اإلسالميون وشيخ األزهر..
صدام وانقسام
عبداهلل رشدى فى حوار لـ"المرصيون":

األزهر مظلوم ..وخصومه يفرضون سيطرتهم على اإلعالم

«كورونا» ليس آخرها ..أمراض فتكت بالبشر أكثر من الحروب!

اإلرهاب البيولوجى عبر التاريخ
فريوس كورونا يوقظ ذاكرة التاريخ البيولوجية >> كيف مارست الشعوب القديمة الحروب الجرثومية؟

«المذابح األسرية» ..جرائم هزت الرأى العام زواج المصريين بأجنبيات« ..حب أم مصلحة؟»
«لينين الرملى» ..اسمه سبب
أزماته ..و«عبلة كامل» سر
خالفه مع«محمد صبحى»

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

األوكازيون الشتوى ..تخفيضات وهمية وأسعار هى هى!
«إسماعيل ياسين يتحدى
اإلخوان» ..وعائلته تعترض

هل تجذب مصر المصانع
العالمية العمالقة بعد
فرارها من الصين؟

الحكومة تسعى لفرض ضرائب
على التجارة االلكترونية

خطة الجامعات المصرية فى مواجهة فيروس كورونا

نار الغيرة تشعل
بيوت الفنانين
باألزمات

مخرج «مواقف وطرائف»
الذى أدهش الماليين
يعانى آالمه وحي ًدا

أسطورة ليفربول :رغم أهداف صالح..

ساديو مانى أفضل العب فى إنجلترا

«مصر قرآن كريم» ..أول قناة قرآن بأصوات مصرية

رامى جمال وشاكوش يتصدران
التريند ..وغياب أبوتريكة

د .هشام الحمامى يكتب:

سيرة قائد عظيم ج ًدا..
فى وقت سيئ ج ًدا
فراج إسماعيل يكتب:

فى الصحافة والحياة..
على حافة الموت السريرى
القس مكاريوس فهيم قلينى يكتب:

حكمة المحكمة
التى حكمت

مناعة الجسم..

على رأس األسباب

فرس حلمك

افتح قلبك

تبكى على ابنها ..وهناك من يسبها

االعتذار عن الفتوحات..
ثرثرة ومكايدة

الراحة النفسية

وصالح عن دعم «سعد محمد»
طفلة تسقى متوفى اللبن كل يوم

محمود سلطان يكتب:

؟
ً
عقوقا؟!
كيف قتل االبن أمه

كيف أتخلص من حماتى !

األحد

تقارير
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«بنك المعرفة المصرى» صرح لنظام تعليمى حديث

اهــتــم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح
الــســيــســى مــنــذ تــولــيــه رئــاســة
الــجــمــهــوريــة ،بملف التعليم بل
وجعله على رأس أولوياته وذلك
القتناعه بــأن التعليم هو أساس
نهوض الدول ،بل ويسعى لتطبيق
نــظــم حــديــثــة لــتــطــويــر الــمــلــف
التعليمى ،ونستعرض فى السطور
التالية أهم النظم التعليمية التى
تم العمل عليها منذ تولى الرئيس
السيسى:
المشروعات اإللكترونية كان
لها حصة فى إنــجــازات الرئيس
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي ،حــيــث تم
تــدشــيــن ال ــم ــوق ــع اإللــكــتــرونــى
لمشروع "بنك المعرفة" ،لخدمة
 90مليون مصرى ،فى يناير العام
الــمــاضــى ،والـــذى يعتبر أرضية
ســيــتــم االن ــط ــاق مــنــهــا إلصــاح
الــتــعــلــيــم ف ــى مــصــر ،كــمــا ستتم
االستعانة بعدد كبير من المعلمين
الستخدام هذه الباقة العلمية فى
تطوير التعليم.
وأطــلــقــت الحكومة المصرية
مـــــــشـــــــروع ب ـ ــن ـ ــك الـ ــمـ ــعـ ــرفـ ــة
الــمــصــرى( )EKBفى التاسع من
يناير فــى دار األوبـــرا بــالــتــوازى
مــع احــتــفــاالت "يـ ــوم الــشــبــاب".
ويعد هذا المشروع أكبر مصادر

مة

رج

ت

إشراف:

عال خطاب

الــمــعــرفــة عــلــى اإلنــتــرنــت حيث
يعطى الطالب والباحثين فرصة
الــحــصــول عــلــى مــــوارد مجانية
للتعليم واألب ــح ــاث العلمية فى
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم ،وأطــلــقــت
النسخة التجريبية مــن الموقع
باللغة اإلنجليزية والعربية كجزء
من مبادرة "نحو مجتمع مصرى
يتعلم ويفكر ويبتكر".
ســـوف يــحــتــوى الــمــوقــع على
مــوارد من دور نشر عالمية مثل
أكــســفــورد ،كــامــبــردج ،ونــاشــونــال
جيوجرافيك.
بنك المعرفة المصرى ،عبارة
عن موقع وطنى تعليمى متكامل،
ينشر مواد تعليمية بحثية عالية
الجودة ،أكبر مكتبة عربية رقمية
على شبكة اإلنترنت ،تخدم فئات
الــجــمــهــور المختلفة بــالــمــجــان،
طالبا
علميا أو
ســواء كان باح ًثا
ً
ً
بــأى كلية بالجامعات المصرية،
أو ولــى أمــر ،أو حتى كــان طفالً
صغير ا.
ً
وأطــلــق الــرئــيــس عــبــد الفتاح
الــســيــســى ،مــوقــع بــنــك المعرفة
الــمــصــرى عبر الــبــث التجريبي،
حــيــث يــهــدف الــمــشــروع الوطنى
لتثقيف الشباب واألطفال وأولياء
األمور بأمهات الكتب والمجالت

والـــمـــواد الــتــعــلــيــمــيــة الــمــصــورة
"الفيديوهات والصور".
وتــــم ت ــدش ــي ــن مـ ــشـ ــروع بــنــك
المعرفة المصرى ،فى  ١٤نوفمبر
 ،٢٠١٥ويعتبر أحد أكبر وأشمل
بــنــوك الــمــعــرفــة الــمــوجــودة على
مستوى العالم نظراً لما يحتويه
مــن مــصــادر مــعــرفــيــة وتعليمية
وثــقــافــيــه وبحثية مــن أكــبــر دور
النشر واإلنــتــاج العالمية وبيوت
الخبرة المتخصصة.
أكد الرئيس خالل االفتتاحية،
أن التعليم سيكون بالمجان فى كل

منزل ،وأن الهدف األساسى من
المشروع القومى هو نشر الثقافة
والمعرفة لكل أفراد األسرة.
وصل أعداد المتواجدين الذين
قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة
المصرى ،إلى مليون و 200ألف
زائر خالل الساعات األولى فقط
مــن إش ــارة الــبــدء ،بينما تخطت
ال ــزي ــارات  8مــايــيــن ،وهــنــاك 4
بــوابــات على الــمــوقــع يمكن ألى
م ــواط ــن االشـــتـــراك بــهــا حسب
التخصص والفئة العمرية.
وينقسم مــوقــع بنك المعرفة

أن ترتفع درج ــات الــحــرارة إلــى 50
درجة مئوية ،والعمال الذين يشربون
ً
قليل يواجهون مخاطر صحية".
وأكـ ــد مــهــنــدس يــعــمــل بــالــمــشــروع
يدعى "أحمد عاطف" ،أن "أهم شيء
بالنسبة لنا هو الحفاظ على تناول
مــيــاه ال ــش ــرب حــتــى ف ــي حـــال عــدم
العطش".
في حين قــال "ديــاب علي" ،عامل
بناء بمحطة "بنبان"" :شاركت مع أكثر
من  12ألف عامل في بناء المشروع،
حــيــث جــرفــنــا ال ــرم ــال مــن الــخــنــادق
ووضعنا الــكــابــات ،ومثلت الوظيفة
خاصا".
تحديا
بالنسبة لي
ً
ً
وعلق وزير التنمية األلمانية جيرد
مولر ،عقب زيارته لمحطة "بنبان" قبل
أيام ،قائالً" :نحن في بداية االنطالق،
ولــيــس فــي نهاية اســتــخــدام الطاقة
الشمسية" ،واص ـ ًفــا األم ــر بـــ"بــدايــة
نهضة الطاقة الشمسية في إفريقيا
وآسيا وأمريكا الجنوبية".
ووفــق التقرير ،فــإن الصين تعتبر
استخداما للطاقة
أكثر دول العالم
ً

الشمسية في العالم ،ففي غضون 25
عاما تمكنت وهي التي لم تكن تمتلك
ً
أي ألــواح شمسية على اإلطــاق ،من
قيادة العالم في هذا المجال ،بهامش
يزيد على  100بالمائة.
فــفــي ع ــام  ،2018قــامــت الصين
باستخدام الطاقة الشمسية في معظم
الــمــجــاالت مــع ســرعــة تصل إلــى 44
جيجاوات ،تليها الهند بـ  8جيجاوات،

واليابان بـ 7جيجاوات ،ثم أستراليا بـ5
جيجاوات وألمانيا بـ 3جيجاوات.
وت ــق ــول الــصــحــيــفــة ،إن صــنــاعــة
الطاقة الشمسية األلمانية تنتعش
مرة أخرى بعد تراجعها في السنوات
األخيرة ،مشيرة إلى أنه على الرغم
مــن ذلــك مــا زال نقل الطاقة مكل ًفا
للغاية ويواجه تحديات كبيرة.
ونقلت عن خبراء في مجال الطاقة،

«فايننشال إكسبريس»« :األرقام التسعة» أهم تحديات الحكومة المصرية

مــع إعـــان الــجــهــاز الــمــركــزى
لــلــتــعــبــئــة واإلحـــصـــاء ف ــي مــصــر،
وصـ ــول عـــدد ســكــان مــصــر إلــى
 100مليون نسمة ،ذكرت صحيفة
"فايننشال إكسبريس" الهندية،
أنــه ألول مــرة يظهر عــدد مكون
من تسعة أرقــام ،قائلة إن مصر
جديدا كل 17،9
مولودا
تستقبل
ً
ً
ثانية ،وهو ما يعتبر أكبر تحديات
الحكومة فى الوقت الحالي.
وأشـــــــــارت ال ــص ــح ــي ــف ــة ،فــى
تـــقـــريـــرهـــا ،إلـ ـ ــى ت ــص ــري ــح ــات
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي،
فـــى عــــام  ،2017ع ــن ــدم ــا بــلــغ
ال ــت ــع ــداد الــســكــانــى حــيــنــهــا 95
مليون نسمة ،حيث وضع مشكلة
جنبا إلى جنب
الزيادة السكانية ً
مــع اإلره ـ ــاب واعــتــبــرهــمــا أكــبــر
تهديدين يواجهان مصر.
ولفتت إلــى أن مصر ما زالت

تــحــتــفــظ بــمــوقــعــهــا كــأكــبــر دول ــة
عــربــيــة مــن حــيــث ع ــدد الــســكــان
والثالثة فى أفريقيا بعد إثيوبيا
ونــيــجــيــريــا ،إذ تــســتــقــبــل مصر
جديدا كل  17،9ثانية.
مولودا
ً
ً
فى سياق منفصل ،قال التقرير

إن سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا
يثير مخاوف من تأثيره المحتمل
على حصة مصر من مياه النيل
الــذى تعتمد عليه بنحو  %97من
إجمالى الثروة المائية.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن ــه

على الــرغــم مــن انخفاض معدل
المواليد مقارنة بفترات ماضية
لــكــن المشكلة مــا ت ــزال قائمة،
مرجعة انخفاض الزيادة السكانية
إلــى تشجيع الحكومة للعائالت
إلنجاب عدد أقل من األطفال.
ويعيش نحو  10ماليين مصرى
فى الخارج معظمهم فى الخليج
ســعـ ًـيــا وراء فـ ــرص اقــتــصــاديــة
أفــضــل ،مــوضــحــة أن تــحــويــات
المصريين فى الــخــارج أصبحت
مــصــدرا مــهـ ًـمــا لــلــدخــل بالنسبة
ً
لمصر .
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة
واإلحصاء ،الثالثاء ،زيادة سكان
مصر إلى  100مليون ،ما يعكس
تهديدات الزيادة السكانية داخل
دول ــة يعيش الــكــثــيــرون منها فى
مدن مكتظة ،باإلضافة إلى ارتفاع
نسبة الفقر ،بحسب الصحيفة.

«نورد فيست تسايتونج» :مفاجأة فى صفقة القرن قد تقلب الطاولة على إسرائيل

قــالــت صحيفة "نــــورد فيست
تسايتونج" ،إن أحــد بنود صفقة
الـ ــقـ ــرن ،الـــــذى لـــم يــنــتــبــه إلــيــه
الكثيرون ،يفيد بأن اليهود العرب
أنفسهم مــضــطــرون إل ــى مــغــادرة
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم،
وف ـ ًقــا لخطة الــرئــيــس األمــريــكــى
دونالد ترامب التى تنص فى أحد
بنودها على دخــول تلك المناطق
فى دولة فلسطينية مستقبلية ،حال
وافق الطرفان على ذلك.
واعتبرت الصحيفة ،أن "هــذا
البند ســوف يقلب الــطــاولــة على
رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية
واليـــتـــه ،بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو في

اإلدارة والتحرير واإلعالنات
 45مكرر شارع شامبليون ـ القاهرة
م01124449866 /
ت 25783446 /فاكس25783447 /

محمد الخرو

«برلينر تسايتونج» :محطة «بنبان»  .أكبر محطة طاقة شمسية بالعالم تمد مليون أسرة مصرية بالكهرباء

أشادت صحيفة "برلينر تسايتونج"
األلــمــانــيــة بمحطة "بــنــبــان" للطاقة
الشمسية التي تشيدها مصر ،قائلة
إنها قادرة على أن تمد أكثر من مليون
أسرة مصرية بالكهرباء ،في وقت ما
زالت هناك بعض المناطق التي تعاني
من انقطاع التيار الكهربائي.
وتحت عنوان" :أكبر محطة طاقة
شمسية بــالــعــالــم تــمــد مــلــيــون أســرة
بمصر بالكهرباء" ،أشــارت الصحيفة
إلـ ــى بــعــض م ــزاي ــا مــحــطــة الــطــاقــة
وتأثيرها اإليجابي على مجال الطاقة
في مصر ،الفتة إلى أن التكنولوجيا
األلمانية وصلت إلى ذروتها في محطة
"بنبان" التي تعادل مساحتها نحو 50
ملعب كرة قدم ،ويمكن اآلن تصويرها
من جانب األقمار الصناعية.
ونــقــلــت ع ــن مــوظــف بــالــمــشــروع
الــذي يتم تشييده في جنوب مصر،
ويدعى "محمود" ،إن "العمال يعانون
فــي الــصــيــف مــن الــحــرارة الــشــديــدة
باإلضافة إلى الغبار".
وأضاف" :في فصل الصيف ،يمكن

صحيفة يومية مستقلة
تصدر أسبوع ًيا مؤقتًا
عن شركة املصريون للصحافة
والنشر والطباعة والتوزيع ش.م.م

الــمــصــرى ،إلـــى ب ــواب ــة الــصــغــار
وتــشــمــل األطـ ــفـ ــال فــقــط حيث
يتم نشر مــواد تعليمية بالفيديو
والصور وبوابة الطالب والبوابة
العامة وبوابة الباحثين.
ويــمــكــن التسجيل باستخدام
اســـم الــعــضــويــة وكــلــمــة الــمــرور
واســتــخــدام الــبــريــد اإللــكــتــرونــى
ال ــش ــخ ــص ــى ،ل ــك ــى ي ــت ــم تــفــعــيــل
العضوية مجا ًنا ،وينقسم البنك
إل ــى  4ب ــواب ــات ه ــى":ال ــق ــراء –
الباحثين -الطالب -األطفال".
وي ــش ــم ــل الـــمـــشـــروع تــطــويــر
البوابة اإللكترونية لبنك المعرفة،
حــيــث ســيــتــم تــدعــيــم الــســيــرفــر
المستضيف لــلــمــوقــع ،وإضــافــة
أمــهــات الكتب العلمية واألدبــيــة
ومـــواد تعليمية وأبــحــاث أخــرى
باللغة العربية واإلنجليزية ،لكى
تــعــم الــفــائــدة عــلــى ك ــل أطــيــاف
وجموع المصريين.
وبــــهــــذه الــــمــــبــــادرة ســيــصــل
المحتوى العلمى المجانى لكل
بيت بواسطة موقع بنك المعرفه
الــمــصــرى ،وســيــكــون بــدايــة نحو
الثقافة والــعــلــم والــتــطــويــر ،وقد
نصت سياسة استخدام البوابة
على عدم النسخ أو التعديل ألى
من المواد المنشورة ،األمر الذى

يعتبر انــتــهــا ًكــا لــحــقــوق الملكية
الــفــكــريــة ،ويمكن فقط االطــاع
وقراءة كل ما هو جديد ومفيد فى
العلم عبر بنك المعرفة.
وتــشــتــمــل الــبــوابــة عــلــى نظام
متكامل لــدعــم تــوثــيــق المحتوى
المعرفى العلمى لكل الجامعات
والــمــراكــز الــبــحــثــيــة ،مــمــا يدعم
ذاكـــرة مــصــر العلمية والبحثية
وهى كما يلى:
نظام إدارة المجالت العلمية
وفهرستها وحفظها إلكترونياً ،نظام
إلدارة المؤتمرات ويشمل إدارة
المسابقات العلمية وإدارة ورش
عمل المؤتمرات وإدارة تسجيل
المشاركين وإدارة المعارض وإدارة
النشر ،نظام تقييم الناتج العلمى
المحلى وهو نظام متميز متكامل
ت ــم تصميمه لــلــهــيــئــات العلمية
لمراقبة وتقييم المجالت العلمية
المحلية الخاصة بها ،نظام حفظ
وتــجــمــيــع الــنــاتــج الــمــحــلــى بشكل
قومى حيث إن النظام يتيح لكل
الباحثين على مستوى الجمهورية
الحفظ واالسترجاع بشكل مركزى
مع إحكام إدارة النظام.

االنتخابات المقبلة ،وأن غضب
الــيــهــود ال ــع ــرب ســيــنــعــكــس على
االقتراح فى صناديق االقتراع ،ألن
نحو  %20من سكان إسرائيل هم
من العرب".
وذك ـ ــرت أنـــه "كــلــمــا زاد عــدد
األصـــــــوات االنــتــخــابــيــة لــســكــان
إسرائيل من الــعــرب ،قل احتمال
فــوز نتنياهو بفترة واليــة أخــرى،
ـضــا هــو أن
مــا يسهم فــى ذلــك أيـ ً
مواطنى إسرائيل العرب يشعرون
بــالــفــعــل بــالــتــمــيــيــز ف ــى الــعــديــد
ثـــراء من
مــن المناطق وهــم أقــل
ً
المواطنين اليهود".
وأضـ ــافـ ــت الــصــحــيــفــة ،أنــه
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فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

"بــجــانــب ذلـــك ،ل ــدى الــعــديــد من
اليهود أقارب فى الضفة الغربية أو
قطاع غزة ويعرفون أنفسهم بأنهم
فلسطينيون ،لكن فى الوقت نفسه،
فهم مترسخون بقوة فى المناطق
ـزءا مــن إســرائــيــل
الــتــى تشكل جـ ـ ً
وغالبا مــا يتم دمجهم جــيـ ًـدا فى
ً
المجتمع".
ـضــا
وتــابــعــت :يــنــطــبــق هـــذا أيـ ً
على أكثر من  250ألف من سكان
الــمــنــطــقــة ال ــم ــح ــددة ف ــى خطة
ـضــا باسم
تــرامــب ،التى تعرف أيـ ً
"المثلث العربي" ومعظم السكان
يشككون فى هذا البند من صفقة
القرن.

وذكــــرت الــصــحــيــفــة ،أن ــه "فــى
السنوات السابقة كان لليهود العرب
دور كبير فــى نتائج االنتخابات،
ولــم يــصــوت الكثير منهم؛ ألنهم
كانوا يشعرون بخيبة أمــل بسبب
النزاعات الداخلية".
فى السياق ،علّق حسن جبارين،
الناشط الحقوقى ورئيس منظمة
حــقــوق اإلنــســان "عــدالــة" ،قــائـاً:
"ستعمل خطة ترامب على حشد
الناخبين الــعــرب ضــد نتنياهو"،
عــــددا كــبــيـ ًـرا منهم
ـحــا أن
ً
مــوضـ ً
سوف يضعون فى اعتبارهم الوضع
كثيرا فى
العنصرى الذى عانوا منه ً
ظل والية بنيامين نتنياهو.

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

املنوعات
صفية جمال

قولهم ،إن الطلب على الكهرباء يزيد
بــشــكــل مــطــرد فــي الــشــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا ،والعديد من األسر لم
تصل إليها الكهرباء ،مشيرين إلى أن
تطوير محطات الطاقة الشمسية يتم
بشكل أسرع من محطات الكهرومائية،
فأحيا ًنا ال تستغرق أعمال البناء سوى
شهور.
وذكرت الصحيفة ،أنه على الرغم
مــن كــل مــا سبق ،فــإن حصة الطاقة
الشمسية وطــاقــة ال ــري ــاح بالنسبة
عالميا ال تزال ضئيلة،
لمجال الطاقة
ً
فــالــفــحــم والــنــفــط وال ــغ ــاز الطبيعي
مــا زالــت تهيمن على مجال الطاقة
بالعالم.
وفــي ديسمبر الــمــاضــي ،افتتحت
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية
بمنطقة "بــنــبــان" بمحافظة أس ــوان،
بــإجــمــالــي عـــدد  32مــحــطــة بــقــدرة
 1465ميجاوات بالكامل على هامش
منتدى أسوان السالم والتنمية ،وذلك
بواسطة "الفيديو كونفرنس".

أسطورة ليفربول :رغم أهداف صالح..
ساديو مانى أفضل العب فى إنجلترا

قالت صحيفة "إكسبريس"
البريطانية ،إن أسطورة فريق
لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزى ستيف
نــيــكــول صــدم محبى وعــشــاق
ال ــف ــرع ــون الــمــصــرى محمد
صـ ــاح ،نــجــم ال ــري ــدز ،حيث
توقع أن يفوز السنغالى ساديو
مــانــى بــجــائــزة أفــضــل العــب
فى أفريقيا فى إنجلترا هذا
العام.
وأضافت ،أن كالً من محمد
صــــاح والــســنــغــالــى ســاديــو
مــانــى ك ــان لــهــمــا تــأثــيــر قــوى
على ليفربول هــذا الموسم،
فكالهما متألق.
وقــــــــال ســتــيــف
نــيــكــول ،أســطــورة
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول
لــلــصــحــيــفــة ،إنــه
مــتــفــاجــئ بــــأداء
ساديو ماني ،الذى
ت ــخ ــط ــى فــــى رأيــــه
مــحــمــد ص ــاح بصفته
أهم مهاجم فى ليفربول على
مدار أكثر من عام.
وأشـــار أســطــورة ليفربول
إلى أن مانى سجل  13هد ًفا
وساعد فى تسجيل  7أهداف
فى منافسات فريقه كل هذا
الموسم مقابل  18هد ًفا و8
مساعدات للنجم المصري.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد
رجح حصول مانى على جائزة
أفضل العب فى إنجلترا هذا
موضحا أن ضربات
الموسم،
ً
الجزاء هى التى تعطى صالح

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

رقميا عليه.
تفو ًقا
ً
وفـ ــى مــقــابــلــة ســابــقــة مع
شبكة إى إس بى إن الرياضية،
علق أسطورة ليفريول ،قائالً:
"ســـاديـــو م ــان ــى يــتــفــوق على
الجميع ،إنــه يسجل أهــدا ًفــا
مهمة" ،مضي ًفا" :بالنسبة لي،
فــإن السبب الوحيد المتالك
صالح أهدا ًفا أكبر من مانى
هى ضربات الجزاء".
وتابع" :أعتقد أننى سأنحاز
لــســاديــو مــانــى فــيــمــا يتعلق
بالتأثير الكبير على الفريق"،
مضي ًفا أنــه ال يستطيع أن
يــجــادل فــى فــكــرة أن
المدافع الهولندى
فان ديك الالعب
األكثر أهمية فى
لــيــفــربــول لــكــنــه
يعتقد أن مانى
ف ــع ــل مـ ــا يــؤهــلــه
للتفوق عليه.
وحــقــق ص ــاح لقب
هـ ــداف الـــــدورى اإلنــجــلــيــزى
مــرتــيــن متتاليتين إحــداهــمــا
بــــالــــمــــشــــاركــــة مــــــع مـــانـــى
وأوبــامــيــانــج كــمــا ف ــاز بلقب
أف ــض ــل العـ ــب ف ــى إنــجــلــتــرا
وحصد جائزة "كاف" كأحسن
العب أفريقى مرتين.
جــديــر بــالــذكــر ،أن ستيف
نــيــكــول الـــذى ك ــان يــلــعــب فى
مــركــز الــظــهــيــر فـــاز بــأربــعــة
أل ــق ــاب دورى إنــجــلــيــزى مع
لــيــفــربــول خ ــال الــفــتــرة بين
 1984و.1990

قواتنا المسلحة فى أسبوع
رئيس األركان يترأس اجتماع رؤساء أركان
دول تجمع الساحل اإلفريقى ()G5

عقدت فعاليات اجتماع رؤس ــاء أرك ــان حــرب القوات
المسلحة لدول تجمع الساحل اإلفريقى الخمس ( ) G5
وممثلى الدول األوروبية المانحة ،والذى استضافته القاهرة
فى الفترة من  9إلى  11فبراير الجارى ،وشاركت فيه مصر
بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان
حرب القوات المسلحة.
بدأت فعاليات االجتماع ،بتهنئة رئيس أركان حرب القوات
المسلحة لنجاح القمة اإلفريقية الثالثة والثالثين ،والتى
أقيمت بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد
الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس االتحاد اإلفريقى.
وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،إلى أن القمة
أتت بظاللها اإليجابية من خالل فوز مصر بعضوية مجلس
السلم واألمــن ،ومناقشة عدد من القضايا ذات األهمية
الكبرى للقارة اإلفريقية ،على رأسها األزمــة الليبية بما
يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق فضالً عن مبادرة
الرئيس السيسى الستعداد مصر الكامل الستضافة قمة
إفريقية لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة اإلرهــاب فى
دول الساحل ،مؤكداً أن القوات المسلحة تسير وتحقق
استراتيجية الدولة المصرية فى دورها الداعم لكل القضايا
اإلفريقية.

إحباط هجوم إرهابى على إحدى
االرتكازات األمنية بشمال سيناء

تمكنت عناصر الــقــوات المسلحة ،من إحباط هجوم
إرهابى على إحدى االرتكازات األمنية بشمال سيناء.
ونتيجة يقظة عناصر التأمين تمكنت قوة االرتكاز األمنى
من التصدى للعناصر اإلرهابية واالشتباك معها والقضاء
على عــدد  10أفــراد من اإلرهابيين ،وتدمير عربة دفع
رباعى تستخدمها العناصر اإلرهابية ،ونتيجة تبادل إطالق
النيران تمت إصابة واستشهاد  2من الضابط و  5درجات
أخرى ،وجار أعمال التمشيط ومالحقة العناصر اإلرهابية
للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.
وتؤكد القوات المسلحة والشرطة ،استمرار جهودهما
فى القضاء على اإلرهاب واقتالع جذوره.

رئيس األركان يتفقد عد ًدا من األكمنة
واالرتكازات األمنية بشمال سيناء
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركــان حرب القوات
ـددا من األكمنة واالرتــكــازات األمنية على
المسلحة ،عـ ً
الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء ،كما تابع مراحل
سير العمليات العسكرية وإج ــراءات التأمين من مركز
العمليات الدائم بالعريش ،والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ
الخطط األمنية المحكمة للقضاء على العناصر اإلرهابية
وإحكام السيطرة األمنية على شبه جزيرة سيناء .
كما التقى الفريق محمد فريد ،بعناصر تأمين شمال
سيناء من الــقــوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد
األعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد
العام للقوات المسلحة وزيــر الدفاع واإلنــتــاج الحربى،
واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت
فى القضاء على اإلرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن
شمال ووسط سيناء ،مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية
بكل إصــرار فى اقتالع جذور اإلرهــاب والتطرف نهائيا ً
واالستمرار فى تهيئة المناخ المالئم لالستثمار والتنمية
الشاملة بسيناء.
كما استمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم
فى مختلف المجاالت وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى
درجــات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات
والمواقف العدائية المحتملة ،مشيداً بما لمسه من روح
معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التى
يكلف بها المقاتلون لحماية مقدرات الشعب المصرى.
وقام الفريق محمد فريد ،بتكريم المتميزين تقديراً
ألدائــهــم لمهامهم بكل تفان وإخــاص فى القضاء على
اإلرهاب خالل الفترة الماضية.
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ننشر خطة الجامعات المصرية فى مواجهة فيروس كورونا

ً
>>األزهر تخضع الطالب الوافدني لالختبارات ..كشف طبى إجبارى لـ 170وافدا بجامعة طنطا ..حجر صحى لـ 100مبتعث من بنها ..وحلوان :الحمد هلل معندناش صينيني
رفعــت الجامعــات المصريــة ،حالة االســتنفار
والطوارئ للتعامل مــع أي ظهور لفيروس "كورونا"
الذي حصــد المئات مــن األرواح وأصــاب اآلالف
في الصين وعدد من دول العالم.
وكانت الحكومــة المصرية اســتقدمت رعاياها
الموجودين في الصين عبــر طائرة خاصة ،إال أن
هناك مخاوف مــع بداية الفصل الدراســي الثاني
مــن انتشــار "كورونــا" بيــن التعامــل مــع الطــاب
الوافديــن مــن الصيــن والــدول التــي أعلــن فيهــا
تســجيل الفيــروس ،خاصــة األزهــر الــذي يضــم
الكثير من الطالب من دول شرقي آسيا.
وأعلنــت جامعــة األزهــر ،التــي يبلــغ عــدد
الطالب الصينيين الدارســين فيها  1705طالب
وطالبة ،بينهم  436فتاة ،إجراءات عن إجراءات
وقائية لتفادي اإلصابة بفيروس "كورونا".
وأطلقت الجامعة حملة بعنوان" :وقاية للتوعية
بمخاطر كورونا واألمــراض المعدية واألوبئة التي
تهدد المجتمعات واألفــراد ،وطــرق الوقاية منها،
ووســائل مكافحتها وعالجها"؛ وذلــك بالتعاون مع
مؤسســات الدولــة ،والهيئــات المعنيــة ،باإلضافة
إلى عقد ندوات وكشف طبي للطالب.
وأطلقــت كليــة التجــارة بجامعــة األزهــر فــي
األســبوع الماضــي حملــة للتعريــف والتوعيــة
بفيروس كورونا.
وقــال الدكتــور خيــري عبدالحميــد وكيــل كلية
طب بنيــن بجامعة األزهر بالقاهــرة ،إن "الجامعة
جاهــزة ألي طارئــة ،ولديهــا خطــة تعامــل معــه،
إذ قــررت توقيــع الكشــف الطبــي علــى الطــاب
الوافديــن بــاإلدارة الطبيــة لالطمئنــان علــى
صحتهم".
وأضــاف ،أن "هنــاك توجيهــات مــن رئاســة
الجامعــة بالمتابعة المســتمرة والتعامــل بكل حزم
في هذا الملف لعدم انتشار فيروس كورونا داخل

حرم الجامعة أو الكليات أو المدن الجامعية".
وأكــد أن "جامعــة األزهــر رفعــت درجــة
تحســبا الكتشــاف أي إصابة
االســتعداد للقصوى
ً
أي طالب باألمراض الموسمية".
وحــول إمكانيــة عــزل الطــاب الوافديــن،
اعتبــر أن هــذا "إجــراء ســابق ألوانــه ،ونعمــل
حســب الخطة المدروســة بالكشــف الطبــي على
الطالب في المرحلة األولى ،وفــي حالة وجود ما
يســتوجب العزل ســيكون القرار" ،مشــيرا إلى أن
"الكثير من الوافدين لم يســافروا إلى بالدهم في
إجازة نصف العام خاصة الصينيين".
وفي جامعة طنطا ،حيث يوجد أكثر من 170
وافدا مــن الصين ،قــررت الجامعــة إجراء
طالبــا ً
ً
الكشف الطب الوقائي على جميع الطالب خشية
وجود أي حاالت مصابة بفيروس كورونا ،وأعدت
الجامعة خطة للتعامل مع الوضع داخل الجامعة.
وقــال الدكتــور مجــدي ســبع ،رئيــس جامعــة
طنطــا ،إن "الجامعــة وضعــت خطــة للتعامــل مــع
الفيروس ،حيث تم الكشــف الطبــي على الطالب
الصينييــن ببرنامج غيــر الناطقين باللغــة العربية
بكليــة اآلداب ،كإجــراء وقائــي وجميــع الطــاب
في حالــة صحية جيــدة وال يوجد أي اشــتباه في
إصابة أحدهم".
وأضــاف" :هنــاك ســيناريوهات وضعتهــا
الجامعة للتعامل مــع أى تطور خــاص بالفيروس،
منهــا حمــات وتوفيــر الرعايــة الالزمــة للطالب
داخل الكليات ونشر إرشادات عامة للحفاظ على
الصحة العامة".
وعن عزل الطالب الصينيين ،أشــار ســبع إلى
أنــه "حتــى اآلن األمر ال يســتدعى ذلــك ،لكن في
حالة ظهور المــرض على أي حالة ســيكون هناك
عــزل طبــي ،والتواصــل مــع القيــادات فــي وزارة
الصحة".

وقــال إن "الجامعــة تســتعد مــن خــال فريــق
عمــل متكامل داخــل مستشــفياتها للتعامل مع أي
حــاالت قد يشــتبه بهــا ،وهو مــا عهدتــه الجامعة
بعد نجاحها في حقن  % 119من المســتهدفين
بحملة " 100مليون صحة".
مــن جهتــه ،أعلــن الدكتــور محمــد عثمــان
الخشــت ،رئيــس جامعــة القاهــرة ،عــن وضــع
الجامعــة خطــة شــاملة لمواجهــة فيــروس كورونا
مشــيرا إلى
الجديد واتخاذ اإلجــراءات الوقائية،
ً
أنه تم تعميــم اإلصدار األول من الخطة الشــاملة
علــى كل كليــات ووحــدات وإدارات الجامعــة ،إلى
جانــب توزيــع منشــورات وبوســترات للتعريــف
بالفيروس والوقاية منه.
وأضــاف أنه "تم تشــكيل لجنــة عليا برئاســته،
لإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة الجامعــة لمواجهة
فيــروس كورونــا الجديــد ،واتخــاذ كل مــا يلــزم

لمتابعــة الوقايــة مــن الفيــروس داخــل مجتمــع
الجامعة وكل مرافقها".
وأوضح الخشــت ،أنه "تم رفع حالة االستعداد
القصــوى بأقســام االســتقبال والطــوارئ
بالمستشــفيات الجامعيــة ،والتنبيــه بضــرورة
اإلبــاغ الفــورى عــن حــاالت االشــتباه بفيــروس
كورونــا ،والتنبيــه بضــرورة اتبــاع التعليمــات
الخاصة بالوقاية".
من جانبه ،قال الدكتور حســين المغربي ،نائب
رئيــس جامعة بنهــا لشــئون التعليم والطــاب ،إن
الجامعة تعمل على خطــة داخلية وخارجية ،حيث
اتخذت إجــراءات للتعامل مع أي ظهــور للفيروس
في الجامعات من جانب والتواصل مــع المبتعثين
من جانب آخر.
وأضــاف ،أن "الجامعــة تواصلــت مــع
مبتعثيهــا الموجوديــن فــى الصيــن ،الذيــن يقــدر

عددهــم بـــ 100مبتعــث ،فــي درجــات مختلفــة
مــن الماجســتير والدكتــوراه أو كأعضــاء هيئــة
التدريــس ،مــن بينهــم  50مبتع ًثــا فــى مدينــة
ووهــان ،لالطمئنــان عليهــم ومعرفة مــا يحتاجون
إليه فى الوقت الراهن".
وأشار إلى أنه تم تدشين "أبليكيشن" إلكترونى
يتضمن قاعــدة بيانات لكل المبتعثيــن فى الصين
التابعيــن لجامعــة بنها؛ ليكــون حلقــة الوصل بين
الجامعة وأبنائها ،لالطمئنــان عليهم وعلى ذويهم،
الف ًتا إلــى أنه تم وضــع اســتبيان للمبتعثين عبره؛
حاليا ومــا يحتاجون
لمعرفة الوضع الخــاص بهم
ً
إليه من مساعدات من قبل الجامعة.
كبيــرا منهــم تواصــل مــع
عــددا
وأوضــح ،أن
ً
ً
الجامعــة بالفعــل خاصــة الموجودين فــى ووهان،
منــذ تدشــين األبليكيشــن ،إذ أكــدوا أن األمــور
ً
قائــا" :كل مــن رد علينــا
تســير بصــورة جيــدة،
بحالــة جيــدة ،والمشــكلة الرئيســية لهــم هنــاك
هــى معاناتهم مــع نقــص الكمامات على مســتوى
المدينة كلها".
وأكــد نائــب رئيــس جامعــة بنهــا ،أنــه تــم
تدشــين رقم ســاخن لهم لمتابعتهــم ،بالتعاون مع
مستشــفى جامعــة بنهــا؛ لمســاعدتهم فــى حالــة
االستفســارات أو األســئلة إلرشــادهم بشــأن مــا
يحتاجون إليه.
وأضــاف ،أن المبتعثيــن التابعيــن للجامعــة لم
يكونوا يخططون للعــودة فى الوقــت الحالي ،لكن
مع وجود الحجر الصحي ،الذى فرض عليهم فى
"ووهــان" ،أصبحــوا داخــل المدينة ال يســتطيعون
مشــددا علــى أن الجامعة ســتقدم
التحرك منها،
ً
كل الدعم ألبنائها.
من ناحيتــه ،قــال الدكتــور ماجد نجــم ،رئيس
جامعــة حلــوان ،إنــه ال يوجــد طــاب صينيــون
بالجامعــة ،مضي ًفــا" :الحمــد للــه معندنــاش

صينييــن ،حيــث ال يوجــد طالــب صينــى مــدرج
ضمــن طــاب الجامعــة ،كذلــك ال يوجــد أســتاذ
حاليا".
جامعى من الصين
ً
وأوضــح ،أن "قســم اللغــة الصينيــة فــى كليــة
مدرجــا بــه أســتاذ
اآلداب جامعــة حلــوان كان
ً
جامعــى مــن الصيــن إال أنــه لــم يحضــر منــذ
فتــرة طويلــة ،لــذا فالجامعــة خالية مــن الطالب
واألساتذة الصينيين".
وأشــار نجــم إلــى أن "الجامعــة ســتتخذ جميع
اإلجــراءات االحترازيــة ،وســبل الوقايــة ،للحفاظ
على صحــة كل من ينتمى لمجتمعها ،ســواء داخل
الحــرم الجامعــى الرئيســى أو كليــات الجامعــة
الخارجية ،قبل بدء الفصل الدراســى الثانى للعام
الجامعى الحالي".
وقال الدكتــور خالــد عبدالغفار ،وزيــر التعليم
العالــى والبحــث العلمــي ،إن عــدد الطــاب
المصريين الدارســين بدولة الصين أكثر من ٥٣٠
طالبا ويوجد عدد منهم بمقاطعة ووهان المنتشر
ً
بها فيــروس كورونــا ،يــدرس الطالب بهــا برنامج
إشــراف أو برنامج تمويل مشــترك ما بيــن وزارة
التعليم العالــى ودولــة الصين باإلضافــة إلى منح
دراسية بالكامل من الصين.
وأكــد عبدالغفــار ،أن الــوزارة قامــت بتشــكيل
غرفة عمليات لمتابعــة حالة الطــاب المصريين
الدارســين هناك وكذلك أعضــاء هيئــة التدريس
موضحا أنه تم عمل طريقة
القائمين فى الصين،
ً
إلكترونيــا دائــم مــع الطــاب علــى مدار
تواصــل
ً
الســاعة ،خاصة الموجودين فــى مقاطعة ووهان،
وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الــوزارات المعنية
وعلى رأسها وزارتا الصحة والخارجية.

الدوينى فولى

هل تجذب مصر المصانع العالمية العمالقة بعد فرارها من الصين؟

>>خزيم" :كورونا" ..هجمة جرثومية خبيثة ..وتوقف صادرات الصني لن يزيد عن  5أشهر>> الدمرداش :األزمة فى الصني ستعود بالسلب عىل العالم أجمع ..ومرص ستترضر بشدة
منذ اإلعالن عن تفشــي فيــروس كورونا فــي الصين في
مطلع يناير الماضــي ،أقدمت العديد من الشــركات الكبرى
على تجميــد نشــاطها في هــذا البلــد ،وأغلقــت العديد من
المتاجــر أبوابها ،خو ًفــا من الفيــروس المميت ،الــذي ألقى
بظاللــه الســلبية علــى االقتصــاد الصينــي ،بعــد أن أصابه
بالشــلل محركاته الرئيســية ،مع اســتمرار إغالق المصانع،
وشــبه توقــف فــي االســتهالك ،فــي ظــل عجــز العمــاق
اآلسيوي عن مواجهته حتى اآلن.
وفي محاولة الحتواء المرض ،الذي ينتشــر في المناطق
الصناعيــة الكبــرى التــي تمثــل  % 50مــن الناتــج المحلي
اإلجمالي الصينــي وهو ما يعني توقف ثلــث اقتصادها على
األقل ،عزلت الســلطات ،مدينة "ووهان" ومقاطعة "هوباي"،
بــؤرة الفيــروس عــن العالــم ،وامتدت اإلجــراءات إلــى مدن
صينية أخــرى بينها "هانجتشــو" ،حيــث مقر شــركة التبادل
التجاري عبر اإلنترنت الضخمة "علي بابا".
وفــي الوقــت الــذي يقــول فيــه خبــراء اقتصاديــون ،إن
األزمة ســتؤدي إلى انكماش اقتصادي حول العالم قد تمتد
إلى مصر التي تعتمد وارداتها بشــكل كبيــر على الصادرات
الصينيــة ،وانخفــاض ورادات قناة الســويس ألكثــر من 25
 ،%يــرى آخــرون لألمــر جوانــب إيجابيــة علــى االقتصــاد
المصــري ،متوقعيــن أن تتمكــن الصين مــن اجتيازها خالل
وقت قصير.
خزيم" :كورونا" هجمة جرثومية خبيثة
ضمن الحرب االقتصادية
مــن ناحيتــه ،قــال المستشــار أحمــد خزيــم ،الخبيــر
االقتصــادي ،إنــه ال يمكــن تقديــر خســائر الصيــن نتيجــة
حاليــا ،أو النتائــج المترتبــة عليــه إال
الفيــروس الغامــض
ً
بعد انتهــاء األزمة ،الفتــا إلى أن األرقــام التــي تتحدث عن
خســائر تتراوح ما بين  7إلــى  8مليــارات دوالر هي أرقام
تقريبيــة ،خاصــة وأن الصيــن تعتبــر منطقــة حجــر صحــي

بأكملها وال يمكن إجراء بحوث دقيقة خــال الفترة الحالية
في ظل إجراءات العزل المتبعة حاليا.
وأضــاف "خزيــم" لـ"المصريــون"" :الفيــروس قــد يكــون
ضمــن الحــرب االقتصادية الكبــرى ،بين الواليــات المتحدة
والصيــن ،وهنــاك بعــض التقاريــر تشــير إلــى أن الهند هي
مصدر الفيروس ،وأن األخيرة هي مصدر انتشــاره ،وهناك
تقاريــر أخــرى تتحــدث عــن أن الفيــروس تــم تصنيعــه في
الصين نفســها ،وأنه قد تم تسريبه من المعامل".
وأشــار إلى أن الصيــن باســتطاعتها الخروج مــن األزمة
أقــوى مــن ذي قبلهــا ،فقــد اســتطاعت ان تبنــي مستشــفى
كبــرى لعــاج المرضــى فــي غضــون  10أيــام فقــط،
و"توصلت إلى أمصــال ولقاحــات للفيــروس الغامض" ،وفق
قوله.
وأوضــح أن انخفــاض الصادرات فــي الصين لن يســتمر
ألكثر من  5أشــهر ،حيث إن لديها إمكانيات تؤهلها لتجاوز
مجددا.
األزمة وتبوأ مكانتها
ً
ورأى خزيم أن "اســتفادة مصر من األزمة التي تشــهدها
حاليــا هــي اســتفادة عكســية وليســت اســتفادة
الصيــن
ً
مباشــرة ،إذ أن لهــا جوانــب إيجابيــة علــى االقتصــاد
المصــري؛ مــن أهمهــا توفيــر العملــة الصعبــة ،خاصة وأن
مصــر تســتورد مــن الصيــن منتجــات غيــر أساســيه بمبالغ
طائله ،فعلى ســبيل المثال تســتورد لعب أطفــال من الصين
ســنويا ،والتوقــف عــن اســتيرادها
بـــ  400مليــون دوالر
ً
ســيوفر هــذا المبلــغ الضخم ،وهــو ما ســيؤدي إلــى ارتفاع
قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدوالر".
الدمرداش :أزمة كورونا ستعود بالسلب
على العالم أجمع
فيمــا يــرى الدكتــور شــريف الدمــرداش ،الخبيــر
االقتصــادي ،أنه "ال يوجــد أي اســتفادة من األزمــة الكبرى
التي تشــهدها الصين ،وسيكون لها تأثير ســلبي على العالم

>>تأثر واردات قناة السويس نتيجة لتوقف الصادرات الصينية
أجمع ،حتى وإن لم ينتشــر الفيروس وتوقف األمر عند حد
الخســائر االقتصادية ،حيث تعد الصين ثانــي أكبر اقتصاد
في العالــم ،واالقتصاد األمريكــي المنافس ســيتأثر باألزمة
هــو اآلخــر؛ فهنــاك الكثير مــن الصناعــات األمريكيــة التي
تعتمد علــى ما يتــم اســتيراده مــن الصيــن ،مثــل المكونات
اإللكترونية التي يتم اســتيرادها من البلد اآلسيوي".
وتوقع أنــه "في حال انتشــار هــذا الفيروس حــول العالم
ســوف تتضــرر مصــر بشــدة ،فليــس لدينــا أي إمكانيــات

تؤهلنــا لمواجهــة األزمــة ســواء مــن الناحيــة الصحيــة أو
الماديــة ،أو مــن ناحيــة الوعــي داخــل المجتمــع" ،معل ًقــا:
معندنــاش صحــة ..الحاجــه الوحيدة اللــي معانا هي ســتر
ربنا".
واســتبعد الخبير االقتصادي ،أن تتجه الشركات الكبرى
لنقــل اســتثماراتها إلى مصــر ،حيــث إن أول ما يتــم النظر
إليه من قبــل المســتثمرين هو كيفيــة التعامل مــع مثل هذه
األزمات" ،ونحن في مصر ليــس لدينا أي إمكانيــات تؤهلنا

للتعامــل مــع مثل هــذه األزمــة ،فــي حيــن ان الصيــن لديها
القــدرة علــى مواجهتهــا ،والعــودة مــن جديد في أقــل وقت
ممكن".
وذكــر الدمــرداش ،أن "مصــر ستشــهد أزمة كبــرى حال
اســتمرت أزمــة كورونــا ،تتمثــل فــي انخفــاض واردات قناة
الســويس بنســبة  % 25نتيجة توقف الصــادرات الصينية،
حيث يعتمــد نقل الصــادرات الصينية بشــكل أساســي على
العبــور مــن القنــاة ،وفــي حــال اســتمرت األزمــة سنشــهد
عالميــا ،ولن يقتصــر آثــار األزمة على
اقتصاديــا
انكماشــا
ً
ً
ً
الصين وحدها ،بل سيمتد إلى دول أخرى".
وتابع الخبيــر االقتصادي" :مصر ســتتأثر بالســلب حيث
تعتمــد فــي وارداتهــا علــى المنتجــات الصينيــة ،النخفــاض
ثمنهــا ،ومناســبتها للســوق المصــري ،كمــا أنهــا ســتواجه
أزمة أخرى تتمثل فــي انخفاض عدد الســياح القادمين إلى
ظا
مصــر ،في الوقــت الذي بــدأت فيــه تحــرز
تقدمــا ملحو ً
ً
في اجتــذاب الســياح الصينييــن إليهــا ،حيث تعد الســياحة
الصينية من أكبر الســياحات العالمية".
وفــي حيــن أكــد "الدمــرداش" أنــه ال يوجــد دليــل علــى
أن الفيــروس هــو هجمــة بيولوجيــة ،وأن الصيــن لــم توجه
االتهامــات إلــى أي طــرف ،إال أنــه شــدد علــى أن هــذه
الحــرب حقيقــة وتــدور فــي الخفــاء وال يمكــن إنكارهــا،
وفــي ظــل التدهــور األخالقــي العالمــي الــذي نعيشــه ليس
مــن المســتبعد أن يكــون هــذا الفيــروس ضمــن الحــرب
االقتصادية الكبرى ،أو اعتبار ما يحــدث في الصين هجمة
بيولوجيــة مــن جانــب المنافــس األمريكــي ،الذي فشــل في
وقــف النمــو االقتصــادي الصينــي بكافــة الوســائل ،وكان
آخرهــا فــرض عقوبــات اقتصاديــة ورســوم على الــواردات
القادمة من الصين".

خالد الشرقاوى

الحكومة تسعى لفرض ضرائب على التجارة االلكترونية

>>رئيس مصلحة الرضائب األسبق :هناك صعوبة فى تطبيقها ..خبري اقتصادى :ال توجد كيانات مرصية كربى نشطة فى هذا المجال ..و"اتصاالت النواب" :فى انتظار مرشوع القانون
تفوق التجــارة اإللكترونيــة العالمية ،ميزانيات
دول بالكامــل ،بعــد أن بلــغ حجمهــا 3.46
تريليــون دوالر ،واألرقــام فــي تصاعــد مســتمر،
لكــن يبقــى هــذا النــوع مــن التجــارة الــذي يمثل
هشا في الشرق
مســتقبل التجارة العالمي مازال ً
كبيــرا خاصة
نمــوا
األوســط ،وإن كان قد شــهد
ً
ً
في مصر ،وفي وســط هــذه األجــواء تتجه وزارة
الماليــة المصريــة متمثلة في مصلحــة الضرائب
للبحث عــن حصتها في هــذه التجــارة التي تفوق
الـ 32مليار جنيه في السوق المصري.
وكشــف الدكتور محمــد معيط ،وزيــر المالية،
مطلــع الشــهر الجــاري ،عــن ســعى الحكومــة
إلصــدار قوانيــن للتجــارة اإللكترونيــة وضرائــب
اإلعالنــات علــى اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
االجتماعــي ،قائــاً إن المشــاورات مســتمرة مع
منظمــة التعاون االقتصــادي في األمــور المتعلقة
بالتجارة الدوليــة واإللكترونية ،وتجاوز إشــكالية
الفكر السائد ســاب ًقا حول إقليمية الضريبة.
وأضــاف ،أن المنظمــة مكلفــة مــن مجموعــة
العشــرين بوضــع نظــام ضريبــي عالمــي للتجارة
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت ،وعــدم إهــدار
مشــددا على أن "األمر لدينا في مصر
الضريبة،
ً
يحتــاج إلــى موافقــات وتشــريعات ،والحكومــة
تسير في هذا االتجاه".
ويبلغ حجــم التجــارة اإللكترونيــة نحو 3.46
تريليــون دوالر ،مقابــل  2.93تريليــون دوالر في
عــام  2018علــى مســتوى العالــم ،بينمــا يبلــغ
حجم المعامــات اإللكترونية في مصــر  2مليار
دوالر.
وتشــمل تلــك المعامــات بجانــب التجــارة

اإللكترونيــة خدمــات حجــوزات تذاكــر الســفر
والفنــادق ،كما يصل حجم الســوق غير الرســمي
للتجارة اإلليكترونية في مصر إلى نحو .% 90
كان مجلــس النــواب أعلــن نهايــة ديســمبر
الماضــي ،بحــث تعديــات تشــريعية لفــرض
ضرائــب علــى التجــارة اإللكترونية للمــرة األولى
وإخضــاع المعامــات اإللكترونيــة للضرائب ،من
خــال مناقشــة مشــروعات القوانيــن المقدمــة،
بعد النمو الكبيــر للتجــارة اإللكترونية في مصر،
حتــى تحصــل الدولــة علــى حقوقها مــن ضرائب
علــى المعامــات التجاريــة علــى اإلنترنــت،
وفى نفــس الوقــت ينظمهــا للحفاظ علــى حقوق
المواطنين والمستهلكين.
وقــال عبدالمنعــم مطــر ،رئيــس مصلحــة
الضرائب األســبق ،إن حجم "التجارة االلكترونية
أصبح مهوالً بالقدر الذي ال يمكن حصره بشــكل
دقيــق ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يســاوي حجــم
جدا
التجــارة التقليديــة فــي مصــر إال أنه كبيــر ً
وفي تزايد مستمر.
وأضــاف" :الضرائــب االلكترونيــة بأشــكالها
المختلفــة مطبقــة فــي كثيــر مــن الــدول حــول
العالــم ،لكــن هنــاك صعوبــة فــي تطبيقهــا فــي
مصر في ظل التطــور الدوري في هــذا المجال،
وعدم مواكبة مصر لهذا التطور".
وأوضــح لـ"المصريــون" ،أنــه يمكــن تطبيــق
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التجــارة
اإللكترونية ،ومن الســهل العمل بها ،إال أن هناك
صعوبــة بالغة فــي تطبيــق "ضريبة الدخــل" على
هذا النوع من التجــارة لصعوبة حصر الشــركات
التــي تعمــل فــي هــذا المجــال ،وعــدم إمكانيــة

إلزامها بالضرائــب ،وصعوبة التمييــز بين الدول
التــي تتواجــد فيها هــذه الشــركات والــدول التي
قانونيــا ،مــن حيــث اإلنشــاء والملكيــة
تتبــع لهــا
ً
والخالف بين الــدول علــى أحقية كل منهــا لهذه
الضرائب.
وأكــد رئيــس مصلحــة الضرائــب األســبق ،أن
ضريبــة القيمــة المضافــة تنــص علــى أنــه يتــم
تطبيق الضرائــب على أي نوع من أنــواع التجارة
بمــا فيهــا التجــارة االلكترونيــة ،علــى عكــس
ضريبــة الدخــل التــي تخضــع للقوانيــن الدولية،
فهنــاك بعــض القوانيــن والمنظمــات الدوليــة
المنظمــة للضرائــب على الدخــل ،مثــل المنظمة
االقتصاديــة الدوليــة  OECDوالتــي تحــدد

الضرائــب المســتحقة ،ومن الــذي يقــوم بدفعها
والدول المستحقة لها.
وأشــار إلى أنه مــن الســهل تطبيــق الضرائب
اإللكترونيــة على الســلع ،حيث تطبق على الســلع
المســتوردة عنــد اإلفــراج الجمركــي عليهــا ،أما
عن الســلع المحلية ،فيتم فــرض الضرائب عليها
عند إتمام عملية الشــراء من المنتج أو المصنع،
علــى عكــس الخدمــات التــي يكــون فيهــا النظام
معقــدا ،حيــث تتــم عمليــة التبــادل واالتفاقيــات
ً
بعيدا عــن أعين األجهــزة الحكومية وال
المبرمــة ً
يمكن رصدها بشكل كامل.
مــن جهته ،قــال الدكتور رشــاد عبــده ،الخبير
االقتصــادي ،إنــه بإمــكان الحكومــة المصريــة

حصر كل ما يتعلق بالتجــارة اإللكترونية" ،طالما
هناك إيــرادات فلــن يكون هنــاك مســتحيل أمام
أجهــزة الدولــة فــي رصــد شــركات التجــارة
اإللكترونية وحجم تعامالتهــا ،إال أنه على الرغم
من ذلك لن يكــون الحصر دقي ًقا في ظل انتشــار
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،واســتخدامها فــي
التجارة اإللكترونية".
وأضــاف لـ"المصريــون"" :ال تلتــزم كل
دول العالــم بتطبيــق الضرائــب اإللكترونيــة،
فالواليــات المتحــدة ،وعلــى الرغــم مــن حجــم
تجارتهــا الكبيــر فــي هــذا المجــال ،وامتالكهــا
لعمــاق التجــارة اإللكترونيــة ،المتمثــل فــي
شــركة "أمــازون" ،نجــد أنهــا ال تطبــق هــذا
النــوع مــن الضرائــب بهــدف جــذب المزيد من
المســتثمرين إلى أسواقها".
وتابــع" :الغريــب فــي األمــر أنــه علــى الرغــم
من اتجــاه مصــر لفــرض ضرائــب علــى التجارة
اإللكترونية ال يوجد شــركات مصرية نشــطة في
هذا المجال من األســاس ،وال رأس مال مصري
كبيــر يتــم ضخــه فــي هــذا النــوع مــن التجــارة،
وال يوجد ســوى بعــض الشــركات الصغيــرة التي
تعمــل في هــذا المجــال ،بــل أن الكثيــر من هذا
الكيانــات ال تمتلــك بطاقــة ضريبيــة أو ســجل
تجاري".
ووصف عبده ،التجــارة االلكترونيــة في مصر
بأنهــا عبــارة عــن أنشــطة شــبابية للتغلــب علــى
متابعــا" :الشــاب بيتخــرج مــن كليــات
البطالــة،
ً
الطــب والهندســة ..وينتظــر الوظيفة لســنوات..
لــذا يقــرر البــدء فــي مشــروعه الخــاص ،مــن
خالل إنشــاء موقــع صغيــر ،أو بعــض الصفحات

على المواقــع التواصل االجتماعــي ،ويعتمد على
التعاقــد مــع أحــد المحــات التجاريــة لتســويق
منتجاتهــا وبيعها ،علــى أن يحصــل كال الطرفين
على نسبة من الربح".
وأكــد الخبير االقتصادي ،أنه فــي ظل التطور
التكنولوجــي الكبيــر وظهور العديد مــن الكيانات
التســويقية عبر اإلنترنــت في مصر اتجــه الكثير
مــن أصحــاب المحــات لتحويــل تجارتهــم إلــى
أيضــا ،بهدف توفيــر النفقــات المهدرة
االنترنت
ً
على اإليجار والكهربــاء والضرائب ،وهو ما يعني
أن اتجاه الحكومــة لفرض ضرائب علــى التجارة
اإللكترونية هو نوع من أنواع المساواة.
وقــال إن "هناك قاعــدة اقتصاديــة تنص على
أن نســبة الضرائــب تكــون  25%مــن الناتــج
المحلي للبالد ،فهل تجمــع الحكومة إيرادات من
الضرائــب بقيمة تريليــون ونصف جنيــه؟ بالطبع
ال ،فمــا زالــت المنظومــة الضريبيــة فــي مصــر
تعاني مــن قصور تتطلــب خطة ودراســة واضحة
للتغلــب عليهــا ،حيث ســبق ألكثر من وزيــر مالية
وأن أعلنــوا نيتهم فــرض الضرائب علــى التجارة
االلكترونيــة دون أن تســتند تصريحاتهــم آلليــة
تنفيذ واضحة".
مــن ناحيتــه ،قــال النائب جــون طلعــت ،عضو
لجنة االتصاالت وتكنولوجيــا المعلومات بمجلس
النــواب لـ"المصريــون" ،إن "مشــروع القانــون لــم
يصل بعــد مــن الحكومة ،ولــم تعقد أي جلســات
مناقشة بخصوصه خالل الفترة الحالية".

خالد الشرقاوى
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زواج المصريين بأجنبيات« ..حب أم مصلحة؟»

>>ثمانينية بريطانية تستغيث برئيس الوزراء للزواج من شاب ثالثينى ..آخر يخطف قلب ابنة أغنى رجل بالعالم ..ونهاية مأساوية لقصة "دودى" و"ديانا"
على الرغم من أنها ليست بظاهرة جديدة،
إال أن االهتمام الذي أواله اإلعالم في بريطانيا
مؤخرا بقصة زواج شاب مصري في الثالثينات
ً
عاما ،أعاد إلى
بمسنة بريطانية يبلغ عمرها ً 80
بؤرة االهتمام قضية زواج المصريين من أجنبيات،
وأعــاد الحديث عن هذه الزيجات التي يعتبرها
البعض مشروع الحياة الذي يكافح من أجله ،في
سبيل السفر إلى دولة أوروبية ،والحصول على
جنسيتها.
وفي أحدث تقرير له ،كشف الجـهـاز المركزي
للـتعـبئـة العامة واإلحصاء ،أن عدد المصريين
الذين تــزوجــوا بنساء عربيات وأجنبيات وصل
إلى نحو  24.8ألف مصري ،حيث بلغ عدد عقود
زواج المصريين من زوجة جنسيتها عربية (غير
مصرية) ،نحو  12.220ألف حالة زواج بنسبة
 %0.3من إجمالي عدد حاالت زواج المصريين
خــال الفترة ( ،)2017- 2013في حين بلغت
حــاالت الــزواج من زوجــة جنسيتها أجنبية (غير
عربية) 12.589 ،ألف حالة.
"إيريس" الثمانينية..
و"محمد" الثالثينى
وأصبحت العالقة بين المسنة البريطانية
"إيريس جونز" ،والشاب المصرى محمد أحمد
إبراهيم ،حديث وسائل اإلعالم في بريطانيا ،في
ظل الفارق العمري بين طرفيها والذي يصل إلى
عاما ،بعد أن تعارفا قبل شهور عن طريق
ً 45
"فيسبوك".
"إيريس" تتطلع اآلن إلى أن يتعاطف بوريس
جونسون ،رئيس الوزراء البريطاني معها ،ويذلل
العقبات التي تعترض طريق زواجها من الشاب
المصري .وتضيف" :نحن شخصان مغرمان ،نحن
نريد فقط أن نكون معا ..عزيزى السيد جونسون،
أعــرف أنــك رجــل ذو قلب .أريــد أن أتــزوج بهذا
الرجل من مصر ..نحن نواجه عقبات ونكسات.
الوقت ليس فى جانبى اآلن .أريد فقط أن أمضى
آخر أيامى معه".
وبحسب وسائل إعالم بريطانية ،فإن "محمد"
و"إيريس" التقيا عبر صفحة "فيسبوك" ،قبل أن
تطير األخيرة إلى القاهرة فى نوفمبر لمقابلته،

وذهبا إلى السفارة البريطانية للتحقق مما إذا
كان يمكنهما الزواج فى مصر ،لكنها لم تكن تملك
أيضا إلى شهادة عدم
أوراق طالقها وكانا بحاجة ً
وجود عائق إلظهار عدم وجود عائق أمام الزواج.
وأشـــارت إلــى أنــهــا لــن تغير وصيتها ،لكنها
سعيدة ألن يرث محمد منزلها الذى تبلغ قيمته
 220ألف جنيه إسترلينى إذا تزوجا ،وتقول" :لن
يزعجنى ذلك ..سأكون مت".
ابنة "بيل جيتس"
مؤخرا ،أعلنت "جينيفر كاثرين" ابنة الملياردير
ً
األمريكى "بيل جيتس" ،موافقتها على خطوبتها
للفارس المصرى نــايــل نــصــار ،بعد قصة حب
طويلة جمعت بينهما ،منذ عام .2017
وكــان نصار ،المقيم فى الــواليــات المتحدة،
قد أعلن خبر خطوبته إلى عروسه عبر حسابه
خاتما
على "إنستجرام" ،حيث ظهرت وهى ترتدى
ً
ماسيا كــان قد فاجأها به حبيبها فى مضمار
ً
عاطفيا.
الفروسية بعد نحو عامين من ارتباطهما
ً
قصة الحب بــدأت بينهما من سباقات عبور
الحواجز بالخيل فى باريس ،والتى تشارك بها
جينيفر ،حيث يلتقى الثنائى بشكل دائــم على
هامش الحدث الرياضي.
كبيرا من
وأخــذت قصة الحب بينهما حي ًزا
ً
اهتمام المتابعين المصريين والعرب ،على وسائل
التواصل االجتماعي ،ال سيما أن الثنائى ظهر
خالل الفترة الماضية بشكل الفت على حساباتهما
معا.
بموقع "إنستجرام" ،فى أكثر من مكان ً
وكانت "جينيفر" قد اختارت زيارتها لألهرامات
مع صديقها المصري ،واحدة من أجمل لحظاتها
فى عام  ،2018حسبما نشرت عبر حسابها على
"إنستجرام" ،فى بداية العام الجديد.
دودى الفايد واألميرة ديانا
وال تزال عالقة المصرى عماد الفايد ،الملقب
بـــ"دودى الفايد" ،واألميرة ديانا ،الزوجة األولى
البن الملكة إليزابيث الثانية فى بريطانيا ،بعد
طــاقــهــا ،عالقة فــي أذهـــان الكثيرين فــي ظل
رحيلهما المأساوي.
وكانت قد التقت به ذات يوم عندما كانت تواجه
مشاكل عاطفية بعد انفصالها عن زوجها ،إذ كانت

>>المال والجنسية هدف كثري من الشباب..وخبرية:
زيجات قائمة عىل منفعة متبادلة ونهايتها حتمية
تبحث عن قرين لها ،غير أنها فقدت امتياز التنقّل
بسيارة َملَكية ،على الرغم من حاجتها إلى مواكبة
أمنية.
ورأت ديانا أن دعوة "الفايد" لها لقضاء عطلة
معا ،فرصة مناسبة للخروج فى موكب آمن ،حيث
ً
الشاب الثرى الذى ال يتنقل من دون فريق حراسة
رفيع ،وراقٍ .
وصلت ديانا إلى باريس ،فى ليلة على خلفية
الدعوة التى تلقتها من ابن رجل األعمال محمد
الفايد ،لقضاء إجازة ،ولم تهدأ مالحقة المصورين
لها ،وكانوا لها بالمرصاد منذ بلوغها مطار.
وتوجه االثــنــان إلــى فندق ريتز الــذى يمتلكه
لتناول العشاء ،وألن الصحفيين كانوا يالحقونهما،

رتب الفايد مع معاونيه فى الفندق لحيلة يخدع
بها المصورين إلبعادهم عن مالحقتهما.
ثم عاد الشاب المصرى واألميرة البريطانية إلى
الفندق ،وبالفعل حدث ما أراد وذهب المصورون
لكى يتعقبوا السيارة بواسطة الدراجات النارية،
سريعا أن هناك شيئًا ما يجرى ،فظلوا
وأدركــوا
ً
فى ساحة الفندق ،وبعد دقائق من منتصف الليل
خرجت ديانا مع دودى من الباب الخلفى للفندق
الــمــؤدى إلــى ش ــارع كمبون ولــم يركبا السيارة
المرسيدس المعتادة ،ولكن ركبا سيارة أخرى.
لكن المصورين الحقوا السيارة بأعداد كبيرة
اللتقاط الصور ،فانطلق هنرى السائق بالسيارة
بــعــيـ ًـدا عنهم ،وهــو يــقــود بسرعة عالية وأخــذ

الطريق السريع الموازى لنهر السين ومنه إلى
نفق ألما بسرعة عالية تعدت الـ  100كم ،رغم أن
أقصى سرعة مصرح بها تحت النفق هى  65كم.
ض دقائق قليلة بعد دخول النفق حتى
ولم تم ِ
تماما على السيارة وترنحت
فقد السائق السيطرة
ً
منه يمي ًنا ويــســارًا إلــى أن اصطدمت بالعمود
الثالث عشر داخل النفق ،وقد وقع هذا الحادث
فى تمام الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين
دقيقة بعد منتصف الليل.
وأسفر الحادث عن وفاة الفايد والسائق ،أما
رجل الحماية الذى صاحبهما ،وديانا فكانا فى
حالة حرجة ،وكانت األخيرة على وشك الوفاة.
ونقلت اإلســعــاف ديــانــا للمستشفى ودخلت
غرفة الــطــوارئ وأج ــرى لها الــجــراحــون عملية
إليقاف النزيف عن الوريد الممزق ،لكن القلب
توقف ،وحاول األطباء إعادتها للحياة مرة أخرى
ولكن فشلت كل المحاوالت.
وماتت ديانا فى صباح األحــد  31أغسطس
 ،1997وهى فى الـ 36من عمرها ،ووصلت جثتها
بعد أي ــام إلــى إنجلترا وشيعت الــجــنــازة فــى 6
سبتمبر  1997وشاهدها نحو  2.5بليون شخص
حول العالم .وقد أحدثت وفاتها صدمة وحز ًنا
كبيرا فى أرجاء العالم.
ً
اسأل مجرب
أحمد عبدالفتاح ،شاب فى بداية األربعينيات
مــن عــمــره يكشف عــن تفاصيل زواجـــه منذ 7
ســنــوات بــامــرأة روســيــة تكبره بخمس ســنــوات،
ً
دائما وكأن كل زيجة
متسائل" :لماذا تنظرون إلينا ً
بأجنبية تقوم على مصلحة".
وتابع" :أنا تزوجتها وال أرجو من روسيا شيئًا،
أدبا وحنا ًنا
ولكن هذه السيدة طيبة وجدت فيها ً
كبيرين ،على مدى  9أشهر ،الفترة التي عرفتها
فيها قبل الــزواج ،تزوجتها بعد أن أحببتها ،ولم
ضا من عائلتي ،ألنني تخطيت األربعين
أجد اعترا ً
من العمر ،ولم يكن لدى ما يساعدني في الزواج
مــن بــلــدي ،وه ــذه الــمــرأة تعيش معي بكل حب
واحترام".
أم ــا خــالــد .ح ،فــاعــتــرف بــأنــه تـــزوج "زواج
مصلحة" وسافر مع زوجته اإليطالية إلى بلدها

بعد عامين من الزواج.
وقــال" :هــذه المرأة أعجبتنى بالفعل وفكرت
فيها بعد أن انقطعت بى كل السبل للهجرة ،وأنا
موظف بسيط ومثقل بالديون ومعى  3أخوات وأم
وأب أرعاهم وحــدى ،وعملت فى إيطاليا لفترة
طويلة وتيسرت أمورى بشكل كبير".
وأضاف أن ما أجبره على االستمرار معها كل
هذه الفترة ،رغم أن الزواج قام على مصلحة ،هو
كثيرا منه.
أنها تحبه وتتحمل ً
زواج مصالح
وتــقــول الــدكــتــورة سامية الساعاتي ،أستاذة
علم االجــتــمــاع بجامعة عين شــمــس ،إن "زواج
المصريين باألجانب بمثابة عزف على وتر قديم،
ألن الظاهرة انتشرت منذ زمن".
وأضــافــت لـــ"الــمــصــريــون" ،أن "ه ــذا الــنــوع
مبنيا على حب ،أو يكون
من الــزواج قد يكون
ً
على سبيل المصلحة ،والنوع األخير في بداية
انــتــشــاره لــم يــكــن مــعــرو ًفــا ،ولــكــن اآلن أصبح
واضحا للجميع حتى للطرف الثاني في عالقة
ً
االرتباط".
وأشــــارت إل ــى معظم الــشــبــاب الــذيــن سعوا
للزواج بأجنبيات هدفهم الحصول على الجنسية،
والبعض في حاالت أخرى يكون سعيهم الحصول
على األموال.
ولم تنف علم الطرف اآلخر بأن الزواج قائمة
وعالما
راضيا
على مصلحة ،إذ قالت إنه "يكون
ً
ً
بأن الــزواج مؤقت ،ولن يدوم لفترة طويلة ،وفي
حين يكون هدف الشباب المال والجنسية ،فإن
الطرف اآلخر (المرأة األجنبية) يكون طموحها
في الــزواج من شاب ،خاصة أنها تكون في سن
متأخرة".
وأوض ــح ــت أس ــت ــاذة االجــتــمــاع ،أن "الــــزواج
المعروف في مجتمعاتنا ،والــذي يكون من باب
كثيرا عن زواج
الستر والعفة واالستقرار ،يختلف
ً
المصلحة المرتبط بدافع نفسي معين يتعدى
العادات المعروفة".

أحمد سالم

نار الغيرة تشعل بيوت الفنانين باألزمات

>>محمد فوزى وهدى سلطان ..قطيعة استمرت سنوات والسبب "التمثيل" ..والغرية تشعل الخالف بني السندريال ونجاة >> "أنغام وغنوة" ..أشهر خالف فى الوسط الفنى انتهى بالوفاة ..شقيقة مصطفى قمر تنكر نسبه
ال تخلو العالقات بين الفنانين وأقــرب الناس إليهم من
المنغصات ،إذ ال تسير األمور بالصورة المثالية التي يرسمها
البعض في غالب األحوال ،فكما أن الشهرة والنجومية رفاهية
مطمح لكثير من الناس ،إال أنها على العكس قد تتحول للعنة
من يتمتعون بها ،فقد كون الشهرة والنجاح والمال السبب
الرئيس في إثارة المشاكل بينهم وبين أقربائهم من الدرجة
األولى ،ما يدفع إلى التساؤل :هل يقع بعض األشقاء ضحايا
شهرة أشقائهم أم العكس؟
محمد فوزى وهدى سلطان
اشتعلت الخالفات بين الفنان محمد فوزى ،وشقيقته الفنانة
هدى سلطان ،بسبب دخولها عالم التمثيل دون موافقته ،حيث
وافق على السماح لها بالغناء فى اإلذاعة فقط ،وأدى ذلك إلى
خالف كبير بينهما ،وقطيعة استمرت لعدة سنوات ،إلى أن
تدخل بعض األصدقاء للصلح بينهما وبعدها أصبحت هدى
األقرب له فى كل أزماته.
نيللى وفيروز
توترت العالقة بين الفنانة نيللى ،وشقيقتها الكبرى الفنانة
فيروز ،بعد أن لمع نجم األخيرة على الساحة الفنية في سنوات
طفولتها المبكرة ،قبل أن تتوقف عن التمثيل وتبتعد عن
عاما ،بعد وفاة أنور وجدي عام ،1955
األضواء ،في سن ً 18
بعد أن شاركت في تجارب سينمائية لم تكن ناجحة ،واعتزلت
الفن بعد زواجها وإنجابها ،في الوقت الذي برزت فيه نجومية
نيللي ،وظهرت في العديد من األعمال الفنية .وبرزت الخالفات
عندما تغيبت نيللي عن مرافقة شقيقها في المستشفى أثناء
مرضها وتغيبها عن جنازتها في عام .2016
سعاد حسنى ونجاة
تفجرت المشاكل بين الفنانة سعاد حسنى وشقيقتها
المطربة نجاة الصغيرة ،بعد أن غنت "السندريال" في الكثير
من أفالمها ،التي شاركت بالتمثيل فيها ،منها "أميرة حبي أنا،
سببا في توتر العالقات
و"خلى بالك من زوزو" ،وهو ما كان ً
بينهما ،حيث إن شقيقتها الكبرى تخصصت كمطربة ،وهو ما
ضايقها أن تشتغل بالغناء كذلك ،بينما تمتلك موهبة التمثيل
أكثر.
هيفاء وهبى وروال يموت
الغيرة بين هيفاء وهبي ،وشقيقتها روال يموت ،أبرز أسباب
اشتعال الحرب بينهما .وقالت "روال" في مقابلة تليفزيونية،
إن الغيرة اشتعلت قلب شقيقتها الكبرى "عندما نشرت هيفاء
معا ،ظن الناس أنني ابنتها،
صور عيد ميالدها وبينها صور لنا ً
فغضبت وانزعجت مني ،ولم نتواصل بعدها".

واتهمت "روال" ،شقيقتها بالتزوير ،إذ قالت" :هيفاء تكبرني
عاما ،لديها أكثر من جواز سفر بعدة أعمار مختلفة".
بـ ً 16
أنغام وغنوة
اشتعلت أزمة بين الفنانة أنغام وشقيقتها الراحلة غنوة ،بعد
أن قالت في أحد البرامج التليفزيونية عن أخيها أحمد ،أنه
الذعــا على
هجوما
أخ غير شقيق لها .وشنت "غنوة" وقتها،
ً
ً
أختها ،ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل
االجتماعي "فيسبوك" ،برومو حلقة برنامج "مصارحة حرة"
التي تسأل فيه المذيعة ،أنغام ،عن أخيها المعاق ،وردت بأنه
أخوها غير الشقيق.
وكتبت "غنوة" رسالة لـ "أنغام" عبر صفحتها الشخصية،
تضمنت تطاوالً وسبابًا ،قبل أن يتدخل والدهما الموسيقار
محمد على سليمان ،على أثر الخالف ،قائالً" :متشكر لكم
جميعا يا أوالدي ،ادعــوا الله معى أن يعجل بوفاتى حتى ال
ً
أرى أو أسمع أو أقرأ منكم وعنكم ما تكتبون ،وأفوض أمرى
إلى الله".
وعلى الرغم من القطيعة التي استمرت لسنوات ،لكن أنغام
أصيبت بانهيار تام عقب وفاة "غنوة" ،كما ذكرت والدة األخيرة،
فنيا.
ولم تتخل عن ابن شقيقتها الذي تبنته ً
أصالة نصرى وأيهم نصرى
اندلعت حرب كالمية بين الفنانة أصالة ،وشقيقها أيهم
نــصــري ،بسبب موقف األول ــى المؤيد للمعارضة السورية
ووقوفها ضد نظام بشار األسد ،حيث اتهم أيهم شقيقته بأنها
منافقة وتلعب بدماء السوريين وتريد تحقيق بطولة زائفة على
حساب األبرياء.
واستمر تبادل االتهامات بين الشقيقين ،وتدخلت شقيقتهما
ريم نصري ،منتقدة موقف شقيقتها ،قائلة إنها تتعجب من
مهاجمة أختها للرئيس بشار األسد.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،فعندما أعربت "أصالة"
عن دعمها للفنان المغربي ،سعد لمجرد ،في اتهامه في قضية
اغتصاب ،سارعت شقيقتها إلى انتقاد موقفها عل ًنا.
وأضافت" :مغني متهم بقضية مشينة وألننا تعلمنا أن نخوض
معاركنا على رؤوس األشهاد حتى مع أقرب الناس إلينا عندما
يتعلق األمر بالوطن ،لذا ينبغي أن نسمي األشياء بمسمياتها".
وتابعت" :الحديث هنا عن أصالة نصري التي همت للدفاع
عن المغني كاسرة على أنفها حمولة بصل كي تصدق نظرية
المؤامرة للمرة األولــى كما هرعت لتدافع عن مغني عانق
الضباط اإلسرائيليين والتقط معهم صور العار ساب ًقا وغاب
عــن روحــهــا المسكونة باالستعراض المجاني هــذا الوحي

التضامني عندما طعنت سورية بخاصرتها ونزفت سيالً من
دماء شبابها وشرعت أبوابها لينغل منها األغراب".
محمد سعد وأشقاؤه
في  23مايو  ،2015حرر الفنان محمد سعد ،محضر عدم
تعرض ضد  3من أشقائه ،بقسم شرطة الشيخ زايــد ،بعد
اتهامهم بسبه وقذفه بعبارات مسيئة لشخصه.
وبدأت المشكلة بتلقي سعد ،العديد من الرسائل النصية
على هاتفه من إخوته تضمنت عبارات مسيئة لشخصه بسبه
وقذفه ،ما دفعه إلــى التوجه إلــى قسم شرطة الشيخ زايد
لتحرير محضر عدم تعرض من قبلهم.
وأكد سعد وجود خالفات عائلية بينهم ،وتمت إحالة القضية
للنيابة الستدعاء أخ واحد من األم ،ثُبت توجهه لفيال سعد
ومحاولة التهجم عليه وسبه وقذفه أكثر من مرة ،كما أمرت
النيابة بالتأكد من أن الرسائل صادرة عن الهواتف الخاصة
بأشقائه.
مصطفى قمر وشقيقته
واجه الفنان مصطفى قمر ،أزمة كبيرة مع شقيقته التى
دائما فى نسبه لها وفى كونه أخاهم .وخرج قمر عن
تُشكك ً

صمته ليؤكد فى تصريحات صحفية ،أن الخالف على اإلرث
كان السبب الرئيسى وراء رفع شقيقته أمانى أحمد دعوى
قضائية بمحكمة األســرة تنفى فيها نسبه لوالدته عنايات
مصطفى عثمان ،وأنه ابن السيدة ليلى حسن عبده.
قمر في بيانه نفى هذا الكالم بالكامل وقال" :شرف لي أن
أكون شبه أمي ولكن لست بجمالها ،ولكنها علمتني األخالق
وتعلمتها منها وعملت بها ،ولكن المدعوة أختي لم تتعلمها رغم
أيضا ولكن في الشكل فقط".
أنها شبه أمي ولألسف شبهي ً
وترحم قمر علي والدته وقال" :رحمك الله يا أمي ول ِ
ك كل
ِ
وصدقت
الحق في أن تكوني غير راضية عنها حتى وفاتك،
في إطالقك عليها اسم السلعوة ،الحيوان الوحيد الذي يأكل
ِ
وصدقت عندما أسميت زوجها ابن عمتي
أوالده عند الجوع،
بالثعبان".
نانسى عجرم وأشقاؤها
لم تَسلم نانسى عجرم من دفع ضريبة الشهرة والنجومية،
فكان شقيقاها نادين ونبيل عجرم أول من حاول الصعود إلى
عالم األضواء من خاللها ،وكان أولهما نبيل عجرم ،الذى بدأ
يكتب ويلحن ويغنى لنفسه ،وحاول استغالل اسم نانسى ليصعد

مدعيا أن أخته "نانسي" لم تدعمه ولم تشجعه.
بسرعة،
ً
نجوى كرم وقطيعة عائلية
مرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بأزمة عائلية كبرى قبل
سنوات مع شقيقها ،خصوصا بعد زواجها بمتعهد الحفالت
يوسف حــرب ،وعلى الرغم من صلحها مع أهلها وطالقها،
لكن القطيعة بينها وبين شقيقها استمرت ألشهر بعدما اتهمها
بالتقصير فى إعطائه مستحقاته المالية ،فرفع دعوى قضائية،
تعويضا عن عمله معها ،ولكنه
مطالبا إياها بمبلغ مليون دوالر
ً
ً
ما لبث أن تنازل عن الدعوى بعد صلح عائلي.
نوال الزغبى وشقيقها
قد تكون أزمــة الفنانة نــوال الزغب مع شقيقها مارسيل
الزغبي مشابهة ألزمة نجوى كرم وأصالة نصري بشقيقيهما.
فبعد انفصال الزغبى عن زوجها إيلى ديب ،حاولت تسليم
إدارة أعمالها لشقيقها مارسيل الزغبي ،الذى عمل لوقت مع
شركة بالتينوم ريكوردز ،وكذلك مع شركة "أرابيكا" وكان إلى
جانب نجاحات المطرب وائل جسار ،ومحمد عساف بعد فوزه
فى برنامج "آرب أيدول" الموسم الثالث.
لكن نوال اختلفت مع شقيقها بعد طالقها ،واختارت باسكال
مغامس إلدارة أعمالها ،فى تعاون استمر ألكثر من ثمانى
سنوات ،شهدت على تراجعها الفني ،وحرمانها من نشاطات
بسبب سياسة مغامس الخاصة ،حتى أعلنت فى تغريدة عبر
حسابها على "تويتر" أنها انفصلت عنه فى أكتوبر الماضي،
وأوكلت مهمة إدارة أعمالها إلى شقيقها مارسيل الزغبي ،ليعود
التوافق والتنسيق بين الشقيقين بعد أكثر من  10سنوات على
الخالف بينهما.
وعد ومنعها من الغناء
أيضا خالفات مريرة مع
الفنانة السعودية "وعــد" طالتها
ً
شقيقها الذى كان يرفض احترافها الفن ،حتى أنه حاول منعها
من الغناء على المسرح فى إحدى حفالتها الغنائية لكن قوات
األمن أنقذتها.
كيم كارداشيان
كما طالت الخالفات عائلة نجمة تليفزيون الــواقــع كيم
كارداشيان ،التي اعتادت إثارة الجدل ،لكن هذه المرة كانت
بطلة األزمة شقيقتها كورتنى كارداشيان ،التى اتهمت أختها
"غير الشقيقة" كيندال جينر ،بإقامة عالقة مع زوجها ووالد
أوالدها ،سكوت ديسيك.

عال خطاب

«المذابح األسرية» ..جرائم هزت الرأى العام

باتت المذابح األسرية ،من الجرائم المتكررة التي تهز
الرأي العام ،إذ ال يكاد يمر شهر دون وقوع جريمة من ذلك
النوع ،الذي يسبب صدمة ومفاجأة للكثيرين.
وشهدت الفترة الماضية ،العديد من المذابح التى وصفت
بـ«الشنيعة والفريدة من نوعها» ،كان آخرها إقدام «مقاول»
بمنطقة حدائق األهــرام على قتل زوجته وابنته الرضيعة؛
بسبب تكالب الديون عليه وعجزه عن سدادها.
وكشفت تحريات األجهزة األمنية بالجيزة ،أن الزوج قتل
زوجته وابنته ثم انتحر بالقفز من الطابق الرابع لعجزه عن
ســداد  ٣١مليون جنيه ديو ًنا متراكمة ،فيما نجا طفل من
الجريمة ،وهو ابن زوجة الجانى من زوج آخر ويدعى «آدم»،
وهو من اكتشف الجريمة واستغاث بالجيران.
مذبحة الرحمانية ..قتل زوجته وأوالده الثالثة
وفى  5فبراير الجاري ،أقدم «عامل محارة» بقرية على
خضر ،بمركز الرحمانية فى البحيرة ،على قتل زوجته وأوالده
الثالثة بالخنق ،ثم قــام بشنق نفسه فى ظــروف غامضة،
وأفادت التحريات بأن الزوج سبق له وضع مادة سامة لزوجته
وأوالده للتخلص منهم.
مذبحة الفيوم ..قتل زوجته وأوالده األربعة
بساطور
ومــؤخـ ًـرا ،صــدر الحكم بــإعــدام مــدرس نفذ مذبحة
عائلية في مركز الفيوم في يوليو الماضي ،إذ ذكرت
التحريات والتحقيقات التي جرت أن األب انتظر حتى
ساطورا وقطع جسد
استغرقت أسرته في النوم ،وأمسك
ً

زوجته وأبنائه األربعة.
وأوضــحــت التحريات أنــه بعد ارتــكــاب الجريمة ،اتجه
الــمــدرس إلــى مركز شرطة الفيوم وسلّم نفسه ،واعترف
لرئيس المباحث بأنّه قتل زوجته وأوالده األربــعــة؛ لتلقيه
تهديدات من بعض شركائه بسبب التنقيب عن اآلثار ،بقتل
زوجته وأوالده األربعة ،فبادر هو بالتخلص منهم قبل تنفيذ
تهديدات شركائه.
جريمة الرحاب
فيما شهدت مدينة الرحاب ،فى السادس من مايو ،جريمة
قتل بشعة أقدم عليها رجل أعمال ،حيث قتل زوجته وأوالده
الثالثة ،ثم أقــدم على االنتحار ،بعد مــروره بضائقة مالية
كبيرة.
وتبين من التحقيقات أن السبب وراء إقدام رجل األعمال
على ارتكاب تلك المجزرة ،يعود إلى صدور أحكام قضائية
ضده تتهمه بالنصب عقب استيالئه على مبالغ مالية ضخمة
من عدد كبير من المواطنين.
ذبح زوجته وأطفاله الثالثة
وفــى يناير  ،2019تخلص زوج مــن زوجــتــه أخصائية
ذبحا؛ لوجود خالفات أسرية بينهم.
التحاليل وأبناءه الثالثة ً
الغيرة تقتل ثالثة أطفال
بينما تسببت غيرة الزوجة األولى من ضرتها فى تحريض
زوجها على تعذيب زوجته الثانية وتهديدها بطردها من
الشقة ،حتى تقتل أطفالها.
وبعد وصلة تعذيب تسبب الــزوج فى فقء عينى زوجته،

مفرا من زوجها وضرتها سوى أن تستجيب
التى لم تجد
ً
لتهديده وتقتل أطفالها الثالثة.
وفى طبق به مياه ،أغرقت األم طفلتيها "جنا"  3سنوات،
و"مالك"  5سنوات ،بينما وضعت المولود األخير داخل جوال
وألقاه األب فى ترعة فور والدته.
أب يذبح ابنتيه
وفى أغسطس الماضي ،ذبح موظف على المعاش ابنتيه
بمنطقة الحوامدية ،بعد أن زعم األب أثناء استجوابه فى
انتقاما لشرفه لسوء سلوكهما.
التحقيقات أنه نفذ الجريمة
ً
واعترف األب القاتل بأنه ارتكب الجريمة لشكه فى سلوك
ابنتيه وأنه سمع أكثر من مرة ابنته الصغرى تتحدث بطريقة
غير الئقة مع شاب فى التليفون ،وأنه حذرهما أكثر من مرة
ولكنهما لم تستجيبا فقرر قتلهما.
لم تقتصر الجرائم عند ذلك الحد ،حيث قامت إحدى
ربات المنازل بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار
بمركز المنيا ،بإلقاء طفليها داخل ترعة؛ بسبب خالفات مع
زوجها ،بعد أن رفض األخير السماح لها بالذهاب لمنزل
أسرتها.
كما تخلصت سيدة تُدعى أمانى من أطفالها الثالثة،
وقامت بإلقائهم بجوار فيال مهجورة بمنطقة المريوطية
بالهرم ،وأظهرت تحقيقات وتحريات النيابة أنها تخلصت
من جثث أطفالها بمساعدة صديقها بعدما قُتلوا خن ًقا إثر
نشوب حريق فى إحدى غرف الشقة التى يقيمون فيها فى
منطقة الطالبية.

وفى يونيو من العام قبل الماضي ،قام نجل الفنان المرسى
عاما وابنتيه «جنة الله
أبوالعباس ،بقتل زوجته «هبة الله» ً 38
وحبيبة»؛ بسبب معاناته من أزمة نفسية.
فيم ،شهدت منطقة مصر القديمة ،جريمة قتل بشعة،
رميا بالرصاص؛ لخالف نشب بين
إذ أنهى تاجر حياة ابنه ً
االبن وزوجة األب على مساعدة األول فى الزواج ،وهو ما أثار
مسرعا لمنزله وفى يده بندقية آلية،
غضب األب ،حيث عاد
ً
أطلق منها األعيرة النارية على ابنه.
وفــى مطلع أغسطس الماضي ،أشعل تاجر خــردة فى
مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ،النيران على زوجته وأبنائه
الثالثة ،باستخدام أسطوانة بوتاجاز ،داخل مسكنهم.
بـ ــدوره ،قــال الــدكــتــور جــمــال فــرويــز ،اســتــشــارى الطب
النفسي ،إن «هناك عوامل عديدة ساعدت بشكل أو بآخر
في انتشار الجرائم األسرية على نطاق واسع ،على رأسها
انعدام الثقافة والوعى بين المواطنين وكذلك تزايد الجهل
واألمية وارتفاع نسب تعاطى المخدرات».
وأض ــاف لـــ«الــمــصــريــون» ،أن «تركيز اإلع ــام على تلك
الــجــرائــم وشــرحــهــا بالتفاصيل أم ــام الــجــمــهــور ،أدى إلى
انتشارها ،إذ لم يكن يسمع عنها الكثيرون من قبل».
وأشار إلى أن «غياب الوازع الدينى نتج عنه تزايد هذه
الجرائم ،فضالً عن عرض المسلسالت واألفــام الهابطة
التى تعرض مشاهد التخلص من النفس ،وقيام الممثل
بتمثيل مشهد القتل سواء بقطع شريانه أو إطالق الرصاص
على نفسه أو تناول سموم وجرعات مخدرات زائدة أو كيفية

التخلص من األسرة بـأكملها ،تعد عوامل رئيسية».
وطالب ،الحكومة بمعالجة هذه العوامل فى أسرع وقت؛
حتى يتم القضاء على هذه الجرائم الدخيلة والغريبة على
المجتمع المصري.
فيما عــزا الدكتور سعيد صــادق ،أستاذ علم االجتماع
بالجامعة األمريكية ،الجرائم األسرية إلى أسباب متباينة،
«فبعضها يقع نتيجة الشك فى الزوجة وأنها على عالقة
محرمة ،فيما تكون بعضها نتيجة الضغوط النفسية أو
المادية أو عدم قدرة األب على توفير حياة كريمة ألبنائه ،ما
اعتقادا منه بأن ذلك أفضل وأرحم لهم».
يدفعه إلى قتلهم
ً
وأضــاف لـ«المصريون» ،أن «بعض الجرائم تقع نتيجة
شعور األب أن أبناءه ال يحبونه أو يكنون له كر ًها ،وهذه
حاالت نادرة وقليلة وال تمثل ظاهرة».
وأوضح أن «مثل هذه الجرائم تحدث نتيجة مرور بعض
األشخاص بحالة نفسية سيئة أو ميله للعنف ،حيث يدفعه
أحــد األســبــاب إلــى ارتــكــاب هــذه الجريمة النكراء التى ال
يرتكبها عاقل» ،وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة زيادة نسبة التوعية وحث المواطنين
على عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم ألى سبب من األسباب،
مستطردا« :انتشار الوعى والثقافة يساعد على الحد من
ً
الحاالت والجرائم».

حسن عالم

األحد
السنة التاسعة  -العدد 955
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عبدالله رشدى فى حوار لـ"المرصيون":

األزهر مظلوم فى اإلعالم..
وخصومه يفرضون سيطرتهم
يعد الشيخ عبداهلل رشدي ،إمام وخطيب مسجد اإلمام على بن
أبى طالب ،أحد أبرز الوجوه الدعوية على الساحة المصرية خالل
هذه الفترة ،لما يتميز به من حضور كبير فى أوساط الشباب،
فضل عن الشهرة التى اكتسبها بسبب مناظراته التلفزيونية مع
ً
عدد من أقطاب الفكر العلماني ،وانتشاره الواسع على وسائل
التواصل االجتماعي.
إماما لمسجد
كان
وقتما
2017
عام
فى
واسعة
وكان قد أثار ضجة
ً
السيدة نفيسة ،بسبب تصريحاته التى أفتى فيها بتكفير غير
المسلمين من المسيحيين واليهود ،حينها صدر قرار بمنعه من
الخطابة ،لكنه عاد لممارسة عمله إليها بقرار قضائى فى العام

حماسا فى آرائه تجاه األزهر
الماضي .وعادة ما يبدى رشدى
ً
دائما للدفاع عنه،
والذى يعتز بكونه أحد أبنائه ،حيث يتصدى
ً
ويتبنى قضاياه ،وينسب له الفضل فى الحفاظ على سالمة
نسيج األمة المصرية.
المصريون التقت الداعية اإلسالمي ،وأجرينا معه هذا الحوار
لنسلط معه الضوء على عدد من القضايا الشائكة بشأن األزهر
فضل عن التعريج على مواقفه
وتجديد الخطاب الديني،
ً
السابقة ومناكفاته مع العلمانيين ..فإلى نص الحوار:

الطيب حسني وحسن عالم

ال مانع من التجديد ..لكن من يتصدون لتلك الدعاوى غرضهم الهدم >> هناك من يريدون ترشيع المثلية ومنع الحجاب تحت ستار التجديد
ُ
الغضب من المذهب األشعرى ألنه قائم عىل الكتاب والسنة ..ومآخذ السلفيني تحل بالحوار >> نعم للتعايش بني أصحاب األديان ..لكن األديان ليس فيها "كوكتيل"
بصفتك أحد أبناء األزهر وأحد أكثر المنافحين
عنه ..كيف ترى االتهامات التى تكال له من وقت آلخر
وتتهمه بالجمود الفكري ،وبسبب تمسكه بالتراث؟
أفكارا كلها زائفة ،وهى من باب
هذه االتهامات تحمل
ً
أبدا،
فيها
للصحة
وجه
وال
الباطل،
الباطل الذى يراد به
ً
باختصار شديد نحن فهمنا اللعبة ،من يدعون لذلك يريدون
الدخول لقواطع وثوابت الدين اإلسالمى المتماسك ،بغرض
هدمه وتفتيته ،تحت ستار ما يسمونه "التنوير" أو فى بعض
األحيان "التجديد".
التجديد شــيء طيب وجيد ،لكن ما معنى التجديد؟،
التجديد يشمل ثالثة محاور:
توضيح معانى النصوص للناس.القضايا الفقهية التى تثار اآلن على الساحة ولم يكنفيها اجتهاد قديم ،إذن ال مانع من االجتهاد فيها دون خروج
عن منصوص الشرع الشريف.
القضايا الفقهية القديمة التى كانت معتمدة على اجتهادقديم مرتبط بأعراف معينة فتغيرت األعراف ،فاليوم الحكم
سيتغير.
أنت تؤيد التجديد إذن ولكن تحصره فى إطار معين؟
التجديد ليس معناه القيام بتشريع "المثلية الجنسية"،
ورفض الحجاب أو معاداة المنتقبة والملتحي ،هذا كله باطل
وهم يبغضون األزهر لحفاظه على هذه األمور ،على عكس
ما يريدون ،هم يريدون أن تسير بال دين.
كــأزهــري ..وأنــا هنا أتحدث بلسانى وليس على لسان
األزهــر ،ما درسناه فى األزهــر ،هو الوقوف على الكتاب
والسنة ،بفهم سلف األمــة ،وهم األئمة مالك وأبــو حنيفة
والشافعى وأحمد أبن حنبل ،ولماذا هؤالء األئمة األربعة؟؛
ألنهم المدارس العلمية الفقهية التى تم تدوينها ،والكالم كله
فيها مسند ومعروف من قاله ومتى قاله.
كثيرا فى إجابتك ..من تقصد بهؤالء؟
كررت لفظ هؤالء ً
أقصد الفريق العلماني ،فمثالً عندما يطالبون بإلغاء
كلمة الكفر وتكفير من الدين ،كيف ألغيها وربنا يقول فى
كتابه العزيز "هو الذى خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر"،
كذلك عندما يدعون إلى تعطيل العمل بآيات المواريث ،كيف
أعطلها؟ ،فى حين أن تعطيل العمل بالدستور جريمة ،فما
بالنا بتعطيل العمل بكتاب الله عز وجل ،هذه أكبر جريمة
يمكن أن ترتكب على وجه األرض.
تجديد الخطاب الديني ..هل أنت مع المنادين
بذلك؟
ليس لدى مشكلة فى المصطلح ،لكن من يقوم بالتجديد؟،
الذى يقوم به البد أن يكون العلماء ،ألنه تخصصهم ،وهذه
ليست مسألة كهنوت وإنما مسألة تخصص ،فالكهنوت يعنى
أمتلك سلطة معينة إلهية ،أى تفويض إلهي ،وهذا غير موجود
فى ديننا ،فإذا أردت التحدث فى الدين البد أن تكون درست،
كذلك إذا أردت التحدث فى الطب ،فالبد أن تكون درست
الطب ،لكن تريد التحدث والتكلم فى الدين بدون علم هذا
مرفوض وغير مقبول.
فى مؤتمر األزهــر العالمى للتجديد الــذى أقيم
مؤخرا ..صرح اإلمام األكبر شيخ األزهر بأن الدين ال
ً
ُيطبق سوى فى الزواج والطالق والميراث ..فهل هذا
دليل على الحاجة للتجديد إذن؟
بالعكس نحن فى حاجة لتمكين الخطاب الديني ،فهم
يقولون نحن فى حاجة لتجديد الخطاب الديني ،لكنهم
يقصدون أننى كأزهر مبالغ فى أمور من الدين ،لكننى قول
أننا بحاجة لتجديد الخطاب ،بمعنى أننى أريد تمكين الدين
أكثر ،فالمصطلح واحــد لكن المشكلة تكمن فى مــراد كل
طرف وقصده.
هل تقصد بذلك إفساح المجال أكثر للعلماء؟
أقصد تعريف الناس أمــور دينهم أكثر ،لكى يتم تثبيت
األحكام الدينية أكثر ،لكن هم-العلمانيون -يريدون بالخطاب
الدينى العلمانى تقليص مساحة الدين ،لذلك الرئيس لما
تكلم فى تجديد الخطاب الدينى ماذا فعل؟ ،لم يأت ببعض
العلمانيين أو غيرهم ،ولكن أتــى بشيخ األزهــر الشريف
وعلمائه ودعا لعقد مؤتمر.
هذا المؤتمر كان بمثابة ضربة قاصمة للعلمانيين لسببين؛
أولهما أن شيخ األزهر قضى على معظم إيديولوجيات وأفكار
هؤالء فى بضع دقائق ،والثاني ،أن الذى دعا لهذا المؤتمر،
وأوكل المهمة لألزهر هو السيد الرئيس ،فالطموح واآلمال
التى لديهم تهدمت.
هم كانوا يتمنون أن يصدر تصريح من أى مسؤول أو جهة
فى الدولة ينص على أن مصر دولة علمانية ،وأن الدين يجب
وضعه على الــرف ،لكن السيد الرئيس دعا لهذا المؤتمر
تحت رعايته ومن ألقى الكلمة نيابة عنه كان رئيس مجلس
الوزراء ،ومن تولى المؤتمر كان األزهر ،ومن أعد التوصيات
كان األزهر.
جيدا ،وال
الحقيقة القيادة السياسية واعية لهذا األمر ً
تعترف بهذا الهراء ،وأحب أن أقول لهم كل ما تقومون به

سيذهب أدراج الرياح ،وأؤكد أن ما يقوم به الفريق العلمانى
ومذيعوه لن يتحصلوا من ورائه على شيء إطال ًقا ،ما يقومون
به "جعجعة" ،وعلى رأى القائل "أسمع جعجعة وال أرى
كالما لن يستطيعوا على أرض الواقع
طحي ًنا" ،فهم يقولون
ً
إنفاذه.
هل يحتاج األزهر إلى تجديد ً
فعل؟
األول نعرف معنى التجديد عند األزهــر ،معناه تذليل
صعوبة العبارات القديمة ،وأبحث عن المسائل الجديدة
التى ال حكم فيها فيما سبق عند المجتهدين وأجتهد فيها،
واألزهــر يقوم بذلك ،كما أن االجتهادات القديمة مرتبطة
بتغير األعراف ،ألنه يوجد أحكام فقهية مرجعها إلى العرف،
وهذه األحكام تغيرت ،وهو ما يجب مراعاته اآلن ،وهذا ما
يقوم به األزهر ،غير أنهم ال يريدون ذلك.
جيدا؟
هل األزهر يقوم بهذا الدور
ً
طبعا األزهر يقوم بدوره على أكمل وجه ،فمنذ ألف سنة
ً
وهو قائم بدوره.
لكن هناك بعض المآخذ على األزهر بسبب تبنيه المذهب
األشعرى خاصة عند "السلفيين" فى ظل وجــود مذاهب
عقدية أخرى ..بماذا ترد على هذه النقطة؟
الــمــذاهــب العقدية األخـــرى مثل مـ ــاذا؟ ،الــخــوارج أم
المعتزلة؟ ،وهل يلتزم األزهر بمذهب الخوارج أو بمذهب
المعتزلة؟ ،المذهب األشعرى هو مذهب أهل السنة ،فاإلمام
األشعرى رحمه الله أخــذ من العقائد والعلوم التى عند
السلف الصالح ،التى تلقوها عن النبى صلى الله عليه وسلم
وأصحابه ،فأخذها ورتبها ونظمها ،وأصبح اسمه المذهب
اختراعا.
األشعري ،وهو ليس
ً
فأساس عقيدته مردها إلى الله ورسوله ،فلم يؤلف دي ًنا
من عنده ،ولو سأل أحد لماذا ال يلتزم األزهر بمذهب أخر
غير األشــعــري؟ ،أقــول له ومــاذا يضايقك أو يغضبك من
المذهب األشعري؟ ،أعتقد الغضب منه؛ ألنه المذهب القائم
على الكتاب والسنة وعلى عدم التالعب فى النصوص التى
يريدون التعديل أو التغيير فيها ،هم يريدون هدم الدين من
فوق ،فبعد أن كانوا يطالبون بهدم بعض األحكام الفقهية
يريدون اآلن هدم المذهب من األساس.
هل من الصحيح التزام األزهر بمذهب معين؟
ديننا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ،وعندما أريد
السير على الطريق الصحيح ماذا أفعل؟ ،أبحث عما كان
يفعله النبى ومن كان بعده وهم الصحابة وأقلدهم أو أفعل
نفس أفعالهم .ومعنى "أهــل السنة" ،هو االلــتــزام بهذين
األمرين ،وكون األزهــر يقول إنه على مذهب األشاعرة أو
أهل السنة ،يعنى أنه على نهج الرعيل األول ،هذا يعنى أنا لن
أقبل العبث ،واللعب الموجود عند بعض المذاهب األخرى.
وبماذا ترد على انتقادات السلفيين؟
ما بينا وبينهم من قضايا خالفية يمكن حلها ،أو التوصل
لحل سهل بالنسبة لها ،فنحن نعتقد أن التمثيل الحقيقى
لقول أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه اإلمام األشعرى
رحمه الله ،فيما إخواننا السلفيون يعتقدون أن التمثيل
الحقيقى ألهل السنة ما كان عليه أو ما قــرره اإلمــام ابن
وأيضا
تيمية عليه رحمة الله ،ومن بعده تلميذه ابن القيم،
ً
محمد بن عبد الوهاب.
الخالفات أو المسائل هذه ال تخرجهم من اإلسالم ،وال
من اإليمان وال أحد يستطيع إخراجهم من اإلسالم بذلك،
فهذه مسائل يمكن حلها فى قاعات البحث العلمي ،لكن
طالما أنه ملتزم معى بالمرجع األساسى بقال الله ،وقال
شيعيا يمكن أن أتحاور معه حول ما
رسول الله ،حتى لو كان
ً
لديه من رؤى تخصه ،لكن مشكلة التنويرى أو العلماني ،أنه
ً
أصل رافض االلتزام بقال الله وقال رسول الله ،فال يوجد
ً
أصل مساحة مشتركة .أليس هذا يؤدى إلى التشتت وعدم
معرفة من األصوب؟ لو عندك مشكلة صحية مثالً ،وذهبت
ألكثر من طبيب أليس هذا تشتت؟ ،بالتأكيد تشتت ،فى هذه
الحالة ماذا تفعل ،تستخير الله وتسير على كالم من ارتاح له
قلبك ،كذلك فى المسائل الدينية إذا سمعت من األزهر أو
غيره ،طبق كالم من يرتاح له قلبك ،لكن البد أن يكون هذا
له سند من قال الله وقال رسول الله.
عــادة مــا تشتبك مــع "العلمانيين" على مواقع
مجديا؟
التواصل ،هل ترى هذا
ً
الحقيقة هم من يشتبكون وليس نحن ،منذ 2011
أيضا دخلوا على الخط بقوة ،وأخذوا يسبون
وقبل ذلك ً
فى األئمة ،وكشفوا عن رغبتهم فى تغيير ما ال يروق
لهم ،هم صرحوا بهذا وقالوا "عاوزين نغير" و"عاوزين
نعمل" ،و"طلعوا شوية عيال يــردوا على بعض فى
قنوات ،ويقلوا أدبهم وبعضهم اتحبس ،حاجات زى
كده ،فكان الزم إحنا نرد ،رد فعل على قلة العلم
وقلة األدب اللى كانوا بيعملوها فقط".
مهما؟
إذن ترى القيام بهذا الدور ً
جدا ،شباب كثر يلتقوننى
بالتأكيد مهم ،ومهم ً
فى الشارع ،منهم من كان يعيش خــارج مصر

عبدالله رشدى متحد ًثا لـ"المصريون"

لم أجر شكل العلمانيني وإنما
هم من يبدأون ..واشتباكى
ً
معهم أنقذ شابا من اإللحاد

لم أتعرض ألى ضغوط من أى جهة
سيادية ..وسبب توقف برنامجى
عىل "المحور" إدارى بحت

شابا التقانى فى الشارع ،وقال لى
يؤكدون هذا ،أقسم لك أن ً
إنه كان على وشك اإللحاد ،ولكن بعد ما تابعتك ربنا أكرمنى
ورجعت ،فأنا سأتكلم فى مواقع التواصل ،وفى أى وسيلة
تتاح لي ،ولن أسكت إن شاء الله.
شيخ األزهر كانت له شكوى من عدم تمثيل الصوت
األزهرى فى اإلعالم بالشكل المرجو ..كيف ترى هذا
األمر؟
أؤيد هذا الكالم بشدة ،نحن بالفعل نفتقد هذه النقطة،
حاليا ال أمتلك برامج دينية
والبد أن ينتبه لها اإلعالم ،أنا ً
قوية ،أين هذه البرامج التلفزيونية التى ترد على الشبهات؟،
لديك إســام بحيرى ،وخالد منتصر ،وإبراهيم عيسى،
ومحمد الباز ،كلهم لهم برامج يخرجون من خاللها على
الناس لبث أفكارهم ،لماذا ال يصبح لدى ثالثة أو أربعة
برامج كبيرة فى القنوات فى وقت الذروة أخرج ،وأرد على
هذا الكالم؟ أليس هذا هو الرأى والرأى اآلخر؟ أم أنه هو
الرأى والرأى اآلخر يقفل بقه؟
هل ترى أن حجب الصوت المعتدل فى اإلعالم متعمد؟
ال أملك إجابة ،هذا األمر فى يد صناع القرار ،لكن أنا
أُّذّ ّكــر "وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" ،أنا بقولهم احنا
محتاجين ده ..طبعا ال أتحدث عن نفسى تحديداً ..فقط
أتكلم عن فكرة الرد بوجه عام.
لكن ألم يكن لك برنامج على قناة المحور ..لماذا توقف؟
ال توجد لدى تفاصيل حول هذا الموضوع ،سأخبرك بأمر
أصرح به للمرة األولــى ،هذه القضية ال عالقة لها باألمن
نهائيا ،وال عالقة لها بمؤسسات اإلعالم
من قريب أو بعيد
ً
الرسمية ،أو المجلس األعلى لإلعالم من قريب أو بعيد،
هذا قرار خاص بالقناة فقط من الضغوط وقتها ،فقالوا
ُقدرك ،رئيس القناة
نحن قناة وفيه ضغوط وهكذا ،ونحن ن ّ
كلمني ،وقال أنت رجل قيمة وقامة وعالم وملتزم بالمعايير
المهنية ،وال يوجد عليك أى مأخذ ،ولك جمهور ،وشعبية،
وممن الممكن أن نتعاون فى المستقبل ،لكننا نحتاج إلى
حاليا ،هذا كل ما حدث.
تهدئة األمور ً
إذن كانت هناك ضغوط ما مصدرها؟
المقصود هنا بشأن الضجة التى أثيرت حول تصريحاتى
قطعا هذا
ومواقفى حينها ،وليس عن طريق جهات معينة،
ً
لم يحدث ،وأقول لك بـ"الفم المليان" ،وأول مرة أقول هذا
الكالم ،لم يحدث منذ إثارة أزمتى فى  2017لليوم ،لم يحدث
ً
اتصال ورد لى من جهة سيادية ،وقال لى
لمرة واحدة أن
أبدا إن
تراجع عن كالمك أو غير تصريحاتك ،لم يحدث ً
فيه جهة من الجهات األمنية فى البالد تواصلت معى وطلبت
منى تغيير كالمي ،أو ال تتكلم فى هذا األمر ،والله ما حصل
نهائيا .إنما هذه قد تكون قضايا إدارية بينى وبين رؤسائى
ً
بالعمل فى وزارة األوقاف ،هذه قصة أخرى.
كبيرا يحظى به شيخ
احتفاء
نلحظ أن هناك
ً
ً
األزهر فى أى دولة يزورها ،بينما هناك من يرى أن
هذا التقدير تجاهه يغيب فى مصر؟
هناك مثال يقول "زمار الحى ال يطرب" ،الناس معتادة
دائما ،األبصار أَ ِل َفتْه بالبلدي ،الناس
على رؤية الشيخ هنا ً
هنا فى مصر معتادة على الزى األزهرى ،وهنا احترام
وتقدير هــذا موجود هنا ،لكن عندما لما يسافر
للخارج ،فهناك ال يوجد أزهر عندهم ،لذا عندما
يسافر شيخ األزهر ،أو أى ممثل لألزهر فينظرون
إليه بتعظيم وفخر.
إذا تطرقنا لموضوع الــقــدس وصفقة
القرن والضجة المثارة ..كيف تنظر لهذه
التطورات؟
بشأن "صفقة القرن" أقول القدس لنا والقرن
لهم ،نحن نأخذ القدس وهم يأخذون القرن
يتصرفون به وفقما شاءوا ،العرب والمسلمون

كلهم يد واحدة ،ومتمسكون بالمواثيق الدولية ،وقيام الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،وعلى أن الكيان
المغتصب الصهيونى إلى زوال ،وكل الرؤساء العرب صرحوا
بهذا ،وعبر الرئيس الفلسطينى عن رفضه ،والخارجية
المصرية قالت ندعم الدولة الفلسطينية فى قرارها .هذه
"فرقيعة" ولــن تتم ،ألن العرب لن يقبلوها وال المسلمين
رفضا
سيقبلونها وهذه مخالفة للقانون الدولى ،وأنا أرفض
ً
قاطعا صفقة القرن بشكل قاطع.
ً
مسجد السيدة نفيسة من أكبر مساجد القاهرة..
بعد ضجة  2017نُقلت إلى مسجد صغير ..هل هذا
بمثابة عقوبة لك بالتأكيد؟
كرسيا فى الشارع وطلبوا منى أن أخطب
لو أحضروا لى
ً
الجمعة ،سأخطب ،أنا رسالتى أكلم الناس وأعلمهم ،فأنا
سأكلم الناس فى السيدة نفسية ،أو فى مسجد سيدنا
الحسين ،أو فى مصر أو خارج مصر ،طالما أنت تقول رسالة
لله ،فقلها وال تهتم أين تقولها ،مقامك حيث أقامك ،ربنا
حاليا ،إذن سأتكلم هنا وأعلم الناس هنا ،ال أقول
أقمنى هنا ً
إنى لن أعلم الناس غير لما أرجع مسجد السيدة نفيسة ،ألن
وتصريحا أنى أخطب
منبرا
علي ،ربنا أعطانى
هذه حجة ّ
ً
ً
جمهورا يستمع إلّي ،فأنا أ قول ال والله ،لو مرحتش
وأعطانى
ً
السيدة نفيسة مش هتكلم ،يبقى أنا كده بشترط على الله،
يبقى نيتى الدعوية مش خالصة.
أال ترغب فى العودة إلى مسجد كبير مرة أخرى؟
أنــا هنا راضٍ
تماما ،ولــو القيادات الــوزرايــة رأت إنها
ً
توجهنى لمسجد آخر كبير أهالً وسهالً ،ولو وضعونى فى
أيضا.
مكان شبر فى شبر أهالً وسهالً ً
سببا فى
كانت
التى
لم تندم على التصريحات
ً
نقلك؟
لو عــاد بى الزمان ألكررنها ،الحق ال ُيندم عليه ،ولن
ُيتراجع عنه ،وال أتراجع عن الكالم الذى قلته إال إذا تبين
مخالفته للشرع الشريف.
ـمــا على وســم نشاطك على مواقع
تــحــرص دائـ ً
التواصل بهاشتاج #األزهر_قادم؟
المقصود أن األزهر باقٍ على الطريق ومتقدم فى عرض
رسالته للناس ،أى أنه آخذٌ بخطوات التقدم والسير على
طريق بيان رسالته.
دورا ال غناء عنه إذن؟
يؤدى
ترى أن األزهر
ً
لن تكون هناك حياة دينية رشيدة بــدون األزهــر ،أنت
ألــف سنة مصر مــوجــودة لــمــاذا ،وفــكــر أهــل مصر هو
اإلسـ ــام الــســنــى الــوســطــي ،اليــوجــد شــى اســمــه إســام
متطرف ،اإلسالم بطبيعته وسطي ،لماذا لماذا الجيش فى
مصر مؤمن ،لماذا معسكرات الجيش ُيطلق عليها أسماء
معسكر الفاروق ومعسكر الصديق ،لماذا فى التدريبات
يصيحون الله أكبر؟ ،ألن سالح الشئون المعنوية يحاضر
به علماء األزهــر؟ ،من شكل الوعى الدينى لدى الجيش
والشرطة المصرية على مر العصور ،هم علماء الشئون
المعنوية ،الذين يحضرون من األزهــر ،من شكل الوعى
مسالما متآل ًفا
مجتمعا
الدينى للمجتمع المصرى وجعله
ً
ً
ومتسامحا؟ هو األزهر ،لو لم يكن هناك أزهر فى مصر
ً
لكنا نعانى من حروب طائفية وفتن طائفية ،لكن األزهر
شكل الوعى هذا منذ زمن بعيد ،لم يشكله بمزاجه ،ولكن
ألن الدين يقول هذا ،فاألزهر يزرع فى الناس المقررات
الدينية التى ترسخ فيهم أمرين ،فى جانب الدين والعقائد
فى مفاصلة تامة ومباينة تامة ،ال يوجد التقاء فى الدين،
لكن فى جانب الوطن يوجد التقاء فى الوطن.
فكل واحد لديه دين وإيمان مختلف ،وال يمكن أكون مؤم ًنا
عند غيري ،وغيرى عندى ليس مؤمن ،هذا دين نازل من
السماء ،لكن فى جانب اإلنسانية وجانب التعايش المشترك
وجانب الوطن وجانب العمل وجانب األخوة اإلنسانية والدفاع
عن الوطن كل هذا نحن فيه يد واحدة.
ثم سر فى الشارع وانظر إلى المصريين ،لن تفرق بين
مسلم ونصراني ،ولو كان عندنا يهود كنت ستشعر بنفس
الشعور ،لكن فى الدين ال ،ال يصح أن يكون هناك كوكتيل
أديان ،الكوكتيل فى الدين مرفوض ،إنما نريد أن نرى كوكتيل
كمجتمع ،كأفراد مجتمع.
المجتمع المصرى متسامح ومسالم ،وما يعبر عن
مجتمعا
آراء صادمة له ،ال يعبر عن حقيقة كونه
ً
متدي ًنا ..هل أنت مع هذا الرأي؟
ما تــراه "فقاقيع" ،ليس لها أى تأثير فى الــشــارع ،هم
دائما بوجود طائفية وعنصرية واعتداء
يحاولون إيهام الناس ً
على المسيحيين ،وهــدم كنائس فى مصر ،هــذه حــوادث
فردية ضئيلة وطبيعى أن تكون موجودة ،فى مثال بيقول "ده
مصارين البطن بتتخانق" ،وانت وابن عمك تتشاجران على
قطعة أرض ،فمن الطبيعى أن تقع مثل هذه الحوادث ،على
فترات بعيدة ،لكن هل هذه هى السمة العامة للمجتمع واألمة
المصرية؟ ،بالتأكيد أل ،هذا بفضل من؟ بفضل الله ً
أول ،ثم
بفضل التسامح الذى زرعه سيدنا األزهر الشريف.

األحد
السنة التاسعة  -العدد 955

 22جمادى اآلخرة 1441هــ  16فبراير 2020م

قضايا ساخنة
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رامى جمال وشاكوش

سوشال ميديا
إشراف:

يتصدران التريند

محمود أبوسعد

ال يهدأ الضجيج على منصات شبكات التواصل االجتماعي ،التى
حروبا يومية بين روادها ،وتطرح من خاللها قضايا ساخنة،
تشهد
ً
محتدما حولها يستمر لعدة أيام،
قد تشعل مواجهات وتفجر جدالً
ً

وربما ألسابيع .ال يقتصر األمر على القضايا السياسية ،بل يتعداه
إلى القضايا االجتماعية ،وفى القلب منها الظواهر السيئة التى
ضربت القيم والمبادئ فى الصميم ،أو هكذا يرى البعض.

عالمات استفهام حول غياب أبوتريكة وصالح عن دعم "سعد محمد" ناشئ الزمالك المصاب بالرسطان ...و"الجوكر" و"أوباما" و"بارازايت" يتصدرون جوائز األوسكار
"رامى جمال"

"حسن شاكوكش"

طرح المطرب رامى جمال ،الكليب الرسمى ألغنية "سقف" ،عبر قناته
الرسمية على موقع "يوتيوب" ،وتعد ضمن أغانى ألبومه الجديد بعنوان "أنا
لوحدى" ،وهى من كلمات الشاعر مصطفى حسن ،وألحان بالل سرور،
وتوزيع الموسيقى توما.
نجما من نجوم الفن والرياضة واإلعالم ،على
وحظى الكليب بدعم ً 30
رأسهم إسعاد يونس ،وأحمد السقا ،وشريف مدكور ،ورمضان صبحى،
وشيكاباال ،وعمرو السولية ،وطارق حامد ،وشيكو ،وأحمد فهمى ،وهشام
عباس ،وغيرهم ،واستطاع فى غضون أقل من  24ساعة أن يحصد مليون
مشاهدة عبر القناة الرسمية ،وفجر حالة بهجة كبيرة على "السوشيال
ميديا".
وعلق "رامي" برسالة شكر لنجوم الفن والغناء والرياضة الذين شاركوا
ودعما له بعد إصابته بمرض البهاق.
معه فى كليب "سقف" تضام ًنا معه
ً
وقال" :بسبب الدعم النفسى اللى لقيته منكم لقيت أن واجبنا إن األغنية
دى تبقى هدية منى ومن كل النجوم المشاركين فيها وفى صناعتها لكل
حد محبط أو لسه موصلش لحلمه ..هدفنا نقولك لو الظروف هتسخف..
شكرا مش كفاية لكل حد ظهر فى الفيديو ده
سقف" ،مضي ًفا" :كلمة
ً
وجودكم شرف ليا".

نظرا
يستحق أن يتقاسم شخصية األسبوع مع رامى جمال ً
لما حققته أغنيته "بنت الجيران" ،من نجاح غير مسبوق ،حيث
استماعا على
حصدت المركز الثانى فى قائمة المواد األكثر
ً
موقع "ساوند كالود" الشهير ،بأكثر من خمسة ماليين مستمع
خالل أسبوع واحد ،وأكثر من  45مليون مستمع إجماالً ،فضالً
عن أكثر من  70مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
وقد تجاوزت أغنية "بنت الجيران" أغنيات ومقاطع صوتية
عالمية أخرى ،أبرزها أغنية حديثة لرجل األعمال األمريكى
الشهير "إيلون ماسك" التى حلت فى المركز الثامن ،وليس
أيضا بأغنية أخرى بعنوان "شمس
هذا فحسب ،بل تفوق عليه ً
المجرة"  -بمشاركة زميلة فى أغانى المهرجانات "حمو بيكا"
 التى احتلت المركز السابع فى نفس القائمة.وعلق "شــاكــوش" على نجاح أغنيته ،قــائـ ًـا" :الحمد لله
التوفيق من عند ربنا ،وربنا كاتب لكل واحد نصيبه ورزقه،
واألغنية حلوة وبعيدة عن موسيقى المهرجان".
وأردف" :إحنا شيكنا المهرجان ،وفيه تيمة لحنية ،وفيه
غناء ،والكالم لما يكون نضيف ،ومفيهوش كالم خارج يقدر
حاليا بكبرى الحفالت
يدخل كل البيوت" ،الف ًتا إلى أنه يعمل
ً
فى مصر.

"قضية األسبوع" ..جوائز األوسكار

تصدر التريند المصرى صبيحة اإلثنين الماضى عدة
وســوم خاصة بحفل توزيع جوائز األوسكار ،الــذى أقامته
أكاديمية فنون وعلوم السينما األمريكية فى مسرح دولبى
بلوس أنجلوس ،والــذى شهد عــدة مفاجآت ،على رأسها
الرئيس األمريكى األسبق ،باراك أوباما الذى حصد جائزة
اإلنتاج األفضل ،فى أول تجاربه اإلنتاجية.
وفاز الفيلم الكورى الجنوبى "بارازايت" بجائزة أفضل
فيلم ،فيما فاز الممثل يواكين فينيكس بجائزة "أفضل ممثل"
عن فيلم "الجوكر" ،وفــازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة
"أفضل ممثلة" عن دورها فى فيلم "جودي".
وهى المرة األولى التى يفوز فيها فيلم "أجنبي" بجائزة
أيضا
"أفضل فيلم" فى تاريخ جوائز األوسكار .وحصد الفيلم ً
جائزتى "أفضل فيلم أجنبي" و"أفضل مخرج" لمخرجه الكورى
الجنوبى بونغ جون هوو ،متفوقا ً على البريطانى سام منديس
الذى كان األوفر حظا للفوز ،وكذلك "أفضل سيناريو أصلي"،
ليصبح الفائز األكبر فى حفلة أهم المكافآت الهوليوودية.
وفيلم "بارازايت" الذى فاز بـ"أفضل فيلم أجنبي" ،يراوح
بين التشويق والكوميديا العائلية والسخرية الالذعة حول

الصحة والجمال

التفاوت االجتماعي ،وهو أول عمل كورى جنوبى يفوز بجائزة
أوسكار .وتفوق يواكين فينيكس الفائز بجائزة "أفضل ممثل"،
على أسماء كبيرة ،من أمثال ليوناردو دى كابريو وأنطونيو
بانديراس وآدم درايفر وجوناثان برايس .وهى أول جائزة
أوسكار يفوز بها فينيكس .وقــال "فينيكس" لــدى تسلمه
جائزته" :نتشارك الحب نفسه ،حب السينما .هذا الشكل
داعيا أوساط
من أشكال التعبير وفر لى أروع حياة ممكنة"ً ،
هوليوود إلى استخدام صوتنا لمن ال صوت لهم ،ولمحاربة
الظلم .أما جائزة "أفضل ممثلة" التى حصلت عليها رينيه
زيلويجر ،فهى الثانية لها فى مسيرتها الفنية .وقد تغلبت
على سينثيا إيــريــفــو "هــاريــيــت" وسكارليت جوهانسون
"ماريدج ستوري" وسارشه رونان "ليتل وومن" وشارليز ثيرون
"بومبشل" .وفــاز بــراد بيت بجائزة أوسكار "أفضل ممثل
مساعد" عن دوره فى فيلم "وانس آبون أتايم إن هوليوود" من
إخراج كوينتن تارانتينو ،فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار
"أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها فى فيلم "ماريدج ستوري".
بينما فاز فيلم "توى ستورى  "4بجائزة أوسكار "أفضل فيلم
رسوم متحركة" ،ونال فيلم "أمريكان فاكتوري" بجائزة أوسكار

وتصدر "شاكوش" التريند المصرى لعدة أيام ،ما بين مؤيد
ومعارض ،وقد حظى بدعم الفنان أحمد حلمى وزوجته منى
زكي ،من خالل فيديو جمعهما معه ،وقال حلمى إن "شاكوش"
هو نجم األغنية المصرية .وعلق الدكتور جابر عصفور ،وزير
ً
قائل" :ظاهرة
الثقافة األسبق ،على نجاح "بنت الجيران"
جدا وموجود مثلها فى كل دول العالم ،ويحدث ذلك مع
طبيبة ً
جدا للميديا".
تطور عصر المعلومات والتأثير الخطير ً
أما اإلعالمى واألكاديمى محمد الباز فقد انتقد "شاكوش"
ً
قائل" :الفترة األخيرة شهدنا حالة
ودعــم من الفنانين له،
هوس بالمطرب الشعبى شاكوش ،خاصة بعد احتالل أغنية
بنت الجيران المركز الثانى على موقع األغانى ساوند كالود".
جدا ،بس الحاجات
وتابع" :مصر عندها حاجات عظيمة ً
العظيمة دى مش من بينها حسن شاكوش ،ألن الكالم الذى
يردده مطربو المهرجانات هو انعكاس لحالة فوضى وعشوائية
فى األخالق والعادات والتقاليد".
وواصل" :من العيب إنك تالقى نجوم كبار زى أحمد حلمى
ومنى زكي ،يروجون لحسن شاكوش ،وال أعتقد أنها مصادفة،
أيضا يروجون لهذا النوع من األغاني"،
وزمــاء إعالميين
ً
مطالبا إياهم بأن يستحوا ،ويعتذروا عن هذا التصرف.
ً

"سعد محمد"

"أفضل فيلم وثائقي".
وفاز إلتون جون بجائزة "أفضل أغنية أصلية" عن أغنية
"آى أم غونا لوف مى أغين" من فيلم "روكيت مان".
وقد تفوق براد بيت فى هذه الفئة على جو بيشى وآل
باتشينو وكالهما فى فيلم "ذى آيريشمان" لمارتن سكورسيزى
وأنطونى هوبكينز "ذى تو بوبس" وتوم هانكس عن "ايه بيوتفل
داى إن ذى نيبرهود" .وقال بيت متوجها إلى الحضور فى
مسرح "دولبى ثياتر" فى لوس أنجلوس" :أنا مصعوق .أنا ال
أنظر إلى الماضى عادة لكن ذلك جعلنى أفعل".
واستذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس
والمخرج ريدلى سكوت اللذين أعطياه فرصته األولى فى
عاما.
فيلم "ثيلما آند لويز" ( )1991قبل حوالى ً 30
وأشــاد بطاقم الفيلم الذى يتغنى بهوليوود الستينيات،
محييا خصوصا الممثلين البدالء الذين يقومون بالمشاهد
ً
التى فيها مجازفات .وقد ألقى دوره فى الفيلم الضوء على
كثيرا فى هوليوود .وهو كان
هذه المهنة غير المعترف بها ً
ممثال بديال عن النجم ريك دالتون الذى أدى دوره ليوناردو
دى كابريو.

أمــــا "س ــع ــد مــحــمــد" ن ــاش ــئ نـــادى
الــزمــالــك ،فمنذ أن أُعــلــن أنــه أصيب
بــالــمــرض الــلــعــيــن "ال ــس ــرط ــان" ،ســارع
الجميع لدعمه من خــال تدشين عدة
هاشتاجات على موقع تويتر ،وتضرعوا
بالدعاء له له.
"ادعـــــم ســعــد مــحــمــد" كـــان الــوســم
األعلى ،حيث تصدر قائمة األكثر تداوال
بـأكثر من  12ألف تغريدة ،على "تويتر"،
حيث قام المغردون بالدعاء له.
وق ــال محمد شــريــف" :شــفــاك الله
وعافاك فى بدنك وروحك .ربنا يقويك
ويجبر خاطرك دعواتنا معاك إن شاء
الــلــه هتبقى أحــســن قــريــب" ،وأضــافــت
أخــرى" :يا بختك أكتر من  100مليون
إنسان بيدعيلك من بداية يوم الجمعة
لحد دلوقى يعنى أكيد ساعة االستجابة
صادفت دعوة حد من اللى دعولك واللى
لسه بيدعولك واللى لسه هيدعولك".
قالوا عن "سعد محمد"
 نــادى الزمالك قــال عبر صفحته:"نتمنى الشفاء العاجل لسعد محمد".
 تامر عبدالحميد ،نجم الزمالكالــســابــق" :اجــمــد يــا بــطــل الــنــاس كلها
بتدعيلك ..أنت دلوقتى محارب ..وإن

نشاء الله تنتصر عليه ..والصبر بداية
الــشــفــاء ..ربنا يشفيك يــا حبيبى وها
ترجع أقوى وأحسن".

 الــفــنــان محمود الــبــزاوي" :العــبالزمالك سعد محمد أصيب بالمرض
اللعين ..وطلع قــال :أنــا بكابر وعامل
قــوى قــدام الــنــاس ..بس أنــا تعبان أوى
ادعوا لي ..ربنا يشفيك ويعفيك".
 الفنان أحمد صالح حسني" :ربناهيرجعك أحسن من األول ،ثق فى كرم
ربنا كلنا بندعيلك يا حبيبي ،وبإذن الله
هتخف وترجع لكل حاجة حلوة بتحبها".
 حازم إمام ،نجم الزمالك السابق:"ألــف سالمة عليك يا سعد ..إن شاء
الله تقوم وترجع أحسن من األول".
 أيمن أشــرف ،العب نادى األهلي:اش ِف ِه
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س َق ًما".
َل ُيغ َِادرُ َ
 سعد سمير ،مدافع األهلي ،أعادتغريدة زميله أيمن أشرف ،معلقا" :ربنا
يعافيك يا رب ويشفيك".
 وقام شيكاباال قائد الزمالك بزيارةسعد فى المستشفى ،وقدم له الدعم.
* فيما غــاب أشهر نجمى كــرة فى
مصر محمد صــاح ومحمد أبوتريكة،
عــن دع ــم الــاعــب الــمــصــاب حــتــى لو
بتغريدة.

إشراف :أمينة عبد العال

مناعة الجسم ..الراحة النفسية على رأس األسباب
منتشرا بالعديد من األمــراض ،خاصة
أصبح فصل الشتاء
ً
غالبا بسبب الفيروسات،
أمــراض الجهاز التنفسي ،وتكون
ً
وتحديدا فيروسات األنفلونزا المتنوعة "طــيــور"" ،خنازير"،
ً
"ســارس " "،كــورونــا" ،وألن الوقاية خير من العالج كان ال بد
من إلقاء الضوء على كيفية تحسين مناعة الجسم ،خاصة مع
الخوف العالمى من االنتشار السريع لعدوى الفيروسات.
يقول الدكتور أحمد عبدالعظيم ،استشارى األمراض الباطنة
والقلب بكلية قصر العيني ،إن أهم ما يعمل على زيــادة مناعة
الجسم والمحافظة عليها "الــحــالــة النفسية" ،ألنــهــا أســاس
قــادرا على مقاومة األمــراض
منح الجسم وقاية ذاتية تجعله
ً
والــفــيــروســات .وأض ــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :لــو أخــبــرت مريض
بالسرطان بأنه مريض به فستنهار مناعته بسرعة ،ويكون غير
قادر على مقاومته بسهولة على عكس األشخاص ذوى الحالة
النفسية المرتفعة ،فإنهم يتقبلون مرضهم بصورة أفضل ،بل
أحيا ًنا كثيرة ينجحون فى مقاومة المرض بل والشفاء منه".
وشدد على أن "جهاز المناعة فى جسم اإلنسان له أهمية
قصوى ،ألنــه المسئول عن مقاومة الفيروسات ،والبكتيريا،
والــديــدان ،والطفيليات ،كما أنــه يحفز الجسم على مقاومة
العوامل البيئية الضارة ســواء كانت فيزيائية ،أو كيميائية،
أو حتى اجتماعية" .وقال عبدالعظيم ،إن "طرق زيادة مناعة
الجسم تكون بالعديد من الخطوات التى يجب أن يحافظ
اإلنسان عليها ،وهى خاصة بسلوكياته وطريقة حياته ،ومن
أهم المظاهر التى تدل على افتقار الجسم لألمالح والعناصر
الغذائية ،عدم عمل جهاز المناعة بكفاءة".
وأضــاف أن من أهم الخطوات التى تؤدى لزيادة المناعة،
النوم لفترات كافية ما ال يقل عن  7ساعات ليلية ،حتى يتمكن
الجسم من ضبط أجهزته المختلفة ،خاصة أن الدراسات أثبتت
أن الحصول على ساعات كافية من النوم فى الليل يعزز مناعة
الجسم ،ويقلل من فرص اإلصابة باألمراض ،خاصة المزمنة
مثل أمــراض القلب والشرايين ،والسكري ،والسمنة ،والربو،
وكذلك الحد من العديد من األمراض الفيروسية والبكتيرية،
ومن بينها نزالت البرد ،كما تزيد من سرعة استجابة الجسم
للقاحات األمراض المعدية.
وأكــد عبدالعظيم ،أن االضطرابات النفسية المتمثلة فى
التوتر ،والقلق ،واالكتئاب تؤدى إلى تقليل نشاط جهاز الجسم
المناعي ،ما يزيد من سهولة اإلصــابــة بــاألمــراض المعدية،
والتأثر بالمؤثرات البيئية الملوثة ،ما يزيد من فرص اإلصابة
باألمراض الميكروبية.
وتابع" :من السلوكيات المهمة الواجب اتباعها لزيادة المناعة
شرب كميات وفيرة من الماء ،حتى يستطيع الجسم نقل العناصر

الغذائية بين أجزائه المختلفة ،بما فيها الخاليا المناعية التى
تنتشر فى جميع أنسجة الجسم ،كذلك يجب الحرص على تناول
األطعمة باختالف أنواعها مثل :الخضار ،والفواكه ،والبقول،
والحبوب الكاملة ،واأللبان ومشتقاتها ،واللحوم ،والمكسرات،
بكميات متوازنة ،وذلك لضمان الحصول على جميع العناصر
الغذائية التى يحتاجها الجسم كالبروتينات ،والفيتامينات لينتج
الطاقة ،ويبنى أنسجة الجسم المختلفة ،وحتى يتمكن من إجراء
التفاعالت الكيميائية الحيوية".
جدا،
وأشار عبدالعظيم إلى أن "االمتناع عن التدخين مهم ً
ألن الجسم عند التدخين يتعرض ألكثر من  4آالف مركب
كيميائى ضار ،من بينها  60مسببة لــأورام السرطانية ،كما
أضرارا على الخاليا المناعية فى الجهاز التنفسى
أن للتدخين
ً
خاصة األغشية ،واألنف ،والرئتين ،وأثبتت الدراسات العلمية
أن نشاط الجهاز المناعى يــزداد بعد شهر من اإلقــاع عن
التدخين".
كما أكد ضرورة ،ضبط تناول المضادات الحيوية ،ألن
أضرارا بالجسم ،ما يقلل من
"استخدامها بشكل سيئ يلحق
ً
كفاءة الجهاز المناعى فى مقاومة البكتيريا ،وكذلك
ممارسة التمارين الرياضية ،التى من شأنها تقوية
الجهاز المناعي ،فمنها ما يساعد على تنشيط
الدورة الدموية ،وأعضاء الجسم الداخلية مثل:
القلب ،والرئتين ،واألوعية اللمفاوية ،ما يساعد
على تغلغل الخاليا المناعية فى الجسم بشكل أقوى
وأوســع ،ومنها ما يرتبط بتغيرات الجسم الهرمونية
والكيميائية ،باإلضافة إلى تلك التى تتعلّق بزيادة كفاءة
أعضاء الجسم المختلفة مثل :العضالت ،والمفاصل،
والكبد ،والدماغ ،والغدد الصماء".

فواكه وأسرار

البرتقال
يعد البرتقال من الفاكهة المحببة للكثيرين ،خاصة فى فصل الشتاء ،وهو مصدر
غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية ،وتحتوى برتقالة واحدة
نوعا من المغذيات
متوسطة الحجم على أكثر من  60نوعا ً من الفالفونيدات وً 170
النباتية المختلفة ،معظمها توجد فى القشرة البيضاء المحيطة بالبرتقالة ،كما أنه
مصدر غنى بفيتامين سي ،وهو مضاد أكسدة قوى يساعد الجسم على مواجهة العديد
من األمراض والوقاية منها ،خاصة أمراض فصل الشتاء من أنفلونزا وزكام ،كما أنه
يحتوى على مستويات عالية من فيتامين أ ومضادات أكسدة أخرى كالفالفونويد مثل
ألفا وبيتا الكاروتينات واللوتين وغيرها.
ومن أهم فوائده:
• الوقاية من السرطان ومكافحته ،حيث أثبتت العديد من األبحاث أن للحمضيات
بشكل عام لها قدرة على مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما فى ذلك سرطانات
الجلد والرئة والثدى والمعدة والقولون و الكبد وهذا الحتوائه على الكاروتينات وهى
مضادات أكسدة قوية ،كما أن قشر البرتقال يمنع ويقى من سرطان الرئة • .خفض
الكولسترول الحتوائه على األلياف القابلة للذوبان ،كما يحتوى قشر البرتقال األبيض
"اللب" على مركبات تساعد على خفض البروتين الدهنى منخفض الكثافة "الكولسترول
السيئ".
• تعزيز صحة القلب واألوعية الدموية ألنه غنى بالبوتاسيوم والكالسيوم الذى
دورا فى
يساعد على التحكم فى معدل ضربات القلب وضغط الدم ،كما أن للبرتقال ً
تنظيم ضغط الدم العالي.
• يقوى جهاز المناعة ألنه غنى بفيتامين  Cالذى يحمى الخاليا عبر مقاومة
الجذور الحرة ،فكل  100جرام منه يحتوى على  53.2ملليجرام من فيتامين سي،
ضا مزمنة ،مثل السرطان وأمــراض القلب،كما تعمل
والجذور الحرة تسبب أمرا ً
مضادات األكسدة فيه ضد االلتهابات الفيروسية ،حيث تشير الدراسات إلى أن وفرة
مادة البوليفينول فى البرتقال تحمى من العدوى الفيروسية.
عموما ،ما يساعد
• الوقاية من اإلمساك فهو يسهل عمل األمعاء وعمليات الهضم
ً
على الوقاية من اإلمساك ومعالجته.
• الحفاظ على صحة الجلد والعيون ألنه غنى بمركبات الكاروتين التى يتم
تحويلها إلى فيتامين أ لتساعد على منع الضمور البقعى ومكافحة العشى الليلى
والمحافظة على الرؤية ،كما أنه يمنع عالمات الشيخوخة.
• البرتقال كنز غذائى ألنه يحتوى على السكريات البسيطة التى تزود الجسم
جدا
بالطاقة ،ما يجعله من أغذية الرياضيين المميزة ،كما يحتوى على نسب جيدة ً
من فيتامينات ب المركبة ،مثل الثيامين والبيريدوكسين وحامض الفوليك،
ومضادات األكسدة النباتية والكيميائية ،واأللياف الغذائية
القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
• تعزيز امتصاص الحديد ،حيث إن تناوله مع
مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص
الحديد فى األمعاء • .الوقاية من مرض اإلسقربوط
وهو مرض نقص فيتامين سى فى الجسم ومن أعراضه
فقدان الشهية وسقوط األسنان ونزيف اللثة وآالم
العظام و المفاصل والحمى ونزيف العيون ،حيث
يدخل فى تركيب وحماية خاليا الجسم والجلد.

رشاقة بوصفات بسيطة
حلم أى فتاة ،هو الحصول على جسم
رشيق ،حتى تتمكن من ارتداء المالبس التى
تحبها من غير أن تُفرض عليها اختيارات
محددة ،وألن الشياكة والجسم المتناسق
صعبا خاصة فى فصل الشتاء،
أمرا
ً
يعتبر ً
حيث األكل الكثير والحركة القليلة ،تقدم
"الــمــصــريــون" لــقــرائــهــا وصــفــات بسيطة
للتخلص من الوزن الزائد ،والحصول على
الرشاقة ،هى خالصة ألبحاث ودراســات
وتجارب مراكز متخصصة.
فــى الــبــدايــة ،هناك قــواعــد أساسية ال
بــد مــن تطبيقها فــى حياتنا عــنــد تــنــاول
الوجبات اليومية ،التى يجب أن ننظمها
بطريقة "الهرم المقلوب" ،وهــى أن نعتبر
أن وجبة اإلفطار هى الوجبة األساسية فى
اليوم ،التى يمكن معها تناول أى كميات من
الطعام ،ألن جميعها سيحرق ولن يتم تخزين
أى منها ،إلى جانب أنها ستساعد على حرق
الدهون بالجسم.
أمــا وجبة الــغــداء ،فتكون متوسطة
على أن تضم "طبق السلطة" ،بصفة
أســاســيــة وبــعــض ثــمــار الــفــاكــهــة
ويفضل أن يمارس بعدها أى نوع
بسيط مــن المجهود ،حتى وإن
كـــــــان" غــســل
ال ــص ــح ــون"،
أمــا بالنسبة
لوجبة العشاء فمن األفضل أن
تكون قليلة وبسيطة ،وتحتوى على
كوب زبــادى أو كوب لبن ،وبعض
ثمار الفاكهة.
وهناك الكثير من الخلطات
والمنتجات والعقاقير الطبية
التى تساعد على خفض الوزن،
لــكــن أفــضــلــهــا ه ــى الــوصــفــات
الطبيعية ،عمالً بمبدأ" :لو مش
هتفيدنى يبقى مش هتضرني".
وحــســب الــرابــطــة األلــمــانــيــة
لــلــتــغــذيــة ،فــهــنــاك الــعــديــد من
الــخــطــوات الــتــى يــجــب اتباعها

للتخلص من دهــون الجسم عامة ،ودهون
الــبــطــن بــصــورة خــاصــة ،وم ــن أه ــم هــذه
الخطوات:
•المحافظة على عــدد ساعات النوم،
بحيث تتراوح بين  7و 8ساعات ليالً ،ألن
قلة النوم تعمل على إنتاج الجسم للمزيد من
هرمون الستيرويد كورتيزول ،وهو المسئول
عن الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.
•تقليل نسبة السكر فى المشروبات
المحالة ،ألن كثرتها تعمل على زيادة الرغبة
فى تناول الطعام ،كما أن تناول المشروبات
الخفيفة ليس حــاً ،ألنــهــا تــزيــد الشهية
أيضا ،ومن األفضل تناول الماء واستبداله
ً
بهذه المشروبات.
•أكد خبراء التغذية األلمان أن األطعمة
التى توجد على عبواتها عبارة "قليل الدسم"
عادة ما تحتوى على نسبة كبيرة من السكر،
ويجب أن تستبدل باألطعمة األخــرى التى
تحتوى على دهون صحية ،مثل المكسرات،
واألفوكادو ،والبيض ،واألسماك ،خاصة أن
مضادا لاللتهابات،
تأثيرا
للدهون الصحية
ً
ً
وفــى تقليل الــدهــون فــى البطن ،وحماية
األوعــيــة ،كما أنــهــا تساعد على الشعور
باالمتالء.
•تــــقــــلــــيــــل
فترات الجلوس
الــطــويــلــة ،ألنــهــا
تعمل على إبطاء األيض والدورة الدموية،
ما يثبط إنزيمات حرق الدهون ،ويوصى
الــخــبــراء بــدمــج الــحــركــة والــنــشــاط فى
المهام اليومية ،مثل المشى بعد استعمال
المواصالت ،وصعود السلم بدل المصعد
الكهربائي.
•تبكير مــوعــد تــنــاول الــعــشــاء ،ألن
تناول الطعام قبل النوم بفترة وجيزة
يجهد المعدة النشغالها بالهضم ،وال
تؤدى مهامها على النحو األمثل.
•يوصى الخبراء باالمتناع عن تناول
أى طعام قبل النوم بساعتين حتى ال
تتراكم الدهون فى منطقة البطن.

األحد
السنة التاسعة  -العدد 955

 22جمادى اآلخرة 1441هــ  16فبراير 2020م

ملف خاص

07

اإلسالميون وشيخ األزهر ..صدام وانقسام
أثار حوار شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب ،فى مؤتمر
األزهر ،الذى شهدته أروقة قاعة مؤتمر األزهر العالمى
للتجديد فى الفكر اإلسالمى مع رئيس جامعة القاهرة
محمد عثمان الخشت ،ردود فعل واسعة ،دخل فيها
جميع النخبة والمثقفون من جميع المناحى الفكرية.
دائما
الالفت للنظر ،أن قيادات اإلسالميين الذين
ً
ناصبوا اإلمام األكبر الخصومة ،نتيجة موقفه وتأييده
لثورة  30يونيو ،كانوا من أكثر المدافعين عنه من جميع
الجماعات اإلسالمية.
قيادات الجماعة اإلسالمية المتواجدون فى مجلس
الشورى التابع لها ،وبعض القيادات السابقة فيها أيدوا

الدكتور الطيب وأنه رمز للوسطية واالعتدال.
بينما هاجم بعض قيادات اإلخوان اإلمام الطيب،
ووصفوا كالمه بأنه كالم عادى ،وأنه لم يفعل إال ما
يجب عليه فعله كأى عالم متواجد باألزهر.
القيادى السابق فى الجماعة اإلسالمية ناجح إبراهيم،
كان له رأى آخر بخالف اإلسالميين ،فمع تقديره لشيخ
األزهر ،إال أنه ثمن دور رئيس جامعة القاهرة
الدكتور الخشت ،وأنه منارة من منارات
التجديد وعالم فى اللغة العربية.

عبد القادر وحيد

الجماعة اإلسالمية :شيخ األزهر قامة علمية ومواقفه السياسية تحتكم للشعب ..مستشار "مرىس" :كالمه عادى ..و"ناجح إبراهيم" لمهاجميه :توبوا إىل اهلل
منظر الجماعة اإلسالمية" :الطيب" ألني من الحرير ..و"الخشت" عبقرى فى اإلدارة وعالم عظيم فى الرشيعة واللغة
دافع الدكتور ناجح إبراهيم القيادى السابق بالجماعة
اإلسالمية ،عن الدكتور أحمد الطيب ،وأنه مثال حقيقى
للتجديد والمرونة فى فهم التراث ونصوص الشريعة.
وبعث إبراهيم بتحية لإلمام األكبر د .أحمد الطيب،
والــذى وصفه بأنه رمز التجديد الحقيقى والــذى يمثل
الثبات مع ثوابت اإلسالم ليكون معها فى صالبة الحديد.
وأضاف إبراهيم ،أن شيخ األزهر يمثل التجديد والتغيير
مع متغيرات اإلسالم ليكون معها فى مرونة الحرير ،والذى
يدرك أن بعض القوم  -وليس الدكتور الخشت منهم -
يريدون القفز من نقد الفقيه إلى نقد الفقه ،ومن نقد
الفقه غير المعصوم إلى نقد اإلسالم المعصوم .
وتابع قائالً :إنهم يريدون أن يقفزوا من نقد الحركات
اإلسالمية إلى نقد اإلســام ،مع افتراض فرضية باطلة
غير موجودة أص ـاً وهــى تقديس الفقهاء ،ثم االنتقال
من هذه الفرضية الكاذبة إلى تبخيس وتنجيس الفقهاء،
ومن تنقية التراث الفقهى الذى هو عمل العلماء والفقهاء
واإلضافة إليه بحسب الزمان والمكان إلى إلغاء سنة النبى
صلى الله عليه وسلم واالكتفاء بالقرآن فقط.
وتابع قائالً :أمتنا فشلت يوم تركت الدين ولم تفشل
لتمسكها بالدين كما يشيع البعض من طرف خفى.
واستطرد فى حديثه :تحية لإلمام األكبر العفيف الزاهد
المرابط على حماية الرسالة النبوية العظيمة ،المشكلة

"وجدى غنيم" يهاجم شيخ األزهر ..و"عبد الماجد"
يرد :واعظ قليل العلم ّ
ومروج لمذهب المعزتلة

دافعت الجماعة اإلسالمية عن شيخ األزهر أحمد
الطيب ،وثمن قادتها الدور الذى يقوم به شيخ األزهر
فى نشر الوسطية واالعتدال.
القيادى بالجماعة عاصم عبد الماجد عضو مجلس
هجوما على منتقدى
شورى الجماعة اإلسالمية ،شن
ً
الشيخ الطيب قائالً :من أنتم أصالً حتى تقبلوا أو ال
تقبلوا ..والله تعالى يقول (ونضع الموازين القسط ليوم
القيامة فال تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين).
وطالب منتقدى شيخ األزهر من اإلسالميين ،بترك
مسألة قبول األعمال وعدم قبولها للخالق ..واهتموا
أنتم بما فيه نصرة الــديــن واألمـــة ،فمن نصرهما
فشجعوه وآزروه ،ومن عاداهما فحاربوه ،ومن فعل هذا
مرة وهذا مرة فعاملوه فى كل مرة بما يليق بفعله.
هجوما على الواعظ والقيادى
كما شن عبد الماجد،
ً
اإلخوانى وجدى غنيم ،بعد هجوم األخير على اإلمام
األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف.
وأضــاف عبد الماجد على صفحته الرسمية فى
فيسبوك" :سمعته يهاجم شيخ األزهــر بعدما قال
الرجل كلمة حق تحسب له".
وأضــاف عبد الماجد ،أننى تذكرت وقتها القول
المشهور لشيخ اإلسالم ابن تيمية" :ليس العاقل من
يعلم الخير من الشر فقط ،بل يجب أن يعلم خير
الخيرين ،وشــر الشرين ،ويعلم أن الشريعة مبناها
على تحصيل المصالح ،وتكميلها ،وتعطيل المفاسد،
وتقليلها".
وتابع قائالً :فتأكدت أن الوعاظ قليلى العلم هم
أحد من آذوا الحركة اإلسالمية وجنوا عليها.
واستطرد فى حديثه :أيها الواعظ كثير الكالم قليل
العلم ..اعلم أنك تروج لمذهب المعتزلة الذين يقولون
بأن الكبيرة تحبط عمل المسلم ..واعلم أن أهل السنة
على الضد من ذلك يقولون كما قال الله تعالى" :إن
الحسنات يذهبن السيئات".
وفى هجومه على غنيم يقول عبد الماجد :واعلم
طا لقبول ما يفعله
أن جعل التوبة من كبيرة ما شر ً
أيضا من قبائح بدع
العاصى بعدها من حسنات هو ً
المعتزلة.
وأمــا أهل السنة فيقولون :بأن حسنات العاصى
مقبولة ولو لم يتب من معاصيه وكبائره ..واعلم أنه ال
يحل لك أن تخوض فيما ال تحسنه.
وأشار عبد الماجد ،إلى أن دور الواعظ هو الترغيب
والترهيب لحث الناس على امتثال أمر الله واجتناب
مطالبا غنيم بأن يكف عن الناس تخليطه ،ألن
نواهيه،
ً
ما خفى ودق وغمض من المأمورات والمنهيات فليس
من حقه االستقالل بالحديث فيها.
كما أن الموازنة بين المصالح والمفاسد ليس له

فيها وال نصف كلمة ،باإلضافة إلى ما التبس من أمور
السياسة الشرعية.
يذكر ،أن وجدى غنيم ،قد نشر مقطع فيديو ،والذى
صدره بعنوان "تعليقى على الرجولة المصطنعة لشيخ
ّ
األزهــر" .وزعم غنيم فى هجومه على شيخ األزهر،
بأن الرجولة ال تتجزأ ،وأن ما قاله ال يعتبر كلمة حق،
بحسب زعمه.
وفى سياق دفاع الجماعة عن شيخ األزهر ،طالب
محمد الصغير البرلمانى السابق ،بضرورة الدفاع عن
الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف.
وقال الصغير ،إن الشيخ الطيب ،ظهر فى زمن قلّ
فيه اإلنصاف ،الذى أن األصل فيه أنه عزيز ،فكيف
يكون فى زماننا هــذا .وشــدد فى حديثه أنــه يجب
اإلنصاف فى التعامل مع شيخ األزهر الشريف وهو
يدافع عن حياض الشريعة ،ويقف حائط صد فى
معركة الهوية ،ومحاولة التبشير بالحداثة التى تقوم
على هــدم الثوابت ،بحسب قوله .وأوضــح أن شيخ
األزهــر ،شدد على رفضه القاطع للعبث بمقدسات
مبكرا لما بات يعرف بصفقة
المسلمين ،وأعلن رفضه
ً
القرن ،حيث قــال عبارته الشهيرة" :أشعر بمنتهى
الخزى وأنا أرى مستقبل المسلمين ومقدراتهم يقررها
ويخطط لها ترامب مع نتنياهو ،واألمة اإلسالمية فى
مقاعد المتفرجين" .وتابع قائالً :بعد حديث شيخ
األزهــر أمــام موقف من اثنين :إما أن نعضد موقف
الشيخ الطيب ونثمن ما فعله ،وإن اختلفنا معه فى
ت فــى عــضــده ،ونــهــون من
مــواطــن أخ ــرى ،أو أن نف ّ
عزيمته ،ونبقى أسرى شبهات ليس عليها دليل والتى
تنال من اإلمــام األكبر بغير بينة .وعن موقف شيخ
األزهر من المواقف السياسية قال :إنه قبل االحتكام
للشعب عبر انتخابات رئاسية مبكرة ،وأصدر بيا ًنا ضد
سفك دماء المسلمين ،كما سعى بكل قوة لمنع إراقة
الدماء ،ومخاطبة أصحاب العقول من كل األطراف.
وتساءل الصغير :هل كان مطلوبًا من شيخ األزهر
بما أنــه ليس فى معسكرنا ،وال يلتزم طريقتنا أن
يلتزم السكوت عن جريمة العبث بالطالق الشفهى،
وتمرير تقييد سن الزواج وتغيير أحكام األسرة ،وعدم
االنتصار لمكانة السنة ،ومباركة تغيير الهوية وخلخلة
الثوابت تحت مسمى الحداثة.
وأوضــح ،أنه لو فعل ذلك لتعالت نفس األصــوات
التى تمنت عثرته :أين األزهــر الشريف وشيخه من
حراسة الدين والدفاع عن اإلسالم.
كما أكــد ،أن الذين ال يــرون حالً إال فى استقالة
الشيخ وتقاعده ،فهناك رموز وأساطين ممن تقلدوا
أرفع المناصب ،وشغلوا أعلى الوظائف فى فترة حكم
الرئيس الراحل محمد مرسى ،رجعوا إلى وظائفهم
وأعمالهم األولى ،ويعيشون حياة عادية.

فى األساس ،ولكنها من تيار اإلسالم السياسى ،ومعظم
مفرداتها سياسية اجتماعية فكرية أكثر منها دينية ،وال
سلطان لألزهر على هذه الحركات ،خاصة أنه لم يعط
فرصة حقيقية للحوار معها سواء فى قوتها أو ضعفها.
كما حذر إبراهيم ،من َوضْع اإلمام األكبر فى موضع
التشدد والتعصب ألن هذا يعتبر إهانة كبيرة له ولألزهر.
واستطرد فى حديثه :أمــا الذين يضعون د.الخشت
فى خانة العلمانيين وخصوم الدين ،فعليهم أن يتوبوا إلى
الله وينتهوا عن ذلك ..ألن الخشت ال ينكر علمه وفقهه
وعبقريته اإلدارية وتطويره الرائع لكل موقع تواله.
وأك ــد إبــراهــيــم ،أن الــذيــن يــصــورون األزه ــر وشيخه
مصادما للحكومة يض ّرون األزهر ،وهم كالدبة التى تقتل
ً
دوما دون أن يتعلموا من دروس األمس ،فاألزهر
صاحبها ً
مؤسسة حكومية تضع حماية ورعاية وتعليم علوم اإلسالم
هدفها األسمى والرئيسى ،وال تجامل وال تداهن فى ذلك.
وعــن دور شيخ األزه ــر فــى تطوير المؤسسة يقول
إبراهيم :فى عهده ،أخرج األزهر أعظم الوثائق التى تجمع
بين الدين والحياة ،والدين والوطنية ،والدين والحريات
العامة ،والدين والديمقراطية ،والدين والتآخى اإلنسانى
مع جميع األديان.
وأشار إبراهيم ،فى دفاعه عن الخشت بالقول :تعددية
الصواب التى ذكرها د .الخشت صحيحة ،وقال بها الفقهاء

ليست فى الدين ،ولكن فى ترك الدين ،واالنصراف عنه.
وأشار إبراهيم ،إلى أن أمتنا ضاعت حينما أضاعت
الدين فأصبحت فى ذيل األمم ،وتقع فى دائرة المفعول به
وليست األمة الحية الفاعلة.
كما أن تــراث األمــة فيه مــن الذخائر والحكم التى
تستطيع أن تقيم أمة وتحييها ،مضي ًفا تحية لكل من يمثل
رساالت السماء بحق زاهداً فى الدين والمنصب والمال .
أيضا تحية للدكتور الخشت ،فهو من
ووجه إبراهيم
ً
علماء اإلســام والعربية العظام ،وليس من دعــاة هدم
السنة أو الدين ،بل من دعــاة إحياء الدين ،وأرجــو من
الشباب أن يفهم ذلــك وال يقع فى هــذا العالم العظيم
وكالهما يريد الخير لإلسالم .وتابع قائالً :إن هذا الحوار
العميق الثرى بين العالمين الجليلين هو مصدر ثراء وإثراء
للفكر اإلسالمى ،وأن ما بين العالمين من الود واالحترام
يستعصى على محاوالتهم ،وأن نقاط االتفاق بينهما أعظم
من نقاط االختالف ،وأن ما بينهما كان اختال ًفا فى الرأى
وليس خال ًفا فى األصول والثوابت.
وأوضح إبراهيم ،أن اإلمام األكبر ال يبحث عن زعامة أو
تصدر سياسى ،ألنه أكبر من ذلك وأسمى ،ومكانته الدينية
ّ
ً
فضل عن زهده فى الدنيا،
أعظم من الساسة والسياسة،
خاصة الجاه ،فهو يعمل دون راتب ويرفض هدايا الملوك.
وأشار إلى أن مشكلة الخطاب الدينى ليست أزهرية

األولون ،وإن أكثر النصوص ظنية الداللة ،وهذا من سعة
الشريعة ورحمتها ،ليأخذ منها كل فقيه ما يتناسب مع
دائما.
زمانه وأعراف قومه فيتجدد عطاء النص ً
وأضــاف ،أن اإلمــام األكبر ود .الخشت كالهما يريد
التجديد فى الخطاب اإلسالمى الذى يجمع بين الواجب
الشرعى والــواقــع العملى ،وبين النص والعقل ،والدين
صحيحا ..وإال ما أقام اإلمام هذا المؤتمر
جمعا
والحياة،
ً
ً
الذى نبعت فكرته من األزهر ،وقبله عشرات المؤتمرات
فى كل الكليات.
ونفى ما يردده البعض أنه مفروض عليه ،وما دعا إليه
صديقه العالمة د .الخشت ..وما جرى بينهما هو حوار
جيد ثرى وعميق يفيد العلم والفكر.
وثمن إبراهيم كلمة اإلمام األكبر« :ابحثوا عن مشكلة
أخرى لتخلفكم ودعوا التراث فى حاله» وأنها كلمة حق
جدد ويجدد فى منظومة التراث،
صدرت من أعظم عالم ّ
ولكنه رأى المعاول تريد االنــطــاق من تجديد التراث
والسنة النبوية إلــى إلغائه ثم إلغاء الدين اإلسالمى-
واإلسالمى وحده -من الحياة.
واختتم حديثه قــائـاً :كلمة اإلم ــام الطيب صادقة،
فالتراث ليس السبب الحقيقى للتخلف ،ألن التراث ال
يقود وال يتحكم فى شىء فى حياة أمتنا المعاصرة ،وال
عالقة له بكوارثنا.

مستشار "مرىس" يسخر من كالم شيخ األزهر ..وقيادى إخواىن يرد :نفع اهلل به
غرد أحمد عبد العزيز المستشار اإلعالمى للرئيس األسبق
محمد مرسى خــارج ســرب اإلسالميين ،حيث نعت كــام شيخ
عاديا وأنه لم يأت بجديد.
كالما
األزهر بأنه كان
ً
ً
ووصف مستشار مرسى ،كالم شيخ األزهر فى رده على رئيس
عاديا ،وال يستحق
جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت ،بأنه كان
ً
هذا التهويل الذى ضرب حوله ،بحسب وصفه.
وأضاف على حسابه فى فيسبوك ،أن الكالم عن بطولة شيخ
األزهر ،فى رده على رئيس جامعة القاهرة ،خالل مؤتمر "تجديد
الخطاب الدينى" ،كالم متهافت ،ال يقبل به إال شخص اعتاد القبول
بأى حاجة فى رغيف ،بحسب زعمه.
جدا"،
ا
"عادي
ا
كالم
قال
األزهر
وزعم مستشار مرسى ،بأن شيخ
ً ً
ً
جدا أن يقوله  -أى أزهرى -فى هذا المقام.
من الطبيعى ً
وأوضح ،أن شيخ األزهر نفسه رأى أنه قام بعمل  -غير عادي،-
حيث أنهى كالمه ،بقوله :أريد أن أختم حياتى بكلمة حق.
وكأن الشيخ يقول بلسان الحال" :لقد قمت بعملية استشهادية،
وأشار إلى أن خطاب شيخ األزهر فى ذكرى المولد النبوى الشريف
األخيرة ،بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،مر مرور الكرام ،ولم
يحظ بهذا االهتمام والتهليل اللذ ْين حظى بهما رده على "الخشت"،

بحسب قوله وتابع قائالً :إن خطاب شيخ األزهر كان فوق العادة
فى المولد النبوى من وجهة نظرى ..حيث استدل باقتباساته من
السيرة العطرة.
وأضــاف ،فى حديثه بعد سلسلة من المنشورات كتبها على
حسابه فى فيسبوك عن شيخ األزه ــر :آخر الكالم ،وقُصارى
القول ..ال يحل لمسلم أن يتكلم عن أخطاء شيخ األزهــر ،أو أى
شخص آخر ،كما لو كانت غير قابلة للغفران ،ألن هذا تَأ ُّل ٌه على
الله ،فال يسوقكم غضبكم على الرجل ،إلى إشراك أنفسكم مع
الله ،فتنازعوه فى مصائر خلقه ،هذا شأن من شئون "األلوهية"،
التى اختص بها نفسه سبحانه ،وال يحق ألحد أن يوظفها لحسابه،
بحسب تعبيره .بينما كان للقيادى اإلخوانى والبرلمانى السابق
رأيا مخال ًفا لرأى مستشار مرسى والقيادى اإلخوانى
محيى عيسىً ،
وجدى غنيم ،حيث ثمن دور األزهر كمؤسسة ،وعلى رأسها شيخ
األزهــر أحمد الطيب .وأضــاف عيسى ،إلى لمن كانوا يهاجمون
فضيلة شيخ األزهر ويسخرون منه ،ويغضبون منا عندما كنا ندافع
عنه ،لعل الله ادخره لمثل هذا اليوم.
وتساءل عيسى :ماذا كان يفيد اإلسالم من حبسه أو عزله..
كالمه رائع فى الدين والسياسة من فم عالم حفظه الله ونفع به.

بيانات األزهر تاريخ مرشف مع الرؤساء ..وموقعة بحضور"عبد النارص والسادات" لدعم القضية الفلسطينية
أثارت صفقة القرن ،التى أعلنها الرئيس األمريكى دونالد
ترامب ،جدالً
واسعا فى العالم العربى واإلسالمى ،والتى أشار
ً
إليها شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب ،فى مؤتمر األزهر،
وأعــلــن رفضه لها ،وأنــه يشعر بالخزى حينما يــرى ترامب
ونتنياهو ،وهما يقومان بذلك.
تصريح األزهر وموقفه تجاه صفقة القرن ،ليس وليد اليوم
بل هو ممتد ومساند للقضية الفلسطينية منذ بدايتها ،حيث
مؤتمرا فى رحاب
عقد مجمع البحوث اإلسالمية عام 1972م
ً
األزهر ،وكعادة األزهر ال يخلو مؤتمر من مؤتمراته من فقرات
خاصة عن قضية فلسطين ،ولكن هــذا المؤتمر كــان بيانه
تاريخيا.
ً
وأكد المؤتمر فى بيانه حينها ،أنه يؤكد ما أعلنه فى دوراته
عينيا
ضا
السابقة من أن الجهاد بالنفس واألمــوال أصبح فر ً
ً
على كل قادر من المسلمين ،وال يجوز أن يتخلف عنه من ينتسب
إلى هذا الدين القويم.
وأن هذا الواجب ال ينتهى إال بعد تحرير األرض ،والقدس
الشريف ،والمسجد األقــصــى ،وجميع األراض ــى اإلسالمية
والعربية التى احتلتها إسرائيل.
وقرر المؤتمر فى بيانه ،أن العدوان الصهيونى على فلسطين
والبالد العربية األخرى ال يزال هو الموضوع الرئيسى ،الذى
يشغل مؤتمر علماء المسلمين فى مجمع البحوث اإلسالمية،
حتى يزول العدوان ،ويعود الحق إلى نصابه ،وتصان المقدسات
اإلسالمية والمسيحية عند المسلمين والمسيحيين على
السواء ،ويطمئن المسلمون وباقى المواطنين فى ديارهم.
وتابع قائالً :بما أن إسرائيل ممعنة فى عدوانها وغطرستها،
واستهانتها بكل القيم اإلنسانية ،والقرارات الدولية ،دائبة فى
مظالمها بقصد القضاء على آثار الحضارة اإلسالمية والعربية،
وتشويه معالمها ،فإن المؤتمر يوصى:
1ـ جميع الحكومات المحيطة بــأرض فلسطين المحتلة:
بأن تضاعف إعدادها لمقاومة العدوان ،ومجابهة الغطرسة
خا،
جميعا:
والطغيان ،وتهيئ جيوشها وأبناءها
شبابا وشيو ً
ً
ً
جهادا
رجاالً ونساء ،للقيام بدورهم فى المعركة ،حيثما كانت،
ً
مقدسا فى سبيل الله والوطن.
ً
2ـ كــمــا يــوصــى جــمــيــع الــحــكــومــات األخــــرى والــشــعــوب،
والمؤسسات والهيئات العربية واإلسالمية :أن تقدم المعونة
الفعالة على جميع المستويات التى تتطلبها ضراوة المعركة.
كما يوصى الحكومات اإلسالمية بمد يد العون المادى
والمعنوى للعمل الفدائى.
أيضا ،أنه ال يصح وال يقبل بحال من األحوال
ويقرر المؤتمر ً
أى حــل أو تسوية ال يعيد الــقــدس إلــى سيادتها اإلسالمية
العربية ،وال يعيد كذلك األراضــى العربية المحتلة ،وال يعيد
سائر الحقوق العربية اإلسالمية إلى أصحابها.

وشدد المؤتمر فى بيانه ،أنه يوجه النداء إلى ملوك ورؤساء
مطالبا علماء المسلمين الممثلين
الدول اإلسالمية والعربية،
ً
ومجتمعا فى مؤتمرهم المنعقد فى القاهرة
قطرا
لنحو أربعين
ً
ً
تحت رايــة اإلســام ،وفى رحــاب األزهــر ،فى الــدورة السابعة
للمؤتمر العام لمجمع البحوث اإلسالمية ،أن يوجهوا نداءهم
هذا إلى الملوك والرؤساء للدول اإلسالمية والعربية ،أن يتخذوا
موقفا حازما إزاء االعــتــداءات الصارخة من إسرائيل ،على
األقطار اإلسالمية والعربية ،فى صور من الوحشية والهمجية،
لم تجرؤ إسرائيل على اقترافها إال بسند من دول تمدها بالمال
والسالح والتأييد ،وفى مقدمتها :الواليات المتحدة األمريكية،
التى أيدت عدوان إسرائيل ،واستعملت (الفيتو) ضد قرار يمنع
تكرار العدوان.
كما وجــه المؤتمر فى بيانه ،نــداء إلــى أصحاب السلطة
الشرعية فى البالد اإلسالمية والعربية – بحق ما لهم من
والية ،وبحق ما لنا من نصيحة يأمرنا بها اإلسالم – أن يوحدوا
كلمتهم ،ويعدوا عدتهم ،ويجمعوا قواهم ،ومواردهم ،لمجابهة
العدو ،وأن يستعملوا حقوقهم ضد مصالح المؤيدين إلسرائيل،
فى بالدنا.
كما طالبهم ،بأن يستخدموا ما منح الله بالدهم من أسباب

استخداما يؤكد أملنا
القوة الرادعة للدول المؤيدة إلسرائيل
ً
فيهم ،ويحقق مصلحة أوطاننا المهددة ،ويبرهن للمعتدى
ومناصريه أن دماء المسلمين والعرب لن تذهب هدرًا.
وقع المؤتمر بيانه باآلية الكريمة( :وقل اعملوا فسيرى الله
عملكم ورسوله والمؤمنون).
واختتم بيانه قائالً :هذا هو نص بيان مؤتمر علماء اإلسالم
فى األزهــر فى السادس من شعبان سنة 1392هـــ الموافق:
 14سبتمبر سنة 1972م ،وبحضور رئيس مصر"محمد أنور
السادات".
وقــد سبق هــذا المؤتمر مؤتمر آخــر عقد سنة 1966م،
بحضور الرئيس جمال عبد الناصر ،وكانت أولى فقراته ما
يلي :يوصى المؤتمر بما يلى( :تنبيه المسلمين فى جميع أقطار
األرض إلى أن العمل الجدى الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدى
الصهيونيين الباغين الغاصبين هو فرض فى عنق كل مسلم
ومسلمة ،وتحذيرهم من فتنة المروق من اإلسالم بالتعاون مع
الصهيونيين الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من
ديارهم ،أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم ،وتوكيد
ما تقرر فى المؤتمر الثانى من دعوة الــدول اإلسالمية التى
اعترفت بإسرائيل إلى سحب اعترافها).

األحد

قضايا ساخنة

08

السنة التاسعة  -العدد  22 955جمادى اآلخرة 1441هــ  16فبراير  2020م

«كورونا» ليس آخرها ..أمراض فتكت
بالبشر أكثر من الحروب
لم تعد الحروب والصراعات العسكرية وحدها
المسئولة عن هالك ماليين البشر ،كما يظن البعض،
فهناك ما هو أشد فتكً ا بالبشر ،من طلقات الرصاص،
والقنابل ،إنها األمراض واألوبئة التي حصدت أرواح
كثير من الناس على مر العصور واألزمان ،وحصدت
ضحايا بالماليين حول العالم.
األمراض الفتاكة التي ضربت البشرية تتعدد أسبابها
ومصادرها ،هناك البعض مصدره الحيوانات ،التي

نقلت العدوى إلى اإلنسان ،والبعض اآلخر سببه البشر
عالجا لمكافحته،
في األساس ،منها ما وجد العلماء
ً
بينما ال تزال البشرية عاجزة عن التوصل ألمصال
بشأن الكثير منها.
«المصريون» تسلط الضوء على األمراض واألوبئة
األشد خطورة على البشرية على مر العصور:

أحمد سالم

الطاعون أطاح بثلث سكان أوروبا ..الكولريا كابوس الدول الفقرية ..والمالريا تصيب الماليني>> الرسطان آخذ فى االنتشار فى دول العالم ..والعلماء لم يتوصلوا حتى اآلن لعالج لإليدز وكورونا
فيروس كورونا
يعيش العالم حالة من الذعر ،خو ًفا من "فيروس
كورونا" ،الذي ظهر في مدينة "ووهان" في الصين،
وامتد منها إلى العديد من المدن داخل الصين،
وإلــى العديد من الــدول األخــرى ،منها الواليات
المتحدة وأســتــرالــيــا وألــمــانــيــا .وأدى الفيروس
المميت إلى وفاة المئات وإصابة اآلالف في 28
دولة.
و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات ،غير
أن  6منها فقط تصيب البشر ،والفيروس الجديد
هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.
ومــن أع ــراض اإلصــابــة بالفيروس ،التهابات
فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى
التنفس ،فى الحاالت األكثر شدة ،يمكن أن تسبب
الــعــدوى االلتهاب الــرئــوى والمتالزمة التنفسية
الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة ،وفقا ً
لمنظمة الصحة العالمية.
منشأ الفيروس
"كــورونــا" المسبب لمتالزمة الشرق األوســط
التنفسية ،حيواني المنشأ ،ما يعنى أنه فيروس
ينتقل بين الحيوانات والبشر .وتقول دراســات
إن اإلصابة بالفيروس بدأت عن طريق االتصال
المباشر أو غير المباشر مع اإلبل المصابة به،
حيث يعتقد البعض أن الفيروس قد نشأ بدايةً فى
الخفافيش ،وانتقل فيما بعد إلى ِ
الجمال ،ثم من
ِ
الجمال إلى اإلنسان.
أعراض اإلصابة بالفيروس
ويتسبب الفيروس فــى ظهور أع ــراض تشبه
الــزكــام ،وع ــادة مــا تــكــون األعـــراض خفيفة إلى
معتدلة الشدة ،بينما تمتد إلى الجهاز التنفسى
العلوى مثل سيالن األنف وصداع الرأس والسعال
والتهاب الحلق والحمى.
وال يمنع كورونا من احتمالية ظهور أمــراض
الجهاز التنفسى السفلي ،مثل االلتهاب الرئوى
أو التهاب الشعب الهوائية ،وهذه االلتهابات تأتى
بشكل أكبر لمرضى القلب والرئة ،والذين يعانون
من ضعف جهاز المناعة والرضع وكبار السن.
وف ــي ــروس ك ــورون ــا اآلخـــذ فــي االنــتــشــار لم
يتوصل إلى لقاح يساعد في مقاومته حتى اآلن،
على الــرغــم مــن األخــبــار الــتــي أف ــادت بتوصل

مطورين إلى لقاحات تحارب المرض.
الطاعون
ُعرف وباء الطاعون بـ"الموت األسود" ،وانتشر
فى أنحاء أوروبا وآسيا ،فى منتصف القرن الرابع
عشر ،حيث يعد أول وبــاء حقيقى على األرض،
وتسبب فى موت ما ال يقل عن ثلث سكان أوروبا.
يعتقد بعض المؤرخين أن هذا الوباء ظهر ً
أول
فى الهند ،ومنها انتقل إلــى أوروبــا وآسيا ،ومن
ثم مختلف أنحاء العالم ،والسبب فيه القوارض
المحملة ببكتيريا معينة يعرفها الــطــب باسم
بكتيريا "اليرسينية الطاعونية".
اإليدز
يعد اإليــدز أحد أعنف األمــراض التي ظهرت
عاما،
حتى اآلن ،كانت بداية انتشاره قبل نحو ً 40
وذلك تم اكتشاف أول مصابة به فى الخامس من
يونيو عام  ،1981بالواليات المتحدة.
اإلحصائيات أشــارت إلــى أن نحو  25مليون
شخص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بعدوى اإليدز.
ويصيب هــذا الــمــرض اإلنــســان بفيروس نقص
المناعة البشرية ،الذى ينتقل عن طريق االتصال
مع سوائل الجسم ،فيهلك جهاز المناعة.
عالجا
لم يجد المطورون أو الباحثون حتى اآلن
ً
لــمــرض اإليـــدز ،لكن هــنــاك بعض األدويـــة التى
تساعد فى تخفيف األعراض فقط.
وهــو من األم ــراض المعدية ،إذ تنتقل عدوى
اإليــدز من شخص إلى آخر بإحدى ثالث طرق،
الرضاع أو ممارسة الجنس أو اختالط الدم ،وال
يوجد تخوف من العدوى به سوى فى هذه الثالث.
الكوليرا
يعود وباء الكوليرا إلى عدة قرون ،حيث ظهر
ألول مرة فى الهند ،وانتقل من خاللها إلى بقية
أنحاء العالم وظهر بشدة فى القرن الـ.19
وتعد المياه والطعام الملوثان ،السبب األبرز
موجودا
فى انتشار الكوليرا ،وال يزال هذا المرض
ً
حتى اآلن ،حيث يقدر عدد المصابين به ما بين 3
سنويا ،حسب إحصائيات.
إلى  5ماليين
ً
نظرا
لكنه أصبح أقل
خطرا من أمراض أخرىً ،
ً
لتوافر األدوية لعالج المصابين به.
المالريا
يعود ظهور المالريا إلى أربعة آالف عام ،فهي

تعد أحد أفتك األوبئة على مر التاريخ ،وال تزال
موجودة حتى اآلن ،وبالتحديد في القارة األفريقية.
ويتم تسجيل من  350إلى  500مليون حالة
سنويا ،بينما تلقى نسبة قليلة من هذا الرقم حتفها
ً
سنويا.
ً
فترة الحربين العالميتين األولى والثانية كانت
األخطر في درجة انتشار المالريا ،التي ارتقت إلى
صورة وباء ،ما أسفر عن مقتل  100ألف جندى
أمريكي.
السل
ُ
أص ــاب الــســل ،خــال القرنين الــتــاســع عشر
والعشرين ،سكان المدن الصناعية ،بعدد أكبر من
أى أمراض أخرى ،وقد أصيب به ما بين  %70إلى
 %90ممن يسكنون فى المناطق الحضرية.
وتتمثل أعراض هذا المرض ،فى السعال وآالم
الصدر وبصق الدم ،كما يستهدف الكبد واألمعاء
والعظام والمخ.
اإليبوال
تعود هذه التسمية إلى نهر اإليبوال فى جمهورية
الكونغو ،و ُعرفت أعراض مرض "اإليبوال" عندما

تم العثور على أول مصاب به يعانى من الحمى
وضعف العضالت ونزيف حــاد داخلى وخارجى
على حد سواء ،حيث تؤدى هذه األعراض فى نهاية
المطاف إلى الموت.
تاريــخ ظهور المــرض يرجــع إلى عام ،1976
حيث كانت بداية ظهوره فى السودان وزائير.
وتــقــول منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة إن عــدد
الحاالت ،التى توفيت بسبب اإليبوال كان أغلبها فى
دول غرب أفريقيا بأكثر من  6900شخص توفوا
جراء إصابتهم بالفيروس.
ومثل اإلي ــدز وغــيــره ال يوجد عــاج إلــى اآلن
لمرضى اإليبوال ،مما يجعله من أكثر األمــراض
فتكًا على مر التاريخ ،وخلف هذا المرض آالف
القتلى.
السرطان
ضــا غير معدي في
على الــرغــم مــن كونه مــر ً
األساس ،إال أن مرض السرطان هو واحد من أشد
األمراض خطورة ،وتتعدد أشكال اإلصابة به في
مختلف الكرة األرضية ،ويتسبب في وفاة الكثير
من األشخاص.

ويعد مرض السرطان ،أحد األسباب الرئيسية
للوفاة فى العالم .ووصلت التقديرات إلى أن هناك
سنويا بالسرطان،
نحو مليون و 380ألف حالة وفاة
ً
ويمكنه أن يصيب كل جزء فى جسم اإلنسان.
ومصطلح السرطان ،يشمل مجموعة واسعة من
األمراض التى تتميز بنمو غير طبيعى للخاليا التى
تنقسم بدون رقابة ،هذه الخاليا لديها القدرة على
اختراق أنسجة الجسم وتدميرها ،وهو قادر على
االنتشار فى جميع أنحاء الجسم.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية ،ازدياد حاالت
الــســرطــان بنسبة  %81بحلول عــام  ،2040فى
البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل ،بسبب عدم
كفاية الموارد الالزمة للوقاية.
وحـــذرت فــى أح ــدث تقرير لــهــا ،مــن أنــه إذا
استمرت االتجاهات الحالية ،فإن العالم سيشهد
زيادة عالمية بنسبة  %60فى حاالت السرطان على
مدى العقدين المقبلين.
وكانت منظمة الصحة العالمية سجلت فى عام
 18,1 ،2018مليون حالة سرطان جديدة فى
جميع أنحاء العالم .وتتوقع أن يصل الرقم إلى ما
بين  29و 37مليون حالة بحلول عام .2040
بــيــنــمــا س ــي ــزداد عـــدد اإلصـــابـــات الــجــديــدة
بالسرطان ،بشكل أكبر ،فى البلدان المنخفضة
والــمــتــوســطــة ال ــدخ ــل أكــثــر م ــن  ،%81بحسب
التقديرات.
المنظمة العالمية انتقدت جهود الــدول في
مــحــاربــة الــســرطــان ،إذ أنــهــا لــم تخصص سوى
موارد صحية محدودة لمكافحة األمراض المعدية
وتحسين صحة األمــهــات واألطــفــال ،فضالً عن
أن الخدمات الصحية فــي العديد مــن البلدان
غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها
وعالجها.
الفشل الكلوى
يأتى فشل الكلى ضمن أكثر األمراض وأوسعها
انتشارًا ،فهناك ماليين المصابين بهذا المرض،
سنويا بسبب هذا المرض ،وله
بينما يتوفى المئات
ً
عالج ولكن بشرط مالحقته فى مراحله المبكرة
حتى تكون هناك نسبة شفاء عالية منه.
الجدرى المائى
هو مرض جلدى تسبب فى مقتل أكثر من 300

مليون إنسان حول العالم خالل القرن العشرين
فقط ،ولكنه اآلن أصبح محدود االنتشار بشكل
كبير ،إال أنــه ينتشر بكثرة فــى بعض البلدان
الفقيرة.
األنفلونزا
تسببت األنفلونزا بنوعيها فى وفاة نصف مليون
إنسان كل عام وهو من األمراض التى يستهين بها
الناس وال يدركون مدى تأثيره فى الجسم وأنه إذا
تم إهماله فإنه يتسبب فى الوفاة.
أنفلونزا الخنازير
أحــد مشتقات مــرض أنــفــلــونــزا وهــى عــدوى
فيروسية تُسبب تلو ًثا فى رئتى الخنزير ،وينتقل
الفيروس إلى اإلنسان ،ويمكن أن ينتشر فينتقل من
شخص إلى آخر ،وتظهر أعراضه على شكل سعال
وآالم فى الحلق وإرهاق وصداع.
أنفلونزا الطيور
تــحــدث أنفلونزا الــطــيــور بشكل طبيعى فى
المساقط المائية بالحياة الــبــريــة ،ويمكن أن
تنتشر بــيــن ال ــدواج ــن الــمــنــزلــيــة مــثــل الــدجــاج
والــديــوك الــرومــيــة والــبــط واألوز ،وينتقل هذا
المرض عبر االتصال ببراز الطيور المصابة أو
اإلف ــرازات من األنــف أو الفم أو العين ،وتظهر
أعراضه فى التهاب الحلق وآالم فى العضالت
وضيق التنفس.
الحصبة
هو فيروس يصيب األغشية المبطنة للبلعوم
والرئتين .وحسا منظمة الصحة العالمية ،فإن
الحصبة ال تزال من األسباب المؤدية لوفاة الكثير
مــن األطــفــال حــول الــعــالــم ،حيث ق ــدرت أعــداد
المصابين بها نحو  158000حالة فى عام .2011
بينما ت ــؤدى الحصبة لــوفــاة نــحــو  %10من
شيوعا فى البلدان النامية
المصابين وت ــزداد
ً
وكانت منظمة الصحة ،قد أعلنت عن خطتها
لخفض ع ــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن اإلصــابــة
بالحصبة بنسبة  %95بنهاية عام .2015
وعلى الصعيد المحلى فى مصر ،شهدت بعض
األقاليم مثل سيوة ومــرســى مــطــروح زيــادة فى
حاالت اإلصابة بهذا المرض خالل عام ،2014
فبلغ عــددهــم فــى سيوة نحو  139مــن إجمالى
 1356فى مختلف المحافظات.

األوكازيون الشتوى ..تخفيضات وهمية وأسعار هى هى

"التموني" تحذر من العروض الوهمية :نسبة التخفيضات تصل إىل  >> % 50التجار :عزوف عن الرشاء رغم تبكري األوكازيون قبل موعده بشهر ..ومواطنون :تخفيضات وهمية" ..األسعار نار"

يترقب كثير مــن المصريين األوكــازيــون
السنوي ،على أمل االستفادة من بيع المالبس
بأسعار مخفضة ،والتي ال يتاح لهم شراؤها
باألسعار الــعــاديــة ،ومــع انــطــاق األوكــازيــون
الــشــتــوي لــهــذا الــعــام  ،2020خــرجــت كافة
المحال التجارية لتعلن عن تخفيضات هائلة
في األسعار.
شروط وتحذيرات
وأعلنت وزارة التموين في بيان لها ،شروط
االشتراك باالوكازيون وهي ،أن تتقدم المنشأة
بطلب إلــى إدارة التجارة الداخلية التابعة
للمديرية للترخيص لها باالشتراك ،وأن تعلن
أسعار السلع قبل التخفيض ،وبعد التخفيض،
حتى ال تكون التخفيضات وهمية ولحماية
للمستهلك من الغش والتدليس.
وناشد مركز اإلعــام واالتصال السياسي
لــلــوزارة ،المواطنين المطالبة بفاتورة عند
شراء أي سلعة ،والتأكد من البيانات المعلنة
على السلعة ،حماية لحقوق المواطنين عند
استبدال أو استرجاع السلعة خالل الفترة التي
ينظمها القانون المنظم لهذا الشأن.
وشددت على تكثيف حمالت إدارة التجارة
الداخلية على األسواق لمنع التالعب في أسعار
السلع المعلنة عنها في األوكازيون ،والتأكد من
تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشتركة
بــاألوكــازيــون ومــن األســعــار المعلنة ،وأنها
تخفيضات حقيقية كي يستفيد المواطنون من
رواجــا في األســواق
األوكــازيــون ،الــذي يسبب
ً
إلنعاش االقتصاد الوطني وتشجيع للمنتجات
المصرية.
وأش ــارت إلــى أن إدارة التجارة الداخلية
ستتابع بحمالتها المكثفة األس ــواق حماية
للمستهلك خالل هذا الحدث.
من جانبها ،قالت مديرية تموين القاهرة ،إن
عدد المحال في نطاق العاصمة المشاركة في
األوكازيون تتراوح بين  500إلى  550محال في
مناطق متفرقة بالقاهرة .
وأضــافــت ،أن هــنــاك خطة عمل لقطاع
الــتــجــارة الــداخــلــيــة إلحــكــام الــرقــابــة على
األوكازيونات ،بالتعاون مع مديريات التموين،
للتأكد مــن حــصــول الــمــحــال الــمــشــاركــة في
األوكازيون على ترخيص من المديريات التابعة
لها ،والتأكد من جدية األسعار المعلن عنها
بالتخفيضات ،بمراجعة فواتير البيع عن فترة

سابقة لألوكازيون ،والتأكد من وجود سعرين
على كل قطعة معروضة للبيع باألوكازيون قبل
الخصم وبعده.
إضافة  -والكالم لها  -إلى التأكد من جودة
السلع المعروضة للبيع وفحص الشكاوى التي
ترد للقطاع أو غرفة العمليات بالوزارة ،والتأكد
من قيام المحال باستخراج فاتورة للمستهلك
وتفعيل تنفيذ القانون  67لسنة  2006الصادر
بشأن حماية المستهلك للقضاء على ظاهرة
البضاعة المباعة ال ترد وال تستبدل.
وف ــي الــجــيــزة ،منحت مــديــريــة التموين
بالمحافظة ،تراخيص لـً 430
تجاريا من
محل
ً
القطاع الخاص والعام للمشاركة في األوكازيون
الشتوي بتخفيضات تتراوح ما بين  25إلى
 ،%50حسب رغبة كل محل في وضــع نسبة
التخفيضات ،على المنتجات والسلع ،ويحدد
عدد السلع التي يشارك فيها في األوكازيون.
وقـــــال أي ــم ــن ح ــس ــام الـ ــديـ ــن ،مــســاعــد
وزي ــر التموين لشئون الــتــجــارة الداخلية لـ
"المصريون" ،إن "عــدد المحالت المشاركة
بــاألوكــازيــون الشتوي  2253مــحـاً ،مــا بين
قطاع خاص وعام واستثماري وتعاوني في أول
أسبوع عمل األوكازيون.
وأض ــاف ،أن المحالت تقدم تخفيضات
مناشدا المواطنين ،ضرورة
على أسعار السلع،
ً
التأكد من السعر قبل وبعد الــعــروض ،على
أن يقوموا في حال التالعب بإبالغ مديريات
التموين بالمحافظات.
وأشار حسام الدين إلى أن الوزارة شددت
على فرض الرقابة على األسواق ،والعمل على
نجاح موسم األوكــازيــون الشتوي ،من خالل
تيسير كافة اإلجـــراءات لمشاركة المحالت
التجارية.
ولفت إلى أن الــوزارة تقوم بعمل التوعية
الــازمــة للمواطنين لالستفادة مــن عــروض
األوكازيون ،التي تصل نسبة التخفيضات فيه
لبعض المنتجات إلى ما يقرب من .%50
وقال مساعد وزير التموين لشئون التجارة
الداخلية ،إن األجهزة الرقابية بالوزارة حررت
 148مخالفة تتعلق بــاألوكــازيــون ،منها 50
مخالفة عروض وهمية ،و 98مخالفات لعدم
الحصول على تصاريح من مديريات التموين.
وأوضح ،أنه وف ًقا لنظام العمل باألوكازيون،
فــإن المحالت التي تشارك في األوكــازيــون

ال ــش ــت ــوي ،لــهــا الــحــريــة ف ــي تــقــديــم نسبة
التخفيضات المناسبة ،شريطة أن تكون
متوعدا
التخفيضات حقيقية وغير وهمية،
ً
بــأن مــن يثبت تالعبه فــي الــعــروض باتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.
تخفيضات بال زبائن
وقــال صاحب محل لبيع مالبس األطفال
بمنطقة وسط القاهرة ،إنه تم تبكير موعد
األوكــازيــون قبل موعده الرسمي بشهر ،أي
من منتصف ديسمبر  ،2019األسعار لجذب
الزبائن ،لكن لم تكن للخطوة أية نتائج إيجابية
مــع ع ــزوف المواطنين عــن الــشــراء ،بسبب
ارتفاع األسعار حتى بعد التخفيض.
وأضاف أنه حتى بعد طرح  % 50خصومات
على المالبس المعروضة ،فإن المحل اليزال
فار ًغا من الزبائن ،وذلك يعود إلى االرتفاع في
األسعار ،إلى جانب ظروف األهالي الخاصة
الــذيــن خــرجــوا منذ وقــت قــريــب مــن دوامــة
امتحانات نصف العام.
وهو ما اتفق في الرأي معه صاحب محل
لألحذية ،قائالً" :اإلقبال على الشراء األحذية
اليزال ضعي ًفا رغم التخفيضات التي وصلت
إلى  %70مع بداية األوكازيون ،أمالً في تنشيط
حركة البيع بالسوق ،لكن تراجع اإلقبال على
شــراء بسبب بداية الفصل الــدراســي الثاني

حاليا
للمدارس ،ألن األولوية لدى المواطن
ً
شراء المستلزمات الدراسية".
رغم األوكازيون ..األسعار نار
وعلق أحــد المواطنين على التخفيضات
التي أعلنتها خالل فترة األوكــازيــون ،قائالً:
إنها مرتفعة ،على الرغم من أن الخصومات
تصل نسبتها إلى  ،%50لكن أسعار "الجواكت"
مرتفعة ،إذ أنها تتراوح إلى  800و 900جنيه.
وأيــده الــرأي مواطن آخر كان يتجول بين
مشيرا
المحالت في منطقة وسط القاهرة،
ً
إلى ارتفاع األسعار ،واص ًفا نسبة الخصم التي
قيها إنها تصل إلى  % 50بأنها "غير واقعية
على اإلطــاق ،فأسعار لمالبس الرجال تبدأ
من  250إلى  700جنيه ،أين االوكازيون إذن؟!".
وســخــرت إح ــدى الــســيــدات مــن األســعــار
المطروحة خالل األوكازيون ،قائلة" :ال يوجد
ـاســا ،األسعار مرتفعة ،وكــل ما
أوكــازيــون أسـ ً
استفسر مــن البائعين يـــرددون بــأن أسعار
الخامات ارتفعت ،واالستيراد تراجع ،لذلك
سأشترى الضروري فقط لي وألوالدي".
ولم يختلف رد فعل سيدة أخرى عنها،
إذ علقت على أســعــار األوكــازيــون قائلة:
"األســعــار هــي هــي ،لــم تنخفض ،الجيبة
كانت تباع منذ شهر بـ  500جنيه ،وعندما
عدت بعد األوكازيون وجدتها بنفس الرقم،

فأين التخفيض؟".
وقالت سيدة مسنة" :ابنتي ستشترى أشياء
محدودة هذا العام ألبنائها بسبب األسعار،
حاولت تشترى فستان لكن عندما رأت سعره
 800جنيه تراجعت ،مع العلم أنه كان يباع بـ
 1100جنيه قبل األوكــازيــون ،فالفرق بسيط
للغاية ،لألسف تخفيض وهمي".
شعبة المالبس :إقبال ضعيف
وعلق يحيى زنانيري ،نائب رئيس شعبة
المالبس بغرفة القاهرة التجارية على عزوف
المواطنين عن الشراء خالل األوكازيون ،قائالً
إنه ما زال ضعي ًفا بعد مرور أسبوع منه ،حيث
لم تتجاوز نسبة المبيعات حتى اآلن  ،%10كما
أن نسبة المبيعات خالل موسم الشتاء لم تزد
عن  %50من إجمالي المعروض".
وأضاف أن "نسبة التخفيضات على أسعار
المالبس تتراوح بين  20و %50خالل األوكازيون
الشتوي ،والتخفيضات على األحذية تتراوح
بين  50و %70بحسب الموديل".
وذكر أن وزارة التموين قالت إن المشاركة
في األوكازيون ليست إلزامية على التجار ،وكل
تاجر يرغب في المشاركة عليه الحصول على
موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية
الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
"حماية المستهلك" يراقب األسواق
من ناحيته ،أعلن اللواء راضي عبدالمعطي
رئيس جهاز حماية المستهلك ،إطالق حمالت
على األسواق للتأكد من العروض المطروحة
خــال فترة األوكــازيــون الشتوي ،حيث يقوم
موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية
القضائية بالمرور على المحالت على أنهم
مواطنون ،للتأكد من جدية العروض المقدمة
فــي تخفيضات األســعــار ،وتحرير محاضر
للمخالفين وإحــالــتــهــا إل ــى الــنــيــابــة التــخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأضـ ــاف :يــقــوم الــجــهــاز بتلقي الشكاوى
مــن خــال الــخــط الــســاخــن ،19588أو رقم
الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880
وأيضا من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز
ً
 ،WWW.CPA.GOV.EGأو عبر التطبيق
اإللكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

حنان حمدتو  -عدسة :أسماء زايد

>>"شعبة المالبس":
نسبة البيع  % 10فقط..
و"حماية المستهلك":
نراقب األسواق
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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

؟

كيف أتخلص من حماتى !

على راســى هــى ومداسها
وقبل أى حد حتى أبنى ،هو
أنا يا دكتورة مش ليا حق
عليه نخرج بحريتنا؟ وأقعد
فــبــيــتــى بــراحــتــى ونــســافــر
مــن غــيــر قــيــود وأنـ ــا لسة
سنى صغير  ٢٣سنة ولسة
عروسة تقريبا؟ أنا نفسيتى
تعبت ومش عارفة أتخلص
مــن حــمــاتــى إزاى وال من
مــازمــتــهــا لــنــا؟ وأوقــــات
بكره نفسى وأفضل ادعى
أموت أو هى تموت ،قوليلى
أتصرف إزاى مع الزوج ابن
أمه؟
(الرد)
ال حـــــول وال قـــــوة إال
بالله!!!
ك ويسامح ِ
الله يهدي ِ
ك
عــلــى رســالــتــك المستفزة
التى أحــرقــت دمــى وهــزت
كــيــانــى ودعـــــوت ال ــل ــه أال
يوما مكان أم زوجك
أكون ً
(حماتك) ،لن أشفق علي ِ
ك
ولن أبث إليك كلمة مواساة
ألن شــهــادتــك م ــن خــال

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية التكبير
ً

التكبير يدل على زوال الهم والغم الذى يصيب اإلنسان.
ويدل على التقرب لله تعالى وكثرة االستغفار ،وقبول التوبة.
ويدل التكبير على الفرح والسرور .و إذا رأت العزباء أنها
تكبر وتسبح فهذا خير لها وتيسير أمور وسيرزقها الله بزوج
صالح فى القريب العاجل إن شاء الله.
أيضا
والتكبير للمتزوجة يــدل على زوال الهم ويــدل
ً
على الخير وتحقيق األمنية والسعادة واالستقرار األسرى
والهداية والتقرب إلى الله عز وجل وتكفير الذنوب .وتكبير
المرأة الحامل بشرى بالولد ،والصحة والعافية ،واستجابة
دعاء ،وخروج من هم.
والتكبير للصالة يــدل على الــنــصــرة على األعـــداء.
والتسبيح بعد التكبير يدل على االنتقال من مكان إلى مكان
أفضل ،وقد يدل زيارة الكعبة.
والتكبير لصالة الجمعة ارتقاء وعلو وتولى أمر.
والتكبير لمن هو معتكف فى المسجد يدل على الزهد
فى الدنيا وترك أمورها .وتكبيرات العيد خروج من هم
وشفاء من مرض ،وسعة وتيسير أمور .والتكبير مع الناس
يدل على األلفة والمحبة بينهم .والتكبير وسط األهل يدل
على حب الله والمودة والرحمة فيما بينهم .والله أعلم.

مناما
رؤية االستعاذة
ً

من رأى أنه يكثر االستعاذة بالله من الشيطان فى
نافعا وهدى وأم ًنا من عدوه
علما ً
المنام فإنه يرزق ً
مريضا أفاق من
كان
وإن
والحرام
وغنى من الحالل
ً
خصوصا إن كان يصرع من الجان.
مرضه
ً
وربما دلــت االستعاذة على األمــن من الشريك
الخائن والطهارة من النجس واإلسالم بعد الكفر.
والله أعلم.

كــامــك عــن حــمــاتــك أنها
هادئة وغير متطفلة ،فلن
أقول لك غير :اتقى الله فى
هذه السيدة الطيبة المسنة
المريضة التى ليس لها بعد
الله عز وجل غير ابن وحيد
وحــظــهــا الــعــســر أن يكون
هــو زوجــــــك!! ،اتــقــى الله
فيها خاصة أن ابنتها غير
مــوجــودة بــجــوارهــا ولديها
مــن الــمــســؤولــيــة الكثير -
كــان الله بعونها  -ولديها
أخــت هى خالة زوجــك وال
تستطيع الحركة ،بل تحتاج
إلى خدمة ومساعدة ،وكان
مــن بــاب أول ــى أن تجدكم
أنتم بجوارها ،ال أن تنتظرى
منها مساعدة لحماتك!
زوجـــــك ابــــن أمــــه هــذا
(على حد تعبيرك) وبالطبع
تعبير خاطئ ألنه بار بأمه،
ول ــو لــم يــكــن لــه خــيــر فى
أمــه وكــانــت معاملته غير
ذلــك معها ،فكنت أنــت من
المفترض أال تأمنى على
نــفــســك مــعــه ،جــــزاه الــلــه
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ملشاكلكم على مستوى مجيع العالقات اإلنسانية احمليطة
بكم بعون اهلل تعاىل.

د .أميمة السيد

عـــــــاوزة أحــكــيــلــك عــن
ال ــع ــذاب الــلــى شــايــفــاه يا
دكتورة فى حياتى من وقت
ما اتجوزت من  ٣سنين ،هو
زوج طيب وبيحبنى ،لكن
أنا مش القية راحتى معاه
بسبب أمــه ،حماتى منكدة
علينا بسبب لزقتها لينا
دايما ،هى عندها ولد وبنت
بــرضــه مــتــجــوزة ومسافرة
مــع جــوزهــا وبتنزل أجــازة
كل سنتين بس هى وعيالها
الخمسة ،وأنــا عندى طفل
عمره سنتين ،وكل ما نيجى
نــطــلــع مــصــيــف أو نسافر
جوزى عاوز أمه معاه ،ولما
تتعب يــقــولــى نـــروح نقعد
عندها عشان خالتى مش
بتتحرك وكــمــان محتاجة
خدمة ،أو تيجى هى تقعد
معانا ،أنــا فعال ال عارفة
أخـ ــرج ال ــول ــد ال ــن ــادى وال
أقعد كام يوم عند ماما وال
أخرج مع صحباتى ومامته
صحيح هادية وبتحبنا ومش
بتتدخل فى حاجة لكن هى
بتقوله انــا برتاح فى بيتى
وهو مصر انها تكون معانا
مــش فــاهــمــة لــيــه ســت ٧٠
سنة تشاركنا حياتنا فى
الخروج والفسح وكل حاجة،
والمفروض بنتها هى اللى
تخدمها وتقعد معاها ،ولما
قولت لجوزى كدة زعل منى
وقــالــى ديــه أمــى وأنــا اللى
المفروض أخدمها وحتى
لو أخته هنا مش هيسيبها
تقعد معاها علشان والدها
ميزعجوهاش وال زوجها
يتضايق ،ودايما يقولى أمى

افتح قلبك

خيرا عن بره بأمه وحفاظه
ً
عــلــيــهــا ،وإدراكـــــه لبركتها
بينكم ،ورزقه بر ابنه مثلما
يفعل مــع أم ــه ،فلعل الله
كثيرا
خيرا
تعالى كتب لكم
ً
ً
ومنع عنكم مصائب كبيرة
ببقائها معكم ..صاحبيها
واســتــفــيــدى م ــن خــبــرتــهــا
ومعلوماتها ونصائحها لك،
استمتعى بــوجــودهــا معك
فى كل لحظة وموقف.
اعــتــبــريــهــا ط ــفــاً آخــر
معكم أو اعتبريها أمــك،
فهل كنت ستتخلين عنها
فى وقــت احتياجها إليك؟
ثــم ضعى نفسك مكانها،
فهل كنت ستقبلين معاملة
جافة من زوجــة ابنك لك؟
تــفــكــرى فـــى األمـــــر وفــى
كالمى جيدا ،فال تستبعدى
يــا ابنتى األي ــام وقسوتها،
فــاأليــام تمر سريعا وكما
تدين تــدان ،وصــدق المثل
ال ــم ــص ــرى الـــــذى ي ــق ــول:
مسيرك يا زوجــة االبــن أن
تصبحى حماة.

تبكى على ابنها..
وهناك من يسبها

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أرملة ورأيــت أن والــدة زوجى رحمه الله تبكى
عليه بشدة وهناك شخص ينهرها ويسبها .وشكرا.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كــان البكاء بــصــوت منخفض وبشكل طبيعى
وتصحبه دموع فهو خير وقرة عين ،وتفريج كرب وزوال
هم ،وشفاء من مرض ،وقد يكون زيادة رزق .وإن كان
البكاء بصوت عالٍ فذلك هم ووقوع أمر محزن .أما
السب والشتم والنهر فإن كان الشاتم من الصالحين
وشتم أم زوجك ألجل أمر مكروه فقد يدل ذلك على
أنها على أمر خطأ ،وربما كان الشاتم مرتكب ضاللة،
وإن كان الشتم من الكبير للصغير دل على التوبيخ
واالستخفاف ،وقد يكون الشتم ذلة للمشتوم وعزة
للشاتم ،وقد يصيب المشتوم من الشاتم أذى ثم ينتصر
عليه ،وقد يكون ح ًقا للمشتوم على الشاتم ،والشتم
يدل على الوقوع فى مشكلة وقد يدل على خسارة مال
الشاتم .والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير هذه
الرؤيا اللهم آمين.

بر أبناءك أحطهم بحبك واهتمامك ورعايتك ،فإنهم أكبر وأهم
مشروع استثمارى مع الله أوالً ثم لك وللمجتمع ،ويجب عليك
أرباحا ..اللهم ارزقنا بر
جيدا لكى ينجح ويحقق
أن تخطط له ً
ً
ذريتنا فى حياتنا وبعد وفاتنا ،وعافنا وإياكم من شر العقوق.

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

؟

ً
عقوقا !
كيف قتل االبن أمه

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورحــمــة
الله..
أكتب إلي ِ
ك سيدتى لتبحثى
مــعــى ع ــن ح ــل ف ــأن ــا ســيــدة
متزوجة وعندى أبناء صغار
تــوفــيــت أمـ ــى الــغــالــيــة منذ
عــام رحمة الله عليها وبقى
والــدى بعدها وحــيـ ًـدا أنــا لى
أختان بنتان متزوجتان أيضا
وأخ متزوج مع أبى فى نفس
البيت ،ولكن فى شقة منفصلة
وهــو شديد العقوق ألبــى هو
وزوجــتــه ،وكذلك كــان شديد
العقوق ألمــى التى ماتت من
الحزن والغم بسبب معاملته
لها هو وزوجته حتى إنه كانت
تمر األيام واألسابيع دون أن
يراها صدفة فى الشارع أو
على الساللم مثال وإذا طلبا
منه أن يودهما ينهرهما وال
يعنى بكالمهما..
المهم سيدتى بعد وفاة أمى
بقى أبــى وحــيـ ًـدا طاعنا فى
السن وأنا وأختاى نذهب له
كل يوم نعد له الطعام وننظف
له البيت والمالبس ونعطيه
العالج وعندما يمرض نظل
بجانبه دون أن يفعل أخى
العاق سامحه الله أى شيء
ألبى حتى السؤال ،وأبى يشعر
بــالــوحــدة كــثــيـ ًـرا ويــرفــض أن
يعيش مع واحدة منا ويرفض
ال ــزواج أيــضــا ،فهو يريد أى
واحــدة منا أن تعيش معه أو
تظل معه طول الوقت وطبعا
هذا ال يمكن ألننا متزوجات
ولدينا بيوت وأزواج ،لذلك
فــهــو دائــمــا حــزيــن ومــهــمــوم

ب ــال ــرغ ــم مـ ــن أن ــن ــا نــذهــب
ـضــا
إلــيــه ونــرســل أوالدنــــا أيـ ً
لالطمئنان عليه ونتصل به
باستمرار ،ولكنه حزين ،نحن
سعيدا
نريد أن نبره ونجعله
ً
وكلمنا أخى مرات عديدة أن
يبر أبــاه وأن يسأل عليه أو
حتى يأكل معه وجبة واحدة
فى األسبوع ،وأن يتعظ بعد
موت أمى دون جــدوى ،حتى
أوالده وزوجته ال يروه وكأنه
ليس على قيد الحياة ،وهذا
أشد ما يحزن أبى ألنه يحب
أن يــرى أحــفــاده فأخبرينى
ماذا نفعل؟
(الرد)
وعليكم السالم ورحمة الله
وبركاته..
رحــم الله والدتكم وبــارك
فــى وال ــدك ــم ،وج ــزاك ــن الله
أنــــت وأخــتــيــ ِ
ِ
ك على
خ ــي ـ ًـرا
حرصكن على بر والديكن.
حبيبتي ،عقوق أخي ِ
ك لهو
ابتالء كبير يصيبه ويضر به

جدا
هو أوالً ،فأمره محزن ً
للقلوب ألنه حتما ً كما تدين
تــــدان ،عــافــانــا الــلــه وإيــاكــم
جميعا ً من شر العقوق..
ِ
أنــت
ولــكــن لــيــس عليكن
وأخواتك بمشاركة أزواجكن
س ـ ــوى أن ت ــخ ــاط ــب ــوا األخ
بالحسنى دائما لترقيق قلبه
عــلــى وال ـ ــده ،وال تــمــلــوا من
تــذكــيــره بــآيــات الــلــه تعالى
وسنة نبيه الكريم عن فضل
البر بالوالدين ،وقصكم عليه
قصصا تحمل العبرة والعظة
ً
معا..
للبر والعقوق ً
تقربوا منه قدر المستطاع
حتى ال يجد نفسه وحــيــداً
ويقع فريسة لزوجة أنانية أو
لهوى نفس أمــارة بالسوء أو
لشيطان من شياطين اإلنس
أو الــجــن والــعــيــاذ بالله ،قد
يصور له أن والده أصبح ثقالً
وهما ً عليه هو وأبنائه ،فدائما ً
حـــاوطـــن أخـــاكـــن بــالــنــصــح
وال ــح ــب واالحـــتـــواء وتليين

القلب وتوعيته إلــى أنــه هو
من يحتاج إلى رضا الله تعالى
برضا والدكم عنه..
ثم عليكن بالدعاء الدائم
له بصالح األحــوال والهداية
والتقوى..مع استمراركن فى
بر الوالد أنتن وأبنائكن قدر
المستطاع ،دون أن تضعن
فــى اعــتــبــاركــن حاجتكن ألخ
حى يرزق!!! فال تنتظرن منه
خدمات لوالدكم ،وكأنه مثالً
مــهــاجــر عــن ال ــوط ــن ،وهــذا
حتى ال تتأزمن نفسيا ً أنـ ِ
ـت
ِ
وأختاك وال هذا للوالد أيضاً،
وعــلــى كــل واحـ ــدة منكن أن
تجتهد وتنافس األخــرى فى
بر والدكن ،وبقدر المستطاع
تالزمنه يومياً ،فيمكنكن مثالً
جميعا
تقسيم الوقت بينكن
ً
ـارا ،بحيث
بنات وأحــفـ ً
ـادا كــبـ ً
يوما كل عدة
أحدكم
يبيت معه
ً
أيام ،طالما أمر قبول الوالد
دعــوتــكــن لــإقــامــة مــعــه أمــر
صعب على نفسه ،فعلينا أن
نراعى أن كبار السن يرتبطون
طـ ــا وث ــي ــق ــا بــأمــاكــن
ارتـ ــبـ ــا ً
معيشتهم وأم ــر صعب على
أنفسهم أن يشعروا بأنهم قد
أثقلوا على أى شخص حتى
ولو كانوا أبناءهم وبناتهم..
أسأل الله العلى القدير أن
جميعا،
يهدى أخاكن عليكن
ً
وأن يبارك أبناءكن كما تبررن
والدكن ووالدتكن بعد وفاتها
بالدعاء لها ،وأعانكن على
هــذا البر الجميل وعوضكن
خيراً ،وأن يعافينا وإياكن وكل
من يقرأ من شر العقوق.

خلعت ضرسى بدون ألم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أننى خلعت ضرسى من فكى األيمن السفلى
بيدى وكان فيه تسوس أسود وبه ألم وبــدون دم وكان
وشكرا.
ذلك وقت غروب الشمس.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
سقوط األسنان السفلى تــدل على الهم .وسقوط
السنة الواحدة قد يدل على قضاء دين .وخلع السنة
الواحدة إن كان من غير معالجة وأخذها باليد فإن كنت
خا
متزوجا وزوجتك حامل جــاءك ولــد ،أو صالحت أ ً
ً
قريبا كانت بينكما قطيعة .وتسوس األسنان ربما
أو
ً
دل على القلق من مرض أو وجــود أشخاص فاسدين

فى حياتك .وسقوط األسنان قد يدل على عائق يعوق
تحقيق أمنية .و ألم الضرس يدل على سماع كالم سيئ
من أحد األقارب ،أو األذى الذى تتعرض له من طرف
األقــارب ،وألم األسنان وحشوها قد يدل على الخوف
والقلق وربما دل على فقدان شيء وعودته .وخلعه أو
سقوطه يدل على التخلص من ذلك أو تجديد فى الحياة
وقد يدل على التخلص من أصدقاء السوء ،أو نهاية
أزمة مالية ،وربما دل خلع الضرس المتسوس للمتزوج
على إصالح حياته .وخلع الضرس وقت غروب الشمس
ربما دل على انتهاء الحزن ،وزوال الهم .والله أعلم.
وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

طفلة تسقى متوفى اللبن كل يوم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مقيم فى فنزويال .ورأيــت أحد أقاربى وهو
متوفى أنه فى مكان وبجواره طفلة صغيرة وقالت
علما بأنه مات بسبب
إنها تسقيه كل يوم كوب لبنً .
وشكرا.
السرطان.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
قال بعض العلماء إن الموت بمرض السرطان
شهادة ألن مريض السرطان مثل مريض الطاعون
والبطن والسل ،مما ورد فيها نص عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعن أبــى هريرة رضــى الله
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :ما

تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رســول الله َمن قتل
فى سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتى إذًا
لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل فى
سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو
شهيد ومن مات فى الطاعون فهو شهيد ومن مات
فى البطن فهو شهيد) رواه مسلم .فندعو الله أن
صواما فهذا دليل
يكون من الشهداء ،وكونه كان
ً
على حسن حاله قبل موته وحسن خاتمته وشرب
اللبن واللبن نهر فى الجنة لقوله تعالىَ ( :مثَلُ ال َْجن َِّة
يها أَن َْهارٌ ِّمن َّماء َغ ْيرِ آسِ نٍ
ال َِّتى ُوعِ ـ َـد ال ُْم َّتقُو َن ِف َ
ط ْع ُم ُه َوأَن َْها ٌر ِّم ْن خ َْمرٍ لَّذَّ ٍة
َوأَن َْها ٌر مِ ن ل ََّبنٍ َّل ْم َي َت َغ َّي ْر َ

إسهال شديد ..وتغوط عدة مرات

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيــــت أنــنــى مــصــاب بــإســهــال شــديــد
وتغوطت لعدة مرات .برجاء التأويل وشكرا.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اإلســهــال تفريط وتــبــذيــر فــى الــمــال،
وتــكــرار التغوط واإلســهــال أرجــو النظر
إلــى مصدر أمــوالــك ربما يكون فيها ما
ً
حالل سواء
تحصلت عليه بطريقة ليست
علمت أو جهلت ألن الغائط قد يكون ً
مال
حراما لسوء رائحته أو أى رزق تحصلت
ً
عليه بظلم اآلخرين ،ورؤيــا التغوط ربما
هما وسيزول إن شاء الله .وكل ما
يكون ً
خــرج مــن الجسم وكــنــت بــعــده فــى راحــة
فهو ذهاب أذى ،ونهاية تعب ،وزوال هم،
وشفاء من مرض ،وقضاء حاجة .وخروج
الغائط قد يدل على خــروج زكــاة المال.
والله أعلم .وأدعــو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

يها مِ ن ُكلِّ
لِّلشَّ ارِبِ ي َن َوأَن َْهارٌ ِّم ْن َع َسلٍ ُّم َ
ص ًّفى َو َل ُه ْم ِف َ
الث ََّم َر ِ
ات َو َمغ ِْف َر ٌة ِّمن رَّبِّهِ ْم )....محمد  .15وشرب
اللبن للميت يدل على حسن حاله وحسن مستقره
عند المولى عز وجل وقد يكون مات على نوع من
حـ َـيــا ٌء عِ ن َْد
أنــواع الشهادة لقوله تعالىَ ... ( :بــلْ أَ ْ
َر ِّبهِ ْم ُي ْر َزقُو َن) آل عمران - 169 :ووجود الطفلة
معه أيضا دليل على أنه فى حسن مستقر الله وفى
جنته ،كما قــال الله تعالى فى شــأن أهــل الجنة:
(ي ُ
خل َُّدو َن) الواقعة  .17والله
ف َعلَ ْيهِ ْم ِول َْدا ٌن ُم َ
طو ُ
َ
أعلم .وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه ويرزقكم وإياه
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

عزاء واجب

صحفيو جريدة “المرصيون”
يتقدمون بخالص العزاء للزميلة
الصحفية مروة حمزة
فى وفاة المغفور له بإذن اهلل تعاىل
شقيق زوجها المهندس
حازم محمد صالح الدني
للفقيد الرحمة
ولألرسة الصرب والسلوان

األحد
السنة التاسعة  -العدد 955
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يارس أنور يكتب:
اإلرهاب البيولوجى عبر التاريخ
رعب اإلرهاب البيولوجى فى السينما واألدب والواقع >> فريوس كورونا يوقظ ذاكرة التاريخ البيولوجية >> كيف مارست الشعوب القديمة الحروب الجرثومية؟
مستشار الرئيس األمريكى يتهم الصني بتخليق فريوس كورونا >> اليابان والوحدة  731فى مخترب الشيطان >> األنفلونزا اإلسبانية تقتل  500مليون شخص حول العالم

جيو ونجى

ستيف بانون وصديقه الصينى جو ونجى

يبدو أن الرعب الذى سببه فيروس كورونا للعالم
قد أيقظ من جديد مخاوف حدوث حرب بيولوجية
أو جرثومية تؤدى إلى إبادة ماليين البشر .وقد أدرك
اإلنــســان منذ العصور القديمة خطورة هــذا النوع
من الــحــروب دون أن يعرف ماهيتها وإمكانياتها،
فكان يلجأ إلــى استخدامها بــصــورة بدائية ،فقد
كــان (الحيثيون) فــى الفترة مــن ()1200 -1500
قبل الميالد ،يــأخــذون المصابين بــداء التالريات
(توالريميا) ( )tularemiaإلى أرض األعداء لنشر
العدوى ،وكذلك فعل األشوريون الذين كانوا ينشرون
مرض اإلرجوت .وهناك بعض المصادر التى تؤكد أن
أيضا استخدموا ذلك السالح .وفى العصر
المغول
ً
الحديث استمر استخدام ذلك العمل العدائى بطرق
مختلفة ،فقد استحسن الجيش البريطانى هذا
النوع من الــحــروب فى الحرب الفرنسية الهندية
عــام  1763حيث استخدموا داء الــجــدرى كوسيلة
الستهداف أعدائهم .وقد كان لأللمان محاوالت فى
الحرب العالمية األولى ( )1918-1914لنشر الجمرة
الخبيثة(. )anthrax
وقد كانت هناك محاوالت من بريطانيا والواليات
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية لتطوير برنامج
السالح البيولوجي .كما كــان لليابان هى األخــرى
محاوالت لتطوير برامج مشابهة ،وخاصة الوحدة
 731التى قامت بعمليات مرعبة ضد بعض السكان
فى شرق الصين وكانت اليابان تنوى استخدام ذلك
السالح البيولوجى ضد الواليات المتحدة فى األشهر

إبداعات "المرصيون"
ٌ ٌ
نغمة هاربة من كونرشتو الكمان
شعر ..م  /أسامة الخوىل  -مرص

شي ٌء بصدري
يد ِر ُك ُه (الكما ْن)
ليس ْ
َ
ضد ،
ٌّ
وضد
ٌّ
والقصيد ُة صرختا ْن
يتشاكسانِ
واحد
ولى جبي ٌن
ٌ
التنب َؤ،
يخشى
ُّ
والفجيعةَ،
وال ِّرها ْن
يمد ظال َل ُه
ٌ
ولد م َن الذكرى ُّ
لك ْن مرايا الرو ِح
خا ْن
الد َ
يمضغُها ُّ
ِ
األصوات
أدنو م َن
أسكب أضلعى ً
أمل
ُ
ٍ
بارقة بنا ْن
وأمن ُح كل
أتسم ُع األخبا َر
َّ

األخيرة من الــحــرب( )1945فى مدينة سان دييجو
وكاليفورنيا لكن اليابان أعلنت استسالمها .وعلى
الرغم من وجود معاهدات تحظر استخدام األسلحة
البيولوجية ،فــإن هناك الكثير من الشبهات حول
بعض الدول التى تقوم بعمل أبحاث وبرامج تطوير
سرية لتلك األسلحة الفتاكة ،ومــع تنامى ظاهرة
اإلرهاب أصبح هاجس امتالك اإلرهابيين لهذا النوع
من السالح يقلق الكثير من دول العالم ،ولهذا فقد
حذر العالم البيولوجى ستيفن بلوك الدول الكبرى
من هذا األمر الذى ينبغى أن يوضع فى حساباتهم.
ولم تقتصر مخاوف استخدام األسلحة البيولوجية
على العلماء والساسة فقط ،بل امتدت تلك المخاوف
إلــى الــفــنــون واآلداب ،فهناك الكثير مــن األفــام
قصصا مرعبة تجمع بين
السينمائية التى تناولت
ً
الخيال و الواقع عن حــروب بيولوجية ،ومنها فيلم
رج ــال وراء الــشــمــسMen behind the sun
للمخرج الصينى تــى إف مــو ال ــذى يحكى فظائع
الوحدة  731التابعة للجيش اليابانى ،وكذلك فيلم
فلسفة السكين  philosophy of knifeوهو فيلم
روسى أمريكى ،ويتناول القصة ذاتها ،وعدة أفالم
أخرى تدور حول فظائع الوحدة  731اليابانية فى
الصين  ،كما صــدرت عــدة كتب توثق لتلك الفترة
المخيفة من ( ،)1945-1933منها كتاب الوحدة
 731مختبر الشيطان The laboratory of the
 Devilللكاتب الصينى يان جون يانج و هو الكتاب
الذى اقتبسته كثير من األفالم.

ستيف بانون

وق ــد امــتــد شــبــح الــحــروب البيولوجية ليشمل
عالم األدب والروايات والكتب ،ومنها روايــة ساللة
أنــدرومــيــدا  The Andromeda straلمايكل
كرايتون وهــى رواي ــة خيالية تحكى قصة فيروس
قــادم من الفضاء ويهدد الجنس البشري ،وروايــة
الطاعون األبيض  white plagueلـ جيمس آبل
 ،وعشرات الروايات األخرى يانج يان .لكن المثير
أن ستيف بانون أحد مستشارى الرئيس األمريكى
ترامب ساب ًقا ،فى أحد لقاءات البود كاست األمريكية
حــدث حــوار بين ستيف بــانــون المستشار السابق
للرئيس ترامب مع مضيفه ،حيث يتهم بانون معهد
ووهـــان الصينى لــدراســة الــفــيــروســات Wuhan
 Institute of Virologyبأنه هو المتسبب فى
سريا ،وهى
تخليق الفيروس حيث إن هناك
ً
برنامجا ً
الفرضية التى رفضتها صحيفة الواشنطن بوست و
مجلة الفورين بوليسى والتى وصفتها بأنها تفشى
هراء  ،outbreak of nonsenseوقد استندت
الصحيفة إلى شهادة أحد خبراء الهندسة الوراثية
والكيمياء الحيوية بــروفــيــســور ريــتــشــارد إبــرايــت
 Richard Ebrightحيث قال :بناء على خريطة
الجينوم وخواص الفيروس  ،فإنه ال يوجد أى دليل
على أن الفيروس مخلق وراثيا.
“based on the virus genome and
properties there is no indication whatsoever that it was an engineered virus
ومــع ذلــك فــإن بــانــون يصر على الــتــرويــج لتلك

زاعما أن معهد يوهان يقوم بعمل
الفرضية التآمرية
ً
أبحاث عن الحروب البيولوجية ،وقد استضاف بانون
فــى برنامجه (بــود كــاســت)  war roomصديقه
ورجل األعمال الصينى الملياردير المعارض Guo
 Wenguiجيو ونــجــى ،وهــو مقيم فــى الــواليــات
هجوما عني ًفا على الحزب الشيوعى
المتحدة ليشن
ً
الصينى )Chinese Communist Party (CCP
وعلى الرئيس الصينى متهما إياهم بإخفاء الحقائق،
وأن أرقــام الضحايا المعلنة مزيفة ،وأن الحقيقة
يوميا ،وأن الماليين قد أصيبوا
أن اآلالف يموتون
ً
بــالــفــيــروس ،كما طــالــب جــو ونــجــى الــعــالــم الغربى
بمساعدة الصينيين بشتى الوسائل من أجل إنقاذهم
من الفكر االنغالقى للحزب الشيوعي .ومن الواضح
أن الــمــعــارض الصينى يصفى حــســابــات سياسية
مــع الــحــزب الــشــيــوعــى الــصــيــنــي ،فــهــذا الضجيج
الذى يمارسه فى القنوات األمريكية ليس من أجل
اإلنسانية التى يتباكى عليها ،فلم نسمع له صوتا تجاه
العديد من الكوارث اإلنسانية فى مناطق أخرى ،وهى
نوعا من اإلنسانية
سمة الحداثة الغربية التى تمارس ً
االنتقائية .وقــد أعــاد فيروس كورونا إلــى األذهــان
األنفلونزا اإلسبانية  Spanish fluالتى تفشت
عــام 1918م ،وتسببت فى قتل حوالى  500مليون
شخص فى أنحاء العالم وفق بعض التقديرات .ويبدو
أن درامــا فيروس كــورونــا ســوف تستمر فى تقديم
الدهشة واإلثــارة على كافة المستويات السياسية
والفنية واألدبية.

ً
ً
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.
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ت
كن
ُ
ُ

ِ
زحمة الدنيا
فى
وأوجاع الكما ْن
ِ
ٍ
كخرافة تأتى ،
ِ
ٍ
طريدة
كوجه
ٍ
كهزيمة أُخرى
يك ِّر ُرها الزما ْن
ِ
الحكاية دمعةٌ
خد
تطفو على ِّ
ٍ
خارطة  ،وأورد ُة احتقا ْن
أشال ُء
وأنا فراغٌ فلسفى جائ ٌع
الصديق ع  .م القاهرة..

القصيدة من بحر الكامل وتفعيلته متفاعلن متفاعلن متفاعلن وهى تصلح للنشر لكنها
اختلطت بمجزوء الكامل ،وتفعيلته متفاعلن متفاعلن فعلن ،وهو خطأ يقع فيه كثير من
الشعراء دون قصد ،لذلك نعتذر عن نشرها ،مع تمنياتنا بالتوفيق.

أو مله ٌم
ت والبو ُح امتها ْن
الصم ُ
ِ
ب
رجلٌ على
صدغيه عم ٌر هار ٌ
ٍ
ملحمة تئ ُّن بال لسا ْن
وفصول
ُ
رجلٌ وطفلٌ فى عباء ِة شاعرٍ
يفتش فى الزوايا عن مدا ْن
عبثا
ً
ُ
يكفى انتهينا
دما
يور ُق المعنى ً
ِ
الحقيقة ضفتا ْن
وتتو ُه فى بحرِ

األحد

رأى
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جدا
جدا ..فى وقت سيئ ً
سيرة قائد عظيم ً

لوجه اهلل
محمود سلطان

د .هشام الحمامى

ً ً
ً
ً
ً
ً
تقديرا..
خطريا جدا ..فهو صالح الدني األيوىب ..وسبحان اهلل الذى خلق كل ىشء فقدره
القائد العظيم جدا الذى جاء فى الوقت السيئ جدا ليواجه عدو ا
فإذا تأملنا فى وفاة شخصني أثناء ظهور صالح الدني لوجدنا ما يدعونا للتأمل العميق وهما "أسد الدني شريكوه" و"نور الدني محمود" فبوفاة األول فتح
الباب أمام صالح الدني ليحقق النهوض بمرص ..وبوفاة الثاىن فتح له ليحقق وحدة مرص والشام
حــيــن تــولــى صــاح الــديــن الــــوزارة فــى مــصــر أيقن
بأن مواجهة الصليبيين تبدأ من هنا ..مصر ..العمق
االستراتيجى للعروبة واإلس ــام _سيأتى كل أت إلى
الشرق وهو يعلم هذه الحتمية التاريخية والجغرافية كما
يعلم أسمه واسم أبوه_ فقرر أن يبدأ العمل فى هدوء..
أوالً :ال بد من عودة مصر إلى حضن األمة (الخالفة
العباسية) ألن الــحــرب القائمة ليست حــربًــا إقليمية
محدودة وثانيا :لكى يتم ذلك البد من اتحاد جهود األمراء
والعلماء ..فكان ما البد منه ..إلغاء الخالفة الفاطمية
(الشيعية) .العظيم والرائع فى هذا األمر أن كل ذلك
حدث بيسر وسالسة تعبر عن(الطبيعة المصرية)الهادئة
فى التعامل مع االنتقاالت الحرجة ..وتعبر عن فطنة
غير محدودة من صالح الدين ..وبدأ ترتيب البيت من
الــداخــل ..والشعب المصرى سريع االلتقاط لرسائل
الحكام ..فإذا كان الجد فهو فى طليعة الجد ..ولو كان
الهزل لكان فى طليعة الهزل ..هكذا يقول جمال حمدان
عن الشخصية المصرية ..فكانت الجدية واضحة فى
رسالة صالح الدين.
***
كاد تعجل صالح الدين باتصاله المباشر بالخليفة
العباسى بدون علم (نور الدين محمود) أن يهدم حلم
النهوض الذى كانت تنتظره األمة وكادت تنشأ حرب بين
مصر( صالح الدين) والشام(نور الدين محمود) ،،إال أن
صالح الدين برشد العقل سارع إلى استدراك هفوته
ـورا ..ثم أكمل الموت
وأرســل إليه ما يطيب خاطره ف ـ ً
الرسالة ..وجاء بعد نور الدين ابنه الصالح إسماعيل
وبدأ صالح الدين العمل معه على وحدة مصر والشام

واستأذن الخليفة فى ذلــك ..فأذن له وكان له ما أراد
قويا ببالد الشام فيما عاد هو إلى القاهرة..
وترك
ً
جيشا ً
حين قــرر صــاح الدين دخــول معركته الكبرى قرر
قبلها أن يــخــوض معركة صــغــرى كتجربة لــيــرى كيف
تسير األم ــور ..فتوجه صــاح الدين إلــى الشام لجس
نبض الصليبيين لكنه لقى هزيمة عند مدينة الرملة!
ونجا منها بأعجوبة عبر عنها بقوله :وما أنجانا الله إال
ألمر يريده سبحانه ..ثم عاد إلى مصر متيق ًنا أن األمر
ليس سهال ..فهادن ريموند الثالث فى أنطاكية ووقع معه
صلحا لمدة ثالث سنوات لتأمين هذه الجبهة ..ثم قبل
ً
هدنة أخرى مع بلدوين ملك بيت المقدس عام 1183م
وارناط فى الكرك.
***
وحين تبين له أن تكليف(وأعدوا لهم ما استطعنم) قد
تم على التمام والكمال ..التقط خطأ أرناط باعتدائه
على قافلة جارية وتطاوله على الرسول صلى الله عليه
وسلم فتأججت مشاعر المسلمين اشتعاالً رغبة فى
الجهاد ..وكانت الذريعة السياسية إلعالن الحرب قد
أعلنت عن نفسها.
وبدأت رحله الجهاد الكبرى نحو بيت المقدس عبر
عكا والخليل ونابلس والناصره وقيسارية وحيفا وبيروت
وجبيل وعسقالن ..ثم الثمرة الكبرى (..زهره المدائن)
التى سلمها قائدها بشروط صالح الدين دون قطرة دم
واحــدة (الصليبيون قتلوا سبعين ألف مسلم ومسيحى
عاما) ..و ُردت
ويهودى حين احتلوها قبل ثالثة وتسعون ً
الكرامة إلى مستحقيها وعاش المسيحيون العرب فى
بيوتهم مكرمين ..وعاد إليها اليهود بعد أن كانت محرمة

عليهم وقــت احتاللها !!..نعم هــكــذا!! ال يدخلونها..
فالغرب المسيحى يكره اليهود كراهية مريرة وتاريخ
اآلالم والذل فى حياة اليهود هو تاريخ أى احتكاك لهم
بالغرب المسيحى.
***
أثــار سقوط بيت المقدس جنون أوروبــا ودعــا البابا
جريجورى الثامن إلى إرسال حملة صليبية جديدة قادها
ثالثة ملوك :فردريك بربروسا ملك ألمانيا وريتشارد
قلب األسد ملك بريطانيا وفيليب أوجست ملك فرنسا
وبالفعل وصــلــوا وأعـــادوا احــتــال عــكــا ..وح ــاول قلب
صلحا مع
األسد أن يستعيد القدس لكنه فشل ..فعقد
ً
صالح الدين(صلح الرملة 9/1192م ) وأن ال يتواجد
الصليبيون فى غير الشريط الساحلى بين يافا وعكا..
مرض صالح الدين فى أعقاب صلح الرملة وتوفى فى
4مــارس 1193م وترك دولة تمتد من دجلة والفرات
إلى النوبة جنوبًا وإلى برقة غربًا ودفن بدمشق ..ويقول
واحدا وسبعة
المؤرخون أنهم وجدوا فى خزائنه ديناراً
ً
وأديبا ودرس الحديث
فقيها
وأربعين درهماً ،،وأنه كان
ً
ً
فى دمشق ومصر والقدس وكا َن يحفظ ديوان الحماسة
(أبو تمام) ..وتروى سيرته أنه كان خاشع القلب..غزير
الدمع ..مرتالً
وسامعا للقرآن ..ال يصلى إال فى جماعة
ً
ً
داعيا ربه
ال
متبت
ا
متهجد
الليل
قيام
على
حريصا
وكان
ً
ً
ً
يحث جنوده على صالة الليل.
الــواقــع أكبر من الكلمات ..لكن هــذه سيرة مهمة
جدا ..قام صاحبها بإعمار الدنيا
جدا فى وقت مهم ً
ً
وصالح الدين ..فأنتصر وأنتصرت األمة على الواقع
جدا.
السيئ ً

فى الصحافة والحياة ..على حافة الموت السريرى
فراج إسماعيل

ً
ً
رأيت فى معرض القاهرة الدوىل للكتاب هذا العام ،تناقضا شديدا بني األزمة التى تعيشها الكلمة المبطوعة عىل مستوى
الصحف وبني االزدهار الذى أصبح عليه الكتاب ،فهناك مؤلفون كرث دخلوا ساحته وطبعوا ً
كتبا وروايات ودواوني شعر ودراسات
متخصصة وغري متخصصة
وقــد الحــظ ذلــك الكاتب الصحفى األستاذ محمود
سلطان ،فكتب "بوست" على صفحته عن هذه الظاهرة،
وعلقت عليه ضمن غــيــرى وقــلــت ســاخـ ًـرا :كــتــاب لكل
مستعيرا ما يعبر به إخواننا اللبنانيون عن انتشار
مواطن،
ً
المطربين عندهم بعبارة مشابهة "مطرب لكل مواطن".
ـضــا الكتب التى اشتراها زوار
ولكن إذا الحظنا أيـ ً
المعرض فى شتى المعارف ،يمكننا القول إن هناك حالة
جديرة بالدراسة ،فلماذا يجد الكتاب المطبوع مشترين له
على عكس الصحافة الورقية؟!.
اإلجابة ببساطة أن الكتاب اإللكترونى لم ينتشر بعد
بالسهولة التى انتشرت بها الصحافة اإللكترونية ،إضافة
إلى أن طبيعة الرقمية تختلف ،فهى سريعة عابرة مثل
زواج المسيار ،ما تكاد تلقى بنظرك على عنوان أو مقدمة
سريعا.
خبر أو تقرير أو حتى مقال حتى تنتقل منه
ً
الكتاب يحتاج إلى التركيز والتطويل واالحتضان وهذا
ال يتحقق إال بصورته التى وجدناه عليها .ربما يطيح
قريبا جـ ًـدا ،ولكنه حتى اآلن
التقدم اإللكترونى بذلك
ً
على األقل لم يقترب من الموت السريرى الذى تجلس
الصحافة الورقية على حافته.

األزمة ليست خاصة بالصحافة القومية المصرية ،بل
تمتد إلى كل أنواع الصحافة الورقية ،خاصة وحكومية
ومتخصصة ،مصرية وعربية .أعلم أن صح ًفا عريقة
فى السعودية وقطر وبعض الــدول الخليجية األخــرى ال
تستطيع توفير المرتبات الشهرية لموظفيها ،وأن هناك
صحفيين ومنهم مصريون لم يقبضوا مرتباتهم منذ بضعة
أشهر ،رغم التزاماتهم فى اغترابهم ،فهم يحتاجون المال
لتغطية نفقات الحياة ومدارس أوالدهم وأمورهم األخرى.
أحدهم قالت له صحيفته "ال تقلق سنضع راتبك ضمن
مكافأة نهاية الخدمة" كأنها تطمئنه على شيخوخته بعد
عمر طويل!.
وهنا البد من السؤال :هل هناك حاجة إلى استمرار
إنشاء المزيد من كليات وأقسام اإلعــام والصحافة أو
حتى استمرار القائم منها ..فلمن يغنى الحمام؟!.
التعليم ينبغى أن يرتبط بحالة العمل ،ما يعنى أننا نخدع
مئات الطلبة بفتح أبواب تلك الكليات أمامهم واإلدعاء
بأنها كليات قمة ،فيستنزفون عمرهم ويضيعون مستقبلهم
فى دراسات لن يعتمدون عليها فى حياتهم العملية.
إذا كــانــت صحف الخليج تعجز حــالـ ًـيــا عــن الــوفــاء

بالمرتبات ،فالحالة ال ترتبط بالقراء وإنما باإلعالنات
التى تعتبر السعودية أكثر مراكزها ثــراء فــى الشرق
األوســط ،لكن هــذه اإلعــانــات بــدأت تغير طريقها من
الصحف الورقية إلى اإلنترنت ،فهى ال تستهدف كبار
السن الذين تعودوا على فنجان القهوة فى الصباح مع
الجريدة ،بل الشباب الذين يمسكون بهواتفهم الذكية فى
أى مكان ،حتى وسط زحام الطرق والمواصالت.
تدريجيا
وقف تعيين جدد فى الصحف الورقية واالتجاه
ً
إلــى تحويلها إلــى صحافة إلكترونية بأعداد قليلة من
الموظفين أمر حتمى يجب أن تسير عليه المجتمعات
الذكية التى تستعد للمستقبل .أى تفكير آخر مضيعة
للمال وللوقت .استعادة "الورقية" من الموت السريرى إلى
الحياة الطبيعية صعبة إن لم تكن مستحيلة .قارنوا بين
أكشاك بيع الصحف قبل عشر سنوات وبينها اآلن فى
مدينة القاهرة ،فحتى الباعة لم يعودوا يهتمون بها وال
باستعراضها بمانشيتاتها العريضة فى متاجرهم .ماذا
يفعلون بمانشيتات تتحدث عن ما كان باألمس؟ ،والذى
خبرا من أخبار
أصبح بالنسبة لحاملى الهواتف الذكية
ً
أهل الكهف!.

تأمالت فى اإلنسان
محمد سيد بركة
صدر كتاب تأمالت فى اإلنسان للكاتب رجاء النقاش فى طبعته االوىل سنة 1963بعنوان التماثيل المكسورة فى سلسلة اقرأ الشهرية التى تصدر
عن دار المعارف المرصية وقد نفدت الطبعة األوىل بعد عدة شهور .وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب بعنوان الحب ال يتكلم ً
كثريا  .وها ىه الطبعة
الثالثة قدمها النقاش تحت عنوان تأمالت فى اإلنسان
يــقــول الــنــقــاش :وأود أن يسمح لــى الــقــراء هنا
باعتراف خاص ،هذا االعتراف هو أننى أحب هذا
الكتاب أكثر من أى كتاب آخر لي .وذلــك ببساطة
ألننى كنت أحــاول أثناء كتابته أن أعالج نفسى من
الحزن والضيق بالحياة .كنت أحاول أن انتصر على
يوما أن تسد
عوامل الهزيمة الروحية التى أوشكت ً
أمامى كل الطرق وأن تسلب منى أى حماس للحياة أو
ابتهاج  .وكلما عدت إلى فصول هذا الكتاب تدفقت
فى روحى عزيمة تريد أن تنتصر على الحزن واألسى
والتشاؤم.
وبمرور األيام اكتشفت أن الكثيرين يشعرون نحو
هذا الكتاب بنفس مشاعرى ،وذلك ألنهم اصطدموا
فى طرق الحياة ببعض األحزان الكبيرة ،ودخلوا مع
هذه األحزان فى صراع حاد أرادوا أن ينتصروا فيه
وأن يواصلوا حياتهم رغم عدوان الحزن والكآبة.
تميز أسلوب النقاش بالسهل الممتنع فى تقديم
واضحا فى كتاباته ،ومن بين
أفكاره ،ويظهر ذلك
ً
كتب النقاش المميزة كتابه تأمالت فى اإلنسان الذى
صدرت طبعته األولى فى .1963
يتناول النقاش اإلفالس الروحى من بين تأمالته
نموذجا لذلك الكاتب
فى حياة اإلنــســان ،ويعرض
ً
أنطون تشيكوف ورسالته التفاؤلية ألخيه ،والتى يذكر
فيها حطم كأس الفودكا فإنى أنتظرك!.
ويرى النقاش ،أن تلك الكلمات البسيطة لها
تلخيصا لفكرة اإلفالس
معنى كبير ومؤثر ،ويعد
ً
والغنى الروحي.

فتشيكوف رغم فقره كان يشعر بسعادة ال يراها
أخيه األكثر منه مــاالً ،فإفالس أخيه يبدأ بشكوى
يزداد بأن يحاول اإلنسان تبديد حياته بأن يجد فى
كأس الخمر لذة أكبر من قراءة كتاب ،وتكون نهايتها
أن تكون حياته مثل المقامر الذى خسر كل أمواله
طريدا بال مأوي ،وتكون
فى نادى القمار ليجد نفسه
ً
وقتها الخسارة واإلفالس مادية ومعنوية!.
ويؤكد النقاش ،رسالة تشكيوف وهى ضرورة أن
ندل من حولنا على خطوات التفاؤل وعدم إضاعة
الحياة ،حتى وإن لم يكملوا من طريق سوى خطوات
بسيطة.
فكرة أخــرى قد تبدو غريبة لــدى البعض وهى
التفوق اإلنسانى عندما يتسبب فى مشكلة ومحنة
لصاحبه.
ويبدأ النقاش ،بالتأكيد أن المجتمعات البشرية
على تنوعها واختالف ثقافتها تشترك جميعها فى
وجــود المعادين للنماذج الناجحة ،الذين يخافون
خوفا عميقا من رؤية الموهوبين!.
ويــســرد قصة الفيلسوف الكبير ســقــراط عند
تقديمه للمحاكمة بتهمة الخروج على الدين وإفساد
مجتمع أثينا ،فمجتمع أثينا بما فيهم قاضى المحكمة
كانت دوافعهم األساسية هى الحقد على موهبة
دفاعا عن المبادئ الدينية.
سقراط وليس
ً
ولكن لم يدرك سقراط ذلك وظن أنه أمام معركة
فكرية حقيقية ،والبــد أن ينتصر فيها ،ليبدأ فى
طرح حججه ببالغة شديدة أشعلت نار الحقد لدى

كارهيه ،ألنه أحرجهم من عرض تفوقه بشكل أكبر،
ليتم الحكم بإعدامه انتقاما من موهبته الفذة!.
وتاتى ذكرى رحيل الكاتب والناقد رجاء النقاش
يــوم  8فبراير ذكــرى ،والــذى فــارق الحياة األدبية
والثقافية فى فبراير  ،2008عن عمر ناهز 73
عاما بعد صراع مع السرطان.
و ُول ــد النقاش بــإحــدى قــرى محافظة الدقهلية
فى  3سبتمبر  1934ألســرة فقيرة ،كما ذكر فى
كتاباته ،ولكن ُيرجع النقاش الفضل األكبر فى تكوينه
الفكرى لوالدته والتى كانت أمية ال تقرأ وال تكتب،
ولكنها نجحت فى تربيته هو وأخوته ليكون أحد كبار
الصحافيين والنقاد.
بدأ النقاش مسيرته الصحفية بعد تخرجه فى
قسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة من
خالل بوابة روز اليوسف فى أواخــر الخمسينيات،
واستمر عمله بالصحافة إلى أن رأس تحرير عدد
من المجالت أبرزها :الكواكب واإلذاعة والتليفزيون.
وساهم النقاش فى اكتشاف عدد من المواهب
األدبــيــة مثل الشاعر الفلسطينى محمود درويــش
والــروائــى الــســودانــى الطيب صــالــح ،وراف ــق كذلك
األديب العالمى نجيب محفوظ لفترة كبيرة أسهمت
فى خروج كتاب صفحات من مذكرات نجيب محفوظ
والذى سرد فيه محفوظ أبرز محطات ومواقف حياته
وذلك من خالل تسجيالت صوتية زادت عن خمسين
ساعة ،عمل النقاش على صياغتها وخروجها للقراء
فى صورة أشبه بالمذكرات.

االعتذار عن الفتوحات ..ثرثرة ومكايدة
الكالم عن رضورة أن يعتذر المسلمون عن "الفتوحات اإلسالمية" ..هو
من قبيل "المكايدة" والرثثرة الفارغة ..حتى لو افرتضنا جدية الطلب،
فهو مدفوع بزنعة شديدة السذاجة :تحكم عىل الماىض بمعايري الحارض
ـزوا"..
الفتوحات كانت فعالً "غـ ً
وهكذا كان يطلق عليها المسلمون
األوائـ ــل ..ولكنها كانت فــى إطــار
"المشروعية الدولية" آنــذاك أى
كان النظام الدولى القديم كله يقوم
على الفتوحات "الــغــزو" والتمدد
والتوسع اإلمبراطورى ويعترف بها.
الـــــذى طــلــب "االع ـ ــت ـ ــذار" عن
ال ــف ــت ــوح ــات ،قـ ــدم أك ــب ــر خــدمــة
للمتطرفين اإلسالميين الذين ما
انفكوا يتهربون من هذا السؤال:
هـــل يــصــلــح ن ــظ ــام "الــــغــــزوات/
الفتوحات" ليكون مشروعكم الذى
تقدمونه للعالم اآلن ..وهل سيقبله
النظام الدولى الجديد الذى ترتب
على أوضاع ما بعد الحرب العالمية
األولى؟!.
هــل تقبلون بــالــدولــة الوطنية
(فى طبعتها الحديثة) ..أم بالدولة
التى تقوم على الغزو والفتوحات
والصدام مع العالم؟!.
ه ــل يــصــلــح ـ م ــثــاً ـ الــوضــع
الــقــانــونــى والــدســتــورى لألقليات
الدينية (أهل الكتاب/أهل الذمة)
قائما فى "دولــة الغزو
الــذى كــان
ً
ـزءا
والتوسع /الخالفة" ليكون جـ ً
من القانون والدستور فى الدولة
الوطنية الحديثة؟!.
ولماذا ال يدين اإلسالميون (أو
المسلمون فى العموم) االنتهاكات
الــتــى ارتــكــبــت أثــنــاء الــفــتــوحــات
أو فــى الــتــاريــخ اإلســامــى حتى
مـ ــع الــمــســلــمــيــن الــمــعــارضــيــن
لـــ"الــخــلــيــفــة" ..العباسيون قتلوا
 600ألـــف مــســلــم وفـــى روايـــة
أخــــرى مــلــيــون مــســلــم م ــن أجــل

"تثبيت" دولة الخليفة العباسي!!.
الــمــطــلــوب لــيــس االع ــت ــذار عن
الــفــتــوحــات ..ولــكــن االعــتــذار عن
االنتهاكات التى ارتكبها سالطين
مــا سميت "دولـــة الــخــافــة" وهم
يرفعون المصحف بــيــد ..وباليد
األخــــرى ســيــوف خــضــبــت بــدمــاء
اآلالف من المسلمين.
وأيا ما كان األمر يبقى أن نقول
مــن ب ــاب اإلن ــص ــاف وال ــع ــدل :إن
الفتوحات اإلســامــيــة فــى حينها
كانت "إنقاذًا للعالم" ..ونقلت الدنيا
كلها مــن "الــظــلــمــات" إلــى "الــنــور"
وهـ ــذه حــقــيــقــة يــطــول شــرحــهــا..
ويــكــفــيــنــى أنــــا عــلــى الــمــســتــوى
الشخصى أنه لوال الفاتح العربى
المسلم عمرو بن العاص ،لكنت أنا
وماليين المصريين مثلى ،عشنا
ومتنا على عبادة الحجر والبشر
إلى وقتنا هذا.
هذه حقيقة تاريخية ومن الثوابت
العقلية المستقرة فــى ضميرى
الشخصى ..أمــا مسألة االعتذار
عن الفتوحات فهى كما قلت فيما
سبق "ثرثرة ومكايدة" ..ولكن ربما
مــن المفيد أن نــديــن االنتهاكات
والعنف الدموى الــذى ارتكب فى
التاريخ اإلسالمى القديم بصراحة
ووضــوح ،ألن اإلسالميين فرضوا
عــلــى تــلــك االنــتــهــاكــات "قــداســة"
و"حــصــانــة" تعصمها مــن النقد،
متوهمين أن "النقد" أو "اإلدانــة"
يــديــنــان الــتــاريــخ اإلس ــام ــى كله
(حلوه ومره) وبالتبعية قد يضران
بمشروعهم السياسى الحالى الذى
يقدمونه كبديل لـ"الدولة الوطنية".

almesryoonmahmod@gmail.com

هنا القاهرة
القس مكاريوس فهيم قلينى

حكمة المحكمة التى حكمت
ً
وكما نبهنا ً
وتكرارا فى مقاالتنا ويمتلئ ويتضخم فيسبوك ووسائل التواصل
مرارا
االجتماىع موضحة سلبيات كنيستنا ومتناولة "غري رس التناول الكنىس" الوقائع
واألحداث والحوادث محددة األشخاص واألماكن بالكنائس والكاتدرائية
أمـاً فى إصغاء البابا تواضروس الصفحات إلجراء حوارات صحفية مع
ومجمع األســاقــفــة الــمــوقــر ألصــوات البابا بأسئلة تقليدية متكررة ال جديد
المعارضة فى الكنيسة والتى انضم فيها.
فأين هذه األقالم التى (مفترض)
مؤخرا بعض األساقفة الشجعان
إليها
ً
مـــن طــائــفــة الـــرجـــل الـــــذى يــخــاف أنــهــا تــتــنــاول الملف القبطى بحياد
الــرب وال يخاف البشر؛ والمضحك وليس كما نشرت بعض الصحف على
الــمــبــكــى تــجــاهــل الــبــابــا والــمــجــمــع استحياء خبر قــرار المحكمة ولكن
لهذه المعارضات الصارخة معلنين من وجهة الكنيسة فقط ال غير وحتى
مشكورا
بكل(( .......أكمل الجملة براحتك)) المتحدث الرسمى للكنيسة
ً
_ إنه ال توجد معارضة فى الكنيسة بعد أن سكت دهـ ًـرا إذا به يعلق على
حــكــم المحكمة فــى ســابــقــة مؤسفة
وال يوجد انقسام فى المجمع!!!
وعجبا ثال ًثا .ما والمعروف للكل أن هذا المتحدث ال
عجبا
عجبا ثــم
ً
ً
ً
ه ــذا يــا سـ ــادة يــا كـــــرام؟؟ مــا الــذى يتحدث إال بتعليمات مباشرة من البابا
يــحــدث فــى كنيستنا؟؟ ولــمــاذا هــذا تــواضــروس ومــراجــعــة كــل كلمة قبل
التجاهل ومــحــاولــة التعتيم وتشويه كتابتها_ ولكن البيان الــذى أصــدره
الحقائق ودفــن الــرأس فى الرمال؟؟ المتحدث وتصريحه إلحدى الصحف
أيضا وأكررها ألنه بهذا
وكانت النتيجة المتوقعة والحاسمة جاء مؤس ًفا
ً
بحكم محكمة القضاء اإلدارى بوقف التصريح والتعليق على حكم المحكمة
قرار البابا تواضروس بحرمان سيدة يــعــرض نــفــســه والــبــابــا ت ــواض ــروس
(كــان لها مشاكل وخالفات مالية مع للمساءلة القانونية الرتكاب مخالفة
البعض) وكالعادة_وكما يحدث دائما_ التعليق على أحكام القضاء!!!
وأخ ــي ـ ًـرا أوج ــه الــدعــوة لكنيستنا
جاء التعتيم للقرار الذى تجاهله البابا
والمجمع والمتحدث الرسمى للكنيسة األرثوذكسية بالدعوة الجتماع عاجل
مشكورين وتخيلوا عــدم وجــود قرار للمجمع المقدس ومناقشة القضية
المحكمة وال من شاف وال من دري؛ (من جذورها) وإحقاق الحق المستحق
وحــتــى أخــواتــنــا وإخــوتــنــا وأساتذتنا وليتنا_وهذا من ثامن المستحيالت_
الصحفيين أصحاب الملف القبطى إصـــــدار قــــــرارات ع ــادل ــة بــإنــصــاف
بالصحف الحرة والقومية والعربية الــمــظــلــوم ومــحــاســبــة الــظــالــم مهما
المتحدة تجاهلوا متجاهلين الحكم كــان مــركــزه _وه ــذا أيــضــا مــن تاسع
اإلدارى مع أن القضايا المماثلة يهرول المستحيالت_ وكما توقعت ما حدث
ـضــا أخــبــركــم بما سيحدث
الصحفى اله ًثا نحو المتضرر إلجراء فإننى أيـ ً
الــحــوار معه ومــع جــيــرانــه ومحاميه وهو :انتظروا المزيد من االضطرابات
لــعــرض وجــهــة نــظــره وكــشــف خفايا والقالقل والعناد بالكنيسة وقد توقعت
هذا فى تحقيق صحفى مع صحيفة
تضرره من الظلم الواقع عليه؟!!!
عــجــيــبــة أخــــرى ت ــك ــررت لــأســف مصرية حرة قبيل نهاية عام ،2019
الشديد عقب استئناف الكنيسة أمام وفوجئت بالجريدة تحذف توقعاتى
اإلدارية العليا طع ًنا فى القرار فكيف الــكــنــســيــة غــيــر الــمــتــفــائــلــة وأنــتــظــر
تعترض (امرأة) على حرمان الكنيسة اعتذارها ونشر الحوار.
أمــا (ســيــدة الــحــرمــان) فمن حقها
لها من سر التناول وممارسة الطقس
الكنسي؟؟ وجــاءت المفاجأة بتأييد علينا وعليكم جميعا معرفة الظلم
الحكم مــن اإلداريـــة العليا وكالعادة والــمــضــايــقــات واالض ــط ــه ــاد وس ــوء
(الطناش المقدس) الذى تحدثنا عنه المعاملة التى دفعتها للجوء للقضاء
ساب ًقا مــن الكنيسة ومــن الصحافة مثل بولس الرسول الذى رفع قضيته
التى أفردت منذ شهور قليلة عشرات لقيصر روما شخصيا.

نجم «طيور الجنة» يحتفل بخطوبته ..وشقيقه «عصومى» أول المهنئين

يحظى األخوان "عصومي" و"وليد" بشعبية واسعة
فى الوطن العربي ،فهما يعدان أحد أسباب نجاح قناة
"طيور الجنة" ،التى يملكها األردنى خالد مقداد.
ويتذكر المشاهدون خفة ظلهما ،ومناوشاتهما
الدائمة مع والدهما ،والتى جعلتهما الواجهة المميزة
للقناة ،التى تخصصت فى بث أغانى األطفال على
مدار الساعة.
عاما من انطالق القناة ،كبر الطفالن
وبعد 12
ً
وأصبحا اآلن فى عمر الشاب.
وفى أحدث ظهور لهما ،احتفل "وليد" بخطوبته فى
األسبوع الماضي .وهنأ "المعتصم بالله
مقداد" ،الشهير بـ "عصومي" ،شقيقه
األكــبــر بالخطوبة ،وعلق قائالً:

"أخوى وحبيبى وأسطورتي ..لحد اآلن مو متخيل إنك
كبرت وخطبت".
وأضاف" :كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض
ودايما أنت اللى كنت مسؤول عنى من لما كنا صغار
ودايما تصححلى وتنبهنى وتحكيلى الغلط من الصح
وطول عمرك بتتمنالى الخير أكتر من حالك."..
وتابع فى سياق تهنئته" :وما عمرى توقعت يجى هاد
اليوم اللى تخطب فيه بسرعة لسه ما شبعنا منك وليد
بس أكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إال وأنت متأكد
أنك راح تكون قده وقد مسؤوليته" ..فبس بحكيلك الله
يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب
قلبي".
"الوليد مقداد" هو االبــن األكبر لـ "خالد مقداد"

األحد

عاما .وقد
مالك قناة "طيور الجنة" ،ويبلغ من العمر ً 20
ظهر فى أغلب األناشيد والكليبات مع أخيه األصغر
المعتصم بالله مقداد .ويدرس بجامعة الخليج فى دولة
الكويت لدراسة تخصص (إدارة األعمال الدولي).
أما "المعتصم بالله" فهو مولود فى  27يوليو .2001
برز من خالل إلقائه المميز وفصاحة لسانه مما لفت
أنظار والده فأدخله فى فرقته الفنية ،وقام بالتمثيل فى
الكثير من األناشيد المصورة مما أكسبه شهرة كبيرة
على مستوى الوطن العربى رفقة شقيقه األكبر الوليد
وقد أشتهر بلقب "عصومي".

صفية جمال
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«لينين الرملى» ..اسمه أوقعه فى أزمات« :مسلم أم مسيحى؟» ..و«عبلة كامل» سر خالفه مع «محمد صبحى»

رحل الكاتب المسرحى "لينين الرملي" ،الجمعة قبل
عاما ،بعد صراع طويل مع
الماضى ( 7فبراير) عن ً 75
المرض ،تار ًكا وراءه ثــروة فنية هائلة ،وخاصة أعماله
المسرحية التى أثــرى بها المسرح المصرى على مدار
كاتبا من طراز فريد،
أكثر من  4عقود ،تشهد له ،بوصفه ً
استطاع ببراعة أن يقود مدرسة مختلفة فى الكوميديا،
معا.
تنتزع الضحكات ،والبكاء ً
"لينين" حاصل ،على بكالوريوس المعهد العالى للفنون
المسرحية عام  ،1970كانت بدايته فى مطلع السبعينات،
فى مرحلة عصيبة من تاريخ مصر ،كان المجتمع يسعى
فيها للملمة جــراحــه بعد "نكسة يونيو" الــتــى أصابت
المصريين باإلحباط ،وكانت أولى مسرحياته "الكلمة اآلن
للدفاع" عام  ،1973والتى لم تعرض على خشبة المسرح
حتى اآلن ،وينقل عنه أحد المقربين إنه كان قد انتهى من
كتابتها فى يوم  6أكتوبر .1973
وقدم "لينين" أولى مسرحياته "إنهم يقتلون الحمير" من
إخراج جالل الشرقاوى عام  ،1974وفيلم "القنطرة شرق"
من إخراج نور الدمرداش فى نفس العام .وقدم نفسه بقوة
من خالل ثالثة أعمال درامية تليفزيونية ،هي" :فرصة
العمر"  ،1976حكاية "ميزو"" ،1977برج الحظ" .1978
وإلــى جانب مسرحية "إنــهــم يقتلون الحمير" ،قدم
الرملى خالل الفترة من 1974وحتى  1980مجموعة من
المسرحيات التى مثلت عالمة فارقة فى تاريخه ،هي:
"انتهى الدرس يا غبي"" ،على بيه مظهر"" ،مبروك"" ،حاول
تفهم يازكي"" ،نقطة الضعف"" ،سك على بناتك" ،وهذه
األخيرة كانت من بطولة وإخراج فؤاد المهندس مع نخبة
من نجوم الفن.
وفــى بــدايــة الثمانينات ،أســس مــع رفــيــق دربــه فى
المعهد العلى للفنون المسرحية ،الفنان محمد صبحي،
فرقة "ستوديو  "80وقدمت ست مسرحيات كانت من
تأليف األول وإخــراج وبطولة الثانى وهي" :المهزوز"،
"أنت حر"" ،الهمجي"" ،تخاريف"" ،وجهة نظر"" ،بالعربى
الفصيح" ،وقد أعاد الرملى تقديم هذه المسرحية عام

عبلة كامل

 1998من إخراجه.
مسلم أم مسيحى؟
كان لدى كثير من الناس اعتقاد أن الكاتب الراحل
مسيحى الديانة بسبب اسمه "لينين الرملي" ،ولطالما
ذلك أثار له مشاكل فى حياته ،حتى إن الفنان الراحل
فــؤاد المهندس اعترض عليه ،عندما عرض عليه أولى
تجاربه المسرحية" ،إنهم يقتلون الحمير" على الرغم من
موافقته على بطولتها ،وإعجابه الشديد بها ،عندما طلب
منه أن يذكره باسمه فقال له" :لينين الرملي" فصمت،
وقال" :يعنى ينفع نكتب تأليف "لينين الرملي".
يقول "لينين" :شعرت أنه يريد إنهاء المقابلة ،فانسحبت
فى هدوء ووقتها أخذها جالل الشرقاوى وقدمها على
مسرحه ،لكن عندما نشر عنها فى "األه ــرام" كتب فى
الخبر األول ،تأليف فتحى الرملى فغضبت وطلبت منه
أال يكرر ذلك ،فكتب المرة التالية تأليف لينين الرملي.
وكان والداه وهما اشتراكيان قد اختارا له هذا االسم
تيم ًنا بالزعيم الشيوعى "فالديمير لينين" ،لكن هذا االسم

«مصر قرآن كريم» ..أول قناة قرآن بأصوات مصرية

بدأ مساء الخميس البث التجريبى للقناة التليفزيونية
الجديدة "مصر قــرآن كريم" على نايل سات تــردد ١٠٨٥٣
أفقي ،وهى أحدث قنوات المتحدة للخدمات اإلعالمية.
وقال المهندس حسام صالح ،المتحدث الرسمى للمتحدة،
إن القناة تعرض تــاوات الــقــرآن الكريم ألشهر األصــوات
المصرية العذبة والحناجر الذهبية التى تربت على أيديها
أيضا تــاوات
أجيال كاملة فى العالم اإلســامــى .وتعرض
ً
نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبدالباسط
عبدالصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق
المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت

والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ النقشبندى وغيرهم.
وأضاف صالح ،أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة
أكد أن تكون القناة الجديدة بوابة الكتشاف أصوات جديدة
أيضا .وتنطلق القناة بالقرآن
فى قــراءة القرآن واإلنــشــاد
ً
الكريم دون خريطة برامجية وتستهدف البيوت المصرية
والعربية واإلسالمية التى ال تخلو دوما من آيات الذكر الحكيم
بهذه األصوات العذبة العطرة التى تهتز لها القلوب.

صفية جمال

مخرج «مواقف وطرائف» الذى أدهش الماليين يعانى آالمه وحي ًدا
َمن مِ ن المصريين ال يتذكر برنامج "مواقف وطرائف"،
وقتما لم يكن هناك شبكة اإلنترنت ،أو وسائل التواصل
االجــتــمــاعــي ،ال ــذى كــان يقدمه "ج ــال ع ــام" خــال فترة
التسعينات على شاشة التليفزيون المصري ،والــذى كان
مصدر البهجة واإلبهار لما يقدمه من أشياء تتسم بالغرابة
معا.
والطرافة ً
واحدا من أنجح البرامج التى أخرجها
هذا البرنامج يعد
ً
المخرج "يسرى غرابة" على مدار رحلته الطويلة فى العمل
التليفزيوني ،الــتــى ب ــدأت فــى منتصف سبعينات القرن
الماضي ،وبزغ نجمه كأحد أبرز وألمع مخرجى البرامج
فى "ماسبيرو".
فهو واحد من الجيل الثانى بعد جيل الرواد فى
التليفزيون ،تخرج فى كلية الزراعة عام ،1974
وعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والـــواردات بــوزارة التجارة الخارجية ،ثم بدأ
رحلة عمله فى اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون فى
األمانة العامة "اإلدارة العامة للمتابعة".
اكتشفته الراحلة اإلذاعية آمال فهمي ،فعمل
معها فى برنامجها التليفزيونى األول "لقاء الجماهير"،
الذى كان يشبه فكرة البرنامج اإلذاعي" :على الناصية" ،وعمل
فيه مصورًا.
رشحته اإلعالمية الراحلة للدراسة فى معهد اإلذاعــة
والتليفزيون للحصول على دورات تدريبية فى جميع المجاالت،
وتعلم على يد نخبة من نجوم اإلعالم والصحافة والفن وقتها؛
مثل عبدالحميد الحديدى وأنيس منصور وعبدالوارث عسر.
عمل "غرابة" مساعد مخرج فى معظم البرامج المهمة،
واختارته "أمانى ناشد" ليخرج برنامجها الشهير"كاميرا "9
على مدار عامين ،ثم توالت األعمال والبرامج ،ومن أشهرها
"تحقيق"" ،أوســكــار"" ،نجوم وأرق ــام" ،و"مــواقــف وطرائف"،
"كانت أيام" ،و"الكاميرا تفكر" وغيرها.
كما أنه يعد أول مخرج يعمل فى تغطية مهرجانات دولية
مثل القاهرة السينمائى واإلسكندرية والمسرح التجريبي.
يتذكر أنــه بعد صــدور الــقــرار ،جــاء ثالثة جــزاريــن إلى
"ماسبيرو" محاولين االعتداء عليه ،هو وسناء منصور أمام
مبنى التليفزيون ،لكن عــاء بسيونى مدير األمــن وقتها

أخرجهما من الباب الخلفى حتى ال يتعرض لهما أحد.
وعلى الرغم من أنه مخرج منوعات فى األســاس ،إال أن
"نوال سري" ،مديرة البرامج اإلخبارية وقتها أسندت له إخراج
بعض األفــام التسجيلية للمناسبات مثل حــرب  6أكتوبر
واألعياد القومية وغيرها ،ليبلغ عدد األفالم التسجيلية التى
فيلما.
قدمها لقطاع األخبار لنحو ً 30
ومن أشهر برامجه "أوسكار" الذى قدمته سناء منصور
على شاشة القناة الثانية ،وهــو المنافس لبرنامج "نــادى
السينما" الذى يذاع على القناة األولى ،لكن بدون ضيوف فى
كبيرا وقته ،وظل يخرجه من
نجاحا
االستوديو ،وحقق
ً
ً
عام  1980إلى  ،1985ثم أخرجه هانى عبدالعظيم.
كما يرتبط "غــرابــة" فــى أذه ــان المصريين
بواحدة من أشهر األغانى الرمضانية "رمضان
جانا ،وفرحنا بُــه بعد غيابه" للفنان الراحل
محمد عبدالمطلب ،بعد أن أعــاد إخراجها،
بمشاهد خــارجــيــة نقلت أجـــواء رمــضــان فى
الشارع المصري.
لكن الرجل "الــذى كان يمأل أروقــة التليفزيون
وشبابا الذى أحب الناس وأحبوه و َلم
بهجة وحيوية
ً
يبخل فى يوم بالوقوف إلى جانب الكثيرين من زمالئه يرقد
مريضا بمنزله يتشوق إلى من يسأل عنه ولو بمكالمة تليفونية،
ً
عسى أن تخفف عنه بعض ما يعانيه عافاكم الله وإيانا من كل
سوء ما أقسى المرض والوحدة إذا اجتمعا" ،كما كتب صديق
له فى منشور عبر موقع التواصل االجتماعى "فيسبوك".
إذ يعانى "غــرابــة" من متاعب صحية استدعت دخوله
المستشفى ثــاث مــرات خــال فترة وجــيــزة ،وكــان آخرها
فى ديسمبر الماضي ،وهو يقيم بمفرده فى منزله بالتجمع
الخامس ،لتزيد الوحدة آالمه إلى جانب آالم المرض الذى
يعانيه ،وهو قليل الظهور فى المناسبات العامة ،وال يطل على
أصدقائه إال من خالل مشاركاته القليلة عبر صفحته على
"فيسبوك" التى يكتفى من خاللها بكتابة األدعية والمأثورات
الدينية.

فتحى مجدى

لينين الرملى

سبب له العديد من األزمــات ،خاصة أيام حكم الرئيس
األسبق جمال عبدالناصر ،حيث كانت ترفض أعماله
يساريا ،على الرغم من
بسبب اسمه ،فكانوا يعتبرونه
ً
ابتعاده عن اليساريين إلى حد أنهم يكرهونه بسبب ذلك.
ويتذكر أن والدته وكانت من أوائل الصحفيات الالتى
عملن فى مجلة "روزاليوسف" ذهبت لرئيس تحرير مجلة
"صباح الخير" حتى ينشر قصة قصيرة فى باب "قصة من
قــارئ" وافق وقتها أن ينشر القصة لكنه اشترط ونصح
والدته أن يغير اسمه ،فعادت إلى المنزل واقترحت على
ـامــا ،لكنه رفض
هــذا االقــتــراح ،كــان وقتها عمره  20عـ ً
وبشدة.
وسر رفضه كما قال فى مقابلة صحفية ،إنه كان يخشى
مجددا ،بعد أن عاشه لسنوات طويلة ،بسبب
من االغتراب
ً
غرابة االسم ،حتى إنه عندما كان طفالً
صغيرا يندهش
ً
الناس منه ،ويتشككون فى أربعة أشــيــاء :أولها أنــه ى
مسيحيا أم
اشتراكى أو شيوعى ثم ،يتساءلون ما إذا كان
ً
أجنبيا أو من أصل غير
أيضا يتساءلون ،إذا كان
مسلماً ،
ً
ً

محمد صبحى

عربى أم؟ كما أن البعض كان يتصوره أنه امرأة قبل أن
يراه .ويذكر أن المدرس عند سماع اسمه كان يطلب منه
قراءة الفاتحة أو قول الشهادة حتى يتأكد من إسالمه!
سبب انفصاله عن "محمد صبحى"
ناجحا
ا
فني
ا
ثنائي
صبحي،
كونا لينين والفنان محمد
ً
ً
ً
ارتبطا فى أذهــان الجمهور بمجموعة من أهم األعمال
المسرحية التى شهدتها مصر على مدار ثالثة عقود.
لكن وقــع خــاف شديد بينهما بعد نجاح مسرحية
"وجهة نظر" ،بسبب رفــض "صبحي" ،العمل مع "عبلة
كامل" التى رشحها له "لينين" وقتها ،إذ يقول إنه "حينما
كنا نعد لمسرحية "وجهة نظر" ،رشحت له عبلة كامل فى
دور "سنية" ،وهو لم يكن يعرفها ولكنى أقنعته بها ،وبالفعل
تم إسناد الدور لها وكانت فى قمة االلتزام ،وكانت رائعة
جدا للدور وحققت تفاعالً هائالً
بكل المقاييس ،ومناسبة ً
كبيرا وساهمت هذه المسرحية فى
ونجاحا
مع الجمهور
ً
ً
بزوغ نجمها بشدة".
مع ذلــك ،كان يشير إلى أن صبحى يقول "باستمرار

فتحى مجدى

انتفاضة الصعايدة ضد مانشيت «المساء»..و«الوطنية للصحافة» تعتذر

أثار خبر مسىء للصعايدة نشرته جريدة "المساء" فى
أحدا أعدادها فى األسبوع الماضى تحت عنوان" :صحيح
صعيدي ..ركب القطار المميز بحماره" فى أحد أعدادها
األســبــوع الماضى ،موجة مــن الغضب بين الصحفيين
الصعايدة .وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ،عضو
مجلس الــنــواب فــى تصريحات متلفزة" :أعتقد أن كل
مشيرا إلى
الصعايدة غاضبون ويعتبرون ما حدث إهانة"،
ً
أن "الصعايدة يمثلون  %45من سكان مصر".
وطالب بمعاقبة الصحفى "محرر الديسك" المسئول عن
وضع ونشر هذا العنوان ،ومحاكمته بتهمة ازدراء فئة كبيرة
من أبناء المجتمع المصرى ،ويجب معرفة اسم الصحفى
مؤكدا أن هذا االزدراء متعمد
وهدفه من وراء العنوان،
ً
تمريره ونشره .فيما شن اإلعالمى أحمد موسى ،شن
مطالبا الصعايدة بمقاطعة
ـادا على الجريدة،
هجوما حـ ً
ً
ً
الصحيفة الرتكابها جريمة مهنية ،وإساءات ألبناء الصعيد.
وأضــاف عبر برنامج "على مسئوليتي" على فضائية
"صدى البلد"" :جريدة المساء أساءت للصعيد الذى أنجب
قيادات وعلماء ،ومن كتب العنوان المسىء ليس لديه فكرة
عضوا بالنقابة أو
عن الصحافة وال يستحق أن يكون
ً
منتميا لمؤسسة الجمهورية".
ً
وتابع" :من أين أتيت بهذه الجرأة ؟ كيف تسىء لماليين
مــن أبــنــاء الصعيد؟ أيــن نقابة الصحفيين ولــمــاذا لم
تتحرك؟ ،كيف مر هذا العنوان على رئيس تحرير المساء
وهيئة التحرير؟".
الهيئة الوطنية للصحافة ،برئاسة الكاتب الصحفى
موسعا مع هيئة تحرير جريدة
كرم جبر فتحت تحقي ًقا
ً
"المساء" ،وقالت فى بيان ،إنها تحمل ألهالينا فى الصعيد

كل االحترام والتقدير .إذ اعتبرت الجزاءات الموقعة من
قبل إدارة الجريدة غير كافية ،بعدما أوقف مدير التحرير
الذى تولى اإلشراف على عدد االثنين الموافق  10فبراير،
لعدم التزامه بالدقة فى نشر الخبر ،وخصم  3أيام من
راتب محرر الخبر ومراجعته .وذكرت الهيئة ،أنها تعتذر
عن هذا الخطأ ،وتؤكد أنها ستقف بحزم ضد كل صور
اإلســاءة وتدعو الزمالء فى الصحف القومية إلى إعالء
شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف اإلعالمية.
واستدعى مجلس الوطنية للصحافة خالد سكران،
رئيس تحرير المساء إلجــراء تحقيق عاجل معه بشأن
الخبر.
فيما خرجت زوجــة صاحب الحمار ،قناوية حسان
لتوضح موقف زوجها بعدما تناولت مواقع التواصل الخبر،

لتقول إن "الجحش" الخاص بهم مــات ،واضطر زوجها
لشراء حمار من إحدى األســواق ،وحينما طلب من أحد
السائقين نقله لقريته بواسطة سيارة ربع نقل طلب منه
متوفرا معه.
السائق مبلغ  1000جنيه وهو ما لم يكن
ً
وأضــافــت لإلعالمية لميس الــحــديــدى ،عبر برنامج
"الــقــاهــرة اآلن" على فضائية "الــحــدث"" :ج ــوزى تعبان
والناس اللى زنت عليه عشان ياخده فى القطر إحنا حالنا
صعب ال عندنا أكل وال عفش وقاعدين على جريد وحالتنا
بالبال وأنا عاملة عملية ومركبة مسامير وجــوزى غلبان
عقله على قده تعبان".

أحمد سالم وأشرف العبساوى

«إسماعيل ياسين يتحدى اإلخوان» ..وعائلته تعترض

رفضت أســرة الفنان الــراحــل ،إسماعيل ياسين ،نشر
صورته على غالف كتاب للكتاب الساخر ،أشرف السويسي،
بعنوان" :إسماعيل ياسين يتحدى اإلخوان المسلمين" ،والذى
يتناول صراعه مع الجماعة بعد صدامها الشهير مع الرئيس
األسبق جمال عبدالناصر.
وقال السويسى عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعى
تقريبا مع أسرة
"فيسبوك" ،إنه يجرى مفاوضات منذ شهر
ً
الفنان الراحل ،الستخدام اسم وصورة إسماعيل ياسين على
غالف الكتاب.
وأشــار إلى أنه وحتى تأخذ المفاوضات مجراها ،فإنه

«األعلى لإلعالم» 19 :مخالفة عن «كورونا» فى تغطية المواقع اإلخبارية
رصدت لجنة الشكاوى بالمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم19 ،
مخالفة بالمواقع اإلخبارية حول فيروس كورونا ،بعد أن نقلت
طا بشأن حدوث إصابة لمواطن فى طنطا.
خبرا مغلو ً
ً
وأضافت ،أن "هذا يعد مخالفة لمعايير المجلس التى تحظر
نقل أخبار من التواصل االجتماعى دون التأكد من صحتها ،فضالً
عن عدم نشر أى خبر قبل التأكد من مصدره" .وأكدت اللجنة
برئاسة جمال شوقى ،أنها تحقق فى الشكاوى لمناقشة تقرير
لجنة الرصد بشأن مخالفة قرارات المجلس بنشر أخبار كاذبة
عن حدوث إصابات فى مصر بفيروس كورونا .وقالت الدكتورة
ليلى عبد المجيد ،عميدة كلية اإلعالم جامعة القاهرة ساب ًقا،
تماما أى صحيفة ،أو وسيلة
إن "المعايير المهنية لإلعالم تمنع
ً
إعالمية أو موقع إلكترونى نشر أو بث أى مواد تتعلق بانتشار وباء
إال بمعرفة الجهات المختصة".
وأضــافــت" :األخــبــار الكاذبة التى تكدر األمــن الــعــام تعتبر
جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس ،والغرامة

كثيرا ويخصم لها من
إنه غير راض عنها ،وكان "يتلكك"
ً
أجرها باستمرار ،والحق أنها لم تعترض ولم تشت ِ
أبدا،
ك ً
ثم زاد األمر أنه كان يوسطنى لكى أنقل لها مالحظاته
كثيرا ،خاصة أنه بذلك يحدث فجوة بينهما،
وانزعجت
ً
ثنائيا على المسرح
يشكال
أن
المفترض
من
أنهما
رغم
ً
والبد أن يحدث انسجام بينهما ،ورفضت التدخل وطلبت
منه االندماج معها ،لكن فوجئت به بعد العرض ،يرفض
التعاون معها ويريد استبدالها بدون أى أسباب ،ورشح لى
تماما للدور وهنا تصاعد
فنانة أخرى لم أجدها مناسبة
ً
الحوار بيننا ،ووصل األمر الستحالة التعاون بيننا مرة
أخرى" .كما أن من أسباب الخالف بينهما ،أنه كان يرى
أن "صبحي" يتعمد تهميشه وأن ينسب إلى نفسه وحده
النجاح الذى حققته مسرحيات "انتهى الدرس يا غبي"،
و"الهمجي" ،و"تخاريف" ،و"وجهة نظر" وغيرها" ،فهو تعمد
إقصائى من الصورة وتصدرت صورته وحده كل األعمال
والنجاحات ،وعلى مدى رحلتى الطويلة معه التى امتدت
لسنوات عديدة ،كنت أرى مــاذا كــان يفعل والتصرفات
الغريبة التى كان يرتكبها ،والتى لم أستطع تحملها فى
معا
"وجهة نظر" التى شهدت انفصالنا بعد أن أسسنا ً
"ستوديو  ،"80وقدمنا تجربة مسرحية رائعة كــان من
الممكن أن تستمر لو توقف عن أفعاله".
لكن الموت كــان كفيالً بــأن يذيب ذلــك الخالف بين
الثنائى الناجح ،إذ ســارع صبحي ،إلى نعى "لينين" من
خالل صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ،من خالل
صــورة للكاتب الراحل ،أرفقها بتعليق قال فيه" :البقاء
لله ،رحــل اليوم زميل الــدراســة وصديقى الغالى لينين
مهما فى مسرحى واألعمال الفنية
الرملى الذى كان
ً
ضلعا ً
معا" .وأضــاف" :أنت باقٍ بأعمالك وفنك
التى قدمناها ً
وفكرك ..نسأل الله المغفرة والرحمة .وعزائى لألسرة
وكل محبى لينين الرملي".

ـزءا من الصورة واالسم
سيستخدم غال ًفا
ً
جديدا يحمل جـ ً
"للهروب من حالة فشل المفاوضات ال قدر الله".
وذكــر السويسى أن دعاية الكتاب توقفت لحين انتهاء
مقدرا للكتاب المشاركة
المفاوضات ،الف ًتا إلــى أنــه "كــان
ً
بمعرض القاهرة الدولى للكتاب  2020األخير إال أن "التعنت"
ظا على حق الورثة
منعه من المشاركة به .وقال إنه "وحفا ً
األدبــى والــمــادى لن نستخدم مــال يس لنا إال بحقه وبعد
استيفاء الحق القانونى واإلنسانى الراسخ للطرف اآلخر".
جانبا من صراع
ووفــق "السويسي" ،فإن "الكتاب يتناول
ً
إسماعيل ياسين مع اإلخوان وتصديه لهم وتحديه لجبروتهم

المتعارف عليها التى تصل إلى  20ألف جنيه".
وتابعت" :يجب تحرى الدقة قبل نشر أى معلومات ،عبر الحصول
على المعلومة الصحيحة من مصادرها الحقيقية لتفادى المساءلة
القانونية" .واتهم الدكتور حسن عماد مكاوى ،العميد األسبق لكلية
اإلعالم بجامعة القاهرة ،بعض القنوات بأنها "تتعمد تزييف الحقائق
من خالل ذكر جزء من الحقيقة مشوب بمغالطات كثيرة من أجل
تحقيق أهدافها المغرضة بزعزعة االســتــقــرار وإثـــارة الفوضى
فى الشارع المصرى" .وكان المجلس األعلى لتنظيم اإلعــام ،قد
أصدر بيا ًنا بضرورة التزام جميع الصحف ووسائل اإلعالم المرئية
والمسموعة والمواقع اإللكترونية والصفحات الشخصية على مواقع
التواصل االجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند
نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر.

حنان حمدتو

الزميل محمد عبد الحارس
يتقدم بخالص وأرق التهاىن
القلبية بمناسبة زفاف
اآلنسة مى محسن
عىل األستاذ إسالم محسن
وبالرفاه والبنني

حتى فى عنفوان تملكهم وقوتهم ،وكيف انتقدهم بأسلوبه الالذع
الساخر ،وكيف عبر عما يريده الناس ووقــف بوعى ومهارة
راصــدا لمختلف األح ــداث" .كــان الفنان أشــرف عبدالباقى
ً
قد كتب مقدمة للكتاب بعنوان "أبوضحكة جنان" ،وهو نفس
اسم المسلسل الذى لعب بطولته وعرض قبل سنوات .وأشار
السويسى إلى أنه فى حال نجحت المفاوضات مع أسرة الفنان
فستكتب حفيدته مقدمة" :بعنوان جدى كما عرفته من أبي".

فتحى مجدى
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