«اإلخوان والشيعة» ..عالقات
متشابكة وبينهما متشابهات
َمن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم اإلسالمى؟

وفاة شحرور تشعل المعارك الفكرية فى العالم العربى
هل كان سيد قطب مفك ًرا حقيق ًيا أم داعية عنف وإرهاب؟

«خراب بيوت» ..فضح الخيانات
الزوجية على «السوشيال ميديا»

«فتنة الطالق الشفوى» ..األزهر أخمدها..
و«خالد الجندى» يشعلها مجد ًدا

الطالق صداع مزمن فى رأس الكنيسة ..و«المسكنات» ال تنفع
«تجريم الزواج
العرفى» فى انتظار
موافقة البرلمان

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

محمود سلطان يكتب:

عن َد َما ُي ْم ِسى اإلسالمى
واإلسالم «ذا ًتا واحدة»!
د .هشام الحمامى يكتب:

الزمن الجميل ..الصعايدة يقودون حمالت تخفيض المهور وجنون قاعات األفراح (ملف)

فراج إسماعيل يكتب:

«العمل فى

«األغذية المصنعة»..
«مطرح ما يسرى يهرى»

حالل لآلباء..

استنفار داخل البرلمان لمواجهة

«بنات

مواقع للتواصل مع الموتى ..اترك وصيتك فنانون ..بدأوا من الصفر ..وأرصدتهم بالماليين

التمثيل»..

حرام على
الفنانين»

«كل لبيب باإلشارة يفهم»  .ذوو اإلعاقة السمعية فى مصر َمن يسمع صرخاتهم؟

مصانع «بير السلم»

فى الصحافة والحياة..
مع مغتصبات الحروب ()1
القس مكاريوس فهيم قلينى يكتب:

الغطاس فى أغسطس
والقيامة فى نوفمبر

خيار بنديكت :استراتيجية للمسيحيين فى أ َّمة ما بعد المسيحية

ديوان المظالم

فرس حلمك

وزرع األرض لينفق على أسرته

رؤيا ألحد الصالحين
تفسير الضرب والشجار والعراك منا ًما

افتح قلبك

كف بصره ..فرفض التسول

العالج باألعشاب ..بيع الوهم
للمصريين فى «أزايز» ..أم بديل آمن؟

رجل استعاد لألمة
روحها الحقيقية

كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!
أصبحت أحسد أزواج البدينات!

األحد

تقارير
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مع بداية  2020الرئيس السيسى أوجز فأنجز فى 2019
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ
توليه مقاليد الحكم بتحقيق إنــجــازات
فى كافة المجاالت ،كما حقق الكثير من
اإلنــجــازات خــال العام المنقضى 2019
على رأسها الصحة والتعليم واالستثمار
وال ــص ــن ــاع ــة ،وتــســتــعــرض 'الــمــصــريــون"
ف ــى الــتــقــريــر الــتــالــى أهـ ــم اإلنـــجـــازات
والمشروعات التى افتتحها خــال العام
الماضى ...2019
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ،يوم
عددا من المشروعات
الثالثاء  3ديسمبر،
ً
التنموية والخدمية فى محافظة دمياط،
أبــرزهــا مدينة دمــيــاط الــجــديــدة لألثاث،
على مساحة  330فدا ًنا ،ومحطة البضائع
متعددة األغراض فى ميناء دمياط ،وكذلك
فندق اللسان برأس البر ،وهو أكبر فندق
بالمحافظة ،وأول فندق فى الدلتا ،وتم
تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد
البقاع الساحرة على مستوى العالم ،على
مساحة ٤٢٠٠م ،٢ويضم  ١٤٢غرفة و١٥
جناحا ،إضافة إلى  ٤قاعات لالحتفاالت
ً
والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات ،حيث
تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية
المتخصصة فى إدارة الفنادق.
كــمــا افــتــتــح الــرئــيــس الــســيــســى ،مركز

مظالم

يوان ال

د

إشراف:

صفاء البيلى

bab.almesryoon@gmail.com

الــتــعــلــيــم الــمــدنــى لــلــمــؤتــمــرات ،ومحطة
ـزءا من
كهرباء غرب دمياط ،التى تعد جـ ً
إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة ،وتوسعات
محطة الــصــرف الصحى فــى رأس البر،
وعــــددا مــن مــشــروعــات اإلس ــك ــان ،منها
ً
مشروع دار مصر واإلسكان االجتماعي.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،فى
 26نوفمبر افتتاح عــدد من المشروعات
القومية فــى نــطــاق محافظتى بورسعيد
وشمال سيناء ،وأبــرزهــا المرحلة األولــى
من ميناء شرق بورسعيد بإجمالى  5كم،
ومحور  30يونيو بتكلفة بلغت نحو 8.5
مليار جنيه ،بجانب أنفاق  3يوليو جنوب
محافظة بــورســعــيــد ،الــتــى تعد مــن أكبر
الــمــشــروعــات الــقــومــيــة ،وتــربــط منطقة
جنوب بورسعيد بسيناء ،كما تربط غرب
مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة
فى منطقة إقليم قناة السويس.
وتــربــط األنــفــاق الــجــديــدة بين قارتى
أفــريــقــيــا وآس ــي ــا ،وتــمــر أســفــل الــمــجــرى
المالحى للقناة ،ونفذها  6آالف عامل
وم ــه ــن ــدس م ــص ــرى مـــن ك ــب ــرى شــركــات
الــمــقــاوالت الــمــحــلــيــة ،وتــمــر أســفــل قناة
الــســويــس الــقــديــمــة عــنــد الــعــامــة الكيلو
مترا من سطح
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القناة ،لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق
التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.
كما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
مــنــظــومــة ال ــت ــأم ــي ــن ال ــص ــح ــى الــشــامــل
بجمهورية مصر العربية ،وشدد على أهمية
التزام المواطن باشتراك التأمين الصحى
الشامل إلنجاح المنظومة الجديدة ،إلى
جانب التزام الدولة بنصيبها.
وأعــلــن الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى

ـددا من المشروعات التنموية الجديدة
عـ ً
ف ــى م ــج ــال صــنــاعــة الــحــديــد والــصــلــب
والــرخــام والجرانيت واإلســكــان والبترول
والطرق والمحاور المرورية ،التى شملت
مصنع الدرفلة رقم ( )3بشركة السويس
للصلب ،باإلضافة إلى مشروعات اإلسكان
االجتماعى بجنوب سيناء  ،ومجمع لتحلية
مياه البحر بالعين السخنة ،ومصنع الرخام
والــجــرانــيــت بالجفجافة بــوســط سيناء،
والرصيف البحرى بالعين السخنة ،وعدد
من الطرق والشرايين المرورية الجديدة
ب السويس وجنوب ووسط سيناء .
وفى  5مايو افتتح الرئيس عبد الفتاح
السيسيمجموعة من األنــفــاق التى تربط
شبه جزيرة سيناء بمنطقة دلتا النيل.
مــراســم االفــتــتــاح الــرســمــيــة تــمــت فى
اإلســمــاعــيــلــيــة ،بــحــضــور الــرئــيــس ورئــيــس
مجلس الــوزراء مصطفى مدبولي ،ورئيس
مجلس النواب على عبدالعال ،ومجموعة
من كبار الشخصيات ،كما تفقد السيسى
أنفاق "تحيا مصر" ،كما افتتح مشروعات
قومية فى المحافظة.

إطــاق منظومة التأمين الصحى الشامل
عددا
رسميا ،وذلك خالل افتتاحه
بمصر
ً
ً
مــن الــمــشــروعــات الــقــومــيــة ،معل ًنا إيمان
ال ــدول ــة الــمــصــريــة بــحــق كــل مــواطــن فى
الرعاية الصحية المتكاملة وف ًقا ألعلى
مــعــايــيــر ال ــج ــودة ،وتــحــقــي ـ ًقــا لــحــلــم طــال
انتظاره ،ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء
هذا الوطن العظيم.
وفى  5نوفمبر افتتح الرئيس السيسي،

محمد الخرو

كف بصره ..فرفض التسول وزرع األرض لينفق على أسرته الكفيفة

لم تمنعه إعاقته من العمل واإلنفاق
على أسرته الكفيفة ولم يعمل بالتسول
رغــم أن إعاقته فــى فقد البصر كان
يــمــســك بــالــفــأس ويــعــمــل ف ــى فــاحــة
األرض كى ينفق على أسرته ونجح فى
تربية أبنائه وتعليمهم حتى تخرجوا فى
الجامعة.
قصة واقعية ليست من وحى الخيال
وال تعرفها الدراما المصرية البطل فيها
أسرة بكاملها تعيش حياة بسيطة وهى
راضية وسعيدة وتتفوق على اإلعاقة
وتتحداها.
فى حاجر الترامسة بقنا وعلى بعد
خطوات من مدخل الصحراوى الغربى
تعيش أسرة (عم إبراهيم) أو إبراهيم
على أحمد تــركــى ،الكفيفة والمكونة
من عم إبراهيم وشقيقته وبناته ،فى
البداية رفض الحديث معنا خو ًفا من
نشر حكايته على (اإلنترنت) وعندما
سألناه عن مشكلته مع اإلنترنت قال:
"أسمع عنه إنه مش كويس".
(س ــب ــح ــان ال ــل ــه والــحــمــدلــلــه على
كــل حــال) عــبــارة ردده ــا "عــم إبراهيم
الــكــفــيــف" كــمــا يــلــقــبــونــه أهــالــى قرية
حاجر الترامسة أكثر من مــرة عندما

التقيناه بمنزله الــذى عنوانه التواضع
والبساطة.
باب المنزل بوسط الزراعات مصنوع
من ورق الكرتون وبــدون حوائط ،حياة
بسيطة وصــبــر مــا بــعــده صبر وإيــمــان
بالله وعزيمة" ..المصريون" استمعت
لــه على أريكته المصنوعة من جريد
النخيل ،وهو يحكى لنا مأساته فى صبر
وتجلد ولسانه دائما يحمد الله.
فــى الــبــدايــة يــقــول :أنــا مــن مواليد
 1943بقرية حاجر الترامسة بمركز

قنا ،وأنا وشقيقى عبدالعال وشقيقتى
وحــيــدة مــحــرومــون مــن نعمة البصر،
وعندما تزوجت أنجبت  6من البنات 3
منهن كفيفات.
وأضاف أن لديه  6من البنات "إكرام
وغنية وروايــح ومنى ودعــاء ووالء" وقد
خــرجــت "دعـ ــاء وغــنــيــة ووالء" للدنيا
كفيفات.
وأوضـ ــح أنــهــن رغ ــم إعــاقــتــهــن فقد
تخرجت دعاء فى كلية اآلداب بجامعة
جــنــوب الـــــوادى بــقــنــا قــســم دراسـ ــات

إســامــيــة ،ولحقت بها شقيقتها والء
وهــى اآلن فــى ليسانس اآلداب قسم
دراسات إسالمية بجامعة جنوب الوادى
بقنا ،أما غنية وعمرها  30سنة فهى
فى انتظار ابن الحالل.
ناجحا أمسك
ـزارعــا
وتــابــع :كنت مـ ً
ً
بالفأس وأع ــزق األرض وأزرعــهــا مثل
المبصرين حتى أكرمنى الله بأحمد
وعرفات وكانا مبصرين وعندما كبرا
ساعدانى فى اإلنفاق على األسرة.
حــاولــنــا لــقــاء بــنــاتــه لكنهن رفضن
مقابلتنا حتى بالنقاب ورغم قوة وعزيمة
عم إبراهيم وإيمانه بقضاء الله وقدره
فإنه انهمر فــى البكاء عندما سألناه
عن عائلته وأسرته ،حيث قال ودموعه
تنهمر مــن عينيه لــم أشــعــر بإعاقتى
إال عــنــدمــا فــقــدت ن ــور عينى (أحــمــد
وعرفات) وعندما هدأ من بكائه عرفنا
أنه فقد نجليه وسنده ونور عينيه كما
يقول بحزن :أحمد  30سنة وعرفات 18
سنة المبصران توفيا فى حادث سير.
وعن حاله بعد فقده نجليه أضاف:
مستورة والحمد لله أتقاضى مبلغ 450
جنيها إعانة من التضامن االجتماعى
ً
أتعايش بها أنا وأسرتى.

عم سعيد :نفسى أرتاح وأحصل لحوم مجهولة المصدر تنتشر فى المنوفية
على معاش ومكان يؤوينى

منذ صغره بدأ عم سعيد مشوار
كفاحه فى الحياة بالعمل وعمره ال
ـامــا فــى محل أحذية
يــتــجــاوز  15عـ ً
حتى بعد أن بُترت ساقه وعمره ال
يتجاوز العام الواحد .
واس ــت ــم ــر بـــذلـــك ال ــع ــم ــل عــشــر
ســنــوات إل ــى أن ج ــاء إل ــى الــقــاهــرة
مــودع ـا ً المحافظة الــتــى ولــد فيها
"بــنــى ســويــف" ليعيش بحى السيدة
زينب بائعا ً للفاكهة فى شارع "السد"
المهنة التى تعلمها من أحد جيرانه
حــتــى يستطيع تــوفــيــر الــمــال الــذى
يعينه على المعيشة بدال من أن يمد
يديه إلى أحد بالمساعدة .
لكن حاله تدهور خاصة مع ارتفاع
األسعار وغالء المعيشة لكن الحياة
لم تقف عند هــذه المحنة بل صنع
منها مجداً جديدا يضاف إلى مشوار
كفاحه ففكر بــشــراء تــوكــتــوك حتى
يساعده على سد احتياجاته بجانب
عمله كبائع للفاكهة .
يــقــول "عــم ســعــيــد" :قمت بشراء
توكتوك لكن واجهتنى مشكلة القيادة،
فوجدت كل شىء به يستخدم باليد
إال ال ــف ــرام ــل ب ــال ــق ــدم وهـ ــو م ــا ال

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 /

أستطيع عمله ففكرت فى عمل يد
مــن حــديــد وقــمــت بلحامها بمكان
الضغط على الفرامل حتى أستطيع
التحكم بالفرامل عــن طريق اليد،
حتى يساعدنى على المعيشة وتركت
مهنة بيع الفاكهة" .
"عــم سعيد له معاش عن والديه
انتقل إلــيــه بعد وفاتهما ال يتعدى
 500جنيه إلــى جانب ما يجلبه من
عمله على التوكتوك" ،ويقول :بعض
الزبائن كانت عندما ترى وضعى هذا
تعطينى أكثر مما أستحق كنوع من
التعاطف معى ومنهم مــن يستهزأ
بى وكان هذا األمر يجرحنى ولكننى
تعودت عليه ،وفى نهاية اليوم ال يكاد
يكفى ما أحصل عليه ،والحكومة ال
تــقــوم تــجــاهــى بــأى مــســاعــدة كأحد
الــمــعــاقــيــن ،ألن الــمــعــاقــيــن مــهــانــون
ومظلومون.
صعوبات وظروف قاسية واجهها
سعيد بالصبر والتحمل عليها فيقول:
أنــا وصلت لنهاية مــشــوارى ونفسى
أرت ــاح ،وكــل مــا أطلبه شقة أسكنها
ومــعــاش مــن التأمينات االجتماعية
يعيننى على استكمال مشوار حياتي.

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

جاءتنا بعض االستغاثات من مواطني
محافظة المنوفية يشتكون فيها مر الشكوى
من وجــود الفساد فى كثير من مؤسسات
الدولة والتي تتم محاربته بقدر اإلمكان ،بل
إن الفساد ظاهرة عالمية متفاوتة النسبة،
ولكن أن يصل الفساد إلــى طعام الشعب
ولقمة العيش هذا أمر غاية فى الخطورة
وينذر بكارثة كبيرة.
فقد استغل فاسدون من محبى المال
الحرام ما تمر به البالد من أزمة اقتصادية
طاحنة من أجل المتاجرة فى قوت الشعب
وضــخ كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة
وغير الصالحة لالستخدام اآلدمــى داخل
محافظات مصر ،ومن بين هذه المحافظات
المنوفية ،والتى فجر فيها ضبط عدد من
العاطلين أثناء قيامهم بذبح  5حمير من
واسعا
أجل بيع لحومها ،أزمة كبيرة وتشككًا
ً
حول السيارة التى تجوب قرى المحافظة
وتعلن تبعيتها لوزارة الزراعة ،وقمنا نحن
في جريدة "المصريون" باختراق العالم
الخفى لمافيا اللحوم الــفــاســدة وكشف
كواليسه .ويبدأ األمر بسيارة مؤجرة تقوم
مجموعة من التجار بتأجير سيارة مزودة
بثالجة ويقومون بالدخول في اإلجــراءات
الــازمــة للحصول على كميات من وزارة
الزراعة وغيرها من المؤسسات التي تسهم
في توفير اللحوم ،وبمجرد أن يحصل أولئك
التجار على التصاريح الالزمة يبدأ الفساد
واالتجار فى أرواح الغالبة ،وذلك من خالل
تــعــاون الشياطين الحاصلين على تلك
التصاريح مع مروجي اللحوم الفاسدة وعبر
أماكن مختلفة بمحافظة المنوفية ،يقومون
بطباعة استيكرات مشابهة للكميات التي
حصلوا عليها ثم يقومون برفع كمية من
اللحوم الصالحة ووضــع كمية بديلة غير
صالحة اشتروها ببضعة جنيهات من أجل
الحصول على الربح على حساب المواطنين
ثم يقومون ببيعها وف ًقا للتصاريح الحاصلين
عليها ثم يتابعون األمر بإخراج كمية جديدة
من اللحوم الفاسدة بجوار اللحوم السليمة،
حــيــث يــتــهــافــت الــفــقــراء الــذيــن يــريــدون
الحصول على السلعة بسعر أقل ،بينهم من
لم يتناول اللحوم منذ شهور.
وبمجرد أن يرى السيارة التابعة للجهة
الحكومية وزارة الــزراعــة أو غيرها من

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

الجهات إال ويــهــرع إليها للحصول على
نصف كيلو أو كيلو ليطعم أسرته ،لكنه لم
يتخيل أن تكون تلك اللحوم فاسدة.
ويــقــول "ع س" ســائــق ســابــق إلحــدى
الــســيــارات التى تقوم ببيع تلك اللحوم
لـ"المصريون" إن أساليب الغش كثيرة
منها التزوير فى أوراق الترخيص ،حيث
بعد أن يتمكن التاجر من الحصول على
التصاريح يقوم بتزوير األختام على تلك
األوراق من جديد ويقوم بتمديد المدة
التي حصل عليها ،ما يسهل عليه الوصول
إلــى المواطنين وتــوزيــع أكــبــر كمية من
اللحوم والحصول على أكبر قدر ممكن
من الربح وأيضا "بادج" التأمين وهو بادج
تابع للجهة التي يقوم بالبيع تحت لوائها
وهي إما أن تكون وزارة الزراعة ،أو كلية
الطب جامعة عين شمس ،أو غيرها من
المؤسسات التي توفر اللحوم للمواطنين
وبمجرد أن يشاهد المواطن هذا البادج
يطمئن إل ــى الــلــحــوم الــمــوجــودة ويــقــوم
بشرائها دون النظر إلــى األوراق التي
يحملها مروجو تلك الكميات.
وأض ــاف أن مــن أساليب الغش أيضا
أمــاكــن وزمـ ــن الــبــيــع ،حــيــث تــتــركــز هــذه
السيارات فى المراكز الحدودية والكبيرة
بالمحافظة مثل مركز السادات وأشمون،
حــيــث يــتــم االت ــف ــاق م ــع أحـــد الــعــامــلــيــن
بمكاتب التموين بهذه المنطقة حتى يكون
بعلم بموعد نــزول السيارة مقابل رشــوة
يتقاضاها ،حيث تنزل السيارة إلى القرية

املنوعات
صفية جمال

أو المدينة دون أن يعترضها أحد.
وتابع أنه كان يقوم بالذهاب إلى أماكن
داخل وخــارج المحافظة من أجل إحضار
لــحــوم مجهولة الــمــصــدر لبيعها بجانب
الــلــحــوم الــتــى كــانــوا يتسلمونها مــن جهة
الترخيص دون معرفة مصدرها.
وفـــى الــمــقــابــل ،قـــال مــديــر الــرقــابــة
بمديرية التموين بالمنوفية إن الرقابة على
السيارات التى تقوم ببيع اللحوم وغيرها
من المنتجات مــشــددة ،وإنــه تم ضبط 4
سيارات بمركز أشمون و 3سيارات بمركز
السادات و 3سيارات بمركز تال ،وسيارة
بقويسنا ،وأخرى ببركة السبع ،الفتا إلى أنه
تم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها
وتحرير المحاضر الــازمــة ضــد أولئك
مؤكدا
التجار ومتابعة الحمالت اليومية،
ً
أن الوزارة تقوم بالتصدى لهؤالء الفاسدين.
فيما أكد المواطنون أنهم يتهافتون على
تلك السيارات التى تبيع بأسعار مخفضة
بسبب قلة الدخل والــعــوز ،مؤكدين أنهم
صدموا بعد واقعة ذبح الحمير وضبط عدد
من السيارات غير المرخصة ،حيث طالبوا
بتشديد الرقابة مــن قبل وزارة التموين
على هذه السيارات ،حيث قال "أحمد ع"،
موظف ،إن ال ــوزارة يجب عليها أن تقوم
بتوفير موظف وطبيب بيطرى وموظف
بالصحة لكل منطقة تأتى إليها سيارة
من هذه السيارات ،والتأكد من الترخيص
واألوراق وجــودة اللحوم ومدى صالحيتها
لالستخدام اآلدمى.

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

قواتنا المسلحة فى أسبوع
انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين
احتفاالت رأس السنة وعيد الميالد المجيد

ب ــدأت عناصر مــن الــقــوات المسلحة ،بنطاق الجيوش
الميدانية والمناطق العسكرية فى االنتشار لمعاونة األجهزة
األمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة
ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية
بالعديد من محافظات الجمهورية ،وذلك فى إطار احتفاالت
الشعب المصرى بالعام الميالدى الجديد وتنفيذاً لتوجيهات
القيادة العامة للقوات المسلحة.
حيث تم الدفع بالعديد من الدوريات األمنية والمجموعات
القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع
لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشآت العامة
واأله ــداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن
المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين
الرئيسية لتوفير األمن واألمان للمواطنين خالل االحتفاالت.

الجيش الثانى الميدانى يواصل جهوده اإلنسانية
احتياجا
للتخفيف عن المواطنين بالمناطق األكثر ً

قام الجيش الثانى الميدانى ،بتقديم الدعم ألهالى قرية
أبو طفيلة بمحافظة اإلسماعيلية ،والتى يقطن بها أكثر
من  120أســرة من األســر األكثر احتياجا ً حيث تم توزيع
 500حصة غذائية مجانية و 200بطانية على أهالى القرية
وذلك بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية بالمحافظة ،كما تم
دفع القوافل الطبية فى مختلف التخصصات "باطنة ،رمد،
أطفال ،نساء ،وتوليد ،جلدية ،ومعمل تحاليل ،وصيدلية"
لتقديم الــدعــم الطبى بالمجان للمواطنين ،وذل ــك فى
إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم
الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع
احتياجا.
والمناطق األكثر
ً
يأتى ذلك انطالقا ً من المسئولية االجتماعية للقوات
المسلحة ،واســتــمــراراً لجهودها اإلنسانية فــى تقديم
االحتياجات األساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم
خاصة فى المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى
األكثر احتياجاً.
مــن جانبهم قــدم أهــالــى الــقــريــة الشكر إلــى الــقــوات
المسلحة ،التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبء
عن كاهلهم ،مؤكدين ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها
القوات المسلحة للقضاء على اإلرهاب من جذوره وتطهير
أرض سيناء الغالية.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية
بمناسبة حلول العام الميالدى الجديد
بعث الفريق أول محمد زكــى القائـد العـام للقـوات
املسلحـة وزيـر الدفـاع واإلنتـاج احلربـى ،ببرقيـة تهنئـة
للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس اجلمهوريـة ،القائد
األعــلــى للقوات املسلحة مبناسبـة حلول الــعــام امليالدى
اجلديد  2020م  ..وجاء فيها :
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس اجلمهورية  -القائد األعلى للقوات املسلحة
يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى
بحلول العام امليالدى اجلديد داعيا ً اهلل أن يشملكم مبوفور
الصحة ومتمنيا ً لكم التوفيق فى مسئولياتكم الكبار وأن
تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد األفضل.
وأود أن أعرب لكم عن إعتزاز القوات املسلحة باإلجنازات
التى حتققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة
األمن واإلستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيسا ً
للجمهورية.
ورجــال القوات املسلحة وهــم يهنئون سيادتكم بحلول
الــعــام املــيــادى اجلــديــد يــؤكــدون وقوفهم خلف قيادتكم
ملسيرة الوطن حماة له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء
مبسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والــقــدرة على مواجهة
التحديات والدفاع عن مصر أرضا ً وشعبا ً واضعني مصر
ومصاحلها الوطنية والقومية فوق كل إعتبار.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها
وكل عام وسيادتكم بخير.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات
املسلحة ،ببرقية تهنئة ممثالة للسيد رئيس اجلمهورية
بهذه املناسبة.
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«خالد الجندى» يجدد معركة الطالق الشفوى ..ويغرد خارج السرب

"كريمة" :لماذا تثار المسألة اآلن رغم رفض هيئة كبار العلماء عدم االعتداد به؟ ..ابحثوا عن األسباب قبل أن تتكلموا عن النتائج
علــى الرغــم مــن اتفــاق العلمــاء علــى أن
الطــاق الشــفوى الــذى يســتوفى الشــروط
واألركان يقــع ،إال أن الشــيخ خالــد الجندى،
عضــو المجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية
خــرج علــى هــذا اإلجمــاع ،قائــاً :الطــاق
الشــفوى ال يقــع وال قيمــة لــه ،فــى ظــل
مفجــرا موجــة مــن الجــدل
العصــر الحالــى،
ً
واالعتراضات على فتواه.
وتعانــى مصــر مــن ارتفــاع كبير فى نســبة
الطــاق ،والتــي صلــت بحســب اإلحصائيات
واألرقــام الرســمية ،إلــى  200ألــف حالــة
خصوصــا فــى الفئــة
ســنويا ،ويكثــر
طــاق
ً
ً
عاما.
العمرية بين  25وً 30
وفى بعض الحــاالت ال تتجاوز مدة الزواج
عــدة ســاعات بعــد عقــد القــران ،وهناك 4
مالييــن مطلقــة و 9مالييــن طفــل ضحيــة
االنفصال.
وقــال الجنــدى عبــر برنامــج "لعلهــم
يفقهــون" علــى قنــاة " ،"DMCإن فتــواه
أنقــذت مالييــن البيــوت مــن الخــراب ،ألن
"الطــاق الشــفوى وراء خــراب البيــوت
وتشــريد األســر ،ونتج عنــه أطفال الشــوارع،
وكل زوجــة توافــق أن يطلقهــا زوجهــا دون
وثيقة طالق ال تلوم إال نفســها".
واســتند الجنــدي فــي عــدم االعتــداد

بالطــاق الشــفوي إلــى آراء مجموعــة مــن
العلمــاء ،منهم الدكتور ســعد الهاللى ،أســتاذ
الفقــه المقــارن بجامعــة األزهــر ،والشــيخ
محمــد أبوزهــرة ،الفقيــه والمفكــر الراحــل،
والشــيخ جــاد الحــق شــيخ األزهــر األســبق،
والدكتــور أحمد عمــر هاشــم ،رئيــس جامعة
األزهر األســبق ،عضو هيئة كبار العلماء.
واســتنكر الجنــدى إطــاق الدعــاة
والمشــايخ وعلمــاء األزهــر فتــاوى تبيــح
ً
قائــا" :يــا مشــايخ اتقــوا
الطــاق الشــفوي،
اللــه فــى نســائنا ونســاء المســلمين ،الطالق
الشــفوى ال قيمــة لــه وال وزن لــه" ،حيــث ال
مكتوبــا وليــس
يجــرى نقــل ملكيــة شــيء إال
ً
بالــكالم ،وكذلــك الطالق ،كمــا أن الطالق ال
يقع إال بختم النسر.
وكان مجلــس النــواب طــرح قبــل عاميــن،
مشــروع قانــون ينــص علــى توثيــق الطــاق
الشــفوى والحــد منه ،وتــم عرضه علــى هيئة
كبــار العلمــاء باألزهــر ،التــى رفضتــه بشــكل
قاطع.
وأصــدر األزهــر بيا ًنــا يؤكــد فيــه وقــوع
الطــاق الشــفوى المســتوفى أركانــه
وشــروطه ،وأنــه علــى المطلــق أن يبــادر فــى
ظا على
توثيق هذا الطــاق فور وقوعِ ــه؛ حفا ً
حقــوق المطلقة وأبنائها.

خالد الجندى

أحمد كريمة

شــرعا
وشــدد على أنه مــن حق ولى األمر
ً
ٍ
تشــريع
إجراءات لســن
أن يتخذ مــا يلزم من
ٍ
يكفــل توقيــع عقوبــة تعزيرية رادعــة على من
امتنــع عــن التوثيــق أو ماطَــل فيــه ،محــذرًا
المسلمين من االســتهانة بأمر الطالق.
واتخــذت دار اإلفتــاء المصريــة موق ًفــا
قريبــا مــن موقــف هيئــة كبــار العلمــاء ،إذ
ً
أكــد الدكتــور شــوقي عالمــي ،مفتــي مصــر،
أن "عقــد الــزواج يتــم بيقين وبحضــور األهل

والمأذون والشــهود والناس ،وأن هــذا العقد
ال ُيرفــع إال بيقيــن بمعنى أنه يجــب أن نتيقن
أن هــذا الــزوج قــد تلفــظ بالطــاق ،وهــو
قاصــد إنهــاء العالقــة الزوجيــة بلفــظ ونيــة
صريحة".
وأكــدت دار اإلفتــاء ،أن "الطــاق هــو حل
عقــدة النــكاح أو الــزواج ،الــذي تــم بنــاؤه
على األلفــاظ ،وأن التوثيــق ما هــو إال توثيق
لأللفاظ ،ولذلــك فإن األصل فــى الزواج هو

الصيغــة اللفظيــة التى تقــع بين الــزوج وولى
الزوجة".
وأوضحــت أن حل عقــدة الــزواج الذى تم
أيضــا باأللفاظ ،داعية األزواج
بالــكالم يكون
ً
إلــى أن يحجموا عــن التلفظ بعبــارة الطالق،
ألنهــا تحــل عقــد الــزواج بيــن الزوجيــن،
معتبــرة أن األصــل فــي الــزواج والطــاق هو
األلفاظ الشفهية.
وأشــار المفتي إلــى أنه وف ًقــا لإلحصاءات
فإنــه يعــرض علــى دار اإلفتــاء ما يقــرب من
تقريبا فــى الشــهر فيما يخص
 3200فتــوى
ً
مســائل الطــاق ،وبعــد التحقيــق الرصيــن
والدقيــق تنتهــى إلــى أن الــذى يقــع مــن هذا
العدد ما يقــرب من ثالث حاالت فقط.
وقــال الدكتــور أحمــد محمــود كريمــة،
أســتاذ الفقــه المقــارن بجامعــة األزهــر ،إن
إثارة قضيــة الطالق الشــفوي مــن جديد من
قبــل الشــيخ خالــد الجنــدي ،علــى الرغم من
البــت فيها قبل عامين أمر يثير التســاؤل.
وأضــاف لـ"المصريــون" ،أن "هيئــة كبــار
العلمــاء حســمت الخالف حــول هــذه النقطة
بالبيان الــذي أكدت فيه أن الطالق الشــفوى
المســتوفى أركانــه وشــروطه يقــع وهــو مــا
اســتقر عليــه المســلمون منــذ عهــد النبــي
صلــى اللــه عليــه وســلم وحتــى يومنــا هــذا،

وأنه في حال وجود خــاف يتــم اللجوء لدار
اإلفتاء لالستفســار حول مــا إذا كان الطالق
يقع أم ال".
واســتنكر كريمــة ،اهتمــام اإلعــام
بقضيــة الطــاق فــي مصــر ،قائــاً" :هــو
مفيــش غيــر الطــاق اللــى فــى المجتمــع
اللــى ممكــن تتكلمــوا عنــه؟! اتكلمــوا عــن
العدالــة االجتماعيــة والفقــر واإلرهــاب،
يجــب علينــا أن نبحــث عن الحلــول للمشــكلة
مــش نتخانــق علــى النتيجة ونترك األســباب!
وأوجــه ســؤالى لــأخ الجنــدي ..القانــون ال
يعتــرف بالطــاق إال بإثبــات ورقــى مــن 90
ســنة ..فهــل أدى هــذا األمــر إلــى الحــد من
الطالق؟".
وأشــار إلى أن "هنــاك مشــتتين وعلمانيين
وغيــر مســلمين يتابعــون الجــدل المثــار حول
هــذه القضيــة ،وقــد يظنــون خطــأ أن هنــاك
حقيقيــا علــى أمــر من أمــور الدين،
اختال ًفــا
ً
فــا بــد مــن التوعيــة الصحيحــة للمجتمــع،
وأن يلتــزم كل منــا باختصاصــه وأن نتــرك
األمــور التــى قــد نــرى أنهــا خالفيــة خاصــة
عندمــا تتعلــق بالديــن ألهلهــا "فاســألوا أهل
الذكــر إن كنتم ال تعلمون".

خالد الشرقاوى

العالج باألعشاب ..بيع الوهم للمصريين فى «أزايز» ..أم بديل آمن؟ استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

>>أستاذة طب بديل :عالج األمراض المزمنة أكرث دواىع استخدامه..
وبرلماىن :ال بد من حصول المعالج عىل شهادة من كلية الطب

ً
>>"الزراعة" تحدد سببني ال ثالث لهما لوجود ها وتقوم بجوالت بالمحافظات لضبط األسواق أسبوعيا
>> "التموني" :االحتكار سبب انتشار المنتجات المغشوشة والرقابة الشعبية ىه األهم

اكتســب الطــب البديــل فــي مصــر أو
انتشــارا
ما يعــرف بـ"العــاج باألعشــاب"،
ً
واســعا خــال الســنوات الماضيــة ،خاصة
ً
مع انتشار عدد من األمراض المزمنة التي
تســتعصي على العالج ،فضالً عن محاولة
تفــادي اآلثار الجانبيــة لألدويــة التقليدية،
ومع رغبة العديد مــن المرضى فى اللجوء
إلى وســائل أخــرى غيــر معتادة فــى رحلة
بحثهــم عــن العــاج المناســب لألمــراض
التى يعانون منها.
وتتعــدد العالجــات التــي تدخــل ضمــن
منظومــة "الطــب البديــل" ،أبرزهــا العالج
باألعشــاب الطبيــة ،كذلك اســتخدام اإلبر
الصينيــة ،باإلضافة إلــى ممارســة تمارين
رياضيــة معينــة لالستشــفاء مــن أمــراض
آخــرا اســتخدام
وأخيــرا وليــس
بعينهــا،
ً
ً
كبيــرا بيــن
ــا
رواج
تجــد
التــي
"الحجامــة"
ً
ً
مختلف فئات الشعب المصري ،ولعل ذلك
يرجع إلى االرتباط النبــوي العميق بها فى
الموروث الثقافى اإلسالمي.
وعلــى الرغــم مــن الوجــود القــوى لهذا
النوع مــن العالجات فــى مصر ،وانتشــاره
فى جميــع أنحــاء الجمهورية ،فإنــه ما زال
يواجــه عــدة مشــكالت ،تقف أمــام ضمان
أداء الــدور المرجــو منــه مقارنــة بالــدول
أطرا قانونية تفصيلية
األوروبية التى تضع ً
وحاســمة ،لتســهيل عمــل المنظومــة،
وللحفاظ على صحة المرضى.
ممارسات قانونية
وتقــول الدكتــورة هنــاء شــمس ،أســتاذة
الطب البديــل ،إن األمــم المتحدة أنشــأت
هيئة لهــذا النوع من الطــب ،وأطلقت عليه
اســم الطب "التكميلي" أو "الطــب البديل"،
حيث يتــم تناوله فى شــكلين مختلفين ،إما
عالج منفصل عــن األدويــة التقليدية التى
تعرف باألدوية الغربية ،وإما بشكل تكميلى
مع أدوية أخرى.
وأضافت لـ"المصريــون" ،أن "المصطلح
عليــه بيــن األطبــاء أن العــاج التقليــدى
يســمى "األدوية الغربية" وهى األدوية التى
يســتخدمها أكثــر المصرييــن ،أمــا العالج
باألعشــاب أو غيــره مــن أنــواع العالجــات
األخرى ،فيسمى الطب البديل والتكميلي"،
الفتــة إلــى أن هــذا النــوع األخيــر منتشــر
وموجود فى معظم دول العالم.
وأوضحــت أن "أكثــر دول العالــم تعترف
بالطــب البديــل ،وتتم ممارســته وفــق أطر
قانونية ،ما يمثل حماية للمريض والمعالج
فــى وقــت واحــد" ،أمــا مصــر ،فذكــرت
"شــمس" ،أنهــا ال تعتــرف بمعظــم فــروع
الطــب غيــر التقليــدي ،أو غيــر الغربــي،
سوى بنوعين فقط ،وهما" :طب األعشاب"
و"اإلبر الصينية".
وذكــرت أســتاذة الطــب البديــل ،أنــه
"يوجد بمصر بعض المنافذ المعتمدة لبيع
العالج غيــر التقليدى على شــكل عطارات
متخصصــة ،كمــا أن القائميــن عليهــا مــن
األشــخاص الذين درســوا هذه العالجات،
ويحظون باعتراف الدولة ،بخالف محالت
العطارة التي تشبه "البقالة".
وكشــفت أنــه "علــى الرغــم مــن عــدم
رواجا
تقنين العالج باألعشــاب ،فإنه يجد
ً
في مصر ،وال أحد يســتطيع منع العاملين
في هــذا النشــاط مــن مزاولــة عملهم ،إذ
أن الحكومة تســتطيع منعهــم من اإلعالن
عن هــذه األنشــطة ،أمــا منــع الظهــور أو

يســعى مجلــس النــواب إلــى مواجهــة
ظاهــرة مصانــع "بيــر الســلم" ،المصــدر
األساســي للمــواد الغذائيــة والمبيــدات
الزراعيــة واألدويــة المغشوشــة ،كواحــدة
من أبرز األولويات على جدول مناقشــاته،
وســط مطالبــات بتكثيــف الــدور الرقابي
عليهــا ،والتصــدي لهــذا الفيــروس
المتفشي.
وتقدم النائب عــاء عابد بطلب إلجراء
مناقشــة عامــة بشــأن انتشــار ظاهــرة
المصانــع غيــر المرخصــة التــى تطــرح
ســلبا على صحة المواطنين
منتجات تؤثر
ً
مشــددا
الزراعيــة،
واألراضــى
والماشــية
ً
علــى ضــرورة إجــراء تعديــل تشــريعى
لتغليــظ عقوبة كل من يشــارك فى تصنيع
منتجات زراعية غير مصــرح بها ومخالفة
للمواصفات.
ويطالــب عابــد رئيــس لجنــة حقــوق
اإلنســان بمجلــس النــواب باســتيضاح
سياســة الحكومة حــول التصــدى لظاهرة
"مصانــع بيــر الســلم" ،والمنتجــات
المغشوشــة ،التــى تؤثــر علــى الصحــة
العامــة للمواطنين ،بعد أن شــهدت الفترة
األخيرة انتشــار العديد مــن المصانع غير
المرخصــة ،التــي تنتــج منتجــات فاســدة
ومغشوشــة فــي العديــد مــن القطاعــات،
منهــا األغذيــة والطبيــة والمبيــدات
الزراعيــة وغيرهــا ،مــا يهــدد حيــاة
المواطنيــن فــى الوقــت الــذى تطلــق فيــه
الدولــة العديد مــن المبــادرات والحمالت
بشــأن النهــوض بالمنظومــة الصحيــة
وتحسينها.
ودعــا عابــد إلــى حصــر شــامل ودقيق
لــكل المصانع غيــر المرخصــة ،وذلك من
خالل شن حمالت تفتيش ورقابة مفاجئة
علــى كل المحافظــات ،ومنــح أصحابهــا
مهلــة لتقنيــن األوضــاع وف ًقــا للتشــريعات
الجديدة ،شــريطة االلتزام بمــا نص عليه
القانــون وفــى حــال الرفــض يتــم توقيــع
عقوبة قــد تصل لغلــق المصنع لــو لم يتم
تقنين أوضاعه.
وقــال النائــب إيهــاب غطاطــى ،عضــو
مجلــس النــواب بلجنــة الزراعــة واألمــن
الغذائى ،إن "األدوية البشرية أو البيطرية
التــى تصنع فــى مصــر تحتــاج إلــى مزيد
من الرقابــة الطبية ،وذلك فــي ظل معاناة
مربى الماشية والمواطنين بشكل عام من
عدم فاعلية بعض العقاقير".
وأضــاف غطاطــى لـ"المصريــون" ،أن
"عــدم فاعليــة بعــض العقاقيــر ناتــج عــن
غياب المادة الفعالة فيها ،وبالتالى فقدت
تأثيرها ،سواء على الماشية أو اإلنسان".
وتابــع" :شــرطة المســطحات المائيــة
بالتعاون مــع وزارة الزراعة قامت بمجهود
قــوى فــى الفتــرة الماضيــة مــن خــال
ضبطيــات لألدوية واألســمدة المغشوشــة
والمبيدات الزراعية ،لكن النواب يطالبون
نظــرا لتأثير
بمزيد مــن الرقابة والضبط،
ً
وخطورة هــذا الملــف على األمــن القومى
لمصر".
وأكــد عضــو لجنــة الزراعــة ،أن
"المنتجــات المغشوشــة لهــا تأثيــر علــى
اإلنتــاج والدخــل القومــى ،واالقتصــاد
الزراعــى واألمــن الغذائــى ،لذلــك نســعى
إثــارة الملــف تحــت قبــة البرلمــان،
والمطالبــة بالضرب بيــد من حديــد على

المزاولة فمستحيل".
أسباب استخدام العالج باألعشاب
قالت أســتاذة الطــب البديــل إن البعض
يفضل اســتخدام العــاج باألعشــاب لعدة
اعتبارات ،لعل أبرزها اآلثار الجانبية التى
قد تحدثهــا األدويــة الغربيــة أو التقليدية،
ومنهم من يدفعه الفشــل فى تحسن حالته
على يد األطباء ،كذلك يوجد من ال يفضل
اســتخدام الكيماويــات والمــواد المصنعة،
فيلجأ بشكل مباشر الســتخدام العالجات
البديلة ،مع التأكيد على أنه ال يوجد عالج
معيــن نجــح فــى شــفاء أى مــرض بنســبة
.% 100
وطالبت بـــ "تقنين أوضــاع الطب البديل
بمصــر كمــا يحــدث فــي الــدول الغربيــة،
حيــث أن المواطن هنــاك هو مســئول عن
صحتــه" ،موضحــة أن "ألمانيا على ســبيل
عددا من مستشــفيات الطب
المثال تحوى
ً
غيــر التقليــدي ،بحيــث يتم عــاج أمراض
وهميــة ،كذلــك عــاج بالصــوت ،ووجــود
شــركات تأميــن وعمليــات مقاضــاة حــول
هذه اإلجراءات".
وعــن أكثــر األمــراض التــى تدفــع إلــى
اســتخدام الطــب البديــل ،أشــارت إلى أنه
"يأتــى فــى مقدمتهــا األمــراض المزمنــة،
مثــل اآلالم الروماتيزميــة ،كذلــك أمــراض
المناعة" ،الفتة إلى دخول التغذية فى هذا
حاليا".
المضمار بقوة ً
وتابعــت :الرجــوع إلى الطبيعــة من أجل
التــداوى أصبــح ظاهــرة عالميــة ،وتوجــد
فــى كل دول العالــم ،وما يفعلــه المصريون
اختراعا ،وعــدم تقنيــن األوضاع فى
ليــس
ً
أمــرا غيــر صحى،
مصــر هــو الــذى يعــد
ً
ألن التقنيــن يمثــل حمايــة للمريــض ً
أول
ثانيا ،ألن المريض ســيتعامل مع
وللمعالــج ً
كيانات قانونية لها وجود واعتراف رسمي،
ما يؤدى إلــى الحفاظ علــى صحته ،كذلك
فإن المعالج سيجد حماية له بالتقنين".
ضياع أموال على الدولة
ً
أموال
وذكــرت أن عــدم التقنيــن يضيــع
ضخمة على الدولة ،عن طريق عدم فرض
ضرائب على هــذه المنظومــة ،مضيفة أنه
إذا لم يكــن لــدى وزارة الصحة القــدرة أو
اإلرادة للقيــام بهــذا الــدور ،فمــن الممكن
إنشــاء هيئــة تصنــف المعالجيــن ،وتضــع
أطرا معينة لتنظيم الممارسة.
ً
وتابعت" :الحكومة مــش هتعرف توقف
المعالجيــن وال تحاســبهم ،وهيفضلــوا
مســتمرين غصــب عــن أى حــد ،ألنهــم
مش بيعلنوا عن نفســهم ،النــاس بتعرفهم
وتــروح ليهم ،فال بــد من تقنيــن األوضاع

أسوة بكل دول العالم".
الطب البديل منتشر بمصر
بــدوره ،نفــى النائــب محمــود حمــدي
أبــو الخيــر ،عضو لجنــة الصحــة بمجلس
النــواب ،اعتــزام البرلمــان مناقشــة تقنين
اســتخدام األعشــاب الطبيــة فــى عــاج
مشــيرا إلــى أن هذا النــوع من
المرضــى،
ً
التداوى موجود بالفعل وعلى نطاق واسع.
وقال لـ"المصريون" ،إن "طب األعشــاب
مشــددا علــى ضــرورة
موجــود بالفعــل،
ً
التأكد مــن صالحيــة المواد المســتخدمة
فــى العــاج ،بحيــث ال تســبب ضــررًا
للمواطنين".
ودعــا إلــى ضــرورة حصــول المعالــج
على شــهادات معتمدة من كليــة الطب من
أجــل مزاولة المهنــة ،بحيث تتم الســيطرة
مشــددا
علــى هــذا النــوع مــن األنشــطة،
ً
على ضــرورة حصول أماكن ممارســة هذه
العمليــة علــى تراخيــص كذلــك لضمــان
سالمة األعشاب المستخدمة.
حاليا من ممارســات
وتابــع" :ما يجــرى
ً
عشــوائية وكل مــن ليــس لــه صفــة يدعى
القــدرة على العالج باألعشــاب ،فــإن هذا
غير مؤيد بالتأكيد".
مســاع لتقنيــن العمــل
وحــول وجــود
ٍ
خــال منظومــة العــاج بالطــب البديــل،
نفــى النائــب ذلك ،قائــاً" :ال يوجد شــيء
معــروض فــى البرلمــان فيمــا يتعلــق بهذا
حاليا ،وهذا النشــاط يتسع ليشمل
الشأن
ً
العــاج عــن طريــق التماريــن الرياضيــة،
وممارســة أنشــطة معينة ،وال يقتصر على
العالج باألعشــاب فقط ،وهذا أمر محبب
ويحظــى بالتأييــد ،ولكــن بشــرط ضمــان
السالمة".
شرطان ضروريان لممارسة
الطب البديل
وشــدد النائب على ضرورة توفر أمرين
مــن أجــل الموافقــة علــى اســتمرار هــذا
النشــاط ،بما ال يســبب أى ضــرر لعناصر
المنظومــة ،مــن معالــج ومريــض والدولــة
بصفتها المعنية بهذا األمر.
وأوضــح" :الشــرط األول يتمثــل فــى
ضــرورة حصــول المعالــج علــى شــهادات
موثقة ومعتمدة من كليــة الطب ،أما األمر
اآلخــر فيتعلــق بالمــواد المســتخدمة فــى
العالج ،بحيث يجب أن تكــون غير مضرة،
وأن تكــون صالحــة لالســتخدام اآلدمــي،
وتحصــل علــى تصريــح مــن وزارة الصحة
باستخدامها".

الطيب حسني

كل من يتورط فــي إنتاج وتــداول منتجات
غير مرخصة ،عبر تشديد العقوبات".
وقــال النائــب إبراهيــم خليــف ،عضــو
اللجنــة لـ"المصريــون" ،إن "هناك أســمدة
زراعية ،يتم بيعها فى األســواق بالمخالفة
للمواصفــات ،وغير مصــرح باســتخدامها
ما يتسبب في اإلضرار بالمواطنين".
وطالــب ،الحكومــة بـــ "ضــرورة البحــث
عن آليات سريعة في مواجهة مصانع "بير
الســلم" ،التــى تضــر بالزراعــة المصرية،
فضــاً عــن تغليظ عقوبــة الغــش وتصنيع
منتجــات غير مطابقــة للمواصفــات وغير
مصرح بها".
من جانبه ،قــال الدكتور محمد القرش،
المتحــدث باســم وزارة الزراعــة ،إن
"القصــور فــي عمليــة التوعيــة ،وإســراف
الفالحيــن فــى اســتخدام المبيــدات
همــا ســببان رئيســيان فــى حظــر بعــض
الحاصالت الزراعية المصرية".
وأضــاف لـــ "المصريــون" ،أن "مصــر
تطبــق ألول مــرة فــى تاريخهــا الخطــة
الوطنيــة لرصــد متبقيــات المبيــدات فــى
الســوق المحليــة ،خاصــة بعــد انتشــار
مصانــع المنتجــات المغشوشــة ،فضــاً
عن إخضــاع الخضــر والفاكهــة المصدرة
للرقابــة ،وهنــاك تقاريــر شــهرية تتــم
مراجعتهــا بعنايــة ،علــى أن يتــم تحليلهــا
فــي نهايــة كل ســنة ،مــع رصــد المبيدات
المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك
مبيد لــم يتم إدراجــه في القوائــم ،وحظر
المبيدات التي يثبت ضررها".
وأوضــح ،أن "هنــاك حالــة مــن عــدم
الوعــى لــدى قطــاع كبيــر مــن الفالحيــن
تجعلهم يفرطــون في اســتخدام المبيدات
بنســب عاليــة ،مــا يؤثــر علــى جــودة
المنتجات الزراعية ،لكن هــذه التجاوزات
قصــرا علــى مصــر ،بــل يمتــد إلــى
ليــس
ً
كل دول العالــم ،وفــى مصــر يعــد معــدل
صغيرا مقارنة بها".
التجاوزات
ً
وأشــار المتحدث باســم وزارة الزراعة،
إلى أن "الفالح يتجاهل في بعض األحيان
تحذيرات اســتخدام بعــض المبيــدات ،أو
مبيــدا غيــر موصى بــه ،وال
قد يســتخدم
ً
يلتــزم بفتــرات األمــان ،وهــذا يحــدث في
كل دول العالــم بنســب ضئيلــة ،لذلــك قد
يستخدم المبيدات المغشوشة ،فيما تعمل
الــوزارة مــن خــال الجــوالت والزيــارات
الميدانيــة للمزارعيــن علــى مســتوى
المحافظــات علــى الحــد مــن اســتخدام
المبيدات غير الصالحة لالستخدام".
وتابــع" :مؤخــرا تــم وضــع خطــة

للترخيص لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات
للمرة األولى فــي مصر ،ليكــون من يحمل
رشــاش المبيــدات مؤهــاً
ومدربــا علــى
ً
اســتخدام المبيــدات واآللــة المســتخدمة
في الرش".
وذكــر المتحــدث باســم وزارة الزراعة،
أن "الصــادرات تخضــع لرقابــة المعمــل
المركــزي للمبيــدات والعناصــر الثقيلــة
والتابــع للــوزارة ،وهــو المعمــل الوحيــد
دوليا بعد حصوله
المعتمد والمرخص لــه ً
علــى شــهادة الجــودة ،وهــو األجــدر فــي
القيــام بمهمــة الرقابــة علــى المبيــدات،
ولديــه من اإلمكانيــات لتحليــل الصادرات
ومعلومات حول  ٦٠٠مبيد مستخدم حول
قانونيا
العالــم هــي المســجلة والمعروفــة
ً
في مصر".
مــن جهتــه ،طالــب النائــب فــرج عامر،
رئيــس لجنــة الصناعــة ،بتقديــم بيــان
عاجل بشــأن ظهور ورش لتصنيع طفايات
الحريــق المغشوشــة غيبــر مطابقــة
معتبــرا أن تركها
للمواصفــات القياســية،
ً
بعيــدا عــن رقابــة الدولــة "يمثــل جريمــة
ً
حقيقيــة ويترتب عليه كثير مــن المخاطر،
ألنها صناعــات ترتبــط بحيــاة المواطنين
نوعا من الغش التجارى البين الذى
وتمثل ً
يجب تدخل الجهات المعنية لمواجهته".
في المقابل ،قال أيمن حســام ،مساعد
وزيــر التمويــن لشــئون التجــارة الداخلية،
إن "مواجهــة منتجات مصانع "بير الســلم"
ال تقــع فقط علــى األجهــزة الرقابية ،لكن
المواطنيــن لهــم دور فــي اإلبــاغ عنهــا،
إذ أننــا لدينــا مــن القوانيــن والتشــريعات
الكثيــر ،لكــن الحــل يكمــن فــي اكتشــاف
المخالفيــن ،والتصــدي لالحتــكار الــذي
يســاعد على ذلــك ،فعندما يحتكر ســلعة،
تجــد المنتجــات المغشوشــة الفرصة في
االنتشار داخل السوق المصرية".
وأضــاف لـ"المصريون" ،أنــه "يتم تفعيل
القوانيــن الطبيــة ،ودور هيئــة الــدواء
لمواجهــة األدويــة المغشوشــة ،واألدويــة
تحمــل تاريــخ التصنيــع واالنتهــاء ومــواد
التصنيــع ،والجهــة المصنعــة ،إلــى جانب
تغليــظ العقوبــة علــى المصانع التــي تنتج
المــواد الغذائيــة والزراعيــة الفاســدة،
لتصل إلى المؤبد أو اإلعدام".
وأشــار إلــى أن "مواجهــة مصانــع "بيــر
الســلم" تحتــاج إلــى المشــاركة الشــعبية
وليــس القانــون ،واإلبــاغ عنهــا ،وتفعيــل
األجهزة الرقابية في مواجهتها".

حنان حمدتو
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تجريم الزواج العرفى

>>"التعبئة واإلحصاء" 139 :ألف حالة زواج عرفى موثقة خالل عام " >> 2018نصري" تطرح مرشوع قانون عىل الربلمان يتضمن عقوبات رادعة لوقف انتشاره
فجر مشروع قانون تجريم الــزواج العرفي
الذي تقدمت به النائبة الدكتورة آمنة نصير،
عضو مجلس النواب ،وأستاذة العقيدة والفلسفة
بجامعة األزهــر إلــى الدكتور علي عبدالعال،
رئيس البرلمان ،عاصفة من الجدل في األوساط
الفقهية والقانونية.
ويترك مشروع القانون للقضاء ،الحكم في
توقيع عقوبات رادعــة لكل من تسول له نفسه
أن يتالعب بمشاعر الفتيات .ومن أبرز الحاالت
التي يتضمنها؛ إجبار البنت على الــزواج بابن
عمها ،وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل
المسئولية بجميع أنواعها ،وليس لديها قدرة
بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.
في الوقت الذي يكشف فيه الجهاز المركزي
للتعبئة واإلح ــص ــاء فــي تــقــريــره الــصــادر في
منتصف  ،2019أن في مصر  139ألف حالة
زواج عرفى موثقة خالل عام  ،2018وأن أكثر
مــن  %83مــن نسب ال ــزواج العرفى فتيات لم
يسبق لهن الزواج ،ومنهن من لم يتجاوز عمرها
عاما.
ً 18
وبالمقارنة بين معدالت الــزواج العرفي في
عامي  2018و ،2017بحسب أرق ــام الجهاز
الــمــركــزي خ ــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن ،فقد
تراجعت حاالت الــزواج العرفي في  2018عن
العام السابق له ( ،)2017إذ بلغت عدد عقود
عقدا عام .2017
الزواج العرفي  149أل ًفا وً 232
في السياق ،كشفت دراســة للمركز القومي
لــلــبــحــوث الــجــنــائــيــة فــي مــصــر ،أن  %80من
عرفيا هم من الفئة العمرية التى
المتزوجين
ً
تــتــراوح بين  18و 25سنة ،ما يعني أن ثالثة
أربــاع حــاالت الــزواج هي في صفوف الطالب
في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي .وبلغت
نسبة الزواج العرفي بين طالب المرحلة الثانوية
وحدها بلغت  %7في حين بلغت نسبة الحمل
.%4.5

وحسب الدراسة ذاتها ،فإن من أبرز أسباب
ارتفاع معدالت الــزواج العرفي تدهور الوضع
االقتصادي لألسرة ،والحصول على معاش وزارة
التضامن االجتماعي ،حيث يلجأ العشرات إلى
عرفيا حتى تتمكن
الطالق الصوري ،والــزواج
ً
الزوجة من الحصول على معاش المطلقات،
الذي تمنحه الحكومة.
عرفيا،
كما تلجأ عائالت إلى تزويج بناتها
ً
نظرا ألن القانون
بسبب مشكلة السن القانونيةً ،
المصري حدد سن  18سنة للفتاة التى يمكنها
أن توثق عقود الزواج بصفة رسمية.
"التجريم ال يحل األزمة"
ويــقــول الــدكــتــور عمر حــمــروش ،أمــيــن سر
اللجنة الدينية بمجلس النواب لـ"المصريون"،
إنه لم يطلع على مشروع القانون المقدم من
النائبة آمنة نصير حول تجريم الزواج العرفي
حتى اآلن ،وال يستطيع الحكم عليه ،بالسلب أو
اإليجاب.
غير أنــه أكــد أن "التجريم ال يحلّ األزمــة،
بل يزيدها صعوبة ،والبرلمان ســوف يناقش
المسألة من كافة جوانبها ،واالطــاع على كل
المقترحات المقدمة من النواب ،خاصة أنها
تحتاج إلى إجراء حوار مجتمعيي وديني حولها".
وأضــــــاف حـ ــمـ ــروش" :مــــن وج ــه ــة نــظــري
الشخصية ،فــإن هــذه القضية الشائكة لن
تحل أبـ ًـدا بالتشريعات والقوانين فقط ،إنما
تحل بالتوعية والنصح وإظهار الجانب السلبي
والمظلم للزواج العرفي ،وما يترتب عليه من
كــوارث ال يمكن تفاديها بسهولة ،فهذا الــزواج
محرم في الشريعة اإلسالمية من األساس".
وش ــدد على ض ــرورة رفــع الــوعــي بمخاطر
الــزواج العرفي من جانب المؤسسات الدينية
ووسائل اإلعالم ،من خالل دروس الوعظ داخل
دور العبادة في المساجد والكنائس الرعوية،
فضالً عن تناول القضية في وسائل اإلعــام

>> "حمروش" :المشكلة ال تحل بالترشيع إنما بالتوعية
الصحيحة ..و"مهنا" :أطالب بتشديد العقوبات

المختلفة ،وتفعيل دور المنظمات النسائية
ومؤسسات المجتمع المدني.
"تشديد العقوبات"
من جهته ،حيا الدكتور محمود مهنا ،عضو هيئة
كبار العلماء باألزهر ،الدكتورة آمنة نصير على
تبنيها لمشروع القانون الذي يجرم الزواج العرفي
مؤكدا أن "هذا هو الدور الذى
بكل أنواعه وأساليبهً ،
يجب على النواب القيام به فى مواجهة الفجور
والظواهر الغريبة والدخيلة على مجتمعنا وديننا".
وأضاف لـ"المصريون"" :ال يوجد شيء اسمه
زواج عرفي ،بل هو زنا مقنع ،حتى ذلك الذى يتم

إشهاره بين األهل والجيران ،دون توثيق رسمي،
ألن الهدف من الخداع والتضليل ،ضرب الدولة
وصحيح الدين فى عمق أســاس المجتمع وهو
األســرة ،وأكل حقوق وأمــوال الدولة بالباطل فى
حال توفى والدها وتريد الحصول على معاشه،
أو االحتفاظ بالحضانة بغير حق فى حال كانت
مطلقة ،أو الحصول على معاش زوجها السابق
فى حال كانت أرملة ،وإلى آخره من أشكال أكل
الحرام".
وتابع مهنا" :أطالب بتشديد العقوبة إلى أبعد
حتى يدخل تحت مظلتها الرجل والمرأة والشهود

الذين طاوعتهم أنفسهم لمثل تلك الجرائم بحق
المجتمع ،فالحالل بين والحرام بين".
أنواع الزواج العرفى
وقال منصور مندور ،كبير األئمة بوزارة األوقاف،
محرما أو مج ّر ًما ،فلو
إن "الزواج العرفى ليس كله
ً
كان الزواج تم بمعرفة األهل والجيران واألصدقاء،
فهو زواج شرعى على سنة الله ورســولــه ،حتى
لو كان غير موثق لدى مــأذون شرعي ،وال يجب
تجريمه أو معاقبة من أقبل عليه ،ألن التوثيق فكرة
نوعا ما ظهرت فى منتصف الستينيات
جديدة ً
تقريبا".
ً
لكنه أكد أن "هذا النوع من الزواج ال يترتب عليه
الكثير من الحقوق القانونية للزوجة ويحرم الزوجة
من العديد من حقوقها ،فال يجوز لها أن تطالب
بميراث أو مقدم زواج أو نفقه متعة إال إذا أقر
بها الزوج من تلقاء نفسه وطواعية ،دون مطالبة
قانونية".
وأضاف لـ"المصريون"" :أما ما يحدث بين طلبة
المدارس والجامعات وهو ما يعرف بالزواج السرى
بدون شهود أو اشهار أو إذن ولى األمر ،فهذا ليس
قانونيا ،وال يسمى
شرعيا وال
عرفيا ،وال
زواجا
ً
ً
ً
ً
زواجــا من األســاس ،إنما هو زنا مقنع ،وهذا هو
ً
المحرم الذى يجب تجريمه".
وتابع" :فبالتالى أنا أؤيد مشروع القانون بتجريم
الزواج العرفي ،لكن بشرط وهو أن يتم تحديده ً
أول
بمصطلحات ومفاهيم واضحة وصريحة ،قبل سن
التشريع وصياغة القانون ،وهو نوعان كما أوضحت
ساب ًقا".
واستدرك" :أنا مع التجريم إذا كان هذا الزواج
يحرم ولى أمر الزوجة من حقه الشرعي ،بأن يزوج
ابنته ويفرح لعرسها ،فإذا سلبته االبنة هذا الحق،
يجب معاقبتها هى ومن كان شريكًا معها فى هذه
الجريمة ،من زوج وشهود".
غير أنه رأى أن "مشروع القانون المقترح ال
يهدف إلى تجريم الزواج العرفي في حد ذاته ،بل

تريد تجريم ما يترتب عليه من أكل لحقوق الدولة
بالباطل ،مثل الزيجات العرفية التي تسعى من
وراءها بعض السيدات إلى الحصول على معاش
والدها المتوفى ،وهنا أنا أطالب الدولة بإغنائهن
حتى ال يلجأن إلى مثل تلك الطرق".
حفظ كيان األسرة
بينما قــال الدكتور إبراهيم شاهين ،الخبير
القانوني ،إن "مشروع قانون تجريم الزواج العرفى
المقدم إلــى البرلمان ،ويهدف لمعاقبة الرجل
بالسجن سنة على األقل هو خطوة جيدة لحفظ
كيان األسرة التى هى أساس المجتمع ،لكن يجب
أال يقف القانون عند معاقبة الرجل بل يعاقب
المرأة وكل من سهل أو شــارك فى حــدوث هذا
الزواج".
وأضاف لـ"المصريون"" :عقد الزواج العرفى غير
رسمي ،ما لم يتحول إلى عقد رسمى بالتسجيل فى
الشهر العقاري ،وال يحق للزوجة أن ترث زوجها
فى حالة الوفاة ،بل إنها تحرم من النفقة والمتعة
والسكن وكل الحقوق الزوجية ،بجانب حرمانها من
الميراث ،وفي حال الزوج العرفي ،أو يتخلى عن
الزوجة ،ال يبقى أمامها إال اللجوء لمحكمة األسرة
برفع دعــوى إثبات عالقة زوجــيــة ،وتستند في
دعواها إلى الشهود في عقدها العرفي ،أو دائرة
المعارف الذين اطلعوا على أمر الزواج ،وبالتالي
يمكن أن تثبت المحكمة زواجها ،وفى هذه الحالة
يحق لها أن ترث الزوج".
وزاد شاهين" :الحال نفسه في حالة إنجاب
الزوجة العرفية من زوجها ،فبعد وفاته ال يحق
لها الميراث إال من خالل رفع دعوى إثبات نسب
أمام محكمة األسرة وتستند إلى تحاليل الـ،DNA
والشهود على عقدها العرفى إلثبات النسب ،وحال
رسميا ،ويحق
ثبوت اإلنجاب منها يصبح عقدها
ً
لها الميراث من الزوج وولدها".

محمود أبوسعد

«حد شاف زوجى» ..يفضح األزواج الخائنين على «السوشيال ميديا»

>> أدمن الجروب :اكتشفنا ثالث حاالت خيانة ..والهجوم لن يجربنا عىل غلقه >> مرشفة سابقة بالجروب :أنا ست تافهة ..مدمر وغلط ..تسبب فى مشكالت كثرية
تحريم أزهرى ،وغضب مجتمعى ،وهجوم على السوشيال
ميديا ،هكذا جاءت ردود الفعل إزاء إطالق «جروب» باسم:
«حد شاف زوجــي» ،الذى دشنته ثالث فتيات على موقع
التواصل االجتماعي «فيس بوك»؛ والذي يستهدف كشف
األزواج ،أو الخاطبين الخائنين ،وسط تحذيرات من أنه
سيثير فتنة داخل المجتمع ،ألنه يعد وسيلة تجسس غير
مقبولة ،من شأنها أن تفجر خالفات كبيرة داخل األسر
المصرية.
وتــقــوم فــكــرة الــجــروب عــلــى إتــاحــة الــفــرصــة للفتاة
المخطوبة ،أو المتزوجة لنشر صورة لها تجمعها بخطيبها
أو زوجها؛ بغرض التأكد من إخالصه وعدم خيانته لها،
ثم تقوم بتوجيه سؤال« :هل حد يعرف جوزى أو خطيبى
يا بنات أو شافه؟» ،لتنهال التعليقات التى تنفى أو تؤكد
خيانته لها.
وتقول فاتن شعبان ،أدمن جروب «حد شاف جوزي»،
إن الهدف من تدشينه وضع قانون يعاقب الرجل الخائن،
مشيرة إلى أنه يحظى برفض العديد من الرجال الذي
ال يريدون له االستمرار ،لكنه سيواصل العمل في تنفيذ
الفكرة التي أنشئ من أجلها.
وأضافت أن «الجروب» تم إطالق قبل أكثر من أسبوع،
وكان فى البداية أعضاؤه قليالت للغاية ال يتجاوزن المائة،
لكنه انتشر بشكل سريع وعلى خالف المتوقع ،إذ أصبح
في صباح اليوم التالي من إنشائه عدد أعضائه أكثر من
 10آالف عضو.
وأشــارت «فاتن» ،التي تعمل مهندسة تصميمات إلى
أنه بسبب الجروب تم كشف 3حاالت خيانة ،حيث هناك
عرفيا،
حالة اكتشفت أن زوجها قد تزوج عليها  3مرات
ً
عرفيا ولديه 3
وحالة أخرى اكتشفت أن زوجها تزوج عليها
ً
أبناء من زوجته األخرى فى محافظة أخرى ،ولذلك رغبت
الفتيات مؤسسات الــجــروب فى أن يكون هناك عقاب
للرجل الخائن ،أو الذى يتزوج على زوجته دون علمها.
من جانبها ،حكت رشــا عبدالسالم ،مشرفة سابقة
بالجروب ،تجربتها مع مجموعة «حد شاف جوزي» ،قائلة
إنها أضيفت إلى الجروب ،ووقتها كان هناك نحو 5400
فتاة وسيدة ،غير أن تجربتها لم تستمر  24ساعة.
وأضافت أنه بعد إنشاء الجروب تخطى عدد طلبات

>> "المرياث
اإللكرتوىن"..
حساباتك فى أيدى
ورثة رشعيني
وبأوراق رسمية
>>تطبيقات
تسمح بنرش
تغريدات وكتابة
التعليقات عرب
حسابات األشخاص
الراحلني

االنضمام  10آالف طلب ،بعد أن أضافت عضوات الجروب
صديقاتهن ،مستكملة« :الــجــروب صــار نصفه رجــال،
وعندما حملت النساء صور الرجال على الجروب وقعت
الفتنة وبدأت المشكالت تتزايد».
وأشارت «رشا» خالل مقابلة تليفزيونية إلى أن صديقتها
عندما شاركت صورة زوجها عبر الجروب حدثت مشكالت
كثيرة ،ال سيما بعد أن قــام أصــدقــاؤه بنشر «البوست»
المتضمن صورته على جروب للرجال يسمى «نادى الرجال
السري» ،واصفة نفسها بالقول بعد أن عبرت عن ندمها
باالنضمام إلى الجروب« :أنا ست تافهة إنى وصلت نفسى
للمرحلة دي ،الموضوع ده مش هزار».
"تفكير رجعى"
مــن جهته ،هاجم الــدكــتــور على جمعة ،مفتى مصر
السابق ،عضو هيئة كبار العلماء الجروبات المنتشرة على
مواقع التواصل االجتماعي ،التى تبحث عن خيانة الزوج
أو المتزوج بأخرى ،مثل جروب «محدش شاف زوجي».
ووص ــف «جــمــعــة» ،خــال مــداخــلــة تليفزيونية ،تلك
مشددا
الجروبات بـ«التفكير الرجعي؛ ألن أساسه الشك»،
ً
على أن العالقات االجتماعية ال بد أن تبنى على الثقة.
وتابع« :قد يكون هناك بعض األشخاص من أعضاء هذه
الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب
منبها إلى ضرورة إرساء الثقة بين الرجل والمرأة
البيوت»ً ،
فى عالقتهما الزوجية.
وألمح إلى أن اإلســام فى الوقت ذاتــه نهى عن شك
«يا أَ ُّي َها ا َل ِّذي َن
الزوج فى زوجته،
ً
مستشهدا بقول الله تعالى َ
ض ال َّ
يرا ِ ّم َن ال َّ
موضحا أن
ظ ِّن»،
ظ ِّن إِ َّن بَ ْع َ
ً
آ َمنُوا ا ْج َت ِن ُبوا َك ِث ً
«الست قبل ما تنكد على جوزها بتنكد على نفسها».
"هدم األسرة"
بدوره ،قال الدكتور عبدالحميد األطرش ،رئيس لجنة
الفتوى باألزهر ساب ًقا ،إن «مثل هذه الجروبات تؤدى إلى
زلزلة أركان األسرة المصرية ،وزعزعة حالة واالستقرار
بداخلها».
وأض ــاف لـ«المصريون» ،أن «هــذا األمــر مــن سيئات
وسائل اإلعالم؛ ألنها تتيح الفرصة لظهور وانتشار الجروب
بعد عرض الفكرة أمام ماليين المشاهدين أو القراء ،ومن
األفضل منع ظهورها ،والتحذير من مثل هذه األفعال».

رئيس لجنة الفتوى باألزهر ساب ًقا أوضح أن «الحياة
الزوجية بُنيت على المودة والرحمة والثقة ،حيث قال
خل ََق َلكُم ِ ّم ْن أَنف ِ
اجا
«ومِ ْن َآياتِ ِه أَ ْن َ
الله سبحانه َ
ُسكُ ْم أَز َْو ً
ك َل َي ٍ
ات
ِ ّل َت ْسكُنُوا إِ َل ْي َها َو َج َعلَ بَ ْي َنكُم َّم َو َّد ًة َورَ ْ
ح َمةً ،إِ َّن ِفي ٰذَ ِل َ
معتبرا أن تلك الجروبات تخالف هذا
ِ ّل َق ْومٍ َي َت َفكَّ ُرو َن»،
ً
النص ،لما تثيره من أزمات وبلبلة داخل األسر المصرية.
وتابع« :الله سبحانه وتعالى أخذ أغلظ المواثيق على
ظا» ،لذا ال
«وأ َ
خــذْ َن مِ ْنكُ ْم مِ يثَا ًقا َغ ِلي ً
الزوجين حيث قال َ
بد من الوقوف أمام أى أمر يحاول أو ينتج عنه اإلخالل
بهذا الميثاق».
ورأى «األطــرش» أن نشر صور األزواج على مثل هذه
الجروبات يثير الشك والبلبلة بين الزوجين ،ويمكن أن
يؤدي إلى هدم كيان األسرة ،قائالً« :خطورة الجروب على
النساء أشد من الرجال ،كون النساء أكثر غيرة وشكًا من
الرجال».
وتابع« :المرأة أشد وسوسة من الرجل وأكثر غيرة منه،

وهى من تستطيع أن تبنى البيت أو تهدمه» ،واستدرك:
«أرى ضــرورة الــوقــوف بحزم ضد هــذه الجروبات ومنع
انتشارها بكل السبل».
"خلق مشكالت جديدة"
من ناحيتها ،قالت الدكتورة هالة منصور ،أستاذة علم
االجتماع جامعة عين شمس ،إن «تلك الجروبات ال تعالج
المشكالت االجتماعية كما تزعم القائمات عليها؛ بل
تتسبب فى زيادة الفجوة وخلق مشكالت جديدة ،وتعقيد
األزمات والمشكالت االجتماعية القائمة».
وأض ــاف ــت لـــ«الــمــصــريــون» ،أن «ذلـ ــك يــعــد انــتــهــا ًكــا
ونوعا من التلصص على اآلخرين ،خاصة
للخصوصية،
ً
أن العادات والتقاليد واألعراف وكذلك الدين والدستور ال
يبيح ًأيا من هذه األفعال المشينة».
ووصفت منصور ،الفكرة بـ«اللعب بالنار» ،معتبرة أن «ما
تهدف إليه القائمات على الجروب هو تحقيق أرباح طائلة
ومكاسب شخصية إضافة إلى تحقيق الشهرة».

ورأت أن «هناك من يأخذ األمــر على محمل الهزار
واللعب ،ما يؤدى إلى نتائج ال تحمد عقباه» ،مستدركة:
«هــنــاك بعض الفتيات يقولن إنهن على علم بصاحب
الصورة وإنهن رأينه فى موضع كذا وكذا ويكون ذلك على
سبيل الهزار ،غير أنها ال تدرك أن ذلك يؤدى إلى خراب
بعض البيوت وانفصال البعض».
وأشارت إلى أن «من يقفون وراء فكرة الجروب يقعون
تحت طائلة القانون ،ألنهم يروجون بذلك ألخبار كاذبة
ومثيرى فتنة» ،مطالبة بـ«التصدى لمثل هذه األفعال التى
تخلق حالة من الجدل داخل المجتمع».
"مخالفة للدستور"
فيما اعتبر المحامي أيمن محفوظ ،أن «تلك الجروبات،
تنتهك الخصوصية ،وتخالف الدستور والقانون».
وقال لـ«المصريون» ،إن «وضع صورة لشخص دون إرادة
صاحبها انتهاك للخصوصية ،وإجراء غير قانونى ،حتى
إن صدر من الزوجة نفسها ،إذ أن القانون المدنى أسس
ـررا للغير ُيلزم
قاعدة عامة وهــى :إن كل فعل سبب ضـ ً
المخطئ بالتعويض ،وفق ما نصت عليه صراحة المادة
 163من القانون المدنى المصري».
وأشار إلى أن المادة  163تنص على أن «كل خطأ سبب
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى إن كان يقصد
ً
فقط من فعله اإلضــرار بالغير أو تحقيق مصلحة قليلة
األهمية ال تتناسب مع الضرر الذى لحق بالغير».
واستدرك« :كما يمكن أن يمثل ذلك جريمة طب ًقا للمادة
 26من قانون اإلنترنت الجديد فى انتهاك سمعة وكيان
الشخص المضار ويكون منشئ الموقع لهذا الغرض هو
شريك فى الجريمة».
وأضاف« :يعاقب مسرب الصور الشخصية والقائمون
على الموقع بعقوبة الحبس والغرامة ،إضافة إلى دعوى
التعويض عــن الــضــرر الــذى لحق بالغير حسبما سببه
ذلك من ضرر يكون قيمة التعويض المحكوم به للشخص
المنتهكة خصوصيته ،وذلك بالتضامن مع أصحاب الموقع
والمسرب لتلك الصور الشخصية».

حسن عالم

مواقع للتواصل مع الموتى ..اترك وصيتك

يظن من يمتلك حسابًا عبر وسائل االجتماعي ،مثل "فيسبوك"
و"تويتر" ،أنه سيتوقف النشر عليه بوفاته ،لكن الحقيقة عكس
ذلك ،ألنه حتى في حال الوفاة سيظل ينشر تعليقاتك أو أجزاء من
حياتك اليومية ،ومشاركة أصدقائك مناسباتك السعيدة ،فطالما
قام أشخاص بترك رسائل مع المحامين ليقوموا بتسليمها لعائالتهم
وأحبائهم بعد الوفاة ،واآلن هناك برامج يمكنها أن تعيد نشر بعض
التعليقات لألشخاص المتوفين ،حتى إن هناك خدمة تقوم بالتغريد
وكأن الشخص الذي يمتلك الحساب ال يزال على قيد الحياة.
وفاجأ "فيس بــوك" متابعيه بتطبيق يمكنهم من التواصل مع
محبيهم حتى بعد الوفاة ،حيث أنشأ تطبي ًقا يسمى "،"If I die
الذي يهدف إلى تخليد ذكرى مستخدميه ،عبر ترك وصايا مكتوبة،
أو مصورة بالفيديو ألصدقائه بعد الوفاة ،وإرسالها على الصفحات
الشخصية ،من أجل استمرارية التواصل بالمراسلة ،وتذكر المواقف
والتجارب التي عاشوها .ويسمح التطبيق الجديد بكتابة مدونة
أخيرة على موقع "بلوغ" ،أو إعداد "رسالة وداع" يتم إرسالها إلى
األصدقاء بعد الوفاة بالبريد اإللكتروني.
أما عن طريقة إعداد الوصية ،فقد نُشر على "فيس بوك" فيديو
إرشادي مصور يمكن للمستخدم كتابتها وإرسالها بسهولة ألكثر من
ثالثة أصدقاء موثوق بهم ،حيث يتم إبالغهم من خالل إرسالها
وتشغيل صفحته بعد وفاته ،ليعلم جميع األصدقاء بنبأ الوفاة،
ولتبقى ذكراه.
خدمة للموتى على "تويتر"
في عام  ،2013أعلنت شركة بريطانية أنها بصدد طرح خدمة
جديدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ،تتيح ألعضائه
المجال للتغريد ونشر التعليقات ومتابعة األشــخــاص واألخبار
بعد الموت .الخدمة اإللكترونية التي أطلقتها وكالة اإلعالنات
البريطاني ة  Lean Mean Fighting Machineتسمى "�Live
 "sonأو "الحياة مستمرة".
ويقوم التطبيق بدراسة سلوك وميول العضو على الموقع لمباشرة

التغريدات والمتابعات على نفس نهجه بعد وفاته .وسيكون بإمكان
العضو تحديد شخص ليكون بمثابة الوصى على تفعيل الخدمة
اإللكترونية على "تويتر" لحساب العضو المتوفى.
تغريدات لألموات
كما قامت شركة " "If I Dieبتطوير عدد من التطبيقات التى
يمكنها أن تنشر تعليقات أو تغريدات بعد موت الشخص ،والتواصل
مع األقرباء من الحياة األخرى.
ومن ضمن هذه التطبيقات ،تطبيق يدعى "،"DeadSocial
حيث يمكّن المستخدمين من "إرسال وداعهم األخير" ،وف ًقا لما قاله
مؤسس التطبيق جيمس نوريس .ويساعد التطبيق فى جدولة أوقات
ومواعيد نشر التعليقات والتغريدات فى "فيس بوك" و"تويتر".
باإلضافة إلى تطبيق يدعى " ،"LinkedInيتيح للشخص أن
يرتب مواعيد نشر التعليقات لتتناسب مع أعياد ميالد أحد األحباء
أو فى ذكرى مناسبات معينة ،وهى خدمة مجانية ،ويقول القائمون
على التطبيق ،إن التعليقات المنشورة ستكون عامة ،لكن الشركة
تعمل على وضع ضوابط للحفاظ على الخصوصية.
أيضا أنشئت لهذا الغرض،
كما أن هناك الكثير من التطبيقات
ً
منها تطبيق "ربليكا" ،وتطبيق "إترنايم" ،وهى من التطبيقات الذكية
التى يمكنها تقمص شخصية إنسان ما بعد رحيله والكتابة نيابة عنه
ألحبابه ،كما يمكن لخدمة " "GoneNotGoneأن تضمن إرسال
رسائل البريد اإللكترونى ألحبائه وهو قد رحل إلى العالم اآلخر.
 %7يريدون أن تبقى حساباتهم متاحة بعد الوفاة
كشفت دراسة حديثة ،أنه بحلول عام  ،2100سيكون  4.9مليار
مستخدم لموقع "فيس بوك" قد ماتوا ،لكن  ٪7فقط يريدون أن
تبقى حساباتهم فى مواقع التواصل االجتماعى متاحة على اإلنترنت
بعد وفاتهم ،كما كشفت نتائج استطالع أجري فى نوفمبر . 2018
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية ،فى تقرير لها في يونيو
الماضي ،قصة "استير إيــرل" ،الفتاة التى توفيت عام 2010عــن
عاما ،بعد معاناة استمرت أربــع سنوات مع السرطان ،وكان
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لها متابعون على حساباتها فى وسائل التواصل االجتماعي ،لكن
بعد ستة أشهر من وفاتها ،وجد متابعوها تغريدة جديدة منها على
حسابها الرسمى على موقع "تويتر" ،إذ اكتشفوا فيما بعد أنها
استخدمت خدمة  ""FutureMeإلرسال رسائل البريد اإللكترونى
ألسرتها بعد موتها ،فبعد ثالثة أشهر من وفاتها ،تلقت والدتها
رسالة إلكترونية ،تصفها بأنها "مزلزلة" ،وعلقت والدتها" :لقد
جعلتنا هذه الرسالة نبكي ،ولكنها جلبت لنا راحة كبيرة فى الوقت
نفسه".
وتقول الدكتورة إيلين كاسكيت ،عالمة النفس البريطانية ،إنه
جيدا فى أى شيء نخزنه على أى منصة رقمية ،إذ
"يجب التفكير ً
أن من السذاجة افتراض أن حياتنا على اإلنترنت ستموت معنا"،
محذرة من أن "تخزين البيانات الرقمية الخاصة بنا على اإلنترنت
يمكن أن يسبب مشكالت ال حصر لها ألهلنا وأصدقائنا ،خاصةً
حين يخفقون فى الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بنا".
عزاء جديد
يقول المهندس مصطفى أبوجمرة ،خبير تكنولوجيا المعلومات،
إن "الكثير من المواقع تمكنك من إدارة حساب أحد أصدقائك أو
أقربائك الراحلين بعد وفاتهم ،وهي منتشرة على مستوى العالم،
ال سيما الواليات المتحدة ،وبعض الدول األوروبية ،لكن ليس لها
صدى فى الدول العربية حتى اآلن".
وأضاف لـ"المصريون"" :فكرة هذه المواقع التى تتيح لك ترك
وصيتك أو تنصيب وريــث لك لوضع كلمات السر الخاصة عبر
حساباتك على مواقع التواصل االجتماعى فى حوزته ،جاءت من
فكرة الفقد ،حيث وجود صفحة المتوفى "أونالين" بجميع ذكرياتها
ومناسباتها ،من دون أن تستطيع التواصل معه ،فكرة قاسية وموجعة
شخصا عزي ًزا كتابة
للغاية ،لذلك هذه المواقع تتيح لمن خسروا
ً
معا ،تشعرهم بأنهم يتواصلون مع
رثاء أو تهنئة فى ذكرى تجمعهما ً
الفقيد بشكل مباشر".
وأشار إلى أن من "بين المواقع التي تتيح لك التواصل مع أحبائك

حتى بعد الوفاة تطبيق يسمى "إذا مت" ،أو باالنجليزية،"If I Die" ،
حيث يمكن ألى شخص تسجيل مقطع فيديو أو كتابة رسالة ،تريد
إرسالها إلى محبيك بعد الوفاة ،كما توفر لك إتاحة اقتراح أسماء
بعض األشخاص الذين سيقومون بنشرها فى حال وفاتك".
الوريث اإللكترونى
يقول المهندس أحمد عصام ،الخبير المعلوماتي ،إن العديد
من المواقع اإللكترونية كثيرة تتيح خدمة "الوريث اإللكتروني"،
وهو الشخص الذى ستأتمنه على كلمات السر ،أو حتى كلمات
دخــول األجهزة اإللكترونية أو إدارة الحساب نفسه أو إلغائه..
إلــخ" ،وهــذه الخدمة مقدمة لمنح "الميراث اإللكتروني" ألهل
الفقيد ،بجانب إعطائه ميزة تحديد "ورثته اإللكترونيين".
وأض ــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :مــوقــع "فــيــس بــوك" يــقــدم خيارين
للحسابات عند وفاة المستخدم ،هو إلغاء الحساب ،وهو متاح
ألقرباء الراحل بشرط إثباتهم حالة الوفاة بشهادة رسمية ،والخيار
بناء على
الثانى تحويل الحساب إلى ما يشبه النصب التذكاريً ،
اقتراح أصدقاء الفقيد ،للتفاعل مع فقيدهم بشكل يومى وفعال".
وأوضح أن "الخيار الثانى يمكن تفعيله بإرسال رابط الصفحة
واسم الحساب المراد تحويله لصفحة تذكارية إلى "فيس بوك،
ودليل يثبت وفاة الشخص كصورة عن خبر وفاته فى صحيفة أو
منشور رسمي".
وذكــر أن "شــركــة "جــوجــل" تتبع نفس الــخــيــارات لما تسميه
تنبيها لصاحب الحساب عبر
"الحسابات غير النشطة" ،إذ ترسل
ً
اإليميل ،وإن لم يصل أى رد ،تحول بيانات الشخص إلــى أحد
ورثته ،بينما يطلب موقع "تويتر" من أهل المتوفى إرســال عدد
من الوثائق التى تثبت الوفاة عبر البريد مرفقة بمقترحاتهم حول
مصير الحساب".

عال خطاب

األحد
السنة التاسعة  -العدد 952
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«اإلخوان والشيعة» ..عالقات

متشابكة وبينهما متشابهات
لطالما شغلت العالقات وأوجه الشبه التى تربط بين
جماعة اإلخوان المسلمين ،والشيعة ،اهتمامات الباحثين،
وهى عالقات متجذرة فى القدم ،توضح إلى أى مدى
عاما بأدبيات الشيعة،
تأثر الجماعة التى تأسست قبل ً 90
والهياكل التنظيمية لديهم ،األمر الذى لم ينكره أى من
متزايدا خاصة خالل السنوات
الطرفين ،وشهدت تطورًا
ً

األخيرة .وتتشابه الجماعة مع الشيعة فى أمور كثيرة؛ لعل
أبرزها وجود مرشد على رأس كل منهما ،حيث إن كليهما
لديه مرشد تتم مبايعته على السمع والطاعة العمياء
وااللتزام بكل القواعد والمبادئ المنصوص عليها.

حسن عالم

"البنا" دعا منذ اللحظة األوىل لتأسيس الجماعة للتقريب مع الشيعة ..و"القرضاوى" سار عىل نهجه قبل أن يرتاجع بعد اكتشاف نواياهم >> أبرز التشابهات بني الطرفني :الطاعة العمياء ..المرشد ..أهداف توسعية ..تقديس القيادات ..والمظلومية
"الخمينى" اعتمد عىل الشباب فى ثورة  ..1979واإلخوان عىل نهجه تستقطب شباب الجامعات >> الزعفراىن :مؤسس اإلخوان استقى القواعد من الشيعة والخوارج ..أخذ من الشيعة مبدأ التقية ونظام المرشد ..ومن الخوارج العمل الرسى واستحالل الدماء
ـضــا ،يجتمع االثــنــان على مبدأ "التقية" أو
أيـ ً
مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" ،حتى لو كانت تلك
الوسيلة غير مشروعة ،بح ًثا عن تحقيق المصالح
واألهداف ،والخروج من المواقف التى قد يقع فيها
مبررا.
كالهما وال يجد لها
ً
ومــن أوج ــه التشابه ،أن كليهما لــديــه أحــام
توسعية كبرى ،فكما أن الشيعة ال يخفون طموحهم
فى استعادة اإلمبراطورية الفارسية ،تسعى جماعة
"اإلخ ــوان" إلى االنتشار والتمدد فى ربــوع العالم
سعيا الستعادة الخالفة اإلسالمية،
اإلســامــي،
ً
كأحد أبــرز األســبــاب التى قامت على أساسها
الجماعة.
كذلك ،يفرض كالهما على األتباع ،أو األعضاء،
دفع جزء من الدخل الشهرى فى صورة رسوم ،فعند
الشيعة يفرضون  %20من قيمة الدخل كرسوم
يسددونها لجماعاتهم ،أما عند "اإلخوان" فتفرض
على أعضائها والمنتمين إليها دفع  %7من دخولهم
للجماعة.
حنجوريا
ويتصف الطرفان بأنهما يمتلكان صو ًتا
ً
فيما يخص قضية القدس ،أو تحرير فلسطين من
يد "الكيان الصهيونى" الغاصب ،حيث يقتصر األمر
على مجرد الكالم واإلدان ــات والشجب فقط وال
توجد أى أفعال على أرض الواقع تعزز كالمهما،
على الرغم من أن النظام الشيعى فى إيران يتولى
عاما.
مقاليد الحكم منذ ً 40
كما أخــذ الكثيرون على "اإلخــــوان" ،التغيير
الواضح فى مواقفها تجاه إسرائيل ،خالل العام
الــذى وصلت فيه الجماعة إلى السلطة ،وهو ما
تجسد فى تصريحات عصام العريان ،عضو مكتب
اإلرشــاد بالجماعة فى عام  ،2012عندما طالب
حينها بعودة اليهود إلى مصر ،وقال" :أدعو اليهود
المصريين للعودة إلى وطنهم ،ويجب أن يرفضوا
االســتــمــرار فــى الــعــيــش تــحــت ظــل نــظــام قمعى
وعنصرى مل ّ
طخ بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية".
فضالً عما كشفه محمد حبيب ،نائب مرشد
لقاء خاصا جمع كل عدد من
"اإلخــوان" ،حول أن ً
قيادات الجماعة (سعد الكتاتني ،وسعد الحسيني،
وحــازم ف ــاروق) ،والسفير اإلسرائيلى بالقاهرة،
خالل احتفال السفارة األمريكية فى يوليو ،2009
بالتنسيق مــع ريتشارد أرمــيــتــاج ،مساعد وزيــرة
الخارجية األمريكية السابقة هيالرى كلينتون،
بهدف الــتــعــاون إلســقــاط نظام الرئيس األسبق
حسنى مبارك ،ودعم اإلخوان فى الوصول للحكم
مقابل االلتزام بأمن إسرائيل.
أيضا ،أن اإلخوانى فى
ومن بين أوجــه الشبه
ً
العادة ال يتزوج إال بإخوانية مثله ،وهو ما يطبقه
الشيعة ،حيث ال يتزوج الشيعى إال بشيعية مثله؛
ألن كال منهما لديه نفس المعتقدات ومن ثم ستكون
وجهات النظر متقاربة ،ما يقلل من المشكالت

ً
رضوان :الطاعة العمياء حتى لو كان مخالفا لإلسالم ..وعالقات متشعبة مقابل حفنة من المال والمساعدات

القرضاوى

التلمسانى

الزعفرانى

رضوان

واألزمات ،من وجهة نظرهم.
موقف قيادات اإلخوان من الشيعة
خــال حكم "اإلخـــــوان" لمصر ،زار الرئيس
اإليرانى محمود أحمدى نجاد ،القاهرة فى أول
زيــارة يقوم بها رئيس إيرانى للبالد منذ نحو 34
عاما.
ً
لم يقتصر األمر على وجود تشابه بينهما ،ولكن
هناك زيارات ولقاءات وتصريحات لقيادات جماعة
اإلخــوان ،تؤكد أن المبادئ والقواعد مستقاة من
مشكاة واحدة ،وأن ما تقوم عليها الجماعة يتشابه
إلى درجة كبيرة مع ما يؤمن به الشيعة.
البنا
ويعد حسن البنا من أوائل الداعين إلى التقارب
"اإلخواني -الشيعي" ،حيث له مقولة شهيرة حين
زار وفد إيرانى "شيعي" مقر المركز العام لجماعة
اإلخوان المسلمين" :اعلموا أن أهل السنّة والشيعة
مسلمون تجمعهم كلمة ال إله إال اللَّه محمد رسول
اللَّه ،وهذا أصل العقيدة ،والسنّة والشيعة فيه سواء
وعلى التقاء ،أما الخالف بينهما فهو فى أمور من
الممكن التقريب بينهما".
القرضاوى
كذلك ،كان للدكتور يوسف القرضاوي ،رئيس
"االتحاد العالمى لعلماء المسلمين" ،وأحد الرموز
الفكرية لجماعة "اإلخوان المسلمين" وإن كان غير
تنظيميا ،صوالت وجــوالت مع الملف
مرتبط بها
ً
مساع من جانبه للتقريب
الشيعي ،حيث كانت هناك
ٍ
بين السنة والشيعة ،وذلك قبل أن يعدل عن ذلك
االتجاه ويحذر من التبشير الشيعي.
التلمسانى
ومــمــن عــرفــوا بسعيهم الـ ــدءوب للتقريب مع
الشيعة ،عمر التلمساني ،المرشد العام الثالث

لإلخوان ،الذى كتب ً
مقال قال فيه" :التقريب بين
الشيعة والسنة واجب الفقهاء اآلن" ،كما جاء فيه:
"ولم تفتر عالقة اإلخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا
بآية الله الكاشانى واستضافوا فى مصر نـ ّواب
صفوي".
"وبعيدا عن كل الخالفات
أيضا:
ً
وقال فى المقال ً
السياسية بين الشيعة وغيرهم ،فما يزال اإلخوان
المسلمون حريصين كل الحرص على أن يقوم شيء
من التقارب المحسوس بين المذاهب المختلفة
فى صفوف المسلمين" ،مضي ًقا" :فقهاء الطائفتين
يعتبرون مقصرين فى واجبهم الدينى إذا لم يعملوا
على تحقيق هذا التقريب الذى يتمناه كل مسلم فى
مشارق األرض ومغاربها ،فعلى فقهائنا أن يبذروا
إعدادا لمستقبل المسلمين".
فكرة التقريب
ً
تأثر البنا بالشيعة
خــالــد الــزعــفــرانــي ،الــبــاحــث فــى الــحــركــات
اإلسالمية ،القيادى السابق بجماعة "اإلخــوان"،
تشابها إلى حد كبير بين الجماعة
قال إن هناك
ً
موضحا أن "حسن البنا عندما أنشأ
والشيعة،
ً
الجماعة استقى من الشيعة والخوارج مجموعة من
نبراسا يسيرون عليه".
القواعد والمبادئ؛ لتكون
ً
وأضــاف لـ"المصريون" ،أن "مؤسس الجماعة
أخذ من الشيعة فكرة المرشد الذى تتم مبايعته
على السمع والطاعة العمياء ،وكذلك مبدأ التقية
الذى يقوم على إظهار عكس ما يخفيه الشخص؛
تجنبا للمشكالت ،إضافة إلى التدرج فى السمع
ً
والطاعة".
وتابع" :التدرج فى السمع والطاعة ،معناه عند
الشيعة أنه ال يجوز لدرجة أقل التعدى على شيخ
أعلى منها فــى الــمــقــام" ،مــرد ًفــا" :عند اإلخــوان
األمر يتم بنفس الطريقة ،فهو عبارة عن طبقات

بعضا ،وال يستطيع من هو
أو درجات يتبع بعضها
ً
أقل درجة أن يناطح من هو أعلى درجة ،وهذا ال
يوجد عند السنة إطال ًقا ،حيث تقوم على تبجيل
العلماء لكن دون قاعدة التدرج هذه" .الزعفرانى
أيضا إلى أن "البنا استقى من الخوارج العمل
أشار ً
السرى وتشكيل تنظيم سرى تابع للجماعة ،إضافة
إلى الشراسة والعنف واستحالل الدماء ،وليس هذا
فحسب بل أخذ منهم أنهم هم المسلمون والباقون
ناقصو اإليمان أو اإلسالم ،واعتقادهم فى أنفسهم
أنــهــم األفــضــل وفــى درج ــة أعــلــى مــن المسلمين
أيضا ما يعتقده الــخــوارج" .القيادى
كافة ،وهــذا
ً
اإلخوانى السابق ،ذكر أن "البنا كانت له محاوالت
كثيرة للتقريب بين المذاهب ،حيث كــان يشدد
على التقريب بين السنة والشيعة بغض النظر عن
االختالفات بينهما والمعتقدات الخاطئة التى يؤمن
بها الشيعة ،ما يؤكد قوة الصلة بينهما" .وبحسب
جدا،
الزعفراني ،فإن "العالقات بين الطرفين قوية ً
وهناك زيارات كثيرة متبادلة بينهما لكن غالبيتها
غير معلنة ،إذ أن الجماعة تخصص أحد قياداتها
كضابط اتصال للعالقات ،تقوم بإيفاده بشكل دائم
إلى إيران بشكل مستمر ،وعلى الجانب اآلخر إيران
لديها شخص يتولى االتصال المستمر بالجماعة".
فــض ـاً عــن ذلـ ــك ،ق ــال الــبــاحــث فــى الــحــركــات
اإلسالمية ،إن "هناك قيادات إخوانية تزور إيران
وتلتقى كبار رجال الشيعة هناك ،وقد ترجمت زيارة
الرئيس اإليرانى أحمدى نجاد إلى مصر إبان وجود
محمد مرسى فى الحكم ،ولقائه قيادات الجماعة،
التقارب بين الطرفين آنذاك".
"الطاعة" و"التقية" أبرز أوجه الشبه بين
الطرفين
ناصر رض ــوان ،الباحث فــى الــشــأن الشيعي،

ومؤسس ائتالف "أحفاد الصحابة وآل البيت" رصد
كثيرا من أوجه التشابه بين الطرفين ،فى مقدمتها
ً
"الطاعة العمياء للولى الفقيه" ،حتى لو كان مخالفا ً
لإلسالم ومثلها طاعة "اإلخــوان" للمرشد ولقادة
التنظيم.
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "الطرفين يعتمدان
على التقية ،فهى عند الشيعة إظهار خــاف ما
يبطنون من عداء للمسلمين ،يقابلها عند اإلخوان
تقية ينكرون فيها أنهم صفتهم التنظيمية للتوغل
داخل المجتمعات اإلسالمية ومنها إباحتهم لحلق
اللحى ودخولهم بأسماء مستعارة تهاجم مخالفيهم
وتمدح جماعتهم يذيلها بالجملة الشهيرة" :أنا مش
إخوان بس بحترمهم".
وأوضـــح أنــه "كــمــا يغالى الشيعة فــى األئمة
والمعممين ،يقوم اإلخوان بذات األمر مع قادتهم
كحسن البنا ،الذى يحتفلون بمولده ويجعلون اإليمان
به صنو اإليمان بالنبى صلى الله عليه وسلم".
كما أنهما – والكالم للباحث فى الشأن الشيعى
– "يعتمدان على الشباب فى تحقيق أهدافهم ،إذ
أن الخمينى اعتمد فى ثورته عام  1979على تجنيد
شباب الجامعات وهو نفس ما يفعله تنظيم اإلخوان
فى التوغل فى الجامعات من تجنيد الشباب ومن
ثم ضمهم لمجموعات تابعة للتنظيم".
وقــال رضــوان ،إن "الشيعة ال يهتمون بالقرآن
الكريم والعلوم الشرعية كعلمى التفسير والحديث
وغيرهما من العلوم ،وهو نفسه عند اإلخوان فيندر
أن يوجد قارئ أو عالم أو محدث عند كليهما".
مؤسس ائتالف "أحفاد الصحابة وآل البيت"
وصف العالقة بين الطرفين بأنها "وطيدة ومتشعبة،
خاصة بعد أن رضى اإلخــوان بقبول الترحم على
الخمينى وغيره من معممى الشيعة رغم السباب

الذى يوجهونه للصحابة".
وتابع" :كــل ذلــك فى مقابل حفنة من المال
والــمــســاعــدات المقدمة إلــى غــزة ،أو غيرها،
لنرى ترحم خالد مشعل وإسماعيل هنية يقرآن
ً
فضل عن
الفاتحة للهالك الخمينى فى إيــران،
العزاءات المتكررة من حركة حماس للمجرمين
واإلرهابيين من قــادة حــزب الله الهالكين فى
سوريا على الرغم من أنهم يقتلون المسلمين مع
بشار األسد".
تشابهات بمسميات مختلفة
أمـــا إسـ ــام الــكــتــاتــنــي ،الــبــحــث ف ــى شــئــون
الحركات اإلسالمية والقيادى السابق بالجماعة،
فــقــال إن هــنــاك تشابهات كثيرة بين جماعة
"اإلخوان" و"الشيعة" لكن بمسميات مختلفة ،غير
أنها فى النهاية تهدف لتحقيق نفس األغراض
واألهداف.
وأضـــــاف ل ـــ"ال ــم ــص ــري ــون" ،أن "مـ ــن أب ــرز
التشابهات بينهما أن الشيعة يعتمدون بشكل
كبير على مبدأ "التقية" وهو أن يظهر اإلنسان
عــكــس مــا يــبــطــن ،فــيــمــا عــنــد اإلخــــوان يسمى
"المعاريض" -إن فى المعاريض لمندوحة عن
الكذب -أى يمكن الكذب للنجاة من مشكلة أو
موقف قد ينتج عنه أذى".
وذكــر الكتاتني ،أن "الطرفين لديهما مشروع
توسعي ،فالشيعة لديهم أطماع توسعية كبرى ،بينما
اإلخوان يسعون إلى استعادة أو إحياء الخالفة ،ما
يشير إلى أن الهدف فى النهاية واحد وهو السيطرة
وبسط النفوذ".
وفيما يلحظ الكتاتني ،أن "الشيعة لديهم عقيدة
"انتظار اإلمام المهدي" ،يشير فى المقابل إلى أنه
"اإلخوان يقدسون ويعظمون القيادات بطريقة غير
مباشرة ،ويطلقون األلقاب والمسميات الضخمة
ً
فمثل يلقبون حسن البنا باإلمام
على قياداتهم،
الشهيد ،وكذلك سيد قطب ،األمر ذاته يتكرر مع
الرئيس الراحل محمد مرسي".
إضافة إلى ذلــك ،رصد الباحث فى الحركات
اإلسالمية ،واحـ ًـدا من أبرز الشبه بين الطرفين،
إذ أن "المظلومية عندهما بارزة جـ ًـدا" ،الف ًتا إلى
أنها تظهر عند الشيعة بشكل بشع وما يحدث وما
نشاهده عندهم من لطم وبكاء وصراخ خير دليل
فدائما ما يصرحون
على ذلك ،أما عند اإلخــوان
ً
بأنهم المظلومون وأنــهــم يتعرضون لالضطهاد
والظلم عن غيرهم".
غير أنه على خالف سابقيه أكد الكتاتنى أن
"العالقات بين الجماعة والشيعة اآلن ليست على
ما يرام؛ ألسباب وحسابات سياسية ،وليست كما
كانت على عهد مؤسسها حسن البنا ،الذى سعى
كثيرا للتقريب بين المذاهب ،بغض النظر عن
ً
االختالفات الجوهرية الموجودة".

«العمل فى التمثيل» ..حالل لآلباء ..حرام على «بنات الفنانين»
عادل إمام يخىش عىل ابنته من القبالت ..والمرصى :رفض العديد من العروض البنتى >> الشناوى :الفنانون يناقضون أنفسهم يحللون ألنفسهم ما يحرمونه عىل أبنائهم
معا ،رفض
من الظواهر الملفتة لالنتباه واالستغراب ً
العديد من الفنانين احتراف أبنائهم العمل فى مجال
خصوصا مع البنات،
التمثيل ،ويبرز التشدد فى مواقفهم
ً
وهــو األمــر الــذى يثير تساؤالت حــول أسباب رفضهم،
ويثير شكو ًكا من قبل كثيرين حول موقفهم المثير للجدل،
والنموذجان األبرز ،هما :النجم عادل إمام ،والفنان
مرارا عن رفضهما
ماجد المصري ،اللذين أعربا
ً
خوض ابنتيهما لتجربة العمل الفني ،وغيرهما
من الفنانين ،وهو ما تستعرضه "المصريون" فى
التقرير التالي:
عادل إمام
فى عام  ،2010أثار الفنان عادل إمام ،جدالً
واسـ ًـعــا آنـــذاك بعد تصريحه بــرفــض دخــول
ابنته "ســارة" عالم الفن .وقال فى تصريحات
صحفية" :طبيعتى وثقافتى هى التى جعلتنى
أرفض احتراف ابنتى التمثيل ،وأنا من منطقة
الحلمية وأســاســى مــن المنصورة ،فهل سأكون
ً
يقبل ابنتى ثم أقول لها
سعيدا عندما أشاهد
ممثل ّ
ً
بعد انتهاء المشهد الله البوسة حلوة".
ماجد المصرى
أع ــرب النجم مــاجــد الــمــصــرى عن
رفضه التام ،دخول ابنته عالم التمثيل،
قائالً إنها ال تجرؤ على طلب ذلك منه،
مشيرا إلى أن العمل بالمجال الفنى
ً
أمر ممنوع بالنسبة له .فعلى الرغم
من وصفه البنته "ماهيتاب" بأنها
تتمتع بموهبة تمثيل رهيبة وحس
كوميدى عالٍ  ،والعديد من نجوم الفن
أمــثــال تامر حسنى وخــالــد يوسف
ومحمد سامي ،طلبوها للعمل معهم،
لكنه رفض ذلك.
وأضــــاف فــى مقابلة تليفزيونية
مع اإلعالمية بسمة وهبة" :بنتى مش
عايزها تمثل ،وهذا ليس إساءة للوسط

تام فكرة دخول ابنته "تالية" المجال الفنى خو ًفا عليها من
موضحا أنه يرغب فى
الفنى إنما أنا حر فى بيتى وأهلي"،
ً
الضغوط والحروب التى يشهدها الوسط الفنى باستمرار.
أوالدا وتصبح ربة بيت محترمة".
تزويجها "لتنجب
ً
وأضاف" :المجال أصبح مليئًا بالصراعات التى أخشى
أحمد زاهر
عليها منها ،ومواقع التواصل االجتماعى أيضا جعلت األمر
قال الفنان أحمد زاهر ،لبرنامج "معكم منى الشاذلي"
سوءا ،وأصبحت هناك انقسامات وأخبار خاطئة".
إنه أمر ابنته "ليلى" بالتوقف عن التمثيل مدة تزيد على
يزداد ً
وائل جسار
السنتين ،وب ـ ّرر ذلك بأنها دخلت فى مرحلة المراهقة
الفنان اللبنانى وائل جسار قال فى أبريل الماضي ،إنه
وكبرت ولم تعد طفلة.
يرفض مشاركة ابنته فى برنامج المسابقات الغنائية "ذا
وكانت "ملك وليلى"  -ابنتا زاهــر – جذبتا إليهما
فويس كيدز" ،رغم أنها تتمتع بصوت جميل ،ويفضل أن
األضواء منذ ظهورهما ألول مرة فى الجزء الثانى من فيلم
ينصب تركيزها حاليا ً على دراستها .وأضاف ،أنها بعد
"عمر وسلمى" ولفتا األنظار بمالمحهما البريئة ،والتى
الدراسة يمكن لها أن تفكّر الح ًقا فى األمور األخرى التى
تشبه إلى حد كبير والدهما.
ترغب فى القيام بها.
صابر الرباعى
أحمد فلوكس
رفــض الفنان التونسى صابر الرباعى،
رفــض الفنان أحمد فلوكس انضمام
دخول ابنته عالم الفن ،على الرغم من أنها
ً
أبنائه إلــى عالم الفن ،على الرغم من
جميل.
تمتلك صو ًتا
اشتغاله به ،قائالً إلذاعة "نجوم إف إم"،
وقال فى تصريحاته" :مجال الفن فى
إنه إذا أنجب فتاة لن يسمح لها بالتمثيل
العالم العربى ليس له ضوابط اجتماعية
نهائيا ،كما أنه لن يسمح ألبنائه الذكور
وقد
أو أخالقية ،وليس له مستقبل واضح،
ً
دخول عالم الفن.
عايشنا النهايات المؤلمة والحزينة لعدد من
مى سليم
الفنانين الكبار ،وهذا ما ال أرضاه البنتي".
األمــر لم يقتصر على الفنانين الذكور ،بل
وأضاف" :لألسف الشديد ،فإن نظرتنا للمرأة
غادة
شاركتهم الــرأى العديد من الفنانات الالتى رفضن
الفنانة فى العالم العربي ،تختلف عن نظرة الغرب لها،
تقبل األمر.
ففى البلدان العربية ،النظرة للمرأة الفنانة هى فى
وقالت الفنانة مى سليم" :ال أرفض أن تكون ابنتى فنانة
الغالب نظرة دون ّية مع األسف كوسيلة للتسلية فقط".
ولكن قد أكون مشفقة عليها مما نعانيه من تعب المهنة".
هانى سالمة
واستدركت" :فال أحب أن تعيش كل هذا التعب ولكنى
الفنان هانى سالمة هو اآلخر لم يسمح البنته بدخول
ً
بالتأكيد أحب أن تكون فنانة ،وليس شرطا ً ممثلة أو مغنية
قائل" :الفن شغالنة مرهقة
عالم التمثيل ،وبــرر ذلك
فقد تكون رسامة أو راقصة باليه أو ما شابه".
ومتعبة بالنسبة للبنت من وجهة نظري ،وفى كل مجال
غادة عبدالرازق
عموما فى أى بلد عليه
يوجد الجيد والسيئ ،والفن
ً
الفنانة غادة عبدالرازق لديها ابنة تسمى "روتانا" ،لفتت
عدسات الصحافة والرأى العام ،فأى حاجة صغيرة يتم
كثيرا لجمالها ،ومع ذلك ص ّرحت والدتها ساب ًقا
تضخيمها".
األضواء ً
بأنها ال تريد أن تقحم ابنتها فى عالم الفن وتريدها أن
تامر حسنى
بعيدا عن الشهرة واألضواء حتى
عبر الفنان تامر حسنى فى العديد من المرات عن
كما ّ
تبقى فى عالمها الخاص ً
رفضه دخول ابنته عالم الفنً ،
تستطيع أن تعيش حياتها بطريقة طبيعية وتستمتع بها.
قائل ،إنه يرفض وبشكل

نقيضا
إن "هذه الظاهرة المنتشرة فى الوسط الفنى تعد
ياسمين عبدالعزيز
ً
للواقع الذى نعيشه" .وأضاف لـ"المصريون" ،أن "الفنان
تلقت ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز التى تحمل نفس
عادل إمام ذات مرة سألوه عن السبب الذى دفعه لمنع
ضا كثيرة لدخول الفن ،إال أن والدتها رفضت،
اسمها ،عرو ً
ابنته من المشاركة فى األعمال الدرامية ،فأجاب بأنه
وب ّررت ذلك بأنها ترفض دخول أى من أبنائها عالم الفن.
قبلها أحد آخر فى أى دور درامــي" .وتابع
وقالت" :خايفة يحبوا الحكاية ،التمثيل والشهرة لهما
يخشى أن ُي ّ
ً
قائل" :كما فعل فى أدواره التمثيلية ،التى تحتوى على
بريق ال ينكره أحد ،وأنا أرغب فى أن يعيشوا حياة هادئة،
قبالت مع فتيات ،فال يريد أن يقوم آخر بنفس الدور مع
فعندما تخرج ابنتى ألى مكان عام أؤكد دائما عليها أال
ابنته ،يحلل هذا لنفسه ويحرمه على اآلخرين" .وأوضح أنه
أحدا بأنها ابنتي ،وهى تتجنب الحديث فى ذلك
تخبر ً
اعتبر كالمه هذا "إهانة لألنثى والبنته ،إذا قامت بنفس
وتستمتع بوقتها كأى طفلة عادية".
الدور ،بينما ال ينظر إليه بهذا المنطق عندما تقف أمامه
خير الله :أوالد الممثلين ال يمتلكون الموهبة
أخريات ،فهو بذلك يحرم على ابنته ما يحلله ألخريات
الناقدة والسيناريست ،ماجدة خير الله ،قالت إن
شاركناه األفالم والمسلسالت الدرامية" .وأوضح
"الفنانين الذين يمنعون أوالدهم من خوض تجربة
ذكرا
مــجــال التمثيل ربــمــا رأوا أنــهــم ال يمتلكون
أن "الحرام يحرم على الكل سواء كان ً
أو أنثى ،لكن ال ينبغى أن يحرمه على ذوقه
الموهبة التمثيلية".
الخاص".
وأضــافــت لـــ"الــمــصــريــون"" :الفنانون
وأضاف الشناوى أن "بعض الفنانين
الرافضون لعمل أبنائهم ربما يتخوفون
ال يرغبون فى مشاهدة أبنائهم وبناتهم
من ربط الجماهير بينهم وبين أبنائهم،
لــمــا يــقــدمــونــه مــن أدوار ،وذلـــك حين
وتفسير اشتغالهم بالتمثيل بأنه راجع فى
يجدون أنفسهم فى مواقف غير الئقة ،فال
األساس إلى وساطة والديهم فى األساس".
يسمحون ألوالدهم بمشاهدة ما يقومون به".
واستدركت" :ال يمكن أن نعمم هذا السلوك
وفسر األمر بـ "التناقض الذى يمأل المجتمع
على كل الممثلين ،ألن هناك العديد من الفنانين
زاهر
الــمــصــري ،إذ أن مــا نقوله شــيء ومــا نمارسه يعد
الذين دفعوا بأوالدهم للعمل فى مجال التمثيل" ،إذ ربما
شيئًا آخر مخال ًفا لما قيل ،ما يدل على التناقض بين
"يكون أبناء هؤالء الممثلين ليس لديهم رغبة حقيقية
الظاهر والباطن".
فى العمل بهذا المجال" .وحول رد فعل بعض الفنانين بأن
فرويز :يخافون عليهم مما يعلمونه
أبناءهم يملكون لكن الموهبة ،لكن ال يرغبون فى العمل
فسر الدكتور جمال فرويز ،أستاذ الطب
بهذه المهنة ،قالت خير الله إن "كل شخص أو فنان يقول
من جانبهّ ،
النفسي ،هذا السلوك من جانب الفنانينً ،
قائل" :الممثل
ما يحلو له ،وإذا كان أبناؤهم لديهم شغف الفن والتمثيل
تماما أن العمل الذى يقوم به فيه الكثير من األخطاء".
رغما عن أنف آبائهم".
يعلم ً
فلن يمنعهم أحد وسيعملون فيه ً
وأضــاف لـ"المصريون"" :نواياهم ليست سليمة ،ما
وفسرت األمر بأن ربما يكون رفض اآلباء فى احترافهم
يؤدى إلى خوفهم على أبنائهم من األشياء غير األخالقية
أبنائهم التمثيل راجع لرغبتهم العمل فى مجاالت أخرى،
عند دخولهم مجال التمثيل".
كالطب والهندسة وغيرهما ،دون أن يعملوا بالضرورة فى
نفس مجالهم.
الشناوى :يحللونه لآلخرين ويرفضونه على بناتهم
من جانبه ،علق الناقد الفني ،طارق الشناويً ،
قائل
أحمد سالم

األحد
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الطالق ..صداع مزمن فى رأس الكنيسة ..و«المسكنات» ال تنفع
فى الوقت الذى تتزايد فيه معدالت الطالق فى مصر ،إلى حد
جعل الرئاسة تبدى قلقها إزاء الظاهرة ،يبدو على النقيض،
حلما بعيد المنال بالنسبة للمسيحيين ،فى ظل القيود
الطالق
ً
المشددة على السماح لهم بالطالق ،الذى ال يسمح به إال لعلة
الزنا ،أو الوفاة.
ويأمل األقباط فى أن يرى مشروع قانون األحوال الشخصية
قريبا بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خالل
الموحد
ً

دورة االنعقاد الحالية ،بعد أن توافقت الكنيسة والدولة على
إصداره ،فى مسعى لتفكيك القنابل الموقوتة داخل كثير
من األسر ،التى مزقتها الخالفات ،وتجعل العالقات بين كثير
من األزواج ره ًنا لخالفات وأزمات ال تنتهى دون السماح لهم
باالنفصال والحصول على الطالق.

الدوينى فولى

آالف المسيحيني مترضرون من القانون الحاىل ويطالبون برسعة إقرار قانون األحوال الشخصية الموحد >> سيدات يطلنب الطالق :خدعنا من قبل أزواجنا ..والحصول عىل الطالق حلم مستحيل
الئحة  38ال تسمح بالطالق إال فى حالة الزنا ..أو الوفاة >> البابا توارضوس :أنجزنا  %95من القانون ..وتتبقى نقاط صغرية متعلقة بالكنيسة الكاثوليكية
أبرز مواد القانون الجديد
والقانون الموحد لألقباط ليس وليدة الفترة الراهنة
عاما ،تطالب الكنيسة القبطية األرثوذكسية،
فمنذ 57
ً
بإقراره ،عبر المذكرة التى رفعها البابا الراحل كيرلس
السادس عام  1962لوزارة العدل.
وينص مشروع القانون على االحتكام لشريعة العقد فى
الطالق لوقف "مافيا شهادات تغيير الملة" ،ومنع الزواج
الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غ ّير الدين أو انضم لطائفة
مسيحية أخرى ،واالقتصار على أن يكون الزواج من نفس
الطائفة ،وكذلك النص على موانع الزواج ،أبرزها اإلصابة
باإلدمان المزمن ،والنص على  10أسباب لبطالن الزواج.
أيضا ،حظر إثبات النسب
ومن أبرز المواد الجديد
ً
بقصد التبنى أو االتجار بالبشر ،والسماح بالتطليق إذا
ترك الــزوج المسيحية إلى اإللحاد ،والسماح بالطالق
المدنى بسبب "الفرقة" مع استحالة الحياة الزوجية،
وكذلك إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه
وتوسيع مفهوم الزنا الحكمى وعــدم قصرها فى
العالقة الجنسية فقط ،بل يشمل "المكالمات
الهاتفية والمكاتبات اإللكترونية والتحريض على
الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ".
ـضــا على إنــشــاء لــجــان تسوية
كما ينص أيـ ً
المنازعات األســريــة المسيحية بالمحاكم
التابعة للكنيسة ،وعدم جواز الطعن على
قرارات المجلس اإلكليريكى للكنيسة
أمام القضاء ،وإضافة فقرات فى
الــمــواد الــتــى تــخــص الــطــوائــف
المختلف عليها بــالــقــانــون،
ووضع فصل يخص االنفصال
بــالــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة،
يشتمل على  5بنود.
البابا تواضروس يزف
البشرى
ومـــــــؤخـــــــرا ،عـــقـــد ال ــب ــاب ــا
ً
ـاعــا بحضور
ت ــواض ــروس اجــتــمـ ً
رؤســــاء الــطــوائــف المسيحية
وممثليهم القانونيين تم التوصل
خ ــال ــه الت ــف ــاق عــلــى ال ــم ــواد
الخالفية وإحالة القانون للجنة
الصياغة ،قبل التقدم به لوزارة
العدل إلقراره عبر البرلمان.
وقــــال الــبــابــا ت ــواض ــروس
فـ ــى ت ــص ــري ــح ــات صــحــفــيــة،
إن الــكــنــيــســة درسـ ــت قــانــون
األحــــــوال الــشــخــصــيــة ،وفــى
انــتــظــار مــوافــقــة صــغــيــرة من
األنبا إبراهيم إسحق بطريرك
األقــــبــــاط ال ــك ــاث ــول ــي ــك ،ألن
"الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة
بــبــطــاركــة ال ــش ــرق وبــقــوانــيــن
الــفــاتــيــكــان" ،مــضــي ـ ًفــا" :أن ــا
كلمت البطريرك الكاثوليكي،

ووعدنى بأنه خالل أيام قليلة سينتهى األمر".
وتــابــع" :أتعشم أن نلحق ال ــدورة البرلمانية الحالية
موضحا أن "القانون موحد،
لمجلس النواب إلق ــراره"،
ً
وهــنــاك بالطبع اختالفات بين الــطــوائــف ،فعلى سبيل
المثال ،ال يوجد طالق فى الكنيسة الكاثوليكية ،لذلك
تم وضع مالحظات لهذا األمر فى بند الطالق على سبيل
المثال ،وهكذا نتعامل مع الكنيسة اإلنجيلية".
واستطرد" :وضعنا مسودات ووصلنا إلى نحو  %95من
الطريق .وباقى نقاط صغيرة متعلقة بالكنيسة الكاثوليكية
فى مصر ،فهى مرتبطة بكاثوليك الشرق ولها قوانين ،وال
قرارا دون موافقة كنائس الشرق".
تستطيع أن تتخذ
ً
عاما
أزمة ممتدة ألكثر من ً 80
كانت بداية األزمة عندما ألغى البابا شنودة الثالث فى
عام  1971العمل بالئحة  ،1938التى كانت تنص على
أسباب محددة للطالق “الغيبة – الجنون أو المرض
المعدى – االعتداء الجسدى – إساءة السلوك – إساءة
العشرة – ترهبن أحد الزوجين – الزنا – الفرقة – تغيير
الدين" ،إذ قرر آنذاك قصر الطالق فقط على علة
مستندا فى ذلك إلى تعاليم
الزنا أو تغيير الملة
ً
الكتاب المقدس "أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته
إال فى حالة الزنى يجعلها تزنى ومن تزوج مطلقة
زنى"– مت.
وكان القرار بمثابة القشة التى قسمت ظهر
البعير بالنسبة للعديد مــن المسيحيات
والمسيحيين ،إذ أثــار جـ ً
ـدل واسـ ًـعــا فى
الكنيسة ،مــا دفــع البعض إلــى اللجوء
لطرق ملتوية للحصول على الطالق
بعد حرمانهم من قبل الكنيسة ،فى أن
ينالوا حق الطالق ،وحرمانهم حق
مباحا
ال ــزواج الثانى بعد أن كــان
ً
لهم.
وظلت األزمــة قائمة حتى بدأت
ـدءا من
فــى الــتــفــاقــم أكــثــر وأكــثــر ،بـ ـ ً
ع ــام  2008عــنــدمــا أج ــرت الكنيسة
األرثــوذكــســيــة ،تــعــديــات عــلــى الئحة
 ،1938نصت على قصر الطالق لعلة
الزنا والشذوذ الجنسي ،وتغيير الديانة،
ً
بدل من تغيير الملة ،لالتفاق مع قانون
األحـــوال الشخصية لألقباط الموحد
الــذى تلتزم به الكنائس المسيحية فى
مصر.
ودفــــع ذلــــك ،الــمــئــات م ــن األقــبــاط
األرثــوذكــس إلــى "االستقالة من الملة"،
بهدف الحصول على الــطــاق وال ــزواج
المدنى من المحكمة المصرية ،مما وضع
الكنسية األرثوذكسية فى أزمة ،خاصة
مع دخول الكنيسة اإلنجيلية على الخط،
وذلك عندما أعلنت األخيرة ترحيبها
بانضمام األقــبــاط المستقيلين من
الكنيسة األرثوذكسية ،وهو ما أثار
غضب الكنسية األرثوذكسية.

وأكــد القس رفعت فكرى ،كاهن الكنيسة اإلنجيلية،
وسكرتير سنودس اإلنجيلى وقتذاك ،أن "الدستور كفل
حرية االعتقاد للجميع وال يمكن رفــض من يرغب فى
ً
محاول
االنضمام للكنيسة اإلنجيلية ،لمجرد الرفض"،
استمالة المستقيلين مــن الطائفة األرثــوذكــســيــة من
خالل دعوة الدولة إلى إقرار الزواج المدني ،لحل أزمة
ال ــزواج الثانى لألقباط األرثــوذكــس ،عبر إصــدار قرار
إدارى النتداب موظف بالشهر العقارى يسمح بزواج أى
مدنيا خارج الكنيسة ،وهى الدعوة التى رفضها
شخصين
ً
مشيرا إلى أن اعتناق
البابا شنودة فى أكثر من مناسبة
ً
الزوج أو الزوجة أى مذهب آخر من المذاهب المسيحية
أو انضمامه إلى أية ملة أخرى مسيحية ،ال يبيح له بتا ًتا
أن يطلق زوجته باإلرادة المنفردة.
"موقعة الكلب"
فــى يوليو عــام  2011نظم المتضررون مــن تمسك
الكنيسة بمنع الزواج الثانى وقفة احتجاجية أمام وزارة
العدل ،أعقبها اعتصام أمام الكاتدرائية بالعباسية ،عرفت
إعالميا بموقعة "الكلب" ،وذلك بعد أن استخدمت
وقائعه
ً
كالبا لفض التجمعات ،وعلى إثرها علق
الحراسة،
قوات
ً
يوما وأمر
البابا شنودة عمل المجلس اإلكليركى لمدة ً 15
بإجراء تحقيق فى الواقعة ،لكن نتائجه لم تعرض على
الرأى العام .فى المقابل ،تقدم العشرات من المتضررين
ببالغ للنائب العام ضد الكنيسة واألنبا "بــوال" ،رئيس
المجلس وأفراد األمن بالكنيسة ،متهمين إياهم باالعتداء
عليهم ،وإطالق الكالب عليهم عند مطالبتهم بالتصريح
لهم بالزواج للمرة الثانية ،وطالبوا بعزل األنبا بوال.
مسيحيا
وفى سبتمبر من العام  ،2011هدد  150ألف
ً
فى مصر بالخروج عن الطائفة األرثوذكسية المنتمين لها،
احتجاجا على استمرار تجاهل الكنيسة لمطالبهم
وذلك
ً
الداعية لحل أزمة الزواج الثانى إال أن الكنيسة أكدت أنها
لن ترضخ لمطالب المحتجين ،مشددة على أنه "ال يمكن
الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أى ظرف

أو ممارسة ضغوط للخروج على هذه التشريعات" ،وحررت
محضرا بالشرطة ضد عدد من قيادات االحتجاج اتهمتهم
ً
فيه بالبلطجة وحمل السالح ومحاولة اقتحام الكنيسة.
تجارب مريرة
كثيرا من البيوت تعج بالخالفات ،إذ
وفى الواقع ،فإن
ً
أن هناك العديد من الراغبين فى الحصول على الطالق
فى ظل مشاكل ال حصر لها بعضها يمكن تحمله ،والبعض
اآلخر يصعب التعايش معه ،فيلجأن للطالق ،والذى تتعدد
أسبابه ما بين أمراض نفسية أو جسدية.
سيدة فى أَواخر األربعينيات من العمر ،تعيش بإحدى
محافظات الصعيد ،تــقــول عــن تجربتها الشخصية:
"تزوجت فى العشرينات من عمرى من رجل تربطنى به
صلة قرابة ولكنى لم أكن أعرفه وإذا بى بعد الزواج بأيام
معدودة ،أفاجأ بأنه غير طبيعى فى معاملته لي ،وعرفت
فيما بعد أنه مصاب بالصرع ،ولم يكن أحد على علم
بذلك ،فقررت االنفصال عنه ألننى لم أعد احتمل العيش
معه" .وسعت الزوجة إلى الحصول على طالق كنسي،
فاستمرت فى العيش فى بيت أبيها ،حتى فقد الزوج األمل
فى عودتها وتزوج ،وبالتالى حق لها الطالق ،والتصريح
بالزواج الثاني ،لكن بعد مرور أكثر من  15سنة.
عاما) فتقول إنها تزوجت
أما السيدة "تريزا وفيق" (ً 41
كثيرا ،على الرغم من الفارق االجتماعى
شخصا أحبته
ً
ً
بينهما ،وأنجبت منه ابنة إال أنها اكتشفت بعد حوالى
خمس سنوات من الزواج ،أنه يدمن لعب القمار ويشرب
الخمر بــشــراهــة ،فلم تتحمل االســتــمــرار معه وطلبت
االنــفــصــال ،حتى تحافظ على ابنتها بــعــيـ ًـدا عــن هذه
الشرور ،فلجأت للمحكمة ،وبالفعل حصلت على طالق
مدني ،وبعدها توجهت إلى الكنيسة لتحصل على طالق
كنسي ،بعد علمها بأنه يمارس الزنا ،وبالفعل فتحت ملف
بالكنيسة ومستمر وضعها حتى اآلن بدون أى جديد يذكر.
مطالبات بسرعة إقراره
ويتبنى "التيار اإلصالحي" داخل الكنيسة ،مطالبات

بــضــرورة منح الراغبين فــى الــطــاق ،هــذا الــحــق عند
استحالة العشرة ألى من طرفى العالقة الزوجية.
ويقول المفكر القبطي ،كمال زاخر إن "الشعب الكنسى
يرحب بقانون األحوال الشخصية الجديد ،الذى يساهم
فى حل مشكالت األقباط".
وأضــــاف" :م ــن يتبنون الــفــكــر الــمــنــاهــض للتجديد
يرفضون فكرة الزواج الثانى فى المسيحية ،ويتمسكون
بنص" :ال طالق إال لعلة الزنا" ،فى الوقت الذى يرى فيه
البابا تواضروس ،أنه فى حال وجود خطر على اإلنسان
يجب أن يكون التعامل فيه بمبدأ "اإلنسان من أجل السبت
وليس السبت من أجل اإلنسان" ،بما ال يخالف العقيدة
المسيحية ،لذا كان هناك فى قانون األحوال الشخصية
مباحا بشروط
الجديد إبــطــال لعقد الـــزواج ،فأصبح
ً
معينة ،ألن هناك حاالت تلجأ إلى القتل حتى تتخلص من
شريك حياتها".
وتابع زاخر" :الدين ال يأتى ليزيد األعباء على اإلنسان
بل ليحرره" ،الف ًتا إلى أن "المجمع المقدس به حوالى 15
عضوا من أصل  131هم المتبنّون لموقف الرفض ولهم
ً
أيضا".
شعبية ً
مــن جــانــبــه ،رح ــب بــيــتــر الــنــجــار مــحــامــى األحـ ــوال
الشخصية ،بقانون األحوال الموحد لألقباط ،قائالً إنه
يساهم فى حل العديد من مشكالت األقباط.
وأضاف أنه حتى اآلن األحكام فى المنازعات المتعلقة
بــاألحــوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين
المتحدى الطائفة والملة تصدر طب ًقا لشريعتهم ،بما
ال يخالف النظام العام .وأشــار إلى أن "التطليق تختلف
أسبابه بحسب الئحة كل طائفة ،حيث يعتبر التطليق
لدى األقباط األرثوذكس لعلة الزنا طب ًقا لنص المادة 50
و  51من الالئحة المعدلة عام  ،2008أما عند األقباط
اإلنجيلين فالتطليق طب ًقا لنص المادة  ،18الفقرة األولى
والثانية ،وذلــك بوقوع أحــد الزوجين بالزنا أو اعتناقه
تماما فنجد أن لدى األقباط
دين آخــر ،وعلى النقيض
ً
الكاثوليك انحالل العقد ال يتم إال بوفاة أحد الزوجين".
وتابع النجار" :من أسباب الطالق عند األرثوذكس التى
تتيح لهم إقامة دعاوى التطليق بشأنها :الزنا والخروج عن
الدين المسيحي"،أما عن أسباب الطالق الخاصة بالروم
بكرا ،وإذا
األرثوذكس ،فإذا تبين الزوج أن زوجته ليست ً
عمدا ،والهجر المتعمد مدة تزيد
أسقطت الزوجة حملها ً
عن ثالث سنوات".
واســتــدرك" :أمــا بالنسبة إلــى األســبــاب الجديدة
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الكنيسة األرثــوذكــســيــة ،وهــى
الهجر ثــاث سنوات لمن لم ينجب وخمس سنوات
هجر لمن أنجب فهى فكرة لم تدخل حيز التنفيذ،
ألن مــجــلــس الــنــواب لــم يــقــرهــا وم ــن وجــهــة نــظــرى
الــقــانــونــيــة ،الــمــوافــقــة عليها مستحيلة لمخالفتها
للمادة  56من الدستور من حيث التفريق بين األفراد
حسب نعمة اإلنجاب".
واس ــت ــط ــرد" :أســـبـــاب ال ــط ــاق الــخــاصــة بــاألرمــن
األرثوذكس فى الحالة العقم ،واإلضرار البالغ بالمصالح
المالية للطرف اآلخر بسوء قصد ،وإذا أبى أحد الزوجين
االختالط باآلخر".

«األغذية المصنعة»« ..مطرح ما يسرى يهرى»

"القومى لألغذية" :خطورتها فى المداومة عىل تناولها ..واألطفال المترضر األكرب >> خرباء :موت بالبطىء ..تؤدى إىل اإلصابة بالرسطان والزهايمر وكوارث صحية أخرى
يقبل الكثيرون على تناول األطعمة المحفوظة،
والمعلبة فى وجباتهم اليومية ،إمــا الستسهال
تناولها بــدون طهي ،أو فى ظل وجــودهــم خارج
البيت ألوقات طويلة ،األمر الذى يجعلهم يبحثون
عما يسد جوعهم ،دون النظر إلى مدى مطابقته
للشروط الصحية من عدمه ،مع ما قد يسببه
ذلك من أضرار جسيمة على المدى البعيد ،نتيجة
تراكم السموم فى جسم اإلنسان.
فضالً عن الحلوى والمسليات التى يحبها
خصوصا ،وتحتوى على مــواد حافظة
األطــفــال
ً
ومحسنات طعم ولــون ،وما تتضمنه من مخاطر
كبيرة على من يتناولها ،والتى تعد المسئولة بشكل
أساسى عن حــاالت التسمم ،التى قد تــؤدى فى
بعضها إلى الوفاة.
األغذية المحفوظة
األغذية المحفوظة هى المضاف إليها مواد
حافظة أو مكسبات لون صناعية أو مواد منكهة،
بقصد إطــالــة عمرها لفترة أط ــول ،أو بغرض
إحداث تغيير فيها على مستوى الشكل أو اللون،
قد تتسبب فى إصابة اإلنسان بأمراض خطيرة.
وتكمن الخطورة فى كونها ال تؤثر على اإلنسان
بشكل مباشر وسريع ،لكن نتيجة تناول كميات
خطرا
منها على المدى البعيد ،حيث تكون أشد
ً
على األطفال ،الذين يقبلون بشراهة على شراء
"الشيبسي" والعصائر التى تدخل المواد الحافظة
فى تصنيعها ،والتى تؤدى المداومة عليها فى سن
مبكرة إلى اإلصابة بقائمة طويلة من األمراض،
نتيجة المواد الكيميائية فى تركيبتها.
أضرار المواد الحافظة
المواد الحافظة والملونة نادرًا ما تكون سريعة
الظهور .وتقول تحذيرات طبية ،إن استهالك
هذه المواد بكميات كبيرة يؤدى إلى تراكمها فى
أنسجة الجسم ،ما يؤدى إلى اإلصابة بــاألورام،

كما توجد تؤدى مادة "البنزويت" التى تستخدم فى
حفظ األطعمة إلى مشاكل فى الكبد؛ وهو العضو
المسئول عن التخلص من المواد السامة التى
تدخل الجسم فتسبب له اإلجهاد.
باإلضافة إلى األطعمة المحفوظة والمختزنة
لفترات طويلة قد تتعرض للفساد؛ فيما يلجأ كثير
من معدومى الضمير إلى تغيير تاريخ الصالحية
بعد انتهائه ،مع ما قد تحتويه من مركبات شديدة
الخطورة على صحة اإلنسان.
وأوضحت دراسات أجريت حول تأثير المواد
الــحــافــظــة ،أن ــه مــع تــطــور صــنــاعــة المنتجات
ضــا
الــغــذائــيــة ،فإنها قــد تسبب للشخص أعــرا ً
جانبية كــالــصــداع والــغــثــيــان والــقــيء واإلســهــال
والحساسية وغــيــرهــا ،كما أن زي ــادة استهالك
المواد الحافظة وأصباغ الطعام خالل التصنيع
تكون فى بعض األحيان مضرة ومسببة ألمراض
سرطانية.
واألغذية المعلبة تتعرض لحرارة عالية عند
التعقيم ،ما يؤدى إلى إهدار فى القيمة الغذائية
للبروتينات نتيجة تحللها بسبب ذلــك ،كما أن
سلبا على بروتينات اللحوم،
الحرارة الزائدة تؤثر ً
فتزداد كمية "األمونيا" فيها باإلضافة إلى تعرض
البروتينات المسئولة عــن الطعم والنكهة إلى
تغيرات كيميائية معقدة.
ومن هذه المواد "الجلوتامين" و"الجلوتاميك"
و"الجلوتاتيون" التى تتفكك نتيجة التعقيم ،كما أن
أيضا على المواد الدهنية
مباشرا
تأثيرا
للتعقيم
ً
ً
ً
محدثة تحلالً بسيطًا فيها ،ما يــؤدى إلى زيادة
نسبة األحماض الدهنية الحرة.
خطر على الصحة
قــال الــدكــتــور مجدى نزيه بالمعهد القومى
للتغذية ،إن الخطر فى تناول الــمــواد الغذائية
المصنعة أو األغذية المعلبة أو المحفوظة ،يكمن

فى اإلفــراط الكبير فى تناولها ،حيث يستقبل
الجسم الكثير من اإلضافات الكيميائية ،ما يجعله
ُعرضة لألمراض.
وأضاف لـ"المصريون" ،أنه "ال ينبغى تناول هذه
األغذية إال عند الضرورة القصوى ،بحد أقصى
مرة أو مرتين كل شهرين ،حتى ال يؤدى اإلكثار
منها إلــى تدمير جهاز المناعة لــدى اإلنــســان،
بسبب ما تحتويه من مواد كيميائية".
وتــابــع" :الــافــت أن األطــفــال هــم الشريحة
األكــثــر إقــبــاالً على األغــذيــة المحفوظة ،التى
تحوى إضافات ومواد حافظة تجذبهم إليها أكثر
نظرا
من غيرهم ،ما يتسبب لهم مشاكل كبيرة،
ً
الستمرار مداومتهم عليها ،ما يفرض على أولياء
األمور منع أطفالهم من تناولها".
ونــاشــد خــبــيــر األغ ــذي ــة بــالــمــعــهــد الــقــومــي،
المواطنين قــائـ ًـا" :تــنــاولــوا األغــذيــة الطبيعية،
المصنعة ،لما لها
وابتعدوا كل البعد عن المواد ُ

من مضاعفات على صحة اإلنسان".
"ومن بين هذه األضرار ،تدمير الجهاز المناعى
لإلنسان ،فالجسم يستهلك قدراته فى تخزين هذه
السموم وال يقدر على التخلص منها فيما بعد ،ما
يصيب اإلنسان باألمراض العديدة" ،وفق "نزيه".
واعتبر أن "الخطأ ال يقع على عاتق المصانع
المنتجة لها ،لكن على المستهلك الذى يفرط فى
استخدامها ،إذ أنها تكون لها درجة حرارة معينة
تحفظ فيها ،وعند تخزينها فى ظروف سيئة يؤدى
تناولها إلى كارثة كبرى".
الملح الصينى
هذه المادة المثيرة للجدل هى مونو صوديوم
جلوتامات ،أو أحــادى جلوتامات الصوديوم أو
الملح الصينى واختصارها  MSGويرمز لها بـ
 .E621وهى مادة معززة للنكهة توجد فى توابل
"اإلندومى" ومرقة الدجاج ،وتباع منفصلة معبأة
أو سائلة ،وتستخدمها العديد من ربات البيوت

لتعزيز النكهة والطعم أثناء الطهي.
وهــذه الــمــادة متهمة بالتسبب فى السرطان
وتدمير خاليا المخ ،وقيل إنها من أحد مسببات
"الزهايمر" وبعض األمراض العصبية األخرى.
وتوضح دراســات مولتها هيئة الغذاء والــدواء
األمريكية فى عــام  ،1995أنــه لم تتضح وجود
عالقة بين هــذه الــمــادة وبعض األم ــراض التى
يــشــاع أنــهــا تسببها مــثــل "الــزهــايــمــر" ،وبعض
األمراض العصبية األخرى ،لكن وجد من خالل
الحاالت المرضية التى ترصدها بعض الجهات
الصحية فى بعض البلدان أنها يمكن أن تسبب
لبعض األشخاص بعض األع ــراض ،التى تعرف
عادة بمتالزمة المطاعم الصينية ،مثل "الصداع
واحمرار الوجه والتعرق واإلحساس بالشد فى
منطقة الوجه وتنمل وحرقة فى الفم وزيادة نبض
القلب وألم فى الصدر وضيق تنفس وغثيان" ،األمر
الذى أدى إلى إجراء الكثير من الدراسات لتقييم
سالمة هذه المادة ومدى مأمونية استخدامها.
تدمر الجهاز المناعى
وقالت الدكتورة ليندا جاد ،استشارى التغذية
الصحية ،إن األغذية المصنعة والمحفوظة تحتوى
بداخلها على نسب عالية من األم ــاح ،مشير ًة
نوعا معي ًنا من األمــاح له تأثير
إلــى أن هناك ً
صحى كبير ،إذ قد يؤدى إلى اإلصابة بالسرطان
واألمــراض الخبيثة .وأضافت لـ"المصريون" ،أن
"مــن بين األم ــراض الناجمة عن تناول األغذية
المحفوظة قلة التركيز والزهايمر فــي ،لكونها
تحتوى على محسنات طعم ولون وصبغات ومواد
غريبة عن الجسم" .وتابعت" :األغذية المحفوظة
تظل فترة مخزنة فى المتاجر ،وهو ما يستلزم
أن تضم فى مكوناتها مواد حافظة ،والتى تدخل
الــجــســم عــنــد تــنــاولــهــا" ،مــوضــحــة أن "الجسم
قلويا أكثر من الحامضي،
الطبيعى دائما ما يكون ً

وهــذه األغــذيــة بما فيها مــن مــواد تجعله يميل
أكثر إلى الحمضيات ،ما ينتج عن ذلك اإلصابة
بااللتهابات والصداع النصفي" .وكشفت استشارى
التغذية ،أن "األطعمة المحفوظة تضعف وتدمر
الجهاز المناعى لإلنسان ،الــذى ب ــدوره يجعله
عرضة للتأثر بأى ميكروبات تصيبه".
وحــذرت استشارى التغذية من أن "الشعرية
سريعة التحضير أو ما يسمى "اإلندومي" توجد
بها مادة الملح الصيني ،التى تؤثر على الجهاز
العصبى لإلنسان على المدى المدى الطويل،
وعلى الرغم من ذلك ،فإن اإلقبال عليها كبير ،وال
ينتبه أحد لصحته".
وفسرت ذلك بأن "األفــراد ليس لديهم وعى
ّ
ٍ
كاف بهذه المخاطر ،إضافة إلى الكسل الذى قد
يدفع األمهات فى البيوت إلى عدم طهى طعام
صحى فــى الــمــنــزل ،والــلــجــوء إلــى شــراء أغذية
محفوظة من المحالت".
الضرر الناتج عن نقل األغذية
يقول خبير تغذية ،إن نقل األغذية المحفوظة
مــن المصانع ألمــاكــن البيع يتسبب فــى إصابة
كميات كبيرة منها بالتلف ،بسبب اختالف درجة
حرارتها ،التى تكون مبردة بدرجة حــرارة تصل
إلى  18تحت الصفر ،لتحمل على ظهور سيارات
مكشوفة ساخنة تحت أشعة الشمس ،وتوزع على
المحال ،لتعرض للبيع فى درجة حرارة تصل إلى
 55درجة مئوية".
وحذر من أن "تلك الظروف البيئية السيئة قد
تتسبب فى حدوث تفاعالت جانبية داخل مكونات
األغذية المعلبة ،منها األكسدة التى تهدد بإصابة
األطفال بأمراض السرطان".
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الزمن الجميل ..الصعايدة يقودون حمالت
تخفيض المهور وجنون قاعات األفراح
مع ارتفاع األسعار وجنون تكاليف الزواج ،ظهرت دعوات فى
الصعيد لمحاربة التكاليف الباهظة ،التى أنهكت الشباب،
ووقفت عقبة كئود فى إتمام األفراح ،بل أدت فى النهاية إلى
حاالت من الطالق ،بسبب كثرة المشكالت التى تالحق الطرفين
من عائلة العريس أو العروس.
وأمام هذا التحدى خاصة فيما يتعلق بأسعار حجز قاعات
األفراح ،فكر عدد من الشباب فى تدشين حمالت إلنهاء هذا
العذاب الذى يعيشه الشباب ،حيث دشن محمد محمود رضوان
مأمور ضرائب بمركز ديرمواس جنوب المنيا ،حملة ألجل زفة
للعروسين بدون قاعات األفراح ،والتى تعود للزمن الجميل

بأخذ العروس من الكوافير ،إلى بيت الزوجية ،وسط بهجة
واحتفاالت ،بدون المرور بقاعات األفراح ،التى وصل سعر الليلة
فيها إلى  30ألف جنيه.
كما قامت عدة قرى أخرى تابعة لمركز المدينة ،وفى القلب
منها قرية زهرة ،بتخفيض تكاليف الزواج ،بأدنى مهر،
لكن يتوجب على العريس أن يكون حافظً ا لعدد من أجزاء
واسعا بين
ترحيبا
القرآن ال يقل عن  5أجزاء ،والتى القت
ً
ً
األهالى.

عبد القادر وحيد

مأمور رضائب يواجه قاعات األفراح بحملة فيسبوكية" ..دلجا" تواجه الغالء بـ"بالها دهب" ..وقرية تشرتط عىل العريس حفظ  5أجزاء من القرآن
قرية زهرة ..تتبنى مبادرة "الزواج" بمهر ال يزيد عىل  10آالف جنيه ..و 100ألف مرة صالة عىل النبى
بعد االستجابة لبعض المبادرات فى عدة
قرى بمحافظة المنيا ،بدأت قرية زهرة التابعة
لمركز المنيا ،تطبيق مبادرة من نوع جديد على
طريقة سيد التابعين سعيد بن المسيب حين
زوج ابنته ألحد الصالحين بأجزاء من القرآن
الكريم .وبعد مرور أكثر من 1400عام ،تنطلق
تلك المبادرة من قرية زهرة التابعة لمركز المنيا
عاصمة المحافظة ،والــذى يطلقها شــاب لم
يتجاوز الخمسين من عمره بعد أن تزوج منذ
عاما من ابنة عمه بمهر بسيط ليعيد الكرة
ً 20
مرة أخرى حين تقدم إلى ابنته طالبة الجامعة
زميلها بذات الكلية فى السنة األخيرة ليطلب
يديها .والــد الــعــروس ،اشــتــرط على العريس
حفظ  5أجزاء من القرآن الكريم وشبكة ال تتعد
 10آالف جنيه كشبكة رمزية والصالة على
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
 100ألف مرة فقط.
وتــعــود القصة حين دشــن عــدد مــن شباب
القرية حملة على الفيس بوك لمحاربة الغالء
والمغاالة فى الزواج تحت عنوان لتسيير الزواج
بقرية زهــرة ال للمهور والشبكة العالية ،حيث
كانت من نصيب حمدى أنــور زيــدان المدرس
بقرية زهرة االبتدائية ،والذى وافق على زواج
ابنته بـــ 5أج ــزاء مــن الــقــرآن الكريم يحفظها
العريس إلى جانب الصالة على النبى  100ألف
مرة فقط بجانب شبكة بسيطة ال تتعد مئات
من الجنيهات.
وقــد تقدم بالفعل الشاب طالب الجامعة،

إسالم عبد النبى محمد يوسف وشهرته إسالم
أبو جمعة بطلب يد العروس من والدها.
بالفعل من جانبه وافق والد العروس بقبوله
المهر من القرآن الكريم ،يبدأ بسورتى البقرة
وآل عمران ،والصالة على الرسول الكريم 100
ألف مــرة ،حيث وافــق العريس وأهله مع عدم
عمل زفاف إال من أمام المنزل وعقد القران
داخل أحد المساجد.
أكد حمدى أنور زيدان لـ"المصريون" أن هذا
المنطق يجب أن يطبق فى أيامنا فى ظل الغالء
وارتفاع أسعار الذهب وطلبات العروس يجب أن

تقل واالكتفاء بمتطلبات المعيشة فقط وليس
كما يفعل بعض الناس"مطبخ يتكلف أكثر من
120جراما من
 100ألف جنيه وشبكة تتعدى
ً
الذهب وفرح وزفة فى إحدى صاالت األفراح
تتكلف أكثر من  30ألف جنيه بجانب دعوات
الغداء والطعام والموائد وغيرها من األمور
التى عادة ما تنتهى بالطالق".
ـامــا أو
ـ
20ع
ـن
ـ
م
ـزوج
وأض ــاف زي ــدان ،أنــه تـ
ً
أكثر من ابنة عمه بزواج بسيط ومسكن بسيط
وعفش على قدر الحال واألمور صارت طبيعية
أمام ما يحدث اآلن فهو نوع من البذخ والترف

وينتهى بخراب البيوت أو انهيار األسرة بالطالق
واالنفصال.
مترددا حين كان
وتابع قائالً :العريس كان
ً
أحــد أعضاء تدشين حملة محاربة الغلو فى
الــزواج ،وصدم حين وافقت على طلبه بحفظ
الــقــرآن والــصــاة على النبى ولــم أطــلــب منه
كتابة قائمة منقوالت زوجية بمئات اآلالف من
الجنيهات بل كل ما يحضره العريس يكتب فقط
وكل ما تجهزه العروس يكتب فقط من مطبخها.
وطــالــب زيـ ــدان ،كــل أســر الــقــريــة والــقــرى
ظا على النسل
المجاورة ،بأن يحذوا حذوه حفا ً

حملة لمواجهة غالء قاعات األفراح بكفر خزام فى ديرمواس
العروس من الكوافري لبيت العريس ..توفري 30ألف جنيه فى ليلة الزفاف ..وحملة جديدة إللغاء الشبكة
أكــــدت إحــصــائــيــة أول ــي ــة لــلــجــهــاز
المركزى للتعبئة واإلحصاء ،أن إجمالى
سنويا
مــا ينفق على صــاالت األف ــراح
ً
يــعــادل  20مليون جنيه ســواء قاعات
األفــراح فى القرى التابعة للجمعيات
األهلية أو المؤسسات غير الحكومية.
وتــــصــــدرت مــحــافــظــة ال ــق ــاه ــرة،
المحافظات الــتــى تقيم األفـ ــراح فى
قاعات الفنادق أو الــنــوادى الرياضية
أو بعض المؤسسات الحكومية غير
إن محافظة المنيا ،بدأت أفراحها منذ
سنوات فى إقامة حفالت الزفاف فى
قاعات األفراح الفارهة والراقية سواء
فــى ن ــواد راقــيــة أو قــاعــات مخصصة
لألفراح والتى تصل تكلفتها إلى أكثر
من  30ألف جنيه والبعض منها يصل
إلى 100ألــف جنيه فى الليلة الواحدة
بما فيه البوفيه المفتوح والعشاء داخل
القاعة.
وانطلقت مبادرة فى قرية كفر خزام
التابعة لمركز ديرمواس ،دشنها عدد
مــن أبــنــاء القرية على رأســهــم محمد
مــحــمــود رضــــوان ،مــأمــور الــضــرائــب،
والــذى دشن الحملة عبر الفيس بوك
مطالبا األســر بإلغاء قاعات األفــراح
ً
وذلك يوم  11نوفمبر الماضى والتى
القت قبوالً
كبيرا من القرى المجاورة
ً
وأبناء القرية.
قـــــال رضــــــــوان فــــى تــصــريــحــات
لـــ"الــمــصــريــون" إن الــحــمــلــة هدفها
تخفيف الــعــبء على الــعــريــس وأهله
وكذا العروس ،حيث إن قاعة األفراح
بمركز ملوى وصلت الى  25الف جنيه
وفــى مــركــز ديــرمــواس وصلت
إلى  15أل ًفا بجانب البوفيه
المفتوح ورســـوم النقل
وتـ ــوصـ ــيـ ــل الـ ــعـ ــروس
لمنزلها بعربات تأجير
السيارات.
وأضـ ــاف رضـــوان،
أن أولى االستجابة من
تلك الحملة أن أحد أبناء
قرية كفر خــزام ألغى حنة
العروس ،واستبدالها بليلة قرآن
وإلغاء العزائم والعشاء واالكتفاء بتوزيع
الــمــشــروبــات الساخنة والــبــاردة على
المعازيم بل إن األمــر وصــل إلــى قيام
العريس بأخذ عروسه من الكوافير إلى
منزله مباشرة ،وإلغاء قاعات األفراح

والــصــالــة وتــأجــيــرهــا وبــعــض
الــعــزب والــقــرى الــمــجــاورة
بــــدأت تــســتــجــيــب لــهــذه
الحملة.
وأشار رضوان ،إلى
أنه سيبدأ حملة إلغاء
الشبكة والــتــى وصلت
بــمــركــز ديـــرمـــواس من
جراما من
 100إلى 120
ً
الــذهــب للعروسة الــواحــدة
م ــم ــا س ــب ــب فـ ــى ال ــع ــدي ــد مــن
المشاكل التى عادة ما تنتهى بالطالق أو
المشاجرات وربما تقع إصابات أو قتلى
بسبب االخــتــاف على تكاليف الفرح
والــزفــاف وعــقــد الــقــران ال ــذى بــدأت
معظم القرى تطبيقه فى المساجد.

وتــابــع ق ــائــاً :إن األف ـ ــراح بــدأت
فــى كفر خ ــزام بعقدها فــى الــشــوارع
والــمــيــاديــن الــواســعــة مــن خــال إقامة
منصة للعروسين وأسالك كهرباء مزودة
بــاألنــوار إلــى جــانــب دى جــى بسيط،
والبعض اآلخر ألغى الزفاف وجعله من
الكوافير إلى منزل العريس مباشرة.
ولم تكن تلك المبادرة الوحيدة ،التى
انطلقت فــى كفر خــزام ،بــل إن هناك
مبادرة مماثلة انطلقت فى عزبة رسالن
التابعة لمركز المنيا حسبما قال مجدى
رسالن المحامى ،إن القرية تبنت حملة
من عامين بدبلة وخاتم فقط للعروس.
كبيرا من األسر
ـددا
وأوضــح ،أن عـ ً
ً
اســتــجــاب لــهــذه الحملة تخفي ًفا على
العريس من تكاليف الشبكة ،وأخذنا من

شعار خليها تخلل وشعار خليك عند
أمــك واحضنها ،حملة للتوسط لدى
األســر بدبلة واحــدة وخاتم للعروس ال
يتعدى قيمتهما  5آالف جنيه وتخفيف
الحمولة من  30و 20ألف جنيه إلى ألف
جنيه فقط والبعض اآلخــر يقوم عدد
مــن الجمعيات األهلية بتتبنى رعاية
الحمولة والواجبات التى تقدم للعروس
عقب الزفاف.
وأض ــاف رس ــان ،أنــه دشــن حملة
أخــرى بعنوان ال للمغاالة فى الــزواج
تــم تطبيقها بالقرية وبــعــض القرى
األخ ـ ــرى بــعــد اجــتــمــاعــات م ــع كــبــار
العائالت واالتفاق على تحديد قيمة
الشبكة والمهر ومصاريف الــمــأذون
الــشــرعــى وتكاليف ال ــزواج إلــى غير
ذلك من األمور التى تيسر الزواج بين
الشباب والفتيات .وأرجــع رسالن،
تلك المبادرات إلى عدد من األسباب،
أولها الــظــروف التى يمر بها العامة
حاليا من صعوبة مالية فى اإلنفاق أو
ً
تكاليف الزواج أو أجرة قاعة األفراح
أو غــيــر ذلــك مــن األمـــور الــتــى تقف
عائ ًقا أمــام الشباب بعد زيــادة نسبة
العنوسة فى مصر إلى  2مليون وأكثر
خالل العام الماضى وربما تزيد إذا
لم تستجب األسر إلى تلك المبادرات.
وم ــن جــانــبــه ق ــال مــحــمــد محمود
رضــوان ،منسق حملة مواجهة قاعات
األفــراح بديرمواس ،إن نسبة العنوسة
زادت فى مركز ديرمواس فى السنوات
األخيرة بسبب الغيرة والعادات والتقاليد
واألعراف التى تسود عدد من العائالت
والــقــرى بمركز ديــرمــواس .وأوضــح،
أن الحالة النفسية والبطالة والحالة
االقتصادية أجبرت اآلباء واألمهات إلى
التيسير فى الــزواج واالستجابة لتلك
الــدعــوات الفيسبوكية ،والــتــى حققت
كبيرا بين العائالت ببعض قرى
نجاحا
ً
ً
محافظة المنيا .من ناحية أخرى ،بدأت
بعض العائالت فى عقد أفراح مجمعة
مثلما يحدث بقرية الشيخ تالتة بمركز
سمالوط ،حيث إن األسر تقوم بتزويج
معا
االبن والبنت وأحيا ًنا لولدين األخوة ً
فــى حفل واحــد بــزفــاف واحــد وتكلفة
واحدة ومهر بسيط وشبكة قليلة.

جمال زكى

واالبتعاد عن الــزواج العرفى والغلو فى المهر
والحمولة التى وصلت إلى  30ألف جنيه تنتهى
فى شهر ويظل العريس مدا ًنا إما للبنوك أو يبيع
ضا أو يلجأ إلى طرق غير مشروعه يوفر من
أر ً
خاللها مصاريف الزواج.
نجاحا فى قرية زهرة فقط،
الحملة لم تلق
ً
بل إن بعض القرى وشبابها بدأوا فى تفعيل تلك
الحملة وبدأت أعداد من الشباب فى قرى التل
وصفط اللبن وعزبة بشرى ،تحاول أن تقنع
األســر واآلبــاء والعائالت بهذه المبادرة ،التى
تعد أول مبادرة تطبق فى صعيد مصر بل على

مستوى المحافظات.
ومن جانبه قال العريس إسالم عبد النبى،
كنت أحب خطيبتى باعتبار أنها زميلتى وكنت
طالبا فى
مترددا فى طلب يدها وأنا ال زالت
ً
ً
السنة النهائية بالجامعة ،إال إننى لما عرضت
الــمــوضــوع عليها لــم تــتــردد لحظة واح ــدة بل
وافــقــت ألن كــانــا يــعــرف الطريقة الشرعية
فى الزواج ونعرف مدى المعاناة التى تعانيها
األســر فى ظل األوض ــاع الحالية من تكاليف
الزواج ومتطلباته التى لم تنته بل على العكس
والد العروس وافق على مساعدتى بكل أنواع
المساعدة.
وأكــد ،أنها مبادرة تحتاج إلى من يدعمها
فــى كــل ربــوع المحافظة وليس على مستوى
القرية وطالب إســام ،كل شاب مثله بأن يتق
الله فى عروسه ويحافظ عليها ما دامت راضية
عن شبكة هدية ومهر بسيط وعفش على قدر
حالتهم وليس مثلما نــراه من تكاليف باهظة
ومصروفات تنتهى ليلة الزفاف.
كما طالب إسالم ،اآلباء واألمهات بأن يتبعوا
منهج النبى الكريم ،فالصالة على النبى من
شرائع السنة وهى واجبة ونصلى على النبى
مليون مرة وليس  100ألف من أجل أن يعيش
مع زوجة صالحة تكون له حسنة الدنيا واآلخرة،
بحسب قوله.

جمال زكى

مبادرات لتخفيض المهر والشبكة لتنتهى بدبلة
وخاتم ..وعمدة قرية يواجه العنوسة بحملة شعبية
تنطلق بعض الحمالت على منصات
التواصل االجتماعى منذ عــام ،2016
والتى تطالب األســر المصرية بتيسير
طلبات ال ــزواج بين الفتيات والشباب
المقبل على الزواج.
وكانت أول انطالقة من محافظة قنا،
تالها محافظات الشرقية والمنوفية
والفيوم،وتعتبر محافظة المنيا أولــى
مــحــافــظــات مــصــر ال ــت ــى تــطــبــق تلك
المبادرات بشكل فعال وحيوى مما أدى
إلى تكرارها فى عدة قرى بمحافظات
مصر وهى الزواج بالقرآن.
وخالل تلك السنوات دارت مناقشات
داخل البرلمان المصرى ،انتهت ببيان
ألحـــد ال ــن ــواب طــالــب فــيــه المجتمع
بضرورة تيسير تخفيض الزواج من مهر
وشبكه.
وكانت المبادرة األولى بدأت لتخفيض
الشبكة والمهر فى محافظة المنيا بقرية
اجتماعا لكبار
صفانية الــتــى عــقــدت
ً
العائالت ،وتم االتفاق على تقليل نفقات
الشبكة الذهبية والمالبس وغيرها من
النفقات ،بهدف مساعدة وإعانة الشباب
على الزواج ،وتم التوقيع على وثيقة بين
العائالت لاللتزام بها.
وفى قرية أخرى من قرى مركز المنيا،
انطلقت فى قرية «بهدال» ،مبادرة أخرى
تحت مسمى «الحملة الشعبية لتيسير
الـــزواج» ،حيث استضاف منزل عمدة
القرية حيدر محمود وبمشاركة رجال
ديــن وع ــدد كبير مــن رؤوس العائالت
اجتماعا التخاذ خطوات
وأهالى القرية،
ً
جدية إلقــنــاع األهــالــى بإلغاء معوقات
الزواج ،واتخاذ تدابير من شأنها تيسير
خــطــوات الـ ــزواج على الــشــبــاب ،للحد
من انتشار ظاهرة «العنوسة» ،وارتفاع
معدالت أعمار األزواج الشباب.
وتــوصــلــت الــحــمــلــة ،إل ــى وض ــع حد
أقــصــى لقيمة شـــراء شــبــكــة الــعــروس
بــأال تزيد قيمتها على  20ألــف جنيه،
ومــشــاركــة العريس الــعــروس فــى شــراء
المستلزمات ،وإلغاء العادات الشعبية
الــمــكــلــفــة مــثــل إق ــام ــة حــفــات زف ــاف
ضخمة وإقامة المآدب الغذائية.
وفــى ذات السياق ،قامت مجموعة
مــن شــبــاب قــريــة دلــجــا التابعة لمركز
ديــرمــواس بمحافظة المنيا ،بتدشين
حملة "بــاهــا ده ــب" ،وذلــك لتخفيض
تكاليف الـــزواج الباهظة أمــام الغالء
والظروف الصعبة التى تواجه الشباب .
يقول"ابراهيم عطية ،أحد أبناء قرية
دلجا ،وأحد أعضاء منسقى الحملة  ،إن

الهدف من انطالق الحملة هو التيسير
لــلــزواج ومــحــاربــة ال ــع ــادات و التقاليد
المتواجدة من عشرات السنين ،والتى
تقف عائ ًقا فى وجه الشباب ،حيث تبدأ
من جانب أهــل الــعــروس ،قبل الموافقة
لالرتباط بكريمتهم نجد المغاالة وتحديد
عدد جرامات الذهب ،الذى يتراوح ما بين
جراما بل أكثر فى ظل
جراما و 150
70
ً
ً
ارتفاع أسعار الذهب الرهيب.
وأضــاف إبراهيم لـ"المصريون" أن
الــعــائــات تحتاج إلعـــادة التفكير فى
الــمــغــاالة فــى المهر وال بــد مــن تغيير
وجهات النظر ،فالحياة أصبحت صعبة
للغاية ونحن نريد تخفيف العبء على
تماما
الطرفين وال نطلب إلغاء الذهب
ً
بل مطلبنا أن تخفيض شبكة العروس
للحد المناسب لظروف الشباب الذى
أيضا.
يتكفل بالشقة والمالبس ً
قريبا
وأوضــــح ،مــن الــمــقــرر سيتم
ً
تنظيم نــدوة لتوعية األهــالــى ،بحضور
الــشــبــاب وكـ ــوادر مــن الــقــريــة والمركز
والمحافظة.
ورص ــدت"ال ــم ــص ــري ــون" بــعــض آراء
أهالى القرية المقبلين على ال ــزواج ،
حيث تقول عبير محمود ،خريجة آداب
المنيا ،أرى أن الشبكة هدية العريس
للعروس ،ومــن الــواجــب أن تكون شيئًا
رمزيا على حسب استطاعته فاستقرار
ً
الحياة الزوجية ليس بالذهب.
أيضا
وأضــافــت" :الــشــبــاب وأهــلــهــم
ً
ميتشرطوش فى الجهاز وزيــادة فلوس
المالبس" .
وبادلتها الرأى نوسة حسين قائلة :إن
األب أحيا ًنا يتحمل فوق طاقته لشراء

جهاز ابنته حسب شــروط االتفاق مما
يسبب معاناة لكثير من فتيات األسر
الفقيرة لتكون مثل غيرها .
بينما ترى "وفاء عبدالنبى" أن الذهب
ما هو إال للتفاخر فى معظم األوقــات
ألن الــزوج يتكلف بشراء أكثر من 100
جرام دهب وبعد الــزواج يبيعهم بسبب
أن ــه تــم اقــتــراض أمـ ــوال الشبكة قبل
الــزواج أو لضائقة مالية .وتابعت :إن
األهــم من الذهب هو شخصية الشاب
وأخــاقــه فالحياة الزوجية المستقرة
قائمة على التفاهم بين الفتاة والشاب،
وأنهم يــراعــوا ربنا فينا ،ومــن الممكن
حفظ حقوقنا األخرى من خالل قائمة
المنقوالت.
وقال "مصطفى سيد" :أنا من وجهة
نظرى أن الحملة رسالة سامية لكل أب
وأم هدفهما الحفاظ أوالً على الجانب
الروحى فى أبنائهم قبل الجانب المادى
ومع كامل احترامى للجميع الذهب ليس
مقياسا للفرحة ،تــوجــد بــدائــل أخــرى
ً
للفرحة ،منها الستر والحفظ ومراعاة
الله فى الحياة الزوجية ،أكيد كل هذه
األشياء فرحتها أفضل بكثير من فرحة
أيضا نتمنى أن الرجل
الــذهــب ،ولكن
ً
نفسه يقدر ذلك ويضع فى قرار نفسه
أن وال ــد الــعــروس بــهــذه الــطــريــقــة قد
أعطاه أمانة غالية وليست سلعة.
أيضا ،إلى أنه
كما أشار أحد األهالى ً
كثيرا من األهالى سينتقد
بالرغم من أن ً
الحملة ولكن البــد أن يعلموا أن زيــادة
المغاالة فى الشبكة ضد مصلحة البنت
ألن الشاب بإمكانه أن يلجأ للزواج من
تعقيدا.
بلد آخر مما يزيد األمور
ً
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"كل لبيب باإلشارة يفهم"..

ذوو اإلعاقة السمعية فى مصر من يسمع صرخاتهم؟

«كل لبيب باإلشارة يفهم» ،عبارة تستخدم في اإلشارة إلى األشخاص األذكياء
والنابهين الذين يتمكنون من فهم اإلشارات والنظرات من غير شرح أو تفسير،
ما بالك بهؤالء األشخاص الذين يعيشون حياتهم بهذه الطريقة ،ال يتعاملون
سوى بلغة اإلشارة في كل حياتهم ومعامالتهم مع اآلخرين ،فاإلشارة هي لغة
تواصلهم الوحيدة مع العالم
عصيا على الذي يستخدم لسانه في التعبير بأي عضو آخر
ربما يكون المر
ً
بديالً عن ذلك ،إال في حالة الضرورة ،لكن ال غرابة لدى متحدي اإلعاقة
السمعية «الصم والبكم» ،فقد نشأوا على استخدام لغة اإلشارة في
يسيرا عندما يكون الحوار بين اثنين يفهمان لغة
التعامل ،قد يكون األمر
ً
بعضهما ،بخالف ما إذا كان أحدهما يتحدث ال يجيدها اآلخر ،ستصبح

المعاناة وقتها أشد في التعبير عن الذات.
هناك إشارات بسيطة مثل« :أنا جوعان أو عطشان» ..وغير ذلك من اإلشارات
التي نستطيع أن نقولها أو نفهمها بسهولة ،لكنهم هناك أمورًا صعبة التعبير
عنها عندما يتعلق األمر بالشكوى من اآلالم ،أو بحاجة إلى إجابة عن سؤال
يودون طرحه ،مثل هذا يحتاج إلى من يتقنون لغة اإلشارة.
كان في السابق يتم التعامل مع متحدي اإلعاقة السمعية على أنه غير كامل
األهلية وال يعتمد عليه ،بل إنه أحيا ًنا كثيرة كان يتعرض لمضايقات من
المحيطين به ،وربما في بعض المجتمعات األقل ثقافة حتى اآلن.

أمينة عبدالعال

أصم :نعيش فى عزلة إجبارية ..ونفسنا نكون زى باقى الناس ونالقى حد يفهمنا>> "القومى لحقوق اإلنسان" يطالب بإدراج مادة اإلشارة بالمدارس من أجل إدماجهم داخل المجتمع
أشهر الشخصيات الصماء فى التاريخ
من أشهر الشخصيات التي
أثــبــتــت وجــودهــا عــلــى مستوى
العالم على الرغم من اإلعاقة
الــســمــعــيــة الــتــي تــعــرضــوا
لــهــا مــنــذ والدت ــه ــم أو
نــتــيــجــة إلصــابــتــهــم
بــأمــراض أدت إلى
إصابتهم بالصمم
الــتــام ،عــلــى سبيل
الــمــثــال ال الحصر،
مــــــعــــــجــــــزة األدب
العربي "مصطفى صادق
الرافعي" الذي تعرض لإلصابة
بمرض "التيفود" الــذي أضعف
سمعه ،ثم أفقده إيــاه ،وهناك

"بيتهوفن" أعظم موسيقي في
العالم ،وقد ألف أعظم ألحانه
"السيمفونية التاسعة" عندما
تماما ،وهناك
فقد سمعه
ً
أيــضــا "ديــفــيــد راي ــت"
ع ـ ــاش ـ ــق الـــشـــعـــر،
الـــــــــذي ولـــــــد فــي
جوهانسبرج ،فعلى
بالرغم من إصابته
ب ــال ــص ــم ــم ،إال أن
حصيلة إنــتــاجــه نحو
كتابا تشمل أعماله
24
ً
ومــؤلــفــاتــه ودواويـ ــنـ ــه الــتــي ال
تزال تدرس حتى اآلن في أكبر
الجامعات العالمية.

لغة اإلشارة

في طريقك ربما ما تصادف
شبابا أو فتيات يحملون الهاتف
ً
المحمول وينظرون إلى شاشته،
بينما يتحدثون بلغة اإلشارة إلى
الطرف اآلخر ،أو تجد مجموعة
أفــراد في الطريق العام يقفون
في دائرة ،يتحدثون بلغة اإلشارة،
ق ــد يــشــعــر الــبــعــض بــإحــســاس
الشفقة تجاههم ،والبعض اآلخر
يسخر منهم والبعض يفخر بهم
ألنهم تحدوا إعاقتهم ،إال أنهم
في كل األحــوال ال يعبأون برأي
أحد ،واثقين بأنفسهم ،عازمين
قدما نحو تحقيق
على المضي
ً
أهدافهم.
ربما يسأل البعض عن أصل
لغة اإلشـ ــارة فــي الــعــالــم؟ ،كما
يقولون" :الحاجة أم االختراع"،
وحاجة الصم إلى الحديث مع من
حولهم ،كانت هي الضرورة التي
جعلتهم يلجأون إلــى استخدام
لــغــة اإلشــــارة ،وهــى عــبــارة عن
مجموعة من اإلشــارات باأليدى
أو التهجئة باستخدام تشكيل
األصابع لتكوين كلمات وجمل.
وحسب وثائق ،فإن "جوان بابلو
بونيتت" كتب مقالة باإلسبانية
بعنوان" :اختصار الرسائل والفن
لتعليم البكم الكالم" في مدريد
بإسبانيا ،في عام  ،1620وكان
ذلك أول وسيلة للتعامل مع علم
األصوات ،ثم من خالل أبجديات
"بوينت" ،قام األطفال الصم فى
مدرسة "تشارلز ميشيل ديليبي"
باستعارة تلك األحرف وتكييفها
حاليا بدليل األبجدية
بما يعرف
ً

الفرنسية للصم ،وقــد نشر فى
القرن الثامن عشر واستمر حتى
اآلن ،فــى مجتمعات الصم فى
باريس.
وب ــدأ "آب ــى تــشــارلــز ديليبي"
بتدريس الصم بعد أن تعلم لغتهم
مــن الــصــم الــمــوجــوديــن هــنــاك،
ثــم أدخــل واعتمد لغة اإلشــارة
الفرنسية التى تعلمهم وعدلها
فى مدرسته ،فظهرت على غرار
لغة اإلشــارة الطبيعية ،ثم أنشأ
أول مدرسة عامة لألطفال الصم
فى باريس فى عام .1755
وتوجه "لورانت كليرك خريج
ومدرس سابق فى باريس برفقة"
تــومــاس هوبكنز قالودينت إلى
الــواليــات المتحدة إلنــشــاء أول
مدرسة أمريكية للصم فى مدينة
هاردفورد.
وانـــتـــشـــرت الـــــمـــــدارس فــى
الواليات األمريكية المختلفة ،ثم
قاموا بإنشاء مقر تعليمى أمريكى
للصم والبكم فى عام  ،1817ثم
فــى ع ــام  1864تــأســســت كلية
للصم والبكم بموافقة الرئيس
أبــراهــام لينكون وأطــلــق عليها
"كــلــيــة الــصــم والــبــكــم الوطنية"
ثم  1894كلية " قالودينت" ثم
جامعة "قالودينت" .1986
وف ــي مــصــر والــعــالــم العربي
سنويا في األسبوع
يتم االحتفال
ً
األخــيــر مــن أب ــري ــل ،بـــ"أســبــوع
األصـــــم الـــعـــربـــي" ،حــيــث يتم
التركيز على حقوق الصم والبكم
أيضا بأسباب
والتوعية الصحية
ً
فقدان السمع وضعفه.

معاناة الصم

أهم الحلول المطروحة

"بيقولوا أنــت أصــم ،عبيط ،مافيش توفير آليات لغة اإلشارة داخلها".
وأشار إسحاق إلى أن "وزارة الداخلية
عقل فى دماغك" ،قالها محمد سالم،
معبرا عن معاناته ،قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد
شاب عشرينى أصم
ً
كــونــه ال يــجــد َم ــن يــفــهــم لــغــتــه ،قــائـاً الــصــم واتــحــاد ذوى اإلعــاقــة السمعية
لـــ"الــمــصــريــون" بلغة مــكــتــوبــة" :نفسى والــمــجــلــس الــقــومــى لــشــئــون اإلعــاقــة
أالق ــى حــد يفهمني ،حــد يــكــون بيفهم لتدريب عدد من الموظفين بالوزارة على
لغة اإلشارة ويترجمها للناس ،ال بعرف لغة اإلشــارة ،لمساعدتهم داخل أقسام
أركب مواصالت وال بعرف أجيب دوا من الشرطة في تلقى شكاوى ذوى اإلعاقة
الصيدلية لو تعبان ،وده مش بإيدى إرادة السمعية والتعامل معها".
وذكر أن "مجلس النواب قام بإصدار
ربنا وأنا راضى الحمد لله بيها".
أم ــا أحــمــد وه ــو ش ــاب أص ــم آخــر ،قانون رقم  10عام  2018لذوى اإلعاقة
عموما وذوى اإلعاقة السمعية خاصة،
شاكيا من معاناته
فكتب لـ"المصريون"
ً
ً
في التواصل مع اآلخــريــن" :ال بنعرف وهو خير دليل على اهتمام الدولة بدمج
نتعلم كويس وال عارفين أى حاجة فى هــذه الفئة داخ ــل المجتمع واالرتــقــاء
العربى وال أى مادة تانية ،المدارس مش بمستواهم االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي
فيها مترجمين ،مفيش حد فاهمنا إحنا والعمل على دمجهم داخل المجتمع".
وأكد إسحاق أن "دور اإلعالم تجاه
حاسين إننا فى عالم والدنيا كلها فى
جدا ،حيث إن العديد
عالم تاني ،نفسى أعيش زى باقى الناس هذه الفئة مهم ً
مــن الــبــرامــج التليفزيونية المختلفة
وأالقى الناس اللى حواليا فهماني".
ويقول الدكتور أحمد إسحاق ،مسئول ت ــق ــوم بــتــوفــيــر مــتــرجــمــيــن لــتــرجــمــة
مــحــتــواهــا إلــيــهــم ،وحــالـ ًـيــا
وحدة ذوى اإلعاقة بالمجلس
فــي الــكــنــائــس والــمــســاجــد
الــقــومــى لــحــقــوق اإلنــســان،
يــتــم تــوفــيــر مــتــرجــم إشــارة
إن "ذوي اإلعــاقــة السمعية
للصلوات".
يعانون مــن إشكالية كبيرة
أمــا عــن أهــم المشكالت
من التواصل مع المجتمع،
التي يواجهها ذوو اإلعاقة
نظرا لغياب لغة اإلشارة".
ً
السمعية ،فأكد أنها "تتمثل
وأض ــاف لـ"المصريون":
في عدم قدرة المجتمع على
"هــــنــــاك م ــف ــه ــوم خــاطــئ
الــتــواصــل معهم مــن خــال
لـ ــدى الـــنـــاس ،أن الــمــعــاق
لغة اإلشــارة ،وهى الطريقة
ســمــعـ ًـيــا مـــن الــمــمــكــن أن أحمد إسحاق
الــوحــيــدة لــلــتــواصــل معهم،
يقرأ ويكتب ،وهــذه معلومة
خاصة أنهم مثل باقى أفراد
خاطئة فالغالبية العظمى
منهم ال تجيد ال ــق ــراءة وال الــكــتــابــة ،المجتمع يــعــانــون مــن مشاكل متعددة
وبناء عليه فالطريقة الوحيدة للتواصل سواء فى الصحة والتعليم ،وسائر األمور
هى اإلشــارة ،وبما أن المجتمع ككل ال الحياتية ،خاصة فــى العمل ،ويترتب
يتقن لغة اإلشــارة ،فالمصاب باإلعاقة على ذلك مشكالت كثيرة أهمها غياب
الــتــواصــل مــع اآلخــريــن ،فهم دائـ ًـمــا ما
السمعية يعانى من العزلة واالنطواء".
وأوضــح مسئول وحــدة ذوى اإلعاقة ينعزلون على أنفسهم".
وطــرح المسئول بالمجلس القومي
بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان ،أنه
خــال الــفــتــرة األخــيــرة وتــحــديـ ًـدا منذ لحقوق اإلنسان ،حالً للمشكلة يقوم على
ثـــورة  2013هــنــاك اهــتــمــام كبير من توفير مادة اإلشارة بالمدارس ،على أن
جــانــب الــدولــة ب ــذوى اإلعــاقــة بــصــورة تكون اختيارية لمن يرغب في تعلمها،
تدريجيا.
عامة ،والسمعية بصفة خاصة ،وهو ما لحل مشكلة التواصل معهم
ً
ورأى أنــه من الصعب أن يتم توفير
واضحا فى تبنى إجــراءات لدمج
يظهر
ً
ذوى اإلعاقة السمعية بالمجتمع ،ففي مــادة لغة اإلشــارة في الــمــدارس كمادة
الــســابــق كــانــت هــنــاك مـــدارس خاصة أســاســيــة ،إال أن ــه مــن الممكن توفير
بهم فــقــط ،وأقــصــى دراســـة يحصلون مترجم إش ــارة فــي كــل مــدرســة حسب
عليها هي الدبلوم ،وكان من الممنوع أن اإلمكانية لتعليم مــبــادئ لغة اإلشــارة،
يلتحقوا بالجامعات ،لكن اآلن مسموح وهى ال تحتاج إلى أكثر من يوم واحد
لهم بالقبولم بالجامعات التي تستطيع ومن الممكن تطبيقها في المدارس.

قال تامر أنيس ،رئيس االتحاد المصرى للصم فى إنشاء مشروعات صغيرة حتى يتمكن من
وعضو المجلس القومى لشئون اإلعــاقــة ،إنه العيش ،وذلك عن طريق مترجمين متخصصين".
وتابع" :على سبيل المثال يتم تخصيص وقت
يعمل العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة
لذوى اإلعاقة من فئة الصم وضعاف السمع فى لالهتمام بالمرأة الصماء بالجمعية لمساعدتها
وتعليميا عــلــى زيــــادة ال ــوع ــي ،وتــقــديــم لــدعــم لــهــا من
ثقافيا
مصر ،والعمل على االرتقاء بهم
ً
ً
واجتماعيا ،في ظل ارتفاع عدد الصم وضعاف أجــل مساعدتها على مواصلة مــشــوار حياتها
ً
السمع ،الذي يصل إلى أكثر من  3ماليين أصم .بمفردها".
وعن آليات تفعيل المبادرة ،أوضح أنها عبارة
وشدد على أنه "يجب االهتمام بهذه الشريحة
جدا عــن دورات تــدريــبــيــة لــلــصــم عــلــى اإلســعــافــات
الكبيرة من المجتمع ،فهناك مشاكل كثيرة ً
يعانون منها؛ مثل تــراجــع المستوى التعليمي األولية ،كما يتم تنظيم احتفاالت خالل األعياد
والمناسبات ،وعقد نــدوات دينية
نظرا لعدم وجود مدرسين أكفاء
لديهم،
ً
لــمــعــرفــة الــصــم ب ــاألم ــور الــديــنــيــة
وعلى دراي ــة بلغة اإلشـــارة ،مما يــؤدى
وغيرها من النواحي األخرى.
إلــى ارتــفــاع نسبة األمــيــة بين خريجي
وتمنى عضو المجلس القومي
المدارس الثانوية للصم وضعاف السمع
لشئون اإلعــاقــة ،أن "يتم االهتمام
قد تصل إلى نسبة  %90من الملتحقين
بتعليم الــصــم ألجــل الــقــضــاء على
بها ،فضالً عن قلة الوعي ،لعدم وجود
األم ــي ــة الــمــنــتــشــرة بــيــن كــثــيــر من
وســيــط أثــنــاء ال ــذه ــاب إل ــى الطبيب
ضعاف السمع ،وقد نجحت الجمعية
وأقسام الشرطة والمحاكم ،ما يعني:
التي أشرف عليها في تحقيق هذا
"أمية زائد مرض بدني".
وح ــول الــحــل الــمــطــروح فــي مواجهة تامر أنيس
الهدف مع بعض ضعاف السمع".
وأوضـ ــح ،أن "أعــضــاء الجمعية
المشكلة ،أضاف أنيس ،لـ"المصريون"،
أن "هناك ضرورة على إطالق مبادرة نشر الوعى من الصم يقومون بــإعــداد الكتب والقواميس،
لألطفال الصم وضعاف السمع ،وكذلك القيام باإلضافة إلى مساهمة بعض من أعضاء مجلس
وأيضا هناك
بدورات تدريبية لمدرسى الصم وخريجى التربية اإلدارة من الصم باألعمال اإلدارية،
ً
والخدمة االجتماعية ،وتنظيم الندوات والمؤتمرات بعض المتطوعين الصم الذين يعملون على خدمة
الخاصة بهم ،وإنشاء قاموس للغة اإلشارة ،وترجمة إخوتهم من الصم".
وتــابــع" :ل ــو انضممت لــبــرنــامــج سينرجوس
كتاب محو األمية إلى لغة اإلشارة للحد من األمية
للرياديين االجتماعيين ،أتمنى نشر ثقافة الصم
للصم كبار السن".
ورأى رئيس االتحاد المصرى للصم ،أن "هذه بدرجة كبيرة مثل المساعدة على تعليم الصم
المبادرات ستعمل على توفير فرص العمل تحت الحاسب اآللــى ،ألنه أصبح من األشياء المهمة
نسبة  %5معاقين ،باإلضافة إلى مساعدة الصم فى حياتنا".

إحصائيات

حسب إحصائيات حديثة لمنظمة الصحة
العالمية ،يعانى  466مليون شخص على الصعيد
العالمى من فقدان السمع المسبب للعجز34 ،
مليون منهم من األطفال.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050
سيعانى أكثر من  900مليون شخص من فقدان
الــســمــع ،ويــتــعــرض  1.1مــلــيــار ش ــاب ،تــتــراوح

السوشيال ميديا

التعامل داخل األقسام والمحاكم

أكد اللواء محمد نور ،مساعد وزير الداخلية ذئاب بشرية حاولوا يغتصبوها وهم بيهددوها
بالسكينة ،لكنها عرفت تاخدها منهم
السابق ،أن "التعامل مع الصم والبكم
وقتلت واحد فيهم واالتنين التانيين
داخــل أقسام الشرطة ال يتم إال من
هربوا ،وكنا فرحانين بيها فى القسم
خالل مترجم خاص بهم ،وشهاداتهم
جدا ألنها عرفت تحافظ على نفسها،
أو أقوالهم ال يعتد بها فى النيابة أو
ً
لكن طبعا ما كتبناش أى حاجة فى
المحكمة إال بخبير ومترجم ،وهذا ما
المحضر ،ولــم يكن هناك إال خبير
كفله لهم القانون والدستور".
واحد فى عين شمس ،وجيبنا عنوانه،
وأشار إلى واقعة حدثت خالل فترة
واضطررنا نروح نجيبه وكان خايف،
خدمته بقسم الجيزة" ،فوجئنا فى
بيحسبنا هنقبض عليه ،لكننا طمناه
القسم بدخول فتاة تحمل سكينة فى
اللواء محمد نور
وفهمناه الحكاية وجه معانا القسم
يدها وهــى ملطخة بالدماء ،وكانت
وعملنا المحضر ،وفى اآلخــر وكيل
ال تتكلم ولكنها ظلت تشاور بيديها،
وفهمنا منها أنها هربت من مــرات أبوها اللى النيابة أمر بإيداعها فى مكان رعاية علشان ما
كانت بتضربها ،وهى ماشية وقعت فى إيد  3ترجعش لمرات أبوها تاني".

أعــمــارهــم بــيــن  12و 35ســنــة ،لخطر فــقــدان
السمع بسبب التعرض للضوضاء فى السياقات
الترفيهية.
قد ينجم فقدان السمع عن أسباب وراثية،
ومضاعفات عند الوالدة ،وأمراض معينة معدية،
وبعض أنــواع عدوى األذن المزمنة ،واستخدام
عقاقير معينة ،والتعرض للضوضاء المفرطة

مع الثورة المعلوماتية ،وظهور مواقع التواصل االجتماعي
المختلفة خالل السنوات األخيرة ،لم يتخلف الصم عن هذا
التطور ،خاصة وأن األمر يعتمد في الغالب على لغة مكتوبة،
ٍ
ألغان
فال توجد مشكلة لديهم ،لكن الفيديوهات سواء كانت
أو مناسبات أو مشاركات عن أحــداث ،تحتاج إلــى مترجم
يساعدهم على فهمها والتواصل معها.
مــن هنا ،لجأ بعض الشباب ممن هــم على دراي ــة بلغة
اإلشارة ،إلى ترجمة بعض محتويات الفيديوهات إلى الصم،
ومنهم المهندسة "عال علي" التي ترجمت أغانى عمرو دياب
إلى لغة اإلشارة ،والقت إقباالً
كبيرا من متابعيها من الصم.
ً
تقول "عال"" :أنا عايزة أفرحهم ويشاركونا فرحتنا باألغانى
اللى بنحبها" ،مضيفة أن هناك بعض المتابعين لها من
الصم والبكم يراسلونها لترجمة بعض األغانى الخاصة لهم

والشيخوخة ،ويمكن الوقاية من  %60من حاالت
فقدان السمع لــدى األطــفــال عن طريق اتخاذ
اإلجراءات فى مجال الصحة العمومية.
ووفــق إحصائية األمــم المتحدة ،فــإن عدد
الصم والبكم فى مصر يبلغ نحو  7.5مليون
نسمة ،وثُلث األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم
ـامــا يعانون مــن فــقــدان السمع المسبب
 65عـ ً

لمناسبات خاصة بهم أو إلهدائها إلى أحبائهم ،وهى تقوم
بالترجمة وهى سعيدة ألنها تمكنت من إسعادهم ومشاركتهم
أفراحهم.
أيضا الشاب محمود سمير ،الطالب بكلية النظم
وهناك
ً
والمعلومات الــذى تعلم لغة اإلش ــارة من أجــل أن يستطيع
التواصل مــع الصم والبكم ويساعدهم على التواصل مع
المجتمع ،بعد أن تطوع مع أخيه بإحدى الجمعيات الخيرية
الخاصة بالصم والبكم.
ويقوم محمود بترجمة العديد من األغانى للصم ،وتطور
األمر معه إلى تعليم من يرغب فى إجادة لغة اإلشارة كمحاولة
لكسر الحاجز بين الصم والبكم.
وهناك بعض البرامج المتنوعة على شاشة التليفزيون
المصرى التى يصاحبها مترجم للصم والبكم يظهر على

للعجز خــاصــة فــى أفريقيا وآســيــا والمحيط
الهادئ ،وقد اهتمت اتفاقية األمم المتحدة التى
صادقت عليها الدول العربية باألشخاص الصم
ولغة اإلشارة ،من خالل المواد  2و 9و 21و،30
معترفة بلغة اإلشارة واحترام ثقافة األشخاص
الصم ،والتأكيد على حقهم في الحصول على
ترجمة اإلشارة.

أحد جانبى الشاشة ،وهو يترجم المحتوى المقدم .وتهدف
البرامج التى تقدم هذه الخدمة لذوى اإلعاقة السمعية إلى
مد جسور التواصل بينهم وبين المجتمع.
كما تم إذاعــة خطبة الجمعة مترجمة بلغة اإلشــارة فى
أواخر  ،2018بمسجد ناصر فى مدينة قنا ،وألقاها الشيخ
محمد الــطــراوي ،وكيل وزارة األوق ــاف فــى قنا ،وتناولت
االهتمام بذوى االحتياجات الخاصة ،وواجب الدولة تجاههم.
وعملت مبادرة  100مليون صحة والتى أطلقها الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،على توفير مترجمين متخصصين فى
حمالتهم بمختلف محافظات مصر ،حيث تم تدريب 27
طبيبا على لغة اإلشارة وإنشاء مركز اتصال لتلقى مكالمات
ً
ضعاف السمع والنطق عن طريق "الفيديو كول" ،لتعريفهم
بخدمات المبادرة ،وتوجيههم لتلقى العالج.

االتحاد المرصى للصم :المدارس تخرج أكرث من  % 90منهم أميني >> خبري أمنى :شهادتهم وأقوالهم ال يعتد بها فى النيابة أو المحكمة إال بمرتجم
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تكتبها:

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

افتح قلبك

9

«همسة من القلب»

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

د .أميمة السيد

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ..ألحقوا
التوبة بالتوبة ،داوموا على التطهر ،ساعدوا أنفسكم
وأسعدوها ..اطردوا اإلحباط والهموم ،قاوموا أحزانكم،
وقووا عزائمكم الستبدال الطاقة السلبية بطاقات إيجابية.

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!

أخــتــى الــكــريــمــة أكــتــب إلــي ـ ِ
ك
وكلى ثقة بشخص ورأى حضرتك
العقالنى الــواضــح وأرجــو التكرم
بإفادتى فــى ســؤالــي ،فالموضوع
ببساطة يتمثل فى أننى ال أستطيع
أن أثــنــى نفسى عــن التفكير فى
الزواج بصديقة زوجتى وهى أرملة
ولديها من األبــنــاء أربعة أكبرهم
بنت تقريبا فى الصفوف الثانوية
وصديقة زوجتى فى نفس عمرها
عــامــا ،تــوفــى زوجــهــا
تقريبا 36
ً
من  7سنوات تقريبا ،وحاليا تمر
جدا تتمثل فى أن
بظروف صعبة ً
جـــارا لهم صــارحــهــا بحبه ونيته
ً
الـــزواج ثــم نكس فــى كالمه معها
وحاول االختالء بها فى شقته لوال
وسبب لها مشاكل عديدة
ستر الله ّ
وشـ ّـهــر بها بين الــنــاس بأنها هى
من تجرى وراءه للزواج به ،وحاليا
يــتــكــرر الــمــوقــف مــن ج ــار وزمــيــل
وأيضا يعمل
سابق لها فى الدراسة
ً
خارج مصر ويحادثها عبر النت وال
يعلم مــاذا يفعل مع زوجته األولى
وأنــا أعــرف أخبارها مــن زوجتى
ودائم النصح لها عن طريق زوجتى
بالحرص على نفسها ومراقبة الله
عــز وجــل فــى تصرفاتها ،وللعلم
تــقــدم لها رجــل مقتدر قبل ذلك
لــلــزواج بها عن طريق زوج أختها
ولكنها رفضت لكبر سنه ،وأنا كنت
أشــجــع زوجــتــى على أن تنصحها
بــالــزواج به لتحصين نفسها ،كما
وثقت بالشخص األول وكنت أتوقعه
صاد ًقا فى كالمه ولكنه كان عكس
توقعي..
عاما وأعمل
41
سنى
أنا
وللعلم
ً
بالسعودية فى وظيفة إدارى وراتبى
ولله الحمد يكفينى ويزيد ،فقط
مشاكل تأخير الــرواتــب العادية
وظــــروف الــشــركــات المضطربة
هذه األيــام وزوجتى كانت معى ثم
سافرت نهائي ،وأنــا أعانى لعدم
وجـ ــود زوج ــت ــى مــعــى وأف ــك ــر فى
االستقرار بمصر وعمل أى مشروع

صغير لــعــدم وج ــود وظيفة ثابتة
سيدتى أنا أحب زوجتى جدا جدا
ولى منها ولدان ودافعى للتفكير فى
الزواج بصديقتها هو بعد حظى من
الزواج والذى كفله الشرع تحصينها
وإعفافها ،وكما أن الموضوع فيه
كــفــالــة لــأيــتــام ،ولــقــد صــارحــت
زوجتى ولكنها تتعلل بوجود أوالد
مع صديقتها وهذا يزيد العبء على
كما أن كرامتها ال تسمح ،أنا أعلم
أن زوجتى تحبنى حبا كبيرا ولقد
لمحت زوجتى بالكالم لصديقتها
فقالت لها ال أستطيع فعل ذلك
مع ِ
ك قصدها أن تتزوج بــي ..إن
قلبى ينفطر خــو ًفــا على صديقة
زوجــتــى فــى أن تقع فيما يغضب
الله وعلى ما هى فيه من شتات،
وأعتقد أننى تسرعت فى الكالم مع
هذه الصديقة ووعدها بأن أمامى
سنة للتمهيد لزوجتى بعد مجيئها
وجها لوجه،
لى ومحاولة إقناعها
ً
فــأنــا أرى أنــه ليس مــن الرجولة
أن تترك مثلها لعبة لكل صاحب
هوى ومزاج ..وهى أبدت موافقتها
لكن بشرط موافقة زوجتى ألنها
تحبها وال تريد أن تخسرها ،وفى
الوقت نفسه موقف زوجتى يبدو
أنها ستغار جــدا وترفض الوضع
وأنـــــا أخ ــش ــى مـــن خـــــراب بيتى
وحياتى معها لحبى الشديد لها
وعلى استعداد للتنازل عن أى أمر
يغضبها منى ألننى لن أعوضها.
مع خالص شكرى وتقديرى..
(الرد)
أخ ــى الــفــاضــلً ..
أول جــزاك
الــلــه خــيـ ًـرا وج ــزى زوجــتــك مثلك
لحرصكما على عفة أخت لكما فى
الله واالهتمام ألمرها..
وإن كنت ال أرى مشكلة كبيرة
ف ــى األمـ ـ ــر ،حــيــث إن ــن ــى فهمت
مــن رسالتك أنــك تلقيت موافقة
مبدئية مــن زوجــتــك على ال ــزواج
مــن صديقتها ،فأغلب المشاكل
والعراقيل التى تواجه األزواج حين

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

تفسير الضرب

مناما
والشجار والعراك
ً

الشجار والعراك مع األب أو األم يدل على الحب الشديد
أيضا على احتياج
والمنفعة الكبيرة من األبــويــن ،ويــدل
ً
الرائى للعناية والرعاية منهما.
وإذا ضرب األخ أخاه فهذا يدل على قوة األخوة والعالقة
الوطيدة والتفاهم أو الصلح بينهما.
ومــن رأى أنــه يضرب أو يتشاجر مع أقــرب األقربين
لديه ،فقد تكون هــذه ليست داللــة على عــداوة حقيقية،
لكنها نوع من أنواع امتصاص الغضب للرائي ،أو هى طاقة
سلبية عجز الرائى عن أن يصرفها فى يقظته ،لكن الرؤيا
المنامية سمحت له أن يفعل هذه التصرفات ،ألن لغة الرؤى
واألحالم ليست لها حدود وال قيود مثل اليقظة .والعراك
أو الخصومة أو الخالف مع األب أو الزوجة أو األخت أو
األخ أو األم قد يكون سببه فى الحقيقة أن العالقات العائلية
دائما ما تكون بها كثير من التوتر والمشاحنات
بصفة عامة ً
ألسباب مختلفة فانعكس ذلك مناماً .وقد أكد علماء النفس
هذا المعنى وقالوا إن الفرد الذى يمر بمشاجرة أو عراك
أو بخصومة مع فرد آخر فى منامه هو فى الحقيقة يريد
شحنة كامنة سلبية داخله مع هذا الشخص ألنه لم
أن يفرغ ُ
يقم بها فى الحقيقة ،وذلك يساعده على أن يقوم بما كان
يتمنى فى الواقع ،وذلك من خالل شحن ذاته بإيجابية .حتى
ترضى نفسه عن موقفها الذى لم تستطع عمله عندما كان
قائما ،ثم يشعر اإلنسان بعد استيقاظه
الشجار أو العراك ً
من النوم بأن نفسه هادئة و ُيقبل على يوم جديد بنفس
راضية .والشجار والــعــراك مع الميت يــدل على المرور
بأزمة ،خاصةً إن كان الميت ُيعرف عنه الخير فى الدنيا،
فال بد أن يراجع نفسه فى أفعاله .أما إن رأى أحد أنه
يتشاجر ويتعارك مع أبيه أو أمه المتوفاة ،فهذا معناه أنه
يسير منحر ًفا عن الطريق السليم .والله أعلم.

يريدون التعدد ،تكمن فى الرفض
التام من زوجاتهم األوليات ،حيث
إنه لألسف مــوروث ثقافى خاطئ
تمت تنشئة كثير مــن المسلمين
والمسلمات عليه فى عدد كبير من
الدول العربية ،ومع ذلك ال نستطيع
أن نمحى أو ننكر غــيــرة األنثى
الفطرية من الزوجة على زوجها
فهى غــريــزة ،وأمــهــات المؤمنين
كن يغرن من بعضهن على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ،فمهما
استقبلنا من موافقات الزوجات
فــيــجــب أال نــغــفــل ذلـــك الــجــانــب
المهم ،خاصة بعد موقف زوجتك
المتذبذب والمتناقض من األمر،
تماما،
فــإن لــم تستطع إقناعها
ً
وتــكــون راضــيــة عــن زواجــــك من
صديقتها بعد قدومها إليك ،فإن
جميع األطراف وقتها خاسرون.
ولذلك فمن رأيى أن تفكر بهدوء
قبل اإلقـــدام على خطوة ال ــزواج
بصديقة زوجتك ،وأن تُعد لألمر
جيدا حتى تتقى شر فساد العالقة
ً
بــيــن زوجــتــك وصديقتها وقبلها
ً
وأول عالقتك أنت بزوجتك ،كما
عليك أن تحسب لموقفك المادى
الحساب المعقول ،فإعالة  4أبناء
ـويــا ليست
مــع أبنائك مــاديــا وتــربـ ً
بالمسؤولية الهينة ،كما أن العامل

النفسى ألبنائها فى سن المراهقة
حاليا فيه صعوبة ،فيجب أال تغفل
ً
هذا األمــر إطال ًقا ألن األبناء فى
ه ــذه المرحلة ُمــرهِ ــقــون ج ــداااا
بالنسبة آلبائهم وأمــهــاتــهــم ،فما
بالك بشخص سيحتل مكانة أبيهم
مهما فعل معهم من خير واتقاء لله
فيهم!!!
كما ينبغى عليك أن تتفهم طبيعة
المرحلة النفسية الــتــى تمر بها
فبعد زوجتك
شخصيا
أنت
حالياُ ،
ً
ً
عنك وتعطشك الوجدانى لوجود
زوجــة مالزمة ومحبة لك ،تحتوى
مشاعرك واحتياجاتك الخاصة،
كلها عوامل تجعل موضوع الزواج
ملحا وهو ما دعاك إلى
أمرا ً
الثانى ً
التسرع للبوح إلى هذه الصديقة،
وبالتالى وجدت نفسك شبه ُملزم
ب ــوف ــاء وعــــدك مــعــهــا ،فــثــق بــأنــه
بعد قــدوم زوجــتــك إلــيــك ،أوضــاع
ومشاعر كثيرة لديك سوف تتغير
وتختلف..
وبــعــد كــل مــا سبق فنصيحتى
أن تستعين بالله تعالى وتستخير
نفسيا وتتعامل
وحــاول أن تستقر
ً
مع تصرفاتك بهدوء وتريث ومع
أفــكــارك بترتيب ..وات ــرك األمــور
كلها تسير بمقدراتها ،بدون تواصل
مع هذه الصديقة ،حتى ال يزداد

رأيت أننى أطلق زوجتى

السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته..
رأيــت أننى أطلق زوجتى.
فما التأويل وشكرا.
السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته..
إن كان الطالق بدون عنف
فقد يدل على الغنى وزيــادة
(وإِ ن
الـــرزق لقوله تــعــالــىَ :
س َع ِت ِه،
َي َت َف َّرقَا ُي ْغ ِن اللَّ ُه ُك ًّل ِّمن َ
يما)
َو َكـــا َن الـلَّـ ُه َواسِ ـ ًـعــا َ
ح ِك ً
النساء  .130والطالق
ب ـ ــدون عــنــف يــدل
أيـــــــضـــــــا عـــلـــى
الخير والعافية،
والـ ــسـ ــامـ ــة مــن
أمــــــــــر ،وحـــســـن
ال ــت ــدب ــي ــر لــلــبــيــت،
واالهتمام باألوالد .وإن
كــان الطالق بعنف وتعصب
فيدل على ضيق ذات اليد
واالف ــت ــق ــار إلـــى ال ــم ــال ،أو
خسارة مادية ،أو ترك عمل أو
مفارقة أمر ونهاية عالقات،
وقد يدل على فقدان صداقة
قــويــة .وإن طــلــق الــمــريــض
زوجته طال ًقا بائ ًنا فقد يدل
ذلـــك عــلــى تــغــيــر ف ــى نمط
المعيشة ولــن تــعــود األمــور

إلى سابق عهدها ألن المرأة
محور حياة الــرجــل ،وطالق
المريض قد يدل أيضا على
بطالن المعيشة أو الفراق
الحقيقى .والطالق الرجعى
قــد ي ــدل عــلــى الــشــفــاء من
مرض سواء لك أو لزوجتك
أما الطالق البائن فيدل على
الفرقة ،أو تــرك العمل بال
رجعة .وطالق الزوجة والندم
عــلــى ذلـــك والــبــحــث عنها
أو الــغــيــرة عليها أو
محاولة مراجعتها
فــقــد يــــدل ذلــك
على الخير وشدة
ال ـ ــح ـ ــرص عــلــى
الــبــيــت ويــكــون له
بها الخير .وطالق
صاحب الدين والصالح
الــذى يهتم باآلخرة قد يدل
على تفرغه من أعمال الدنيا
لينشغل فى أعمال الطاعات
والــعــبــادات لــآخــرة ،وطــاق
ال ــرج ــل الــمــتــديــن الــمــلــتــزم
هــو أيــضــا فــراقــه لشهواته
الــدنــيــويــة ومــلــذاتــهــا وعمله
بما يرضى ربه .والله أعلم.
وأدعــو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

تعلقكما بــبــعــض ،وانــتــظــر حتى
مجيء زوجتك إليك ،وال تفاتحها
بــالــمــوضــوع إط ــا ًق ــا قــبــل م ــرور
تقريبا نصف مــدة إقامتها معك،
ً
فإذا شعرت بعد هذه المدة أن أمر
ملحا عليك،
الزواج باألخرى ما زال ً
فابدأ ومهد لها ،فإن وجدت منها
نفس القبول األول فحاول إقناعها،
وإن اقتنعت فتوكل على الله وأتمم
زواجك بشرط العدل بينهما ،ولكن
طبعا بعد أن تكون حسمت جميع
ً
المالحظات السابقة التى سلطت
لــك الــضــوء عــلــيــهــا ،وأتــمــنــى أال
تستهين بها إطالقاااا.
أمــا إن وجــدت عــدم راحــة من
نفسيا لها ،أو ال
زوجتك وإرها ًقا
ً
قدر الله طلبت الطالق ،فهنا بيتك
وزوجتك أولــى بالحفاظ عليهم..
ووقتها يمكن أن تعتذر لألخرى
بأنك استخرت الله تعالى ووجدت
أن أخير لكما عدم الزواج ..أما عن
انشغالك وحملك لهمها كأخت فى
أيتاما وتخشى
الله أرملة وتعول
ً
عليها من اإليــذاء والفتنة ،فادعو
لها الله الــذى خلقها وقــدر عليها
هذا االبتالء أن يحفظها ويهديها
لــلــصــواب وم ــا يرضيه عــز وجــل،
وأن يقدر لها الخير ،وفقط َو ِكــل
زوجتك لنصيحتها ومساعدتها على
الثبات بأال تنساق للمخادعين وأن
خيرا حين صبرها
الله سيعوضها
ً
ولــعــل الــلــه يــرزقــهــا ب ــزوج مناسب
يعينها ويكون لها خير رفيق ..فإنك
مهما تــزوجــت لــن تستطيع تغيير
المنظومة الــكــونــيــة ،وال إعفاف
ماليين األرام ــل ولكن الله تعالى
هــو األقـ ــدر عــلــى تعويضهن بكل
خير ،فقط يا عزيزى كل ما أخشاه
ـرارا وبعد تنفيذه تجد
أن تتخذ قـ ً
أنك أوقعت نفسك فى مشاكل لم
تحسب لها وعدم استقرار لحياتك،
وتنهكك المسؤوليات ال قدر الله..
جميعا
أسأل الله تعالى كل خير لكم
ً
على النحو الذى يرضيه.

أصبحت أحسد أزواج البدينات!

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
دكتورة أميمة ،أرجو تفهم مشكلتي ،حتى
لو بدت لك ولكل من يقرأها أنها بسيطة
وتــافــهــة ..فأنا كرجل أميل دائـ ًـمــا لجسد
نوعا ما ،ولقد تزوجت منذ
المرأة الممتلئ ً
 5سنوات بزوجة محترمة وملتزمة وجميلة
جدا ،وبالفعل أحببتها ولكنها كانت نحيفة،
ً
والجميع قالوا لى إن الــزوجــة تمتلئ بعد
الزواج ،ولكن بعد إنجاب أول طفل ازدادت
نحافة لألسف ،وال تريد أن تساعد نفسها
باألكالت التى تزيد الوزن ،وبالعكس فرحانة
أنها نحيفة وتقول إنها نعمة ،الحمد لله
على كل حال ،ولكنى رغم أننى ملتزم لكن ال
أستطيع غض بصرى عن النساء البدينات،
بل أحسد أزواجهن ،وال أعرف ماذا أفعل؟!
(الرد)
وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته ،رغم
أنها مشكلة متكررة وربما رأى البعض أنه
كثيرا ،حيث قمت بنشر
ال داعى لعرضها
ً
مثلها أكثر من مرة ،إال أن صاحب الرسالة
دائما
ً
غالبا لم يقرأ ما مضى ،وألننى أهتم ً
وجـ ًـدا ،بكل ما يعكر صفو الحياة بين أى
زوجين حتى تستقر األسر ويستقر أفرادها
نــفــسـ ًـيــا ،فــى مــحــاولــة لــتــحــدى الشيطان
والعياذ بالله فى التفريق بين الزوجين،

أقرأ« :وسقاهم ربهم شرا ًبا طهو ًرا»

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
رأيــت أنــى أقــرأ آيــات مــن ســورة اإلنسان
ش َر ًابا
س َقا ُه ْم َر ُّب ُه ْم َ
(و َ
وأردد منها قوله تعالىَ :
ورا) .وشكرا.
ط َُه ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
سورة اإلنسان من قرأها أو شيئًا منها أو
قُرئت عليه دلــت له على الفرحة والسرور،
وحسن معيشة وحسن عبادة ،وحسن الخلق
والشكر وحــب الناس له وهــى أيضا زهــد و
ورع وإيثار وخوف من الله وفعل خير ينجى
من الــعــذاب .وكونك تــردد قوله تعالى...( :
ـورا) اإلنسان .21
ش َر ًابا َ
س َقا ُه ْم رَبُّ ُه ْم َ
َو َ
طـ ُـهـ ً
فهذه من نعم المولى عز وجل على عباده فى
الجنة فقد تدل لك على البشرى بقبول العمل
سببا لدخول الجنة ،وتدل أيضا
الذى قد يكون ً

على حسن الحال واالرتــقــاء وتحقيق مــراد.
وذكر بعض المعبرين أن قراءة اآلية فى الرؤيا
قد يقع على معناها وفى ذلك قال القرطبى
قال على  -رضى الله عنه  -فى قوله تعالى:
ش َرابًا ط َُهورًا) قال“ :إذا
س َقا ُه ْم رَبُّ ُه ْم َ
(...و َ
َ
توجه أهــل الجنة إلــى الجنة مــروا بشجرة
يخرج من تحت ساقها عينان ،فيشربون من
إحداهما ،فتجرى عليهم بنضرة النعيم ،فال
تتغير أبشارهم ،وال تتشعث أشعارهم أبدا ،ثم
يشربون من األخــرى ،فيخرج ما فى بطونهم
من األذى ،ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون
لهم :سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين” .
ولذلك فقد تدل على حسن السمعة وذهاب
أذى وحسن خاتمة .والله أعلم .وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

رؤيا ألحد الصالحين

رأى أحد الصالحين فى النوم الخليل
بن أحمد الفراهيدى أستاذ العربية وشيخ
النحاة (وهــو الــذى مــات بارتطام رأســه
بسارية المسجد كما قيل) فقال له :ما
صن َع الله بــك؟ قــال :رأيــت مــا كنا فيه،
لم يكن شيئاً ،ومــا وجــدت أفضلَ من -
سبحان الله والحمد لله ،وال إله إال الله،
والله أكبر  -وال عجب من ذلك ،فالخليل

عالم معلّم فى حياته وبعد مماته.
والــخــلــيــل بــن أحــمــد الــفــراهــيــدى كــان
معبرا للرؤيا وذكر أبو الطيب اللغوى فيما
ً
حكاه األصمعى قــال :سألت الخليل بن
أحمد عن اللؤلؤ فى النوم وكــان الخليل
من أعبر من رأيت للرؤيا فقال :حدثنى
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين :أن
اللؤلؤ القرآن .والله أعلم.

ّ
«محفظ» أن يسير على نهجه
«داعية» يطلب من

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
أن ــا معلم قـ ــرآن .ورأيـ ــت أنــنــى أكتب
للطالب مقرر الحفظ والمراجعة ودخل
خا وداعية
على أحــد األم ــوات وكــان شي ً
ّ
مبتسما ابتسامة جميلة
رحمه الله وكان
ً
ونصحنى بأن أتبع أسلوبه وال أدرى أيقصد
طريقته فى تحفيظ القرآن أم على العموم.
وشكراً.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
دخول الشيخ رحمه الله عليك خير لك
ومنفعة وســرور ألن الشيخ والداعية هو
طبيب الدين ،والناصح األمين ،والمذكر
ـإن الــذ ْكـ َـرى َت ْن َف ُع
لقوله تعالىَ :
(وذَكّـــ ْر َفـ ً

ولو بكلمة متواضعة من كالمى البسيط..
وجميل أنك تسأل يا أخى الفاضل ،حتى
تجد ً
حل ،وهذا معناه أنك ال تريد خسارة
أيضا ارتكاب المعاصي..
زوجتك ،وال تريد ً
ولكن بالنسبة لمشكلة النحافة ورغم أنها
بالفعل نعمة ،فإنها باتت بسيطة ومتعددة
أساليب العالج ،بأنواع معينة من األكالت
أو األعــشــاب أو بعض األدوي ــة التى تزيد
من الوزن ،وأحيا ًنا بعض عمليات التجميل
(وإن كــان بعض العلماء حــرمــوهــا ،ولكن
هــنــاك اخ ــت ــاف بــيــنــهــم ف ــى هـ ــذا األم ــر
وأسبابه ودواعــيــه) ..ولذلك أنصحك بأن
تحاول عالج زوجتك من أسباب النحافة،
قدر استطاعتك ،وربما احتاج األمر لنوع
من الصبر ،ولكن بالطبع مع السعى فى
العالج ،باإلضافة إلــى تشجيعك لها على
اإلكثار من تناول الطعام المفيد ،على األقل
للحفاظ على صحتها العامة ..واألهم من
ذلك أود أن أوصيك مذكرة إياك بأن تتقى
الله وتغض بصرك عن النساء األجنبيات
عنك ،ألنك لن تجنى غير الذنوب ،فى حين
أن غيرك يتمنى زوجة فى الحالل ،وكلما
اتقيت الله تعالى ثق بأنه سيبارك لك فى
زوجــتــك وستصبح فــى عينيك أجمل مما
تتمنى إن شاء الله.

الم ْؤمِ ني َن) الذاريات  .55ووجوده ونصيحته
ُ
لك فى عملك يدل على البشرى لك بعلو
القدر والثناء الجميل ،وزيادة لك فى العلم
ألنــه مــن نصحاء الله فــى أرض ــه .ورؤيــة
الدعاة والصالحين صالح لك فى الدين.
مبتسما فهذا
وك ــون الشيخ رحــمــه الــلــه
ً
دليل على حسن حاله فى اآلخرة وحسن
مستقره عند الله وحسن الثواب له وأنه
من أهل الجنة لقوله تعالىَ ( :فرِحِ ي َن بِ َما
ض ِل ِه َو َي ْس َت ْب ِش ُرو َن بِ ال َِّذي َن
آتَا ُه ُم اللَّ ُه مِ ن َف ْ
ف َعلَ ْيهِ ْم
خل ِْفهِ ْم أ ََّل َ
َل ْم َيل َْحقُوا بِ هِ م ِّم ْن َ
خ ْو ٌ
َو َل ُه ْم َي ْح َزنُو َن) آل عمران  .170وقوله
ضاحِ كَةٌ
تعالىُ ( :و ُجــو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ ُّم ْس ِف َر ٌة * َ

ُّم ْس َت ْب ِش َرةٌ) عبس  .39 : 38ودليل أيضا
على وصول الصدقة والدعاء له .أما أنك
ال تعرف هــل كانت نصيحته لــك تخص
طريقته فى تحفيظ القرآن أم هى نصيحة
عامة فابدأ بطريقته فى تحفيظ القرآن
نظرا ألن الرؤيا وأنــت مع
واستفد منها
ً
طالبك ،ثم ِ
اقتد به فى كل ما وافق الشرع
الحنيف فى دعوته وأسلوبه وطاعته وحسن
خلقه ..وقد ورد فى األثر قول عبدالله بن
مسعود رضى الله عنهَ ( :من كا َن ُم ْس َت ًنّا،
َفل َْي ْس َت َّن بمن قد ماتَ ،فإ َّن الحى ال تُؤ َم ُن
عليه ِ
الف ْت َنةُ )..والله أعلم .وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

مرض البرص يصيب زوجى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
زوجى رأى أن مرض البرص أصاب
يديه ،وخط فى وجهه .وشكرا.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
البرص (البهاق) للرجال هو محمود
وقــد يــدل على الــمــال ،خاصة إن كان
فى اليد أو الساق .والخير فى ظهور
البرص أن يصيب مناطق صغيرة فى
الجسم دون الوجه ،والبرص فى اليد
أو الكف أو المعصم يــدل على المال
بــالــنــســبــة لــلــرجــل والـــمـــرأة عــلــى حد
السواء ،وخير أنواع البرص الذى يكون
غير ظاهر للناس أى يراه الرائى فقط،
والبرص فى الساق والقدم والفخذ يدل
على السعى الجيد والمثمر فى طلب

الــرزق ،وقد يدل البرص إذا ظهر فى
الرجل على السفر أو الغربة واالنتقال
من مكان إلــى مكان ،وربما دل ظهور
الــبــرص أو الــبــهــاق فــى الــجــســم على
تحسن األوض ــاع ،والتغير اإليجابى -
أما ظهور البرص فى وجه زوجك فذلك
يدل على المتاعب أو الهموم ،وربما دل
سلبا على سمعة زوجك
على شيء يؤثر ً
ألن وجــه الرجل واجهته أمــام الناس،
وربما دل البرص أو البهاق فى الوجه
على كــام سيئ يقال فى حق زوجــك،
وال ــب ــرص فــى الــوجــه قــد ي ــدل على
متاعب النفس وبعض همومها .والله
أعلم .وأدعو الله أن يرزق زوجك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

األحد
السنة التاسعة  -العدد 952
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يارس أنور يكتب:
َمن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم اإلسالمى؟
وفاة شحرور تشعل المعارك الفكرية فى العالم العرىب >> الثنائية المتطرفة فى بنية العقل اإلسالمى عند شحرور وقطب
ً
ً
مفكرا حقيقيا أم داعية عنف وإرهاب؟ >> النتائج الكارثية التى توصل إليها شحرور وقطب!
هل كان سيد قطب

شحرور

ومنطقيا
طبيعيا
شحرور وقطب -يمثالن إفرا ًزا
ً
ً
للبيئة الثقافية العربية التى ال تعترف بالتنوع،
فاتجه أحدهما إلى أقصى اليمين ،واتجه اآلخر
إلى أقصى اليسار ،فصار جميع الناس عند
شحرور مسلمين –وفق منهجه الخاص -بينما
كفارا!
كان الناس عند سيد قطب
ً
وإذا تأملنا اللغة والمنهج الذى تبناه كالهما،
فإننا نفاجأ بلغة إقصائية موغلة فى الحدة
واليقين (المعرفي) الذى يمكن أن نصفه بأنه
حالة من التطرف الفكرى لدى الرجلين .وقبل
أن ندلل على كالمنا هذا من خالل نقل بعض
ما تضمنته كتب شحرور وقطب ،فإننا يمكن
أن نتوقف أمام عناوين بعض مؤلفاتهم الفكرية
نوعا من العتبات
باعتبار أن العناوين ربما تكون ً
والمداخل لفهم المحتوى الفكرى والموضوعى
كما يقول علماء نقد النصوص.
فــبــعــض مــؤلــفــات دكــتــور شــحــرور تحمل
العناوين التالية :الكتاب والقرآن قراءة معاصرة
 دراســــات إســامــيــة مــعــاصــرة فــى الــدولــةوالمجتمع – اإلســام واإليمان – نحو أصول
جديدة للفقه اإلسالمى (فقه المرأة -الوصية
– اإلرث – القوامة  -تجفيف منابع اإلرهاب
– القصص القرآني -السنة الرسولية والسنة
النبوية) ،ومن ناحية أخرى فإن بعض كتب سيد
قطب (باستثناء المؤلفات األدبية والنقدية)
تحمل العناوين التالية :التصوير الفنى فى
القرآن – مشاهد القيامة فى القرآن -العدالة

بعد وفــاة المفكر السورى الدكتور محمد
شحرور منذ عدة أيام ،تباينت ردود أفعال كثير
من متابعيه بين منبهر به وبفكره التجديدى
ومعارض له مسفه آلرائــه وأطروحاته ،وهذه
الثنائية الــحــادة فــى الحكم على األشخاص
والمواقف والمذاهب الفكرية إحــدى سمات
العقل العربى الذى ال يعرف الدرجة الوسطى
بين األشياء ،فهو أسير بين (إما..أو ،)..ويأنف
من استخدام عبارات مثل ربما ،ولعل ،ومن
الممكن ،وغير ذلك من العبارات التى يمكن
أن تسهم فى كبح جماح (اليقين المزيف) لدى
العقل الجمعى العربى واإلسالمى الذى أشار
إليه المفكر الفرنسى أندريه جيد فى إحدى
رسائله إلى طه حسين.
وهذا الموقف الحاد و(المتطرف) أحيانا
من أفكار وأطروحات دكتور شحرور يعيد إلى
األذهان الموقف من فكر سيد قطب الذى يراه
الكثيرون مسئوال عن انتشار الفكر الدموى
والتفكيرى فى العالم اإلسالمي ،ويراه آخرون
ـددا إســامـ ًـيــا ،لكن األزم ــة لــم تكن فقط
مــجـ ً
فــى ردود األفــعــال العاطفية تجاه المفكرين
اإلسالميين ،بل كانت فى البنية المعرفية لدى
المجددين والمنظرين اإلسالميين بشكل عام
نوعا من الوصاية
فهم أنفسهم قد مــارســوا ً
البطريركية على المتلقى العربى واإلسالمى
أثناء عرضهم ألطروحاتهم من خالل الكتب أو
اللقاءات الفكرية ،ولذلك فإن كال الرجلين –

ٌ
شجر اليتامى
عىل
ثمر
ِ

إىل دماى

شعر محمود حسن  -مرص

شعر محمد خميس خالد  -مرص

يدعو دريهر المسيحيين التقليديين فى "خيار
بنديكت" ،إلى التعلُّم من مثال القديس بنديكت
ب من القرن السادس عشر
النورسي ،وهو راه ٌ
تــحـ َّول عــن الفوضى وانحطاط اإلمبراطورية
الرومانية المنهارة ،ووجد طريقةً جديد ًة للعيش
بعيدا عن الثقة فى المجتمع المحيط به .نجح
ً
رهبان القديس بنديكت طوال خمسة قرون صعبة
فى عصور الظالم ،فى الحفاظ على العقيدة
قيد الحياة ،وقاموا بتعبيد الطريق نحو إعادة
إحياء الحضارة .ما الذى يتع ّين على المسيحيين
الــعــاديــيــن فــى الــقــرن ال ــح ــادى والــعــشــريــن -
الكاثوليك والبروتستانت واألرثــوذكــس  -أن
يتعلموه من تعاليم وعِ بر من هذا األب الروحى
العظيم؟ يجب عليهم ق ــراءة شــواهــد العصر،
والتخلِّى عــن األمــل فــى حــلٍّ سياسى لمشاكل
خلْق مراكز
حضارتنا ،وتحويل انتباههم تجاه َ
روحية مرنة قادرة على البقاء على قيد الحياة
فى قلب العاصفة القادمة .يجب عليهم -بغض
النظر عن معتقداتهم المسيحية ،االستفادة من
أســرار حكمة رهبان القديس بنديكت لتشييد
أركان الكنيسة المحلية ،وإنشاء مدارس ثقافة
مناهضة تــقــوم عــلــى الــمــعــتــقــدات التقليدية،
وإعــادة بناء الحياة األُسرية ،وتدعيم الروابط
المجتمعية ،وتطوير استراتيجيات البقاء على
قيد الحياة بالنسبة لألطباء والمعلمين وغيرهم
على الخطوط األمامية ضد الظلم واالضطهاد.
فقد أمكن على حـ ِّـد قوله :إفــراغ الكنائس
األمريكية من الداخل ،برحيل الشباب منها ،وعن
طريق المسيحية الزائفة المبتذلة .ومن الخارج،
فإنها ُمحاصرة بتحديات تواجه الحريات الدينية
فى ثقافة علمانية متسارعة .ربما منحت عملية
إبقاء هيالرى كلينتون خارج البيت األبيض مهلة

ما تلزمنيش تفاصيله !!!

وبينما تتوالى الهجما ُت على اإلسالم من
الشرق والغرب ،ومن
ص ْو ٍب ،من َّ
ك ُِّل َ
ح َد ٍب و َ
ِ
أنفسهم فى العالم اإلسالمي،
أنْصاف المثقَّفين
ُينادى الغر ُب المسيحى بالعود ِة إلى األصول
المسيحية؛ إلصالح مجتمعاتهم التى دمرتها
الرأسمالية المتوحشة ،ووسائل اإلعالم المنفلتة
أساليب الحياة التى تبحث عن
التى تُشجِّع
َ
ضوابط
الحسية وال تحكمها أى
المتعة
َ
ُ
ِّ
ض ُروب ُ
ٍ
ولعل هذا الكتا َب هو خي ُر مثالٍ لهذا
أخالقية،
َّ
جه الذى تزداد فيه نبر ُة المناداة بالعودة إلى
التَّو ُّ
يوما بعد يوم فى الغرب .ونحن
القيم الدينية ً
نسير خلفهم ُم ِ
غمضى العيون بال َرو ِّي ٍة ،منبهرين
بأنماط حياتهم ،محاكين ثقافاتهم فى أسوأ
وجوهها ،تاركين الجوانب المضيئة التى أفرزها
الفكر اإلنسانى المتحضر.
ب
ي ــرى مــؤلــف "خــيــار بــنــديــكــت" :أن الــغــر َ
المنعز َل عن ُجذوره المسيحية يتهاوى ليق َع فى
ُ
عصر ظالم جديد مر ًة أُخرى.
مبيعا فى استقصاء
الكتاب هو أكث ُر الكُتب
ً
جريدة نيويورك تايمز .ويقول عنها ديفيد بروك:
إنها أكثر الكُتب إثــار ًة للنقاش والجدل بالفعل،
وأكــثــر الكُتب الدينية أهميةً فــى هــذا العقد
بأكمله .فماذا يقول المؤلف نفسه ،وماذا يقول
بعض المثقفين ورجال الدين الغربيون عن هذا
الكتاب؟
الصيت الذى حقَّق
يدعو مؤلف الكتاب ذائ ُع ِّ
أكبر قدرٍ من الجدل ،وكاتب
أكبر المبيعات وأثار َ
العمود المحافظ فى صحيفة نيويورك تايمز
رود دريهر ،فى رؤية جوهرية جديدة لمستقبل
الــمــســيــحــيــة -الــمــســيــحــيــيــن األمــريــكــيــيــن إلــى
االستعداد لعصر الظالم القادم من خالل تبنِّى
ِ
أساليب الحياة المسيحية القديمة.

شاء المقا ُم
أساف ُر حي ُ
ث ال َ
وتحملنى القصيد ُة والزِّحا ُم
على ِ
حرفى أُعكِّ ُز كلَّ فجرٍ
أل َّن النطفةَ األولى إما ُم
ألف ٍ
وأ ْز َرعُ فى دماغ ِ
بيت
ك َ
وال شج ٌر ُيل ِّق ُ
ط أو حما ُم
ِ
الغيب يجري
أنا طفلٌ بظهرِ
ُشخ ِْب ُ
لب أو أُال ُم
و
أ َ
ط ال أُ َق ْ ُ
أنا رجلٌ ُت َق ِّوتُنى حروفي
وقافيتى وم ْع ِ
ِ
طفى الكال ُم
ٍ
ب َي َرى من ُثق ِ
حرف
ْب
قل
َو ِلى ٌ
ولو كا َن الورا ُء هو األَ َمام
َو ِلى وجعى وأسئلَتى ُبكائي
عرش ُيقام
َو ِلى سِ ْجنى ولى
ٌ
أنا ثم ٌر على شجرِ اليتامى
ويأكلنى الوصا ُة وهم صيا ُم
أنا َنصلٌ على ُج ْرحى مقي ٌم
أعذِّ ُبنى وت ْنكَأُنى العظا ُم
أنا ال َّرحا ُل لم أسك ْن ٍ
بواد
ت وهم أقاموا
برجلى قد ضرب ُ
أنا المنْفى من ذاتى ِلذاتي
إما ُم لى فمأمو ٌم إما ُم
ب البراري
وأ ْبياتى كما َز َغ ُ
خِ ِ
ماص ُّيو َن ال ُبط ٌن طعا ُم
شِ
ش ْي ٍء
ه
ب
عيونى
ع
يخد
َو َل ْم
ُ َ
ْ
ّاس راكع ًة قيا ُم
ن
ال
ن
َكأَ َّ َ ُ
بر ِّب ِ
ِ
الغيب هِ ِيئي
عروس
ك يا
َ
ِل ِش ًعرِى فالقصيد ُة ال تَنا ُم
ويا لغ ًة ترا ِو ُدنى غيابا ً
ب هو الحرام
حاللك فى الغيا ِ
ُ

ت أفواجا
من كل فج عميق جئ ُ
ث ِ
ت حجاجا
أنت  -جميعا ً -صر ُ
وحي ُ
إلى دماى دمى تأوى روافده
والشو ُق يعص ُر من عينى سجاجا
ب آكام تظللني
الح ِّ
وبى من ُ
وجنةٌ وعيون ِفض َن إبهاجا
جناحى الذ ُّل -يا ليالى -أخفضه
ومن دعائ ِ
ك ما أعاله معراجا
يرصع الليلَ من عمرى بأنجمه
وهن أنصع أفراداً وأزواجا
ِ
رونقه
وينتشى الصب ُح من ألالء
ِ
األضواء أبراجا
شاء يبنى من
ما َ
ِ
شوارعه
وكم مشيت مريداً فى
ب زجزاجا
كما مشى الطير
َ
الح ِّ
خلف َ
أنت الحبيبة تبتاعي َن أمتع ًة

قصيرة مــن هــجــوم الــدولــة عليها ،ولكنها لن
ت ِ
ُوقف انزال َق العالم الغربى بأَسره نحو التدهور
واالنحالل.
التقدم فى هذا الطريق
يقول رود دريهر" :إن
ُّ
طريق العودة  -وصوالً
إلى األمام هو فى الواقع
ُ
إلــى عصر القديس بنديكت النورسي .تراجع
هــذا الراهب الــذى عــاش فى القرن السادس،
والــذى رُوعتّه الفوضى األخالقية التى أعقبت
سقوط رومــا ،إلى الحياة فى األحــراش ،وخلق
طريقة حياة جديدة للمسيحيين .قام القديس
ٍ
أساس من مبادئ
ببناء مجتمعات راسخة على
حسن الضيافة ،واالستقرار،
النظام ،والحفاوة و ُ
والــصــاة .كــانــت الــمــراكــز الــروحــيــة الــتــى قام
حد قول المؤلف  -منارات
بتشييدها – على ِّ
قوية طــوال العصور المظلمة ،ولــم تُنقذ هذه
المراكز الروحية العقيدة المسيحية فحسب ،بل
حد قوله.
والحضارة الغربية بأَسرها" على ِّ
و ُيضيف قائالً" :يسود اليوم ،شكلٌ
جديد من
ٌ
أشكال الهمجية .ال ُيدرك الكثي ُر من المؤمنين
كنائسهم
ذلك ويغطون فى نــومٍ عميقٍ  ،كما أ َّن
َ
ـف بكثير مــن أ ْن تــقــاو َم هــذه الموجة .ال
أضــعـ ُ
تُقدم السياسة أى مساعدة تُذكر فى هذه األزمة
الروحية .ما نحتاج إليه فى الوقت الحالى هو
خيارُ بنديكت ،وهــي :استراتيجية تعتمد على
قدس وعلى حِ كمة الكنيسة
الم َّ
ُ
سلطة الكتاب ُ
القديمة .ويتمثَّل الهدف في :احتضان االغتراب
عن الثقافة السائدة ،وبناء ثقافة مضادة تتسم
بالمرونة".
إن كتاب خيار بنديكت كما يشير المؤلف
هو إعــا ٌن صــريـ ٌح ،وصرخة مــد ِّويــة لالحتشاد
للمسيحيين الذين إذا لم يتم التغلب عليهم،
يجب عليهم أن يتعلموا كيف ُيقاتلون فى ساحات

ِ
الغيب أنساجا
ض
وتغزلي َن لمح ِ
ِ
غناؤك لي ،مازال فى أذني
هذا
ِ
س َّر أمشاجا
غناء
،
ة
الحيا
قبل
َ
وتضحكي َن كأنى لم أكن أبدا
ب يدوى كلما ماجا
ذاك اللعو َ
ألبيك اليوم) ،واحتجبت
(سأشتكى
:
َ
ِ
شكواك إال ب( :انظر ها هنا عاجا)
(هذا حبيبى على عينى سأصنع ُه
هو األمير ،فلوال يكر ُم التاجا)
يا للمدل ِل أكباد وسائد ُه
على أس ِّر ِة ٍ
ماء بات رجراجا
أكان عرشا ً وحراسا ً وأوسمة
أم كان عزفا وجنات وديباجا
الملك فى الدنيا لمن ملكوا
ما هكذا
ُ
س وهاجا
الشم
دون
النور
أو هكذا
ِ

ب
الحرب الثقافية ،وبطريقة لم يشهدها الغر ُ
منذ ألف وخمسمائة عــام .إن كل المسيحيين
– البروتستانت ،والكاثوليك ،واألرثوذكس  -هم
فقط من يستطيعون قــراءة دالئــل العصور .لن
اليأس القاتلُ أن
المضلِّلُ وال
ُ
يستطيع التفاؤل ُ
َيفى بالمطلوب .يمكن فقط لإليمان ،واألمــل،
تجددة ،أن
المتجسدة فى كنيسة َم ِّ
والمحبةُ ،
تُناصر المؤمنين فى عصر الظالم الذى يغمرنا
ب ُ
سفن قوية لرحلة
طوفانه فى هذه األيام ،لبناء ُ
طويلة تعبر بنا بحار الليالى الدامسة".
وكما يقول أحـ ُـد ال ُّنق ِ
َّاد" :يبدو أنه يجب أن
يكون هناك كتاب آخــر جديد .بل يبدو وكأن
هــنــاك عــدد مــن اإلجــابــات الــجــيــدة المحتملة
المتعددة بشأن تراجع وانهيار الغربُ .يمكنك
ِّ
المفضل لديك ومعرفة ما فعله
اختيار القديس
َّ
أو ما فعلتها كاستجابة للفساد المحتوم الذى
كان يتحتَّم عليه أو عليها مواجهته فى زمانه أو
مسترشدا
التقدم من هناك،
زمانها ،ويمكنك
ُّ
ً
س؛ لتقوم َبتحديد استجابتك
ب ــال ـ ُّـرو ِح الـ ـ ُق ـ ُـد ِ
الخاصة".
جديدا بكل تأكيد،
"جوهريا"
أمرا
ً
ً
وليس هذا ً
لك َّن عناصر فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
لم تتخلَّى أبـ ًـدا عن المعتقدات الروحانية فى
(دائما)
حياة أبناء الكنيسة السياسية .كان هناك
ً
اتــصــا ٌل رُوح ــى قــوى بالمجتمعات المسيحية
الروحِ ى هناك
األولى وسوف يظلُّ ذلك االتصا ُل ُّ
تشب ٍث عالمى على مستوى
دائما .إنه ليس مجر َد ُّ
ً
كافة األمم".
يــرى الــمــؤلــف أ َّن نــور اإليــمــان المسيحى
يغض
ُيــضــيء فــى جميع أنــحــاء الــغــرب ،ومــن
ُّ
عامدا وبعناد فهو الوحيد الذى
النظر عنها
ً
يــرفــض رؤيـــة ذل ــك ال ــن ــورُ .تــعــانــى الــكــنــائــس

شعر محمد جمعة  -مرص

أرج ــو مــن المبدعين األعـ ــزاء مــن مصر
والعالم العربى إرسال قصائد قصيرة ال تزيد
على عشرة أبيات حتى يتسنى لنا نشر أكبر
عدد ممكن من القصائد.
الــقــارئ المبدع س .م ،قصيدتك سنابل
الحب ،جيدة لكن مشكلتها فى ألف التأسيس
عيبا فــى القصيدة
الــتــى اعتبرها الــنــقــاد ً
العمودية لكنها مقبولة فى التفعيلة ،فمثال
القصيدة الشهيرة ألمــل دنقل (البكاء بين
يدى زرقاء اليمامة) يجوز فيها (المقدسة –
البائسة -اليابسة) لكنها ال تجوز فى القصيدة
الــعــمــوديــة ،لــذلــك نعتذر عــن عــدم النشر،
وذلــك الحتوائها على قوافى مثل :المسدلة
عيبا فــى القصيدة
– السائلة ،فــهــذا يعد ً
العمودية.
القارئة المبدعة م .م ،ال ننشر قصائد النثر
على وجه العموم..

قطب

ً
ً
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"
نافذة الردود عىل القراء

االجتماعية فــى اإلســــام -معركة اإلســام
والرأسمالية -الــســام العالمى واإلس ــام –
فى ظــال القرآن – المستقبل لهذا الدين-
خــصــائــص الــتــصــور اإلســامــى ومــقــومــاتــه –
اإلسالم ومشكلة الحضارة – معالم فى الطريق،
ويمكن من خالل تلك العناوين أن نلحظ تركيز
شحرور على تفكيك البنية المعرفية والفلسفية
والتشريعية واألخالقية لإلسالم ،من منطلق
أن كل ما سبق كان خاطئا ،وأنه وحده يمتلك
الصواب.
وقـــد أشـ ــار ش ــح ــرور نــفــســه ف ــى مقدمة
كتابه الكتاب والقرآن بقوله" :فإنه قد يراها
ماليين الناس لمدة طويلة من السنين دون
أن يالحظوا أنها معكوسة .ومثل هذا حصل
ألهل األرض عبر مئات السنين عندما كانوا
يعتقدون أن الشمس تدور حول األرض ..حتى
جاء شخص واحد ،بشر منهم ومثلهم ،وقال
إن العكس هو الصحيح ،وأن األرض هى التى
وبعيدا عن المغالطة
تــدور حــول الشمس"،
ً
العلمية فى محتوى ما قاله شحرور ،ففكرة
الـ ــدوران األرض كــانــت مــطــروحــة فــى بعض
الثقافات القديمة ،فإن األنــا  EGOالبارزة
والمنتفخة هنا دون تواضع علمى وموضوعي،
تــنــســف أطــروحــتــه مــن األســـــاس ،فالبحث
والتجديد ال يفترض خطأ مــا هــو مطروح
مسبقا بهذا اليقين المزيف ،بل يحاول أن
يبحث عــن موطئ قــدم فــى قافلة التجديد

والــتــراكــم المعرفى البشري ،ولــذلــك جــاءت
النتائج التى توصل إليها شحرور (كارثية) فى
بعض األحيان ،فاإلسالم ال يستلزم اإليمان
بمحمد ،الصوم عنده ليس رك ًنا من أركــان
كثيرا من
اإلســام وكــذلــك الــصــاة ،ونسف
ً
أســس علم الــمــواريــث ،وقــوامــة الــرجــل ،بناء
على معطيات لغوية (مغلوطة) ومتطرفة.
لكن (ربما) يشفع له أنه حاول تقديم اإلسالم
بشكل حضارى وعالمى يسع الجميع ،لكن
ذلك ال ينبغى أن يكون من خالل هدم الحدود
الفاصلة بين األديان والمذاهب.
وإذا انتقلنا إلــى سيد قطب فإننا نجد
مغايرا ،فقطب يضيق دائــرة اإلسالم
منطل ًقا
ً
كثيرا مــن المسلمين أنفسهم،
حتى ال تسع
ً
وقطب يدعو إلى (حاكمية) رومانتيكية لم تطبق
على األرض حتى فى العهد النبوى ذاته ،ودعا
ـضــا إلــى خصومة مــع المجتمع وعــزلــة عن
أيـ ً
الواقع ،وهو ما مهد لبروز الحركات التكفيرية
والدموية التى شوهت جمال وإنسانية اإلسالم،
وما زلنا نجنى (مخلفات) هذا اإلرث التدميري.
وهكذا تستمر أزمة الثنائية المتطرفة التى لم
يتحرر منها العقل العربى حتى اآلن حتى صار
الناس جميعا (إما ..أو.)..
ويبقى الــســؤال ال ــذى نوجهه إلــى الــقــارئ
العربي :مع من تقف وإلــى من تنحاز ..سيد
قطب أم شحرور؟ اإلجابة (ربما) و(لعل) فى
العدد القادم.

أنا
حِ لفت الشوق ما يغلبني
وأنا ف َهجره
خبزت رغيف مرار صبري
على ُبعده
َ
وعشت الوحدة من بدري
بعيد عنه
ولو صده بقى قدرى
يغور صده
أنسى ألم نفسي
عشان
َ
وغبا رده
بقيت أطوى حنين قلبي
دا لو طلبه
وأعاند شوقى لو طالني
على عِ نده
وأناااا ...أنا ..........اللي
ُمر الصبر عودني
على غدره
وغدر الندل مهما يكون
بقيت قده
لقيت نفسى رقم واحد
ومن بعده
على جاحد
(بريمو)
أنا
َ
طغى بعنده
ألنى إديت وكان رده
جفا وده
سقيته الشهد وأنا العطشان
وخان وعده
وداس ع الود  ......ساب يدي
وأنا ف يده

األمريكية من تحديات حصار الحرية الدينية
غــيــر المسئولة لــهــا مــن خــارجــهــا فــى ثقافة
تُسا رِع من وتيرة العلمنة .لقد فشلت الحلول
السياسية ،كما يشير نجا ُح قرا ِر زواج المثليين
وتدمير الــحــزب الجمهورى لــذاتــه ،ولــم يكن
مستقبل الحرية الدينية موضع شــكٍّ كبيرٍ .
فالفوضى َتــحــلُّ على العالم .يتهاوى الغرب
المنعزل عن جذوره المسيحية ليق َع فى عصر
ظالم جديد مر ًة أخرى .األنباء السيئةُ هى أ َّن
أعمق مِ َّما يدركه معظم
جذور التدهور الدينى
ُ
األميركيين .أ َّما األنبا ُء السا رَّ ُة فهى أن برنامج
عــمــل االســتــجــابــة المسيحية الــتــى خضعت
قديما.
الختبار الزمن لهذا االنخفاض ال يزال
ً
ت االختبار! فمهما كان الظالم
لقد حا َن وق ُ
الذى ُيغ ِّ
أرجاء الغربِ ،فإن أضواء العقيدة
طى
َ
يسيرا
األمر
يكون
لن
تخبو.
أن
يجب
ال
المسيحية
ً
على اإلطــاق ولك َّن المسيحيين الذين يتحلُّون
بالشجاعة الكافية لمواجهة التدهور الدينى
ورفــض الحلول العصرية والعودة إلى التقاليد
القديمة سيجدون القوة ،ليس فقط للبقاء على
قيد الحياة ،ولك ْن لكى ينجحوا وينثروا البهجة
فى العالم غربى ما بعد المسيحية .يوضح خيار
المقاومة
بنديكت للمؤمنين كيف يقومون بخلق ُ
بالمرونة وبثقة وحماسة الكنيسة فى
والتحلِّى ُ
أيامها األول ــى .يقف المسيحيون فــى مفترق
الطريق وهــم يواجهون مــأزق االخــتــيــار ،بينما
مصي ُر العقيدة المسيحية بأَسرها موضوعة
على المحكُ .يوضِّح لنا دريهر فى هذا التحدى
القوى لحالة ال ِّرضا عن المسيحية المعاصرة،
وهو مواجهة السؤال :لماذا لم ينجح كل أولئك
الذين يرتادون جميع الكنائس ممن فشلوا فى
تبنى اختيار بنديكت؟.

ورغم إني....
كتبت بشوق تباشيره
وكنت الزيت لقنديله
ما أدوقش الحلو من غيره
وساعة الفرح أناديله
ووقت لما الكل باعوه....
بقى لقلبى شرايينه !!
ولو يطلبنى يوم إن تاه
أغيب عن روحى وأجيله
أعيد روح األمل بحياة
وأصد الكل علشانه
أخفف من ألم جواه
وأجفف دمع من عينه
وبعد ما أكون ده كله معاه
رمانى بطرف منديله!!!...
وسابنى وراح ولم هواه
سجن روحى ف زنازينه
ولكن ال ...ومليون ال
ال عمرى فى يوم ح أقول اآله
وال عمرى راح أترجاه
وال عمرى ح أناديله
وبعد ما كنت أنا اللى دواه
بقى الداء اللى كارهينه
وأنا...
حِ لفت الشوق ما يغلبني
عشان أقدر فى يوم أنساه
وأنا نسيته
رجع قلبى لشرايينه
ولو صدفى فى يوم ألقاه
ما تلزمنيش تفاصيله

خيار بنديكت :استراتيجية

للمسيحيين فى أ َّمة ما بعد المسيحية
بقلم :رود دريهر
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لوجه اهلل

رجل استعاد لألمة روحها الحقيقية
د .هشام الحمامى
تعترب الدولة الصهيونية أن فرتة الحروب الصليبية مادة للبحث والفحص والدراسة ال تنتهى عىل كل المستويات اإلسرتاتيجية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية
والجغرافية ..كون هذه الحروب أسست ممالك استيطانية إحاللية دامت قرابة قرنني ثم زالت واختفت وكأنها لم تكن ..كانت من عام (1097م) تاريخ سقوط العاصمة
السلجوقية «أزنك» إىل عام (1293م) تاريخ القضاء النهاىئ عىل الصليبيني فى صيدا وصور وبريوت عىل يد سلطان مرص األرشف صالح الدني خليل (-1293 1276م)
والحقيقة أنــنــا أول ــى مــن إســرائــيــل
بــالــوقــوف كــثــيـ ًـرا عــلــى ه ــذه الــحــروب
التى تمثل مخزو ًنا ال ينفد مــن العبر
واالعتبار ..إسرائيل تخشى أن تجرى
قوانين التاريخ عليها بما جرت به على
اإلمـــارات الصليبية وهــو مــا سيحدث
بالتأكيد إن شــاء الــلــه ..ولكن يتوجب
علينا نــحــن أن نــعــرف تــلــك الــقــوانــيــن
والسنن التى جعلت مجاهدى وأبطال
األمة يقومون من تحت الرماد ويطردون
ملوك وأباطرة أوروبا من أوطاننا..
***
حين جاءت الحملة الصليبية األولى
كان العالم العربى واإلسالمى فى حالة
مروعة من التردى واالنهيار بين خالفة
ســنــيــة (عــبــاســيــة) فــى بــغــداد وخــافــة
شيعية (فاطمية) فــى القاهرة وكانت
ب ــاد الــشــام مــســرح دائـــم لخالفاتهم
ومنازعاتهم التى ال تنتهى ..زمن طويل
من الكراهية والمرارة والنزاع والتصارع
والعداء السياسى والعسكري ،إلى أن
وقف الصليبيون على األبواب ..وخالل
عــشــر ســنــوات كــانــوا قــد أســســوا أربــع
ممالك قوية (أنطاكية والرها وطرابلس
وبيت المقدس).
وتتحرك أحداث التاريخ لتصعد برجل
كــان الــزمــان والمكان شديدى الحاجة
إليه وهو عماد الدين زنكى ( 1087
-1146م) والــذى كــان أول من أدرك
أن األمن االستراتيجى للعالم اإلسالمى
يكمن فى توحيد مصر والــشــام ..وهى
الحقيقة التى يزيدها التاريخ تأكيدا كل
يــوم ..فبعد توليته على والية الموصل

عــام 1131م اتجه بعينه صــوب حلب
وضمها إليه ،وبدأ فى ترتيب المنطقة
ع ــل ــى ن ــح ــو أشـــعـــر م ــع ــه الــصــلــيــبــيــن
بالخطر ..فدفعوا إمــبــراطــور بيزنطة
األرثوذكسى عمانوئيل كومينينوس إلى
مــواجــهــتــه ..رغــم االخــتــاف المذهبى
المرير بينهما ..كون الحروب الصليبية
خــرجــت مــن الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة..
ومعروف العداء بين الكنيستين الشرقية
والغربية.
لم تنط ِل الحيلة على عماد الدين الذى
واجــه الموقف الجديد هذا بالسياسة
والــمــقــاومــة ..كــانــت السياسة فــى دب
عــصــا الــشــقــاق بــيــن هــذا األرثــوذكــســى
ال ــط ــارئ عــلــى الــمــعــادلــة والــكــاثــولــيــك
ل ــب ال ــص ــراع وأســـاســـه ..والــمــقــاومــة
باستخدام المجاهدين المتطوعين كرا
وفــرا على عمانوئيل ،فلم يــورط نفسه
فــى ح ــرب شــامــلــة مــعــه ،تــلــك الــحــرب
التى كان قد حدد هو زمانها ومكانها
وأطرافها ..وتثمر سياسته تلك ثمرتها
فيرحل اإلمبراطور األرثوذكسي ..تاركا
كبيرا من األسلحة والعتاد..
كما
ً
وراءه ً
***
وكــانــت هــذه الخطوة فــى حــد ذاتها
ذات أثــر معنوى هائل على المسلمين
الــذيــن س ــرت فــيــهــم الـ ــروح الــجــهــاديــة
العالية واســتــردوا ثقتهم بأنفسهم..
وعندها بــدأ عماد الدين فى اإلعــداد
لضربته المهمة ..وفعلها ..واستعاد
اإلمـــارة األول ــى (الــرهــا) 1144م من
أيدى الصليبيين بعد استقرارهم فيها
أكثر من خمسين عاما ..هو لم يستعد

اإلمارة فحسب إنما استعاد لألمة كلها
روحها الحقيقية ..بعد أن كانت الهزائم
تتوالى دون أن يوقفها أحد وكأن الجميع
مستلبون ..لذلك كانت استعادة هذه
المدينة بمثابة القطرة األولى فى الغيث
منهمرا بعد
متتاليا
الــذى جــاء بعدها
ً
ً
أن كان الرعب واإلحباط يمآلن العالم
العربى واإلسالمي.
أدرك الصليبيون أن الخطر الحقيقى
يكمن فى شخص هذا الرجل وفى الروح
الــجــديــدة الــتــى ســرت فــى الــنــاس على
شخصيا..
يديه فخططوا للخالص منه
ً
ونــجــحــوا فــى ذل ــك بــالــفــعــل ولــكــن كــان
السهم قد انطلق ..وكانت الــروح التى
استولدها عماد الدين من تحت الرماد
قد سرت فى األمــة كلها ..فعادت إلى
نفسها .
***
يأتى بعده ابنه نــور الدين (1118
– 1174م) الــذى كــان(ســر أبيه) كما
يــقــولــون ويــجــمــع كــل ســوريــا عــلــى قلب
رجل واحد ويرسل أسد الدين شيركوه
(-1169 1100م) قائد جيشه إلى
مصر والــذى اصطحب معه ابــن أخيه
ص ــاح الــديــن (-1193 1138م)،
وتتوالى األح ــداث حتى عــام 1187م
وهو العام الذى يعيه العالم اإلسالمى
ـض ــا..
كــلــه ج ــي ـ ًـدا وتــعــيــه إســرائــيــل أي ـ ً
ع ــام تــحــريــر األقــصــى واســتــعــادة بيت
المقدس..
يصف ابن األثير عماد الدين فيقول
(كان شديد الهيبة فى عسكره ورعيته
عظيم السياسة ال يقدر القوى على ظلم

الضعيف وكانت البالد قبل أن يملكها
خرابا ً من الظلم وتنقل الوالة ومجاورة
الفرنج ،فعمرها وامتألت أهالً وسكاناً،
وكان أشجع خلق الله).
وقد تجلت عظمة سياسته بالفعل فى
موقفين من أخطر المواقف التى حاقت
به ..األول حين نأى بنفسه عن الصراع
بــيــن الخليفة الــعــبــاســى (المسترشد
بــالــلــه  )1135 1092-والــســلــطــان
السلجوقى (مسعود بن محمد ملكشاه
-1152 1108م) وهو الصراع الذى
سلجوقيا..
كاد أن يتورط فيه باعتباره
ً
ولكن صدقه مع نفسه ومع ربه ألهمه
ال ــص ــواب ..فــابــتــعــد عــن تــلــك الــتــوافــه
والخيبات ..وبدا أنه غائب رغم أنه كان
فى قلب المشهد.
وال ــث ــان ــى حــيــن أدار أزم ـ ــة دخ ــول
اإلم ــب ــراط ــور الــبــيــزنــطــى (عــمــانــوئــيــل
كومنينوس) طر ًفا فى الصراع ..وأخرجه
منه دون أن يهدر قوته معه ..فقد أدرك
بسالمة بصيرته أن عداوة اإلمبراطور
األرثوذكسى طارئة وعــداوة الصليبيين
الكاثوليك دائــمــة ويــكــون التعامل معه
على هذه الخلفية ال سواها.
ت ــدرك إســرائــيــل جــيـ ًـدا أن وجــودهــا
بيننا مهما طــال واستطال فمصيرها
هو مصير الحمالت الصليبية إلى زوال
الــزوال ونهاية النهاية ..لكن إسرائيل
تفعل مثلما فعل أديــب فــى األســطــورة
الشهيرة ..تهرب من مصيرها فيقودها
طــريــق الــهــروب إل ــى مــصــيــرهــا ..وهــا
هى تشهد ألول مرة فى تاريخها ثالث
انتخابات فى عام واحد والقادم أسوأ.

فى الصحافة والحياة ..مع مغتصبات الحروب ()1
فراج إسماعيل
شهادات المغتصبات ..موضوع الحلقة الثانية من سلسلة كتبتها من البوسنة والهرسك عام  1993ونرشت هذه الحلقة فى  23أبريل
من تلك السنة فى جريدة "المسلمون" الدولية وكانت فى ذلك الزمن ذات انتشار كبري ،يضاىه انتشار بعض القنوات اإلخبارية
الفضائية التى ظهرت فيما بعد
تصدرت التقرير صورتا طفلين جميلين مبتسمين
كأنهما ينظران لمستقبل مــشــرق ،فهما ال يعلمان
بطبيعة الــحــال أنــهــمــا نــتــاج أبــشــع أعــمــال الــحــروب
القذرة ..االغتصاب.
ماذا صار الطفالن اآلن واللذان كانا تحت رعاية
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية؟ ..الله أعلم .إنما
الــذى عرفته وعــرفــه العالم وقتها أن مثلهما آالف
األطفال اآلخرين الذين ال نعلم عنهما شيئًا مطل ًقا،
تاهوا ودفنوا فى بئر النسيان.
فى لوبيليانا عاصمة سلوفينيا ،التقيت نائب رئيس
البوسنة والهرسك فى تلك المرحلة ،الدكتور أيوب
جانتيش ،فرفض أقاويل كانت تتناثر فى الصحافة
الغربية بأن االغتصاب فى حرب البوسنة والهرسك
عمليات فردية ،حتى إن وكــاالت األنباء أبــرزت خبر
القبض على اثنين مــن الشتنيك وهــو االســم الــذى
كان يطلق على العصابات الصربية ،بتهمة اغتصاب
مستغربا :كيف يمكن إضفاء
النساء ،وسألنى يومها
ً
صفة الفردية على حوادث ضحاياها عشرات اآلالف
من الفتيات والنساء؟!
أيضا من
السؤال االستنكارى والدهشة لقيتهما
ً
اإلمــام البوسنى ابــن سراييفو الشيخ جمال عثمان

والذى حدد الرقم بـ 60ألف مغتصبة قائال إنها كارثة
مجتمع ،أكبر ما يعتز به هو شرف نسائه.
فى معسكر تابع للصليب األحمر الدنماركى داخل
البوسنة والهرسك وجدت رجالً
مسلما يقبع فى غرفة
ً
مكتظة بالالجئين ،كسير النفس ،أصابته الكهولة رغم
أنه فى الثالثينيات ،كان يشارك فى الحرب ،لكنه رمى
مهموما بعد أن علم باغتصاب
سالحه وعــاد حزي ًنا
ً
زوجته لمدة شهرين كاملين.
هــذه الــمــوضــوعــات لبشاعتها لــم تــكــن تستهونى
خبرا متداوالً بنتائجها الكارثية
كثيرا رغم أنها كانت
ً
ً
المتمثلة فى حاالت حمل كثيرة بشعة وذات آثار نفسية
كبارا
خا
واجتماعية ودينية كبيرة ،وأتــذكــر أن شيو ً
ً
أدلوا بدلوهم لعالج ذلك ومنهم الشيخ محمد الغزالى
عليه رحمة الله ،ألن الحوامل وأسرهن كانوا يبحثون
عن فتوى ،تجيز التخلص من الجنين أو االحتفاظ به.
مــســألــة وجــدتــهــا شــاقــة أن أخ ــوض فيها وأقــابــل
ضــحــايــاهــا ،لــكــن الــمــحــامــيــة يــاســمــيــنــا يــلــيــتــش من
سراييفو ،وكانت أمينة سر مرحمة مدينة سبليت،
وهى مدينة ساحلية كرواتية ،أقنعتنى بعد مناقشة
طويلة فى مكتبها أن أتناول هذا الموضوع ،ووقعت
أمامها على إقرار أنا والزميل األستاذ محمد خضر،

الصحفى بجريدة المدينة السعودية ،بمسئوليتنا
تماما ألننا كنا ذاهبين إلى داخل مناطق
عن أنفسنا
ً
الخطر فى البوسنة .وبعد أن غادرناها وفى الطريق
أوقــف كمين من الــكــروات الزميل خضر وأنــزلــه من
السيارة وكاد يعتقله شكا فى هويته ،ولكن الله سلم
بعد جدال طويل معهم بواسطة أحد المرافقين من
طرف ياسمينا.
ياسمينا قالت إنها أجرت مقابالت مع أعداد كبيرة
من المغتصبات ،وأن مستشفيات كرواتيا استقبلت
حتى أول أبريل  1993نحو  15ألف طفل اغتصاب،
وأن أمهات سلمن للمالجئ التابعة لمنظمة كاريتاس
 5آالف طفل يخضعون للرعاية الكاملة ،وقد اختفت
أمهاتهم عن العيون وقطعن صلتهن بهم تماما.
ومما ذكــرتــه ياسمينا أن  20ألــف أســرة بوسنية
هاجرت مباشرة من كرواتيا إلى دول أوروبية أخرى
وخاصة سويسرا وألمانيا ،وقيل إن معظمهن كانت
بادية عليهن عالمات الحمل ،وبعضهن فى الشهور
األخــيــرة ،وتــم إخــفــاء عناوينهن الــجــديــدة بــنــاء على
رغبتهن ،وقطعن أى اتصال باألهل واألزواج لسوء
حاالتهن النفسية.
وللحديث بقية..

العرب و«نظرية الـــ وال حاجة»!
محمد الخضريى
السلوك التنافىس البغيض ،يسقط معايري اإلتقان ،ويجعل صوت المال هو األعىل ،وتصبح مسألة االرتقاء بأدوات خارجية ىه السبيل األمثل بني أطراف لم تصل
لمرحلة النضج الكامل لفهم الحالة العامة للكرة األرضية الملتهبة ،والتى امتألت بالتحالفات غري المعلنة بني الدول بتنوعها العقائدى واأليديولوجى ،أما نحن
فمنشغلون بالتنافس فى تأليف األغاىن ذات الصوت المرتفع ،واالهتمام بكل ما هو "ناعم وطرى"
بينما يجهز األعداء العدة باألسلحة الفتاكة ذات
الصوت المنخفض ،ويتصدرون صناعة "الطائرات
الدرون – بدون طيار" فى العالم ،وتتصارع بقية األمم
باالبتكارات واالختراعات ،وتسود روح المنافسة فى
أشياء تستحق المنافسة الحقيقية ،وتمنح األسبقية
الــواقــعــيــة بتقييم ص ــادق ومــنــطــقــي ،أمــا فــى العالم
العربى فالكل يتنافس على (الــ وال حاجة) ،بدون هوية
واضحة وليست لدينا وجهة نظر تناسب تاريخ األمة
وتطلعاتها المفترضة والطبائع القديمة لشعوبها،
حتى إن الشعوب نفسها تكتسب هــذه السمات اآلن
وتتعامل فيما بينها بنفس صفات صناع القرار.
العالم العربى يبحث عن الصدارة وهذا شىء رائع،
ولكنه يتم دون مؤهالت تتماشى مع قدرات المنافسين
والدول المتقدمة ،ولذلك تستعر حرب تكسير العظام
بــيــن األحــبــاب واألش ــق ــاء الــمــوحــديــن بــالــلــه ويصبح
التحايل على الواقع ديدن تعاملهم بنفس الطريقة كما
فى حالة األفراد ،ثم يكتمل المشهد الهزلى بالدخول
فى مرحلة صراع إعالمى متبادل.
والحقيقة أن المشاكل التى تحدث بين الدول العربية

ممتلئة باألسرار التى ال يمكن كشفها ،وأبرزها وجود
طرف يصعد ويرتقى ولكنه يسحب "السلم" معه ألعلى
ويترك أقرانه ،وال يسمح لغيره بالصعود وهو ما يجعل
دوالً أخرى تتحرج من اإلعالن عن ذلك ،فثمة كيانات
صغيرة تفرق بين اإلخوة وتصنع الغل ومنهم من يدقق
فــى العقل الــداخــلــى لــلــدول ويمنح الــعــدو معلومات
حساسة عــن نــقــاط ضعف الــدولــة الفالنية ونقاط
قوتها ومما يخافون ،حتى تحدث عمليات االبتزاز
الكبرى فى االقتصاد والسياسة ،فمثالً أرى خطورة
كبيرة للسماح للشركات التى تهتم باألنظمة السحابية
ونظم الحماية للبنوك والتى يسمح لها بالتعرف على
أدق األســرار فى دول عربية ،والتغلغل المطلق حتى
أصبح لهم نفوذ يفوق نفوذ قــادة هــذه ال ــدول ،وقد
يكونون األكثر فاعلية فى تحريك سياسات المنطقة:
هناك طريقان ال ثالث لهما ،يدفعان للتخلى عن
فكرة "معركة الــ وال حــاجــة" ،والسعى نحو التآلف
مجدد اً.
الطريق األول :التوقف عن صناعة األعداء وتنظيف
بيئة الشكوك.

رأى

الطريق الثاني :ميثاق شــرف لــه معايير ،ليصبح
إطار ا للعالقات البينيـة بين المتخاصمين.
ً
وكذلك هناك خمسة مبادئ مهمة يمكن االلتزام بها
للتخلص من ثقافة (الــ وال حاجة) ،ويمكن استخدامها
لتحقيق التواصل بين المتخاصمين سواء فى الجوانب
السياسية أو المجتمعية أو بين الكيانات المختلفة:
"ورقــة بناء الثقة" تتضمن كل البنود التى تضبط
زواي ــا الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المرتبطة
بالعالقات بين األطراف.
سياسات لمراقبة اإلعالم عبر غرفة مشتركة "لكف
األذى".
تكوين لجان اقتصادية مشتركة (غير رسمية) على
أن تلتزم بآلية زمنية مــحــددة لالجتماعات وتنفيذ
التوصيات.
إنــشــاء "قــائــمــة رم ــادي ــة" لــأشــخــاص والــكــيــانــات
المؤججة للفتن والخالفات ووضع آلية للتعاطى معها.
إنشاء "خارطة طريق" يعد لها خالل عامين ،وتهدف
لخلق بيئة انحياز "لألفكار المشتركة" وتضع اإلطار
المناسب لسياسات مشتركة غير معلنة وطويلة األجل.

محمود سلطان

عند َما ُي ْم ِسى اإلسالمى واإلسالم «ذا ًتا واحدة»!
َ

َْ
إذا ُسئل إسالمى :أنت ُم ْسلم أم ُمواطن؟! َب َادرك عىل الفور :بل ُمسلم! ،وهو رد يستند إىل ما استقرت
ُ
عليه الثقافة الدينية َّ
السائدة ،منذ عقود طويلة ،والتى تقدم الدني عىل كل ىشء
الـــرد ـ عــلــى ه ــذا الــنــحــو ـ ُيخلط
بــيــن "ال ــدي ــن" و"ال ــدي ــان ــة" ..اإلس ــام
والمسلم "ذات واحـ ــدة" ،وهــى نزعة
ُ
اسة
ت ْ
ُضفى فى كثير من األحيانَ ،
القد َ
على األشــخــاص ،خاصة إذا ارتبطت
أسماؤهم بالدعوة مثالً ..فإذا َها َجمت
أو نــقــدت الــشــيــخ ف ــان أو الــداعــيــة
"عـــان" ،فقد تتهم على الــفــور بنقد
ـســلــم فى
الــديــن نــفــســه ،رغ ــم أن الـ ُـمـ ْ
عمومه ليس هــو اإلس ــام ،والداعية
الم ْ
طلق ليس هو اإلســام،
كذلك فى ُ
حتى فى المذاهب نقول رأى أبو حنيفة
أو رأى مالك أو رأى الشافعي ..وال
نقول "رأى اإلسالم".
الخلط بين "الدين" و"الديانة" ،خلَّف
اديا لإلنسانية من جهة،
لنا تُرا ًثا ُم َع ً
واطن/المواطنة ،وبمعناها
الم
ُ
ولفكرة ُ
الــحــديــث مــن جــهــة أخـ ــرى ،ت ــراث لم
تنقطع صلته بالحاضر ،وإنما تتوارثه
المتعاقبة ،واآلن يضعنا أمام
األجيال ُ
أصــعــب تــحـ ٍـدُ ،يــؤهــل العالم العربي،
ـــزءا مــن الــعــالــم ،يكون أكثر
ليكُون ُج ً
واحتراما لحقوق اإلنسان.
إنسانية،
ً
الم ْسلم أنه كـ" ُم ْسلم"
حتى اآلن يعتقد ُ
فإنه له "ميزة" أو "امتيازات" عن غير
الم ْسلم ،يستبطن بوعى عدم المساواة
ُ
على أســس دينية ،تلك التى انتقلت
إلينا من عصور "السالطين/الخالفة"
وم ــا زال ــت حــاضــرة وبــقــوة فــى صــوغ
بالسلْطة من
الم ْسلم
ُ
المواطن ُ
عالقة ُ
جهة ومع غيره من أصحاب الديانات
األخ ــرى مــن جهة ثانية ،ســواء داخــل
الكيان السياسى الواحد أو خارجه (مع
العالم) من حوله.
مـ ــع ظ ــه ــور اإلســـــــام الــســيــاســى
وتــوهــجــه فــى السبعينيات ،بــدأ بين
طــاب الــجــامــعــات الــمــصــريــة ،إعــادة

إحــيــاء الــجــانــب الطائفي ،فــى الفقه
الدستورى اإلسالمي ،الــذى ظهر فى
العصور الوسطى ،بلغت حد أن رفض
ُمفْتى السلطان/الخليفة ،إصدار فتوى
والمواطن
الم ْسلم ُ
تساوى بين المواطن ُ
المسيحي ،ألنه ُيخالف تطابق "الدولة
والدين" فى التشريع اإلسالمي ،ناهيك
الم ْسلم حق امتالك السالح
عن منح ُ
وحـ ـ َّرم ذلــك على المسيحي ،وتنحى
الــمــســيــحــى ع ــن الــطــريــق لــلــمــواطــن
الم ْسلم!! وكنت أسمع بنفسى مثل تلك
ُ
الحوارات بذات الفحوى (القديم) بين
الطالب الجامعيين فى نهاية سبعينيات
القرن الماضى "العشرين".
حيا فى الالوعى
هذا التراث ال يزال ً
الــعــام ،وربــمــا فــى قلب الـوعـى نفسه،
ورأينا كيف انتقد اإلسالميون مشاركة
األقباط "المسيحيين المصريين" فى
االحــتــجــاجــات الشعبية الكبيرة فى
 30يونيو عــام  2013والتى مهدت
لــإطــاحــة بــالــرئــيــس األســبــق محمد
مرسي.
الغضب اإلســامــى مــن األقــبــاط ـ
آنذاك ـ كان بدوافع تستقى دعمها ،من
التراث الفقهى القديم ،بوصفهم "أهل
حقوق سياسية لهم فى الدولة
ذمة" ،ال ُ
اإلسالمية ،ومنها حرمانهم حق البيعة
أو اختيار أو عزل الرئيس المسلم.
التُراث ربما قد أحيل إلى المكتبات
كأحبار وأوراق ..ولكنه لم يتخلَ عن
حــضــوره الــقــوى فــى الــوعــى والضمير
الــمــســلــم ،ال يـــزال ُيــشـكّــل قـــوام هــذا
الــوعــى وأســســه ،ناهيك عــن وظيفته
الخطيرة فى يد دعاة الفتن والحروب
الدينية وأعداء المواطنة والمساواة فى
الحقوق والواجبات ..وحقوق اإلنسان..
كإنسان ًأيا كانت هويته أو دينه.

almesryoonmahmod@gmail.com

هنا القاهرة
القس مكاريوس فهيم قلينى

الغطاس فى أغسطس والقيامة فى نوفمبر

كما توقعنا ،وحذرنا ً
كثريا من العبث فى طقوس ،وعقائد ،وتقاليد الكنيسة األرثوذكسية دون
غريبا ً
إرصارا ً
جدوى ،فوجدنا فى السنوات السبع األخريةً ،
عجيبا لتوحيد األعياد فقط وفقط ال غري

وي ــا للعجب مــع الــكــاثــولــيــك دون
ســواهــم ،عــلـ ًـمــا ب ــأن األرث ــوذك ــس فى
مــخــتــلــف أن ــح ــاء ال ــع ــال ــم (أق ــب ــاط+
س ــري ــان+أح ــب ــاش.......+إل ــخ) توجد
بينهم اختالفات عديدة فى الطقوس
ومــواعــيــد األصــــوام واألع ــي ــاد ،فمن
معا
بــاب أولــى بــاألرثــوذكــس الجلوس ً
والتشاور والتحاور والتوحيد والتوحد
فى كل هذا!!!
ما علينا بعد احتفال أقباط لوس
أنجلوس بعيد الميالد مرة أخرى في
 25ديسمبر ،هــاج وم ــاج الكثيرون،
مؤيدا
وجاء قداسة البابا تواضروس
ً
ومدافعا عن هذا التغيير فى
ومبار ًكا
ً
موعد العيد ،مــبــررًا ومعلالً بالحجة
والمنطق ،تكرار االحتفال بالعيد فى
غير موعده ،ألن الطقس وضع من أجل
اإلنسان وراحته.
وج ــاء حــوارنــا وزيــاراتــنــا مــع بعض
المسيحيين بالمدن الساحلية ،خاصة
اإلســكــنــدريــة فــــإذا بــهــم مــتــضــررون
ومتألمون (من البرد والصقيع والشتاء
القارس والقارص) وكان مطلب (بعض
الــعــائــات) _ وه ــذه األخــيــرة تكفى
إلجــابــة مطلبهم _ حيث إن مطران
أمــريــكــا أعــلــن أن (بــعــض الــعــائــات)
تقدمت بطلب لتغيير االحتفال بعيد
ميالد السيد المسيح ،وتمت االستجابة
لمطلبهم.
ولذلك فأنا أضم صوتى إلى صوت
(بعض عائالت) اإلسكندرية والمدن
الــســاحــلــيــة إل ــى الــبــابــا ت ــواض ــروس،
والمجمع المقدس (وممكن البابا فقط،
ألنه بطريرك وله سلطة اتخاذ القرار
بمفرده ،كما قــال فى اجتماع الكهنة
منذ أيـــام) إلصـــدار (تــوصــيــة) مثلما
فعلوا مع أقباط المهجر بمضمونها
كامالً ،شكالً
ظا ،وذلك
وموضوعا ولف ً
ً
بجواز التغاضى عن الطقوس والتقاليد
العريقة لكنيستنا مــن أجــل راحتهم
بالتحديد ،فــإن مــن حقهم المطالبة
باالحتفال بعيد الغطاس المجيد فى
شــهــر يــولــيــو ،حــيــث األحــــوال الجوية
بعيدا عن نوة الغطاس
الحسنة الدافئة ً
الشهيرة التى تمنع أغلبية األقباط من
حضور قداس عيد الغطاس واللقان،

ـاء؛ مــثــل طــقــس عيد
ال ــذى يــقــام مــسـ ً
تماما.
الميالد
ً
وأعتقد أن هــذا المطلب مــن حق
(بعض عائالت) خاصة بعد أن أعلن
البابا تواضروس أن الشتاء فى بعض
مدن كندا منع ذات مرة احتفال عيد
الــمــيــاد بــالــكــنــيــســة لــســوء األحـ ــوال
الجوية ،وبالطبع نحن نشكر قداسة
البابا على رحمته وحنانه على الشعب
وحرصه على راحته أو على األقل على
راحة (بعض العائالت).
وبالمثل يــا إخــوتــى الــرحــمــاء ،فإن
بــعــض ع ــائ ــات الــصــعــيــد الــجــوانــى
(ملهاش عالقة بالكورة إجوان) ،حيث
درجة حرارة الصيف تتخطى األربعين
درج ــة ،وبالتالى فــإن الــصــوم الكبير
وأسبوع اآلالم والقداسات المتأخرة
والتى تقام عز الظهر (من 12-3ومن
 ،)2-5وهــذا ال يتناسب مــع (بعض
ـضــا مطلب عــادل
الــعــائــات) ،لهم أيـ ً
بأن تسمح الكنيسة لهم بصالة الصوم
الكبير خاصة أسبوع اآلالم فى شهر
نوفمبر ،حيث األحوال الجوية المعتدلة
والرائعة بالصعيد.
ولــقــد وجــهــت وأوجـــــه النصيحة
المخلصة لــهــؤالء (بــعــض عــائــات)
بالتقدم بمطلبهم ألسقف اإليبارشية
والملزم مشكورًا برفعها فورًا للمجمع
الــمــقــدس ،واتــخــاذ التوصية الالزمة
حرصا
أســوة بأقباط أمريكا ،وذلــك
ً
على راحة (بعض) أفراد الشعب ،ألن
الطقس والتقاليد وضــعــت مــن أجل
راحة اإلنسان.
وهذا كله يتم مع بقاء الطقس القديم
كما هو ،وال مانع إطال ًقا أن نجد عيد
الميالد والــغــطــاس فــى اإلسكندرية،
يحتفل بهما فى شهر يوليو ،وكذلك
أسبوع اآلالم ،وعيد القيامة بأسوان،
ومــدن الصعيد يتم االحتفال بها فى
نوفمبر.
وهكذا فنحن فى عصر إعادة ترتيب
البيت الكنسي ،والــعــمــل على راحــة
(بــعــض الــعــائــات) صي ًفا بــعــيـ ًـدا عن
الصوم االنقطاعى والصلوات فى (عز
وعفوا ال تقل (عز) وإال يبقى
الظهر)
ً
(إنت اللى قتلت بابايا ..آه يا بابايا).

أحالم اإلعالميين فى عام 2020

"يــارب تنجحى يا منى"" ..يــارب برنامجى يكون
األفضل"" ..يارب الزمالك يبقى زى ليفربول" ،هكذا
عبر إعالميون عن أمنياتهم فى مستهل العام الجديد.
وقال اإلعالمى عمرو أديب" :نفسى الزمالك يبقى
زى ليفربول" .وأضاف عبر برنامجه "الحكاية" على
فضائية "إم بى سى مصر"" :البعض يضعون أهدا ًفا
غريبة ،غير قابلة للتحقق والتنفيذ ،بالش طموحات
غريبة".
بينما استضافت اإلعالمية منى الشاذلى ،بعض
نجوم األغنية المصرية ،وظهر معها فى برنامجها
"مــعــكــم" على فضائية "ســى بــى ســى"،
الــفــنــان مــدحــت ص ــال ــح ،والــفــنــان
مــصــطــفــى ح ــج ــاج فـ ــى أج ـ ــواء

احتفالية.
وقالت مهنئة ضيوفها" :كل سنة وأنتم طيبين ويارب
 2020تكون سعيدة عليكم ،وتنجحوا أكتر وأكتر،
وتنجحى أنتى كمان يا منى".
ومن استديو "مساء دى إم ســى" ،وجه اإلعالمى
رامى رضوان ،التهنئة بالعام الجديد لزوجته الفنان
دنيا سمير غــانــم ،قــائ ـاً" :كــل سنة وأنــت طيبة يا
دنيتى" .وراح يسرد بعض تفاصيل عائلة زوجته الفنية،
قائالً" :عائلة الفنان سمير غانم والد زوجته دنيا عائلة
جميلة ،وفور دخولك وسطهم تتطبع بطباعهم".
وأشار إلى أن "أسرة سمير غانم ،تضخ البهجة فى
قلوب الناس ،والهزار ال يفارق المنزل ،وكايال بنتى
تجمع ما بين عائلتى وعائلة سمير غانم ،فالعائلتين

األحد

أوقاتهما كلها سعادة وبهجة ،يا رب تفضل متجمعين
دائما".
ً
وهــنــأ أيــضــا اإلعــامــى وائ ــل اإلبــراشــى ،الشعب
المصرى بالعام الميالدى الجديد ،قائالً" :كل سنة
وإحنا بنتقدم وإحنا بنتطور نفسنا وإحنا بنحضر
مفاجآت للشعب المصرى".
وأضــاف عبر برنامجه "كل يــوم" المذاع على "E
" :ONمن برنامجى بقولكم كل سنة وكل مصر طيبة،
السنة الجديدة فيها خير كتير هنرجع زى األول
وأحسن".
بينما احتفل اإلعالمى أحمد موسى بالعام الجديد
 ،2020مهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى بحلول العام
الميالدى الجديد.

السنة التاسعة  -العدد 952 -

وأضــاف عبر برنامجه "على مسئوليتى" على
فضائية "صــدى البلد"" :مصر لــم تشهد أصعب
من األوقات التى نمر بها والرئيس السيسى قادر
على مــواجــهــة الــتــحــديــات والــصــعــاب والتحديات
الخارجية".
وأشار "موسى" ،إلى أن نجاح القناة يعود الفضل
فيه إلى جميع العاملين بالقناة وليس شخص واحد،
الف ًتا إلى أن برنامجه يعتبر واحـ ًـدا من أفضل ثالثة
معبرا" :يا رب برنامجى
برامج "توك شو" فى مصر،
ً
يكون أفضل برنامج فى ."2020
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فنانون أثرياء..البداية من الصفر ..واألحالم بال حدود

ً
"عبدالحليم"  65مليون جنيه" ..أم كلثوم"  50فدانا وألماس ولؤلؤ حر " ..كاظم الساهر"  368مليون جنيه" ..تامر حسنى"  160مليون جنيه" ..شعبوال"  100مليون جنيه
يظن البعض أن الفنانين ولدوا فى أفواههم مالعق من
يوما طعم الحرمان ،وهو ما يجعلهم
ذهب ،وأنهم لم يذوقوا ً
مثار حسد على حياة "األبهة" التى يعيشونها ،واألموال التى
جمعوها من غير تعب أو مشقة ،أو هكذا ُيعتقد ،إال أن
تماما ،فهناك الكثير منهم بدأوا حياتهم
الواقع عكس ذلك
ً
من تحت الصفر ،ذاقــوا األمرين حتى يحققوا النجومية
ممهدا
والشعبية ،وينعموا بحياة الرفاهية ،فلم يكن الطريق
ً
وجدوا أشوا ًكا تعثروا فيها فى طريقهم ،وهناك
أمامهم ،بل
ً
من بلغ به األمر أنه كان ال يجد الطعام ،وعاش حياة مليئة
بالبؤس قبل أن يصبح معرو ًفا.
عبد الحليم حافظ
يعتبر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ المثال األبرز
على ذلك ،ألنه عانى فى صغره من الفقر ،حتى إنه نشأ فى
ملجأ لأليتام بعد وفاة أمه ،ولم يكن الطريق أمامه لدخول
مجال الغناء والتمثيل سهالً ،إذ خاض رحلة معاناة طويلة،
قبل أن يبزغ نجمه ويصبح "العندليب األســمــر" ،الذى
يصدح صوته عبر أثير اإلذاعة ،ويتحول إلى "الفتى األول"،
وتتصدر صــوره وأخــبــار الجرائد ،وقــد كــان شريكًا فى
شركة "صوت الفن" مع الموسيقار الراحل محمد
عبدالوهاب ،وفضالً عن الشعبية الجماهيرية
وحب الماليين ،استطاع أن يحقق ثروة تقدر
بـ  65مليون جنيه ما بين أرصدة فى البنوك
وبعض العقارات التى يملكها داخــل مصر
وخارجها.
أم كلثوم
كافحت كوكب الشرق "أم كلثوم" ،المولودة
فى عام  1904بقرية "طماى الزهايرة" بالدقهلية
فــى بــدايــاتــهــا ،إذ كــانــت تــجــوب مــع والــدهــا
المنشد الدينى الموالد للغناء فيها ،وكانت
تتجول فى مالبس صبى بناء على طلب
والدها ،الذى كان ال يسمح للمرأة أن
تقرأ القرآن عل ًنا بحكم نشأته الدينية
وعمله كــإمــام لجامع الــقــريــة ،وقد
اصطحبها وه ــى فــى الــســابــعــة من
عمرها مؤدية معه األغانى فى األفراح
ومنشدة اآليات القرآنية لتحصل فى
بعض األحــيــان عــلــى أجــر بقيمة 10
قـ ــروش ،وه ــو مــا يــعــادل نــصــف راتــب

والدها ،وذلك إلى أن اكتشفها عازف العود زكريا أحمد،
ودعاها إلى القاهرة لتبدأ رحلة نجاحها وتتحول إلى قناة
السويس أخرى لمصرُ ،يقبل على حفالتها أمراء من العالم
العربي ،وبعد أن كانت تغنى بـــ 10قــروش تركت خلفها
ثروة تقدر بالماليين ،وهى عبارة عن فيال بالزمالك و50
فدا ًنا ومجوهرات نادرة من الماس واللؤلؤ الحر ،كان
معظمها هدايا من الملوك واألمراء العرب وسندات
وأرصدة مالية فى عدة بنوك.
كاظم الساهر
كانت بدايات الفنان العراقى كاظم الساهر،
أو "كاظم جبار إبراهيم" المولود فى عام ،1957
شاهدة على رحلة كفاح واجتهاد ومثابرة ،وقد
ولد بمدينة نينوى فى الموصل (شمالى العراق)
ألسرة كبيرة فقيرة ،وسط  9أشقاء " 7ذكور
وأختان" ،وعمل من سن صغيرة ،إذ اشتغل
فى العاشرة من عمره فى بيع المثلجات،
قبل أن يعمل فى أحد مصانع النسيج،
حتى استطاع أن يجمع ثمن أول آلة
موسيقية له وهى القيثارة ،،وذلك بعد
أن باع دراجته كذلك ،وبعد ذلك تعلم
الــعــزف على الجيتار والــعــود كذلك،
وبدأ الغناء والكتابة والتلحين وهو
عاما ،واتجه لدراسة
بعمر ً 12
الموسيقى ،واشتهر يبن زمالئه

بلقب "ملك العود" بسبب موهبته االستثنائية فى العزف
عليه ،وفى أول سنة له فى المعهد قام بتأليف أول أغنية
له وهى "أين أنت" ،عمل أستاذًا للتاريخ ،ثم التحق بالجيش
،العراقى وتــم إرجاعه للتدريس بسبب وجــود نقص فى
المعلمين ،وتبلغ ثروته اآلن حوالى  23مليون دوالر ،أى ما
يعادل  368مليون جنيه.
شعبوال
كانت بداية عمل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم
"مكوجي" ،إال أنه كان يهوى الغناء ،وكان يغنى فى األفراح
التى تشهدها منطقة الشرابية ،مسقط رأسه ،ليستطيع
خالل سنوات أن يحقق انتشارًا الف ًتا ،وأصبح أحد أبرز
المطربين الشعبيين .شعبان عبدالرحيم ،اسمه الحقيقى
"قاسم" وقد أطلق عليه "شعبان" تيم ًنا بالشهر الذى ولد به،
بلغت ثروته عند مماته حسب مواقع إخبارية  100مليون
جنيه ،وقيل إنه اقتسم المبلغ بين الفقراء ،وأبنائه ،إلى
جانب تجهيز  153عروسة وترميم  20منزالً ،وكان يدفع
مصاريف المدرسة للتالميذ الفقراء من أبناء منطقته.
أصالة
تعتبر المطربة السورية "أصــالــة" ،واسمها بالكامل
"أصالة مصطفى نصري" ،واحــدة من األصــوات الغنائية
نجاحا جعلها فى دائرة
المميزة فى الوطن العربي ،وحققت
ً
النجومية على مدار سنوات طويلة.
ولــدت فــى مدينة دمــشــق ،ألب هــو الفنان "مصطفى
نصري" ،لها أربعة إخوة هم أماني ،أيهم ،ريم الذى احترفت

الغناء ،وأنــس .وعلى الرغم من أن بدايتها كانت موجهة
لألطفال ،إال أن تلك كانت محطة لم تتوقف فيها طويالً،
إذ سرعان ما اتجهت إلى األغانى العاطفية.
وقد عايرها الملحن حلمى بكر بفقرها فى أحد البرامج
التليفزيونية ،قائالً" :أصالة جت مصر بشبشب أنا أقدر
أعاقبك كويس" ،لترد عليه بأنها تعرف أسلوبه ،وأنه
يجمع بين القسوة والقلب الطيب ،قائلة إنها ابنة
فنان كبير وإنهم كانوا "مستريحين ..بسطاء لكن
ما كنت بخرج من البيت بشبشب" .وتتعدى ثروة
أصــالــة  260مليون جنيه مــصــري ،بحسب أحد
المواقع السعودية.
تامر حسنى
لم يخجل الفنان تامر حسنى من بدايته
يوما ما ،بل فى كل مناسبة أو
الصعبة ً
بــرنــامــج تــلــيــفــزيــونــى يــتــحــدث فــيــه عن
الــصــعــوبــات الــتــى واجــهــتــه ف ــى بــدايــة
حياته ،خاصة أنه كان يعتبر رب األسرة
والمسئول عن توفير احتياجاتها.
وق ــد اشــتــغــل فــى أعــمــال بسيطة فى
بداياته ،مثل البيع فى سوبر ماركت ،والعمل
بائعا متجوالً ،وقد يحلم بأن يكون العب كرة
ً
فى يوم من األيام ،لكنه لم يواصل مسيرته فى
مبكرا ،واتجه إلى الغناء
المالعب واعتزل الكرة
ً
وكــان لديه من اإلصــرار والــدأب ما حقق له

أهم الملفات على مكتب وزير الدولة لإلعالم

خرباء :ال مخاوف من حدوث تضارب فى االختصاصات ..والتنسيق بني الهيئات الثالث مطلوب

أثــار استحداث منصب وزيــر للدولة لشؤون
اإلعــام ضمن التعديل الــوزارى الجديد األخير
والذى كلف بتوليها الوزير األسبق أسامة هيكل،
تساؤالت حول األدوار والمهام الموكلة له ،ومصير
الهيئات الثالث التى تنظم المشهد اإلعالمى فى
مصر.
وهذه هى المرة الثانية التى يشغل فيها هيكل
المنصب ،بعدما تواله لمدة  6أشهر بعد ثورة 25
يناير خالل الفترة فى الفترة من  24يوليو 2011
وحتى  6ديسمبر .2011
ويشغل هيكل رئــيــس مجلس إدارة الشركة
رئيسا
المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي ،كما كان
ً
للجنة الثقافة واإلعــام بالبرلمان ،وذلــك قبيل
تقديم استقالته لحلف اليمين الدستورية.
وجاءت عودة وزارة اإلعالم بعد مطالبات من
أساتذة وخبراء إعالميين وأعضاء بلجنة اإلعالم
والثقافة بالبرلمان ،بعودتها ؛ لحل مشكالت
اإلعــام الراهنة والمزمنة ،ولوضع خطة ورؤية
مستقبلية ،حتى يمكن المشاركة فى المحافل
اإلقليمية والدولية اإلعالمية ،خاصة أن الدستور
والقانون ال يمنعان تعيين وزير إعالم.
الدكتور ياسر عبد العزيز ،الخبير اإلعالمي،
قال إنه ال يوجد ما يمنع من تعيين وزير لإلعالم،
ألنه «لن ينتج عنه وقــوع تضارب فى المهام مع
موضحا أن هناك مجموعة من
الهيئات الثالث»،
ً
المهام تتناسب مع الوزير الجديد.
وأش ــار إلــى أن الــوزيــر الجديد سيسعى إلى
صياغة سياسات الــدولــة اإلعالمية ،كما توقع
أن يمثل الدولة فى المحافل الدولية ذات الصلة
باإلعالم ،إضافة إلى اإلشراف على الهيئة العامة
لالستعالمات.
ومن ضمن األدوار والمهام ،توقع أن يقوم الوزير
باقتراح أسماء على الرئاسة والبرلمان للتعين فى
الهيئات اإلعالمية الثالث ،الف ًتا إلى أنه من الوارد
أن يتحدث باسم الحكومة.
ـددا سلطت الضوء
عــودة وزارة اإلع ــام مــجـ ً

هيكل

على الملفات المنتظر مناقشتها ،والقضايا التى
طالب الكثيرون بحلها واألدوار التى ستقوم بها
ً
فضل عن دور الثالث هيئات المسئولة
الــوزارة،
عن المؤسسات اإلعالمية فى مصر.
الدكتور حسن علي ،أستاذ اإلعــام بجامعة
السويس قــال إن الوزير فى الوقت الحالى بال
صالحيات ،ألن صالحيات الــوزارة كلها موزعة
على الهيئات الــثــاثــة ،المتمثلة فــى المجلس
األعلى لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة
الوطنية لإلعالم».
وأضــاف لـ«المصريون» ،أن القانون يجب أن
يشهد تعديالت تعطى صالحيات أكبر لوزير
اإلعالم ،حتى ال يتلخص دوره فى العمل التنسيقى
كوزيرا للدولة ،كما فى الوقت الحالي».
ً
وعن الملفات والقضايا التى يجب مناقشتها
بعد عودة وزارة اإلعــام ،أوضح أستاذ اإلعالم،
أن أبرزها «الديون التى تثقل كاهل الهيئة الوطنية
للصحافة ،واإلعالم ،وديون ماسبيرو».
وأشار إلى أنه «ضمن القضايا التى يجب أن
تكون على طاولة الوزير وضع حد للخسائر التى
تتكبدها المؤسسات اإلعالمية الخاصة والقومية،

ً
فضل عن دوره التنسيقى بينها وبين المؤسسات
اإلعــامــيــة ،وكيفية االرت ــق ــاء بــهــا وبالمحتوى
المقدم».
وأكمل ً
قائل« :االرتقاء بالعمل اإلعالمى يجب
أن يكون على رأس أولويات الوزير ،إضافة إلى
إحياء ودعم وتنشيط نقابة اإلعالميين والهيئات
الثالث ،حتى ال تكون مجرد أسماء بال كيانات
حقيقية» .وذكر أن «من أهم األمور التى يجب على
وزيــر اإلعــام العمل عليها ،إنشاء قناة إخبارية
متخصصة ذات مهينة عالية ،تضاهى القنوات
اإلخبارية العالمية» .إلــى ذلــك ،قــال تامر عبد
القادر ،عضو لجنة اإلعالم والثقافة بالبرلمان ،إن
القانون لم يحدد اختصاصات وزير اإلعالم ،ومن
ثم توقع إجراء تعديل خالل الفترة المقبلة.
لكنه أشار إلى أنه ال توجد حاجة ملحة لذلك
خالل هذه اآلونة ،ال سيما أن هناك ملفات عديدة
على طاولة الوزير الجديد سيعمل عليها خالل
األيام المقبلة.
وأضاف لـ«المصريون» ،أن الوزير سيقوم خالل
الفترة المقبلة بالتنسيق بين الهيئات اإلعالمية
الثالث ،والتى تتمثل فى «المجلس األعلى لإلعالم

ودع اإلع ــام ــى وائـ ــل اإلب ــراش ــى،
جــمــهــور بــرنــامــج "ك ــل يـ ــوم" ،فــى آخــر
ظهور له على قناة " "ON Eيوم األحد
الماضي .وقال "اإلبراشى" ،إنه سيطل
على جمهوره خالل الفترة المقبلة من
كبيرا
جزءا
مبنى ماسيبرو ،الذى يحتل
ً
ً
من وجدانه ،وإعادة إحيائه مرة أخرى
تُعد مسألة حياة أو موت.
وكــشــف ع ــن أن الــبــرنــامــج ال ــذى

ستكون أفضل ،الجميع لديه مالحظات
على أداء اإلع ــام الفترة الماضية،
جميعا أن نستفيد من األخطاء
وعلينا
ً
التى حدثت الفترة الماضية ونعلم أن
الناس ال تستطيع أن تخدعها ،ألنها
دائما".
تستطيع الفرز ً

سارة أشرف

حسن عالم وأحمد سالم

أمينة عبد العال

بعد إغالقها ألسباب مادية »TEN« ..تستأنف
البث بشكل ومحتوى جديد
قــررت فضائية " "TENالــعــودة مــن جديد فى
منتصف يناير الجارى ،بعد أن كانت قد أعلنت فى
وقت سابق وقف بثها فى نهاية ديسمبر ألسباب
تمويلية وإعالنية بحتة.
وق ــال ــت ،إنــهــا تــجــدد الــعــهــد وال ــوع ــد لجموع
مشاهديها فــى مصر والــعــالــم العربى على أنها
ستبذل أقصى ما لديها من جهد ،لتقديم إعالم
هــادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا
على أرضية وطنية خالصة.
وأعلن الرئيس التنفيذى للقناة نشأت الديهى،
أن الــقــنــاة ستطلق مــهــرجــان ( 50ســنــة مــســرح)
باالشتراك مع الفنان محمد صبحى؛ لتقديم عدة
عروض مسرحية كوميدية خالل المهرجان ،وكذلك
إطالق مشروع تن موجو ()TEN MOJO؛ وهو أول
مشيرا إلى
مشروع من نوعه فى الشرق األوســط،
ً
أنه سيتم اإلعالن عن تفاصيل المشروعين الح ًقا.
وقال الديهى فى بيان ،إن «إعــادة هيكلة القناة
ألزمتنا بتخفيض النفقات ،ونجحنا فى إدارة األزمة
بهدوء وحكمة ،والتحدى الحالى هو الحفاظ على
شكل القناة وهويتها ورسالتها».
حاليا البحث عن إبرام عقد
وأوضح ،أنه يجرى
ً

المقبلة لتنويع
تعاون مع وكالة إعالنية خالل الفترة ُ
والمعدين
المذيعين ُ
مصادر الدخل وزيادته ،واص ًفا ُ
والفنيين العاملين بالقناة ،بأنهم على قــدر كبير
من المسئولية وتفهموا الوضع وتقبلوا القرارات
المشاهدين له
الصعبة .واعتبر أن مساندة ودعم ُ
واعدا بأن يكون صو ًتا جبارًا
"دين كبير فى رقبته"،
ً
ضد أعداء الوطن ،ألن "المعركة معهم مستمرة ولم
تنته وتزداد اشتعاالً".
المقبلة سنواجه
وأشــار الديهى إلى أن "الفترة ُ
تحديات ع ـ ّـدة ،بشأن الحفاظ على شكل القناة
وهويتها ورسالتها فى ظل انخفاض الميزانية ،لكنه
يراهن على جميع العاملين فى القناة ،خاصة بعد
أن أبدوا استعدادهم وتقبلوا القرارات الصعبة التى
خرجت بشأن إعادة بث القناة بصدر رحب".
وطمأن "الديهى" المذيعين والعاملين بالقناة،
بأنهم مستمرون فى عملهم وبرامجهم ،األساسية
بشكل طبيعى ،وأن التغيير سيكون فى المحتوى
كبيرا.
المقدم على الشاشة ،والذى سيشهد
ُ
تطويرا ً
ً

سارة أشرف

«أحمد السقا» يقتحم منزل متابع شتمه على «إنستجرام»
قال الفنان أحمد السقا ،إنه ال يجيد التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي،
وإنه ينزعج من التعليقات واالنتقادات والشتائم التى يتلقاها فى بعض األوقات
خاصة إذا كانت تخص أهله .وأضاف عبر برنامج "،"ITS TIME SHOW
أنه ال يتهاون مع أى شخص يتجاوز فى حق أهل بيته ال يتهاون معه ،كاش ًفا
سبابا
عن ذهابه فى وقت متأخر من الليل لمنزل أحد متابعيه بعد أن وجه له
ً
وشتائم نابية .وتابع السقا أن أحد متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام" استلمه
يوميا ولمدة  5أشهر ،قبل أن يوصل إلى عنوانه ،ويذهب له الساعة
شتائم ً
فجرا ،وحينما فتح الشاب باب المنزل ،ورآه أمامه "أغمى عليه" .وأكد
الرابعة ً
السقا ،أن هذا الشاب والده وكيل وزارة التربية والتعليم ،وقد عاتبه وطلب منه
جيدا .وأوضح السقا أن لمواقع التواصل االجتماعى إيجابيات
أن يربى ابنه ً
وسلبيات ،وأنه اآلن أصبح نشط على حسابه فى "إنستجرام".

السقا

صفية جمال

«حمو بيكا» يهدد باالنتحار بسبب «هانى شاكر»

«اإلبراشى» يغادر « »ON Eإلى «ماسبيرو»
ســيــقــدمــه عــلــى شــاشــة الــتــلــيــفــزيــون
الــمــصــرى يــحــمــل اسـ ــم "الــتــاســعــة"،
وسينطلق بعد أسبوعين أو ثالثة على
أقصى تقدير وسيبدأ بالنشرة ،ومن ثم
برنامج "توك شو" على مستوى مطالب
الــنــاس .وتــابــع" :أنــا حزين اآلن على
فراق زمالئى فى  ON Eوإن شاء الله
سنعمل على الدفاع عن الدولة الوطنية
والــوطــن دائـ ًـمــا ،وب ــإذن الله اإلطاللة

والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية
لإلعالم».
طا بإدارة
وأشــار إلى أن «هيكل» ،سيكون منو ً
الناحية اإلعالمية للدولة المصرية ،خاصة بعد
اإلخفاق الــذى حدث لوسائل اإلعــام المصرية
أمـ ــام الــوســائــل األجــنــبــيــة وعـ ــدم ق ــدرت ــه على
مواجهتها .وتابع« :الجميع شاهد إخفاق وسائل
إعالمنا أمام الوسائل األجنبية التى تثير الشبهات
حول الدولة المصرية ،حيث لم تتمكن من مواجهة
تك الوسائل ،لذا كان من الضرورى تغيير السياسة
اإلعالمية المتبعة لحل هذه المشكلة».
وأكــد أن هناك حاجة إلستراتيجية جديدة
إلدارة الملف اإلعالمى المصرى ليواكب كافة
المستجدات على الساحة ،وكذلك ليتمكن من
إظهار الصورة الصحيحة لمصر وإثبات كذب ما
يتم ترويجه فى بعض األحيان لتشويهها.
من جانبه ،قال مكرم محمد أحمد رئيس
المجلس األعلى لتنظيم اإلعــام ،إ َّن تعيين
أســامــة هــيــكــل ،وزي ــر دول ــة لــشــؤون اإلع ــام،
يــعــنــى أنـــه وزيـ ــر ب ــا وزارة تــتــعــلــق بــشــؤون
ـحــا «حــتــى اآلن الــقــانــون لم
اإلعــــام ،مــوضـ ً
يوضح اختصاصاته ،وال عالقته بالمجلس
األعــلــى لتنظيم اإلعـ ــام والــهــيــئــة الــوطــنــيــة
لإلعالم والهيئة والوطنية للصحافة».
وأضــــاف« :ال ــق ــرار لــم يــوضــح اختصاصات
هيكل ،لكن الدستور أكد وضع المجلس األعلى
متابعا «نريد أن نفهم طبيعة العالقات
والهيئتين»،
ً
والتخصصات والــتــشــابــكــات بين وزي ــر الــدولــة
لإلعالم والمجلس والهيئتين حتى تسير األمور
وزيــرا
بــســاســة» .وعــن رأيــه فــى اختيار هيكل
ً
لإلعالم؛ قال« :لست فى معرض تقييم األشخاص
ًأيا كان وجهة نظري ،أسامة هيكل صديق هذا كل
ما أستطيع قوله».

شعبية عريضة ،وقد جمع ثروته تتجاوز مبلغ الـ 10ماليين
دوالر ،أى ما يعادل  160مليون جنيه مصري.
محمد رمضان
"ثقة فى الله نجاح" ..عبارة اشتهر بها الفنان محمد
رمضان ،الذى استطاع خالل سنوات قليلة أن يصنع لنفسه
نجومية كبيرة مقارنة بسنه الصغير ،بعد أن اقتحم عالم
الفن فى سن مبكرة ،وكانت بداياته فى العديد من األدوار
الثانوية ،لم يخف الفنان ذو الجذور الصعيدية فقره ،والذى
إصرارا على أن
أيضا ،لكنه كان يمتلك
يكمن فى مالمحه ً
ً
يكون "نمبر وان" على الساحة الفنية ،وأن يدخل قلوب كثير
من الشباب ،الذى أصبح بالنسبة لهم مثل أعلى يحتذون
به فى طريقته ،فى الحديث ،ومالبسه ،على الرغم من
اعتراض الكثير من النقاد وحتى من زمالئه الفنانين ،إال
مصمما على أنه يسير فى الطريق الذى أراده
أنه ما زال
ً
لنفسه ،والــذى مكنه من أن يقتنى أفخم أنــواع المالبس
والسيارات وأن يسك فى فيال فاخرة ،وقد تجاوزت ثروته
الـ 7ماليين دوالر ،أى ما يعادل  112مليون جنيه مصري.
أثرياء الفنانين
صدرت إحصائية عن ثروات الفنانين فى الوطن العربى
فى عام  ،2018احتل فيها المركز األول عادل إمام الذى
تعدت ثروته مبلغ  100مليون دوالر ،يليه المطرب
التونسى صابر الرباعى بثروة تبلغ  76مليون دوالر،
وجاء ثال ًثا :الهضبة "عمرو ديــاب" بثروة تبلغ 45
مليون دوالر ،ثم المطرب اللبنانى راغــب عالمة
بثروة تبلغ  30مليون دوالر ،تليه المطربة اإلماراتية
أحـــام بــثــروة تبلغ  27مليون دوالر،
فالمطرب الــســورى ج ــورج وســوف
بثروة  25مليون دوالر ،يأتى خلفه
المطرب اللبنانى وائــل كفورى بـ
 16مليون دوالر ،والمطرب العراقى
كاظم الساهر بثروة تبلغ  15مليون
دوالر ،والمطرب تامر حسنى بثروة
تبلغ  10ماليين دوالر ،ثم الفنان
محمد رمــضــان بــثــروة تبلغ 7
ماليين دوالر.

اإلبراشى

هدد المطرب الشعبى حمو بيكا باالنتحار
والتخلص من حياته ،بسبب التضييق الذى
تمارسه نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان
هانى شاكر ضده ومنعه من الغناء .وقال بيكا
فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية
بموقع الــتــواصــل االجتماعى «فيسبوك»،
موجها حديثه للنقابة« :أم ــوت لكم نفسى
ً
عشان تستريحوا؟» .وأشــار إلــى أنــه سجل
حلقة على قناة النهار ،إلذاعتها فى رأس

السنة ،إال أن هانى شاكر خاطب القناة بعدم
إذاعــة الحلقة أو إذاعــة أى أغانى للمطرب
الشعبي ،وهو ما دفعهم إللغاء إذاعة الحلقة.
وقال «بيكا»« :بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين،
إنتوا عايزين منى إيه ،إنتوا دمرتوني ،فيه ناس
مفيش معاها ورق وشغالة ،وناس زيى بتغنى
مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح».
وأضاف« :النقابة لغت لى  15حفالً فى
رأس السنة ،باإلضافة لحفل فى األردن،

وفى نهاية المطاف لغت الحلقة التى كنت
سأظهر فيها ألسعد الــنــاس» .واستكمل:
«أمـ ــوت نفسى يعنى عــشــان تستريحوا،
يا أستاذ هانى شاكر هو أنا قاتلك قتيل،
إنت عايز منى إيه ،عطلتوا شغلى ودمرتوا
حياتي».

محمد فضل

حمو بيكا

