا فهمى
رئيسا لمجلس الشيوخ فى عهد الخديوى عباس ،وكان
كان
ً
رئيسا لمجلس شورى القوانين ،وجدى محمد باشا فهمى كان
ً
عضو مجلس الشيوخ ومن مؤسسى حزب الدستوريين" ،هكذا
تحدث الفنان حسين فهمي ،عن أصل عائلته األرستقراطية
التى ينتمى لها ،خالل مقابلة تليفزيونية.
سكرتيرا لمجلس الشيوخ ،ووالدته "خديجة هانم"،
والده كان
ً
تخرجت فى جامعة "الــســوربــون" ،وعملت ضابطة بالجيش
المصري ،كما ترأست عدة جمعيات ومنظمات خيرية .لكن
أسرته مرت بفترة عصيبة ،عقب ثورة يوليو ،بعدما انتُزع جزء
كبير من ممتلكاتهم فتحولوا من الغنى إلى الفقر الشديد،
جنيها فقط فى الشهر.
ويذكر أن عائلته كانت تحصل على 60
ً
منى زكى
تخرجت الفنانة منى زكى فى كلية اإلعالم جامعة القاهرة،

«األعلى لإلعالم» يحدد  10محظورات فى إعالنات الفضائيات

أصــدر المجلس األعلى لتنظيم اإلع ــام ،برئاسة
الــكــاتــب الصحفى مــكــرم محمد أحــمــد ،قــائــمــة من
المحظورات فى اإلعالنات التى يتم بثها عبر وسائل
اإلعــام ،فى إطار مدونة السلوك اإلعالمى لألطفال
واألسرة فى مصر ،التى أصدرها بالتعاون مع المجلس
القومى للطفولة واألمومة بدعم من منظمة "اليونيسف".
ومن بين المحظورات ،حظر اإلعالن عن األطعمة
الضارة أو غير المسجلة ،وحظر نشر أى مواد مطبوعة
أو مواد صوتية أو بصرية تتناول الغرائز األساسية ،أو
تجميل السلوك المخالف لقيم المجتمع على األطفال،
أو تؤدى بهم إلى ارتكاب سلوك إجرامى.
ـددا مــن المعايير الــواجــب
وتضمنت الــمــدونــة ،ع ـ ً
اتباعها فى المعايير ،من بينها ،أن تحترم اإلعالنات
حقوق األطفال ،وأن تعلو سالمتهم ورفاهيتهم فوق كل
المزايا األخرى ،وأنه يجب أن يسبق اإلعالنات فاصل
واضــح عن المحتوى الــذى سيتم بثه ،وأنــه يجب أال
تتجاوز الفترات اإلعالنية  3دقائق و 50ثانية ،وال يسمح
بعرضها إذا كان المحتوى موجه لألطفال ومدته أقل من
 30دقيقة ،وأنه يجب أال تروج اإلعالنات التى يتم بثها
خارج فترات ذروة المشاهدة لألغذية والمشروبات غير
الصحية ،والسلوك الضار ،أو التلميحات غير المالئمة.
كما تضمنت المدونة ،حظر اإلعــان عن منتجات
غير مناسبة لهذه الفئة العمرية ،وأنه يجب أال تشجع
اإلعالنات على اتباع عادات االستهالك غير الصحية
لألغذية أو ممارسة أنماط حياتية غير سليمة ،وأنه
يجب أال يقوض اإلعالن من السلطة األبوية وال يتحدى
القيم العائلية التقليدية.
الدكتورة ليلى عبد المجيد ،عميد كلية اإلعــام
جامعة الــقــاهــرة ســابـ ًقــا ،قــالــت إن المجلس األعلى
لإلعالم سيبلغ جميع المؤسسات اإلعالمية والقنوات

يوما لمراجعة
الفضائية بالقرار ،على أن يمهلها ً 30
اإلعالنات التى تقوم ببثها ،من غير أن يسمح لها ببث
إعالنات مخالفة للمعايير التى أصدرتها.
وطالبت بوضع رقابة مشددة لمحاسبة الفضائيات
التى تعرض إعــانــات تخالف المعايير التى حددها
المجلس األعلى لإلعالم ،وتتمثل فى وقف البث ،أو
فرض غرام ،أو ما يتفق عليه المجلس ،لتجنب بث أى
وسلوكيا،
معنويا
إعالنات خطيرة تضر بالمشاهدين
ً
ً
موضحة ،أن هذه السياسة الجديدة ،مطبقة فى الكثير
من دول العالم.
من جانبه أهاب الدكتور عادل عبد الغفار ،أستاذ
اإلعالم بجامعة القاهرة القنوات الفضائية والصحف،
بااللتزام بالمحظورات والمعايير التى تضمنها مدونة
السلوك اإلعالمى لألطفال واألســرة فى مصر ،التى

أحمد مظهر

أصدرها المجلس األعلى لإلعالم ،واص ًفا إياها بأنها
"خطوة حاسمة فى واقع اإلعالم المصري".
وأضــاف لـ"المصريون" ،أنه من الضرورى التأكيد
على منع بث أو نشر اإلعــانــات التى تخالف القيم
مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة
المصرية،
ً
للمخالفين للقيم والمهنية وميثاق الشرف اإلعالمي،
فــى كــل الــمــواد اإلعــانــيــة واألعــمــال والــبــرامــج التى
سوف يتم تناولها .وطالب عبدالغفار ،األعلى لإلعالم،
بضرورة توجيه مخاطبات لجميع المؤسسات اإلعالمية
والصحفية بهذه المحظورات والمعايير لاللتزام بها
وبدء تطبيقها فورًا.

حنان حمدتو

قسم العالقات العامة ،وذلك عقب استقرارها بمصر،
بعدما تنقلت مع أبيها بين عدد من الدول بحكم عمله.
لم تجد أى عوائق مادية فى حياتها ،حيث كان
طبيبا .تقدمت الختبارات االلتحاق
والدها يعمل
ً
بفريق الهواة الذى أنشأه محمد صبحي ،فحصلت
على دور بمسرحية "بالعربى الفصيح" ،لتبدأ
رحلتها فى عالم الفن.
حورية فرغلى
تحدثت حورية فرغلى عن عائلتها ،قائلةً
إن والدها هو الدكتور مدحت فرغلي،
جراح أوعية دموية ،ويعمل بالكويت،
ـاصــا
وشــقــيــقــهــا يــعــمــل
طـــيـــارا خـ ً
ً
ألحــد أبــنــاء العائلة الملكية فى
السعودية.
وتــقــول إنــهــا درسـ ــت تــجــارة
األعــمــال فى إنجلترا .وحصلت
عــلــى الجنسية اإلم ــارات ــي ــة ،بجانب
حصولها على لقب ملكة جمال مصر فى
عام .2002
وذكرت فى مقابلة صحفية فى السابق ،أنها
تمتلك مزرعة خيول فى لندن ،يصل سعر الحصان الواحد
فيها إلى مليون جنيه إسترليني.
كريم عبدالعزيز
نشأ كريم عبدالعزيز فى عائلة فنية أدبية بحى العجوزة
بمدينة الجيزة ،فوالده المخرج محمد عبدالعزيز ،وعمه
المخرج عمر عبدالعزيز ،وخالته الكاتبة والممثلة سميرة
محسن ،وخالته الثانية هى الكاتبة نوال مصطفى ،وزوج خالته
عماد رشاد.
مبكرا إلى
كبير ا فى انضمامه
لعبت عائلته الفنية دورًا
ً
ً
عالم الفن ،والعمل مع عدد كبار الفنانين ،ووقع االختيار
عليه ليكون ابن للفنان عادل إمام فى فيلم "المشبوه".،
لكن مــشــواره الفنى الحقيقي ،بــدأ بعد تخرجه فى
قسم اإلخراج بمعهد السينما ،ليعمل مساعد مخرج ،ثم
اقتحم عالم التمثيل ،وكانت البداية من خــال ظهوره
فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" ،مع الراحل أحمد
زكي.
أحمد السقا
والد أحمد السقا هو الفنان الراحل صالح السقا ،وجده هو
المغنى عبده السروجي.
ورث السقا عن والــده وجــده حب الفن ،وكــان متفو ًقا فى
دراسته بالمعهد العالى للفنون المسرحية ،بدأ مشواره الفنى
بأدوار صغيرة ،إلى أن أصبح فارس السينما المصرية.

أحمد سالم

«نيشان» :ماذا لو قتلت «نانسى عجرم»؟

فاجأ اإلعالمى اللبناني ،نيشان ،متابعيه ،على موقع
"تويتر" ،بتصريحاته حول حادث السرقة الذى تعرضت
له الفنانة نانسى عجرمـ وانتهى بمقتل السارق على يد
زوجها فادى الهاشم بـ 16طلقة ،قا ًئال" :ماذا لو انتهى
األمر بمقتل نانسى عجرم".
وكتب "نيشان" عبر حسابه الرسمى على حسابه
على "تويتر"" :عمل ّية سرقة انتهت بِ َمق َتل نانسى عجرم
وبناتها"! كيف كانت ِل َتكون ردود األفعال؟!
ِ
استنكار؟ استهجان؟ تنديد؟
إدانــة؟
مــضــي ـ ًفــا" :األ ّم واألب يــحــمــيــان
ُقهر".
أطفالهما بغريزة ال ت َ
وتـــعـــرضـــت ف ــي ــا "ن ــان ــس ــي"
لـ ــاقـ ــتـ ــحـ ــام ،مـــــن قـــبـــل أحـــد
األشــخــاص ويدعى محمد حسن
مــوســى ،ســورى الجنسية ،بغرض
السرقة.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعالم لبنانية،
فقد تمكن السارق من التسلل ليالً إلى داخل المنزل
حامالً مسدسه الذى تمكن بواسطته من إبعاد ثالثة
حــراس شخصيين للمنزل ،بمجرد أن شهر المسدس
عليهم ،وتابع سيره داخل المنزل.
لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادى الهاشم ،فأشهر
مسدسه فى وجهه ليحدث إطالق نار بين الطرفين ،ما
أدى إلى مقتل السارق على الفور.

عال خطاب

تهنئة

يتقدم الحاج أحمد زعزوع

بأسمى التهاىن القلبية لعائلته
الكريمة بمناسبة قدوم حفيده

أحمد رامى عبد العزيز

ألف مربووووك

